สรุปผลการพิจารณา และวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ประจําป ๒๕๕๑
ครั้งที่/วัน เดือน ป
เรื่องพิจารณา
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
- พิจารณา เรื่อง ขอสําเนาเทปคําอภิปรายและสําเนา
ขอความที่ถอดจากเทปบันทึกเสียงในการประชุม
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐ วันพุธ
ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอเสนอญัตติใหสภา
นิตบิ ัญญัตแิ หงชาติพิจารณาปญหาดานคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานของรัฐบาล กรณี
พลเรือเอก บรรณวิทย เกงเรียน แจงความรองทุกข
ตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินการคดีกับ พลเอก
สมเจตน บุญถนอม และผูที่เกี่ยวของ ในความผิด
ฐานรวมกันหมิ่นประมาท ตามหนังสือของ
พันตํารวจเอก ปวิตร เลขะวณิช ผูกํากับการตํารวจ
นครบาลยานนาวา ที่ ตช ๐๐๑๖.(บก.น.๖)
๐๗/๕๐๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม
ใหเปดเผยขอมูล เนื่องจากเห็นวาสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติไดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
๕๗/๒๕๕๐ แลว จึงไมเปนขอมูลขาวสารตองหาม
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และไมเปน
ขอมูลขาวสารที่หามเปดเผยตามบัญชีทา ยคําสั่ง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และใหสง สําเนาเทป
คําอภิปรายและสําเนาขอความที่ถอดจากแถบ
บันทึกเสียง ตามที่พนั ตํารวจเอก ปวิตร เลขะวณิช
รองขอได

ผูขอขอมูล
พันตํารวจเอก
ปวิตร
เลขะวณิช
ผูกํากับการ
ตํารวจนครบาล
ยานนาวา
๒๙ ม.ค. ๕๑

-๒ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๑

เรื่องพิจารณา
- พิจารณา เรื่อง ขอบันทึกจํานวนลงชื่อการมาประชุม
ของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ และบันทึก
ั ญัติแหงชาติ ที่มีอยูจริง
จํานวนสมาชิกสภานิติบญ
(บันทึกการออกเสียงลงคะแนน) ในการประชุมสภา
นิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ ครั้งที่ ๔๖ - ๗๔ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อประกอบการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ตามหนังสือของ
นายเนติราษฎร นาคโฉม ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม ใหเปดเผย และสงบันทึกจํานวน
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ที่ลงชื่อมาประชุม
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ และจํานวนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ที่มีอยูจริงในการประชุมสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖ – ๗๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให
ผูขอตอไป

ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
- พิจารณา เรื่อง นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ เรื่อง การทุจริต
๒๕๕๑
และการเสริมสรางธรรมาธิบาล วุฒิสภา ขอเอกสารของ
นายสาทิตย วงศหนองเตย ประธานคณะกรรมาธิการประสานงานพรรคฝายคาน (วิปฝายคาน) ที่ยื่น
เรื่อง ขอถอดถอนนายจักรภพ เพ็ญแข ออกจาก
ตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
จํานวน ๑ ชุด เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม ใหเปดเผยขอมูลขาวสารในสวน
ที่ ๑ ไดแก หนังสือของนายสาทิตย วงศหนองเตย
ยื่นเรื่องขอใหถอดถอน นายจักรภพ เพ็ญแข
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกจาก
ตําแหนง สวนเอกสารสวนที่ ๒ ไมอนุญาตให
เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนเอกสาร เนือ่ งจากเปน
เอกสารของหนวยงานภายนอก และไมไดอยูในความ
ครอบครองของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ผูขอขอมูล
นายเนติราษฎร
นาคโฉม
๓ มี.ค. ๕๑

นางสาวรสนา
โตสิตระกูล
ประธาน
คณะกรรมาธิการ
การศึกษา
ตรวจสอบ เรือ่ ง
การทุจริตและ
การเสริมสราง
ธรรมาธิบาล
๒๖ พ.ค. ๕๑

-๓ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่องพิจารณา
- พิจารณา เรื่อง พันเอก สมคิด ศรีสังคม อดีตสมาชิก
วุฒิสภา (หนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑) ไดยนื่
คําขอใชบริการตอสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
ขอสําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓
(สมัยสามัญ) เปนพิเศษ วันจันทรที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อให
คณะรัฐมนตรีชี้แจงปญหาความไมสงบเรียบรอยและ
ปญหาการบริหารราชการแผนดินที่สอวาจะเกิดความ
เสียหายแกบานเมือง ตามมาตรา ๑๖๑
(นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน กับคณะเปนผูเสนอ)
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓
(สมัยสามัญ) เปนพิเศษ วันจันทรที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๑ ตามที่พันเอก สมคิด ศรีสังคม ยื่นคําขอ
ยังไมไดรบั รองความถูกตอง จึงเปนขอมูลขาวสารที่
ไมตองเปดเผยตามบัญชีแนบทายคําสั่งสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ ลําดับที่ ๒ และมิใช
บุคคลที่จะขอใหเปดเผยรายงานการประชุมวุฒิสภาที่ยัง
ไมไดรับรองความถูกตอง นั้น และใหสาํ นักรายงาน
การประชุมและชวเลข แจงใหพันเอก สมคิด ศรีสังคม
ผูยนื่ คําขอทราบ ตอไป

ผูขอขอมูล
พันเอก สมคิด
ศรีสังคม
อดีตสมาชิก
วุฒิสภา
๙ ก.ค. ๕๑

