
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
"โครงการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประจ�าปี 2563 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ในรูปแบบปฏิทินประจ�าปี 2564"

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

HAPPY NEW YEAR 
2021
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

พันธกิจ
เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมอาชีพกระจายโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาบ้านเมืองให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

วิสัยทัศน์

“ต�าบลน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืน  ประชาชนมีสุข”

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2
แรม ๓ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๔ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด

3 4 5 6 7 8 9
แรม ๕ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๖ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๗ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๘ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๙ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๑๐ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๑๑ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด

10 11 12 13 14 15 16
แรม ๑๒ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๑๓ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๑๔ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด แรม ๑๕ ค�่า เดือนยี่ (๒) ปีชวด ขึ้น ๑ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๒ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๓ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด

17 18 19 20 21 22 23
ขึ้น ๔ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๕ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๖ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๗ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๘ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๙ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด

31 25 26 27 28 29 30
แรม ๓ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๑ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๒ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด

มกราคม 2564 
January 20211

24
ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด

วันขึ้นปีใหม่

วันเด็กแห่งชาติ

วันครู
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน�้า 

คูคลอง ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ            

ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน�้า
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3 4 5 6
แรม ๔ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๕ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๖ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๗ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๘ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๙ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด

7 8 9 10 11 12 13
แรม ๑๐ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๑๑ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๑๒ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๑๓ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด แรม ๑๔ ค�่า เดือนสาม (๓) ปีชวด ขึ้น ๑ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๒ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด

14 15 16 17 18 19 20
ขึ้น ๓ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๔ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๕ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๖ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๗ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๘ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๙ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด

21 22 23 24 25 26 27
ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๑ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด

28
แรม ๒ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด

กุมภาพันธ์ 2564 
February 20212

วันตรุษจีน

วันมาฆบูชา

AW Sateng 2021 ok3.indd   5 11/15/20   3:01 PM



เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

ยุทธศาสตร์ที่2

 ดูแลประชาชนอย ่างเสมอภาคและเท ่า เทียม                     

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา               

ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ด้านเศรษฐกิจ
การแก้ไขปัญหาความยากจน
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3 4 5 6
แรม ๓ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๔ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๕ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๖ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๗ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๘ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด

7 8 9 10 11 12 13
แรม ๙ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๑๐ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๑๑ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๑๒ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๑๓ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๑๔ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด แรม ๑๕ ค�่า เดือนสี่ (๔) ปีชวด

14 15 16 17 18 19 20
ขึ้น ๑ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู

21 22 23 24 25 26 27
ขึ้น ๘ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู

28 29 30 31
ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู

มีนาคม 2564
March 20213

วันตรุษไทย
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”
ยุทธศาสตร์ที่ 3

 พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ              

สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3
แรม ๔ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๖ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู

4 5 6 7 8 9 10
แรม ๗ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๑๐ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู แรม ๑๓ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู

11 12 13 14 15 16 17
แรม ๑๔ ค�่า เดือนห้า (๕) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู

18 19 20 21 22 23 24
ขึ้น ๗ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู

25 26 27 28 29 30
ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู

เมษายน 2564
April 20214

วันเช็งเม้ง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์

วันสงกรานต์ วันสงกรานต์ วันสงกรานต์
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

ยุทธศาสตร์ที่4  ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อการศึกษา          

ตลอดชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการกีฬา         

การออกก�าลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ

ด้านการศึกษาและกีฬา
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1
แรม ๕ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู

2 3 4 5 6 7 8
แรม ๖ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๗ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๑๐ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู

9 10 11 12 13 14 15
แรม ๑๓ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู แรม ๑๕ ค�่า เดือนหก (๖) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู

16 17 18 19 20 21 22
ขึ้น ๕ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู

30 31 25 26 27 28 29
แรม ๔ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู

พฤษภาคม 2564
May 20215

23 24
ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล

วันแรงงานแห่งชาติ

วันพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันวิสาขบูชา
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

ยุทธศาสตร์ที่5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เสริมสร้าง          

ความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย                     

ในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3 4 5
แรม ๖ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๗ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๑๐ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู

6 7 8 9 10 11 12
แรม ๑๑ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๑๓ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู

13 14 15 16 17 18 19
ขึ้น ๔ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู

20 21 22 23 24 25 26
ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู

27 28 29 30
แรม ๓ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๖ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู

มิถุนายน 2564
June 20216

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

เทศกาลไหว้บะจ่าง
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

ยุทธศาสตร์ที่6
 ให ้ความส�าคัญในการส ่ง เสริมการพัฒนา                     

ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 

อนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป

ด้านสังคม ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

AW Sateng 2021 ok3.indd   14 11/15/20   3:01 PM



เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3
แรม ๗ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู

4 5 6 7 8 9 10
แรม ๑๐ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๑๓ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู แรม ๑๕ ค�่า เดือนแปด (๘) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู

11 12 13 14 15 16 17
ขึ้น ๒ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู

18 19 20 21 22 23 24
ขึ้น ๙ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู

25 26 27 28 29 30 31
แรม ๑ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๖ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๗ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู

กรกฎาคม 2564
July 20217

วันอาสาฬหบูชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

ยุทธศาสตร์ที่7

 บ ริหาร โดย ยึดหลักการบ ริหารจั ดการ ท่ีดี                    

อาศยัหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 

อย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

ด้านการบริหารจัดการ
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3 4 5 6 7
แรม ๘ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๑๐ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๑๓ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู

8 9 10 11 12 13 14
แรม ๑๕ ค�่า เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

15 16 17 18 19 20 21
ขึ้น ๗ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

22 23 24 25 26 27 28
ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

29 30 31
แรม ๖ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๗ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

สิงหาคม 2564
August 20218

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ)

วันสารทจีน
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1

3

2

ฐานภาษี ผู้เสียภาษี และผู้จัดเก็บภาษี

การท�าประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ฐานภาษี :  
 มูลค่า * ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 (*ราคาประเมินทุนทรัพย์)

ผู้เสียภาษี :  
 เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

 เจ้าของห้องชุด

 ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือท�าประโยชน์

 ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ผู้จัดเก็บภาษี :
 เทศบาล

 อบต.

 กรุงเทพมหานคร

 เมืองพัทยา

เกษตรกรรม (เพดาน 0.15%)

ที่อยู่อาศัย (เพดาน 0.3%)

อื่น ๆ /ที่รกร้างว่างเปล่า (เพดาน 1.2%)

อัตราที่จัดเก็บ

อัตราที่จัดเก็บ

อัตราที่จัดเก็บ

บุคคลธรรมดา : ได้รับการยกเว้น อปท. ละไม่เกิน 50 ล้านบาท

เกษตรกรรม : ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น�้า และกิจการอื่น 

   ตามที่ประกาศก�าหนด

       การจัดเก็บ : 
 ดูตามสภาพข้อเท็จจริง

 ท�าเกษตรกรรมไม่เต็มที่ เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์

 รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้ส�าหรับเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัย : ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย แบ่งปัน

 บ้านหลังหลัก เจ้าของบ้านและที่ดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อในเอกสาร

แสดงกรรมสิทธิ์ + ทะเบียนบ้าน (ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้าน/เจ้าของคนใดคนหนึ่ง

มีชื่อในทะเบียนบ้าน)

 บ้านหลังอื่น ๆ เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

อื่น ๆ :
 พาณิชยกรรม

 อุตสาหกรรม

อาคารส�านักงาน

โรงแรม

ร้านอาหาร

ฯลฯ

ที่ว่างเปล่า/ไม่ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ : ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า หรือไม่ท�าประโยชน์ในปีก่อน

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 – 2564

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%)

0 – 75 0.01

75 – 100 0.03

100 – 500 0.05

500 – 1,000 0.07

1,000 ขึ้นไป 0.1

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%)

0 – 50 0.3

50 – 200 0.4

200 – 1,000 0.5

1,000 – 5,000 0.6

5,000 ขึ้นไป 0.7

มูลค่า 

(ลบ.)

บ้าน

(บ้านหลังหลัก)

บ้าน + ที่ดิน

(บ้านหลังหลัก)
บ้านหลังอื่น

0 – 10 ยกเว้นภาษี – –

10 – 50 0.02 ยกเว้นภาษี 0.02

50 – 75 0.03 0.03 0.03

75 – 100 0.05 0.05 0.05

100 ขึ้นไป 0.1 0.1 0.1

4
การดูแลผลกระทบ

บ้านหลังหลัก 1 หลัง
 ส่วนของมูลค่าที่ไม่เกิน 50 ลบ. ในกรณีที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน

 ส่วนของข้อมูลที่ไม่เกิน 10 ลบ. ในกรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน

 ที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา
 ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรก

 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ได้รับข้อยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในแต่ละ อปท. 

รวมกันไม่เกิน 50 ลบ. เป็นการถาวร

ยกเว้น
 ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินที่ใช้

เพื่อประโยชน์สาธารณะ (รัฐ/เอกชน)

 สหประชาชาติ สถานทูต

 ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ที่ดินสาธารณูปโภคหมู่บ้าน

จัดสรรและนิคมอุตสาหกรรม

ลดหย่อน
 กิจการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงผลิตไฟฟ้า สถานีรถไฟ 

ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

 ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อท�าโครงการพักอาศัยและ

นิคมอุตสาหกรรม (3 ปี ตั้งแต่ยื่นขออนุญาต)

 ทรัพย์สินที่เป็น NPA ของสถาบันการเงิน (5 ปี)

 บ้านพักอาศัยซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดก ก่อนที่ พ.ร.บ. 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้

ผ่อนปรน
  ทยอยปรับภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 25% 50% และ 75% 

ในช่วง 3 ปีแรก

ผ่อนช�าระ
 สามารถผ่อนช�าระได้ 3 งวด เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 

หากมียอดภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

อย่าลืม !!! ไปเสียภาษีภายใน 31 สิงหาคม 2564 นะจ๊ะ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
” ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ “

กองคลัง

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

โทรศัพท์ : 073-264-518 ส�าหรับที่ว่างเปล่า/ไม่ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
เพิ่มอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%
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อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3 4
แรม ๙ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๑๐ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

5 6 7 8 9 10 11
แรม ๑๓ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนเก้า (๙) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู

12 13 14 15 16 17 18
ขึ้น ๖ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู

19 20 21 22 23 24 25
ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู

26 27 28 29 30
แรม ๕ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๖ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๗ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู

กันยายน 2564 
September 20219

วันไหว้พระจันทร์
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งานสังคมสงเคราะห์
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ด�าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และคนพิการ เพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้เปิดรับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 ณ ส�านักงาน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก วันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 1. มีสัญชาติไทย

 2. มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามทะเบียนบ้าน

 3. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะครบ                                 

60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) กรณีทะเบียนบ้าน

ราษฎรไม่ปรากฏ วันที่ เดือนเกิด ให้ถือบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น

 4. ไม่เป็นผู้ ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น

  (1) ผู้รับเงินบ�านาญ เบี้ยหวัด บ�านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

  (2) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (3) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ�า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ�า

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
 1. มีสัญชาติไทย

 2. มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามทะเบียนบ้าน

 3. มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หลักฐานในการยื่นค�าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานที่มีรูปถ่าย /บัตรคนพิการ (ฉบับจริง) 

 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ฉบับจริง)

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียน
 1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

 2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

 3. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
 1. มีสัญชาติไทย

 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิด

ไว้ในความอุปการะ

 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัย         

รวมอยู่ด้วย

 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้

น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉล่ีย

ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

หลักฐานในการยื่นค�าขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 1. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขึ้นทะเบียน   2 ฉบับ

 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน  2 ฉบับ

 3. ส�าเนาเอกสารการฝากครรภ์ /สมุดสีชมพู (หน้าแรก) 2 ฉบับ

 4. ส�าเนาสูติบัตรกรณีคลอดแล้ว (หน้า-หลัง)   2 ฉบับ

 5. ส�าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย /ออมสิน /ธกส. (ท�าพร้อมเพย์) 2 ฉบับ

 6. ส�าเนาบัตรโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กรณีมี)  2 ฉบับ

 7. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของ อสม.   2 ฉบับ

 8. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ฉบับ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย

ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี จนอายุครบ 6 ปี

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

โทรศัพท์ : 073-264-521
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2
แรม ๑๐ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู

3 4 5 6 7 8 9
แรม ๑๒ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๑๓ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู แรม ๑๕ ค�่า เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

10 11 12 13 14 15 16
ขึ้น ๔ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

17 18 19 20 21 22 23
ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

31 25 26 27 28 29 30
แรม ๑๐ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๖ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๗ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

ตุลาคม 2564
October 202110

24
แรม ๓ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

วันหยุดชดเชย 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันปิยมหาราช

วันออกพรรษา

วันสารทไทย

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันปิยมหาราช

AW Sateng 2021 ok3.indd   21 11/15/20   3:02 PM



เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 1. ค�าขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)   จ�านวน 1 ชุด

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน     จ�านวน 1 ชุด

 3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน    จ�านวน 1 ชุด

 4. ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จ�านวน 1 ชุด

 5. ส�าเนาเอกสารโฉนดที่ดินเท่าตัวจริง   จ�านวน 1 ชุด

 6. แบบแปลน      จ�านวน 3 ชุด

 7. กรณีสร้างอาคารในที่ดินผู้อื่น

  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน   จ�านวน 1 ชุด

  ส�าเนาบัตรประชาชน /ทะเบียนบ้าน อย่างละ  จ�านวน 1 ชุด

 8. วุฒิบัตรคนเขียนแบบ     จ�านวน 1 ชุด

 9. รายการค�านวณ     จ�านวน 1 ชุด

(พร้อมคนเขียนแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, เซ็นรับรองจริงทุกฉบับ)                                      

 10. อาคารที่เข้าค่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกร 

ต้องมีหนังสือรับรองและส�าเนาบัตรผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างละ  จ�านวน 1 ชุด

พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน     จ�านวน 1 ชุด

***เอกสารทุกชุดต้องเซ็นส�าเนาถูกต้องและพยานให้ครบถ้วน***

ภารกิจงานกองช่าง
 1. งานวิศวกรรม

 2. งานผังเมือง

 3. งานสาธารณูปโภค

 4. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

หากมีข้อสงสัย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

โทรศัพท์ : 073-264-522
แฟกซ์ : 073-264-517
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3 4 5 6
แรม ๑๑ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๑๓ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ขึ้น ๑ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

7 8 9 10 11 12 13
ขึ้น ๓ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๘ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

14 15 16 17 18 19 20
ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

21 22 23 24 25 26 27
แรม ๒ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๖ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๗ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

28 29 30
แรม ๙ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๑๐ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

พฤศจิกายน 2564 
November 202111

วันลอยกระทง
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

งานทะเบียนราษฎร  :  ”เป็นเลิศในการให้บริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล“
งานทะเบียนราษฎร : การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ ไข  
                                  รายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

 

1. การแจ้งการเกิด
 (1) คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้านภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด

 (2) คุณเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพึ่งแจ้งได้ภายใน 15 วัน         

นับตั้งแต่วันเกิด ในกรณีจ�าเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามก�าหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิด

 (3) กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน แจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของบิดามารดา

 2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้งเกิดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 3. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) ออกโดยสถานพยาบาล (ถ้ามี)

 4. เอกสารแจ้งเกิดเข้าทะเบียนบ้าน ใช้ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ต้องการย้ายชื่อเด็กเข้า

3. การแจ้งย้ายเข้า
 เม่ือมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ย้ายเข้า             

อยู่ในบ้าน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

 2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)

 4. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

 5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

4. การแจ้งย้ายออก
 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้อยู่

ในบ้านย้ายออก หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

 2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)

 4. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย)

 5. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง

2. การแจ้งตาย
 (1) คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ช่ัวโมง นับต้ังแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้าน                    

ให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาพบศพ

 (2) คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องท่ีที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณี                           

หรือแห่งท้องที่ที่จะพึ่งแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อไปยังนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 1. หนังสือรับรองการตายที่สถานพยาบาลออกให้ (ถ้ามี)

 2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย)

 4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่ออยู่

 5. กรณีที่ผู้ตายผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฯลฯ 

ให้น�าหลักฐานใบรับแจ้งความจาก สน.ท้องที่

 
5. ขอบ้านเลขที่
 ให้ทุกบ้านมีเลขประจ�าบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจ�าบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง       

เพื่อขอเลขประจ�าบ้านภายใน 15 วันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอทะเบียนบ้าน
 1. เอกสาร ท.ร.9 หรือใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยหน่วยงานท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.)

 2. ใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การก่อสร้างอาคาร หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี)

 3. โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง

 4. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน

 5. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 6. หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี)

 7. รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ด�าเนินการเสร็จแล้ว ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง        

ด้านซ้าย และด้านขวาของตัวบ้าน

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

โทรศัพท์ : 073-216-909
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 073 202 200 แฟ็กซ์ 073 202 200 ต่อ 206
www.satengnok.go.th

“ตำ บลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

อาทิตย์ . Sunday จันทร์ . Monday อังคาร . Tuesday พุธ . Wednesday พฤหัสบดี . Thursday ศุกร์ . Friday เสาร์ . Saturday

1 2 3 4
แรม ๑๒ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๑๓ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๑๔ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู แรม ๑๕ ค�่า เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

5 6 7 8 9 10 11
ขึ้น ๑ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๒ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๓ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๔ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๕ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๖ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๗ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู

12 13 14 15 16 17 18
ขึ้น ๘ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๙ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๑ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๒ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๓ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู

19 20 21 22 23 24 25
ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๑ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๒ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๓ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๔ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๕ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๖ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู

26 27 28 29 30 31
แรม ๗ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๘ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๙ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๑๐ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๑๑ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู แรม ๑๒ ค�่า เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู

ธันวาคม 2564 
December 202112

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
(วันพ่อแห่งชาติ)

วันหยุดชดเชยวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
(วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)

วันรัฐธรรมนูญ

วันสิ้นปี

วันคริสต์มาส
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หมวด รายรับจริง (บาท)
ก. รายได้ภาษีอากร

      1. หมวดภาษีอากร 1,171,204.24 

      2. หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 54,503,081.31

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

      1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,151,171.79

      2. หมวดรายได้ทรัพย์สิน 507,964.09

      3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,780

ค. รายได้จากทุน

      1. ค้าขายทอดตลาดหลักทรัพย์ 1,000

ง. เงินช่วยเหลือ

      1. เงินอุดหนุนทั่วไป 92,784,903

จ. เงินอื่น ๆ

      1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้ตามวัตถุประสงค์ 965,472.92

รวมรายรับ 152,088,577.35

รายรับจริง
 ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

หมวด รายจ่ายจริง (บาท)
1. รายจ่ายงบกลาง 34,456,400.35

2. หมวดเงินเดือนข้าราชการฝ่ายการเมือง 4,044,000

3. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า 40,921,507.15

4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36,619,101.37

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,713,400.08

6. หมวดเงินอุดหนุน 6,047,908.73

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24,488,080

8. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้ตามวัตถุประสงค์ 965,530.92

รวมรายจ่าย 149,255,928.60

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,832,648.75

รายจ่ายจริง
 ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

หน้าห้องนายกเทศมนตรี

073-202200 ต่อ 106

ส�านักปลัดเทศบาล 

073-202200

หน้าห้องรองปลัดเทศบาล

073-202200 ต่อ 201

กองคลัง 

073-264518

งานสังคมสงเคราะห์

073-264521

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

073-264534

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

073-264519

กองการศึกษา

073-264521 
โทรสาร. 073-264543

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

073-264520
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุด่วน เหตุร้าย (24 ชั่วโมง)

กองช่าง 

073-264522

งานทะเบียนราษฎร

073-216909

หน้าห้องปลัดเทศบาล

073-202200 ต่อ 204

ติดต่อ
เทศบาล

เมืองสะเตงนอก
โทร. 

073-202200 
โทรสาร.

073-202200 
ต่อ 206
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“ตำาบลน่าอยู่ 
เศรษฐกิจยั่งยืน 
ประชาชนมีสุข”

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
www.satengnok.go.th

www.satengnok.go.th F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้คะแนนความพึงพอใจ
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