
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๗  

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐  จัดเป็นเป็นเทศบาลขนาดกลางและ

เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลต าบลสะเตงนอก  เป็นเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตั้งอยู่ที่  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  มีเนื้อที่

ประมาณ ๓๔.๗๘  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองยะลา ๓ กิโลเมตร  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  

ประกอบด้วย ๑๓ หมูบ่้าน  ได้แก่ 

  หมูท่ี่ ๑   บ้านเบอร์เส้ง   

  หมูท่ี่ ๒   บ้านมลายูบางกอก 

  หมูท่ี่ ๓   บ้านเปาะยานิ 

  หมูท่ี่ ๔   บ้านนัดโต๊ะโมง 

  หมูท่ี่ ๕   บ้านบาโงยบาแด 

  หมูท่ี่ ๖   บ้านพงบูโล๊ะ 

  หมูท่ี่ ๗   บ้านนิบงบารู 

  หมูท่ี่ ๘   บ้านก าปงบูเก๊ะ 

  หมูท่ี่ ๙   บ้านกือแลมะห์ 

  หมูท่ี่ ๑๐ บ้านตอืเบาะ 

  หมูท่ี่ ๑๑ บ้านก าปงตอืเงาะ 

  หมูท่ี่ ๑๒ บ้านลาโจ๊ะ 

  หมูท่ี่ ๑๓ บ้านปรามะ 

อาณาเขตติดต่อ 

  อาณาเขตโดยรอบพื้นที่  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีรายละเอียด ดังน้ี 

   ทิศเหนอื ติดตอ่  อบต.เขาตูม  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี 

   ทิศใต้  ติดตอ่  เทศบาลต าบลบุดี อบต.บันนังสาเรง จ.ยะลา 

   ทิศตะวันออก ติดตอ่  อบต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 

   ทิศตะวันตก ติดตอ่  เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 

 

 

 

 



ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นภูเขา  เนินเขาสลับกับที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล

ปานกลางถึงสูงมาก  โดยเฉลี่ยระหว่าง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม คือ หมู่ที่ ๓, ๔, ๖, ๗, 

และหมูท่ี่ ๑๐  ส่วนหมู่ที่ ๑, ๒, ๕, ๘ และหมูท่ี่ ๑๑ เป็นที่ราบสูง  และมีบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม หมู่ที่ ๕  มีแม่น้ า

ไหลผา่นตลอดแนวหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๗ ได้ก าหนดให้เขตอุตสาหกรรม 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

  จังหวัดยะลาตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ท าให้มี

สภาพอากาศแบบร้อนชื้น  มี ๒ ฤดู  คือ  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งในบางพื้นที่จะมี

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘.๒๐ องศาเซลเซียส และสูงสุด เฉลี่ย ๓๔.๕๐ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

๑,๗๑๒.๑ มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย ๑๔๘ วันต่อปี  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีฝนตกชุกที่สุด  

โดยเฉพาะในช่วงฝนตกติดต่อกันท าให้น้ าระบายไม่ทัน ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในหลายหมูบ่้านของต าบลสะเตงนอก 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 

 สาธารณะสุข 

  ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีสถานบริการสาธารณะสุข  ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเตงนอก หมูท่ี่ ๖ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพบาโงยบาแด หมูท่ี่ ๕ 

  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

- ป้อมต ารวจสายตรวจ ๒ แหง่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ และหมูท่ี่ ๑๓ 

- ชรบ. ของหมู่บ้าน ทั้งหมด ๓๙๐ คน  โดยแยกเป็นหมู่บ้านๆ ละ ๓๐ คน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ 

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพทางสังคม 

ประชากร (ณ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๒ ) 

 ในเขตเทศบาลเมอืงสะเตงนอก มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิน้  33,037  คน  แยกเป็น 

เพศชาย ๑6,039 คน เพศหญิง ๑๖,698 คน และมีจ านวนครัวเรือน ๑4,080 ครัวเรือน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรอืน) 

๐ 40 18 58 2 

๑ ๑,๖98 ๑,922 ๓,620 ๑,899 

๒ ๑,226 ๑,208 ๒,434 846 

๓ 2,233 2,254 4,487 ๑,844 

๔ ๑,๒62 ๑,๒51 ๒,513 1,024 

๕ ๗43 ๗54 ๑,๔97 ๓41 

๖ ๑,171 ๑,139 ๒,310 725 

๗ 1,031 1,033 2,064 686 

๘ 648 ๖60 ๑,308 ๓87 

๙ ๑,๙68 ๒,298 ๔,266 ๒,267 

๑๐ ๑,136 ๑,308 ๒,444 ๑,549 

๑๑ 726 ๖88 1,414 448 

๑๒ ๑,488 ๑,756 3,244 ๑,765 

๑๓ ๖69 709 ๑,378 ๒92 

รวม ๑6,039 ๑๖,998 33,037   ๑4,080 

 

สถานที่ราชการ  จ านวน ๙ แห่ง ได้แก่ 

   ๑. โรงเรียนบ้านเบอร์เส้ง 

   ๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

   ๓. โรงเรียนบ้านธารน้ าผึง้ 

   ๔. โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 

   ๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเตงนอกและสาขาย่อยนิบงบารู (หมูท่ี่ ๗) 

   ๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาโงยบาแด 

   ๗. สถานีวทิยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 

   ๘. วิทยาลัยอาชีวศกึษาจังหวัดยะลา 



   ๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 

การศาสนา  

   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

รองลงมาคือศาสนาพุทธและอื่นๆ มีมัสยิด จ านวน ๒๑ แหง่ ส านักสงฆ์ จ านวน ๒ แหง่ ศาลเจ้า ๒ แห่ง 

การศึกษา 

   พืน้ที่ต าบลสะเตงนอกมีการจัดการศึกษาในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  

มัธยมศกึษาตอนตน้  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  

   สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีอยู่ ๔๓ แห่ง  ได้แก่ 

  

สถานศึกษา จ านวน (แหง่) 

๑. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู ่๘ ๑ 

๒. โรงเรียนอนุบาล ๕ 

๓. โรงเรียนประถมศึกษา ๔ 

๔. โรงเรียนอาชีวศกึษา ๒ 

๕. ที่อา่นหนังสือประจ าหมูบ่้าน/หอ้งสมุดประชาชน ๓ 

๖. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ๗ 

๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ 

๘.  ศู นย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิ สลาม 

(โรงเรียนตาดกีา) 

๑๖ 

รวม ๔๓ 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชีพ 

  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีอาชีพหลัก คือ อาชีพ

เกษตรกรรม เช่น การท านา การท าสวน ท าไร่ การประมงและอาชีพรับจ้าง พื้นที่นิยมปลูก ยางพารา ลองกอง 

เงาะและมังคุด ด้านปศุสัตว์มีจ านวน ๑๒ กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงนกกระทา กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โคพื้นเมือง กลุ่ม

เลี้ยงแพะ กลุ่มเลีย้งสุกรและกลุ่มแปลงหญ้าอาหารสัตว์ 

 

 

 

 



 

 การพาณชิย์และบรกิาร ดังน้ี 

- โรงแรม  ๓ แห่ง 

- ตลาดนัด  ๔ แห่ง 

- ร้านค้า  ๓๗๔ แห่ง 

- โรงงานอุตสาหกรรม   ๓๗ แห่ง 

- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ ๕ แห่ง 

ระบบสาธารณูปโภค 

การประปา 

ประชากรในเขตเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  มรีะบบประปาใช้แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 

 ไฟฟ้า 

  เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีการขยายเขตการบริการจนครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองสะเตง

นอก ท าให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน 

 การสื่อสาร 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการใช้โทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ

ไทย บริษัท ทีทีแอนดท์ี และบริษัททีบอร์ดแบรนด์  นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้บริการจากการ

สื่อสารทางไปรษณีย์ 

 การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมที่สะดวก ๓ ทาง คือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน 

  ๑. ทางรถไฟ 

  ขบวนรถด่วน  รถเร็ว สปริ้นเตอร์ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ – ยะลา ทุกวันใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ ๑๗ ช่ัวโมง 

  ๒. ทางรถยนต์ 

  ตารางเดินรถภาคใต้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ ไปจังหวัดชุมพร  รวมระยะทางประมาณ 

๔๖๐ กิโลเมตร ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ หรือ ๔๒ ประมาณ ๕๐๐ กิโลเมตร ผ่านเทพาถึงสามแยก

ดอนยาง เลี้ยวขวา อีกประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เข้าสู่จังหวัดยะลา รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศธรรมดา  

ออกเดินทางทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๔ ช่ัวโมง 

  ๓. ทางเครื่องบิน 

ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท าการบินทุกวัน  เดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจ า

ทางปรับอากาศ แท็กซี่ สู่จังหวัดยะลา ๑๕๐ กิโลเมตร 

 

 



 

การเดินทางไปยังอ าเภอต่างๆ  

  อ าเภอกรงปินัง  ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร 

  อ าเภอบันนังสตา ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร 

  อ าเภอธารโต  ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร 

  อ าเภอเบตง  ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร 

  อ าเภอรามัน  ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร 

  อ าเภอยะหา  ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร 

  อ าเภอกาบัง  ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร 

  การเดินทางจากจังหวัดยะลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง 

  จังหวัดปัตตานี  ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร 

  จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง ๑๒๘ กิโลเมตร 

  จังหวัดสงขลา  ระยะทาง ๑๒๘ กิโลเมตร 

การเงนิการคลัง 

  เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีรายได้จากหมวดรายได้ทั่วไป  เช่น  หมวดภาษีอากร หมวด

ค่าธรรมเนียม หมวดเงนิอุดหนุน เป็นต้น ส่วนภาษีที่เทศบาลเมอืงสะเตงนอกจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดนิ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ฯลฯ 

  รายรับและรายจ่ายของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

ป ี รายรับจรงิ รายจ่ายจริง 

๒๕๔๙ ๕๑,๘๔๑,๑๔๓.๐๘ ๕๐,๓๔๙,๕๒๖.๖๕ 

๒๕๕๐ ๔๔,๐๗๗,๙๖๘.๘๕ ๔๓,๘๕๙,๔๖๔.๙๖ 

๒๕๕๑ ๖๑,๐๓๗,๓๓๗.๗๑ ๕๘,๗๕๗,๙๓๓.๖๖ 

๒๕๕๒ ๗๘,๑๒๕,๘๙๙.๒๔ ๗๖,๒๘๔,๐๕๙.๘๔ 

๒๕๕๓ ๑๑๑,๙๑๔,๖๔๓.๒๘ ๑๐๑,๖๒๐,๕๘๒.๒๕ 

๒๕๕๔ ๘๒,๔๔๖,๗๗๘.๓๒ ๗๖,๖๑๒,๓๘๒.๙๙ 

๒๕๕๕ ๑๐๔,๕๖๐,๔๕๙.๒๓ ๙๗,๓๑๐,๗๐๒.๑๓ 

๒๕๕๖ ๑๓๔,๘๖๕,๙๓๐.๔๐ ๑๒๒,๒๖๕,๖๓๖.๑๒ 

๒๕๕๗ ๑๑๓,๔๖๑,๑๖๐.๙๐ ๑๑๒,๙๖๑,๒๕๒.๔๑ 

2558 149,011,263.64 142,883,438.67 

 

 



 

 

ด้านการอัตราก าลัง 

  อัตราก าลังของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ดังน้ี 

ล าดับที่ ส่วนราชการ 

จ านวนพนักงานเทศบาล 

อัตราก าลัง กรอบต าแหน่ง 
จ านวน 

ต าแหน่งว่าง 

๑ ปลัดเทศบาล ๑ ๑ - 

๒ รองปลัดเทศบาลฯ 1 ๒ - 

๓ ส านักปลัดฯ 13 21 8 

๔ กองคลัง 7 13 ๖ 

๕ กองชา่ง 7 12 ๕ 

๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 6 4 

๗ กองการศกึษา 4 6 ๒ 

๘ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน - 1 1 

รวม 35 62 26 

 

ด้านการเมืองและการบริหาร 

  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตั้งแตป่ี ๒๕๓๘  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลสะเตงนอก  เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม 

๒๕๕๐  และเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมอืง  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  ฝ่ายบริหาร  

มีคณะผู้บริหารจ านวน ๗ คน และฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวน ๑๘ คน  

บริหารงานในรูปแบบของเทศบาลเมือง 

การเลือกตั้ง 

  ได้มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และประกาศผลการเลือกตั้ง  

เมื่อวันที๑่๕มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้มสีิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๘,๔๓๓ คน จากประชากรทั้งหมด ๒๗,๖๒๑ คน  

  


