สรุปผลการพิจารณา และวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ประจําป ๒๕๔๘
ครั้งที่/วัน เดือน ป
เรื่องพิจารณา
๑. พิจารณา เรื่อง นายชูชัย ศุภวงศ ที่ปรึกษาประจํา
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
วันศุกรที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่ง
ขั้นเปนกรณีพิเศษของ นางอริณญา สูตรสุคนธ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการ
ขอมูลขาวสารเรื่องทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พิจารณาเสนอ ดังนี้
๑. ขอมูลแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของขาราชการรัฐสภาสามัญ
นางอริณญา สูตรสุคนธ เมื่อครั้งดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน ระดับ ๑๑ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิใชขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเฉพาะตัวบุคคล หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่
ทําใหรูตัวผูนนั้ ได อันเปนลักษณะของขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล ตามนัยมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ขอมูลแบบประเมินดังกลาวไมเขา
หลักเกณฑวาเปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
ตามนัยมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ จึงมีมติใหเปดเผยได
๒. หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทีส่ งตัว
นางอริณญา สูตรสุคนธ โอนไปรับราชการที่
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ถือเปนขอมูลที่ไมเขาหลักเกณฑวาเปนขอมูล
ขาวสารที่ไมตองเปดเผย เชนเดียวกับขอ ๑ จึงมีมติ
ใหเปดเผยได

ผูขอขอมูล
นายชูชัย ศุภวงศ
ที่ปรึกษาประจํา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
๒๗ เม.ย. ๔๘

-๒ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘

เรื่องพิจารณา
- พิจารณา เรื่อง หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยาน
วัตถุ (คดีอาญา) จากศาลอาญา ระหวางพนักงาน
อัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒
สํานักงานอัยการสูงสุด ฝายโจทก และนายปญญา
ตันติยวรงค ฝายจําเลย ถึงประธานวุฒิสภา เพื่อ
ขอใหสงเอกสาร จํานวน ๗ รายการ ไดแก
เอกสารรายการที่ ๑ แผนผังแสดงอํานาจหนาที่
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
ตามกฎหมายอื่น
เอกสารรายการที่ ๒ ประกาศของประธานวุฒิสภา
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๓ แตงตั้งประธาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เอกสารรายการที่ ๓ หนังสือของประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ(คตง.) ๐๐๐๑/๒๖๕
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึงประธานวุฒิสภา
เรื่องการสรรหาและการพิจารณาคัดเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน พรอมบัญชี
รายชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด
เอกสารรายการที่ ๔ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓๕
(สมัยสามัญนิตบิ ัญญัติ) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ ซึ่งมีสองสวน สวนที่หนึ่ง เปนรายงานการ
ประชุมที่เปดเผยได สวนที่สอง เปนรายงานการ
ประชุมลับ
เอกสารรายการที่ ๕ รายงานคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและสอบสวนการปฏิบตั ิ
ราชการของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีสอง
สวน สวนทีห่ นึ่ง เปนรายงานฯ ที่เปดเผยได สวนที่
สอง เปนรายงานฯ ลับ
เอกสารายการที่ ๖ รายงานของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทําหนาทีต่ รวจสอบประวัติและความ
ประพฤติของบุคคลผูไ ดรับการเสนอชื่อใหดาํ รง
ตําแหนงผูวา การตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีสองสวน
สวนที่หนึ่ง เปนรายงานฯ ที่เปดเผยได สวนที่สอง
เปนรายงานฯ ลับ

ผูขอขอมูล
ศาลอาญา
๑๖ ส.ค. ๔๘

-๓-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
เอกสารรายการที่ ๗ ตนฉบับสมุดทะเบียนรับหนังสือ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหวางวันที่ ๑ - ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๔๔
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม ไดพิจารณาและมีมติ ดังนี้
เอกสารรายการที่ ๑ แผนผังแสดงอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และตามกฎหมายอื่น ที่ประชุมมีมติใหสงประกาศ
รัฐสภา เรื่องแบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทุกฉบับ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกอบแผนผังแสดงอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาของ
สํานักประชาสัมพันธ (แผนพับ) ใหศาลอาญา
เอกสารรายการที่ ๒ ประกาศของประธานวุฒิสภา
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๓ แตงตั้งประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ที่ประชุมมีมติใหสง
สําเนาประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๓ นายมีชัย
ฤชุพันธ ประธานวุฒิสภา ผูรับสนองพระบรมราชโองการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป
เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง หนา ๓ ลงประกาศ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ใหศาลอาญา
เอกสารรายการที่ ๓ หนังสือของประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ(คตง.)๐๐๐๑/๒๖๕
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึงประธานวุฒิสภา
เรื่องการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูส มควรดํารง
ตําแหนงผูวา การตรวจเงินแผนดิน พรอมบัญชี
รายชื่อและเอกสารพิจารณาทั้งหมด ประธานในที่
ประชุมไดมอบให คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวของใน
เรื่องนี้ไปตรวจสอบ ชั้นความลับ ของหนังสือฉบับ
ดังกลาวขางตนอีกครั้ง เพื่อนําเสนอในการประชุม
ครั้งตอไป

ผูขอขอมูล

-๔-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
เอกสารรายการที่ ๔ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓๕
(สมัยสามัญนิตบิ ัญญัติ) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ ซึ่งมีสองสวน สวนที่หนึ่ง เปนรายงานการ
ประชุมที่เปดเผยได สวนที่สอง เปนรายงานการ
ประชุมลับ ที่ประชุมมีมติใหสงเอกสารรายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๓๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ในสวนที่หนึ่งใหศาล
อาญาได เพราะเปนรายงานการประชุมที่เปดเผย
แตในสวนที่สอง ไมตองสงใหศาลอาญา เพราะเปน
รายงานการประชุมลับ
เอกสารรายการที่ ๕ รายงานคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อพิจารณาศึกษาและสอบสวนการปฏิบัติราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีสองสวน
สวนที่หนึ่ง เปนรายงานฯ ที่เปดเผยได สวนที่สอง
เปนรายงานฯลับ ที่ประชุมมีมติใหสงเอกสารรายงาน
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและ
สอบสวนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินในสวนที่หนึ่งใหศาลอาญาได เพราะเปน
รายงานฯ ที่เปดเผย แตในสวนที่สองไมตองสงให
ศาลอาญา เพราะเปนรายงานฯลับ
เอกสารรายการที่ ๖ รายงานของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทําหนาทีต่ รวจสอบประวัติและความ
ประพฤติของบุคคลผูไ ดรับการเสนอชื่อใหดาํ รง
ตําแหนงผูวา การตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีสองสวน
สวนที่หนึ่ง เปนรายงานฯ ที่เปดเผยได สวนที่สอง
เปนรายงานฯ ลับ ที่ประชุมมีมติใหสงรายงานของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
ประวัติและความประพฤติของบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อใหดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ในสวนที่หนึ่งใหศาลอาญาได เพราะเปนรายงานฯ
ที่เปดเผย แตในสวนที่สอง ไมตองสงใหศาลอาญา
เพราะเปนรายงานฯลับ

ผูขอขอมูล

-๔-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๔๘

เรื่องพิจารณา
เอกสารรายการที่ ๗ ตนฉบับสมุดทะเบียนรับหนังสือ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหวางวันที่ ๑ – ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๔๔ ที่ประชุมมีมติไมตอ งสงตนฉบับ
สมุดทะเบียนรับ ใหศาลอาญา โดยมีความเห็นวา
ตนฉบับสมุดทะเบียนรับของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเปนสมุดทะเบียนหนังสือรับที่กําหนดชั้น
ความลับ “ลับมาก” มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
เอกสาร ไดแก ชั้นความลับ ผูสง ผูรับ และชื่อเรื่อง
ถือไดวาเปนขอมูลขาวสารลับที่เลขาธิการวุฒิสภา
ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองรักษาขอมูลขาวสาร
ลับนั้นใหปลอดภัย ตามขอ ๗ แหงระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ อีกทั้ง
เปนขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะที่เปน
ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครอง
มิใหเปดเผยและเปนขอมูลขาวสารของราชการ
ซึ่งหากเปดเผยอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือผูสงเอกสารนั้นๆ
ได ตามมาตรา ๑๕(๔) และ (๖) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

ผูขอขอมูล

- พิจารณา เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักกรรมาธิการ ๒
กรณีที่ศาลอาญาขอ เอกสารหมายเลข ๓ หนังสือ
ของประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ(คตง.)
๐๐๐๑/๒๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึง
ประธานวุฒิสภา เรื่องการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก
ผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน
พรอมบัญชีรายชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมด

ศาลอาญา
๑๖ ส.ค. ๔๘

-๖-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบใหสงเอกสารใหศาลอาญา
ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอ ดังนี้
(๑) หนังสือฉบับทีศ่ าลอาญาขอไดกาํ หนดชั้นความ
ลับ “ลับมาก”เมื่อผานกระบวนการพิจารณาของ
วุฒิสภาแลว คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคล
ผูไ ดรับการเสนอชื่อใหดาํ รงตําแหนงผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ไดนําหนังสือฉบับนี้แนบไวเปน
สวนหนึ่งของรายงาน (เปดเผย) ของคณะ
กรรมาธิการสามัญฯ โดยไมปรากฏชั้นความลับ
“ลับมาก” ในหนังสือฉบับดังกลาว
(๒) การจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการฯ ตามขอ
๑ ปรากฏขอเท็จจริงวา นายพิศษิ ฐ ลีลาวชิโรภาส
ผูอาํ นวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน ไดมอบหมายจากนายสันติภาพ
อินทรพัฒน เลขานุการของคณะกรรมาธิการ
สามัญฯ ใหเปนผูจดั ทํารายงานและไดเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการสามัญฯ ดวย
(๓) ไมปรากฏวามีหนังสือหรือคําขอใหปรับชั้น
ความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับจากนายปญญา
ตันติยวงรงค อดีตประธานกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ซึ่งเปนเจาของหนังสือและ นายปญญา
ตันติยวรงค ก็ไดเคยขอหนังสือมาครั้งหนึ่งแลว
มติในการประชุมครั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ไดขอ
ทบทวนผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ วันจันทรที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๘ อีกครั้ง ตามที่ศาลอาญาขอ
เอกสารรายการที่ ๑ – ๗ และมีมติตามลําดับดังนี้
เอกสารรายการที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ทีป่ ระชุมมีมติให
สงประกาศรัฐสภาเรื่องแบงสวนราชการสํานักงาน
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-๗-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
เลขาธิการวุฒิสภาทุกฉบับ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหศาลอาญาได แตที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนแลว มีความเห็นวาประกาศรัฐสภา
เรื่องดังกลาวขางตนไมเกีย่ วของโดยตรงกับเอกสารที่
ศาลอาญาขอมา จึงมีมติไมตองสงใหศาลอาญา และ
มีมติใหสงเอกสาร ๒ รายการ ใหศาลอาญาไดแก
(๑) แผนผังแสดงอํานาจหนาที่ของวุฒสิ ภา ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมาย
อื่น ของสํานักประชาสัมพันธ (แผนพับ) เปนเอกสาร
เพื่อเผยแพร (๒) หนังสือบทบาทและอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่สํานักกฎหมาย ไดจดั พิมพไว
เอกสารรายการที่ ๒ สงเอกสารใหศาลอาญาซึ่ง
เปนไปตามมติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘
เอกสารรายการที่ ๓ สงเอกสารใหศาลอาญาซึ่ง
เปนไปตามมติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
เอกสารรายการที่ ๔ – ๖ สงเอกสารใหศาลอาญา
ซึ่งเปนมติของคณะกรรมาธิการฯ ในสวนทีเ่ ปดเผย
ได
เอกสารรายการที่ ๗ สงสําเนาสมุดทะเบียนรับ
หนังสือ (เอกสารลับ) ระหวางวันที่ ๑ – ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๔๔ ใหศาลอาญาโดยใหในสวนของ
หนังสือที่นายปญญา ตันติยวรงค (ตําแหนงประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดินในขณะนั้น) มีถึงประธาน
วุฒิสภา ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปน
เจาของหนังสือฉบับดังกลาว แตในสวนที่เกี่ยวของได
ปฏิบัตติ าม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑ วรรคหา ประกอบกับ
มาตรา ๙ วรรคสอง “ถามีสวนที่ตองหามมิให
เปดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวยให
ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดทีไ่ มเปน
การเปดเผยขอมูล
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