
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
เรื่อง  การกําหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จํานวนวันลา จํานวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย 

สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี) เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545  (8)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 10  มกราคม  
2546  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  2547 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2558 ได
กําหนดเง่ือนไขใหพนักงานสวนตําบล ซ่ึงไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละครั้งตองไมลาหรือทํางาน
สายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเปนหนังสือ 
 เพ่ือใหเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีพ้ืนท่ีปกครอง 11 หมูบาน สภาพทองท่ีการ
คมนาคมไปมาหาสูแตละหมูบานมีความสะดวก เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสามารถไปมาสะดวกระหวาง
หนวยงาน กับหมูบานหรือพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม จึง
กําหนดเวลา จํานวนครั้งการลาประเภทตาง ๆ การขาดราชการ การลงเวลาแทนกัน การไมลงเวลาทําการ และ
การมาทํางานสายในปงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล และ
เลื่อนข้ันคาตอบแทนพนักงานจาง โดยอนุโลมใชกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปดวย เปน
ตน  โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ 
 “ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ การนับวันใหถือเอาปงบประมาณ 
 “ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
 “ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
 “ครึ่งปท่ีแลวมา”  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังท่ีผานมา แลวแตกรณี 
2. การกําหนดเวลาปฏิบัติงาน 
 -พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เขาปฏิบัติงาน ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  ยกเวน วันเสาร- 

อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
3. การประเมิน 
 -ใหผูบังคับบัญชาและผูท่ีไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด 
4. การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 -การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนปละสองครั้ง คือ 
 (1) ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก  เลื่อนวันท่ี 1 เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 
 (2) ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง เลื่อนวันท่ี 1 ตุลาคมของปถัดไป 

         /-5.ประเภทการลาของ... 
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5. ประเภทการลาของพนักงานสวนตําบล  ไดแบงการลาออกเปน 9 ประเภท คือ 
(1) การลาปวย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลากิจสวนตัว 
(4) การลาพักผอน 
(5) การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
(9) การลาติดตามคูสมรส 

6. สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานสวนตําบล 
1. การลาปวย 

(1) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาเปนเวลานานไมคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน 60 
วันทําการ มีสิทธิไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งป หรือ 6 เดือน 

(2) ลาปวย (และลากิจ) ไมเกิน 23 วัน มีสิทธิไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาจางปกติใน
รอบครึ่งปหรือ 6 เดือน 

(3) การลาปวยตั้งแต 3 วันข้ึนไปตองมีใบรับรองแพทย 
(4) การยื่นใบลาปวย ใหยื่นกอนลวงหนา (กรณีท่ีแพทยนัด) หรือยื่นในวันแรกท่ีมาปฏิบัติ

ราชการ 
(5) การลาปวยใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ เปนผู

อนุญาต 
2. การคลอดบุตร 

(1) การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไมเกิน 90 วัน 
(2) การลาคลอดบุตรใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการบริหารสวน

ตําบลเปนผูอนุญาต 
3. การลากิจสวนตัว 

(1) ลากิจสวนตัวยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชา 3 วัน หรือยื่นวันแรกท่ีปฏิบัติราชการก็ได 
(2) ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิลาได 45 วัน โดยไดรับเงินเดือน 
(3) ลากิจสวนตัวนับรวมกันลาปวย ลาไดไมเกิน 23 วัน ในรอบครึ่งป หากลากิจสวนตัวรวม

กับการลาปวยเกิน 23 วัน ไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. การลาพักผอน 

(1) สิทธิในการลาพักผอนประจําปได 10 วันทําการ (ยกเวนผูบรรจุเขารับราชการครั้งแรกท่ี
ยังไมผานการทดลองราชการ) 

(2) ลาพักผอนประจําป 10 วันทําการ หากผูใดลาไมครบตามจํานวนก็ใหสะสมวันท่ีไมไดลา
รวมเขากับปตอ ๆไป 
ตัวอยางเชน  ป 2560 ลาไป 2 วัน เหลือ 8 วัน นํา 8 วันท่ีเหลือไปสะสมในป 2561 รวม 

กับลาพักผอน ประจําป 2561 ท่ีได 10 วัน รวมวันลาเทากับ 18 วันทําการ 
         /-(3) สําหรับผูรับราชการ... 
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(3) สําหรับผูรับราชการติดตอกันมาไมนอยกวา 10 ป มีสิทธินําวันลาพักผอนมาสะสมรวมกับ
ลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

(4) ลาพักผอนใหยื่นใบลากอนลวงหนา (3 วัน) เม่ือไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการ 
แลวจึงลาได 

5. การลาอุปสมบท 
(1) ลาอุปสมบท ใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการ

บริหารสวนตําบล เปนผูอนุญาตใหนอยกวา 60 วัน 
(2) สิทธิในการลาอุปสมบท ลาไดไมเกิน 120 วัน 

6. การลาเขารับการคัดเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(1) เม่ือมีหมายเรียกใหรายงานผลตอผูบังคับบัญชากอนลวงหนาไมนอยกวา 48 ชั่วโมง 
(2) เม่ือครบกําหนดการลาไปทหารแลว ใหรายงานกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติภายใน 7 วัน 

7. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
(1) ลาภายในประเทศ ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการบริหารสวน

ตําบลเปนผูอนุญาต 
(2) ลาไปตางประเทศ ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผู

อนุญาต 
8. การลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ 

(1) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ มี 2 ประเทศ 
(2) การยื่นใบลาใหยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผู

อนุญาต เม่ือไดรับอนุญาตแลว จึงจะลาได 
9. การลาติดตามคูสมรส 

(1) ลาติดตามคูสมรสมีสิทธิลาได 2 ป แตไมเกิน 4 ป 
(2) การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศใหยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายก

องคการบริหารสวนตําบล กรณีลาไปตางประเทศยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงผูวาราชการจังหวัด 

7. การมาสาย 
(1) ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนข้ันเงินเดือน วันท่ี 1 เมษายน ของปท่ีไดเลื่อน มาสายไมเกิน 7 ครั้ง 
(2) ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง เลื่อนข้ันเงินเดือน วันท่ี 1 ตุลาคม ของปท่ีไดเลื่อน มาสายไมเกิน 7 ครั้ง 
(3) การมาสายเกิน 7 ครั้ง/รอบ จะไมไดรับการพิจารณาการเลื่อนข้ัน 

8. การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีมาสายเกิน 7 ครั้ง 
 -พนักงานสวนตําบล บุคคลใดมาสายเกิน 7 ครั้ง/รอบ แตมีผลงานดีเดนจะตองไดเปนประโยชนตอ 

สวนรวม ผูบริหารอาจพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในรอบนั้นเปนกรณีพิเศษก็ได 
9. กรณีพนจากราชการหรือเหตุเกษียณอายุราชการ 
 -ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวน 

ตําบลผูใด แตผูนั้นตองพนจากราชการไป เพราะเหตุเกษียณอายุราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันท่ี 30 กันยายน ของครึ่งปสุดทายกอนท่ีจะพนจากราชการ 
         /-10. การขาดงานหรือ... 
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10. การขาดงานหรือละท้ิงหนาท่ี การไมลงเวลามาทํางาน การลงเวลาหรือตอกบัตรแทนกัน 
 (1) การขาดงานหรือละท้ิงหนาท่ี ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหแก 

ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได หากการละท้ิงหรือทอดท้ิง โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุ
ใหเสียหายราชการอยางรายแรง และ ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอกันในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน  
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (โทษไลออกสถานเดียว) 

 (2) การไมลงเวลามาทํางาน ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลไมลงชื่อเวลาทําการ ถือวาเปน 
ความผิดฐานไมถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

 (3) การลงเวลาหรือตอกบัตรแทนกัน การตอกบัตรหรือลงชื่อแทนกัน ถือเปนความผิดฐานไม 
ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา และฐานประพฤติชั่ว มีโทษหนักหรือเบา
ตามควรแกกรณี 

11. สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานสวนตําบล 
 1. การลาปวย 
  (1) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใน 1 ป มีสิทธิลาปวยปกติได 

      ไมเกิน 60 วันทําการ 
  (2) พนักงานจางท่ัวไป ใน 1 ป มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน 15 วันทําการ 
  (3) ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน หากลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทย 
 2. การลากิจสวนตัว 
  (1) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ป มีสิทธิลากิจไดไมเกิน  
            45 วันทําการ 
  (2) ลากิจสวนตัวใหยื่นใบลากอนลวงหนา เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะลาได 
  (3) พนักงานจางท่ัวไปไมมีสิทธิลากิจสวนตัว 
 3. การลาพักผอน 
  (1) พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยจะตองผานการประเมินผล 
              การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนกอน 
  (2) พนักงานจางท่ัวไป ใน 1 ป มีสิทธิพักผอนได 10 วันทําการ 
  (3) การยื่นใบลาพักผอนใหยื่นลวงหนากอน 3 วัน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงลาได 
 4. การลาคลอดบุตร 
  (1) พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน  
               90 วัน โดยไดรับคาจาง 
  (2) พนักงานจางท่ัวไปท่ีปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน โดยจะไดรับ 
               คาจางในระหวางลาไมเกิน 45 วัน เวนแตการจางในปแรกถาไมครบ 7 เดือน ไมไดรับ   
               คาจางในระหวางลา 
 5. การลาอุปสมบท 
  (1) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาอุปสมบทไดไมเกิน 120  
              วัน โดยไดรับคาจางในระหวางการลา เวนแต ในปแรกท่ีจางไมไดจางในระหวางลา 
  (2) การยื่นใบลาอุปสมบทใหยื่นลวงหนากอนไมนอยกวา 60 วัน 
  (3) พนักงานจางท่ัวไปไมมีสิทธิลาอุปสมบท 

         /-6. การลาเพ่ือตรวจ... 



 6. การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขาฝกวิชาทหารฯ
  (1) พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาไดตามระยะเวลาท่ี
               เขาฝก โดยไดรับคาจางในระหวางลา
  (2) พนักงานจางท่ัวไป มีสิทธิลาไดโดยไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน 
  (3) พนักงานจาง ตามขอ 
               จะไมมีสิทธิไดรับคาจาง และระหวางลา
 7. การมาสายพนักงานจาง
  (1) ตามภารกิจ 
  -การประเมินผลงาน ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง 

เลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ครั้ง ประจําป สายไมเกิน 
  (2) พนักงานจางท่ัวไป
  -การประเมินผลงาน ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง เพ่ือพิจารณาการตอสัญญา

จาง สายไมเกิน 7 ครั้ง 
  การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปครั้งท่ี 

ตําบลและพนักงานจาง มาสายเกิน 
ราชการ อาจจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย
  ท้ังนี้  ใหผลการพิจารณาตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
เพ่ือนําเสนอพิจารณาความดี  ความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน  รวมท้ังการประเมินเลื่อนระดับหรือใ
การพิจารณาเพ่ือตอสัญญาจาง  หากกรณีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ผูใดฝาฝนหรือจงใจมีเจตนาไม
ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ  จะตองไดรับการลงโทษตามท่ีประกาศกกําหนดไว
 
 ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตบัดนี้เปนตนไป
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี 
    
 
    

นายกองคการบริหารสวนตําบล
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การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขาฝกวิชาทหารฯ
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาไดตามระยะเวลาท่ี
เขาฝก โดยไดรับคาจางในระหวางลา 
พนักงานจางท่ัวไป มีสิทธิลาไดโดยไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน 30 
พนักงานจาง ตามขอ 1 และขอ 2 ท่ีลาเขาฝกฯ และไดรับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหม 
จะไมมีสิทธิไดรับคาจาง และระหวางลา 

การมาสายพนักงานจาง 

การประเมินผลงาน ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง (1 เมษายน 
ะจําป สายไมเกิน 7 ครั้ง 

พนักงานจางท่ัวไป 
การประเมินผลงาน ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง เพ่ือพิจารณาการตอสัญญา

การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแตละครั้ง หากพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง มาสายเกิน 7 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันทําการ หรือจงใจ ละเลย ละท้ิง ทอดท้ิง หนาท่ี
ราชการ อาจจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย 

งนี้  ใหผลการพิจารณาตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
เพ่ือนําเสนอพิจารณาความดี  ความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน  รวมท้ังการประเมินเลื่อนระดับหรือใ
การพิจารณาเพ่ือตอสัญญาจาง  หากกรณีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ผูใดฝาฝนหรือจงใจมีเจตนาไม
ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ  จะตองไดรับการลงโทษตามท่ีประกาศกกําหนดไว

ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

   
(นายพิศณุ  เข็มเงิน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
 
 

การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขาฝกวิชาทหารฯ 
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาไดตามระยะเวลาท่ี 

30 วัน 
าฝกฯ และไดรับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหม  

เมษายน , 1 ตุลาคม)  

การประเมินผลงาน ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง เพ่ือพิจารณาการตอสัญญา 

ในแตละครั้ง หากพนักงานสวน 
วันทําการ หรือจงใจ ละเลย ละท้ิง ทอดท้ิง หนาท่ี

ราชการ อาจจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

ดงกระทงยาม  เปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
เพ่ือนําเสนอพิจารณาความดี  ความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน  รวมท้ังการประเมินเลื่อนระดับหรือใชใน
การพิจารณาเพ่ือตอสัญญาจาง  หากกรณีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ผูใดฝาฝนหรือจงใจมีเจตนาไม
ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ  จะตองไดรับการลงโทษตามท่ีประกาศกกําหนดไว 


