
 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานด้านการประชุม 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจําปี ๒๕๕๖ 

 

ครั้งท่ีประชุม/เรื่องที่พิจารณา มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าของเรื่อง 

ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
     - พิจารณาเรื่อง นายเจษฎา ชํานาญป่า 
ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา : เอกสารเก่ียวกับ
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ             
ในการทํางาน “การสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง
สัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีม” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖          
ณ บ้านภูมิพฤกษ์ ๒ อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๐ รุ่น  
โดยยื่นหนงัสือขอข้อมูล จํานวน ๒ ฉบับ 
      ฉบับที่ ๑ : ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ขอเอกสารเก่ียวกับโครงการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพในการทํางาน 
“การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และการทํางานเป็นทีม” ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  
       ๑. โครงการและกําหนดการตาม 
ท่ีเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติ 
      ๒. ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการ 
      ๓. ใบเสนอราคา ซ่ึงประกอบด้วย 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ เป็นต้น  
      ๔. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การอนุมัติโครงการสัมมนาดังกล่าว 

 
 
- มติที่ประชุม 
   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทํางาน 
“การสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางาน
เป็นทีม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
ณ บ้านภูมิพฤกษ์ ๒ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ได้แก่ 
   ๑. สําเนาโครงการและกําหนดการตามท่ี      
เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติ 
   ๒. สําเนาประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 
   ๓. สําเนาใบเสนอราคา ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่ารถบัส
ปรับอากาศ 
   ๔. สําเนาเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
โครงการสัมมนาดังกล่าวให้ผู้ขอ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องทุกแผ่น 
   ๕. สําเนาบันทึกรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการฯ ท่ีกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเสนอเลขาธิการวุฒิสภา  
   ๖. สําเนาบันทึกการช้ีแจงเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณของโครงการฯ ระหว่างสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กับ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการ           
ข้อมูลข่าวสารฯ  
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สํานักบริหารงานกลาง 
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ครั้งท่ีประชุม/เรื่องที่พิจารณา มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าของเรื่อง 

      ฉบับท่ี ๒ : ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ขอเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพในการทํางาน 
“การสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และการทํางานเป็นทีม” จํานวน ๒ รายการ 
ดังนี้ 
     ๑. รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
และข้อเท็จจริงเก่ียวกับโครงการดังกล่าว
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
     ๒. เอกสารหรือรายงานการช้ีแจง
เก่ียวกับการใช้งบประมาณของโครงการ
ดังกล่าว ท่ีได้เสนอต่อกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงจัดทําโดยสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
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ครั้งที่ประชุม/เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าของเรื่อง 

ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
     - พิจารณาเร่ือง รายการข้อมูล
นักการเมืองท่ีเปิดเผยได้ ในฐานข้อมูล
นักการเมืองระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กับ สํานักงาน ป.ป.ช. ตาม           
ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ       
เพ่ือเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
นักการเมืองระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กับ สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
- ที่ประชุมได้มีความเห็นและมีข้อสังเกต 
   ๑. สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีให้ไว้กับ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ ช่ือ – สกุล,    
วันเดือนปีเกิด, การศึกษา, สถานที่ติดต่อราชการ, 
หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี, 
อาชีพก่อนได้รับการเลือกต้ัง/การสรรหา, 
ประสบการณ์ในการทํางาน และ การได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุด   
       ท้ังนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เช่น จัดทําหนังสือทําเนียบสมาชิกวุฒิสภา             
การติดต่อราชการ และสิทธิประโยชน์อ่ืนอันพึง       
จะได้รับในการดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 
รวมท้ังการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของวุฒิสภา 
   ๒. การเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
นักการเมืองระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และสํานักงาน ป.ป.ช. สามารถดําเนินการทํา
บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกันได้ เพื่อเป็น    
การป้องกันข้อกล่าวอ้างว่าไม่ให้ความร่วมมือต่อ
การดําเนินการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมือง  
   ๓. หน่วยงานและองค์กรอ่ืนท่ีจะเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูลนักการเมือง จะต้องมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ รวมทั้งกําหนดระดับช้ันในการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เพ่ือ
ควบคุมและคุ้มครองการใช้ข้อมูลนักการเมือง 

 
 
กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร  
ตามหนังสือท่ี สว  
๐๐๑๖.๑๖/๓๕๑ 
ลงวันท่ี ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ครั้งที่ประชุม/เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าของเรื่อง 

    ๔. ควรศึกษาด้วยว่าหน่วยงานและองค์กรอ่ืน       
ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการฐานข้อมูล
นักการเมือง ตามคําส่ังคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ท่ี ๒๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖           
ได้แก่ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้มีการจดัทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) กับ สํานักงาน ป.ป.ช. อย่างไร และข้อมูล
ใดบ้างท่ีมีการเช่ือมโยงระหว่างกัน 
   ๕. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรนําข้อมูล
ของสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ดังกล่าว กราบเรียนประธานวุฒิสภา เพ่ือพิจารณา 
เนื่องจากเป็นข้อมูลของสมาชิกวุฒิสภาท่ีอยู่ใน
ความครอบครองของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น สํานักงานฯ ควรจัดทํา
หนังสือเรียนสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้ความยินยอมใน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสมาชิกวุฒิสภา
รายการใดบ้าง และต้องเรียนท่านด้วยว่าการ
เปิดเผยข้อมูลของท่าน สํานักงานฯ จะนําใช้แบบใด 
หรือนําส่งให้ใคร/หน่วยงานใด และหากไม่ให้ความ
ยินยอม ให้สมาชิกวุฒิสภา มีหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรคัดค้านมายังสํานักงาน ท้ังนี้ ควรกําหนด
ระยะเวลาในการยื่นหนังสือคัดค้านให้ชัดเจน 
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ครั้งที่ประชุม/เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าของเรื่อง 

    ๖. หากสํานักงาน ป.ป.ช. ต้องการข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลของสมาชิกวุฒิสภาท่ีให้ไว้กับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สํานักงาน ป.ป.ช. จะต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้
มีหนังสือขออนุญาตไปยังสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน 
   ๗. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสมาชิกวุฒิสภา 
อยู่ในความครอบครองของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๒๓ (๕) การจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่
เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล และ
มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้า
หรือในขณะน้ันมิได้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


