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ข้อมูล ณ วันที ่2 สิงหาคม 2561 

 

แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 

 

 

1.  ที่มา 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5/8 (2) ก าหนดให้ 
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนด
นโยบายแนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหาร และการพัฒนา และ
การประเมินผลขององค์การมหาชน  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อ านวยการองค์การมหาชน ได้ก าหนดให้สัญญาจ้างผู้อ านวยการ
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทน
ผู้อ านวยการ ทั้งนี้กรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อ านวยการต้องเป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน (ปรับจาก “แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน” ซึ่งเป็น 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552) ก าหนดไว้เป็นแนวทางที่เป็นค าแนะน าว่า “ก าหนดให้ใช้ระบบ
สัญญาจ้างกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนทุกต าแหน่งโดยพิจารณาระยะเวลาของสัญญาจ้างตามความเหมาะสม
กับลักษณะงาน”   

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษากฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับขอส าเนาสัญญาจ้าง
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน รับความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุปสาระส าคัญออกมาเป็นแนวทาง 
การจัดท าสัญญาจ้าง เพ่ือเป็นตัวอย่างอ านวยความสะดวกให้องค์การมหาชนน าไปปรับใช้ในการก าหนดสัญญาจ้าง
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนให้มีความรัดกุม เหมาะสม และถูกต้อง  

กพม. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาแนวทางการจัดท าสัญญาจ้าง
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ตามความเห็นของ อ.กพม. แล้วมีมติเห็นชอบแนวทางฯ          
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2. แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน   

     2.1 แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน 

องค์ประกอบของแนวทางฯ ดังนี้ 

บทน า   

ข้อ 1  บทนิยาม 

ข้อ 2  ข้อตกลงการจ้าง 

ข้อ 3  ค ารับรองของผู้รับจ้าง 

ข้อ 4  หลักประกันตามสัญญาจ้าง  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/ 
         มีความจ าเป็นต้องมี) 

ข้อ 5  อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ข้อ 6  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

ข้อ 7  การเสนอแผนการบริหารองค์การมหาชนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 8  การสิ้นสุดของสัญญา 

ข้อ 9  การส่งมอบทรัพย์สินคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด 

ข้อ 10  การรักษาความลับ  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/ 
          มีความจ าเป็นต้องมี) 

ข้อ 11  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มี 
          ลักษณะเฉพาะ/ มีความจ าเป็นต้องมี) 

ข้อ 12  การแก้ไขสัญญา 

ข้อ 13  การปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 14  ข้อก าหนดอื่น ๆ  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มี ลักษณะเฉพาะ/ 
           มีความจ าเป็นต้องมี) 
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แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน 

บทน า 

 การแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการเป็นอ านาจของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  

 การสรรหาผู้อ านวยการองค์การมหาชนต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

 การก าหนดรายละเอียดของคู่สัญญา ดังนี้  
o “ผู้ว่าจ้าง” คือ องค์การมหาชน โดยประธานกรรมการองค์การมหาชนซึ่งได้รับมอบอ านาจ  

จากคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะกรรมการองค์การมหาชน  (จะระบุวันที่ 
คณะกรรมการมีมติหรือไม่ก็ได้) ทั้งนี้ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้ลงนามสัญญาจ้าง  

o “ผู้รับจ้าง” คือ บุคคลผู้ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการองค์การมหาชน โดยระบุ
อายุ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และท่ีอยู่ (มีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้รับจ้างเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา) 

ข้อ 1 บทนิยาม 
การอธิบายหรือให้ความหมายของถ้อยค าหรือข้อความ และใช้แทนข้อความในสัญญาเพ่ือให้เกิด    
ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน เช่น ค าว่า “ส านักงาน/สถาบัน”, “คณะกรรมการ", “ผู้อ านวยการ” 

ข้อ 2 ข้อตกลงการจ้าง 
2.1  ระบุอายุสัญญา คือ ระยะเวลาการจ้าง (จ านวนปี) ตามความต้องการของคณะกรรมการองค์การ

มหาชนที่สอดคล้องกับที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน วันที่เริ่มต้นและ 
วันที่สิ้นสุดของระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การ
มหาชนอาจตกลงร่วมกันที่จะก าหนดกรณีที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุสัญญา
มาตรา 30 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542   

2.2  ก าหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนว่า การจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย   
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทนตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  ดังนั้น สัญญา
จ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชนจึงมิใช่สัญญาจ้างแรงงาน 

ข้อ 3 ค ารับรองของผู้รับจ้าง 
3.1  ควรให้ผู้รับจ้างรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 28 

แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชน ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดของสัญญา 
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แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน (ต่อ) 
3.2  หากในภายหลังปรากฏว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายข้างต้น  

ผู้รับจ้างต้องพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการก่อนวาระตามมาตรา 30 (6) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 หรือตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ถือว่าสัญญาจ้างเป็น 
อันสิ้นสุดลงทันที   

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/  
        มีความจ าเป็นต้องมี) 

4.1  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานก าหนดห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือริบหลักประกัน 
การท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างาน แต่มีข้อยกเว้นกรณีลักษณะหรือสภาพของ
งานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียก
หรือรับหลักประกันการท างานหรือหลักประกันความเสียในการท างานจากลูกจ้าง พ.ศ. 2551)  

4.2  โดยหลักกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ต้องมีข้อหลักประกันฯ ยกเว้นเฉพาะที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเงิน
จ านวนมากหรือมีลักษณะของงานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ องค์การมหาชนอาจ
ก าหนดให้มีหลักประกันก็ได้ โดยวงเงินที่เป็นหลักประกันฯ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

4.3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ใช้อาจอ้างอิงจากข้อ 167 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย     
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้หลักประกันสัญญาใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1) เงินสด 
2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
3) หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อที่บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  

4.4  ก าหนดให้ผู้รับจ้างน าหลักประกันมามอบไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง หากหลักประกันดังกล่าวมีจ านวนวงเงิน
ลดลง ผู้รับจ้างจะต้องหาหลักประกันมาเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญา 

4.5  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีท าให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้าง
สามารถริบหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจเรียกร้องค่าเสียหายเพ่ิมเติมจากผู้รับจ้างได้อีก
หากหลักประกันไม่เพียงพอกับความสูญเสียหรือความเสียหาย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้วผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันให้ผู้รับจ้าง 



 

องค์การมหาชนไม่จ าเป็นต้องจัดท าสัญญาในทุกข้อตามแนวทางฯ เพราะคณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่งมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
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แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน (ต่อ) 
ข้อ 5 อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

5.1  การก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้รับจ้างเป็นไปตามช่วงอัตรา เงินเดือน 
ตามการจัดกลุ่มองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการองค์การมหาชน) โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 
1)  ค่าตอบแทนพ้ืนฐาน หมายรวมถึง เงินเดือนประจ า และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่เป็นตัวเงิน และ

จ่ายเป็นรายเดือน โดยที่การก าหนดอัตราเงินเดือนประจ าในระยะเริ่มแรกไม่ควรก าหนดไว้  
ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพ่ือให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามผลงานเป็น 
ระยะตลอดอายุสัญญา ส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้จ่ายเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของ
เงินเดือนประจ าตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนก าหนด 

2) ค่าตอบแทนผันแปร หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
องค์การมหาชน โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของ
เงินเดือนประจ าตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนก าหนด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสถานะทางการเงิน
และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมด้วย 

5.2 การปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ าและการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรขึ้นอยู่กับผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการองค์การมหาชนหรือ
องค์การมหาชนก าหนด และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ซึ่งควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
1) กรอบหรือแนวทางการประเมินฯ  (อ้างอิงจากกรอบการประเมินผู้อ านวยการองค์การมหาชน  

ตามค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินผลงานของผู้อ านวยการ (1.1 สัญญาจ้างผู้อ านวยการ 1.2 ผลการประเมินองค์การ 
1.3 งานอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย) และองค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้อ านวยการ ทั้งนี้ ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นรายไตรมาส หรือรายหกเดือน  
รวมทั้งก าหนดน้ าหนักองค์ประกอบและตัวชี้วัด และแนวทางการปรับเพ่ิมเงินเดือนและจ่าย
ค่าตอบแทนผันแปรตามผลการประเมิน  

2) วิธีการประเมิน ควรก าหนดให้ประเมินโดยคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชนแต่งตั้ง อาจให้คณะอนุกรรมการฯ ท าหน้าที่ก าหนดกรอบหรือ
แนวทาง วิธีการประเมิน และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมด้วยก็ได้  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ย่อมเป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาจ้าง ข้อก าหนดหรือ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนก าหนดเป็นส าคัญ 
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แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน (ต่อ) 
ข้อ 6 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

6.1  สัญญาจ้างควรก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ อาทิ การปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์การมหาชนเต็มเวลา หน้าที่บริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งคณะกรรมการ
องค์การมหาชน และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน อาทิ การแต่งตั้ง 
การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตามมาตรา 28 (3) มาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน  

6.2  ผู้อ านวยการจะต้องไม่ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ขององค์การมหาชน และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งคณะกรรมการองค์การมหาชน  

6.3  การก าหนดให้ผู้อ านวยการองค์การมหาชนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของ
องค์การมหาชนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ ผู้อ านวยการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา  

ข้อ 7 การเสนอแผนการบริหารองค์การมหาชนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.1 สัญญาจ้างควรก าหนดให้ผู้อ านวยการองค์การมหาชนเสนอแผนการบริหารองค์การมหาชน 
โดยระบุรายละเอียดของแผนฯ ก าหนดเวลาการเสนอแผนฯ และการแก้ไขปรับปรุงตามมติ
คณะกรรมการองค์การมหาชน รวมถึงกรณีที่ผู้อ านวยการองค์การมหาชนไม่แก้ไขปรับปรุงแผนฯ 
หรือคณะกรรมการองค์การมหาชนไม่เห็นชอบแผนฉบับแก้ไข องค์การมหาชนมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาได ้เมื่อคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความเห็นชอบแล้วอาจถือว่าแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของเอกสารแนบท้ายสัญญาได้ และควรก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้
ผู้อ านวยการองค์การมหาชนเสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรือองค์การมหาชน 

7.2  ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การมหาชน  
ให้ชัดเจนครบถ้วนตามข้อก าหนดในสัญญา และข้อก าหนดอ่ืน ๆ  เนื่องจากมีผลต่อการปรับเพ่ิม
เงินเดือนประจ า การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าตอบแทนผันแปร หากผลการประเมิน 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ควรระบุขั้นตอนการแจ้งผลการประเมิน ก าหนดระยะเวลา 
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงกรณีที่ก าหนดให้ผู้อ านวยการองค์การมหาชนพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระเนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 

ข้อ 8 การสิ้นสุดของสัญญา 
8.1  การก าหนดกรณีที่ผู้อ านวยการองค์การมหาชนพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คือ เมื่อครบระยะเวลา

การจ้างตามข้อ 2 และผู้อ านวยการอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และกรณีการพ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบอายุสัญญา ได้แก่ ตาย ลาออก ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการ
องค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 29 และมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชน และระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง 
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 แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน (ต่อ) 
8.2  กรณีการพ้นจากต าแหน่งข้างต้นเชื่อมโยงกับสิทธิเรียกร้องให้องค์การมหาชนจ่ายค่าตอบแทน  

การเลิกจ้าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้ก าหนดแนวทาง 
การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างของผู้อ านวยการองค์การมหาชน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 ควรระบุเรื่องการจ่ายหรือ 
ไม่จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างในกรณีต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจนเมื่อเริ่มจ้าง  ทั้งนี้ องค์การมหาชนอาจ
เพ่ิมเติมรายละเอียดให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือประกาศตามที่
คณะกรรมการองค์การมหาชนและองค์การมหาชนก าหนด โดยที่แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน  
การเลิกจ้างของผู้อ านวยการองค์การมหาชน ตามหนังสือของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
1) การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญา 

1.1)   องค์การมหาชนพึงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้อ านวยการกรณีเลิกจ้างเนื่องจากองค์การ
มหาชนไม่ให้ผู้อ านวยการท างานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ด้วยเหตุที่องค์การมหาชน
ถูกยุบเลิกหรือไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ หรือโดยเหตุอ่ืนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ขององค์การมหาชน โดยระบุการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างไว้ในสัญญาให้ชัดเจน 
เมื่อเริ่มจ้าง ซึ่งอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างนั้น ควรเทียบเคียงตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

1.2)   องค์การมหาชนไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเลิกจ้างเนื่องจากผู้อ านวยการ
ไม่ผ่านการประเมินผลการท างาน หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนความสามารถ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็น
ผู้อ านวยการตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
มหาชน หรือการเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือกรณีหนึ่งกรณีใด เช่น 
จงใจท าให้องค์การมหาชนได้รับความเสียหาย ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างาน
ติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ฯ 

2)  การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
  องค์การมหาชนไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่ผู้อ านวยการเมื่อสิ้นสุด 

สัญญาจ้าง โดยระบุเรื่องการไม่จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนในสัญญา 
รายละเอียดของแนวทางฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ po.opdc.go.th > หนังสือเวียน > เกี่ยวกับ
องค์การมหาชน > พ.ศ. 2555 > ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 

ข้อ 9   การส่งมอบทรัพย์สินคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด 
ระบุให้ผู้อ านวยการส่งมอบทรัพย์สิน วัสดุ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การมหาชนคืน
ให้แก่องค์การมหาชน โดยอาจระบุระยะเวลา วิธีการ ผู้รับมอบ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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 แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การมหาชน (ต่อ) 
ข้อ 10 การรักษาความลับ (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/มีความจ าเป็นต้องมี) 

กิจการขององค์การมหาชนเป็นบริการสาธารณะของรัฐที่มีหลากหลายด้าน อาทิ การวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ดังนั้น ข้อก าหนดในเรื่อง       
การรักษาความลับขององค์การมหาชนถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่ผู้อ านวยการองค์การมหาชนจะต้องยึดถือ
ปฏิบัติ เนื่องจากอาจเกิดผลเสียหายแก่องค์การมหาชนและภาครัฐหากข้อมูลขององค์การมหาชน
เปิดเผยออกไป โดยเฉพาะการเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่กิจการที่กระท ากับองค์การมหาชน
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  

ข้อ 11  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/ 
           มีความจ าเป็นต้องมี) 

หากผลจากการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การมหาชนเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้ถือว่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นขององค์การมหาชน 

ข้อ 12  การแก้ไขสัญญา 
ควรระบุรายละเอียดและวิธีการแก้ไขสัญญา เช่น การแก้ไขสัญญาโดยความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ
ระหว่างองค์การมหาชนและผู้อ านวยการ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน 
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

ข้อ 13  การปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
การก าหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหากเกิดกรณีที่คู่สัญญามีประเด็น
ขัดแย้งหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามสัญญา 

ข้อ 14  ข้อก าหนดอ่ืน ๆ (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/มีความจ าเป็นต้องมี) 
อาจก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการองค์การมหาชนตาม     
ความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือกิจการขององค์การมหาชน เช่น การลา การเดินทางไปปฏิบัติงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

เอกสารแนบท้ายสัญญา 
ก าหนดให้วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทน
ผู้อ านวยการซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้ความเห็นชอบแล้ว
เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญา และอาจก าหนดให้มีเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
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2.2  แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 

องค์ประกอบของแนวทางฯ ดังนี้ 

บทน า   

ข้อ 1  บทนิยาม 

ข้อ 2  ข้อตกลงการจ้าง 

ข้อ 3  ค ารับรองของผู้รับจ้าง 

ข้อ 4  หลักประกันตามสัญญาจ้าง  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/  
         มีความจ าเป็นต้องมี) 

ข้อ 5  อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่น 

ข้อ 6  หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 8  การสิ้นสุดของสัญญา 

ข้อ 9  การส่งมอบทรัพย์สินคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด 

ข้อ 10   การรักษาความลับ  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/  
           มีความจ าเป็นต้องมี) 

ข้อ 11  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มี 
          ลักษณะเฉพาะ/ มีความจ าเป็นต้องมี) 

ข้อ 12  การแก้ไขสัญญา 
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แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 
บทน า 

 การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน และการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้ออกจาก
ต าแหน่งเป็นอ านาจของผู้อ านวยการองค์การมหาชนตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการองค์การมหาชน  

 แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 (ปรับจากแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552) ก าหนดไว้เป็นแนวทางที่เป็นค าแนะน าว่า “ก าหนดให้ใช้ระบบสัญญา
จ้างกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนทุกต าแหน่ง โดยพิจารณาระยะเวลาของสัญญาจ้างตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนหรือการด ารงอยู่ในต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งหรือเลิกจ้าง”  

 การก าหนดรายละเอียดของคู่สัญญา ดังนี้  
o องค์การมหาชน เป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง โดยผู้อ านวยการองค์การมหาชนในฐานะผู้บริหารสูงสุด

ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามสัญญา  
o เจ้าหน้าที่ เป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การ

มหาชน โดยระบุรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ อายุ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ที่อยู่ (มีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าหน้าที่ เป็นเอกสาร   
แนบท้ายสัญญา) 

ข้อ 1 บทนิยาม 
การอธิบายหรือให้ความหมายของถ้อยค าหรือข้อความ และใช้แทนข้อความในสัญญาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ชัดเจนตรงกัน เช่น ค าว่า “ส านักงาน/สถาบัน”, “คณะกรรมการ", “เจ้าหน้าที”่ 

ข้อ 2 ข้อตกลงการจ้าง 
2.1 ระบุต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง และอายุสัญญา คือ ระยะเวลาการจ้าง (จ านวนปี) วันที่เริ่ มต้น

และวันที่สิ้นสุดของการจ้าง รวมทั้งอัตราเงินเดือน โดยก าหนดเรื่องการไม่เปิดเผยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของบุคคลนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่อ่ืนทราบ เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล 
ในส่วนของอายุสัญญาควรพิจารณาตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน (แนวทางที่เป็นค าแนะน า 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดของแนวทางฯ สามารถดาวน์โหลด
ได้ที ่po.opdc.go.th > หนังสือเวียน > เกี่ยวกับองค์การมหาชน > พ.ศ. 2561 > ที่ นร 1200/ว 17 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561)  

2.2 ก าหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนว่า การจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย       
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทนตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  ดังนั้น สัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนจึงมิใช่สัญญาจ้างแรงงาน 
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แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน (ต่อ) 
ข้อ 3 ค ารับรองของผู้รับจ้าง 

3.1  ควรให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชน ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดของสัญญา 

3.2  หากปรากฏว่า เจ้าหน้าที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายข้างต้นซึ่งแสดงว่า 
การรับรองตนเองเป็นเท็จ ถือว่าสัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุดลงทันที   

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/  
        มีความจ าเป็นต้องมี) 

4.1  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานก าหนดห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือริบหลักประกัน  
การท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างาน แต่มีข้อยกเว้นกรณีลักษณะหรือสภาพของ
งานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือ
รับหลักประกันการท างานหรือหลักประกันความเสียในการท างานจากลูกจ้าง พ.ศ. 2551)  

4.2  โดยหลักกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ต้องมีข้อหลักประกันฯ ยกเว้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเงิน
จ านวนมากหรือมีลักษะของงานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ องค์การมหาชนอาจ
ก าหนดให้มีหลักประกันก็ได้  

4.3  กรณีที่องค์การมหาชนก าหนดให้ค้ าประกันด้วยบุคคล ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่จัดหาบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่องค์การมหาชนก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้
จัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันรายเดิมเสียชีวิตหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งกรณีดังกล่าวให้องค์การมหาชนทราบภายในก าหนดเวลาตามสัญญา 

4.4  องค์การมหาชนอาจก าหนดให้ใช้หลักประกันฯ ประเภทอ่ืนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจอ้างอิงจาก 
ข้อ 167 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่ก าหนดให้หลักประกันสัญญาใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1)  เงินสด 
2)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
3)  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5)   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 

  



 

องค์การมหาชนไม่จ าเป็นต้องจัดท าสัญญาในทุกข้อตามแนวทางฯ เพราะคณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่งมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ท่ีจะก าหนดสัญญาของตนเอง โดยค านึงถึงลักษณะงานหรือกิจการขององค์การมหาชน ซึ่งอาจแตกต่างไปจากแนวทางนี้ได้ 
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ข้อมูล ณ วันที ่2 สิงหาคม 2561 

แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน (ต่อ) 
4.5 กรณีที่องค์การมหาชนก าหนดให้หลักประกันฯ เช่น เงินสด หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร  

ควรก าหนดมูลค่าของหลักประกัน วิธีการส่งมอบ การเก็บรักษา และการส่งคืนหลักประกัน โดยให้
เจ้าหน้าที่น าหลักประกันมามอบไว้ให้แก่องค์การมหาชน โดยมูลค่าของหลักประกันขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ขององค์การมหาชน หากหลักประกันดังกล่าวมีจ านวนลดลง เจ้าหน้าที่จะต้องหาหลักประกันมา
เพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญา  

4.6  เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในกรณีท าให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่องค์การมหาชน โดยองค์การ
มหาชนสามารถริบหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจเรียกร้องค่าเสียหายเพ่ิมเติมจาก
เจ้าหน้าที่ได้อีกหากหลักประกันไม่เพียงพอกับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ข้อ 5 อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
5.1  คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอ านาจในการก าหนดอัตราเงินเดือนและเงินอ่ืนของเจ้าหน้าที่

องค์การมหาชน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือ
ประกาศ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชน 

5.2  การปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ าและสิทธิประโยชน์อ่ืนขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการองค์การมหาชนหรือองค์การมหาชนก าหนด  

ข้อ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
6.1  การก าหนดให้มีระยะเวลาและเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน การออกจากงานเนื่องจากไม่ผ่าน 

การทดลองปฏิบัติงาน และกรณีท่ีอาจมีการแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงานไปด ารงต าแหน่งอ่ืน 
6.2  สัญญาจ้างควรก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ อาทิ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนต้อง

ปฏิบัติงานให้แก่องค์การมหาชนเต็มเวลา (ตามมาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ประกาศ และค าสั่งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนหรือองค์การมหาชนก าหนด หากองค์การมหาชน
พิจารณาแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาในข้อ 6 หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
องค์การมหาชนมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา  

6.3  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายขององค์การ
มหาชนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา  

  



 

องค์การมหาชนไม่จ าเป็นต้องจัดท าสัญญาในทุกข้อตามแนวทางฯ เพราะคณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่งมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ท่ีจะก าหนดสัญญาของตนเอง โดยค านึงถึงลักษณะงานหรือกิจการขององค์การมหาชน ซึ่งอาจแตกต่างไปจากแนวทางนี้ได้ 
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ข้อมูล ณ วันที ่2 สิงหาคม 2561 

แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน (ต่อ) 
ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ควรก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อน
หรือการด ารงอยู่ในต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งหรือเลิกจ้าง (อ้างอิงจากแนวทางที่เป็นค าแนะน าของ
แนวทางควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28 
พฤษภาคม 2561) รวมถึงน าไปใช้ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญา จึงต้องก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนครบถ้วนตามข้อก าหนดในสัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับองค์การ
มหาชนว่าด้วยการบริหารบุคคล และข้อก าหนดอ่ืน ๆ หากผลการประเมินไม่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
เป็นสิทธิขององค์การมหาชนในการบอกเลิกสัญญา   

ข้อ 8 การสิ้นสุดของสัญญา 
8.1 การสิ้นสุดของสัญญาของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1) การพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญา หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่อายุเกิน    
หกสิบปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นการขาดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนตามมาตรา 35/1        
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชน 

2) การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุสัญญา ได้แก่ การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน รวมถึงกรณีที่องค์การมหาชนบอกเลิกจ้าง ได้แก่ มีผล 
การประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด กระท าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  
ในสัญญาจนเป็นเหตุให้องค์การมหาชนได้รับความเสียหาย ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าผิดอาญา  
โดยเจตนาต่อองค์การมหาชน เป็นต้น 

8.2  กรณีการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุสัญญาข้างต้นเชื่อมโยงกับสิทธิเรียกร้องให้องค์การมหาชน
จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
ได้ก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555  ซึ่งควรระบุเรื่อง
การจ่ายหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างในกรณีต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจนเมื่อเริ่มจ้าง  ทั้งนี้ องค์การ
มหาชนอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือประกาศตามที่
คณะกรรมการองค์การมหาชนและองค์การมหาชนก าหนด โดยที่แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน 
การเลิกจ้างของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ตามหนังสือของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
1) องค์การมหาชนพึงจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่กรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญา

โดยไม่มีความผิด เนื่องจากองค์การมหาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่ท างานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ 
ด้วยเหตุที่องค์การมหาชนถูกยุบเลิกหรือไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ การยุบเลิกต าแหน่ง 
หรือโดยเหตุอ่ืนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับขององค์การมหาชน  โดยจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณี 



 

องค์การมหาชนไม่จ าเป็นต้องจัดท าสัญญาในทุกข้อตามแนวทางฯ เพราะคณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่งมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ท่ีจะก าหนดสัญญาของตนเอง โดยค านึงถึงลักษณะงานหรือกิจการขององค์การมหาชน ซึ่งอาจแตกต่างไปจากแนวทางนี้ได้ 
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แนวทางการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน (ต่อ) 
เลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญา ซึ่งอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างนั้น ควรเทียบเคียงตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

2) องค์การมหาชนไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญา เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ไม่ผ่านการประเมินผลการท างาน หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติ 
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็น
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือกฎหมาย
จัดตั้งองค์การมหาชน หรือการเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือกรณีหนึ่งกรณีใด  
เช่น การจงใจท าให้องค์การหมาชนได้รับความเสียหาย การละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างาน
ติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ฯ 

รายละเอียดของแนวทางฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ po.opdc.go.th > หนังสือเวียน > เกี่ยวกับ
องค์การมหาชน > พ.ศ. 2555 > ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 

ข้อ 9 การส่งมอบทรัพย์สินคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด 
ระบุให้เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนส่งมอบทรัพย์สิน วัสดุ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การ
มหาชนคืนให้แก่องค์การมหาชน โดยอาจระบุระยะเวลา วิธีการ ผู้รับมอบ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ข้อ 10 การรักษาความลับ  (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/ มีความจ าเป็นต้องมี) 
กิจการขององค์การมหาชนเป็นบริการสาธารณะของรัฐที่มีหลากหลายด้าน อาทิ การวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ดังนั้น ข้อก าหนดในเรื่อง       
การรักษาความลับขององค์การมหาชนถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนจะต้องยึดถือ
ปฏิบัติ เนื่องจากอาจเกิดผลเสียหายแก่องค์การมหาชนและภาครัฐหากข้อมูลขององค์การมหาชนเปิดเผย
ออกไปโดยเฉพาะการเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่กิจการที่กระท ากับองค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน  

ข้อ 11  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (ก าหนดเป็นทางเลือกส าหรับองค์การมหาชนที่มีลักษณะเฉพาะ/  
            มีความจ าเป็นต้องมี) 

หากผลจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา  
ให้ถือว่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นขององค์การมหาชน 

ข้อ 12  การแก้ไขสัญญา 
ควรระบุรายละเอียดและวิธีการแก้ไขสัญญา เช่น การแก้ไขสัญญาโดยความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ
ระหว่างองค์การมหาชนและเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

 
 


