
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมูโนะ 
เรื่อง  การก าหนดจ านวนครัง้ของการลาและการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 
……………………………………..………….    

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  หมวด 10 เรื่องการเล่ือนขั้นเงินเดือน  ข้อ  205 ลงวันท่ี 
20 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น            
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการ ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกิน
จ านวนครั้งท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้  แล้วแต่กรณี นั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลจ านวน  15  คน พนักงาน
จ้าง  17  คน  ครูจ านวน 9 คน   ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 รวมท้ังส้ิน 45  คน โดยแต่ละต าแหน่งมีภารกิจ
หน้าท่ีแตกต่างกันไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งแต่ละต าแหน่งมี ลักษณะงานท่ีเฉพาะตัว มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน มีความช านาญงานในหน้าท่ีแตกต่างกันบางต าแหน่งมีหน้าท่ีหรือภารกิจ
หลักท่ีต้องประจ าในส านักงาน  แต่บางต าแหน่งต้องลงไปปฏิบัติหน้าท่ีหรือให้บริการประชาชนในพื้นท่ี                 
ในบางครั้งอาจมีหน้าท่ีหรือภารกิจเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ ซึ่งในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ประกอบด้วยหมู่ท่ี  1 ถึงหมู่ ท่ี 5  ต้ังอยู่ห่างจาก                       
ตัวอ าเภอสุไหงโก-ลก ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวอ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ประมาณ 60 
กิโลเมตร  ในบางฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน) เมื่อมีฝนตกหนักหรือลมพัดแรง 
อาจท าให้บางพื้นท่ีในแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยหรือ วาตภัย หรือประสบปัญหาภัยแล้งในบางฤดูกาล 
ในส่วนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างจึงต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ตลอดท้ังปี  ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้บุคลากรต้องหลีกเล่ียง
เส้นทางสายหลัก ดังนั้นในการมาปฏิบัติราชการและการลาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ    ขอให้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเวลาในการมาปฏิบัติราชการและ
เหตุแห่งการลาทุกครั้ง  ท้ังนี้ขอให้ค านึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  
 

  อาศัยอ านาจตามความใน  15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส             
ข้อ  205  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี             
20 พฤศจิกายน 2545 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 (และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย
ของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดังต่อไปนี้ 
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  ข้อ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป 
  ข้อ 2. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ในครึ่งปีท่ีแล้วมาจะต้องไม่ลา
หรือมาท างานสายเกินจ านวนหรือครั้งดังนี้  

2.1  ลาพักผ่อนไม่เกินสิทธิ์ตามท่ีหลักเกณฑ์หรือระเบียบก าหนด 
2.2  ลาป่วยไม่เกิน 23 วัน ในแต่ละครั้งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.3  ลากิจไม่เกิน 23 วัน ในแต่ละครั้งของการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
2.4  มาท างานสายไม่เกิน  5 ครั้ง   
2.5  ไม่มีการลาใดๆ ในสัปดาห์สุดท้ายของรอบการประเมินนั้นๆ (หากลาป่วยต้องมี

ใบรับรองแพทย์ประกอบการลา) 
  ข้อ 3.  กรณีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ผู้ใดท่ีลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนวัน
หรือครั้งท่ีก าหนดตาม ข้อ 2. แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันควรในเหตุแห่งการลาและการ
มาปฏบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างผู้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอช้ีแจงเหตุผลท่ี
สมควรได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้เป็นการเฉพาะราย  
  ข้อ 4.  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนค่าตอบแทน การได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา 
พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะกับการเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะหรอ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
                 
 

(นายรอปา  อีซอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้าพเจ้า พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

ได้รับทราบประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  เร่ือง การก าหนดจ านวนวันหรือคร้ังของการลาและ
การมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างแล้วและจะถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด  

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวสุดสาย  แดงดี ปลัด อบต.  ส านักงานปลัด 
2 นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูน ุ รองปลัด อบต.  ส านักงานปลัด 
3 นางสาววิมล  หนุรัตน ์ หัวหน้าส านักงานปลัด  ส านักงานปลัด 
4 นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด นักทรัพยากรบุคคล  ส านักงานปลัด 
5 นายวิทยา  วรรณทอง นิติกร  ส านักงานปลัด 
6 นางฮาซูลีนา วุฒิงาม นักจัดการงานท่ัวไป  ส านักงานปลัด 
7 นายพีรนันท์  หัตถกิจนิกร จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  ส านักงานปลัด 
8 นางฮามีเนาะ นุ้ยผอม หัวหน้าฝ่ายการเงิน  กองคลัง 
9 นางสาวสารีปะ  รอเสะ นักวิชาการพัสดุ  กองคลัง 

10 นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ ผู้อ านวยการกองช่าง  กองช่าง 
11 นายซูกิปลี  เจ๊ะแล นายช่างโยธา  กองช่าง 
12 น.ส.ชฎาภรณ์  ทองอ่อน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ 
13 นางสุภาวดี  พรหมสกุล นักวิชาการศึกษา  กองการศึกษาฯ 
14 นางสาวฟีรราณี  เปาะแมรีซอ จพง.ธุรการ  กองการศึกษาฯ 
15 นางซาลีฮะ  เจ๊ะมามะ ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
16 นางซากียะ  เจ๊ะและ ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
17 นางสาวนอรอไอนิง  สะแลแม ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
18 นางสาวรอวียะ  อาดัม ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
19 นางสาวรูซีลา  เฮง ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
20 นางสาวติปือตียะ  ดือเลาะ ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
21 นางสูราญา  หะยีอาแว ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
22 นางสาวรอฮายา  หะยีมีนา ครู ค.ศ.1  กองการศึกษาฯ 
23 นางนันทาวด ี ศรีหิรัญ ครูผู้ดูแลเด็ก  กองการศึกษาฯ 
24 นายไซนัล  นิรมาณกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ 
25 นางสุวรรณา  อาแวเตะ ผช.จนท.ธุรการ  ส านักงานปลัด 
26 นายไดนูร ี มามะ นักการภารโรง  ส านักงานปลัด 
27 นายปุอาด  หะยีมีนา พนักงานขับรถยนต์  ส านักงานปลัด 
28 นายมูฮ ามัดปีตรี  มะดาโอะ คนงานท่ัวไป  ส านักงานปลัด 
29 นายอายุ  ยะโกะ คนงานท่ัวไป  ส านักงานปลัด 
30 นายศุภสิทธิ์  ลอแม คนงานท่ัวไป  ส านักงานปลัด 
31 นางสาวอุไรรัตน ์ มะหะหมัด ผช.จพง.การเงินและบัญชี  กองคลัง 
32 นางสาวพนิดา  เจ๊ะปอ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้  กองคลัง 
33 นายมาหามะนาวี  ลอแม ผช.ช่างโยธา  กองช่าง 
34 นายอุสมาน  วาฮะ คนงานท่ัวไป  กองช่าง 
35 นายเฟาวาส  อารง คนงานท่ัวไป  กองช่าง 



36 นางสาวฮาตีปะ  ผดุง คนงานท่ัวไป  กองช่าง 
37 นางสาวไซน ี มะ ผู้ดูแลเด็ก  กองการศึกษาฯ 
38 นางรอกีเยาะ เตาะสาตู ผู้ดูแลเด็ก  กองการศึกษาฯ 
39 นางสาวอณิณัฐญา  ยูโซะ ผู้ดูแลเด็ก  กองการศึกษาฯ 
40 นางสาวใยนะ  ยีแวเฮง ผู้ดูแลเด็ก  กองการศึกษาฯ 
41 นายบาฮารูเด็น  สะแลแม ผู้ดูแลเด็ก  กองการศึกษาฯ 
42 นายอายิ  สามะ คนงานท่ัวไป  กองสาธารณสุขฯ 
43 นายอาซือมีน  เจ๊ะอามะ คนงานท่ัวไป  กองสาธารณสุขฯ 
44 นางสาวซูไฮลา  บือซา คนงานท่ัวไป  กองสาธารณสุขฯ 
45 นางสาวสุนิสา มะดือเระ คนงานท่ัวไป  กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจ าปี 2559 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายรอปา  อีซอ นายก อบต.   
2 นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ รองนายก อบต.   
3 นายสฤษด์ิ  ลอแม รองนายก อบต.   
4 นายแปนดี  อารง ประธานสภา อบต.   
5 นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ รองประธานสภา อบต.   
6 นายธวัชชัย  เจ๊ะแว สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   
7 นายดุลาเตะ  อูแล สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1   
8 นายอาแซ  แวมะ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2   
9 นายสุรินทร์  หลง สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3   

10 นายมะดาโอะ  มามุ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4   
11 นายเปายี  สาและ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4   
12 นายมูซอ  อาแว สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5   
13 นายมะยีแน   ดือราแม สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5   
14 นางสาวสุดสาย  แดงดี ปลัด อบต.   
15 นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูน ุ รองปลัด อบต.   
16 นางสาววิมล  หนุรัตน ์ หัวหน้าส านักงานปลัด   
17 นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด นักทรัพยากรบุคคล   
18 นายวิทยา  วรรณทอง นิติกร   
19 นางฮาซูลีนา วุฒิงาม นักจัดการงานท่ัวไป   
20 นายพีรนันท์  หัตถกิจนิกร จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ   
21 นางฮามีเนาะ นุ้ยผอม หัวหน้าฝ่ายการเงิน   
22 นางสาวสารีปะ  รอเสะ นักวิชาการพัสดุ   
23 นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ ผู้อ านวยการกองช่าง   
24 นายซูกิปลี  เจ๊ะแล นายช่างโยธา   
25 น.ส.ชฎาภรณ์  ทองอ่อน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   
26 นางสุภาวดี  พรหมสกุล นักวิชาการศึกษา   
27 นางสาวฟีรราณี  เปาะแมรีซอ จพง.ธุรการ   
28 นางซาลีฮะ  เจ๊ะมามะ ครู ค.ศ.1   
29 นางซากียะ  เจ๊ะและ ครู ค.ศ.1   
30 นางสาวนอรอไอนิง  สะแลแม ครู ค.ศ.1   
31 นางสาวรอวียะ  อาดัม ครู ค.ศ.1   
32 นางสาวรูซีลา  เฮง ครู ค.ศ.1   
33 นางสาวติปือตียะ  ดือเลาะ ครู ค.ศ.1   
34 นางสูราญา  หะยีอาแว ครู ค.ศ.1   
35 นางสาวรอฮายา  หะยีมีนา ครู ค.ศ.1   
36 นางนันทาวด ี ศรีหิรัญ ครูผู้ดูแลเด็ก   
37 นายไซนัล  นิรมาณกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   



38 นางสุวรรณา  อาแวเตะ ผช.จนท.ธุรการ   
39 นายไดนูร ี มามะ นักการภารโรง   
40 นายปุอาด  หะยีมีนา พนักงานขับรถยนต์   
41 นายมูฮ ามัดปีตรี  มะดาโอะ คนงานท่ัวไป   
42 นายอายุ  ยะโกะ คนงานท่ัวไป   
43 นายศุภสิทธิ์  ลอแม คนงานท่ัวไป   
44 นางสาวอุไรรัตน ์ มะหะหมัด ผช.จพง.การเงินและบัญชี   
45 นางสาวพนิดา  เจ๊ะปอ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้   
46 นายมาหามะนาวี  ลอแม ผช.ช่างโยธา   
47 นายอุสมาน  วาฮะ คนงานท่ัวไป   
48 นายเฟาวาส  อารง คนงานท่ัวไป   
49 นางสาวฮาตีปะ  ผดุง คนงานท่ัวไป   
50 นางสาวไซน ี มะ ผู้ดูแลเด็ก   
 


