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วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

 
  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตลอดจนโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤศจิกายน 2552 อีกท้ังสถานการณ์ของการบริหารงานบุคคลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงบทบัญญัติเดิมให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จัดท าขึ้น 
อาจส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารงานบุคคล บุคลากร งบประมาณ การศึกษา และประการอ่ืน ดังต่อไปนี้  
 1. การปรับเปลี่ยนหลักการในระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากเดิมที่มีโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลเพียง 2 ระดับ ได้แก่ ก.ค.ศ.  ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรปฏิบัติการในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมเป็น  3 ระดับ ได้แก่ 
ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด นั้น ท าให้มีองค์กรบริหารงานบุคคลที่ท าหน้าที่ทั้งเป็นองค์กร 
ปฏิบัติการในระดับส่วนราชการ และเป็นองค์กรควบคุมตรวจสอบองค์กรในระดับจังหวัด กล่าวคือ  
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ซึ่งจากเดิมเป็นหน้าที่ของ ก.ค.ศ. จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของ ก.ค.ศ. ในส่วนดังกล่าว  
ท าให้ ก.ค.ศ. ได้ท าหน้าที่ในส่วนงานด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลอย่างแท้จริง ซึ่งการเพ่ิมโครงสร้างองค์กร อ.ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการดังกล่าว มิได้เป็นการเพ่ิมกระบวนการขั้นตอนการบริหารงานบุคคลแต่ประการใด ในทางกลับกัน อ.ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการจะท าหน้ าที่ เฉพาะภายในสั งกัดของตนเองเท่านั้น ท าให้มีความเชี่ ยวชาญและรวดเร็ วขึ้ น  
ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 16 ถึง 17 ทั้งนี้ การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นการกระจายอ านาจ
เพ่ือให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรกลางและส่วนราชการ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีโดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินการจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ .  2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 6.1 ... 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่... 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 กอปรกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา ๓/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จ า เป็น การกระจายภารกิจ  
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึ กษา และเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง…” 
 การก าหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ซึ่งการกระจายอ านาจลงไปยังจังหวัดและภูมิภาคก็เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารงานบุคคลเป็นไป 
ในทางเดียวกัน รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของจังหวัด ทั้งนี้ หลักการดังกล่าว 
ยังสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบุคคลตามค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2560 ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
 การก าหนดให้องค์กรบริหารงานบุคคลมี 3 ระดับ แม้ว่าจะได้มีการเพ่ิมในส่วนของโครงสร้าง 
กล่าวคือ เพ่ิม อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันได้ก าหนดองค์กรในระดับจังหวัด กล่าวคือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ขึ้นมาท าหน้าที่แทน ก.ศ.จ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งประจ าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน จึงไม่เกิด 
ผลกระทบด้านจ านวนบุคลากรซึ่งมาท าหน้าที่ในองค์กรบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัด และในระดับส่วนราชการ 
และไม่กระทบงบประมาณด้านบุคลากรแต่อย่างใด  
 ด้านคุณสมบัติบุคคลที่จะมาท าหน้าที่กรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคลในระดับต่าง ๆ นั้น 
ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว 
ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ก าหนดให้สรรหาจากผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ นั้น ก็มิใช่ในด้านหรือสาขา
ที่ขาดแคลนแต่ประการใด จึงไม่มีผลกระทบในเรื่องการสรรหาบุคคลผู้มาท าหน้าที่ในองค์กรบริหารงานบุคคล 
ในแต่ละระดับเช่นกัน  

 2 การก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม โดยให้มี
บทบาทหน้าที่เป็นอิสระแยกต่างหากจากองค์กรบริหารงานบุคคล นั้น เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “รัฐพึงด าเนินการให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” และมาตรา 258 จ. (๓) บัญญัติว่า  
“ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
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มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ดังนั้น การจัดตั้งองค์กร 
พิทักษ์ระบบคุณธรรมดังกล่าว จึงท าให้มีองค์กรที่เป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากระบบ 
บริหารงานบุคคล และในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้องค์กรบริหารงานบุคคลได้ท าหน้าที่บริหารอย่างเต็มที่ ไม่ต้อง 
ท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบอันเป็นการซ้ าซ้อนอีกหน้าที่หนึ่งดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้  องค์กรพิทักษ์ 
ระบบคุณธรรมดังกล่าวมีมาตรฐานเทียบเท่าศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรมได้มากกว่า การที่มี 
ตัวแทนจากหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 30 - 39 
 กอปรกับปัจจุบันการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุง เทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
 การมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม จะสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันความเป็นธรรม  
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ขององค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ดังกล่าว จะมีก าหนดระยะเวลาและวิธีด าเนินการในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ที่ชัดเจน ตามร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 135 – 147 
 แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 30 – 39 นั้น มีผลกระทบในด้านบุคลากร 
กล่าวคือ มีความจ าเป็นที่ต้องสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณธรรม มาปฏิบัติหน้าที่ 
เต็มเวลา แต่ก็มิได้ยากต่อการสรรหาแต่ประการใดแต่อาจมีผลกระทบด้านงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นมาเล็กน้อย 
ในส่วนของเงินเดือน ค่าตอบแทน ของกรรมการที่ต้องท างานเต็มเวลาดังกล่าว รวมถึงการเพ่ิมงบประมาณด้าน 
เบี้ยประชุมและการด าเนินการประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการจัดสถานที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงก าลังคนที่คาดว่าจะต้องใช้ 
โดยจะต้องเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๕๘ อัตรา โดยเกลี่ยอัตราก าลังจากส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน ๑๖ อัตรา เพ่ือด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักเกณฑ์ 
วิธีการ กฎ ระเบียบ แนวทางการด าเนินการด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการรักษาคุณธรรมของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ทีจ่ะปฏิบัติงานทีจ่ าเป็นต้องมี คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ 
ปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย เนื่องจาก ก.พ.ค.ศ. เป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
สูง จึงจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให้คนเก่ง คนดี อยู่กับหน่วยงาน โดยการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า 
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ให้กับต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่หลักคือต าแหน่งนิติกร หากมีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญสูงจ านวนมาก 
จะท าให้การด าเนินงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.ศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการ 
  งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย เป็นงบด าเนินงาน จ านวน ๔๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท 
(ประกอบด้วย การประชุม/สัมมนา การประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ และเงินสนับสนุนการประชุมขององค์คณะบุคคล 
เป็นต้น) งบบุคลากร จ านวน ๒๑,๔๔๘,๓๘๐ บาท งบลงทุน จ านวน ๓,๘๓๙,๐๐๐ บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 
จ านวน ๘๙๐,๐๐๐ บาท 
  ในปัจจุบัน ก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เพ่ือท าการใด ๆ แทน จ านวน 11 คณะ 
ได้แก ่

 1. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 
 3. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 4. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
 7. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 8. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
 9. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 10. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
 11. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคล 
 ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 

เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไม่มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์และร้องเรียนแล้ว เนื่องจากมีการตั้ง ก.พ.ค.ศ. ก.ค.ศ. จึงไม่จ าเป็นต้องตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ดังกล่าว 
ส่วน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการก็จะมีน้อยลงด้วย  
 3 การก าหนดให้ส านักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่ เป็นหน่วยงานเลขานุการของทั้ง  ก.ค.ศ.  
และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะตั้งขึ้นใหม่ นั้น 
ส านักงาน ก.ค.ศ. มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่เหมาะสมในการเป็นหน่วยงานเลขานุการของทั้ง ก.ค.ศ. และ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และท าหน้าที่ได้เป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซงจากส่วนราชการ และจะเป็นหน่วยที่รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง 
สอดคล้องกับการก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดและเป็นองค์กร 
นโยบายในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเนื่องจาก ก.ค.ศ. มิได้ท าหน้าที่ในส่วนงาน 
ด้านปฏิบัติการอีกต่อไป จึงท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. มาท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบซึ่งเป็นงานพิทักษ์ 
ระบบคุณธรรมได้ ทั้งยังมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วเพราะได้ปฏิบัติงานในส่วนนี้อยู่แล้ว  
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มิต้องมีการเพ่ิมจ านวนบุคลากรในส่วนนี้และมิได้เป็นการเพ่ิมงบประมาณ จึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด 
ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 14 

สรุป  
 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... ที่จะจัดท าขึ้นนี้ 
โดยหลักการส าคัญได้ปรับระบบกลไกการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไข  
ปัญหาที่พบจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ฉบับปัจจุบัน กล่าวคือ มีการปรับเพ่ิมองค์กรบริหารงานบุคคลเป็น 3 ระดับ และเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการเป็นองค์กร 
พิทักษ์ระบบคุณธรรมข้ีนมา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับหลักการที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงส่วนใหญ่ส่งผลกระทบในด้านบวก สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560  
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตลอดจนโครงการศึกษาวิจัย 
เรื่อง การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสถาบันวิจัย 
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤศจิกายน 2552 


