
สัญญาเลขที่ ................./2560 
 

สัญญาจ้างพนกังานราชการ 

สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับน้ี ทําขึ้น ณ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) เมื่อวันที่ ............................................... ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดย ................................................... ตําแหน่ง .............................................................................................. ผู้แทน/      
ผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งต่อไปน้ี
ในสัญญาน้ี เรียกว่า “สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ฝ่ายหน่ึง กับ............................................................. 
อายุ ............. ปี หมายเลขประจําตัวของผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน .................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ......................... ถนน ......................................... ซอย .............. แขวง/ตําบล ...................................... 
เขต/อําเภอ ...................................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ ............................................ ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ี เรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่าย
ได้ตกลงร่วมกันทําสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางาน
ให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นพนักงานราชการดังต่อไปน้ี 

 ตําแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พ้ืนที่ทั่วไป 
 ตําแหน่งเลขที่  ........................ 
 สังกัด  กศน.อําเภอ........................... สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาจ้างน้ี 

 ในกรณีที่มีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างน้ีหรือไม่ หรือกรณีที่มี        
ข้อสงสัยเก่ียวกับข้อความของสัญญาจ้าง และข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นผู้วินิจฉัยและพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ข้อ 3 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตกลงจ้างพนักงานราชการ เริ่มต้ังแต่วันที ่1  ตุลาคม 2560 
และสิน้สุดในวันที่ 30 กันยายน ................. 

 กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาจ้าง 

/ข้อ 4..... 
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ข้อ 4 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน 
เดือนละ ........................... บาท 

 ทั้งน้ี  พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย 

ข้อ 5 พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการหรือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ข้อ 6 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ผลการประเมินตามวรรคหน่ึงเป็น
ประการใดถือเป็นที่สุด 

ข้อ 7 สัญญาน้ีสิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 (1) เข้ากรณีใดกรณีหน่ึงตามที่กําหนดในข้อ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานตามข้อ 29 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 (3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547  

 (4) เหตุอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กําหนดใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศกําหนด 

ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละท้ิงงานก่อนครบกําหนดเวลา ตามข้อ 1 หรือปฏิบัติงานใด ๆ    
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ ภายในกําหนดเวลาที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหักค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดท่ี
พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหาย
น้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

ข้อ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคําสั่งของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่ออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 

/ข้อ 11.... 
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ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง
ของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างน้ี และที่จะออกใช้
บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาจ้างน้ี 

ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และ
ทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทําการใดๆ เพ่ือให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งน้ี  ต้องรักษาผลประโยชน์และช่ือเสียงของ
ทางราชการและไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หน่ึงผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ
งานน้ัน ๆ 

ข้อ 13 ในระหว่างอายุสัญญาจ้างน้ี หากพนักงานราชการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแล้ว ก่อให้เกิด
ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธ์ิของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ         
ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

ข้อ 15 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา    
จ้างน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกําหนดไว้ 

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้นและต่างฝ่ายต่าง
เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

 

  (ลงช่ือ)...................................................สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

           (....................................................) 
 
 
 

  (ลงช่ือ)...................................................พนักงานราชการ 

           (....................................................) 
 

  (ลงช่ือ)...................................................พยาน 

           (....................................................) 
   

(ลงช่ือ)...................................................พยาน 

           (....................................................) 



รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 

ผนวก ก. 
ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นทีท่ั่วไป 

.................................................................... 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

ร่วมกับครู กศน. ตําบล ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังต่อไปน้ี 
 

ด้านการวางแผน (P) 
  1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลบริบทของชุมชนในตําบลตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประกอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ชุมชน 
  2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
  3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา 

ด้านดําเนินการ (D) 
  นําแผนปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติโดย 
  1. จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ตามเกณฑ์ที่กําหนด หากในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบไม่มีผู้ไม่รู้
หนังสือ ให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2. ร่วมกับครู กศน.ตําบล ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจัดการเรียนรู้             
ในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ศูนย์
ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยประจําตําบล และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตประจําตําบล โดยยึดหลักการใช้ กศน.
ตําบลเป็นฐาน 

3. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C) 
  1. ติดตามผลการจัดการศึกษาในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําตําบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยประจําตําบล และ             
ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตประจําตําบล อย่างน้อยกิจกรรมละ 1 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล และรายงาน
สรุปในภาพรวมแต่ละงาน 
    2. พิจารณาจํานวนร้อยละผู้จบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนและผู้รับบริการให้เป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดที่กําหนด 
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A) 
  1. สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จของงานที่ได้ดําเนินการ 
  2. นําเสนอผลการปฏิบัติงานเห็นว่าต้องปรับปรุง และพัฒนา โดยให้มีแนวทางพัฒนาปรับปรุงที่
ชัดเจน 
  3. มีผลปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย 1 ผลงาน 
 



เอกสารประกอบการทําสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการ 

……………………………………………. 

 

1. สําเนาปริญญาบัตร    จํานวน 1 ฉบับ  
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน      จํานวน 1 ฉบับ  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน 1 ฉบับ  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน       จาํนวน 1 ฉบับ  
5. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – สกุล ฯลฯ    จํานวน 1 ฉบับ  
6. รูปถ่ายสี หรือขาวดํา ขนาด 1 น้ิว      จาํนวน 1 รูป  
7. สําเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)       จํานวน 1 ฉบับ  
8. สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่รมิ      จํานวน 1 ฉบับ  
9. ใบรับรองแพทย์ตามท่ี ก.พ. กําหนด  จํานวน 1 ฉบับ 
10. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถา้มี)      จํานวน 1 ฉบับ 

 
 


