มติที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของกรมทรัพยากรธรณี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 13.๓๐ น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑ อาคารเพชร
ลําดับ
ประเด็นขอสั่งการ/มติที่ประชุม
วาระ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 มอบหมายให ผอ. ทุกหนวยงาน ควบคุมและเรงรัดติดตามการดําเนินการใชจายงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ สําหรับ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยากรธรณี และเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และเขาประชุมคณะกรรมการเรงรัดฯ ดวยตนเองทุกครั้ง
2 ให สลก. รายงานความกาวหนารายการจัดซื้อจัดจางของงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอผูบริหาร โดยใหรายงานทุกวันจันทรของสัปดาหผานทางไลนกลุม
ผูบริหาร ทธ.
3.2 ผลการใชจายงบประมาณรายจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
1 ใหทุกหนวยงานเรงรัดการดําเนินการรายจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ.
2559-2561 ใหเปนไปตามสัญญาจาง
3.3 แนวทางการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
1 มอบหมายให กอท. สลก. และ กพร. รวมกันจัดทําแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหเปนรูปแบบเดียวกัน
2 มอบหมายให ศทส. จัดหาพื้นที่จัดเก็บขอมูลสรุปสถานะการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบไฟลดิจิทัล เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถใชงานรวมกันได
3 ใหทุกหนวยงานนําเขาขอมูลสรุปสถานะการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามแบบฟอรมที่กําหนด และตามโฟลเดอรที่ ศทส. กําหนด ใหเปนขอมูลปจจุบัน
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ผลการประชุ ม คณะกรรมการร ว มมื อ เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น
ประเด็นการสํารวจและพัฒนาถ้ํา
๑ มอบหมายให กธว. เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ
รวมมือเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองเที่ยวอยางยั่งยืนในการแตงตั้งคณะกรรมการถ้ําแหงชาติ
4.2 การสงหนังสือสงมอบงาน
๑ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประสานผูรับจางจัดทําหนังสือสงมอบงานเมื่อดําเนินการตาม
สัญญาจางแลวเสร็จ โดยใหมีหนังสือสงมอบงานถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ชื่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) และใหฝายสารบรรณจัดสงหนังสือตนฉบับ เรียน
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พรอมสําเนาแจง สกพ.สลก.

ผูรับผิดชอบ

ผอ. ทุกหนวยงาน

สลก.

ทุกหนวยงาน

กอท. สลก. และ กพร.
ศทส.
ทุกหนวยงาน

กธว.
ทุกหนวยงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของกรมทรัพยากรธรณี
ครั้งที่ 1/๒๕๖2 (ครั้งที่ 2)
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2562 เวลา 15.๓๐ น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑ อาคารเพชร
ลําดับ
ประเด็นขอสั่งการ/มติที่ประชุม
วาระ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2
ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3.2.1 รายงานความกาวหนาการจัดซื้อจัดจาง
ให สทข. ๒ เรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางให
๑
แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓ รายการ ประกอบดวย
- คาพัฒนาสื่อการเรียนรูเสมือนจริง ดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา
พิพิธภัณฑสิรินธร ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ๑ ระบบ
- คาปรับปรุงพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตร ธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ
สูชุมชน ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา
จังหวัดขอนแกน ๑ แหง
- คาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตร ธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ
สูชุมชน พิพิธภัณฑสิรินธร ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ๑ แหง
๒
ให กทร. เรงรัดจัดจางรายการคาจางศึกษาจัดทําแนวทางการบริหารจัดการแรกลุมแร
อุตสาหกรรมเซรามิก ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๓
ให กธว. และ ศทส. เรงรัดเบิกจายรายการครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่อยูระหวาง
การสงเบิกและอยูระหวางการรวบรวมเอกสารสงเบิก ใหแลวเสร็จภายในตนเดือนมีนาคม
๒๕๖๒ จํานวน ๔ รายการ ประกอบดวย
- พัดลมอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 3 ตัว
- ระบบเครือขายไรสาย (Wireless) กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ชุด
๔
ให กวท. ศทส. กธส. และ กทร. เรงรัดดําเนินการรายการครุภัณฑ คาจาง และคาใชจายที่
อยูระหวางดําเนินการตามสัญญาใหเปนไปตามสัญญา จํานวน ๕ รายการ ประกอบดวย
- เครื่องกลั่นน้ําชนิดกลั่น ๒ ครั้ง พรอมอุปกรณกรองน้ําบริสุทธิ์ กรมทรัพยากรธรณี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
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สทข.๒

กทร.

กธว.
ศทส.
ศทส.
ศทส.

กวท.

ลําดับ
วาระ

๕

3.2.2
๑

3.3
๑

ประเด็นขอสั่งการ/มติที่ประชุม
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- อุปกรณกระจายสัญญาณ (Core Switch) สําหรับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ศทส.
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
- คาจางศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดวาจะมีพลังรอยเลื่อนเมืองแหง กธส.
- คาจางจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน
กธส.
- คาใชจายในการเสริมสรางความตระหนักในการใชประโยชนทรัพยากรธรณีและ สลก.
ธรณีวิทยา
ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุของทุกหนวยงานศึกษาและทําความเขาใจ ทุกหนวยงาน
แนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจาง กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่
เกี่ย วของ ภายในระยะเวลา 3 เดื อน ทั้งนี้ การดํ าเนิ นการจั ดซื้อจัดจางของแตล ะ
หนว ยงานควรดําเนินการใหเ สร็จ สิ้น ตามกระบวนการจัด ซื้อจัดจ าง ในกรณีที่มีขอ
สงสัยหรือไมชัดเจนในขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ใหหารือไปยังกลุมงานนิติการ
หรือ สกพ. เปนรายกรณี
ความกาวหนาการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการ
ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย ทุกหนวยงาน/
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้หากมีงาน/โครงการที่ยังดําเนินการ สผป. สลก.
ลาชา ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณฯ ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบหลักจัดทําคําชี้แจงและสงให สผป. สลก. ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ผลการใชจายงบประมาณรายจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
ใหทุกหนวยงานที่มีรายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ทุกหนวยงาน
เรงรัดดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญา และการเบิกจายใหเปนไปตาม พรบ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ ซึ่งกําหนดใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของกรมทรัพยากรธรณี
ครั้งที่ 2/๒๕๖2
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.0๐ น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑ อาคารเพชร
ลําดับ
ประเด็นขอสั่งการ/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
วาระ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
รายงานความคืบหนาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
3.1
ของ ทธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ใหทุกหนวยงานดําเนินการ ดังนี้
ทุกหนวยงาน
1) กรณีการดําเนินกิจกรรม/โครงการมีปญหาอุปสรรคใหรายงานอธิบดีทราบ
2) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหความสําคัญการบริหารสัญญาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3.2.1 รายงานความกาวหนาการจัดซื้อจัดจาง
๑
ให กทร. ดําเนินการจัดจางรายการคาจางศึกษาจัดทําแนวทางการบริหารจัดการแร
กทร.
กลุมแรอุตสาหกรรมเซรามิก ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562
2

3.2.2
๑

2
3
3.3

ใหทุกหนวยงานที่มีรายการอยูระหวางการดําเนินการตามสัญญา เรงรัดดําเนินการให ศทส. สทข.2
เปนไปตามสัญญา
สทข.4 กธส.
สลก. กธว.
และ กคบ.
ความกาวหนาการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการ
ให ทุ ก หน ว ยงานทบทวนและเร ง รั ด ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ งานและ ทุกหนวยงาน/
แผนการใช จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ งนี้ หากมี งาน/ สผป. สลก.
โครงการที่ ยั งดํ าเนิ น การล าช า ไม เป นไปตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ าย
งบประมาณฯ ให ห น ว ยงานที่ รับ ผิดชอบหลักจัดทําคําชี้แจงและสงให สผป. สลก.
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ให สทข. 2 กคบ. และ กธว. จัดทํารายงานสถานการณจัดซื้อจัดจางของรายการที่มีวงเงินเกิน สทข. 2 กคบ.
100,000 บาท และสงให สผป. สลก. ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
และ กธว. /
สผป. สลก.
ใหทุกหนวยงานทีม่ ีการจัดจาง เรงรัดดําเนินการในรายการที่อยูระหวางการดําเนินการตาม ทุกหนวยงาน
สัญญาใหเปนไปตามสัญญา และเรงรัดการเบิกจาย
ผลการใชจายงบประมาณรายจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
ใหทุกหนวยงานที่มีรายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทุกหนวยงาน
เร งรั ดดํ าเนิ นการให เป นไปตามสั ญญา และการเบิ กจ ายให เป นไปตาม พรบ. วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ ซึ่งกําหนดใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน
วั นที่ ๓๐ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรา ๕๗ ในกรณี ที่มีการจั ดสรรงบประมาณ
รายจายของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลางใหดําเนินการเบิกจายใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลําดับ
ประเด็นขอสั่งการ/มติที่ประชุม
วาระ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1
หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร. ๐๗๒๙.๑/ว ๕๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
ใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัตโิ ดยเครงครัด
4.2
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๒๓๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๒ เรื่ อ ง การติ ด ตามเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
4.3
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนที่สุด ที่ ทส
๐๒๐๗.๔/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการเรงรัดติดตามการ
เบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัตติ ามขอสั่งการที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
ี

ผูรับผิดชอบ

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

