สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ จัดเป็นเป็นเทศบาลขนาดกลางและ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งอยู่ที่ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวั ดยะลา มีเนื้อที่
ประมาณ ๓๔.๗๘ ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองยะลา ๓ กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
ประกอบด้วย ๑๓ หมูบ่ ้าน ได้แก่
หมูท่ ี่ ๑ บ้านเบอร์เส้ง
หมูท่ ี่ ๒ บ้านมลายูบางกอก
หมูท่ ี่ ๓ บ้านเปาะยานิ
หมูท่ ี่ ๔ บ้านนัดโต๊ะโมง
หมูท่ ี่ ๕ บ้านบาโงยบาแด
หมูท่ ี่ ๖ บ้านพงบูโล๊ะ
หมูท่ ี่ ๗ บ้านนิบงบารู
หมูท่ ี่ ๘ บ้านกาปงบูเก๊ะ
หมูท่ ี่ ๙ บ้านกือแลมะห์
หมูท่ ี่ ๑๐ บ้านตือเบาะ
หมูท่ ี่ ๑๑ บ้านกาปงตือเงาะ
หมูท่ ี่ ๑๒ บ้านลาโจ๊ะ
หมูท่ ี่ ๑๓ บ้านปรามะ
อาณาเขตติดต่อ
อาณาเขตโดยรอบพื้นที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีรายละเอียด ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ
อบต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ทิศใต้
ติดต่อ
เทศบาลตาบลบุดี อบต.บันนังสาเรง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ
อบต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ
เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาสลับกับที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล
ปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม คือ หมู่ที่ ๓, ๔, ๖, ๗,
และหมูท่ ี่ ๑๐ ส่วนหมู่ที่ ๑, ๒, ๕, ๘ และหมูท่ ี่ ๑๑ เป็นที่ราบสูง และมีบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม หมู่ที่ ๕ มีแม่น้า
ไหลผ่านตลอดแนวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ได้กาหนดให้เขตอุตสาหกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดยะลาตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มี
สภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งในบางพื้นที่จะมี
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘.๒๐ องศาเซลเซียส และสูงสุด เฉลี่ย ๓๔.๕๐ องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
๑,๗๑๒.๑ มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี มี ฝ นตกเฉลี่ ย ๑๔๘ วั น ต่ อ ปี เดื อ นตุ ล าคม – พฤศจิ ก ายน มี ฝ นตกชุ ก ที่ สุ ด
โดยเฉพาะในช่วงฝนตกติดต่อกันทาให้นาระบายไม่
้
ทัน ทาให้เกิดน้าท่วมขังในหลายหมูบ่ ้านของตาบลสะเตงนอก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
สาธารณะสุข
ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสถานบริการสาธารณะสุข ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่ ๖ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบาโงยบาแด หมูท่ ี่ ๕
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- ป้อมตารวจสายตรวจ ๒ แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ และหมูท่ ี่ ๑๓
- ชรบ. ของหมู่บ้าน ทั้งหมด ๓๙๐ คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านๆ ละ ๓๐ คน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สภาพทางสังคม
ประชากร (ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ )
ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีจานวนประชากรรวมทั้งสิน้ ๓๑,๓๔๕ คน แยกเป็น
เพศชาย ๑๕,๒๓๖ คน เพศหญิง ๑๖,๑๐๙ คน และมีจานวนครัวเรือน ๑๒,๙๙๔ ครัวเรือน ได้แก่
จานวนครัวเรือน
หมู่ท่ี
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
(ครัวเรือน)
๐
26
11
37
2
๑
๑,600
๑,766
๓,366
๑,760
๒
๑,๑74
๑,๑54
๒,328
813
๓
2,008
2,024
4,032
๑,622
๔
๑,๒47
๑,๒24
๒,๔71
๙73
๕
๗๑2
๗24
๑,๔36
๓๑8
๖
๑,๐91
๑,119
๒,210
๖64
๗
๙๙9
๙87
๑,๙86
๖42
๘
605
๖36
๑,๒41
๓63
๙
๑,๙53
๒,220
๔,173
๒,115
๑๐
๑,๐97
๑,๒51
๒,๓48
๑,445
๑๑
๖81
๖๓9
1,320
๓86
๑๒
๑,405
๑,658
3,063
๑,606
๑๓
๖38
๖96
๑,334
๒๘5
รวม
๑๕,236
๑6,109
๓1,345
๑๒,994
สถานที่ราชการ จานวน ๙ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านเบอร์เส้ง
๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๓. โรงเรียนบ้านธารน้าผึง้
๔. โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสะเตงนอกและสาขาย่อยนิบงบารู (หมูท่ ี่ ๗)
๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบาโงยบาแด
๗. สถานีวทิ ยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
การศาสนา
ประชากรส่ว นใหญ่ ใ นเขตเทศบาลเมื องสะเตงนอกส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อศาสนาอิ สลาม
รองลงมาคือศาสนาพุทธและอื่นๆ มีมัสยิด จานวน ๒๑ แห่ง สานักสงฆ์ จานวน ๒ แห่ง ศาลเจ้า ๒ แห่ง
การศึกษา
พืน้ ที่ตาบลสะเตงนอกมีการจัดการศึกษาในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีอยู่ ๔๓ แห่ง ได้แก่
จานวน (แห่ง)
สถานศึกษา
๑. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ ๘
๑
๒. โรงเรียนอนุบาล
๕
๓. โรงเรียนประถมศึกษา
๔
๔. โรงเรียนอาชีวศึกษา
๒
๕. ที่อา่ นหนังสือประจาหมูบ่ ้าน/ห้องสมุดประชาชน
๓
๖. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
๗
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕
๘. ศู น ย์ อ บ รมจริ ย ธรรมและศาสนาอิ ส ลาม
๑๖
(โรงเรียนตาดีกา)
รวม
๔๓
สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชี พ ส่ ว นใหญ่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก มี อ าชี พ หลั ก คื อ อาชี พ
เกษตรกรรม เช่น การทานา การทาสวน ทาไร่ การประมงและอาชีพรับจ้าง พื้นที่นิยมปลูก ยางพารา ลองกอง
เงาะและมังคุด ด้านปศุสัตว์มีจานวน ๑๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงนกกระทา กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โคพื้นเมือง กลุ่ม
เลี้ยงแพะ กลุ่มเลีย้ งสุกรและกลุ่มแปลงหญ้าอาหารสัตว์

การพาณิชย์และบริการ ดังนี้
- โรงแรม
๓
แห่ง
- ตลาดนัด
๔
แห่ง
- ร้านค้า
๓๗๔ แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม ๓๗ แห่ง
- ปั๊มน้ามันและก๊าซ ๕
แห่ง
ระบบสาธารณูปโภค
การประปา
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีระบบประปาใช้แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
ไฟฟ้า
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการขยายเขตการบริการจนครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองสะเตง
นอก ทาให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน
การสื่อสาร
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการใช้โทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย บริษัท ทีทีแอนด์ที และบริษัททีบอร์ดแบรนด์ นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้บริการจากการ
สื่อสารทางไปรษณีย์
การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมที่สะดวก ๓ ทาง คือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน
๑. ทางรถไฟ
ขบวนรถด่ว น รถเร็ว สปริ้นเตอร์ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ – ยะลา ทุก วันใช้เ วลาเดินทาง
ประมาณ ๑๗ ชั่วโมง
๒. ทางรถยนต์
ตารางเดินรถภาคใต้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ ไปจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ
๔๖๐ กิโลเมตร ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ หรือ ๔๒ ประมาณ ๕๐๐ กิโลเมตร ผ่านเทพาถึงสามแยก
ดอนยาง เลี้ยวขวา อีกประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เข้าสู่จังหวัดยะลา รถโดยสารประจาทางปรับอากาศธรรมดา
ออกเดินทางทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๔ ชัว่ โมง
๓. ทางเครื่องบิน
ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทาการบินทุกวัน เดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจา
ทางปรับอากาศ แท็กซี่ สู่จังหวัดยะลา ๑๕๐ กิโลเมตร

การเดินทางไปยังอาเภอต่างๆ
อาเภอกรงปินัง
ระยะทาง
๑๖ กิโลเมตร
อาเภอบันนังสตา
ระยะทาง
๔๐ กิโลเมตร
อาเภอธารโต
ระยะทาง
๖๐ กิโลเมตร
อาเภอเบตง
ระยะทาง
๑๓๕ กิโลเมตร
อาเภอรามัน
ระยะทาง
๒๗ กิโลเมตร
อาเภอยะหา
ระยะทาง
๒๑ กิโลเมตร
อาเภอกาบัง
ระยะทาง
๔๑ กิโลเมตร
การเดินทางจากจังหวัดยะลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดปัตตานี
ระยะทาง
๓๕ กิโลเมตร
จังหวัดนราธิวาส
ระยะทาง
๑๒๘ กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา
ระยะทาง
๑๒๘ กิโลเมตร
การเงินการคลัง
เทศบาลเมื อ งสะเตงนอกมี ร ายได้ จ ากหมวดรายได้ ทั่ ว ไป เช่ น หมวดภาษี อ ากร หมวด
ค่าธรรมเนียม หมวดเงินอุดหนุน เป็นต้น ส่วนภาษีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดนิ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ฯลฯ
รายรับและรายจ่ายของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้แสดงในตารางดังต่อไปนี้
ปี
รายรับจริง
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

ด้านการอัตรากาลัง
อัตรากาลังของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
จานวนพนักงานเทศบาล
ลาดับที่
ส่วนราชการ
จานวน
อัตรากาลัง
กรอบตาแหน่ง
ตาแหน่งว่าง
๑
ปลัดเทศบาล
๑
๑
๒
รองปลัดเทศบาลฯ
1
๒
๓
สานักปลัดฯ
13
21
8
๔
กองคลัง
7
13
๖
๕
กองช่าง
7
12
๕
๖
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2
6
4
๗
กองการศึกษา
4
6
๒
๘
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1
1
รวม
35
62
26
ด้านการเมืองและการบริหาร
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ รับ การยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลสะเตงนอก เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๐ และเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบลเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายบริหาร
มีค ณะผู้บ ริหารจานวน ๗ คน และฝ่ายนิติบัญ ญั ติมีสมาชิก สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน ๑๘ คน
บริหารงานในรูปแบบของเทศบาลเมือง
การเลือกตั้ง
ได้มีก ารเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๙ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๕ และประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที๑่ ๕มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๘,๔๓๓ คน จากประชากรทั้งหมด ๒๗,๖๒๑ คน

