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 1. ยกระดัับคุุณภาพโคุรงข่่ายคุมนาคุม
ยกระดัับความปลอดัภััย สร้างความสะดัวกในการสัญจรและเป็นมิตรกับสิ�งแวดัล้อม
 2. ยกระดัับศููนย์เศูรษฐกิจชุุมชุนอััจฉริยะ
 - สนับสนุนย่านการคุ้า ในพื้้�นที่่�เที่ศบาลเม้องสะเตงนอก ให้้เป็นศูนย์รวม                                       
ความห้ลากห้ลายที่างดัา้นอาห้าร และสง่เสรมิตลาดัผลไม ้เพื้้�อการสง่ออกอยา่งเปน็ระบบ
 - จัดัสร้างโคุรงข่่ายเส้นทางการสัญจร ให้้ตอบรับความต้องการของประชาชน
ในพื้้�นที่่�เที่ศบาลเม้องสะเตงนอก
 - สนับสนุนคุวามเป็็นพหุุวฒันธรรม ในพื้้�นที่่�เที่ศบาลเม้องสะเตงนอก ให้ม่้ความ
เข้าใจ ความร่วมม้อ ความสามัคค่ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 3. การบริการภาคุรัฐอััจฉริยะ
ส่งเสริมการม่ส่วนร่วมของประชาชนในการกำาห้นดันโยบายการพื้ัฒนาเที่ศบาล                
เม้องสะเตงนอก “อำานวยความสะดัวกของปะชาชนในการเข้าถึึงแห้ล่งข้อมูลข่าวสาร        
ของภัาครัฐ โดัยมุ่งเน้นความโปร่งใส ดั้วยนวัตกรรมบริการ”

1. พื้ฒันาระบบโครงสรา้งพื้้�นฐานและระบบสาธารณูปูโภัคให้ไ้ดัม้าตรฐานและเพื้ย่งพื้อตอ่ความตอ้งการของประชาชน เพื้้�อรองรบัความเจรญิเตบิโต
ที่างเศรษฐกิจ

2. เสริมสร้างสังคมแห้่งการเร่ยนรู้ คู่คุณูธรรม รักษาขนบธรรมเน่ยมประเพื้ณู่วัฒนธรรมอันดั่งามและคงไว้ซึ่ึ�งเอกลักษณู์ของที่้องถึิ�น
3. ส่งเสริมอาช่พื้ ให้้ความรู้เก่�ยวกับอาช่พื้แก่ประชาชนให้้สามารถึประกอบอาช่พื้ เพื้้�อสร้างรายไดั้ให้้กับตนเองและครอบครัวไดั้

4. พัื้ฒนาคุณูภัาพื้ดั้านการจัดัการศึกษาของสถึานศึกษาสังกัดัเที่ศบาลเม้องสะเตงนอก ให้้ได้ัมาตรฐานอย่างที่ั�วถึึง ส่งเสริมบุคลากรที่างการศึกษาและ
นักเร่ยนให้้ม่ความรู้คู่คุณูธรรม

5. ส่งเสริมคุณูภัาพื้ช่วิต พื้ัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รักษาความสงบเร่ยบร้อยภัายในเที่ศบาลเม้องสะเตงนอก
6. พื้ัฒนาการเม้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการม่ส่วนร่วมของประชาชนในการบริห้ารจัดัการที่้องถึิ�น ปลูกฝัังคุณูธรรมจริยธรรมให้้ความรู้          

เก่�ยวกับกฎห้มายแก่ประชาชน
7. พื้ัฒนาศักยภัาพื้ดั้านสาธารณูสุข ม่การป้องกัน รักษา ฟื้้�นฟืู้ ส่งเสริมสุขภัาพื้ประชาชนให้้ม่สุขภัาพื้กายและสุขภัาพื้ใจที่่�ดั่

8. อนุรักษ์และฟื้้�นฟืู้ที่รัพื้ยากรธรรมชาติและสิ�งแวดัล้อม สร้างจิตสำานึก ความตระห้นักและการม่ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดัการที่รัพื้ยากรธรรมชาติและ                 
สิ�งแวดัล้อมอย่างประห้ยัดัและคุ้มค่า เพื้ิ�มพื้้�นที่่�ส่เข่ยวในเขตเม้อง บริห้ารจัดัการดั้านสิ�งแวดัล้อมให้้สอดัคล้องกับการพื้ัฒนาที่้องถึิ�นอย่างยั�งย้น

9. พื้ัฒนาระบบบริห้ารจัดัการของเที่ศบาลเม้องสะเตงนอกให้้ม่ประสิที่ธิภัาพื้ ภัายใต้ห้ลักธรรมาภัิบาล (Good Governance) โดัยยึดัประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พันธกิิจ

นโยบายสำาคััญนโยบายเร่่งดี่วัน
 1. เร่งจัดัการป็ัญหุาข่ยะ ภายใน 3 เดัือัน

การบริห้ารจัดัการขยะในเขตพื้้�นที่่�เที่ศบาลเม้องสะเตงนอก เป็นปัญห้าที่่�ยังไม่ได้ัรับ       
การแก้ไขอย่างเป็นระบบ จำาเป็นต้องไดั้รับการแก้ไขอย่างเร่งดั่วน เพื้้�อสร้างสิ�งแวดัล้อม

ที่่�เป็นมิตรกับชุมชน ไร้มลพื้ิษที่างขยะ ประชาชนม่สุขภัาวะอนามัยที่่�ดั่ขึ�น
 2. เร่งติิดัติั�งไฟฟ้าส่อังสว่างใหุ้กับป็ระชุาชุน

ความปลอดัภััยในช่วิตและที่รัพื้ย์สินของประชาชน เป็นเร้�องที่่�สำาคัญและจำาเป็นต้องได้ัรับ          
การดัูแลอย่างที่ั�วถึึง การติดัตั�งไฟื้ฟื้้าส่องสว่างตามที่้องถึนน เพื้้�อสร้างความปลอดัภััยในการ             

เดัินที่างในยามคำ�าค้น จึงม่ความจำาเป็นที่่�จะต้องดัำาเนินการอย่างเร่งด่ัวน ได้ัรับการพัื้ฒนาขยาย         
การติดัตั�งไฟื้ฟื้้าส่องสว่าง เพื้้�อให้้ประชาชนไดั้สัญจรสะดัวกและปลอดัภััยมากขึ�น

 3. ยกระดัับคุุณภาพชุีวิติเดั็กและผูู้้สูงอัายุ สู่พลเมือังอััจฉริยะ มุ่งสร้างอังคุ์คุวามรู้ ทักษะและ
สิ�งแวดัล้อัมที�เอัื�อัติ่อัการเรียนรู้ติลอัดัชุีวิติ ในศููนย์พัฒนาเดั็กเล็ก 5 แหุ่ง ศููนย์ติาดัีกา 16 แหุ่ง และ

ผูู้้สูงอัายุในพื�นที�อัย่างเร่งดั่วน
เดั็กเป็นกำาลังสำาคัญในการพัื้ฒนาของบ้านเม้อง การสนับสนุนและส่งเสริมให้้คุณูภัาพื้ช่วิตในวัยเด็ักม่            

ความสขุสมบรูณู ์ที่างด้ัานโภัชนาการและสร้างการเรย่นรูใ้นสภัาพื้แวดัล้อมที่่�เห้มาะสม จะเปน็เบา้ห้ลอมสำาคญั
ให้้เด็ักเติบโตเป็นคนดั่ในสังคมต่อไป ในขณูะเดั่ยวกัน ปัจจุบันเริ�มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูัแลผู้สูงอายุให้้ม่         

ความสุขสมบูรณ์ู การให้้ความสำาคัญในการดูัแลคุณูภัาพื้ช่วิตของเด็ักและผู้สูงอายุ จึงเป็นนโยบายที่่�สำาคัญ                 
ในการพื้ัฒนาสังคมต่อไป

วิิสััยทััศน์์ :

สะเตงนอกิกิ้าวัหน้า 
กิาร่ศึกิษาเดี่น 
เปี็นเม่ืองน่าอย่ ่
ส่่สังคัม่สันติสุข



1 2 3 4 5 6 7 
ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๑ ค่ำ�ำ� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล

8 9 10 11 12 13 14
แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๘ ค่ำ�ำ� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล

15 16 17 18 19 20 21
แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล แรม ๑๕ ค่ำ�ำ� เดืือนยี่่� (๒) ปีีขึ้�ล

22 23 24 25 26 27 28
ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๗ ค่ำ�ำ� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล

29 30 31
ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

มกราคม 2566 January 2023

วัันหยุุด 
1 วัันขึ้้�นปีีใหม่ 
2 วัันหยีุ่ดืชดืเชยี่
14 วัันเดื็กแห่งช�ติิ
16 วัันค่ำรู
22 วัันติรุษจีีน01



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข
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F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1 2 3 4
ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๔ ค่ำ�ำ� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล

5 6 7 8 9 10 11
ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๖ ค่ำ�ำ� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล

12 13 14 15 16 17 18
แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล แรม ๑๓ ค่ำ�ำ� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล

19 20 21 22 23 24 25
แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนส�ม (๓) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๖ ค่ำ�ำ� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล

26 27 28
ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

กุมภาพัันธ์ ์2566 February 2023
วัันหยุุด 
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สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1 2 3 4
ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๓ ค่ำ�ำ� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล

5 6 7 8 9 10 11
ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๕ ค่ำ�ำ� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล

12 13 14 15 16 17 18
แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๑๒ ค่ำ�ำ� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล

19 20 21 22 23 24 25
แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล แรม ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนส่� (๔) ปีีขึ้�ล ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำ�ำ� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ

26 27 28 29 30 31
ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

มีนาคม 2566 March 2023
วัันหยุุด 

6 วัันม�ฆบููช�03



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1
ขึ้้�น ๑๑ ค่ำ�ำ� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ

2 3 4 5 6 7 8
ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๓ ค่ำ�ำ� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ

9 10 11 12 13 14 15
แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๑๐ ค่ำ�ำ� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ

16 17 18 19 20 21 22
แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนห้� (๕) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำ�ำ� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ

30 24 25 26 27 28 29
ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำ�ำ� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ

23

04เมษายน 2566 April 2023
วัันหยุุด 

6  วัั น พ ร ะ บู � ท ส ม เ ด็ื จี
พระพุทธยี่อดืฟ้้�จีุฬ�โลก
ม ห � ร � ช แ ล ะ วัั น ท่� ร ะ ลึ ก         
มห�จีักรีบูรมร�ชวังศ์์
13, 14, 15 วัันสงกร�นติ์



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1 2 3 4 5 6
ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำ�ำ� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ

7 8 9 10 11 12 13
แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำ�ำ� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ

14 15 16 17 18 19 20
แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ แรม ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนหก (๖) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑ ค่ำ�ำ� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ

21 22 23 24 25 26 27
ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำ�ำ� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ

28 29 30 31
ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

05พัฤษภาคม 2566 May 2023
วัันหยุุด 

1 วัันแรงง�นแห่งช�ติิ
4 วัันฉััติรมงค่ำล
17 วัันพืชมงค่ำล



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1 2 3
ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๕ ค่ำ�ำ� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ

4 5 6 7 8 9 10
แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๗ ค่ำ�ำ� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ

11 12 13 14 15 16 17
แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ แรม ๑๔ ค่ำ�ำ� เดืือนเจี็ดื (๗) ปีีเถ�ะ

18 19 20 21 22 23 24
ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ

25 26 27 28 29 30
ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

06มิถุุนายน 2566 June 2023
วัันหยุุด 

3 วัันเฉัลิมพระชนมพรรษ� 
สมเด็ืจีพระน�งเจ้ี�สุทิดื�
พั ช ร สุ ธ � พิ ม ล ลั ก ษ ณ 
พ ร ะ บู ร ม ร � ชิ น่  แ ล ะ วัั น
วัิส�ขึ้บููช�
5 วัันหยีุ่ดืชดืเชยี่



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1
ขึ้้�น ๑๔ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ

2 3 4 5 6 7 8
ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ

9 10 11 12 13 14 15
แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ

16 17 18 19 20 21 22
แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนแปีดื (๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ

30 31 25 26 27 28 29
ขึ้้�น ๑๓ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ

23 24

07กรกฎาคม 2566 July 2023
วัันหยุุด 

28 วัันเฉัลิมพระชนมพรรษ� 
พระบู�ทสมเดื็จีพระเจี้�อยีู่่หัวั



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1 2 3 4 5
ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๔ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ

6 7 8 9 10 11 12
แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำ�ำ� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ

13 14 15 16 17 18 19
แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ แรม ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนแปีดืหลัง (๘๘) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำ�ำ� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ

20 21 22 23 24 25 26
ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำ�ำ� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ

27 28 29 30 31
ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

08สิิงหาคม 2566 August 2023
วัันหยุุด 

1 วัันอ�ส�ฬหบููช�
2 วัันเขึ้้�พรรษ�
12  วันัเฉัลิมฯ วันัแม่แห่งช�ติิ
14 วัันหยีุ่ดืชดืเชยี่
30 วัันส�รทจีีน



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1 2
แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำ�ำ� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ

3 4 5 6 7 8 9
แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำ�ำ� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ

10 11 12 13 14 15 16
แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนเก้� (๙) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ

17 18 19 20 21 22 23
ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ

24 25 26 27 28 29 30
ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบู( ๑๐) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

09กันยายน 2566 September 2023
วัันหยุุด 



สะเตงนอกก้าวหน้า การศึึกษาเด่่น 
เป็็นเมืืองน่าอยู่่่ ส่่สังคมืสันติสุข

www.satengnok.go.th

F: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

Line OA



1 2 3 4 5 6 7
แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ

8 9 10 11 12 13 14
แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ แรม ๑๕ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบู (๑๐) ปีีเถ�ะ

15 16 17 18 19 20 21
ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ

22 23 24 25 26 27 28
ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ

29 30 31
ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

10ตุุลาคม 2566 October 2023
วัันหยุุด 

13 วัันค่ำล้�ยี่วัันสวัรรค่ำติ 
พ ร ะ บู � ท ส ม เ ด็ื จี พ ร ะ บู ร ม                
ชนก�ธเิบูศ์ร มห�ภูมูพิลอดืลุยี่
เดืชมห�ร�ช บูรมน�ถบูพิติร
23 วัันปีิยี่มห�ร�ช



 1. งานวิศวกรรม
 2. งานผังเม้อง
 3. งานสาธารณููปโภัค
 4. งานจัดัสถึานที่่� และการไฟื้ฟื้้าสาธารณูะ

 สำาห้รับอาคารที่่�ปลูกสร้างให้ม่ และต้องการจะขอบ้านเลขท่ี่�บ้าน จะต้องให้้อาคารท่ี่�ต้องการจะขอนั�นสร้างเสร็จก่อน  
ห้ลังจากนั�นให้้มาที่ำาการติดัต่อที่่�กองช่าง ขอใบรับรองจากกองช่าง เพื้้�อที่ำาการตรวจสอบอาคารดัังกล่าว และออกใบรับรองให้้  
โดัยจะต้องย้�นห้ลักฐานดัังต่อไปน่�

 1. ห้นังส้อรับรอง (จากเที่ศบาล)   จำานวน 1 ชุดั
 2. สำาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง   1 ชุดั
 3. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 4. สำาเนาโฉนดั (ห้น้า-ห้ลัง ขนาดัเที่่าตัวจริง)   1 ชุดั
 5. ห้นังส้อมอบอำานาจ (กรณู่เจ้าของบ้านไม่มาดั้วยตัวเอง) พื้ร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
 6. รูปถึ่ายบ้าน (ไม่น้อยกว่า 2 รูป) ดั้านห้น้า-ดั้านข้าง
 7. ห้นังส้อยินยอมปลูกสร้างอาคารในที่่�ดัิน (กรณู่ที่่�ดัินของคนอ้�น)

 เตร่ยมเอกสาร (ที่่�ตั�งอาคาร) เพื้้�อออกใบ ที่ร.9 จากผู้ให้ญ่บ้าน
 ติดัต่องานที่ะเบ่ยนราษฎร์ (อำาเภัอ) เพื้้�อออกสมุดัที่ะเบ่ยนบ้าน
 ติดัต่อการไฟื้ฟื้้า เพื้้�อขอมิเตอร์ไฟื้

1. เอกสารคำาร้องขอให้้ตรวจสอบอาคาร
2. บัตรประชาชนตัวจริง (เจ้าของอาคาร)
3. สำาเนาโฉนดั (ห้น้า-ห้ลัง ขนาดัเที่่าตัวจริง) 1 ชุดั
4. ห้นังส้อมอบอำานาจ (กรณู่เจ้าของบ้านไม่มาดั้วยตัวเอง) พื้ร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
5. สำาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ดััดัแปลง และแบบแปลนที่่�ไดั้รับการอนุมัติจากกองช่าง อย่างละ 1 ชุดั

เม้�อไดั้รับใบอนุญาต อ.1
(อาคารสร้างเสร็จ ประมาณู 80-90 %)

ขอห้นังส้อรับรอง
(กองช่างเที่ศบาลเม้องสะเตงนอก)

 แบบแจ้งการขุดัดัินห้ร้อถึมดัิน
 บัตรประจำาตัวประชาชน
 ที่ะเบ่ยนบ้านของผู้ขออนุญาต
 สำาเนาภัาพื้ถึ่ายโฉนดัที่่�ดัิน /น.ส.๓ /ส.ค. ๑ เลขที่่�……………
 ห้นังส้อยินยอมให้้ที่ำาการถึมดัิน
 ห้นังส้อรับรองการจดัที่ะเบ่ยนและผู้ม่อำานาจลงนาม
 ห้นังส้อมอบอำานาจ + บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบ + พื้ร้อมอากรแสตมป์
 รายการคำานวณู
 ห้นังส้อรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำานวณูการขุดัดัิน /ถึมดัิน พื้ร้อมสำาเนาบัตรอนุญาต
ประกอบวิชาช่พื้วิศวกรควบคุม (กรณู่ที่่�งานม่ลักษณูะขนาดัอยู่ในประเภัที่วิชาช่พื้วิศวกรรมควบคุม
 เอกสารรายละเอ่ยดัอ้�น ๆ

 1. คำาขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)   จำานวน 1 ชุดั
 2. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน     จำานวน 1 ชุดั
 3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน    จำานวน 1 ชุดั
 4. สำาเนาห้นังส้อรับรองการจดัที่ะเบ่ยน (กรณู่เป็นนิติบุคคล)
 5. สำาเนาเอกสารโฉนดัที่่�ดัินเที่่าตัวจริง   จำานวน 1 ชุดั
 6. แบบแปลน       จำานวน 3 ชุดั
 7. กรณู่สร้างอาคารในที่่�ดัินผู้อ้�น
  ห้นังส้อยินยอมของเจ้าของที่่�ดัิน   จำานวน 1 ชุดั
  สำาเนาบัตรประชาชน /ที่ะเบ่ยนบ้าน อย่างละ จำานวน 1 ชุดั
 8. วุฒิบัตรคนเข่ยนแบบ     จำานวน 1 ชุดั
 9. รายการคำานวณู      จำานวน 1 ชุดั
(พื้ร้อมคนเข่ยนแบบ, สถึาปนิก, วิศวกร, เซึ่็นรับรองจริงทีุ่กฉบับ)                                      
 10. อาคารที่่�เข้าค่ายควบคุมตาม พื้รบ. วิชาช่พื้สถึาปนิกและ /ห้ร้อวิศวกร 
ต้องม่ห้นังส้อรับรอง และสำาเนาบัตรผู้ประกอบวิชาช่พื้ อย่างละ จำานวน 1 ชุดั
***พื้ร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน    จำานวน 1 ชุดั
***เอักสารทุกชุุดัติ้อังเซ็็นสำาเนาถููกติ้อัง และพยานใหุ้คุรบถู้วน***

ภารกิิจงานกิองช่่าง

กิารขอหนังสืือกิารตรวจสือบอาคาร

หลัักิฐานขอบ้านเลัขที่่� (บ้านใหม่่) ขั�นตอนกิารดำเนินกิาร

ใบแจ้งกิารขุดดินหรือถม่ดิน

กิารขออนุญาตกิ่อสืร้าง รื�อถอน ดัดแปลังอาคารกิองช่่าง

หากมีข้้อสงสัย สอบัถามรายละเอียดเพิ่ิ�มเติิมได้ที� 
กองช่าง เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

โทรศัพิ่ท์ : 0-7326-4522  
แฟกซ์์ : 0-7326-4517



1 2 3 4
แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๖ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ

5 6 7 8 9 10 11
แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ แรม ๑๓ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ

12 13 14 15 16 17 18
แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบูเอ็ดื (๑๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ

19 20 21 22 23 24 25
ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ

26 27 28 29 30
ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

11พัฤศจิิกายน 2566 November 2023
วัันหยุุด 

27 วัันลอยี่กระทง



เกษติรกรรม (เพดัาน 0.15%)

ที�อัยู่อัาศูัย (เพดัาน 0.3%)

อัื�น ๆ /ที�รกร้างว่างเป็ล่า (เพดัาน 1.2%)

อัตราที่่�จัดัเก็บ

อัตราที่่�จัดัเก็บ

อัตราที่่�จัดัเก็บ

บุคคลธรรมดัา :
ไดั้รับการยกเว้น 
อปที่. ละไม่เกิน 
50 ล้านบาที่

สำาห้รับที่่�ว่างเปล่า
/ไม่ที่ำาประโยชน์
ตามควรแก่สภัาพื้ 
เพื้ิ�มอัตรา 0.3% 
ทีุ่ก 3 ปี แต่อัตรา
ภัาษ่รวมไม่เกิน 3%

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%)
0 – 75 0.01

75 – 100 0.03
100 – 500 0.05

500 – 1,000 0.07
1,000 ขึ�นไป 0.1

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%)
ไม่เกิน 50 0.6

เกิน 50 – 200 0.7
เกิน 200 – 1,000 0.8

เกิน 1,000 – 5,000 0.9
เกิน 5,000 ขึ�นไป 1.0

มูลค่า 
(ลบ.)

บ้าน
(บ้านห้ลังห้ลัก)

บ้าน + ที่่�ดัิน
(บ้านห้ลังห้ลัก) บ้านห้ลังอ้�น

0 – 10 ยกเว้นภัาษ่ - -
10 – 50 0.02 ยกเว้นภัาษ่ 0.02
50 – 75 0.03 0.03 0.03
75 – 100 0.05 0.05 0.05
100 ขึ�นไป 0.1 0.1 0.1

1. ผู้้้ม่่หน้าที่่�เสื่ยภาษี่ที่่�ดินแลัะสืิ�งปลั้กิสืร้าง 
เจ้าของที่่�ดัินห้ร้อสิ�งปลูกสร้างห้ร้อผู้ครอบครอง ห้ร้อที่ำาประโยชน์    
ในที่่�ดัินห้ร้อสิ�งปลูกสร้าง อยู่ในวันที่่� 1 มกราคม ของปีนั�น

2. กิรณี่ที่่�ม่่กิารเปลั่�ยนแปลังกิารใช่้ประโยช่น์ที่่�ดิน            
ห้ร้อสิ�งปลูกสร้าง ให้้ผู้เส่ยแจ้งการเปล่�ยนแปลงภัายใน 60 วัน             
นับแต่วันที่่�ม่การเปล่�ยนแปลง

3. กิำหนดกิารช่ำระภาษี่ที่่�ดินแลัะสืิ�งปลั้กิสืร้าง 
 ตรวจสอบรายการที่่�ดัินและสิ�งปลูกสร้าง 
พื้ฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
 ประกาศราคาประเมินทีุ่นที่รัพื้ย์ 
ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566
 จ้างการประเมินภัาษ่ 
มกราคม - กุมภัาพื้ันธ์ 2566
 ชำาระภัาษ่ 
มกราคม - เมษายน 2566

4. เอกิสืารที่่�เกิ่�ยวข้อง
 บัตรประชาชน
 ที่ะเบ่ยนบ้าน
 เอกสารสิที่ธิ�โฉนดั, นส.3 ก (สำาเนา)

5. กิารผู้่อนช่ำระภาษี่
 สามารถึผ่อนไดั้ 3 งวดั เมษายน พื้ฤษภัาคม และมิถึุนายน 
ห้ากม่ยอดัตั�งแต่ 3,000 บาที่ขึ�นไป

ภาษี่ที่่�ดินแลัะสืิ�งปลั้กิสืร้าง ภาษี่ป้าย

6. อัตราภาษี่ที่่�ดินแลัะสืิ�งปลั้กิสืร้าง

กิองคลััง
ภาษีีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง

“ ภาษีีที�ดิน ช่วยพิ่ัฒนาท้องถิ�น พิ่ัฒนาชาติิ ”
1. ผู้้้ม่่หน้าที่่�เสื่ยภาษี่ป้าย
 เจ้าของป้ายห้ร้อผู้ครอบครองป้าย ห้ร้อผู้ครอบครองอาคาร
ห้ร้อที่่�ดิันที่่�ป้ายนั�นติดัตั�ง ห้ร้อแสดังอยู่เป็น ม่ห้น้าที่่�เส่ยภัาษ่ป้าย     
ตามลำาดัับ

2. ป้ายที่่�ติดตั�ง ห้ร้อแสดังอยู่ในเขตท้ี่องถึิ�นใดัให้้ย้�นแบบและ
ชำาระภัาษ่ป้าย ไดั้ที่่�ที่้องถึิ�นนั�น ๆ

3. กิำหนดกิารช่ำระภาษี่ป้าย
 ย้�นแบบแสดังรายการและชำาระภัาษ่ป้าย 
มกราคม - ม่นาคม 2566
 ชำาระภัาษ่ป้าย ภัายใน 15 วันนับแต่ไดั้รับแจ้งประเมิน

4. อัตราภาษี่ป้าย
ย้�นแบบและชำาระภัาษ่ มกราคม - ม่นาคม ทีุ่กปี

ป็ระเภทป็้าย
อัตราภัาษ่ป้าย (บาที่ : 500 ตร.ซึ่ม.)

ลักษณูะป้ายแบบ
เคล้�อนที่่�/เปล่�ยน

ลักษณูะป้าย
แบบคงที่่� (นิ�ง)

(1) ป้ายที่่�ม่อักษรไที่ยล้วน 10 5
(2) ป้ายที่่�ม่อักษรไที่ยปนกับ
อักษรต่างประเที่ศ และ/ห้ร้อ
รูปภัาพื้และเคร้�องห้มายอ้�น ๆ

52 26

(3) ป้ายที่่�ไม่ม่อักษรไที่ยไม่ว่า
จะม่ภัาพื้ห้ร้อเคร้�องห้มายใดั ๆ 
ห้ร้อไม่ และป้ายที่่�ม่อักษรไที่ย
บางส่วนห้ร้อที่ั�งห้มดัอยู่ใต้ห้ร้อ
ตำ�ากว่าอักษรต่างประเที่ศ

52 50

อัย่าลืม !!! ไป็เสียภาษีภายใน 
30 เมษายน 2566 นะจ๊ะ



1 2
แรม ๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๕ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ

3 4 5 6 7 8 9
แรม ๖ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๗ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๘ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๙ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๑๑ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๑๒ ค่ำ�ำ� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ

10 11 12 13 14 15 16
แรม ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ แรม ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนสิบูสอง (๑๒) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๒ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๓ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๔ ค่ำ�ำ� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ

17 18 19 20 21 22 23
ขึ้้�น ๕ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๖ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๗ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๘ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๑ ค่ำ�ำ� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ

31 25 26 27 28 29 30
แรม ๔ ค่ำ�ำ� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๓ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๔ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ ขึ้้�น ๑๕ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ แรม ๑ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ แรม ๒ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ แรม ๓ ค่ำ�ำ� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ

อาทิิตย์์ 
Sunday

พฤหััสบดีี 
Thursday

จัันทิร์์
Monday

อังคาร์
Tuesday

พุธ
Wednesday

ศุุกร์์
Friday

เสาร์์
Saturday

ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนอ้�ยี่ (๑) ปีีเถ�ะ

24

12ธ์ันวาคม 2566 December 2023

วัันหยุุด 
5 วัันค่ำล้�ยี่วัันพระบูรมร�ช
สมภูพ พระบู�ทสมเดื็จีพระบูรม
ชนก�ธิเบูศ์ร มห�ภููมิพลอดุืลยี่
เดืชมห�ร�ช บูรมน�ถบูพิติร          
วัันช�ติิ และวัันพ่อแห่งช�ติิ
10 วัันรัฐธรรมนูญ
11 วัันหยีุ่ดืชดืเชยี่
25 วัันค่ำริสติ์ม�ส
31 วัันสิ�นปีี



1. การแจ้งการเกิดั
 (1) คนเกิดัในบ้าน ให้้เจ้าบ้านห้ร้อบิดัาห้ร้อมารดัาแจ้งต่อนายที่ะเบ่ยนผู้รับแจ้งแห้่งที่้องที่่�ที่่�คนเกิดัในบ้านภัายใน         
15 วัน นับแต่วันเกิดั
 (2) คนเกิดันอกบ้านให้้บิดัาห้ร้อมารดัาแจ้งต่อนายที่ะเบ่ยนผู้รับแจ้งแห้่งท้ี่องที่่�ที่่�ม่คนเกิดันอกบ้านห้ร้อแห้่งที่้องที่่�ที่่�
จะพื้ึ�งแจ้งไดั้ภัายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดั ในกรณู่จำาเป็นไม่อาจแจ้งไดั้ตามกำาห้นดัให้้แจ้งภัายห้ลังไดั้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันเกิดั
 (3) กรณู่เดั็กเกิดัในโรงพื้ยาบาล บิดัา มารดัา ห้ร้อเจ้าบ้าน แจ้งเกิดัภัายใน 15 วัน นับตั�งแต่วันที่่�เดั็กเกิดั 
เอักสารที�ใชุ้ในการติิดัติ่อั
 1. บัตรประจำาตัวประชาชนของบิดัามารดัา
 2. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้แจ้งเกิดั ห้ร้อผู้ที่่�ไดั้รับมอบห้มาย
 3. ห้นังส้อรับรองการเกิดั (ที่.ร. 1/1) ออกโดัยสถึานพื้ยาบาล (ถึ้าม่)
 4. เอกสารแจ้งเกิดัเข้าที่ะเบ่ยนบ้าน ใช้สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่่�ต้องการย้ายช้�อเดั็กเข้า

3. การแจ้งย้ายเข่้า
 เม้�อม่ผู้ย้ายที่่�อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภัายใน 15 วัน นับแต่วันที่่�ย้าย
เข้าอยู่ในบ้าน ห้ากไม่ปฏิิบัติตามต้องระวางโที่ษปรับไม่เกิน 1,000 บาที่
เอักสารที�ใชุ้ในการติิดัติ่อั
 1. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. ห้นังส้อมอบห้มายจากเจ้าบ้าน (กรณู่ผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ที่่�ไดั้รับมอบห้มายจากเจ้าบ้าน
 5. ใบแจ้งการย้ายที่่�อยู่ (ที่.ร. 6) ตอนที่่� 1 และ 2 ซึึ่�งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้้ย้าย            
เข้าแล้ว

4. การแจ้งย้ายอัอัก
 เม้�อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่่�อยู่จากบ้าน ให้้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภัายใน 15 วัน นับแต่วันที่่�
ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก ห้ากไม่ปฏิิบัติตามต้องระวางโที่ษปรับไม่เกิน 1,000 บาที่
เอักสารที�ใชุ้ในการติิดัติ่อั
 1. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. ห้นังส้อมอบห้มายจากเจ้าบ้าน (กรณู่ผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ที่่�ไดั้รับมอบห้มายจากเจ้าบ้าน (กรณู่มอบห้มาย)
 5. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ย้ายที่่�อยู่กรณู่แจ้งย้ายที่่�อยู่ของตนเอง

5. ข่อับ้านเลข่ที�
 ให้้ ทุี่กบ้านม่ เลขประจำาบ้าน บ้านใดัยังไม่ม่ เลขประจำาบ้านให้้ เจ้าบ้านแจ้งต่อ                                 
นายที่ะเบ่ยนผู้รับแจ้ง เพื้้�อขอเลขประจำาบ้านภัายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
เอักสารที�ใชุ้ในการติิดัติ่อัข่อัทะเบียนบ้าน
 1. เอกสาร ที่.ร.9 ห้ร้อใบรับแจ้งเก่�ยวกับบ้าน ออกโดัยห้น่วยงานท้ี่องที่่� (ผู้ให้ญ่บ้าน           
/อบต.)
 2. ใบอนุญาตก่อสร้างห้ร้อห้นังส้อรับรองสิ�งปลูกสร้างตามกฎห้มายว่าดั้วยการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร ห้ร้อห้นังส้อสัญญาซึ่้�อขายบ้าน (ถึ้าม่)
 3. โฉนดัที่่�ดัินห้ร้อเอกสารสิที่ธิ�แสดังการครอบครองที่่�ดัินที่่�ใช้ในการก่อสร้าง
 4. บัตรประจำาตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน
 5. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้แจ้งขอที่ะเบ่ยนบ้านห้ร้อผู้ที่่�ไดั้รับมอบห้มาย
 6. ห้นังส้อมอบอำานาจ (ถึ้าม่)
 7. รูปถึ่ายสิ�งปลูกสร้างที่่�ดัำาเนินการเสร็จแล้ว ประกอบไปดั้วย 4 ดั้าน ค้อ ดั้านห้น้า          
ดั้านห้ลัง ดั้านซึ่้ายและดั้านขวาของตัวบ้าน

2. การแจ้งติาย
 (1) คนตายในบ้านให้้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายที่ะเบ่ยนผู้รับแจ้งแห้่งที่้องที่่�ที่่�ม่คนตายภัายใน 24 ชั�วโมง นับแต่เวลาตาย       
ในกรณู่ไม่ม่เจ้าบ้านให้้ผู้พื้บศพื้แจ้งภัายใน 24 ชั�วโมง นับแต่เวลาพื้บศพื้
 (2) คนตายนอกบ้านให้้บุคคลที่่�ไปกับผู้ตายห้ร้อผู้พื้บศพื้แจ้งต่อนายที่ะเบ่ยนผู้รับแจ้งแห้่งที่้องที่่�ที่่�ม่การตายห้ร้อ          
พื้บศพื้แล้วแต่กรณู่ ห้ร้อแห้่งที่้องที่่�ที่่�จะพื้ึงแจ้งไดั้ภัายใน 24 ชั�วโมง นับแต่เวลาตายห้ร้อเวลาพื้บศพื้ในกรณู่เช่นน่�จะแจ้ง            
ต่อไปนักงานฝั่ายปกครองห้ร้อตำารวจก็ไดั้
เอักสารที�ใชุ้ในการติิดัติ่อั
 1. ห้นังส้อรับรองการตายที่่�สถึานพื้ยาบาลออกให้้ (ถึ้าม่)
 2. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ตาย ห้ร้อผู้ที่่�ไดั้รับมอบห้มาย
 3. ห้นังส้อมอบห้มายจากเจ้าบ้าน (กรณู่มอบห้มาย)
 4. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่่�คนตายม่ช้�ออยู่
 5. กรณู่ที่่�ผู้ตายผิดัธรรมชาติ เช่น อุบัติเห้ตุ ฯลฯ 
ให้้นำาห้ลักฐานใบรับแจ้งความจาก สน.ที่้องที่่�

หากมีข้้อสงสัย 
สอบัถามรายละเอียดเพิ่ิ�มเติิม

โที่รศััพที่์ : 0-7321-6909

งานที่ะเบ่ยนราษีฎร  :  “เป็นเลัิศัในกิารให้บริกิาร ภายใต้หลัักิธรรม่าภิบาลั”
งานที่ะเบ่ยนราษีฎร : กิารแจ้งเกิิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่่�อย้่ กิารขอเลัขที่่�บ้าน กิารแกิ้ไขรายกิารในที่ะเบ่ยนบ้าน กิารเพิ�ม่ช่ื�อในที่ะเบ่ยนบ้าน



 เที่ศบาลเม้องสะเตงนอก ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่่�เกิดั ก่อนวันที่่� 2 กันยายน 2507 ม่ภัูมิลำาเนาในเขตพื้้�นที่่� แต่ยังไม่ไดั้ไปลงที่ะเบ่ยนเพื้้�อขอรับเบ่�ยยังช่พื้ผู้สูงอายุมาก่อนห้ร้อผู้สูงอายุที่่�ย้ายที่ะเบ่ยนบ้านภัายในเดั้อนกันยายน         
ของปีนั�น และขอเชิญชวนให้้คนพื้ิการที่่�ยังไม่ไดั้ลงที่ะเบ่ยนมาก่อนห้ร้อคนพื้ิการที่่�ย้ายที่ะเบ่ยนมาให้ม่ไปลงที่ะเบ่ยนเพื้้�อแสดังความจำานงขอรับเงินเบ่�ยยังช่พื้ผู้สูงอายุและเบ่�ยความพื้ิการ

 1. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้านของผู้ขึ�นที่ะเบ่ยน   2 ฉบับ
 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ขึ�นที่ะเบ่ยน  2 ฉบับ
 3. สำาเนาเอกสารการฝัากครรภั์ /สมุดัส่ชมพืู้ (ห้น้าแรก) 2 ฉบับ
 4. สำาเนาสูติบัตรกรณู่คลอดัแล้ว (ห้น้า-ห้ลัง)  2 ฉบับ

 5. สำาเนาบัญช่ธนาคาร กรุงไที่ย /ออมสิน /ธกส. (ที่ำาพื้ร้อมเพื้ย์) 2 ฉบับ
 6. สำาเนาบัตรโครงการเพื้้�อสวัสดัิการแห้่งรัฐ (กรณู่ม่)  2 ฉบับ
 7. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของ อสม.       2 ฉบับ
 8. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของกำานัน ผู้ให้ญ่บ้าน  2 ฉบับ

สามารถึขึ�นที่ะเบ่ยนไดั้
ติั�งแติ่เดัือันติุลาคุม 2565 
– เดัือันพฤศูจิกายน 2565
และเดัือันมกราคุม 2566 
– เดัือันกันยายน 2566

สามารถึขึ�นที่ะเบ่ยนไดั้
ทุกวัน (ในวันเวลาราชุการ)
ณ งานสังคุมสงเคุราะหุ์ 
กอังสวัสดัิการสังคุม

1. บัตรประจำาตัวประชาชน ห้ร้อบัตรอ้�นที่่�ออก
    โดัยห้น่วยงานของรัฐที่่�ม่รูปถึ่าย
2. ที่ะเบ่ยนบ้านของผู้สูงอายุ
3. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
    (กรณู่มอบอำานาจ)
4. ที่ะเบ่ยนบ้านของผู้รับมอบอำานาจ
    (กรณู่มอบอำานาจ)
5. สมุดับัญช่เงินฝัากธนาคาร (ทีุ่กธนาคาร)
    ห้ร้อของผู้รับมอบอำานาจ (กรณู่มอบอำานาจ)

1. บัตรประจำาตัวผู้พื้ิการ คนพื้ิการตามกฎห้มาย
    ว่าดั้วยการส่งเสริมคุณูภัาพื้ช่วิตคนพื้ิการ
2. ที่ะเบ่ยนบ้าน (ที่่�เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดับัญช่เงินฝัากธนาคาร (ทีุ่กธนาคาร)
    ห้ร้อของผู้รับมอบอำานาจ (กรณู่มอบอำานาจ)
4. บัตรประจำาตัวประชาชน และที่ะเบ่ยนบ้าน   
    ของผู้ดัูแลคนพื้ิการ กรณู่เป็นผู้ย้�นคำาขอแที่น
    คนพื้ิการ

เดั็กแรกเกิดัที่่�ม่สิที่ธิลงที่ะเบ่ยน
  1. ม่สัญชาติไที่ย (พื้่อแม่ม่สัญชาติไที่ย ห้ร้อพื้่อห้ร้อแม่ม่สัญชาติไที่ย)
  2. เกิดัตั�งแต่วันที่่� 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนม่อายุครบ 6 ปี
  3. ไม่อยู่ในสถึานสงเคราะห้์ของห้น่วยงานของรัฐห้ร้อเอกชน

 1. ม่สัญชาติไที่ย
 2. เป็นบุคคลที่่�รับเดั็กแรกเกิดัไว้ในความอุปการะ
 3. เดั็กแรกเกิดัต้องอาศัยรวมอยู่ดั้วย
 4. อยู่ในครัวเร้อนที่่�ม่รายไดั้น้อย ค้อ สมาชิกครัวเร้อนม่รายไดั้เฉล่�ยไม่เกิน 100,000 บาที่ ต่อคน ต่อปี

หลัักิฐานในกิารยื�นคำขอลังที่ะเบ่ยนเงินอุดหนุนเด็กิแรกิเกิิด

ผู้้้สื้งอายุ คนพิกิารเตร่ยม่เอกิสืาร หลัักิฐาน ดังน่� เตร่ยม่เอกิสืาร หลัักิฐาน ดังน่�

คุณีสืม่บัติของผู้้้ที่่�ม่่สืิที่ธิลังที่ะเบ่ยนเงินอุดหนุนเด็กิแรกิเกิิด ผู้้้ปกิครองที่่�ม่่สืิที่ธิลังที่ะเบ่ยน

โครงกิารเงินอุดหนุนเพื�อกิารเลั่�ยงด้เด็กิแรกิเกิิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื�อกิารเลั่�ยงด้เด็กิแรกิเกิิด ให้กิับเด็กิแรกิเกิิด
ที่่�อย้่ในครัวเรือนที่่�สืม่าช่ิกิม่่รายได้เฉลั่�ยไม่่เกิิน 100,000 บาที่ ต่อคน ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี

กิารรับลังที่ะเบ่ยนเบ่�ยผู้้้สื้งอายุ ประจำปีงบประม่าณี พ.ศั. 2567
แลัะเบ่�ยความ่พิกิาร ประจำปี พ.ศั. 2566

กิองสืวัสืดิกิาร
สืังคม่

หากมีข้้อสงสัยสามารถติิดติ่อได้ที� งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบัาลเมืองสะเติงนอก  โที่รศััพที่์ : 0-7326-4521



งานรักิษีาความ่สืงบเร่ยบร้อย งานเทศกิจเทศบัาลเมืองสะเติงนอก

1. ประชาสัมพื้ันธ์ให้้ประชาชนที่ราบถึึงห้น้าที่่�ที่่�ต้องปฏิิบัติตาม พื้.ร.บ. รักษาความเป็นระเบ่ยบของบ้านเม้อง

5. รับแจ้งเห้ตุ เร้�องร้องทีุ่กข์เก่�ยวกับงานเที่ศกิจ

10. ดัูแลความเร่ยบร้อยเก่�ยวกับสัตว์เล่�ยงที่่�ปล่อยในที่่�สาธารณูะ

3. จัดัระเบ่ยบผู้ประกอบการรถึเข็น ห้าบเร่ แผงลอยในพื้้�นที่่�สาธารณูะ

7. เปร่ยบเที่่ยบปรับผู้กระที่ำาความผิดัตาม พื้.ร.บ. รักษาความเป็นระเบ่ยบเร่ยบร้อยของบ้านเม้อง

12. อำานวยความสะดัวกจราจรในสถึานที่่�ต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าห้น้าที่่�ตำารวจจราจร

2. จัดัระเบ่ยบที่างเที่้าและพื้้�นที่่�สาธารณูะในเขตเที่ศบาลเม้องสะเตงนอก

6. ตักเต้อนร้านค้า ห้ร้อสั�งแก้ไข การขจัดัคราบสิ�งสกปรกบนพื้้�นที่่�สาธารณูะ

11. ดัูแลความเป็นระเบ่ยบเร่ยบร้อยในงานราชการต่าง ๆ ของเที่ศกิจ และส่วนราชการอ้�น ๆ

4. จัดัระเบ่ยบ ป้ายโฆษณูา และประชาสัมพื้ันธ์ต่าง ๆ

9. บริการขออนุญาตติดัตั�งป้ายโฆษณูาประชาสัมพื้ันธ์

8. บริการขออนุญาตใช้เคร้�องขยายเส่ยงโฆษณูาเคล้�อนที่่�

13. ภัารกิจอ้�น ๆ ที่่�บูรณูาการร่วมกันที่ั�งภัาครัฐ เอกชน และชุมชนเก่�ยวกับความเป็นระเบ่ยบ

อำานาจและห้น้าที่่�ของงานเที่ศกิจ

งานเที่ศักิิจ



กิองสืาธารณีสืุข
แลัะสืิ�งแวดลั้อม่

คุ่าธรรมเนียมหุนังสือัรับรอัง
การแจ้งสถูานที�จำาหุน่ายอัาหุารหุรือัสะสมอัาหุาร 

พื�นที� ไม่เกิน 200 ติารางเมติร
จำานวนเงิน

สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่� ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 200
สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 20 - 40 ตารางเมตร 300
สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 40 - 80 ตารางเมตร 500
สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 80 - 120 ตารางเมตร 700
สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 120 - 160 ตารางเมตร 900
สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 160 - 200 ตารางเมตร 1,000

คุ่าธรรมเนียมการอัอักใบอันุญาติกิจการที�เป็็นอัันติรายติ่อัสุข่ภาพ จำานวนเงิน
การปะ การเช้�อมยาง (ห้ล่อดัอก) รถึจักรยานยนต์สองล้อ , สามล้อ 500
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพื้่นส่ การพื้่นสารกันสนิมยานยนต์
 - พื้้�นที่่�ประกอบการไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 26 - 50 ตารางเมตร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 101 ตารางเมตรขึ�นไป

500
1,000
1,500
2,000

การประกอบกิจการโรงแรม ห้ร้อกิจการอ้�นในที่ำานองเดั่ยวกัน
 - ม่ห้้องพื้ักตั�งแต่ 100 ห้้องขึ�นไป
 - ม่ห้้องพื้ักตั�งแต่ 50 - 99 ห้้อง
 - ม่ห้้องพื้ักตำ�ากว่า 50 ห้้อง

2,000
1,000
800   

การซึ่ัก การอบ การร่ดั การอัดักล่บดั้วยเคร้�องจักร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 11 - 25 ตารางเมตร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 25 ตารางเมตรขึ�นไป

400
600
800

การสะสมวัตถึุห้ร้อสิ�งของที่่�ชำารุดัใช้แล้วห้ร้อเห้ล้อใช้
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 20 - 50 ตารางเมตร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
 - พื้้�นที่่�ประกอบการตั�งแต่ 101 ตารางเมตรขึ�นไป

1,000
2,000
3,000

คุ่าธรรมเนียมการอัอักใบอันุญาติสถูานที�
จำาหุน่ายอัาหุารหุรือัสะสมอัาหุาร           

พื�นที�เกิน 200 ติารางเมติร
จำานวนเงิน

สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 201 - 500 ตารางเมตร 1,500
สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 501 - 1,000 ตารางเมตร 2,000
สถึานที่่�ประกอบการค้าม่พื้้�นที่่�ตั�งแต่ 1,001 ตารางเมตรขึ�นไป 3,000

คุ่าธรรมเนียมการจัดัการสิ�งป็ฏิิกูลและมูลฝอัย จำานวนเงิน
ค่าเก็บและขนมูลฝัอยประจำาเดั้อนสำาห้รับอาคารห้ร้อเคห้ะ
        - เก็บค่าธรรมเน่ยมขยะ ครัวเร้อนละ 20 บาที่ /เดั้อน 20

ค่าเก็บและขนมูลฝัอยประจำาเดั้อนสำาห้รับตลาดั /โรงงาน
        - อุตสาห้กรรมห้ร้อสถึานที่่�ซึ่ึ�งม่มูลฝัอยมาก (เกิน 500 ลิตร /วันขึ�นไป) 
วันห้นึ�งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดั้อนละ
        - วันห้นึ�งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทีุ่ก ๆ ลูกบาศก์เมตร ห้ร้อเศษของ
ลูกบาศก์เมตร เดั้อนละ 

1,500

1,500

ค่าเก็บและขนมูลฝัอยเป็นครั�งคราว ครั�งละ 150

คุ่าธรรมเนียมการอัอักใบอันุญาติกิจการแติ่งผู้ม จำานวนเงิน
สถูานที�ติัดัผู้มชุายและหุญิง ที่ำาการตัดัผม ตัดัห้นวดั โกนผม ห้นวดัเครา กันห้น้า 
กันคอ นวดัห้น้า สระผม ย้อมผม
 - สถึานที่่�ตัดัผมที่่�ม่เก้าอ่�ตัดัผมไม่เกิน 2 ตัว
 - สถึานที่่�ตัดัผมที่่�ม่เก้าอ่�ตัดัผมตั�งแต่ 3 - 5 ตัว
 - สถึานที่่�ตัดัผมที่่�ม่เก้าอ่�ตัดัผม 5 ตัวขึ�นไป

200
400
600

ผูู้้รับจ้างแติ่งผู้ม ที่ำาการตัดัผม ตัดัห้นวดั โกนผม ขน ห้นวดัเครา กันห้น้า กันคอ 
นวดัห้น้า สระผม ย้อมผม ตัดัผม ห้ร้อจัดัที่รงผม 50

เอกสารห้ลักฐาน : 1. ใบคำาร้อง 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 3. สำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน

สามารถยื�นคำข้อได้ที� กองสาธารณสุข้และสิ�งแวดล้อม

โที่ร. 0-7326-4519



ป็ระเภทรายรับ ป็ระมาณการรายรับ (บาท) รายรับจริง (บาท)
รายไดั้จัดัเก็บเอัง
   ห้มวดัภัาษ่อากร 5,280,000.00 8,791,860.82
   ห้มวดัค่าธรรมเน่ยม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,831,600.00 733,282.31
   ห้มวดัรายไดั้จากที่รัพื้ย์สิน 522,000.00 393,046.45
   ห้มวดัรายไดั้จากสาธารณููปโภัค และกิจการพื้าณูิชย์
   ห้มวดัรายไดั้เบ็ดัเตล็ดั 5,500.00 33,367.88
   ห้มวดัรายไดั้จากทีุ่น 1,000.00 0.00
รายไดั้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดัสรรใหุ้อังคุ์กรป็กคุรอังส่วนท้อังถูิ�น
   ห้มวดัภัาษ่จัดัสรร 103,767,795.00 62,864,897.53
รายไดั้ที�รัฐอัุดัหุนุนใหุ้อังคุ์กรป็กคุรอังส่วนท้อังถูิ�น
   ห้มวดัเงินอุดัห้นุน 98,415,000.00 86,916,460.00

รวมรายรับ 210,822,895.00 159,732,914.99

ป็ระเภทรายจ่าย ป็ระมาณการรายจ่าย (บาท) รายจ่ายจริง (บาท)
   งบกลาง 41,264,945.00 36,376,575.70
   งบบุคลากร 60,405,360.00 49,814,246.69
   งบดัำาเนินงาน 62,654,790.00 41,465,331.69
   งบลงทีุ่น 38,287,600.00 21,899,915.00
   งบเงินอุดัห้นุน 8,210,200.00 7,003,665.00
   งบรายจ่ายอ้�น

รวมรายจ่าย 210,822,895.00 156,559,734.08

รายรับ - รายจ่าย ที�ไม่ติ้อังนำามาติราเป็็นงบป็ระมาณรายจ่าย รับจริง (บาท) จ่ายจริง (บาท)
   เงินอุดัห้นุนที่่�ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณูรายจ่าย 32,340,833.20 32,340,833.20

รวมรายรับ - รายจ่าย ที�ไม่ติ้อังติราเป็็นงบป็ระมาณรายจ่าย 32,340,833.20 32,340,833.20

รายงานกิารรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประม่าณี พ.ศั. 2565
 ( 1 ตุลัาคม่ พ.ศั. 2564 - 30 กิันยายน พ.ศั. 2565 )



เลข้ที� 199 หมู่ที� 6 ถ.ร่มเกล้า ติ.สะเติงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพิ่ท์ 0-7320-2200 แฟ็กซ์์ 0-7320-2200 ติ่อ 206
เว็บัไซ์ติ์ : www.satengnok.go.th อีเมล : satengnok58@gmail.com 

ติดต่อเที่ศับาลัเม่ืองสืะเตงนอกิ

ห้น้าห้้องนายกเที่ศมนตร่ 0-7320-2200 ติ่อั 106

ห้น้าห้้องปลัดัเที่ศบาล 0-7320-2200 ติ่อั 204

กองคลัง 0-7326-4518 /ฝั่ายพื้ัฒนารายไดั้ 0-7326-4545

กองสาธารณูสุขและสิ�งแวดัล้อม 0-7326-4519

กองช่าง 0-7326-4522

กองการศึกษา 0-7326-4543

ห้น้าห้้องรองปลัดัเที่ศบาล 0-7320-2200 ติ่อั 201

สำานักปลัดัเที่ศบาล 0-7320-2200

กองสวัสดัิการสังคม 0-7326-4521

งานที่ะเบ่ยนราษฎร 0-7321-6909

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเที่ศบาล 0-7326-4534

งานป้องกันและบรรเที่าสาธารณูภััย 0-7326-4520
แจ้งเห้ตุเพื้ลิงไห้ม้ เห้ตุดั่วน เห้ตุร้าย (24 ชั�วโมง)

www.satengnok.go.th Line OAF: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก



สะเติงนอกก้าวหน้า การศึกษีาเด่น 
เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติิสุข้

เทศบัาลเมืองสะเติงนอก

www.satengnok.go.th Line OAF: เทศบัาลเมืองสะเติงนอก


