สรุปผลการพิจารณาและวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ประจําป ๒๕๕๒
ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒
๑. พิจารณาเรื่อง การนํารายงานการ
ประชุมและบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมาธิการฯ เผยแพรไวในระบบ
สารสนเทศหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จะขัดกับ
คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง
รายชื่อขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ทีไ่ มตอ งเปดเผย ในลําดับที่ ๒
รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม
ที่ยังไมไดรบั รองความถูกตอง หรือไม

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ผูขอขอมูล

- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
๑. อนุญาตใหเปดเผยรายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการฯ เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณากฎหมาย เพื่อใหเปนฐานรวบรวมขอมูล
การพิจารณากฎหมาย และเพื่อประโยชนตอ
สาธารณะ
๒. รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ
ที่อยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการฯ
ใหสํานักกรรมาธิการ ๑,๒ และ ๓ ประสานกับ
ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อใหที่ประชุมมีมติ
เปนหลักการในการอนุญาตใหเปดเผย
๓. รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ
เรื่องใดมีผลกระทบกับบุคคลภายนอก จะไมอนุญาต
ใหเปดเผยหรืออาจเปดเผยได ตองพิจารณาเปน
เฉพาะกรณี
๔. รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ
ในสมัยประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่พนวาระ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหสํานัก
เจาของเรื่องที่ครอบครองขอมูลรายงานการประชุม
ของคณะกรรมาธิการฯ ขออนุญาตเลขาธิการวุฒิสภา
ตามขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๒ (๖) เพื่อขอใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการพิจารณากฎหมาย

ผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและ
การสื่อสาร
ในฐานะฝาย
เลขานุการของ
คณะกรรมการ
จัดทําโครงการ
นํารองหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส
วุฒิสภา
หนังสือที่ ๕/๒๕๕๒
ลงวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๒

-๒–

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒
- พิจารณา เรื่องการขอสําเนาบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) การประชุม
วุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบนั ป
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อนําไป
ประกอบการสูค ดีตอศาลยุตธิ รรม กรณีที่
นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา
เปนโจทกฟองคดีอาญา

ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
- พิจารณา เรื่องสํานักงานผูต รวจการ
แผนดินขอเอกสารเรื่องรองเรียนของ
พันตํารวจโท เสถียร จอกทอง และคณะ
กรณี ขอใหตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่ใน
การแตงตั้งขาราชการตํารวจระดับสารวัตรไป
ดํารงตําแหนงผูกํากับการโดยทุจริต เอกสาร
ที่ขอมีดังนี้
๑. บันทึกการประชุมของคณะอนุ
กรรมาธิการการตํารวจ
๒. บัญชีลงชื่อผูมาชี้แจงตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมาธิการการตํารวจ และ
๓. รายงานการประชุมของคณะอนุ
กรรมาธิการการตํารวจ (ถอดขอความจาก
บันทึกเสียงการประชุม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ผูขอขอมูล

- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
อนุญาตใหขอมูลภาพเคลื่อนไหว (วีดโี อ)
การประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภา ชุดปจจุบัน
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกครั้งที่มีการประชุมใหแกผูรองขอได
สวนที่เปนการประชุมลับใหถือปฏิบัติ ตามคําสั่ง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ ลงวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง รายชื่อขอมูลขาวสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไมตองเปดเผย

นางสาวอรุณี
ชํานาญยา
สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร
จังหวัดพะเยา
หนังสือที่ พิเศษ
๐๓/๒๕๕๒
ลงวันที่
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
๑. อนุญาตใหเปดเผยขอมูล รายการที่ ๑ และ ๒
ใหแกผูรองขอไดเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง
รองเรียนของ พันตํารวจโท เสถียร จอกทอง และคณะ
นอกนั้นตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคสอง
“ถามีสวนทีต่ อ งหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ อยูดวยใหลบหรือตัดทอนหรือทํา
โดยประการอื่นใดทีไ่ มเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนนั้น”
๒ ไมอนุญาตใหเปดเผยขอมูลรายการที่ ๓
แกผูรอ งขอ เนื่องจากรายงานการประชุมของคณะ
อนุกรรมาธิการการตํารวจ ไมมีการรับรองรายงาน
การประชุม จึงเปนขอมูลขาวสารที่ไมเปดเผย
ตามคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลําดับที่ ๒
“รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมที่ยังไมได
รับรองความถูกตอง” เปนขอมูลขาวสารที่ไมเปดเผย

สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน
หนังสือที่ ผผ
๐๙/๒๓๒๔
ลงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๒

-๓-

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
- พิจารณา เรื่อง การขอขอมูลการใช - ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
อนุญาตใหเปดเผยขอมูลขาวสาร และจัดสงขอมูล
ในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๑๕
ขาวสาร ตามรายการที่ ๑ – ๕ ใหแกผูรองขอได
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การเบิกจายคาใชจาย ในการเดินทางไป
ประชุมนานาชาติ การเดินทางไปเยือน
ตางประเทศ และการรับรองแขกตางประเทศ
ซึ่งไดรับการจัดสรรจํานวน
๓๐,๐๙๖,๐๐๐ บาท ขอมูลที่ขอไดแก
๑. รายชื่อผูเดินทาง
๒. กําหนดการเดินทาง
๓. สถานที่ที่ไปเยือน
๔. รายละเอียดการใชงบประมาณ
๕. รายงานผลการปฏิบัตภิ ารกิจ
ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
- พิจารณา เรื่องการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลการเขาประชุมและการลงมติของ
สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะแบบเรียลไทมทางเว็บไซตวุฒิสภา
หลังจากการลงมติในการประชุมแตละครั้ง

- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
๑. ขอมูลการมาประชุมและไมมาประชุมของ
สมาชิกวุฒิสภา และบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกวุฒิสภา เปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได
และใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลการประชุมของ
สมาชิกวุฒิสภาที่แสดงผลการมาประชุมและการ
ลงมติในการประชุมของสมาชิกวุฒิสภาแตละครั้ง
๒. มอบหมายใหรองเลขาธิการวุฒิสภา
(นางนรรัตน พิมเสน) รักษาราชการแทน เลขาธิการ
วุฒิสภา ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (นายพงศกติ ติ์ อรุณภักดีสกุล)
ผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนประวัติและสถิติ
(นางสาวพิชญา บุญนาม) สํานักบริหารงานกลาง
และส.ต.ต.ธามธีธะวัชร มาฉิม นิติกร ๖
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข รวมกัน

ผูขอขอมูล

นายอริน
เจียจันทรพงษ
พนักงานบริษทั
มติชน จํากัด
(มหาชน)
หนังสือลงวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ผูอํานวยการ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
หนังสือที่ ๔๑๘/
๒๕๕๒ ลงวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๒

-๔-

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เขาชี้แจงตอทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบ เรือ่ งการทุจริต และเสริมสราง
ธรรมาภิบาล วุฒิสภา

ผูขอขอมูล

