ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 8/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2557
19 ธ.ค. 2557

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 8/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 / พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2557 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
● เห็นชอบการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อความสมานฉันท์
รมว.ศธ.กล่าวว่า
ที่ประชุมเห็นชอบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างทักษะชีวิต
และออกแบบการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ
- โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ศูนย์เสมารักษ์บางแค ของสำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงบทบาทตามสิทธิเสรีภาพของตนเอง ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตย
คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26
พฤศจิกายน 2557 กลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตพื้นที่ของศูนย์เสมารักษ์บางแค
จำนวน 60 คน ผลที่ได้รับคือ นักเรียน/นักศึกษาได้ทำความรู้จักและมีความเข้าใจกันมากขึ้น
ตลอดจนเกิดเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือสังคม
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท
โดยจะทำการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ตลอดจนศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท อาทิ
โครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา, เรียนช่างคนละที่ แต่เลือดสีเดียวกัน, ฝากลูกไว้กับตำรวจ เป็นต้น
เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาต่อไป

● รับทราบรายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 ของ ศธ.
ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ของ ศธ. จำนวนทั้งสิ้น 501,326.15 ล้านบาท ประกอบด้วย
- งบประจำ จำนวน 461,384.30 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 94,845.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
20.56 (ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 33)
- งบลงทุน จำนวน 39,941.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,746.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.39
(ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 29)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ของ ศธ. งบประมาณจำนวน 13,198.09 ประกอบด้วย
- สพฐ. งบประมาณทั้งหมด 8,844.89 ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญาจัดจ้างแล้ว 1,980.99 ล้านบาท
และรอจัดสรรเงินงวดอีก 6,863.90 ล้านบาท
- สอศ. งบประมาณทั้งหมด 2,526 ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญาจัดจ้างแล้ว 1,283.58 ล้านบาท
และรอจัดสรรเงินงวด 1,147.69 ล้านบาท
- สกอ. งบประมาณทั้งหมด 1,827.20 ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญาจัดจ้างแล้ว 866.20 ล้านบาท
และรอจัดสรรเงินงวด 949.76 ล้านบาท

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของ ศธ.ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ทั้งในส่วนของงบประจำและงบลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้
จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการใช้งบประมาณในเดือนมกราคม 2558 ทั้งนี้
ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณทุก 15 วัน รวมทั้งงบประมาณปี 2558
และงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 13,000 ล้านบาท โดยเฉพาะ สพฐ.ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่
ที่อาจจะต้องมีการติดตามการใช้งบประมาณไปถึงในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับงบประมาณบางส่วนที่
ศธ.ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ได้มีการกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้ว

คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจัดจ้างได้ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2557
แต่ในส่วนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณจะเร่งให้มีการลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2558 ต่อไป

● รับทราบการจัดสรรอัตรากำลังฯ จากการเกษียณอายุราชการ

ที่ประชุมได้รับทราบการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งสังกัด ศธ. และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 10,929 อัตรา ดังนี้
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา
อัตรา

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ข. (5) 3

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)
จำนวน 53 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 21 อัตรา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 26 อัตรา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 4 อัตรา และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค. (2) 1 อัตรา
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 355 อัตรา ได้แก่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 23 อัตรา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 53 อัตรา และตำแหน่งครูผู้ช่วย
279 อัตรา
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10,499 อัตรา ได้แก่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 16 อัตรา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
23 อัตรา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,216 อัตรา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 354 อัตรา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 8,462 อัตรา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 198 อัตรา และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) 230 อัตรา
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 17 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
15 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนการเกษียณในปี 2557
อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าภายในเดือนมกราคม 2558

ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) จะรวบรวมอัตราทั้งหมด
และอนุมัติอัตรากำลังทดแทนได้ต่อไป

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

