สรุปข้อสั่งการ รมว.
รมว.วท.
วท.
การประชุมหารือข้อราชการ ของผู
ของผูบ้ ริหารหน่วยงานในสั
ยงานในสังกัด วท.
วท. ครัง้ ที่ 15/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีทีท่ี 2 พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา 10.3๐ น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลําดับ
เรื่อง
1.
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ความเห็น/ข้อสัง่ การ รมว.
รมว.วท.
วท.
หน่วยงานที
ยงานทีร่ ับผิดชอบ
- ปรับระบบวิธีการบูรณาการงาน ให้ประสานชี้แจงทําความเข้าใจ และติดตามงาน โดยการหารือ - สวทน.
ให้ทราบถึงวิธีการทํางานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง โดยกลุ่มบูรณา
การต้องสามารถติดตามงานจากทุกหน่วยงาน ทั้งภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวงได้
- ให้ทบทวนอัตรากําลังคนของทุกหน่วยงานใน วท. และปรับให้สามารถมีการโอนย้ายระหว่าง - รอง ปกท.วท. (ดร.อัจฉรา)
หน่วยงาน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม เพื่อทํางานตามนโยบายและภารกิจได้อย่าง
คล่องตัว โดยให้ รอง ปกท.วท. (ดร.อัจฉรา) ดําเนินการสอบถามถึงความพร้อมของหน่วยงาน
ต่างๆ
- ให้หน่วยงาน รายงานกิจกรรมโครงการที่จะไปนําเสนอ นรม. เรื่องการ Workshop งานวิจัย - พว. / สทน.
๕ โครงการ คือ 1. สิ่งทอ (ผ้านาโน) 2. ข้าว 3.Thailand One Click 4.แมลงวันทอง 5.ลําไย
หลังการประชุมผู้บริหาร วท. ครั้งที่ 15/2556

2.

เรื่องเพื่อทราบ

- แจ้งเวียนหน่วยงานทราบถึงการปรับเปลี่ยน ตําแหน่งข้าราชการใน วท.
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (รอง ปกท.วท.)
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผตร.วท.)
นายสุพรรณ แสงทอง
ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.)

3.

เรื่องสืบเนื่อง ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ข้อสั่งการ รมว.วท.

รายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจํ
ยงบประมาณประจําปี พ.
พ.ศ. 2556 ของ วท.
วท.
- การใช้จ่ายงบประมาณ ของ วท. ยังไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และยังไม่เกิด impact - ทุกหน่วยงาน
ออกมา จะต้องเร่งรัดดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวง
- การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดของทุกหน่วยงาน ปกท. มอบ ผตร. ติดตามและรายงานผลให้ - ผตร.วท. / สวทน./
รมว.วท. ทราบภายใน 2 สัปดาห์ (ตามข้อสั่งการในที่ประชุม ครั้งที่ 14/2556) และให้ สวทน. ทปษ.รมว.วท.(ณรงค์ศักดิ์)
และ ทปษ.รมว.วท.(ณรงค์ศักดิ์) ช่วยติดตามผลการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้ตั้งไว้

ลําดับ

เรื่อง

ความเห็น/ข้อสัง่ การ รมว.
รมว.วท.
วท.
- เชิญ กพร. มาบรรยายถึงแนวคิดและการดําเนินการเรื่องการคิดคํานวณและการจ่ายเงินโบนัส
ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมาย
- เชิ ญ ฝ่ า ยกฎหมาย ของทุ กหน่ ว ยงานใน วท. และกฤษฎี กา มาประชุ มเพื่ อพิ จ ารณาและให้
ความเห็นเรื่องเงินรายได้ของหน่วยงาน และวิธีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ให้ปรับวิธีการบริหารจัดการในการกรองเรื่องหรือหนังสือราชการ ของทุกหน่วยงาน โดยให้ผ่าน
ฝ่ า ยกฎหมาย หรื อ ฝ่ า ยการเงิ น พิ จ ารณาเนื้ อหาให้ ถูก ต้ องตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นที่ จ ะ
นําเสนอ รมว.วท.
- ตามมติเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2556 ของ วท. ให้ทุกหน่วยงาน ดําเนินการ ดังนี้
1.จัดทําแผนความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ (Progression Plan)
2.เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม มติ ครม.
3..เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและผูกพันสัญญาของการใช้จ่ายงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2556 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ มอบ ผตร.วท.
ตามโครงการทั้งหมดที่ติดขัด โดยปรึกษากับ ทปษ.รมว.วท.(พรรณี) ปรับแผนให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนด
4.ในการชี้ แจงงบประมาณปี 2557 ให้ ห น่ ว ยงานเตรี ย มเอกสาร ข้ อ มู ล ในการชี้ แ จงถึ ง
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณโครงการ/รายการนั้ น ในปี 2556 ต่ อคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ
พิจารณางบประมาณ โดยส่งให้ ทปษ.รมว.วท.(พรรณี) ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยก่อน ที่จะมีการ
ประชุมพิจารณาในวาระ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2556 และต้องเตรียมตัวชี้แจง
ในวาระที่ 2 รวมถึงเตรียมข้อมูลในการแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีของรัฐบาล
ทั้งนี้มอบหมาย ทปษ.รมว.วท.(พรรณี) คุณสมหมาย คุณศศิกาญจน์ เข้ามาช่วยติดตามการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ทุกโครงการ

หน่วยงานที
ยงานทีร่ ับผิดชอบ
- รอง ปกท.วท. (สมชาย)
- รอง ปกท.วท. (สมชาย)
- รอง ปกท.วท. (สมชาย) /
ทุกหน่วยงาน
- สป.วท. / ทุกหน่วยงาน
- ผตร.วท.(นันทวรรณ)
(อพ. / สดร. / วศ. / พว. /
สทอภ. / วว.)
- สป.วท. / ทุกหน่วยงาน

