สรุปผลการพิจารณา และวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ประจําป ๒๕๕๐
ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
วันอังคารที่ ๙ มกราคม
๒๕๕๐

เรื่องพิจารณา
- พิจารณา เรื่อง การขอขอมูลผลการสอบสวน เรื่อง
รองเรียนของนายศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร กรณี
การบุกรุกของผูมีอิทธิพลและประชาชนในทีด่ ิน
การรถไฟแหงประเทศไทย บริเวณเขากระโดง
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม อนุญาต เพราะผูขอ
นายเจิมศักดิ์ ปน ทอง เปนอดีตประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
สอบสวนและศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา
รับผิดชอบในการพิจารณากรณีดังกลาว

ผูขอขอมูล
นายเจิมศักดิ์
ปนทอง
๒๑ พ.ย.๔๙

ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๐

- พิจารณา เรื่อง การขอขอมูลเอกสารการทุจริตในกรณี
ตางๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาในคณะกรรมาธิการฯ
และคณะอนุกรรมาธิการฯ ทุกคณะ รวมทั้งขอมูลการ
รองเรียนการทุจริตในโครงการตางๆ ทีม่ ีการรองเรียน
มายังวุฒิสภา
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม ใหเปดเผย และสงรายงานผลการ
สอบสวนทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดวิเคราะห
ไวแลว จํานวน ๔ เรื่อง ใหแกผูรองขอ
ดังนี้
๑) กรณีการบุกรุกของผูมีอิทธิพลและประชาชน
ในที่ดนิ ของการรถไฟแหงประเทศไทย
บริเวณเขากระโดง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
๒) กรณีการกอสรางศูนยประชาสัมพันธและ
บริการนักทองเที่ยว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๓) กรณีการซื้อขายและโอนหุนของ บริษัท
ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
๔) กรณีการทุจริตในการบริหารคาอาหารผูปวย
ของผูอํานวยการโรงพยาบาลนางรอง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

พลเอก สพรั่ง
กัลยาณมิตร
ผูชวยผูบัญชา
การทหารบก
๓๑ ม.ค. ๕๐

-๒-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
สวนเรื่องที่อยูในระหวางดําเนินการไดแก
- เรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
เสร็จแลวและอยูในแผนการดําเนินการยกราง
รายงาน จํานวน ๑๓ เรื่อง
- เรื่องที่อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จํานวน ๑๒ เรื่อง
- เรื่องที่รอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ จํานวน ๑๘๓ เรื่อง
รวม ๒๐๘ เรื่อง
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม ใหสงบัญชีรายชื่อการรองเรียน
จํานวน ๒๐๘ เรื่อง ใหผูรองขอ และหากผูรองขอมี
ความประสงคจะขอรายละเอียดของขอมูลการ
รองเรียนเรื่องใด จะไดประสานไปยังผูรองเรียน
เพื่อใหขอมูลตอผูรองขอ ตอไป

ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐
- พิจารณา เรื่อง ขอขอมูลขาวสารของคณะกรรมาธิการ
วันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
วิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต
วุฒิสภา กรณี การทุจริตในการขายบัตรโดยสารของ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๘ รายการ
ไดแก
๑. รางผลการพิจารณาสอบสวน เรื่อง ทุจริตตั๋วของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดย
นายการุณ ใสงาม คณะกรรมาธิการวิสามัญสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา
๒. ผลการสอบสวนลงโทษทางวินัย เมือ่ วันที่ ๒๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. ผลการสอบสวนลงโทษทางวินัย เมือ่ วันที่ ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. คําสั่งลงโทษของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
๕. รายงานการประชุมฝายบริหารงานนโยบายบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๘
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ผูขอขอมูล

พลเรือเอก
บรรณวิทย
เกงเรียน
ประธานคณะ
กรรมาธิการ
การคมนาคม
สภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ
๑๑ ก.ย ๕๐

-๓-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
๖. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ ๒๙๕๗/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
๗. คําสั่ง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ ๙๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
๘. ระเบียบบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) วาดวย
วินัยการลงโทษ การอุทธรณ และการรองทุกข ของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พยาน
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม อนุญาตใหขอมูลขาวสารทั้ง ๕ รายการ
ไดแก (๑,๒,๓,๔, และ ๘) แตสําหรับรายการที่
(๕,๖ และ ๗ ) เปนขอมูลขาวสารของหนวยงานอื่น
ที่ไมไดอยูในความครอบครองของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ใหผูรองขอดําเนินการขอจาก
หนวยงานเจาของขอมูล

ผูขอขอมูล

