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 1. เร่่งจััดการ่ปััญหาขยะ ภายใน 3 เดือน
 การบริหารจััดการขยะในเขตพ้ื้�นท่ี่�เที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก เป็็นปั็ญหาท่ี่�ยังไม่ืได้รับการแก้ไข
อย่างเป็็นระบบ จัำาเป็็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ้ื้�อสร้างสิ�งแวดล้อมืท่ี่�เป็็นมิืตรกับชุุมืชุน 
ไร้มืลพิื้ษที่างขยะ ป็ระชุาชุนม่ืสุขภาวะอนามัืยท่ี่�ด่ข้�น
 2. เร่่งติิดตัิ�งไฟฟ้าส่่องส่ว่่างให้กับปัร่ะชาชน
 ความืป็ลอดภัยในชุ่วิตและที่รัพื้ย์สินของป็ระชุาชุน เป็็นเร้�องท่ี่�สำาคัญและจัำาเป็็นต้องได้รับ
การดูแลอย่างทัี่�วถ้ึง การติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่างตามืท้ี่องถึนน เพ้ื้�อสร้างความืป็ลอดภัยในการ             
เดินที่างในยามืคำ�าค้น จ้ังม่ืความืจัำาเป็็นท่ี่�จัะต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วน ได้รับการพัื้ฒนาขยาย         
การติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ้ื้�อให้ป็ระชุาชุนได้สัญจัรสะดวกและป็ลอดภัยมืากข้�น
 3. ยกร่ะดับคุุณภาพชีวิ่ติเด็กและผู้้้ส้่งอายุ ส่้่พลเมืืองอัจัฉริ่ยะ มุ่ืงส่ร้่างองค์ุคุว่ามืร้้่ ทัักษะ
และสิ่�งแว่ดล้อมืทีั�เอื�อต่ิอการ่เรี่ยนร้้่ติลอดชีวิ่ติ ในศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ศู้นย์ติาดีกา        
16 แห่ง และผู้้้ส้่งอายุในพื�นทีั�อย่างเร่่งด่ว่น
 เด็กเป็็นกำาลังสำาคัญในการพัื้ฒนาของบ้านเม้ือง การสนับสนุนและส่งเสริมืให้คุณภาพื้ชุ่วิต
ในวัยเด็กม่ืความืสุขสมืบูรณ์ ที่างด้านโภชุนาการและสร้างการเร่ยนรู้ในสภาพื้แวดล้อมืท่ี่�เหมืาะสมื 
จัะเป็็นเบ้าหลอมืสำาคัญให้เด็กเติบโตเป็็นคนด่ในสังคมืต่อไป็ ในขณะเด่ยวกัน ปั็จัจุับันเริ�มืเข้าสู่        
สังคมืผูู้้สูงอายุ การดูแลผูู้้สูงอายุให้ม่ืความืสุขสมืบูรณ์ การให้ความืสำาคัญในการดูแลคุณภาพื้         
ชุ่วิตของเด็กและผูู้้สูงอายุ จ้ังเป็็นนโยบายท่ี่�สำาคัญในการพัื้ฒนาสังคมืต่อไป็

 1. ยกร่ะดับคุุณภาพโคุร่งข่ายคุมืนาคุมื
ยกระดับความืป็ลอดภัย สร้างความืสะดวกในการสัญจัรและเป็็นมิืตรกับสิ�งแวดล้อมื
 2. ยกร่ะดับศู้นย์เศูร่ษฐกิจัชุมืชนอัจัฉริ่ยะ
 - ส่นับส่นุนย่านการ่คุ้า  ในพ้ื้�นท่ี่� เที่ศบาลเ ม้ืองสะเตงนอก ให้ เป็็นศูนย์รวมื                                       
ความืหลากหลายที่างด้านอาหาร และส่งเสริมืตลาดผู้ลไม้ื เพ้ื้�อการส่งออกอย่างเป็็นระบบ
 - จััดส่ร้่างโคุร่งข่ายเส้่นทัางการ่สั่ญจัร่ ให้ตอบรับความืต้องการของป็ระชุาชุนในพ้ื้�นท่ี่�
เที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก
 - ส่นับส่นุนคุว่ามืเป็ันพหุวั่ฒนธร่ร่มื ในพ้ื้�นท่ี่�เที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก ให้ม่ืความืเข้าใจั 
ความืร่วมืม้ือ ความืสามัืคค่ การอยู่ร่วมืกันอย่างสันติสุข
 3. การ่บริ่การ่ภาคุรั่ฐอัจัฉริ่ยะ
ส่งเสริมืการม่ืส่วนร่วมืของป็ระชุาชุนในการกำาหนดนโยบายการพัื้ฒนาเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก 
“อำานวยความืสะดวกของป็ะชุาชุนในการเข้าถ้ึงแหล่งข้อมูืลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่ืงเน้น             
ความืโป็ร่งใส ด้วยนวัตกรรมืบริการ”

วิัสัยทััศน์์ : สะเตงน์อกก้าวัหน้์า การศึกษาเด่ีน์ เป็ีน์เมื่องน่์าอย่่ ส่่สังคม่สัน์ติสุข

น์โยบายเร่งด่ีวัน์ น์โยบายสำาคัญ

พัน์ธกิจ
1. พัื้ฒนาระบบโครงสร้างพ้ื้�นฐานและระบบสาธารณูป็โภคให้ได้มืาตรฐานและเพ่ื้ยงพื้อต่อความืต้องการของป็ระชุาชุน เพ้ื้�อรองรับความืเจัริญเติบโตที่างเศรษฐกิจั
2. เสริมืสร้างสังคมืแห่งการเร่ยนรู้ คู่คุณธรรมื รักษาขนบธรรมืเน่ยมืป็ระเพื้ณ่วัฒนธรรมือันด่งานและคงไว้ซ้ึ่�งเอกลักษณ์ของท้ี่องถิึ�น
3. ส่งเสริมือาชุ่พื้ ให้ความืรู้เก่�ยวกับอาชุ่พื้แก่ป็ระชุาชุนให้สามืารถึป็ระกอบอาชุ่พื้ เพ้ื้�อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
4. พัื้ฒนาคุณภาพื้ด้านการจััดการศ้กษาของสถึานศ้กษาสังกัดเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก ให้ได้มืาตรฐานอย่างทัี่�วถ้ึง ส่งเสริมืบุคลากรที่างการศ้กษาและนักเร่ยนให้ม่ืความืรู้คู่คุณธรรมื
5. ส่งเสริมืคุณภาพื้ชุ่วิต พัื้ฒนาสังคมื สร้างความืเข้มืแข็งของชุุมืชุน รักษาความืสงบเร่ยบร้อยภายในเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก
6. พัื้ฒนาการเม้ืองการป็กครองในระบอบป็ระชุาธิป็ไตย สร้างการม่ืส่วนร่วมืของป็ระชุาชุนในการบริหารจััดการท้ี่องถิึ�น ป็ลูกฝัังคุณธรรมืจัริยธรรมืให้ความืรู้เก่�ยวกับกฎหมืายแก่ป็ระชุาชุน
7. พัื้ฒนาศักยภาพื้ด้านสาธารณสุข ม่ืการป้็องกัน รักษา ฟ้�นฟู ส่งเสริมืสุขภาพื้ป็ระชุาชุนให้ม่ืสุขภาพื้กายและสุขภาพื้ใจัท่ี่�ด่
8. อนุรักษ์และฟ้�นฟูที่รัพื้ยากรธรรมืชุาติและสิ�งแวดล้อมื สร้างจิัตสำาน้ก ความืตระหนักและการม่ืส่วนร่วมืของป็ระชุาชุนในการจััดการที่รัพื้ยากรธรรมืชุาติและสิ�งแวดล้อมือย่างป็ระหยัดและคุ้มืค่า 
เพิื้�มืพ้ื้�นท่ี่�ส่เข่ยวในเขตเม้ือง บริหารจััดการด้านสิ�งแวดล้อมืให้สอดคล้องกับการพัื้ฒนาท้ี่องถิึ�นอย่างยั�งย้น
9. พัื้ฒนาระบบบริหารจััดการของเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอกให้ม่ืป็ระสิที่ธิภาพื้ ภายใต้หลักธรรมืาภิบาล (Good Governance) โดยย้ดป็ระชุาชุนเป็็นศูนย์กลาง
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อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
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พุธ
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พฤหัสบดีี 
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ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday
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มกราคม 2565 / January 20221

วััน์หยุดี
1 วััน์ขึ�น์ปีีใหม่่

3 หยุดีชดีเชยวััน์ขึ�น์ปีีใหม่่
ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑ ปีฉลู

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑ ปีฉลู

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู
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1ยุทัธศาสตร์ทีั�

ดี้าน์การพัฒน์า
โครงสร้างพื�น์ฐาน์

 ก่อสร้าง ปีรับปีรุง บำารุงรักษาถน์น์     

ทัางเดิีน์เท้ัา สะพาน์ ค่ระบายน์ำ�า ค่คลอง 

ก่อสร้าง ปีรับปีรุง พัฒน์าสาธารณู่ปีโภค 

สาธารณู่ปีการ ปีรับปีรุงพัฒน์าแหล่งน์ำ�า
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อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3 4 5
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27 28

กุมภาพัันธ์์ 2565 / February 20222

วััน์หยุดี
1 วััน์ตรุษจีน์

16 วััน์ม่าฆบ่ชา
ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๑๕ ค่ำ� เดือน ๒ ปีฉลู

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

2ยุทัธศาสตร์ทีั�

ดี้าน์เศรษฐกิจ
การแก้ไขปีัญหาควัาม่ยากจน์

 ด่ีแลปีระชาชน์อย่างเสม่อภาค และ           

เท่ัาเทีัยม่ ส่งเสริม่และพัฒน์าคุณูภาพชีวิัต 

เด็ีก สตรี คน์ชรา ผู้่้พิการ ผู้่้ติดีเชื�อเอดีส์          

และผู้่้ด้ีอยโอกาส



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

มีนาคม 2565 / March 20223

วััน์หยุดี

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๓ ปีฉลู

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

3ยุทัธศาสตร์ทีั�

ดี้าน์การสาธารณูสุข
และสิ�งแวัดีล้อม่

 พัฒน์าท้ัองถิ�น์ให้เป็ีน์เมื่องน่์าอย่่ 

สะอาดี สวัยงาม่ ปีราศจากม่ลภาวัะ              

สร้างจิตสำานึ์กใน์การอนุ์รักษ์ และพัฒน์า

ให้มี่สภาพแวัดีล้อม่ทีั�ดีี



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

เมษายน 2565 / April 20224

วััน์หยุดี
6  วััน์พระบาทัสม่ เ ด็ี จ

พระพุทัธยอดีฟ้้าจุฬาโลก

ม่หาราชและวััน์ทีั� ระ ลึก         

ม่หาจักรีบรม่ราชวังศ์

13 วััน์สงกราน์ต์

14 วััน์สงกราน์ต์

15 วััน์สงกราน์ต์

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๑๕ ค่ำ� เดือน ๔ ปีฉลู

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๕ ปีข�ล



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

4ยุทัธศาสตร์ทีั�

ดี้าน์การศึกษา
และกีฬา

 ใ ห้ ค วั า ม่ สำา คั ญ กั บ ก า ร พั ฒ น์ า

ทัรัพยากรม่นุ์ษย์ พัฒน์าแหล่งเรียน์ร้่ทีั�

หลากหลาย เพื�อการศึกษาตลอดีชีวิัต              

ส่งเสริม่และสนั์บสนุ์น์การจัดีการกีฬา         

การออกกำาลังกายเพื�อรักษาสุขภาพ



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

พัฤษภาคม 2565 / May 20225

วััน์หยุดี
1 วััน์แรงงาน์แห่งชาติ

2 ชดีเชยวััน์แรงงาน์แห่งชาติ

4 วััน์ฉััตรม่งคล

15 วััน์วิัสาขบ่ชา

16 ชดีเชยวััน์วิัสาขบ่ชา

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๑๕ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๖ ปีข�ล



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

5ยุทัธศาสตร์ทีั�

ดี้าน์การรักษา
ควัาม่สงบเรียบร้อย

 การรักษาควัาม่ปีลอดีภัยใน์ชีวิัต และ

ทัรัพย์สิน์ของปีระชาชน์ เสริม่สร้าง          

ควัาม่เข้ม่แข็งของชุม่ชน์ ให้มี่ส่วัน์ร่วัม่         

ใน์การรักษาควัาม่สงบเรียบร้อยใน์ท้ัองถิ�น์        

เพื�อให้ปีระชาชน์ได้ีรับปีระโยชน์์ร่วัม่กัน์



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

มิถุุนายน 2565 / June 20226

วััน์หยุดี
3 วััน์เฉัลิม่พระชน์ม่พรรษา 

สม่เด็ีจพระน์างเจ้าสุทิัดีา

พั ช ร สุ ธ า พิ ม่ ล ลั ก ษ ณู 

พระบรม่ราชินี์

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๗ ปีข�ล
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6ยุทัธศาสตร์ทีั�

ดี้าน์สังคม่ ศาสน์า 
วััฒน์ธรรม่และปีระเพณูี

 ให้ควัาม่สำา คัญใน์การ ส่ ง เส ริม่                   

การพัฒน์า ด้ีาน์สังคม่ ศาสน์า วััฒน์ธรรม่

และปีระเพณีูอัน์ดีีงาม่ อนุ์รักษ์ให้คงอย่่

ตลอดีไปี
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อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24

25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2565 / July 20227

31

วััน์หยุดี
13 วััน์อาสาฬหบ่ชา

28 วััน์เฉัลิม่พระชน์ม่พรรษา 

พระบาทัสม่เด็ีจพระเจ้าอย่่หัวั
ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล แรม ๑๕ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๘ ปีข�ล
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7ยุทัธศาสตร์ทีั�

ดี้าน์การบริหาร
จัดีการ

 บริหารโดียยึดีหลักการบริหารจัดีการ         

ทีั�ดีี อาศัยหลักธรรม่าภิบาล เพื�อปีระโยชน์์สุข

ของปีระชาชน์ อย่างยั�งยืน์ ด้ีวัยควัาม่

โปีร่งใส เป็ีน์ธรรม่
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อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

สิิงหาคม 2565 / August 20228

วััน์หยุดี
12  วััน์เฉัลิม่พระชน์ม่พรรษา 

สม่เด็ีจพระน์างเจ้าสิริกิติ� 

พระบรม่ราชินี์น์าถ พระบรม่

ราชชน์นี์พัน์ปีีหลวัง และ

วััน์แม่่แห่งชาติ

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ลขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ลขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ลขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ลขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๙ ปีข�ล
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งาน์ทัะเบียน์ราษฎร  :  “เป็ีน์เลิศใน์การให้บริการ ภายใต้หลักธรรม่าภิบาล”
งาน์ทัะเบียน์ราษฎร : การแจ้งเกิดี แจ้งตาย แจ้งย้ายทีั�อย่่ การขอเลขทีั�บ้าน์ การแก้ไข

                 รายการใน์ทัะเบียน์บ้าน์ การเพิ�ม่ชื�อใน์ทัะเบียน์บ้าน์

1. การ่แจ้ังการ่เกิด
 (1) คนเกิดในบ้าน ให้เจ้ัาบ้านหร้อบิดาหร้อมืารดาแจ้ังต่อนายที่ะเบ่ยนผูู้้รับแจ้ังแห่งท้ี่องท่ี่�ท่ี่�คนเกิดในบ้านภายใน         
15 วันนับแต่วันเกิด
 (2) คนเกิดนอกบ้านให้บิดาหร้อมืารดาแจ้ังต่อนายที่ะเบ่ยนผูู้้รับแจ้ังแห่งท้ี่องท่ี่�ท่ี่�ม่ืคนเกิดนอกบ้านหร้อแห่งท้ี่องท่ี่�ท่ี่�
จัะพ้ื้�งแจ้ังได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ในกรณ่จัำาเป็็นไม่ือาจัแจ้ังได้ตามืกำาหนดให้แจ้ังภายหลังได้แต่ต้องไม่ืเกิน 30 วัน
นับแต่วันเกิด
 (3) กรณ่เด็กเกิดในโรงพื้ยาบาล บิดา มืารดา หร้อเจ้ัาบ้าน แจ้ังเกิดภายใน 15 วัน นับตั�งแต่วันท่ี่�เด็กเกิด 
เอกส่าร่ทีั�ใช้ในการ่ติิดต่ิอ
 1. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของบิดามืารดา
 2. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของผูู้้แจ้ังเกิด หร้อผูู้้ท่ี่�ได้รับมือบหมืาย
 3. หนังส้อรับรองการเกิด (ที่.ร. 1/1) ออกโดยสถึานพื้ยาบาล (ถ้ึาม่ื)
 4. เอกสารแจ้ังเกิดเข้าที่ะเบ่ยนบ้าน ใชุ้สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้ัาบ้าน) ท่ี่�ต้องการย้ายชุ้�อเด็กเข้า

3. การ่แจ้ังย้ายเข้า
 เม้ื�อม่ืผูู้้ย้ายท่ี่�อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้ัาบ้านแจ้ังการย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี่�ย้าย
เข้าอยู่ในบ้าน หากไม่ืป็ฏิิบัติตามืต้องระวางโที่ษป็รับไม่ืเกิน 1,000 บาที่
เอกส่าร่ทีั�ใช้ในการ่ติิดต่ิอ
 1. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้ัาบ้าน)
 2. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของเจ้ัาบ้าน
 3. หนังส้อมือบหมืายจัากเจ้ัาบ้าน (กรณ่ผูู้้แจ้ังย้ายไม่ืใชุ่เจ้ัาบ้าน)
 4. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของผูู้้ท่ี่�ได้รับมือบหมืายจัากเจ้ัาบ้าน
 5. ใบแจ้ังการย้ายท่ี่�อยู่ (ที่.ร. 6) ตอนท่ี่� 1 และ 2 ซ้ึ่�งเจ้ัาบ้านลงนามืยินยอมืให้ย้าย            
เข้าแล้ว

4. การ่แจ้ังย้ายออก
 เม้ื�อผูู้้อยู่ในบ้านย้ายท่ี่�อยู่จัากบ้าน ให้เจ้ัาบ้านแจ้ังการย้ายออกภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี่�
ผูู้้อยู่ในบ้านย้ายออก หากไม่ืป็ฏิิบัติตามืต้องระวางโที่ษป็รับไม่ืเกิน 1,000 บาที่
เอกส่าร่ทีั�ใช้ในการ่ติิดต่ิอ
 1. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้ัาบ้าน)
 2. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของเจ้ัาบ้าน
 3. หนังส้อมือบหมืายจัากเจ้ัาบ้าน (กรณ่ผูู้้แจ้ังย้ายไม่ืใชุ่เจ้ัาบ้าน)
 4. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของผูู้้ท่ี่�ได้รับมือบหมืายจัากเจ้ัาบ้าน (กรณ่มือบหมืาย)
 5. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของผูู้้ย้ายท่ี่�อยู่กรณ่แจ้ังย้ายท่ี่�อยู่ของตนเอง

5. ขอบ้านเลขทีั�
 ให้ทุี่กบ้านม่ืเลขป็ระจัำาบ้าน บ้านใดยังไม่ืม่ืเลขป็ระจัำาบ้านให้เจ้ัาบ้านแจ้ังต่อนายที่ะเบ่ยน
ผูู้้รับแจ้ัง เพ้ื้�อขอเลขป็ระจัำาบ้านภายใน 15 วันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จั
เอกส่าร่ทีั�ใช้ในการ่ติิดต่ิอขอทัะเบียนบ้าน
 1. เอกสาร ที่.ร.9 หร้อใบรับแจ้ังเก่�ยวกับบ้าน ออกโดยหน่วยงานท้ี่องท่ี่� (ผูู้้ใหญ่บ้าน           
/อบต.)
 2. ใบอนุญาตก่อสร้างหร้อหนังส้อรับรองสิ�งป็ลูกสร้างตามืกฎหมืายว่าด้วยการควบคุมื
การก่อสร้างอาคาร หร้อหนังส้อสัญญาซ้ึ่�อขายบ้าน (ถ้ึาม่ื)
 3. โฉนดท่ี่�ดินหร้อเอกสารสิที่ธิ�แสดงการครอบครองท่ี่�ดินท่ี่�ใชุ้ในการก่อสร้าง
 4. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของเจ้ัาของบ้าน
 5. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของผูู้้แจ้ังขอที่ะเบ่ยนบ้านหร้อผูู้้ท่ี่�ได้รับมือบหมืาย
 6. หนังส้อมือบอำานาจั (ถ้ึาม่ื)
 7. รูป็ถ่ึายสิ�งป็ลูกสร้างท่ี่�ดำาเนินการเสร็จัแล้ว ป็ระกอบไป็ด้วย 4 ด้าน ค้อ ด้านหน้า 
ด้านหลัง ด้านซ้ึ่ายและด้านขวาของตัวบ้าน

2. การ่แจ้ังติาย
 (1) คนตายในบ้านให้เจ้ัาบ้านแจ้ังต่อนายที่ะเบ่ยนผูู้้รับแจ้ังแห่งท้ี่องท่ี่�ท่ี่�ม่ืคนตายภายใน 24 ชัุ�วโมืงนับแต่เวลาตาย       
ในกรณ่ไม่ืม่ืเจ้ัาบ้านให้ผูู้้พื้บศพื้แจ้ังภายใน 24 ชัุ�วโมืงนับแต่เวลาพื้บศพื้
 (2) คนตายนอกบ้านให้บุคคลท่ี่�ไป็กับผูู้้ตายหร้อผูู้้พื้บศพื้แจ้ังต่อนายที่ะเบ่ยนผูู้้รับแจ้ังแห่งท้ี่องท่ี่�ท่ี่�ม่ืการตายหร้อพื้บ
ศพื้แล้วแต่กรณ่ หร้อแห่งท้ี่องท่ี่�ท่ี่�จัะพ้ื้งแจ้ังได้ภายใน 24 ชัุ�วโมืงนับแต่เวลาตายหร้อเวลาพื้บศพื้ในกรณ่เชุ่นน่�จัะแจ้ังต่อไป็
นักงานฝ่ัายป็กครองหร้อตำารวจัก็ได้
เอกส่าร่ทีั�ใช้ในการ่ติิดต่ิอ
 1. หนังส้อรับรองการตายท่ี่�สถึานพื้ยาบาลออกให้ (ถ้ึาม่ื)
 2. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของผูู้้ตาย หร้อผูู้้ท่ี่�ได้รับมือบหมืาย
 3. หนังส้อมือบหมืายจัากเจ้ัาบ้าน (กรณ่มือบหมืาย)
 4. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้ัาบ้าน) ท่ี่�คนตายม่ืชุ้�ออยู่
 5. กรณ่ท่ี่�ผูู้้ตายผิู้ดธรรมืชุาติ เชุ่น อุบัติเหตุ ฯลฯ 
ให้นำาหลักฐานใบรับแจ้ังความืจัาก สน.ท้ี่องท่ี่�

หากมี่ข้อสงสัย 
สอบถาม่รายละเอียดีเพิ�ม่เติม่

โทัรศัพท์ั : 073-216-909
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สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

กันยายน 2565 / September 20229

วััน์หยุดี

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ลขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑๐ ปีข�ล
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สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

เร้�อง การรับลงที่ะเบ่ยนผูู้้สูงอายุและคนพิื้การ เพ้ื้�อขอรับเงินเบ่�ยยังชุ่พื้ ป็ระจัำาปี็งบป็ระมืาณ พื้.ศ. 2565
 เที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก ได้ดำาเนินการรับลงที่ะเบ่ยนผูู้้สูงอายุท่ี่�จัะม่ือายุครบ 60 ปี็บริบูรณ์ และคนพิื้การ เพ้ื้�อขอเงินเบ่�ยยังชุ่พื้ ป็ระจัำาปี็งบป็ระมืาณ พื้.ศ. 2565 
โดยเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอกได้เปิ็ดรับข้�นที่ะเบ่ยน ณ สำานักงานเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอก วันเวลาราชุการ ตั�งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 1. ม่ืสัญชุาติไที่ย
 2. ม่ืภูมิืลำาเนาอยู่ในเขตเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอกตามืที่ะเบ่ยนบ้าน
 3. ม่ือายุครบ 60 ปี็บริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่ืเคยลงที่ะเบ่ยนขอรับเบ่�ยยังชุ่พื้ผูู้้สูงอายุ และผูู้้สูงอายุท่ี่�จัะครบ 60 ปี็บริบูรณ์ ในปี็งบป็ระมืาณถัึดไป็ นับจันถ้ึงวันท่ี่� 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันท่ี่� 2 กันยายน 2505) 
กรณ่ที่ะเบ่ยนบ้านราษฎรไม่ืป็รากฏิ วันท่ี่� เด้อนเกิด ให้ถ้ึอบุคคลนั�นเกิดวันท่ี่� 1 มืกราคมืของปี็นั�น
 4. ไม่ืเป็็นผูู้้ได้รับสวัสดิการหร้อสิที่ธิป็ระโยชุน์อ้�นใดจัากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจั หร้อองค์กรป็กครองส่วนท้ี่องถิึ�น
  (1) ผูู้้รับเงินบำานาญ เบ่�ยหวัด บำานาญพิื้เศษ หร้อเงินอ้�นใดในลักษณะเด่ยวกัน
  (2) ผูู้้สูงอายุท่ี่�อยู่ในสภาพื้สงเคราะห์ของรัฐหร้อองค์กรป็กครองส่วนท้ี่องถิึ�น
  (3) ผูู้้ได้รับเงินเด้อน ค่าตอบแที่น รายได้ป็ระจัำา หร้อผู้ลป็ระโยชุน์ตอบแที่นอ้�นท่ี่�รัฐหร้อองค์กรป็กครองส่วนท้ี่องถิึ�นจััดให้เป็็นป็ระจัำา

 1. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้านของผูู้้ข้�นที่ะเบ่ยน   2 ฉบับ
 2. สำาเนาบัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของผูู้้ข้�นที่ะเบ่ยน  2 ฉบับ
 3. สำาเนาเอกสารการฝัากครรภ์/สมุืดส่ชุมืพูื้ (หน้าแรก) 2 ฉบับ
 4. สำาเนาสูติบัตรกรณ่คลอดแล้ว (หน้า-หลัง)  2 ฉบับ

 5. สำาเนาบัญชุ่ธนาคาร กรุงไที่ย / ออมืสิน /ธกส. (ที่ำาพื้ร้อมืเพื้ย์)   2 ฉบับ
 6. สำาเนาบัตรโครงการเพ้ื้�อสวัสดิการแห่งรัฐ (กรณ่ม่ื)   2 ฉบับ
 7. สำาเนาบัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของ อสมื.        2 ฉบับ
 8. สำาเนาบัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนของกำานัน ผูู้้ใหญ่บ้าน   2 ฉบับ

 1. ม่ืสัญชุาติไที่ย
 2. ม่ืภูมิืลำาเนาอยู่ในเขตเที่ศบาลเม้ืองสะเตงนอกตามืที่ะเบ่ยนบ้าน
 3. ม่ืบัตรป็ระจัำาตัวคนพิื้การตามืกฎหมืายว่าด้วยการส่งเสริมืคุณภาพื้ชุ่วิตคนพิื้การ
 4. ไม่ืเป็็นบุคคลซ้ึ่�งอยู่ในความือุป็การะของสถึานสงเคราะห์ของรัฐ

 เด็กแรกเกิดท่ี่�ม่ืสิที่ธิลงที่ะเบ่ยน
 1. ม่ืสัญชุาติไที่ย (พ่ื้อแม่ืม่ืสัญชุาติไที่ย หร้อพ่ื้อหร้อแม่ืม่ืสัญชุาติไที่ย)
 2. เกิดตั�งแต่วันท่ี่� 1 ตุลาคมื 2558 เป็็นต้นไป็ จันม่ือายุครบ 6 ปี็
 3. ไม่ือยู่ในสถึานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหร้อเอกชุน

 1. บัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุนหร้อบัตรอ้�นท่ี่�ออกโดยหน่วยงานท่ี่�ม่ืรูป็ถ่ึาย /บัตรคนพิื้การ (ฉบับจัริง) 
 2. ที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับจัริง)
 3. สมุืดบัญชุ่เงินฝัากธนาคารป็ระเภที่ออมืที่รัพื้ย์ (ฉบับจัริง)

 1. ม่ืสัญชุาติไที่ย
 2. เป็็นบุคคลท่ี่�รับเด็กแรกเกิดไว้ในความือุป็การะ
 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมือยู่ด้วย
 4. อยู่ในครัวเร้อนท่ี่�ม่ืรายได้น้อย ค้อ สมืาชิุกครัวเร้อนม่ืรายได้เฉล่�ยไม่ืเกิน 100,000 บาที่ ต่อคน ต่อปี็

กองสวััสดิีการสังคม่

โครงการเงิน์อุดีหนุ์น์เพื�อการเลี�ยงด่ีเด็ีกแรกเกิดี โดียให้จ่ายเงิน์อุดีหนุ์น์
เพื�อการเลี�ยงด่ีเด็ีกแรกเกิดี ให้กับเด็ีกแรกเกิดีทีั�อย่่ใน์ครัวัเรือน์ทีั�สม่าชิก
มี่รายได้ีเฉัลี�ยไม่่เกิน์ 100,000 บาทั ต่อคน์ ต่อเดืีอน์ จน์อายุครบ 6 ปีี

คุณูสม่บัติของผู้่้ทีั�มี่สิทัธิขึ�น์ทัะเบียน์เพื�อรับเบี�ยยังชีพผู้่้ส่งอายุ

หลักฐาน์ใน์การยื�น์คำาขอลงทัะเบียน์เงิน์อุดีหนุ์น์เด็ีกแรกเกิดี

คุณูสม่บัติของผู้่้ทีั�มี่สิทัธิขึ�น์ทัะเบียน์เพื�อรับเบี�ยยังชีพควัาม่พิการ

คุณูสม่บัติของผู้่้ทีั�มี่สิทัธิลงทัะเบียน์เงิน์อุดีหนุ์น์เด็ีกแรกเกิดี

หลักฐาน์ใน์การยื�น์คำาขอลงทัะเบียน์รับเงิน์เบี�ยยังชีพผู้่้ส่งอายุ และคน์พิการ

ผู้่้ปีกครองทีั�มี่สิทัธิลงทัะเบียน์



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

www.satengnok.go.th

F: เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่่น เป็็นเมืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมสันติสุข

อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24

25 26 27 28 2930 31

ตุุลาคม 2565 / October 202210

วััน์หยุดี
13 วััน์คล้ายวััน์สวัรรคต 

พระบาทัสม่เด็ีจพระบรม่  

ชน์กาธิ เบศร ม่หาภ่มิ่พล

อ ดุี ล ย เ ดี ช ม่ ห า ร า ช                       

บรม่น์าถบพิตร

23 วััน์ปิียม่หาราช

24 ชดีเชยวััน์ปิียม่หาราช

ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ลแรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีข�ล
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 1. งานวิศวกรรมื
 2. งานผัู้งเม้ือง
 3. งานสาธารณูป็โภค
 4. งานจััดสถึานท่ี่� และการไฟฟ้าสาธารณะ

 1. คำาขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)    จัำานวน 1 ชุุด
 2. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน     จัำานวน 1 ชุุด
 3. สำาเนาบัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุน    จัำานวน 1 ชุุด
 4. สำาเนาหนังส้อรับรองการจัดที่ะเบ่ยน (กรณ่เป็็นนิติบุคคล)
 5. สำาเนาเอกสารโฉนดท่ี่�ดินเท่ี่าตัวจัริง   จัำานวน 1 ชุุด
 6. แบบแป็ลน       จัำานวน 3 ชุุด
 7. กรณ่สร้างอาคารในท่ี่�ดินผูู้้อ้�น
  หนังส้อยินยอมืของเจ้ัาของท่ี่�ดิน   จัำานวน 1 ชุุด
  สำาเนาบัตรป็ระชุาชุน /ที่ะเบ่ยนบ้าน อย่างละ  จัำานวน 1 ชุุด
 8. วุฒิบัตรคนเข่ยนแบบ     จัำานวน 1 ชุุด
 9. รายการคำานวณ      จัำานวน 1 ชุุด
(พื้ร้อมืคนเข่ยนแบบ, สถึาป็นิก, วิศวกร, เซ็ึ่นรับรองจัริงทุี่กฉบับ)                                      
 10. อาคารท่ี่�เข้าค่ายควบคุมืตามื พื้รบ.วิชุาชุ่พื้สถึาป็นิกและ/หร้อวิศวกร 
ต้องม่ืหนังส้อรับรอง และสำาเนาบัตรผูู้้ป็ระกอบวิชุาชุ่พื้ อย่างละ จัำานวน 1 ชุุด
***พื้ร้อมืสำาเนาบัตรป็ระจัำาตัวป็ระชุาชุน    จัำานวน 1 ชุุด
***เอกส่าร่ทุักชุดต้ิองเซ็็นส่ำาเนาถู้กต้ิอง และพยานให้คุร่บถู้ว่น***

ภารกิจงาน์กองช่าง

การขออนุ์ญาตก่อสร้าง รื�อถอน์ ดัีดีแปีลงอาคาร

หากมี่ข้อสงสัย สอบถาม่รายละเอียดีเพิ�ม่เติม่ได้ีทีั� กองช่าง เทัศบาลเมื่องสะเตงน์อก 

โทัรศัพท์ั : 073-264-522  แฟ้กซ์์ : 073-264-517
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อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

พัฤศจิิกายน 2565 / November 202211

วััน์หยุดี

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ลขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ลขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ลขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล ขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๑๒ ปีข�ล

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล
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เกษติร่กร่ร่มื (เพดาน 0.15%)

ทีั�อย่้อาศัูย (เพดาน 0.3%)

อื�น ๆ /ทีั�ร่กร้่างว่่างเปัล่า (เพดาน 1.2%)

อัตราท่ี่�จััดเก็บ

อัตราท่ี่�จััดเก็บ

อัตราท่ี่�จััดเก็บ

บุคคลธรรมืดา :
ได้รับการยกเว้น 
อป็ที่. ละไม่ืเกิน 
50 ล้านบาที่

สำาหรับท่ี่�ว่างเป็ล่า/ไม่ืที่ำาป็ระโยชุน์
ตามืควรแก่สภาพื้ เพิื้�มือัตรา 0.3% 
ทุี่ก 3 ปี็ แต่อัตราภาษ่รวมืไม่ืเกิน 3%

มูืลค่า (ลบ.) อัตรา (%)
0 – 75 0.01

75 – 100 0.03
100 – 500 0.05

500 – 1,000 0.07
1,000 ข้�นไป็ 0.1

มูืลค่า (ลบ.) อัตรา (%)
0 – 50 0.3

50 – 200 0.4
200 – 1,000 0.5

1,000 – 5,000 0.6
5,000 ข้�นไป็ 0.7

มูืลค่า 
(ลบ.)

บ้าน
(บ้านหลังหลัก)

บ้าน + ท่ี่�ดิน
(บ้านหลังหลัก) บ้านหลังอ้�น

0 – 10 ยกเว้นภาษ่ - -
10 – 50 0.02 ยกเว้นภาษ่ 0.02
50 – 75 0.03 0.03 0.03
75 – 100 0.05 0.05 0.05
100 ข้�นไป็ 0.1 0.1 0.1

กองคลัง
ภาษีทีั�ดิีน์และสิ�งปีล่กสร้าง

“ ภาษีทีั�ดิีน์ ช่วัยพัฒน์าท้ัองถิ�น์ พัฒน์าชาติ ”

ฐานภาษี :  
 มูืลค่า * ของท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกสร้าง 
 (*ราคาป็ระเมิืนทุี่นที่รัพื้ย์)

ผู้้้เสี่ยภาษี :  
 เจ้ัาของท่ี่�ดิน/สิ�งป็ลูกสร้าง (ในวันท่ี่� 1 มืกราคมื ของปี็นั�น)
 เจ้ัาของห้องชุุด
 ผูู้้ครอบครองที่รัพื้ย์สิน หร้อที่ำาป็ระโยชุน์
 ในที่รัพื้ย์สินของรัฐ (ท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกสร้าง)

ผู้้้จััดเก็บภาษี :
 เที่ศบาล
 อบต.
 กรุงเที่พื้มืหานคร
 เม้ืองพัื้ที่ยา

บ้านหลังหลัก 1 หลัง
 ส่วนของมืูลค่าท่ี่�ไม่ืเกิน 50 ล้านบาที่ ในกรณ่ท่ี่�เป็็นเจ้ัาของ
บ้านและท่ี่�ดิน
 ส่วนของข้อมูืลท่ี่�ไม่ืเกิน 10 ล้านบาที่ ในกรณ่ท่ี่�เป็็นเจ้ัาของ          
เฉพื้าะบ้าน
ทีั�ดินเกษติร่กร่ร่มืของบุคุคุลธร่ร่มืดา
 ไม่ืต้องเส่ยภาษ่ใน 3 ปี็แรก (พื้.ศ. 2563 - พื้.ศ. 2565)
 ปี็ท่ี่� 4 เป็็นต้นไป็ ได้รับข้อยกเว้นมูืลค่าของฐานภาษ่ในแต่ละ 
องค์กรป็กครองส่วนท้ี่องถิึ�น (อป็ที่.) รวมืกันไม่ืเกิน 50 ล้านบาที่ 
เป็็นการถึาวร
ยกเว้่น
 ที่รัพื้ย์สินของรัฐท่ี่� ไ ม่ืได้หาผู้ลป็ระโยชุน์ ที่รัพื้ย์สินท่ี่�ใชุ้                
เพ้ื้�อป็ระโยชุน์สาธารณะ (รัฐ/เอกชุน)
 สหป็ระชุาชุาติ สถึานทูี่ต
 ที่รัพื้ย์ส่วนกลางของอาคารชุุด ท่ี่�ดินสาธารณูป็โภคหมู่ืบ้าน
จััดสรรและนิคมือุตสาหกรรมื
ลดหย่อน
 กิจัการสาธารณะ เชุ่น โรงเร่ยน โรงผู้ลิตไฟฟ้า สถึาน่รถึไฟ         
ท่ี่�จัอดรถึโดยสารสาธารณะ เป็็นต้น
 ที่รัพื้ย์สินท่ี่�อยู่ระหว่างพัื้ฒนาเพ้ื้�อที่ำาโครงการพื้ักอาศัยและ
นิคมือุตสาหกรรมื (3 ปี็ ตั�งแต่ย้�นขออนุญาต)
 ที่รัพื้ย์สินท่ี่�เป็็น NPA ของสถึาบันการเงิน (5 ปี็)
 บ้านพัื้กอาศัยซ้ึ่�งได้กรรมืสิที่ธิ�มืาจัากการรับมืรดก ก่อนท่ี่� 
พื้.ร.บ. ภาษ่ท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกสร้างม่ืผู้ลบังคับใชุ้
ผู่้อนปัร่น
  ที่ยอยป็รับภาษ่ส่วนท่ี่�เพิื้�มืข้�นจัากเดิมื 25% 50% และ 75% 
ในชุ่วง 3 ปี็แรก
ผู่้อนชำาร่ะ
 สามืารถึผู่้อนชุำาระได้ 3 งวด เมืษายน พื้ฤษภาคมื และ
มิืถุึนายน หากม่ืยอดภาษ่ตั�งแต่ 3,000 บาที่ข้�นไป็

อย่าลืมื !!! ไปัเสี่ยภาษีภายใน 30 เมืษายน 2565 นะจ๊ัะ

เกษติร่กร่ร่มื : ที่ำานา ที่ำาไร่ ที่ำาสวน เล่�ยงสัตว์ เล่�ยงสัตว์นำ�า และกิจัการอ้�น  
   ตามืท่ี่�ป็ระกาศกำาหนด
การ่จััดเก็บ : 
 ดูตามืสภาพื้ข้อเท็ี่จัจัริง
 ที่ำาเกษตรกรรมืไม่ืเต็มืท่ี่� เส่ยภาษ่ตามืสัดส่วนการใชุ้ป็ระโยชุน์
 รวมืถ้ึงท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกสร้างต่อเน้�องท่ี่�ใชุ้สำาหรับเกษตรกรรมื

ทีั�อย่้อาศัูย : ท่ี่�ดินหร้อสิ�งป็ลูกสร้างท่ี่�เจ้ัาของใชุ้อยู่อาศัย แบ่งปั็น
 บ้านหลังหลัก เจ้ัาของบ้านและท่ี่�ดิน/เจ้ัาของเฉพื้าะตัวบ้านม่ืชุ้�อในเอกสาร
แสดงกรรมืสิที่ธิ� + ที่ะเบ่ยนบ้าน (ไม่ืจัำาเป็็นต้องเป็็นเจ้ัาบ้าน/เจ้ัาของคนใดคนหน้�ง
ม่ืชุ้�อในที่ะเบ่ยนบ้าน)
 บ้านหลังอ้�น ๆ เจ้ัาของบ้านม่ืชุ้�อในโฉนด แต่ไม่ืม่ืชุ้�อในที่ะเบ่ยนบ้าน

อื�น ๆ :
 พื้าณิชุยกรรมื
 อุตสาหกรรมื

ท่ี่�ว่างเป็ล่า/ไม่ืที่ำาป็ระโยชุน์ตามืควรแก่สภาพื้ : 
ทิี่�งท่ี่�ดินไว้ว่างเป็ล่า หร้อไม่ืที่ำาป็ระโยชุน์ในปี็ก่อน

อาคารสำานักงาน
โรงแรมื

ร้านอาหาร
ฯลฯ

1. ฐาน์ภาษี ผู้่้เสียภาษี และผู้่้จัดีเก็บภาษี 4. การด่ีแลผู้ลกระทับ

2. การทัำาปีระโยชน์์ใน์ทีั�ดิีน์ และสิ�งปีล่กสร้าง

3. อัตราภาษีทีั�ดิีน์และสิ�งปีล่กสร้าง ปีี 2564 – 2565
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อาทิัตย์ 
Sunday

จัน์ทัร์  
Monday

อังคาร
Tuesday

พุธ
Wednesday

พฤหัสบดีี 
Thursday

ศุกร์
Friday

เสาร์
Saturday

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ธ์ันวาคม 2565 / December 202212

วััน์หยุดี
5 วััน์คล้ายวััน์พระบรม่ราชสม่ภพ 

พระบาทัสม่เด็ีจพระบรม่ชน์             

กาธิเบศร ม่หาภ่มิ่พลอดุีลยเดีช

ม่หาราช บรม่น์าถบพิตร วััน์ชาติ 

และวััน์พ่อแห่งชาติ

10 วััน์รัฐธรรม่น่์ญ

12 ชดีเชยวััน์รัฐธรรม่น่์ญ

ขึ้น ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๔ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล ขึ้น ๗ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ลขึ้น ๖ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล 

ขึ้น ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๖ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล

แรม ๒ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๙ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๒ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล

ขึ้น ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ลขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล ขึ้น ๙ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๑ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๓ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๑๐ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๓ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล ขึ้น ๕ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล ขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๒ ปีข�ล

ขึ้น ๑๓ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๕ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๑๒ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

ขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๗ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล

แรม ๑๔ ค่ำ� เดือน ๑ ปีข�ล
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ปัร่ะเภทัร่ายรั่บ ปัร่ะมืาณการ่ร่ายรั่บ (บาทั) ร่ายร่ับจัร่ิง (บาทั)
ร่ายได้จััดเก็บเอง
   หมืวดภาษ่อากร 4,312,000.00 1,322,574.45
   หมืวดค่าธรรมืเน่ยมื ค่าป็รับ และใบอนุญาต 2,560,800.00 1,193,652.30
   หมืวดรายได้จัากที่รัพื้ย์สิน 421,000.00 327,861.41
   หมืวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,000.00 33,879.67
   หมืวดรายได้จัากทุี่น 1,000.00 0.00
ร่ายได้ทีั�รั่ฐบาลเก็บแล้ว่จััดส่ร่ร่ให้องค์ุกร่ปักคุร่องส่่ว่นท้ัองถิู�น
   หมืวดภาษ่จััดสรร 92,015,900.00 61,495,444.33
ร่ายได้ทีั�รั่ฐอุดหนุนให้องค์ุกร่ปักคุร่องส่่ว่นท้ัองถิู�น
   หมืวดเงินอุดหนุนทัี่�วไป็ 100,579,900.00 95,722,816.54

ร่ว่มืร่ายรั่บ 199,893,600.00 160,096,288.70

ปัร่ะเภทัร่ายจ่ัาย ปัร่ะมืาณการ่ร่ายจั่าย (บาทั) ร่ายจ่ัายจัริ่ง (บาทั)
   งบกลาง 48,222,351.00 36,248,762.63
   งบบุคลากร 49,340,549.00 47,512,319.66
   งบดำาเนินงาน 53,338,260.00 42,220,513.95
   งบลงทุี่น 41,718,100.00 19,103,441.30
   งบอุดหนุน 7,274,340.00 6,646.040.00

ร่ว่มืร่ายจ่ัาย 199,893,600.00 151,731,077.54

ร่ายรั่บ - ร่ายจ่ัาย ทีั�ไม่ืต้ิองนำามืาติร่าเป็ันงบปัร่ะมืาณร่ายจ่ัาย รั่บจัริ่ง (บาทั) จ่ัายจัริ่ง (บาทั)
   เงินอุดหนุนท่ี่�ไม่ืต้องนำามืาตราเป็็นงบป็ระมืาณรายจ่ัาย 5,521,527.46 5,521,527.46

ร่ว่มืร่ายรั่บส้่งกว่่าร่ายจ่ัาย - 8,365,151.16

รายงาน์การรับ - จ่ายเงิน์ ปีระจำาปีีงบปีระม่าณู พ.ศ. 2564
( 1 ตุลาคม่ พ.ศ. 2563 - 30 กัน์ยายน์ พ.ศ. 2564 )
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ติดีต่อเทัศบาลเมื่องสะเตงน์อก

หน้าห้องนายกเที่ศมืนตร่
073-202200 ต่ิอ 106

กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อมื
073-264519

สำานักป็ลัดเที่ศบาล
073-202200

ศูนย์ข้อมูืลข่าวสารเที่ศบาล
073-264534

หน้าห้องรองป็ลัดเที่ศบาล
073-202200 ต่ิอ 201

งานที่ะเบ่ยนราษฎร
073-216909

กองคลัง
073-264518

กองการศ้กษา
073-264521 

โทัร่ส่าร่. 073-264543

หน้าห้องป็ลัดเที่ศบาล
073-202200 ต่ิอ 204

กองชุ่าง
073-264522

กองสวัสดิการสังคมื
073-264521

งานป้็องกัน และบรรเที่าสาธารณภัย
073-264520

แจ้ังเหตุเพื้ลิงไหม้ื เหตุด่วน 
เหตุร้าย (24 ชัุ�วโมืง)
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สะเตงน์อกก้าวัหน้์า การศึกษาเด่ีน์

 เป็ีน์เมื่องน่์าอย่่ ส่่สังคม่สัน์ติสุข


