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องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
กล้า ทองขาว (ผู้เขียน)
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล (Central Personnel Agency) ทางการศึกษา คือกลไกสาคัญในการควบคุม
และกากับดูแลการบริหารงานบุคคลทางกาศึกษาของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เช่น การกาหนดมาตรฐาน
ตาแหน่ง การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิทยฐานะ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการและวิ ท ยฐานะ การด าเนิ น การให้ ข้ า ราชการทางการศึ ก ษาได้ รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทนตาแหน่งและวิทยฐานะ และดาเนินการบางเรื่องในกระบวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ล้วนแต่เป็นภารกิจที่สาคัญขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ความสาคัญของคา
บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ที่ประกอบอาชีพและมีหน้าที่การงานทางด้านการศึกษา อาจจะ
ทาหน้าที่เป็นครูหรืออาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสอน นิเทศการศึกษา หรือมีหน้าที่บริหาร
ในหน่วยงานทางการศึกษา ในสถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษาของรัฐ อาจสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิ ภ าคหรื อส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ ดู แลรับ ผิด ชอบงานปฐมวั ย ศึ ก ษา การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน การอาชีว ศึก ษาและ
อุดมศึกษา จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ( qualification) มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (working standard ) มี
การประพฤติ ป ฏิบั ติและดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑ์ แ ละระเบีย บที่ องค์ กรกลาง
บริ ห ารงานบุ ค คลที่ ต นเองสั ง กั ด เป็ น ผู้ ก าหนด องค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลจึ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการทางการศึกษาทุกประเภทและทุกสังกัด
บทบาทและหน้าที่โดยทั่วไปขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา คือ การให้คาปรึกษาและ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ นโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการทางการศึ ก ษาแก่ ฝ่ า ยบริ ห าร (เช่ น
คณะรัฐมนตรี ) กาหนดนโยบายและวางแผนงานบุคคลทางการศึกษา กาหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
และกรอบอัตรากาลังบุคลากร เสนอแนะและให้คาปรึกษาฝ่ายบริหาร เพื่อดาเนินการให้ข้าราชการทางการ
ศึกษาได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสม พิทักษ์ระบบคุณธรรมในการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ออกกฎ ระเบี ย บควบคุ ม การปฏิ บัติ ง าน และด าเนิน การในบางเรื่ องในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เช่น การพิจารณาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการรักษาวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น
ความหมายของคา
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา หมายถึง หน่วยราชการ ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ ในรูปของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่และบทบาทเกี่ยวกับ
เรื่องของนโยบายและระบบบริหารทรัพ ยากรบุคคล การวางแผนงาน การกาหนดมาตรฐาน การ
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ดาเนินการให้บุคลากรได้รับ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัส ดิการและประโยชน์เกื้อกูล การพิทัก ษ์
ระบบคุณธรรม การออกกฎ ออกระเบียบควบคุมการปฏิบัติงาน และดาเนินการบางเรื่องเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรื อพนักงานของรัฐ ที่ดูแลรับผิดชอบ
งานการศึกษา ตามประเภทหรือสังกัดของส่วนราชการที่มีการจัดการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับคา
แนวคิดในการจัดตั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคล คือ ความเป็นอิสระและการรักษาระบบ
คุณธรรม เพื่อให้มีความเป็นอิสระได้จริง องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทจะไม่ขึ้นกับ
ฝ่ายบริหาร หรืออยู่ ภายใต้การบัง คับบัญชาของฝ่ายบริหารโดยตรง ทั้งนี้เพื่ อให้การบริหารงาน
บุคคลพ้นจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง ตามหลักการของระบบคุณธรรม ( merit
system ) จุดสาคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คือ การรวมอานาจ ( centralized system ) ทั้งนี้
ก็เพื่ อให้เกิ ดความเป็ นธรรม ป้ องกั นปัญหาความลัก ลั่น และเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติที่
ทัดเทียมกัน
ในบางประเทศที่ ยึ ด รู ป แบบการบริ ห ารงานบุ ค คลแบบดั้ ง เดิ ม มั ก จั ด องค์ ก รกลางการ
บริหารงานบุคคลแบบ Civil Service Commission ที่เน้นบทบาทในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการ และงานในหน้าที่สาคัญอื่นๆ ของภาครัฐ แต่ในบางประเทศอาจมีองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลภาครัฐหลายองค์กร เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการดูแลระบบบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ
ของรัฐ แต่ต้องทาให้เกิดมาตรฐานเดียวกันภายในโครงสร้างข้าราชการที่จัดไว้ในกลุ่มงานเดียวกัน
คือ ยังเป็นระบบรวมอานาจ
ยั ง มี ห ลายประเทศที่ นิ ย มจั ด องค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น ระบบการกระจายอ านาจ
( decentralized system ) คือ จัดเป็นแบบมีหลายองค์กรกลางเป็นของตนเองตามประเภทของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยกันรับผิดชอบการบริหารกิจกรรมงานบุคคลในเรื่องต่างๆ โดยให้คง
บางส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย มาตรฐานกลาง และการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไว้ที่ส่วนกลาง
แล้วมีการกระจายความรับผิดชอบในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะเรื่องให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของส่วนราชการต่างๆ รับไปดาเนินการกันเอง
ส าหรับ ประเทศไทย ได้มี ก ารแบ่ งองค์ ก รกลางบริ หารงานบุคคลออกไปตามประเภทของ
ข้าราชการ โดยมีการออกเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ กาหนดให้มี
องค์กรกลางในรูปของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานของรัฐประเภทต่างๆหลายองค์ กร ทา
หน้าที่ในการกากับดูแลบุคลากรของตน โดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละองค์กร ต่างมีอิสระ
ในการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบี ย บและหลัก เกณฑ์ ต่างๆที่ เกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ คคลตาม
ประเภทข้ า ราชการ หรือ พนั ก งานของรั ฐ ที่อ ยู่ ใ นความรั บ ผิด ชอบของตน เฉพาะองค์ก รกลาง
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาเอง ก็มีองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของตนเองหลายองค์การ
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กรณีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ขององค์กรการศึกษาเอกชน จะไม่มีองค์การกลาง
บริหารงานบุค คล ในลัก ษณะเดียวกับข้าราชการทางการศึก ษา แต่ครูและผู้บริหารสถานศึก ษา
เอกชนในสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาเอกชนแต่ละสถานศึกษา
มั ก จะอยู่ ภายใต้ก ารก ากั บ ดูแลของหน่วยงานบุคคล (personnel unit) ที่จัดเป็น คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล มีสายงานบริหาร ซึ่งอาจเรียกว่า “ฝ่ายบุคคล” เป็นกลไกบริหารงานบุคคล
ส่วนบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายกาหนดให้ “สภาสถาบัน”มี
อานาจหน้า ที่ วางนโยบาย และควบคุ มดูแ ล ออกข้อก าหนด ระเบีย บ และข้อบังคับ ว่าด้วยการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก าร ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล อื่ น วิ นั ย
หลัก เกณฑ์ก ารจ้าง และการเลิก จ้า งผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ
รวมทั้งการให้ความเห็นชอบตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ลงไป (ม.34 ) และ
ให้มี “คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ” ในแต่ละสถาบัน ทาหน้าที่เป็นกลไกการ
พิจารณาเสนอและวินิจฉัยเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ม.36)
องค์ประกอบของคา
องค์ประกอบของค า พิจารณาได้จากการแบ่งหน้าที่ในการดูแลระบบบริหารงานบุคคลทาง
การศึกษา ที่เป็นรูปแบบองค์กรกลางตามแนวทางการกระจายอานาจ ที่มีความประสงค์ให้ช่วยกัน
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในกากับของตน กล่าวคือ
ได้มีการออก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ นกฎหมายที่ มี บ ทบั ญญั ติว่า ด้วยการบริหารงานบุค คลของข้ าราชการครู ผู้บริ หารการศึก ษา
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่ดูแลงานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยศึกษา การศึกษาขั้ นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และบุคลกรที่รับผิดชอบงานการศึกษานอก
ระบบ ที่กาหนดให้มี “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ ก.ค.ศ. เป็น
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของตน
ส่วนข้ า ราชการทางการศึ ก ษา ที่ ดูแลงานการศึก ษาระดับอุดมศึก ษา ที่จัดการศึก ษาระดับ
ปริญญา ก็จะมี พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น
กฎหมายเฉพาะที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของตนเอง กาหนดให้มี “คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา” หรือ ก.พ.อ. เป็นองค์ก รกลางบริหารงานบุคคลแยกออกไปอีก
ต่างหาก เพื่อให้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป
นอกจากนี้ ยั ง มี อ งค์ ก รกลางในการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานทาง
การศึกษาของท้องถิ่น ที่สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอีกหลาย
องค์กร ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้มี
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คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จานวน ๕ ประเภท ทาหน้าที่เป็นองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของตนเอง ประกอบด้วย
(๑) “คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ” หรือ ก.จ. มีอานาจและ
หน้าที่ควบคุมและกากับดูแลข้าราชการของท้องถิ่นส่วนจังหวัด รวมทั้งข้าราชการ
ทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในแต่ละจังหวัด
(๒) “คณะกรรมการพนักงานเทศบาล”หรือ ก.ท. มีอานาจและหน้าที่ควบคุมและกากับ
ดูแลพนักงานเทศบาล และพนักงานทางการศึกษาตาแหน่งครู ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัดเทศบาลที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นด้วย
(๓) “คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล” ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)ที่ตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดหนึ่ง มีอานาจและหน้าที่ควบคุม กากับดูแลพนักงานทางการศึกษาส่วน
ตาบลในจังหวัดนั้น
(๔) “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หรือ ก.ก. มีอานาจและหน้าที่ควบคุม
ก ากั บ ดู แ ลข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร โดยก าหนดให้ มี “อนุ ก รรมการสามั ญ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร” (อ.ก.ก.ข้าราชการครู) ตามพระราบัญญัติข้าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลทาง
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร และ
(๕) “คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา” มีอานาจและหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาอื่นและพนักงาน
ทางการศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา
ในระยะหลังนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างในราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจและการถ่ายโอนอานาจจากส่วนกลาง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลที่สั งกัดท้องถิ่นที่อยู่ในความ
รับ ผิดชอบ โดยออกประกาศ พระราบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง
กฎหมายฉบั บ นี้ก าหนดให้ “คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ” หรือ ก.ถ. มีบทบาทและ
อานาจหน้าที่เป็น “องค์กรกลางหลัก”ในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นทุกประเภท
การประยุกต์ใช้คา
การบริหารงานบุคคลขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลตามประเภทของข้าราชการที่จัดว่าเป็น
“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ทุกประเภทจะถูกกากับควบคุมโดยกฎหมายการบริหารงานบุคคลฝ่าย
พลเรือนฉบั บ ส าคั ญ คื อ พระราบั ญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดให้
“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” หรือ ก.พ. มีอานาจในการเรียกประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
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ผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ ในกรณีที่ ก.พ.เห็นว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่อง
ใด ที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภท ควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดียวกัน
(ม.๑๐)
ในขณะเดียวกัน กฎหมายฉบับนี้ยังกาหนดให้ “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” หรือ
ก.พ.ค. มีอานาจและหน้าที่เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให้ ก.พ.
หรื อ องค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลอื่ น ด าเนิ น การจั ด ให้ มี หรื อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาเรื่องคุ้มครองระบบคุณธรรม ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ (ม.๓๑)
แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานบุคคลฝ่ายพลเรือนของไทย แม้จะใช้ระบบการกระจายอานาจ
แต่บางส่วนที่เป็นเรื่องนโยบาย มาตรฐานและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ยังคงรวมอานาจไว้ที่
ส่วนกลาง ซึ่งทาให้ ก.พ. และ ก.พ.ค. มีบทบาทและอานาจหน้าที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้ า ราชการหรือพนัก งานของรัฐฝ่ายพลเรือนทุกประเภท รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
การศึกษา ในฐานะที่เป็น “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย
กล่าวโดยสรุป องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา เป็นกลไกในการควบคุมและกากับ
ดูแลข้าราชการ หรือพนักงานทางการศึกษาของรัฐ ที่เป็น “ฝ่ายพลเรือน” ประเภทหรือสังกัดต่างๆ
ตามแนวทางการกระจายอ านาจ เพื่ อ ให้ ช่ ว ยกั น แบ่ ง เบาภาระความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กิ จ
กรรมการบริหารทรัพ ยากรบุค คลของตนเอง โดยมีบทบาทและอานาจหน้าที่ใ ห้คาปรึก ษาและ
เสนอแนะนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ฝ่ายบริหาร กาหนดนโยบาย จัดวางระบบงาน
บุ ค คล ก าหนดกรอบมาตรฐานงานและตาแหน่ ง ด าเนิ นการบางเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้ง การพิทักษ์ระบบคุณธรรม การออกกฎและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับงาน
บุคคล และอื่นๆ อย่างมีอิสระ แต่เนื่องจากการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ตามแนวทางการกระจายอานาจของไทย ทาให้ระบบงานบุคคลมีองค์กรกลางบริหารงานที่อิสระ
หลายองค์ ก รดั ง กล่ า ว พ.ร.บ. ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง ก าหนดให้
“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” และ “คณะกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรม” มีอานาจและ
หน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการ ในกรณีที่เห็นว่า องค์กรกลางบริหารงานบุคคลฝ่ายพลเรือนทั้งหลาย
รวมทั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา เกิดปัญหาความเหลื่อมล้า หรือมีปัญหาเกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรฐานระหว่างองค์กรหรือมีปัญหาด้านการพิทักษ์คุณธรรมในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทาให้ ก.พ. และ ก.พ.ค.ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของ “ข้าราชการ
พลเรือน” มีอานาจและมีหน้าที่เป็น “องค์กรกลางหลัก” ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนอื่นๆ รวมทั้งข้าราชการหรือพนักงานของรัฐด้านการศึกษาด้วย
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เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๒
ตอนที่ ๑๑๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๑๐๔ หน้า ๒๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒
ก หน้า ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๐ ก หน้า ๓๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖
ตอนที่ ๑๒๐ ก หน้า ๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕....(อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
คาดว่าจะประกาศใช้ ปลายปี ๒๕๕๓)
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอน ๑๐๗ ก วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ และ เล่ม ๑๒๔ ตอน
ที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
http//www.moj.go.th/upload,maintip/ ค้นคืน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

