
 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการประชุม 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

ประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
     - พิจารณา เรื่อง นายจเร  พันธุเ์ปรื่อง 
ที่ปรึกษาประจ าส านกันายกรัฐมนตรี            
ได้มหีนงัสือ ที ่๑/พิเศษ ลงวันที ่๔ 
กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอส าเนารายงานการสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ล่าชา้ พร้อมเอกสาร หลกัฐาน 
และถอ้ยค าพยานทีเ่กี่ยวข้องกับการ
สอบสวนทั้งหมด 

 
 
- ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภามีมติ ไมเ่ปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารตามที่ร้องขอ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 
กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ส านักบริหารงานกลาง 

ประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
- พิจารณา เรือ่ง นางสาวณฏัฐากาญจน์   
โล่ห์วรีะ นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยธรุกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
((ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑) ชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ และชัน้การพิจารณา
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ 

 
 
- ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภามีมต ิให้เปิดเผย
ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการพิจารณารา่ง
พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) ชั้น
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิดงันี ้
๑. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิฯ  
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ  
๓. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฯ  
๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัตฯิ 

 
 
กลุ่มงานบรหิารทั่วไป
ส านักบริหารงานกลาง 
ตามแบบขอใช้บริการ
ข้อมูลขา่วสาร 
ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 
อิเล็กทรอนิกส ์ผ่าน
เว็บไซต์ศนูย์ข้อมูล 
ข่าวสารฯ ที ่
http://www.senate.go.th/ 

inforcenter ลงวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

http://www.senate.go.th/


 

 

 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

  
ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๑. พิจารณา เรื่อง นายสมชาติ  ธรรมศริิ       
ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย (นติกิรทรงคุณวุฒ)ิ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ขอส าเนาหนังสือร้องเรียน สรรพเอกสาร
การสอบข้อเท็จจริงและการสอบวินัย 
ตลอดจนสรรพเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
      ๑) หนงัสือกราบเรียนประธาน     
สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ที ่พิเศษ ๓/๒๕๕๘    
ลงวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรือ่ง ขอให้
ข้อมูลและกลา่วหา กรณีมขีา้ราชการทุจรติ    
ต่อหน้าที่ ของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจรงิกรณกีารกล่าวหาว่า ข้าราชการ
ทุจริตต่อหน้าที ่
       ๒) รายงานการสบืสวนข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
สืบสวนขอ้เท็จจริง พร้อมทัง้รายงานการ
ประชมุ บนัทึกการประชุม บันทึกผู้ให้
ถ้อยค า บันทกึตอบข้อหารือ บันทกึ
ความเหน็ทางกฎหมาย ค าสัง่ และ
ประกาศตลอดจนสรรพเอกสารและ
พยานหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
       ๓) บนัทึกและความเหน็ของ
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนา้ที่เลขาธิการ 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตทิี่เสนอรายงานของ
คณะกรรมการสบืสวนข้อเทจ็จริงกรณีการ
กล่าวหาวา่ ขา้ราชการทุจรติ ต่อหน้าที่ 
และขอ้สั่งการของประธานสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิ
      ๔) หนงัสือลาออกจากการเป็น
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุารของ      
นายจักรพันธ์  จันทรเจรญิ ผู้อ านวยการ

 
 
- ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภามีมติ ไมเ่ปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารตามที่ร้องขอ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ส านักบริหารงานกลาง 



 

 

 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

ส านักกฎหมาย นายอุทัย  อนิทรสมบัติ 
นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมาย 
และนางพิมพ์วิภา กนัทะวัง นักวชิาการ
พัสดุช านาญการ ส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ       
สภาผู้แทนราษฎร ในคณะกรรมการเร่งรดั
และติดตาม โครงการก่อสรา้งอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเตมิ) ตามค าสั่ง   
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิท่ี ๓๒/๒๕๕๗   
ลงวันที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๗  
     ๕) เอกสารการสง่ไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับ พรอ้มทั้งเอกสารรายงานการจัดส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับของพนักงาน
ไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสารบันทกึการ
แจ้งขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน   
ที่สนับสนนุขอ้กล่าวหาของคณะกรรมการ
สอบสวนฯ ลงวันที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
      ๖) รายงานการสอบสวนทางวินัย 
พร้อมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการ
สอบสวน 
      ๗) บันทกึเสนอรายงานของ
คณะกรรมการสอบสวน 
      ๘) บันทกึเสนอเลขาธิการ          
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงนามในค าสั่ง 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ี ๑๒๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที ่๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ 
๒. พิจารณา เรื่อง นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล     
รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอส าเนา
หนังสอืร้องเรียน สรรพเอกสารการสอบ
ข้อเท็จจริงและการสอบวินัย ตลอดจน
สรรพเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภามีมติ เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารราชการ ตามล าดบั ดังนี ้
 
 
 
 
 



 

 

 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

     ๑) รายงานผลการสอบข้อเท็จจรงิ
กรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ล่าช้า
ตามค าสั่งสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ         
ท่ี ๑๓๓/๒๕๕๘ ลงวนัที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
พร้อมดว้ยรายงานการประชมุและบันทกึ
การประชมุของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจรงิ 
 
 
       ๒) รายงานการสอบหาผู้เกี่ยวข้อง
ตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการ
ก่อสร้างอาคารรฐัสภาใหม่ลา่ช้า ตามค าสั่ง
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
ท่ี ๒๙๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที ่๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และตามค าสั่ง
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
ท่ี ๓๐๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที ่๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พร้อมด้วยรายงาน
การประชมุและบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการดังกลา่ว 
 
       ๓) รายงานการสอบสวนทางวนิัย 
ตามค าสั่งสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ         
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที ่๒๕ มกราคม 
๒๕๕๙ พร้อมดว้ยรายงานการประชุม 
บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
 
       ๔) รายงานการประชมุและบันทกึ
การประชมุ ค าสั่งและประกาศ ตลอดจน
สรรพเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการ ดังนี ้
 

เอกสารล าดบัที่ ๑ เปดิเผยเฉพาะค าสัง่           
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที ่๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่วนรายงานผลการสอบขอ้เท็จจรงิ
กรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาล่าช้า เป็นเอกสาร 
ท่ีไม่ได้อยู่ในความครอบครองของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา เนื่องจากได้จดัส่งไปยัง
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว 
 
เอกสารล าดบัที่ ๒ เปน็เอกสารซึง่ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภามิได้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
และมไิดอ้ยู่ในความครอบครองของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารล าดบัที่ ๓  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
มีมติ เปดิเผยเฉพาะค าสั่งสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ   
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ สว่น
รายงานการสอบสวนฯ เป็นเอกสารซึ่งส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภามิได้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
เอกสารล าดบัที่ ๔ 
 
 
 
 



 

 

 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

           ๔.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
โครงการก่อสรา้งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ตามค าสั่ง ท่ี ๑๒๑๘/๒๕๕๗ ลงวนัที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม  
     
          ๔.๒ คณะกรรมการบริหาร
โครงการก่อสรา้งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ตามค าสั่งส านักงานเลขาธิการ           
สภาผู้แทนราษฎร ที ่๑๓๕๘/๒๕๕๗      
ลงวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๔.๓ คณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) 
คณะกรรมการประเมินราคาดิน  
คณะกรรมการจ าหนา่ยดนิโดยวธิีพิเศษ 
และคณะกรรมการสง่มอบดนิที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ทกุคณะ 
 

        ๔.๔ คณะกรรมการเร่งรดัและ
ตดิตามการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่
ตามค าสั่งสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ         

ข้อ ๔.๑ เป็นเอกสารซึง่ส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภามิได้เปน็หน่วยงานเจ้าของเรื่องและมิได้อยู่
ในความครอบครองดูแลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
 
ข้อ ๔.๒ เป็นเอกสารที่ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา
สามารถจัดสง่ให้ผู้ขอได้ ประกอบด้วย 

- ค าสั่งสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ ลงวนัที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ 

- ค าสั่งสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเตมิ)  
ลงวันที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๕๙ 

- ค าสั่งสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเตมิ)    
ลงวันที ่๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

- ค าสั่งสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเตมิ)   
ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ข้อ ๔.๓ เป็นเอกสารซึง่ส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภามิได้เปน็หน่วยงานเจ้าของเรื่องและมิได้อยู่
ในความครอบครองดูแลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
 
 
 

ข้อ ๔.๔ เป็นเอกสารที่สามารถจัดสง่ให้ผูข้อได้ 
ประกอบด้วย 

๑. ค าสั่งสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๗ 



 

 

 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

ท่ี ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๙ กันยายน 
๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรดัและตดิตาม
โครงการก่อสรา้งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
(เพิ่มเติม) ลงวันที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 

๒. ค าสั่งสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรดัและตดิตาม
โครงการก่อสรา้งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
(เพิ่มเติม) 

๓. ค าสั่งสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ                  
ท่ี ๑๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
เร่งรดัและติดตามโครงการกอ่สร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเตมิ) ลงวันที ่๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๔. ค าสั่งสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ                  
ท่ี ๑๕๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
เร่งรดัและติดตามโครงการกอ่สร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ลงวนัที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
     - พิจารณา กรณี ส านักงาน ป.ป.ช.   
มีหนงัสือ ลบั ที ่ปช.๐๐๑๒/๑๗๔๗        
ลงวันที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง     
ขอทราบข้อเท็จจริงและหลกัฐานของ 
นายสิรวิัฒน์  ไกรสินธุ์ เมื่อครั้งด ารง
ต าแหนง่สมาชิกวฒุิสภา และพลเอกนท ี  
ศุกลรตัน ์เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ว่ากระท า
ความผดิต่อต าแหนง่หน้าที่ราชการ     
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท า
ความผดิต่อต าแหนง่หน้าทีห่รือทุจริต    
ต่อหน้าทีต่ามกฎหมายอืน่ กรณีเกี่ยวกับ
โครงการดังนี ้
     ๑. โครงการอิม่บญุ ๙๙๙ วดั เยาวชน
ปฏิบัตธิรรม ๗๔,๐๐๐ คน               
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ       

 
 

- ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภามีมต ิเปดิเผยขอ้มูล
ข่าวสารเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คือ โครงการอิ่มบุญ (โครงการตาม ข้อ ๑) 
ซึ่งวฒุิสภาเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการฯ 
และโครงการเยาวชนยุคใหม่ฯ ของส านักงาน 
กสทช. (โครงการตาม ข้อ ๒) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง
กันในด้านการสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับ
โครงการอิ่มบญุส่งเสริมเยาวชนปฏิบตัิธรรมใน 
ปีสัมพุทธชยนัต ี(โครงการตาม ขอ้ ๓) ไม่ได้มีสว่น
เกี่ยวขอ้งกบัวฒุิสภาและส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภาแตอ่ย่างใด ดงันัน้ จงึมีมติจัดสง่ส าเนา
เอกสาร พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง ดังนี ้
     ๑. หลกัการและเหตุผลความเปน็มาของ
โครงการอิ่มบญุ ๙๙๙ วดั เยาวชนปฏิบัตธิรรม 

 
 
กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ส านักบริหารงานกลาง 



 

 

 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ รอบ 
     ๒. โครงการเยาวชนยุคใหม่ใช้
เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หวั 
     ๓. โครงการอิม่บญุส่งเสริมเยาวชน
ปฏิบัตธิรรมในปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐๐ ป ี

๘๔,๐๐๐ คน เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธมีหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
     ๒. ค าสัง่แต่งตั้งบุคคลเพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการ และอนกุรรมการ ดงันี ้
    ๑) ค าสั่งวฒุิสภา ที่ ๖๖/๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิก
ค าสั่งวฒุิสภา ที่ ๒/๒๕๕๔ และ ท่ี ๕๑/๒๕๕๔ 
และแตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด 
เยาวชนปฏิบตัิธรรม ๘๔,๐๐๐ คน                
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล             
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
ลงวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔                             
          ๒) ค าสัง่คณะกรรมการโครงการอิม่บญุ   
๙๙๙ วดั เยาวชนปฏิบตัธิรรม ๘๔,๐๐๐ คน       
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั    
เนือ่งในโอกาสพระราชพิธมีหามงคล                 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เพื่อแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการด้านตา่ง ๆ ดังนี้ 
            (๑) ค าสัง่ฯ ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการดา้นวิชาการ ลงวันที่ ๗ มนีาคม 
๒๕๕๔ 
             (๒) ค าสั่ง ท่ี ๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการดา้นการประชาสมัพันธแ์ละ
กิจกรรม ลงวนัที่ ๗ มนีาคม ๒๕๕๔ 
             (๓) ค าสั่งฯ ที ่๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการดา้นประสานงาน และธุรการ   
ลงวันที ่๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
     (๔) ค าสั่ง ที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง แตง่ตัง้



 

 

 

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

เจ้าของเรื่อง 
 

คณะอนกุรรมการดา้นกิจการพิเศษ  ลงวนัที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 
     (๕) ค าสั่ง ที ่๕/๒๕๕๔ เรื่อง แกไ้ข
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวชิาการ ลงวนัที่ 
๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
     (๖) ค าสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๔ เรื่อง แตง่ตัง้
คณะอนกุรรมการดา้นการจดัเตรียมของ ทีร่ะลกึ 
ลงวันที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๔ 
๓. เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวกับการอนุมตัิ การเบกิจ่าย 
การคนืเงนิงบประมาณทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการฯ 
ทั้งหมด 
๔. รายงานการตดิตามประเมินผลโครงการอิม่บญุฯ 

ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๙ 
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
     - พิจารณา กรณี ป.ป.ช. มีหนังสือลบั
ที่ ปช ๐๐๐๒/๑๗๕๗ ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า ส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้รบัเรือ่งกล่าวหากรณีข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา กับพวก     
ว่ารว่มกนัทุจรติ ดังนั้นเพื่อประโยชน ์    
ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู     
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม          
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม ส านักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะขอ
ทราบข้อเท็จจรงิและขอเอกสารหลักฐาน
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาด าเนนิการ
ดังกลา่วต่อไป 

 
 

- ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภามีมตเิปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ดังนี้  
  ๑. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวนิัย 
  ท่ี ๓๐๔/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. ข้อมูลประวตัิของขา้ราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. คู่มือขั้นตอนการจัดพิมพ์งานของส านกั     
การพิมพ ์

 
 
กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ส านักบริหารงานกลาง 

 
 


