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สรุปสาระสําคัญ 

การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๑๒๙ วรรคหก” (เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญ

เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) 

--------------------- 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก  

ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ 
รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้
ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผย” ประกอบกับ 
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๑ ได้กําหนดว่า“บันทึกการประชุม รายงาน
การดําเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการ
ให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย” ดังนั้น  บันทึกการประชุม รายงานการ
ดําเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการ 
ทุกคณะจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติดังกล่าว  
  สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักกํากับและตรวจสอบ นั้น  มีแนวทางกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ 
“การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” ซึ่งแตกต่างจาก
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั่วไป กล่าวคือ การประชุมของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ จะต้องกระทําเป็นการลับตามข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๔ อันส่งผลให้บันทึกการประชุมต้องดําเนินการจัดทําเป็น
เอกสารลับ หรือในการจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  
อาจแยกจัดทําบางส่วนเป็นรายงานลับก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๓๕ โดยในส่วนรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ นั้น 
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่ ก็ยังกําหนดเป็นการเฉพาะ
ให้เลขาธิการวุฒิสภาส่งไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาก่อน
ว่าจะสมควรเปิดเผยหรือไม่ด้วย  
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   ทั้งนี้ แม้การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ จะต้องดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๓๔ ข้อ ๑๓๕ และข้อ ๑๓๗ ก็ตาม  รายงานลับ บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงาน
การสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ นั้น จักต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ซึ่งบัญญัติให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผย  
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในสํานักกํากับและตรวจสอบมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สํานักกํากับ 
และตรวจสอบจึ งรวบรวมองค์ความ รู้ที่ มีอ ยู่มาจัดทํ า เ ป็น คู่ มือการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก” (เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติ 
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) 
ดังนี้  
   

๑. ข้ันตอนการดําเนินการในระหว่างพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ แบ่งได้เป็น ดังนี ้
  (๑) บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
รายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการสามัญ โดยหลักให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ  
เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย 
  (๒) การจัดทําบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ ในเบ้ืองต้นเห็นควรให้
ดําเนินการตามหลักปฏิบัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติกําหนดไว้  
โดยในการจัดทําบันทึกการประชุมให้สรุปเฉพาะสาระสําคัญของประเด็นที่ที่ประชุมพิจารณา 
และให้ระบุมติของที่ประชุมไว้ด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อกรรมาธิการสามัญผู้อภิปรายหรือผู้ชี้แจง  แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละคณะกรรมาธิการสามัญเป็นสําคัญ    
  (๓) หากคณะกรรมาธิการสามัญมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมให้คณะกรรมาธิการ
สามัญมีมติว่าเป็นเรื่องที่สมควรไม่เปิดเผย พร้อมระบุเหตุผลประกอบ  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการต้องระบุ
มติพร้อมเหตุผลประกอบที่มิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมดังกล่าว ไว้ในระเบียบวาระรับรองบันทึก 
การประชุมเพื่อเป็นหลักฐานด้วย    
  (๔) รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ จะแยกเป็น
๒ ส่วน คือ ๑) รายงานเปิดเผย และ ๒) รายงานลับ โดยในส่วนของรายงานลับ ให้ระบุข้อมูล 
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ พร้อมจัดทําบทสรุปเป็นรายบุคคลไว้เป็น 
ส่วนหนึ่งของรายงาน  



ค 
 
   เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญเพื ่อทําหน้าที ่ตรวจสอบประวัติฯ พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบร่างรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญทั ้งในส่วนรายงานเปิดเผยและรายงานลับแล้ว 
คณะกรรมาธิการสามัญก็จะพิจารณาและมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ  
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 134  และ 135 วรรคสอง  
ซึ่งกําหนดให้การประชุมและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญจะต้องจัดทําเป็นการลับ 
 

๒. ข้ันตอนการดําเนินการภายหลังจากคณะกรรมาธิการสามัญดําเนินการตามหน้าที่เสร็จแล้ว 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมาธิการสามัญดําเนินการ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
 (๑) จัดทําบันทึกกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเสนอรายงานของ
คณะกรรมาธิการสามัญต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕) 
  (๒) ให้คณะกรรมาธิการสามัญจัดทําบันทึกกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อเสนอรายงานลับและบันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการสามัญได้ให้การรับรองแล้วต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อมีมติว่าสมควรจะเปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยรายงานลับและบันทึกการประชุม 
ของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวหรือไม่ ในคราวเดียวกับการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ  
ทั้งนี้ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปในคราวเดียวกัน โดยให้งดใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่  เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี 
  (๓ )  ก่ อนนํ า เสนอรายงานลับของคณะกรรมาธิการสา มัญต่ อที่ ป ระชุ มสภา  
ให้คณะกรรมาธิการสามัญร้องขอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้มีการดําเนินการประชุมลับ แต่ในกรณีที่มิได้ 
มีการประชุมลับ ให้ประธานสภาสั่งงดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์  
(ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสองและวรรคสาม) 
  (๔) เม่ือที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเสร็จแล้ว ให้ที่ประชุม
พิจารณาด้วยว่ารายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ
สามัญนั้นสมควรจะมีมติให้เปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยโดยให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแถลงเหตุผล
และความจําเป็นในการมิให้เปิดเผยรายงานลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ 
ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้วย 
 
 



ง 
 
   (๔.๑)  เม่ือที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้วอาจมีมติ  ดังนี้ 
            (๔.๑.๑) กรณีที่ประชุมสภานิติ บัญญัติแห่ งชาติ มีมติ ให้ เ ปิดเผย 
รายงานลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ ให้เลขาธิการเก็บรักษารายงานลับ 
และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวไว้และให้เปิดเผยข้อมูลตามมติที่ประชุม   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

(๔.๑.๒) กรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติมิให้เปิดเผยรายงาน
ลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ ให้เลขาธิการเก็บรักษารายงานลับและบันทึก 
การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวไว้และจะเปิดเผยมิได้ให้สมาชิกส่งคืนสําเนารายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญต่อเลขาธิการในที่ประชุมสภา เพื่อนําไปทําลายตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อไป  โดยให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญหรือผู้ที่ประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญมอบหมาย เป็นผู้กํากับในการทําลายนั้น  (ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๙) 

--------------------------- 



ฉ 

คํานํา 
------------- 

 คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง “การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก (เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง 
จริยธรรมของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย)” ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก ได้บัญญัติ  
“ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เว้นแต่ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผย” และโดยที่สํานักกํากับและตรวจสอบมีหน้าที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ ดําเนินการด้านเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย และต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ 
“การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” ซึ่งกําหนดกระบวนการ
และขั้นตอนการพิจารณาไว้เป็นการเฉพาะ  

คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวัดความรู้  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานน้ีขึ้น เพื่อใช้เป็น
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว และสอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร)  
ที่กําหนดให้สํานักและกลุ่มตรวจสอบภายในดําเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ฯ ในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อนํามาจัดทําเป็นองค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รวมทั้ง เป็นการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องจากคู่มือ 
“การจัดการความรู้กระบวนการจัดทําข้อมูลเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญ ในความรับผิดชอบ
ของสํานักกํากับและตรวจสอบ” ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา   

  ทั้งนี้  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะช่วยส่งเสริม 
และสนับสนุนให้บุคลากรภายในสํานักกํากับและตรวจสอบมีเคร่ืองมือที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติราชการ 
ได้อย่างมีมาตรฐานและมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ 
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน 

จ 



ฉ 

เลขาธิการวุฒิสภากําหนด อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาทราบ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

 
สํานักกํากับและตรวจสอบ 

สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



ช 

สารบัญ 

หัวเร่ือง                 หน้า 

สรุปสาระสําคัญ                ก – ง 

คํานํา                  จ – ฉ 

สารบัญ            ช 

บทนํา/หลักการและเหตุผล               ซ – ฌ 

การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       ๑ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก  (เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติ 
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าที่ 
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) 

๑. การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ๒ 
 ๒. การพิจารณาวางกรอบแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  ๓ 
             ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ ๖ 

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   

บทสรุปและข้อเสนอแนะ                     ๑๓ 

บรรณานุกรม            



 ซ 

บทนํา/หลักการและเหตุผล 

 แนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และยังมีความสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินการตามเกณฑ์ 
PMQA ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้รวมทั้งกับแผนยุทศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ที่มุ่งเน้นการจัดทําองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อองค์กร
และผลลัพธ์ในการสนับสนุนหรือสะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของสํานักงานฯ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการจัดการความรู้ที่สําคัญต่อองค์กรในหัวข้อ
องค์ความรู้ที่ดําเนินการตามขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ที่ได้กําหนดไว้ในแผนการ
จัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีจํานวน ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑)  องค์ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
 ๒)  องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 ๓)  องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ๔)  องค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 สําหรับ สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความสําคัญ 
และสนับสนุนต่อการจัดการความรู้ในส่วนที่เก่ียวข้องตามขอบเขตการจัดการความรู้ คือ “องค์ความรู้ที่ ๑ 
ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ” และได้มีการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะมาดําเนินการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ เร่ือง “การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก” (เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) อันเป็นภารกิจหลัก
ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งมีแนวทางและข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ “การพิจารณาให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” ซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจาก
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั่วไป  ทั้งนี้ เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก ประกอบกับ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๑ ได้กําหนดว่า บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหา



ฌ 
 
ข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย 
เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย  ดังนั้น บันทึกการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทํา
หน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จึงต้องตกอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก และข้อบังคับการประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๑ ที่จักต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย เว้นแต่สภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทําหน้าที่ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓ จะมีมติมิให้เปิดเผย โดยมีขั้นตอน 
การดําเนินการที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนการดําเนินการในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ 
๒) ขั้นตอนการดําเนินการภายหลังจากคณะกรรมาธิการสามัญดําเนินการตามหน้าที่

เสร็จแล้ว 
สํานักกํากับและตรวจสอบได้มีการรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภา 

นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอบถามผู้ รู้และบุคลากรในสํานักกํากับและตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา มาประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นแล้ว จึงได้จัดทําคู่มือ เร่ือง “การดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก” (เฉพาะในส่วนของ
การปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร
ในสํานักกํากับและตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญ 
ในเรื่องดังกล่าว และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายนอกสํานักกํากับและตรวจสอบหรือผู้ที่สนใจทั่วไป 
ให้มีองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

 

------------------------------------- 

 

 



 
 

การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก๑

(เฉพาะในส่วนของการปฏบิัตหิน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ 
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง 

ตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนญูหรือกฎหมาย) 

-------------------------------- 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก  
ได้บัญญัติว่า “ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ 
รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการ  
ให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผย” ประกอบกับ 
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐   
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ๒  ซึ่งข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๑ ได้ก าหนดว่า “บันทึกการประชุม รายงาน 
การด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการ
ให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย” กรณีเช่นว่านี้เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญประสงค์ให้
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินการของคณะกรรมาธิการจะต้องยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ  ดังนั้น  บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ 
รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการทุกคณะ 
จึงต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ 
วรรคหก ประกอบข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๑ ที่จะต้องเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผย  

 

                                        
 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก บัญญัติว่า “ให้สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา 
แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบเว้นแต่สภาผู ้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณีมีมติ 
มิให้เปิดเผย” 

 
๒

 ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๔/ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง/ หน้า ๒๕/ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



- ๒ - 
 

 
 

  อนึ่ง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติ
ให้ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ที ่ตั ้งขึ ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่ 
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู ่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
ตามล าดับ  ดังนั้น  เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา จึงท าให้
คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่ต้องเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ 
รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชน
ทราบด้วย เว้นแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติมิให้เปิดเผย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  

  ด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๑ วรรคหนึ่ง 
ได้ก าหนดว่า “เมื่อมีกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลใดด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 
เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้น 
เป็นกรณี ๆ ไป”  กรณีเช่นว่านี้ เมื่อมีกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลใดด ารงต าแหน่งใด 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาสภาจะด าเนินการ 
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นทุกครั้ง   โดยส านักก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู
หรือกฎหมายทั้งสิ้น จ านวน  ๑๔  ต าแหน่ง  โดยสามารถจ าแนกออกเป็น  ๒ ลักษณะ  ดังนี้  
   ๑.๑ การพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   ได้แก่ 
   ๑.๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   ๑.๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน   
   ๑.๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
   ๑.๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
   ๑.๑.๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

๑. การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย 
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  ๑.๒ การพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมาย   ได้แก่ 
   ๑.๒.๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ๑.๒.๒ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
   ๑.๒.๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ   
   ๑.๒.๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   ๑.๒.๕ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   ๑.๒.๖ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. 
   ๑.๒.๗ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ๑.๒.๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   ๑.๒.๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

  ในการนี้  เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ 
วรรคหก ประกอบข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๑ ได้ก าหนดว่า  
บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา  
แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย  ดังนั้น 
บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ  รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา 
แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจึงต้อง 
ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย เว้นแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติมิให้เปิดเผย 

 

 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและ
วางกรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนี้  

  ๒.๑ ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที ่๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง 
การจัดท าและเปิดเผยบันทึกประชุมของคณะกรรมาธิการ  โดยที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการ   ดังนี้ 

    ๒.  การพิจารณาวางกรอบแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ 
         รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
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   ๒.๑.๑ บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการ โดยหลักให้เปิดเผยให้ประชาชน
ทราบ เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย 
   ๒.๑.๒ กรณีคณะกรรมาธิการคณะใดมีประสงค์ไม่เปิดเผยบันทึกการประชุม  
รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริ ง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี   
ให้คณะกรรมาธิการมีมติว่าเป็นเรื ่องที ่สมควรไม่เปิดเผย พร้อมระบุเหตุผลประกอบ  แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพ่ือมีด าริเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะมีมติให้เปิดเผยหรือมีมติมิให้เปิดเผยต่อไป 

  ๒.๑.๓ ก าหนดแนวปฏิบัติให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการทุกคณะ
ด าเนินการเกี่ยวกับบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ  ดังนี้ 

         - ในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุมให้มีการถามมติที่ประชุม ๒ ครั้ง  ดังนี้ 

             ครั้งที่ ๑  ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมหรือไม่ 
             ครั้งที่ ๒  ที่ประชุมมีมติจะไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมครั้งนั้นหรือไม่ 

- การท าบันทึกการประชุม ให้สรุปเฉพาะประเด็นและมติของที่ประชุม
และไม่ต้องระบุชื่อกรรมาธิการหรือผู้ชี้แจง 

  ๒.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที ่๒๗/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง 
การเปิดเผยเอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมาธิการ   โดยที่ประชุมได้มีมติว่า 
“เนื่องจาก มาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
บัญญัติให้สภาต้องเปิดเผยเอกสารของคณะกรรมาธิการ จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) บันทึกการประชุม 
๒) รายงานการด าเนินการ ๓) รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง และ ๔) รายงานการศึกษา ดังนั้น  
การเปิดเผยเอกสารของคณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว” 

  ๒.๓ ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง 
การเปิดเผยรายงานการประชุม (รายงานชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ  โดยที่ประชุมได้มีมติว่า  
“การด าเนินการเปิดเผยบันทึกการประชุมตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะเปิดเผยได้เฉพาะบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการที่ได้มีการตรวจสอบ  
และรับรองบันทึกการประชุมแล้วเท่านั้น ส่วนรายงานชวเลขและเทปบันทึกเสียงในการประชุม  
ของคณะกรรมาธิการนั้น เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงส าหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท า
บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมาธิการไม่ได้มีการตรวจสอบเพ่ือรับรอง
รายงานชวเลขและเทปบันทึกเสียงดังกล่าวแต่อย่างใด ” 
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  ๒.๔ ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การขอให้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ  
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  โดยที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการ   ดังนี้ 

   ๒.๔.๑ การเสนอขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลฯ ควรเสนอบันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลฯ ให้การรับรองแล้วต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพ่ือพิจารณามีมติเปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยไปในคราวเดียวกับการเสนอรายงานการตรวจสอบ
ประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เพ่ือพิจารณาไปในคราวเดียวกันด้วย 
   ๒.๔.๒ ขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคณะ
พิจารณาด าเนินการประชุมโดยเปิดเผยเป็นหลัก ส่วนการประชุมลับให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็น  
ส าหรับกรณีที่มีการเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม 
ของคณะกรรมาธิการคณะใดควรมีการแถลงเหตุผลและความจ าเป็นในการมิให้เปิดเผยต่อที่ประชุม  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพือ่เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้วย 

  ๒.๕ ในการพิจารณามีมติให้ เปิดเผยหรือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม  
รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี  
ของคณะกรรมาธิการน้ัน มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

   ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙  
วรรคหก  บัญญัติว่า “ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการ
ด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการ  
ให้ประชาชนทราบเว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผย” 

   ๒) ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่ 
 บัญญัติว่า “ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นให้เลขาธิการส่งรายงานลับไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาก่อนว่าจะสมควรเปิดเผยหรือไม่ และถ้าคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าไม่สมควรเปิดเผย ให้เลขาธิการแยกรายงานลับดังกล่าว
ออกจากรายงานการประชุมและเก็บรักษาไว้ โดยจะเปิดเผยมิได้ ” 
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  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า 
ในส่วนของอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเพ่ือมีมติให้เปิดเผยหรือมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญฯ ยังมีความไม่สอดคล้องกันอยู่บางประการ  ดังนั้น  เพ่ือให้การพิจารณา 
เพ่ือมีมติให้เปิดเผยหรือมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญฯ ดังกล่าว เป็นไป 
ด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

   ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุม  
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  จึงได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าวไว้ว่า  “ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่สภาจะตั้งขึ้นในอนาคตเสนอรายงานลับและบันทึก
การประชุมที่คณะกรรมาธิการรับรองแล้วต่อสภาเพ่ือมีมติว่าสมควรจะเปิดเผยหรือมิให้เปิดเผย  
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ในคราวเดียวกับการเสนอรายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายเพ่ือพิจารณาไปในคราวเดียวกัน โดยงดใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่  เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีต่อไป ”  

 

 

 

 

 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักกับและตรวจสอบ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ส านักก ากับและตรวจสอบ
จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการรายงาน
การสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 
ภายในส านักก ากับและตรวจสอบมีมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดอีกด้วย  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

    ๓.  หลักเกณฑ์และวธิีการด าเนินการเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ 
         รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรอืรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธกิาร  
         ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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  ๓.๑.๑ บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
รายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการสามัญ โดยหลักให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ  
เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย 

  ๓.๑.๒ กรณีการจัดท าบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ ในเบื้องต้นเห็นควร
ให้ด าเนินการตามหลักปฏิบัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติก าหนดไว้  
โดยในการจัดท าบันทึกการประชุมให้สรุปเฉพาะสาระส าคัญของประเด็นที่ ที่ประชุมพิจารณาและ 
ให้ระบุมติของที่ประชุมไว้ด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อกรรมาธิการสามัญ ผู้อภิปรายหรือผู้ชี้แจง  แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละคณะกรรมาธิการสามัญเป็นส าคัญ    

  ๓.๑ .๓  กรณีคณะกรรมาธิการสามัญ  มีมติมิ ให้ เปิดเผยบันทึกการประชุมให้
คณะกรรมาธิการสามัญมีมติว่าเป็นเรื่องที่สมควรไม่เปิดเผยพร้อมระบุเหตุผลประกอบ  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
ต้องระบุมติพร้อมเหตุผลประกอบที่มิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระรับรอง
บันทึกการประชุมเพ่ือเป็นหลักฐานด้วย  

  ๓.๑.๔  กรณีรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญฯ จะจัดท าแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ   
๑) รายงานเปิดเผย และ ๒) รายงานลับ  โดยในส่วนของรายงานลับ ให้ระบุข้อมูล ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ พร้อมจัดท าบทสรุปเป็นรายบุคคลไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน  

  ๓.๑.๕ เมื ่อคณะกรรมาธิการสามัญฯ พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างรายงาน  
ของคณะกรรมาธิการสามัญฯ ทั้งในส่วนของรายงานเปิดเผยและรายงานลับแล้ว คณะกรรมาธิการ
สามัญฯ ก็จะพิจารณาและมีมติม ิให ้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธ ิการสามัญฯ ทั ้งนี ้  
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 134  และ 135 วรรคสอง  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการในระหว่างพิจารณาของคณะกรรมาธกิารสามัญ 
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แผนผังการด าเนินการในระหว่างพิจารณาของคณะกรรมาธกิารสามัญ 

บันทึกการประชุม รายงานการด าเนนิการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน
การศกึษา แล้วแตก่รณขีองคณะกรรมาธิการสามัญ โดยหลักให้เปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ  

เว้นแต่สภามีมติมิให้เปิดเผย 

การจดัท าบนัทึกการประชมุให้สรุปเฉพาะสาระส าคัญของประเด็นที่ทีป่ระชุมพิจารณา 
และใหร้ะบมุตขิองทีป่ระชุมไวด้้วย โดยไมต่้องระบุชือ่กรรมาธกิารสามัญ ผู้อภิปรายหรือ 

ผู้ชี้แจง แต่ทั้งนี้ขึน้อยู่กับแนวทางของแต่ละคณะกรรมาธิการสามญัเป็นส าคัญ 

กรณีคณะกรรมาธิการสามัญมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมให้คณะกรรมาธิการสามญั  
มีมติว่าเป็นเรื่องที่สมควรไม่เปิดเผย พร้อมระบุเหตุผลประกอบ   

ฝ่ายเลขานุการต้องระบุมติพร้อมเหตุผลประกอบที่มิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม
ดังกล่าว ไว้ในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุมเพ่ือเป็นหลักฐานด้วย  

 

รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญฯ จัดท าแยกเป็น ๒ ส่วน  
คือ ๑) รายงานเปดิเผย และ ๒) รายงานลับ  

ทั้งนี้  ในส่วนของรายงานลบัให้ระบุข้อมูล ข้อเท็จจรงิและพยานหลักฐานที่ได้จาก 
การตรวจสอบ พร้อมจัดท าบทสรุปเป็นรายบุคคลไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้วย 

 
 

คณะกรรมาธิการสามัญฯ พิจารณาและมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับ 
พร้อมระบุเหตุผลประกอบ ทั้งนี้  ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 134  และ 135 วรรคสอง 
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 ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมาธิการสามัญด าเนินการเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 

 ๓.๒.๑ จัดท าบันทึกกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือเสนอรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการสามัญ และขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึก 
การประชุมและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญไปในคราวเดียวกัน โดยให้งดใช้ข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  

    ๓.๒.๑.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 

   (๑) รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวจะแยกจัดท าบางส่วนเป็น
รายงานลับก็ได้ โดยให้ระบุข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ และจัดท า
บทสรุปเป็นรายบุคคลไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานด้วย (ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕) 
    (๑.๑) กรณีรายงานเปิดเผย ให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จัดส่งให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม (ข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖) 

    (๑.๒) กรณีรายงานลับ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมาธิการสามัญน าเสนอรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการสามัญต่อที่ประชุมสภา โดยให้ เลขาธิการแจกจ่ายส าเนารายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญให้แก่สมาชิกเพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมสภา ส าเนารายงานลับดังกล่าว
สมาชิกจะน าออกนอกห้องประชุมมิได้ (ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง) 
  (๒) ก่อนน าเสนอรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญต่อที่ประชุมสภา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมาธิการสามัญร้องขอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือให้มีการด าเนินการประชุมลับ  
แต่ในกรณีที่มิได้มีการประชุมลับ ให้ประธานสภาสั่งงดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน์ (ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสองและ 
วรรคสาม) 

 
 
      

๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินการภายหลังจากคณะกรรมาธิการสามัญด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้วเสร็จ 
 



- ๑๐ - 
 

 
 

   ๓.๒.๑.๒ บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ   

       - บันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการสามัญเสนอต่อสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติเพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาว่าจะมีมติให้เปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยนั้น ต้องเป็นบันทึก 
การประชุมที่คณะกรรมาธิการสามัญได้ให้การรับรองความถูกต้องแล้วเท่านั้น   

  ๓.๒.๒ เมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ
สามัญแล้วเสร็จ   
   ๓.๒.๒.๑  หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารายงานของ
คณะกรรมาธิการสามัญแล้วเสร็จ ให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยว่ารายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ 
และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญนั้นสมควรจะมีมติให้เปิดเผยหรือมิให้เปิดเผย 

 ๓.๒.๒.๒  หากคณะกรรมาธิการสามัญเห็นสมควรมิให้เปิดเผยรายงานลับและ
บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ ให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแถลงเหตุผลและ 
ความจ าเป็นในการมิให้เปิดเผยรายงานลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญต่อที่
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   ๓.๒.๒.๓  เมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้วอาจมีมติ  ดังนี้  
       (๑) กรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้เปิดเผยรายงานลับ
และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเปิดเผย รายงานลับ
และบันทึกการประชุมดังกล่าวตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

 (๒) กรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติมิให้เปิดเผยรายงาน
ลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ  
  - ให้เลขาธิการเก็บรักษารายงานลับและบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวไว้และจะเปิดเผยมิได้  

  ๓.๒.๓  เมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณารายงานและบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมาธิการสามัญเสร็จแล้ว ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งคืนส าเนารายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญ (ถ้ามี) ต่อเลขาธิการในที่ประชุมสภาเพ่ือน าไปท าลายตามระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อไป  โดยให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญมอบหมาย เป็นผู้ก ากับในการท าลายน้ัน   

   (๑) ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าบันทึกเรียนประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
เพ่ือขอท าลายส าเนาเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญ 

   (๒) เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญเห็นชอบให้ท าลายส าเนาเอกสารลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญ  ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดท าบันทึกกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพ่ือขอท าลายส าเนาเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญ  



- ๑๑ - 
 

 
 

   (๓)  เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีด าริเห็นชอบให้ด าเนินการท าลาย
ส าเนาเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าบันทึกเรียนเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายส าเนาเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญ เพ่ือท าลายเอกสาร 
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  ต่อไป 

   (๔) เมื่อคณะกรรมการท าลายเอกสารลับเสร็จแล้ว ให้จดแจ้งการท าลายไว้  
ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและจัดท าใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบ  
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   (๕) ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าบันทึกกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ เพ่ือรายงานผลการด าเนินการท าลายส าเนาเอกสารลับของ
คณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 

     

 

 

 

 

   
 



- ๑๒ - 
 

- ๑๒ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แผนผังการด าเนินการภายหลังจากคณะกรรมาธกิารสามัญด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้วเสร็จ 

ให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแถลงเหตุผลและความจ าเปน็ 
ในการมิให้เปิดเผยรายงานลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ  

ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

ที่ประชุมสภานติิบัญญัติแห่งชาติมีมติให้เปิดเผย 
รายงานลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ 

ที่ประชุมสภานติิบัญญัติแห่งชาติมีมติมิให้เปิดเผย 
รายงานลับและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ 

คณะกรรมาธิการสามัญจัดท าบนัทึกกราบเรียนประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติเพื่อเสนอรายงานของ
คณะกรรมาธิการสามญั และขอให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม 

และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญไปในคราวเดียวกัน โดยให้งดใช้ข้อบังคับการประชมุ 
สภานิตบิัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี 

 

รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 
จะจัดท าเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) รายงานเปดิเผย ๒) รายงานลับ 

บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ 
- ต้องเป็นบนัทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการสามัญ 

ได้ให้การรับรองความถูกต้องแล้วเท่านั้น 

ก่อนน าเสนอรายงานลับ ให้คณะกรรมาธิการสามัญร้องขอต่อที่ประชุมสภา 
เพื่อให้มีการด าเนินการประชุมลบั แต่ในกรณีที่มิได้มีการประชุมลับ  

ให้ประธานสภาสั่งงดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ 

ให้เลขาธิการเก็บรักษารายงานลับและบันทึก 
การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวไว้ 

และจะเปิดเผยมิได้ 

เมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญแล้วเสร็จ  
ที่ประชุมจะด าเนินการพิจารณาว่ารายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ และบนัทึกการประชุม 

ที่คณะกรรมาธิการสามัญเสนอมานั้นสมควรจะมีมติให้เปิดเผยหรือมิให้เปิดเผย 

ให้เลขาธิการเก็บรักษารายงานลับและบันทึกการประชุม 
ของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวไว้และให้เปิดเผยข้อมูล
ตามมติที่ประชุม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

------------- 

 สํานักกํากับและตรวจสอบได้ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge 
Manament : KM) โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง และจําเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ . 2560 นอกจากนี้ ยังได้นําองค์ความรู้ 
ในส่วนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ มติของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งได้ให้ความเห็นและวางแนวทางการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน   
ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
และสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งผลต่อประสิทธิผลและความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 ทั้งนี้ ภายหลังจากการประมวลรวบรวมองค์ความรู้เพื่อปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวแล้ว
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ “การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย”  ข้อ 137 ที่ได้กําหนดหลักการในเรื่องของการนําเสนอรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ต่อที่ประชุมสภาไว้เป็นการเฉพาะ โดยความใน
วรรคสี่ บัญญัติไว้ว่า “ภายหลังการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นให้เลขาธิการส่งรายงานลับตามวรรคหน่ึง 
ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติ บัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อนว่าจะสมควร 
เปิดเผยหรือไม่ และถ้าคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าไม่สมควรเปิดเผย  
ให้เลขาธิการแยกรายงานลับดังกล่าวออกจากรายงานการประชุมและเก็บรักษาไว้ โดยจะเปิดเผยมิได้”
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2561 วันอังคารที่ 
6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเก่ียวกับข้อบังคับการประชุมฯ ข้อดังกล่าวโดยกําหนดเป็นหลักการว่า  
“เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 129 วรรคหก  
ให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตเสนอรายงานลับ 
และบันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการสามัญรับรองแล้วต่อสภา เพื่อมีมติว่าสมควรจะเปิดเผย 
หรือมิให้เปิดเผยไปในคราวเดียวกันกับการเสนอรายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรม เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกัน โดยงดใช้ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 137 วรรคสี่ 
เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี” ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  
ได้ดําเนินการตามมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าว 
 



- ๑๔ - 
 
    อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมฯ ในหมวด 8 จะเห็นได้ว่าข้อบังคับ
การประชุมฯ กําหนดแต่เพียงให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารง
ตํ าแหน่ งตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และเสนอรายงานต่อสภาเท่ านั้ น  
ประกอบกับข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 137 วรรคสี่ ก็ได้กําหนดขั้นตอนเก่ียวกับการเสนอรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตามหมวด ๘ ไว้โดยเฉพาะว่า ภายหลัง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารายงานและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ เสร็จสิ้น ให้เลขาธิการวุฒิสภาส่งรายงานลับดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อนว่าสมควรจะเปิดเผยหรือไม่ กรณีจึงเป็นขั้นตอนที่อยู่ 
ในหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะพิจารณาว่าจะเปิดเผยรายงานลับ
ดังกล่าวหรือไม่ต่อไป  
     ดังนั้น หากมีการของดใช้ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 137 วรรคสี่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 129 วรรคหก คณะทํางานฯ เห็นว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติควรเป็นผู้มีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีการงดใช้ข้อบังคับการ
ประชุมฯ ดังกล่าวไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณารายงานและรายงานลับของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ จึงจะถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมฯ  
 อนึ่ง เม่ือในทางปฏิบัติมีการงดใช้ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่ ทุกคร้ัง  
ฉะนั้น หากมีการเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมฯ ในอนาคตต่อไป เห็นควรกําหนดให้มีการ 
ยกเลิกความในข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 137 วรรคสี่ ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เป็นไปตามข้ันตอนตามข้อบังคับการประชุมฯ 
และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 วรรคหก  

 
 
 

------------------------- 



หนังสือ คู่มือการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๒๙ วรรคหก (เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ
 คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
 ทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) 
 
 
คณะผู้จัดท า นายนัฑ  ผาสุข  (เลขาธิการวุฒิสภา) ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 นายสันติชัย  พัฒนชาต ิ หัวหน้าคณะท างาน 
 นางสาวฑิตญาฬ  นาตรีชน คณะท างาน 
 นายคณฉัตร  สวุิทวัส คณะท างาน 
 นายวราวธุ  ศุภลักษณ ์ คณะท างาน 
 นางสาวสุวรรณ ี มัง่ม ี คณะท างาน 
 นางมลัยพร  เหล่าธรรมจักร คณะท างาน 
 นางสาวอาภัสรา  ประทุมทอง คณะท างาน 
 นายชัยชนะ  หนูอินทร ์ เลขานกุารคณะท างาน 
 นางสาวจันทนา  จงจงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
   
 
จัดท าโดย คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
 หมวด ๔ การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้   
 ส านักก ากับและตรวจสอบ  ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิ
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