
 

 

สรุปผลการพิจารณาและวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

ประจําป ๒๕๕๒ 

 

ครั้งที่ประชุม/เร่ืองที่พิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ผูขอขอมูล 
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 
วันศุกรที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ 

       ๑. พิจารณาเรื่อง การนาํรายงานการ 

ประชุมและบนัทึกการประชมุของ

คณะกรรมาธกิารฯ เผยแพรไวในระบบ

สารสนเทศหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จะขัดกบั

คําส่ังสํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ที ่๕๘๐/

๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เร่ือง 
รายชื่อขอมูลขาวสารของสํานกังานเลขาธิการ

วุฒิสภา ทีไ่มตองเปดเผย ในลําดบัที ่๒ 

รายงานการประชุมหรือบันทกึการประชุม 
ที่ยังไมไดรับรองความถูกตอง หรือไม 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 
 
- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

   ๑. อนุญาตใหเปดเผยรายงานการประชุมของ 

คณะกรรมาธกิารฯ เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการ 
พิจารณากฎหมาย เพ่ือใหเปนฐานรวบรวมขอมูล 
การพจิารณากฎหมาย และเพ่ือประโยชนตอ

สาธารณะ 
   ๒. รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ     

ที่อยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการฯ 

ใหสํานักกรรมาธกิาร ๑,๒ และ ๓ ประสานกับ

ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือใหที่ประชุมมีมติ 

เปนหลักการในการอนุญาตใหเปดเผย 
   ๓.  รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ    

เร่ืองใดมผีลกระทบกบับคุคลภายนอก จะไมอนุญาต

ใหเปดเผยหรืออาจเปดเผยได ตองพิจารณาเปน

เฉพาะกรณี 

   ๔. รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ      
ในสมัยประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่พนวาระ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหสํานัก

เจาของเรื่องที่ครอบครองขอมูลรายงานการประชุม

ของคณะกรรมาธิการฯ ขออนุญาตเลขาธกิารวุฒิสภา 

ตามขอบังคบัการประชุมวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑      

ขอ ๑๒ (๖) เพ่ือขอใหเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ  

กับการพิจารณากฎหมาย 

  
 

 
 
ผูอํานวยการสํานัก 
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและ 
การสื่อสาร  
ในฐานะฝาย

เลขานุการของ

คณะกรรมการ

จัดทําโครงการ   

นํารองหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส

วุฒิสภา 

หนังสือที่ ๕/๒๕๕๒ 
ลงวันที่   
๘ มกราคม ๒๕๕๒

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



- ๒ – 
 

ครั้งที่ประชุม/เร่ืองที่พิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ผูขอขอมูล 
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
     - พิจารณา เร่ืองการขอสําเนาบันทึก 

ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) การประชุม

วุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบนั ป 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อนําไป

ประกอบการสูคดตีอศาลยุตธิรรม กรณีที่  
นางสาวรสนา โตสติระกูล สมาชิกวฒุิสภา 

เปนโจทกฟองคดอีาญา 
 
 
 
ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ 
วันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
     - พิจารณา เร่ืองสํานักงานผูตรวจการ

แผนดินขอเอกสารเรื่องรองเรียนของ 
พันตาํรวจโท เสถียร จอกทอง และคณะ 

กรณี ขอใหตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่ใน

การแตงตั้งขาราชการตํารวจระดับสารวัตรไป 
ดํารงตาํแหนงผูกํากับการโดยทุจริต เอกสาร 

ที่ขอมีดังนี้  
       ๑. บนัทกึการประชุมของคณะอนุ

กรรมาธิการการตํารวจ  
       ๒. บัญชลีงช่ือผูมาชี้แจงตอที่ประชุม

คณะอนุกรรมาธิการการตาํรวจ และ 
       ๓. รายงานการประชุมของคณะอนุ

กรรมาธิการการตํารวจ (ถอดขอความจาก

บันทึกเสียงการประชุม)  
 

 
 
- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

   อนญุาตใหขอมูลภาพเคลื่อนไหว (วีดโีอ)  
การประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภา ชุดปจจบุัน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกครั้งที่มีการประชุมใหแกผูรองขอได

สวนที่เปนการประชุมลับใหถือปฏิบัต ิตามคําส่ัง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที ่๕๘๐/๒๕๕๐ ลงวันที ่

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เร่ือง รายชื่อขอมูลขาวสารของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไมตองเปดเผย   
 
 
 
  
- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

   ๑. อนุญาตใหเปดเผยขอมูล รายการที่ ๑ และ ๒ 

ใหแกผูรองขอไดเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับเรื่อง

รองเรียนของ พันตาํรวจโท เสถียร จอกทอง และคณะ 

นอกนั้นตองดาํเนินการตามพระราชบัญญตัิขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคสอง 

“ถามีสวนทีต่องหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๕ อยูดวยใหลบหรือตัดทอนหรือทํา

โดยประการอื่นใดทีไ่มเปนการเปดเผยขอมลูขาวสาร

สวนนั้น”   
   ๒ ไมอนญุาตใหเปดเผยขอมูลรายการที่ ๓       
แกผูรองขอ เนื่องจากรายงานการประชุมของคณะ 

อนุกรรมาธิการการตํารวจ ไมมีการรับรองรายงาน

การประชุม จงึเปนขอมูลขาวสารที่ไมเปดเผย  
ตามคาํส่ังสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/

๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลําดับที่ ๒ 

“รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชมุที่ยังไมได

รับรองความถูกตอง” เปนขอมูลขาวสารที่ไมเปดเผย 
 
 
 

 
 
นางสาวอรุณี 

ชํานาญยา  
สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร

จังหวัดพะเยา 
หนังสือที่ พิเศษ 

๐๓/๒๕๕๒ 
ลงวันที่   
๑๘  กุมภาพนัธ ๒๕๕๒

 
 
  
สํานักงาน

ผูตรวจการแผนดิน  

หนังสือที่ ผผ 
๐๙/๒๓๒๔ 

ลงวันที่ ๓๐  
เมษายน ๒๕๕๒ 
 
 
 
 

 



- ๓ - 
 

ครั้งที่ประชุม/เร่ืองที่พิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ผูขอขอมูล  
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
      - พิจารณา เร่ือง การขอขอมูลการใช

งบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ในระหวางวนัที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ – ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในสวนที่เก่ียวของกับ
การเบิกจายคาใชจาย ในการเดินทางไป

ประชุมนานาชาติ การเดินทางไปเยือน

ตางประเทศ และการรับรองแขกตางประเทศ 

ซึ่งไดรับการจดัสรรจํานวน  
๓๐,๐๙๖,๐๐๐ บาท ขอมูลที่ขอไดแก 

         ๑. รายชื่อผูเดินทาง 
         ๒. กําหนดการเดินทาง 
         ๓. สถานที่ที่ไปเยือน 
         ๔. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
         ๕. รายงานผลการปฏิบัตภิารกิจ 
 
ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
      - พิจารณา เร่ืองการจดัทําระบบฐาน     

ขอมูลการเขาประชุมและการลงมติของ  
สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะแบบเรียลไทมทางเว็บไซตวุฒิสภา 

หลังจากการลงมติในการประชุมแตละครั้ง   
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

  อนุญาตใหเปดเผยขอมูลขาวสาร และจดัสงขอมูล
ขาวสาร ตามรายการที่ ๑ – ๕ ใหแกผูรองขอได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติดังน้ี 

   ๑. ขอมูลการมาประชุมและไมมาประชุมของ

สมาชิกวุฒิสภา และบันทึกการออกเสียงลงคะแนน

ของสมาชิกวุฒิสภา เปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได 
และใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ไปดาํเนนิการจดัทําระบบฐานขอมูลการประชุมของ

สมาชิกวุฒิสภาท่ีแสดงผลการมาประชุมและการ 
ลงมติในการประชุมของสมาชิกวุฒิสภาแตละครั้ง     
   ๒. มอบหมายใหรองเลขาธิการวุฒิสภา  
(นางนรรัตน พิมเสน) รักษาราชการแทน เลขาธิการ

วุฒิสภา  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (นายพงศกิตติ ์อรุณภักดีสกุล) 
ผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนประวัติและสถิต ิ

(นางสาวพิชญา  บุญนาม) สํานักบริหารงานกลาง 
และส.ต.ต.ธามธีธะวัชร มาฉิม นิติกร ๖            
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข รวมกัน 
 

 

 

นายอริน  

เจียจันทรพงษ 
พนักงานบริษทั   

มติชน จาํกัด 

(มหาชน)  
หนังสือลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ผูอํานวยการ 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

หนังสือที ่๔๑๘/

๒๕๕๒ ลงวนัที่      

๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒

 



- ๔ - 

 

ครั้งที่ประชุม/เร่ืองที่พิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ผูขอขอมูล 
 เขาช้ีแจงตอทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการศึกษา  

ตรวจสอบ เร่ืองการทุจริต และเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล วุฒิสภา  
        

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


