สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- พิจารณา เรื่อง นายจเร พันธุเ์ ปรื่อง
ที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้มหี นังสือ ที่ ๑/พิเศษ ลงวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอสาเนารายงานการสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ล่าช้า พร้อมเอกสาร หลักฐาน
และถ้อยคาพยานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สอบสวนทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- พิจารณา เรือ่ ง นางสาวณัฏฐากาญจน์
โล่ห์วรี ะ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
((ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑) ชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ และชัน้ การพิจารณา
ของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

เจ้าของเรื่อง

- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมติ ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามที่ร้องขอ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
ไม่ไ ด้อยู่ในความครอบครองของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง

- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมติ ให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) ชั้น
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ดังนี้
๑. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ
๓. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฯ
๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง
ตามแบบขอใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ ที่
http://www.senate.go.th/

inforcenter ลงวันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑. พิจารณา เรื่อง นายสมชาติ ธรรมศิริ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิตกิ รทรงคุณวุฒ)ิ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ขอสาเนาหนังสือร้องเรียน สรรพเอกสาร
การสอบข้อเท็จจริงและการสอบวินัย
ตลอดจนสรรพเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) หนังสือกราบเรียนประธาน
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ที่ พิเศษ ๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรือ่ ง ขอให้
ข้อมูลและกล่าวหา กรณีมขี า้ ราชการทุจริต
ต่อหน้าที่ ของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีการกล่าวหาว่า ข้าราชการ
ทุจริตต่อหน้าที่
๒) รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทัง้ รายงานการ
ประชุม บันทึกการประชุม บันทึกผู้ให้
ถ้อยคา บันทึกตอบข้อหารือ บันทึก
ความเห็นทางกฎหมาย คาสัง่ และ
ประกาศตลอดจนสรรพเอกสารและ
พยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
๓) บันทึกและความเห็นของ
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติที่เสนอรายงานของ
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการ
กล่าวหาว่า ข้าราชการทุจริต ต่อหน้าที่
และข้อสั่งการของประธานสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
๔) หนังสือลาออกจากการเป็น
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการของ
นายจักรพันธ์ จันทรเจริญ ผู้อานวยการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

เจ้าของเรื่อง

- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมติ ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามที่ร้องขอ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
ไม่ไ ด้อยู่ในความครอบครองของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

สานักกฎหมาย นายอุทัย อินทรสมบัติ
นิติกรชานาญการพิเศษ สานักกฎหมาย
และนางพิมพ์วิภา กันทะวัง นักวิชาการ
พัสดุชานาญการ สานักการคลังและ
งบประมาณ สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในคณะกรรมการเร่งรัด
และติดตาม โครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม) ตามคาสั่ง
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๕) เอกสารการส่งไปรษณียล์ งทะเบียน
ตอบรับ พร้อมทั้งเอกสารรายงานการจัดส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับของพนักงาน
ไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสารบันทึกการ
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของคณะกรรมการ
สอบสวนฯ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖) รายงานการสอบสวนทางวินัย
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวน
๗) บันทึกเสนอรายงานของ
คณะกรรมการสอบสวน
๘) บันทึกเสนอเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงนามในคาสั่ง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่ ๑๒๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๙
๒. พิจารณา เรื่อง นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมติ เปิดเผยข้อมูล
รองเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร สานักงาน ข่าวสารราชการ ตามลาดับ ดังนี้
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอสาเนา
หนังสือร้องเรียน สรรพเอกสารการสอบ
ข้อเท็จจริงและการสอบวินัย ตลอดจน
สรรพเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เจ้าของเรื่อง

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

๑) รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
กรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ล่าช้า
ตามคาสั่งสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
พร้อมด้วยรายงานการประชุมและบันทึก
การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

เอกสารลาดับที่ ๑ เปิดเผยเฉพาะคาสัง่
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่วนรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
กรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาล่าช้า เป็นเอกสาร
ที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เนื่องจากได้จดั ส่งไปยัง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

๒) รายงานการสอบหาผู้เกี่ยวข้อง
ตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ลา่ ช้า ตามคาสั่ง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่ ๒๙๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และตามคาสั่ง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่ ๓๐๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พร้อมด้วยรายงาน
การประชุมและบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการดังกล่าว

เอกสารลาดับที่ ๒ เป็นเอกสารซึง่ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามิได้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
และมิได้อยู่ในความครอบครองของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๓) รายงานการสอบสวนทางวินัย
ตามคาสั่งสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๕๙ พร้อมด้วยรายงานการประชุม
บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย

เอกสารลาดับที่ ๓ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีมติ เปิดเผยเฉพาะคาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ส่วน
รายงานการสอบสวนฯ เป็นเอกสารซึ่งสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามิได้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๔) รายงานการประชุมและบันทึก
การประชุม คาสั่งและประกาศ ตลอดจน
สรรพเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการ ดังนี้

เอกสารลาดับที่ ๔

เจ้าของเรื่อง

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

๔.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตามคาสั่ง ที่ ๑๒๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔.๑ เป็นเอกสารซึง่ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามิได้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องและมิได้อยู่
ในความครอบครองดูแลของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

๔.๒ คณะกรรมการบริหาร
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑๓๕๘/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔.๒ เป็นเอกสารที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สามารถจัดส่งให้ผู้ขอได้ ประกอบด้วย
- คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ลงวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
- คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
- คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๔.๓ คณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR)
คณะกรรมการประเมินราคาดิน
คณะกรรมการจาหน่ายดินโดยวิธีพิเศษ
และคณะกรรมการส่งมอบดินที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทกุ คณะ

ข้อ ๔.๓ เป็นเอกสารซึง่ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามิได้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องและมิได้อยู่
ในความครอบครองดูแลของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

๔.๔ คณะกรรมการเร่งรัดและ
ข้อ ๔.๔ เป็นเอกสารที่สามารถจัดส่งให้ผขู้ อได้
ติดตามการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตามคาสั่งสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
๑. คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๗

เจ้าของเรื่อง

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- พิจารณา กรณี สานักงาน ป.ป.ช.
มีหนังสือ ลับ ที่ ปช.๐๐๑๒/๑๗๔๗
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ขอทราบข้อเท็จจริงและหลักฐานของ
นายสิรวิ ัฒน์ ไกรสินธุ์ เมื่อครั้งดารง
ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และพลเอกนที
ศุกลรัตน์ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่ากระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีห่ รือทุจริต
ต่อหน้าทีต่ ามกฎหมายอืน่ กรณีเกี่ยวกับ
โครงการดังนี้
๑. โครงการอิม่ บุญ ๙๙๙ วัด เยาวชน
ปฏิบัตธิ รรม ๗๔,๐๐๐ คน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

เจ้าของเรื่อง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
๒. คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
(เพิ่มเติม)
๓. คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๘
๔. คาสั่งสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ที่ ๑๕๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมติ เปิดเผยข้อมูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข่าวสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเลขาธิการ สานักบริหารงานกลาง
วุฒิสภา คือ โครงการอิ่มบุญ (โครงการตาม ข้อ ๑)
ซึ่งวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินโครงการฯ
และโครงการเยาวชนยุคใหม่ฯ ของสานักงาน
กสทช. (โครงการตาม ข้อ ๒) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง
กันในด้านการสนับสนุนงบประมาณ สาหรับ
โครงการอิ่มบุญส่งเสริมเยาวชนปฏิบตั ิธรรมใน
ปีสัมพุทธชยันตี (โครงการตาม ข้อ ๓) ไม่ได้มีสว่ น
เกี่ยวข้องกับวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาแต่อย่างใด ดังนัน้ จึงมีมติจัดส่งสาเนา
เอกสาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
๑. หลักการและเหตุผลความเป็นมาของ
โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัตธิ รรม

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ รอบ
๒. โครงการเยาวชนยุคใหม่ใช้
เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
๓. โครงการอิม่ บุญส่งเสริมเยาวชน
ปฏิบัตธิ รรมในปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐๐ ปี

๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. คาสัง่ แต่งตั้งบุคคลเพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ดังนี้
๑) คาสั่งวุฒิสภา ที่ ๖๖/๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิก
คาสั่งวุฒิสภา ที่ ๒/๒๕๕๔ และ ที่ ๕๑/๒๕๕๔
และแต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด
เยาวชนปฏิบตั ิธรรม ๘๔,๐๐๐ คน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒) คาสัง่ คณะกรรมการโครงการอิม่ บุญ
๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบตั ธิ รรม ๘๔,๐๐๐ คน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เพื่อแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) คาสัง่ ฯ ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๕๔
(๒) คาสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรม ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
(๓) คาสั่งฯ ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านประสานงาน และธุรการ
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
(๔) คาสั่ง ที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตัง้

เจ้าของเรื่อง

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

เจ้าของเรื่อง

คณะอนุกรรมการด้านกิจการพิเศษ ลงวันที่ ๗
มีนาคม ๒๕๕๔
(๕) คาสั่ง ที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไข
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ลงวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๖) คาสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการด้านการจัดเตรียมของ ทีร่ ะลึก
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๓. เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวกับการอนุมตั ิ การเบิกจ่าย
การคืนเงินงบประมาณทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
ทั้งหมด
๔. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการอิม่ บุญฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
- พิจารณา กรณี ป.ป.ช. มีหนังสือลับ - สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมติเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ดังนี้
ที่ ปช ๐๐๐๒/๑๗๕๗ ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า สานักงาน ป.ป.ช. ๑. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
ได้รบั เรือ่ งกล่าวหากรณีข้าราชการ
ที่ ๓๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับพวก
๒. ข้อมูลประวัติของข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ว่าร่วมกันทุจริต ดังนั้นเพื่อประโยชน์
๓. คู่มือขั้นตอนการจัดพิมพ์งานของสานัก
ในการดาเนินการให้เป็นไปตาม
การพิมพ์
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม สานักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะขอ
ทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน
เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ
ดังกล่าวต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง

