สรุปผลการพิจารณาและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจําปี ๒๕๕๓
ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- พิจารณาเรื่อง คณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
วุฒิสภา มีความประสงค์ให้ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เผยแพร่ผลการดําเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภาเป็นรายบุคคลในเว็บไซต์วุฒสิ ภา
โดยให้มีข้อมูล ดังนี้
๑. ข้อมูลสถิติการมาประชุมวุฒิสภา เพื่อ
ต้องการทราบว่าสมาชิกวุฒสิ ภาแต่ละคนเข้าร่วม
ประชุมวุฒิสภาจํานวนกี่ครั้ง และคิดเป็นร้อยละ
เท่าไร
๒. ข้อมูลการลงมติในการประชุมวุฒิสภา
เพื่อต้องการทราบว่าสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคน
เข้าร่วมประชุมและลงมติหรือไม่ และลงมติ
ในแต่ละเรือ่ งอย่างไร

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

- มติที่ประชุม
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เผยแพร่ข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
ต่อสาธารณะในเว็บไซต์วุฒิสภาได้ เพราะเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
มิใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และก็มิได้
มีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนที่
เกี่ยวกับสถิติ การมาประชุม การลาประชุม
การเข้าประชุม และการลงมติในที่ประชุมวุฒิสภา
ของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มี
บทบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและเป็นบุคคลสาธารณะ การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ประชาชนมีสิทธิ
ที่จะติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาได้ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

-๒-

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
- พิจารณาเรื่อง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได้การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน
ขอเอกสารตัวอย่างการจ่ายเงินค่ารับรองใน
ตําแหน่งประธานวุฒิสภา และรองประธาน
วุฒิสภา และการจ่ายค่ารับรองในการเดินทาง
ไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภา
และรองประธานวุฒิสภา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

- มติที่ประชุม
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส่งเอกสารตัวอย่าง
เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่ารับรองในตําแหน่งประธาน
และรองประธานวุฒิสภา และการจ่ายเงินค่ารับรอง
ในการเดินทางราชการภายในประเทศของประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ให้แก่ผู้ร้องขอได้ เนื่องจาก
ผู้ขอข้อมูลได้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองฯ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตาม
คําสั่งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

-๓-

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
- พิจารณาเรื่อง นายสมส่วน ศรีนอก
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอข้อมูลรายงาน
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ กระทู้ถาม
ของ นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา
เรื่อง ปัญหาและการดําเนินงานของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME BANK) รวมถึงมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือของ SME BANK แก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
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- มติที่ประชุม
ไม่ให้เปิดเผยรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗
(สมัยสามัญนิตบิ ัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
กระทู้ถาม ของนายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา
เรื่อง ปัญหาและดําเนินงานของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME BANK) รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือของ
(SME BANK) แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม เนื่องจากเอกสารดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอน
การจัดทําของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
และยังไม่ผ่านการตรวจรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาและการรับรองรายงาน
การประชุมของที่ประชุมวุฒิสภา กล่าวคือกระบวนงาน
ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา จึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามคําสั่งสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ ลําดับที่ ๒
รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม ที่ยังไม่ได้
รับรองความถูกต้องจะเปิดเผยมิได้

-๔-

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา
ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑. พิจารณาเรื่อง นายจิตติพจน์ วิรยิ ะโรจน์
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และติดตามการบริหารงบประมาณ
วุฒิสภา ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมของ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบ
คุณธรรมและจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ
ยานเกราะล้อยางจากประเทศยูเครน และ
การแต่งตั้งนายทหารในกระทรวงกลาโหม
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริม
การสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักการเมือง
ข้าราชการ และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เฉพาะในส่วนของการพิจารณาการจัดซื้อ
ยานเกราะล้อยางจากประเทศยูเครน
๒. พิจารณา เรื่องศาลอาญามีหมายเรียก
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา)
คดีหมายเลขดําที่ ๔๖๑๗/๒๕๕๑ ถึงประธาน
รัฐสภา กรณี นางสาวรสนา โตสิตระกูล และ
นายสันติสุข โสภณสิริ เป็นโจทก์ร่วมฟ้อง
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล จําเลย โดย
ให้ส่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
จริยธรรมของรัฐสภา ที่ตั้งขึ้นเพื่อสอบสวน กรณี
นางสาวรสนา โตสิตระกูล ถูกยื่นถอดถอน
กรณีนําสามีเข้าที่ประชุมรัฐสภา

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

- มติที่ประชุม
ให้เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบคุณธรรม
และจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง
จากประเทศยูเครนฯ ให้แก่ผู้ร้องขอเฉพาะข้อมูล
ที่เปิดเผยได้ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีผลเสียหาย
ต่อความมั่นคงของประเทศ และจะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ (๑) และ (๔) ประกอบกับ
มาตรา ๙ วรรคสอง ที่ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดย
ประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น

- มติที่ประชุม
ให้เปิดเผยข้อมูลเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนจริยธรรมของรัฐสภาฯ โดยสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (สํานักกํากับและตรวจสอบ
เจ้าของข้อมูล) ส่งข้อมูลฯ ให้สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อดําเนินการส่งให้ศาลอาญา
ต่อไป

