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ชื่อ : ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
๓ ธันวาคม – 1๗ ธันวาคม 2561
1. หลักการ
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของ
องค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และในส่วนของคุณสมบัติของผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของอานาจหน้าที่ และแก้ไขคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ตาแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งได้
เพิ่มเติมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงกลไกในการบริหารดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
และเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถฉพาะทางที่เป็นความต้องการของวิชาชีพทางการศึกษาได้มีโอกาสได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
2. ปัญหาและสาเหตุ
โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการ
ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานของคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สมควรให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่มี
การปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้คนดี
คนเก่งเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้ง การจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างกลไก
การบริหารงานของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เงื่อนไขการเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ให้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
3. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ ได้ใช้มาเป็นเวลานาน
จึงไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานของคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย การปฏิรูปการศึกษา และบทบัญญัติ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้คนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพ รวมทั้ง การปรับปรุงการบริหาร
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จัดการองค์กรคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของชาติ
4. สาระสาคัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบั ติ ลั กษณะต้องห้ าม การอยู่ในตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา๑๖ มาตรา 17 และมาตรา ๑๙)
(3) แก้ไของค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18)
(4) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21)
(5) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการได้มาของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22)
(6) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 23)
(7) ยกเลิกความในมาตรา ๒๘
(8) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44)
(9) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖3)
(10) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๔)
(11) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจและหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖7)
(12) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 70)
(13) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจและหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 72 และมาตรา 73)
(14) แก้ ไขเพิ่ มเติ มการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๗)
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5. ประเด็นรับฟังความคิดเห็น
หมวดที่ ๑ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. คณะกรรมการคุรุสภา
1.1 ให้มีคณะกรรมการคุรุส ภา เป็น จานวน 2๒ คน และปรับองค์ประกอบและจานวนตาม
องค์ประกอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น (มาตรา 12) ดังนี้
๑) ประธานกรรมการ มาจากผู้ดารงตาแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มาตรา 12(1))
๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน ๘ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา
การศึ ก ษา เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เลขาธิ การคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เลขาธิ การ
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 12(2))
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๔ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
4) กรรมการจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของ
รัฐและเอกชน ซึ่งเลือกกันเอง จานวน ๒ คน (มาตรา 12 (4))
5) กรรมการจากผู้ ประกอบวิช าชีพทางการศึก ษา ซึ่งเลื อกตั้งมาจากผู้ ประกอบวิช าชี พ
ทางการศึกษาจานวน ๖ คน ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน (มาตรา 12 (5))
๖) ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑.๒ ปรับคุณสมบัติของกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๑) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู ต้องมีประสบการณ์ด้าน
ปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ”
๒) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ ในตาแหน่ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึ กษาอื่น รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี หรือ
มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ”
2. คณะกรรมการสรรหา
2.1 ให้มีคณะกรรมการสรรหา เป็นจานวน 9 คน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานให้
ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา (มาตรา 18)
2.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา
๑) กรรมการสรรหาจากคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา 12 (2) ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
2) กรรมการสรรหา ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๕ คน

๔
3. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
3.1 ให้มคี ณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จานวน๑๖๒ คน และปรับองค์ประกอบและจานวนตาม
องค์ประกอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น เป็นจานวน 1๖ คน ดังนี้ (มาตรา 21)
1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง เกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 21 (1))
2) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน ๔ คน ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เลขาธิการหน่วยงานดังกล่าวมอบหมาย หน่วยงานละ 1 คน
(มาตรา 21 (2))
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย (มาตรา 21 (3))
4) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชน จานวน ๒ คน (มาตรา 21 (4))
5) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จานวน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา
แต่งตั้งมาจากผู้ ประกอบวิชาชี พทางการศึกษาที่ ดารงตาแหน่งครู ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ ซึ่งดารงวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ วิชาชีพละหนึ่งคน (มาตรา 21 (5))
ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓.๒ ปรับคุณสมบัติของกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๑) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตาแหน่งครู ต้องมีประสบการณ์ด้าน
ปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ายสิบห้าปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ”
๒) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหาร
การศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ ในตาแหน่ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปี หรือ
มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ”
๔. กาหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ตามมาตร ๔๔ (ข) (๓)
หมวดที่ ๒ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๑ เพิ่ ม เติ ม อ านาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖3)

๕
๑) ดาเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับและไม่ขัดต่อกฎหมาย (มาตรา ๖๓ (๕))
๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 72 (เพิ่มมาตรา ๖๓ (7))
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้ กรรมการส่ งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทาการใด ๆ แทน ตามที่กฎหมายให้อานาจไว้และ
ไม่ขัดต่อกฎหมาย (มาตรา ๖๓ (๗) ปรับเป็น (๘))
๔) สรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๓ (๘) ปรับเป็น(๙))
๕.๒ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ สกสค. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๔) ประกอบด้วย
๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน ๗ คน ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๖ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในด้านบริหารธุรกิจและการลงทุน อย่างน้อยสามคน ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพทางสังคม
และกฎหมาย ด้านละ ๑ คน
๔) กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง จากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาหรื อ บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น หรือข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา จานวน ๖ คน โดยเป็นตัวแทนจาก
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หน่วยงานละสองคน
๕) ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๕.๓ ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
ผู้ แทนผู้ป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่ งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
๖. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปรับเพิ่มอานาจและหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖7) ดังนี้
๖.๑ ทานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
๖.๒ เข้าร่ วมลงทุนกับนิ ติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษาซึ่ งต้ องได้ รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของกรรมการที่มีอยู่

๖
๖.๓ กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 70) ดังนี้
๗.๑ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะ
ดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
๗.๒ ในระหว่างพิจ ารณาของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัส ดิภ าพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากตาแหน่ง
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจมีมติให้เลขาธิการหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการชั่วคราวก็ได้ตามที่เห็นสมควร
๗.๓ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจและหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 72 และมาตรา 73) ดังนี้
ให้ เลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัส ดิ การและสวัส ดิภ าพครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
มีอานาจดังนี้ (มาตรา ๗๒)
๑) บรรจุและแต่งตั้งดาเนินการทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
๒) วางระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้แทนของ
สานักงานสกสค. เพื่อการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. จะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
และผู้ได้รับมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง จะมอบอานาจช่วงต่อมิได้ (มาตรา ๗๓)
๘. แก้ไขเพิ่มเติมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสานักงาน สกสค. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๗) ดังนี้
ให้ ส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานด้ านการเงิ นการบั ญชี
ของคุรุสภาและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจาทุกปีแล้ว
รายงานให้รัฐสภาทราบ
๙. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
-----------------------------------

