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สรุปสาระสําคัญ 
องค์ความรู้เก่ียวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทํา
หน้าท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการ

เสนอชื่อให้ดาํรงตําแหน่งตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” 
-------------------------- 

 

  องค์ความรู้เก่ียวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับ 
การควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการ
หนึ่งของสํานักกํากับและตรวจสอบ  ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๓๔ ซึ่งกําหนดให้การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญให้กระทําเป็นการลับ จึงส่งผลให้เอกสาร
ที่ใช้ในการประชุมล้วนต้องเป็นเอกสารลับทั้งสิ้น  ประกอบกับข้อมูลอันเก่ียวกับการตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายดังกล่าว ล้วนเป็นข้อมูลเชิงลึก หากเกิดการร่ัวไหลขึ้น  อาจจะ
กระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิของบุคคลที่เก่ียวข้องได้ คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สํานักกํากับและตรวจสอบ จึงได้
ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 
ในการประชุมลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จากข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจากการศึกษา คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สํานักกํากับและตรวจสอบ ได้แบ่ง
แนวทางในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการรักษาความลับ 
ของทางราชการเก่ียวกับบุคคล ๒) ด้านการรักษาความลับของทางราชการเก่ียวกับสถานที่  
และ ๓) ด้านการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับ  ทั้งนี้ แนวทางในการควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับทั้ง ๓ ด้านดังกล่าว สามารถนํามาปรับใช้ในการประชุมลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทํา
หน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งจะนํามาสู่การจัดทํามาตรการในการ
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับของสํานักกํากับและตรวจสอบต่อไป      
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 องค์ความรู้เก่ียวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ เป็นแนวทางการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสํานักกํากับและตรวจสอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ต่อไป 

 ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  คณะทํางานฯ จึงได้จัดทํา 
องค์ความรู้ดังกล่าว  เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ
สามัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักกํากับและตรวจสอบ  ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ 
ไปสู่บุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไปอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการต่อไป 
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สรุปสาระสําคัญ ก   
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
บทนํา/หลักการและเหตุผล ง 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 
เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ๑ 

๑. ปัญหาจริยธรรมในการรักษาความลับของทางราชการและแนวทางแก้ไข และตัวอย่าง
 กรณีศึกษาทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง ๑ 

๒.  มาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ๔ 

 
บทสรุป    ๙ 
เอกสารอ้างองิ  ๑๒ 
ภาคผนวก  ๑๓ 
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บทน ำ/หลักกำรและเหตุผล 
------------------ 

 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  หมวด  11  ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา  204  ก าหนดให้ผู้ ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  หมวด  12  องค์กรอิสระ  ซึ่งประกอบด้วย  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มาตรา  217  ประกอบ
มาตรา  204  ก าหนดให้ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากวุฒิสภา  นอกจากนี้  ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่ ก าหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติ อาทิ  อัยการสูงสุด  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น   
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา   
    โดยการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  2560  ข้อ  134  ก าหนดให้  
การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญที่สภาตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ   
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย  ให้กระท าเป็นการลับ   
    ทั้งนี้ เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  2560  และข้อบังคับ  
การประชุมวุฒิสภา  ที่ผ่านมา  ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมลับ  และตั้งแต่ภายหลังจากที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกาศใช้บังคับ  ได้มีการแบ่งภารกิจ 
ในการท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  ให้แก่   
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง  กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ  และกลุ่มงานติดตามผลการด าเนินงาน  
ปัจจุบันเป็นระยะเวลาพอสมควร  กลุ่มงานต่าง ๆ  ในส านักก ากับและตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  ซึ่งอาจมีรายละเอียดการปฏิบัติ  
และปัญหาเกี่ยวกับการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ   
ที่แตกต่างกันไป  ดังนั้น  เพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวกับการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  ของกลุ่มงานต่าง ๆ  ในส านักก ากับและตรวจสอบ  ให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน  และก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในด้านจริยธรรมในการรักษาความลับของทางราชการ  
ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลากรของส านักก ากับและตรวจสอบ  จึงเห็นความจ าเป็นในการจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความ
ประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายขึ้น  เพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินงานของส านักก ากับและตรวจสอบ  
และของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป   
 
  



องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมข้อมลูข่าวสารลับ 
ในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัต ิ ความประพฤติ   

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

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

  องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ
ท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรภายในส านักก ากับ 
และตรวจสอบ จากการจัดโครงการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  
ของส านักก ากับและตรวจสอบ เพ่ือสร้างมาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับการท าหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้ รับการเสนอชื่ อให้ ด ารงต าแหน่ งตามบทบัญญั ติ  
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้งการเสริมสร้างมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมในการรักษาความลับของข้าราชการและเกิดความตระหนักรู้การควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  
  ทั้งนี้ จากการจัดโครงการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) 
ดังกล่าว คณะท างานฯ ได้ด าเนินการวบรวมประเด็นส าคัญต่าง ๆ มาจัดท าเป็นองค์ความรู้ โดยแบ่งประเด็น
ส าคัญ ออกเป็ น  ๒  ประเด็น  คื อ  ๑ ) ปัญ หาจริยธรรมในการรักษาความลั บของทางราชการ 
และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และ ๒) มาตรการในการควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ปัญหาจริยธรรมในการรักษาความลับของทางราชการและแนวทางแก้ไข และ
ตัวอย่างกรณีศึกษาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หมวด ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
รัฐสภา ข้อ ๑๑ บัญญัติว่า “ข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวง
งานรัฐสภา และประชาชน ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
โดยรักษาความลับของทางราชการและความลับอื่นที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากผู้มาติดต่อราชการ 
เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว หรือการตรวจสอบตามที่
ก ฎ ห ม าย  ก ฎ  ห รื อ ข้ อ บั งคั บ  ก าห น ด แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
ของราชการ” ซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๒ (๘) แห่งกฎ ก.ร. ว่า
ด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 



 
๒ 

 

 

  ทั้งนี้ ได้มีกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริยธรรมในการรักษาความลับทางราชการ 
สามารถสรุปได้เป็น ๔ กรณี ดังนี้ 

 กรณีศึกษาที่หน่ึง เจ้าหน้าที่ส านักงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา (National Security 
Agency: NSA) ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาซอฟแวร์ของหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลลับของหน่วยงาน
ได้ ต้องรับโทษทางอาญา เนื่องจากประมาทและท าให้ข้อมูลของหน่วยงานรั่วไหลไปยังประเทศรัสเซีย 

  ข้อเท็จจริงปรากฏจากการสอบสวนว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ได้ส่งข้อมูลให้แก่ประเทศ
รัสเซียโดยตรง แต่ได้น างานซึ่งเป็นข้อมูลลับของส านักงานกลับไปท างานต่อที่บ้าน โดยถ่ายโอนข้อมูลของ
ส านั ก ง าน เข้ า สู่ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ข อ งต น เอ งที่ บ้ า น  ซึ่ ง มี โ ป รแ ก รม ป้ อ งกั น ไว รั ส  Kaspersky  
ที่ผลิตโดยประเทศรัสเซีย ท าให้ประเทศรัสเซียสามารถเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ผ่านทางโปรแกรม
ดังกล่าวได้ และในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดทางอาญา เพราะเหตุประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
และท าให้ข้อมูลลับของหน่วยงานรั่วไหล แม้ว่าไม่ได้กระท าโดยเจตนาก็ตาม 

 เป รี ยบ เที ย บ กั บ ก ารท า งาน ขอ งส า นั ก ก า กั บ แล ะต รวจส อบ  ก รณี ห าก มี 
ความจ าเป็นต้องน าเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารลับออกไปท างานที่บ้านหรือนอกส านักงานต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด 

 กรณีศึกษาที่สอง ข้าราชการครูผู้มีหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบบรรจุเพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ได้น ารายละเอียดข้อสอบข้อเขียนไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ โดยเจตนา  
ที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๔/๒๕๓๖  

 กรณีข้าราชการครูท่านหนึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ในการสอบบรรจุเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ทราบรายละเอียดของข้อสอบ  
วัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง ซึ่งใช้เป็นข้อสอบข้อเขียนส าหรับ
การสอบแข่งขันดังกล่าว และน าข้อสอบซึ่ งเป็นข้อมูลข่ าวสารลับของทางราชการไปเปิดเผย  
ให้ผู้เข้าสอบบรรจุครูหลายรายได้รับทราบ  

 ทั้งนี้ แม้ข้าราชการครูดังกล่าวจะมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในส่วนของการสอบข้อเขียนโดยตรง 
แต่ถือได้ว่ามีหน้าที่ในการสอบครอบคลุมถึงการสอบแข่งขั้นครั้งนี้ทั้งหมด มิใช่มีหน้าที่เฉพาะช่วงการสอบ
สัมภาษณ์ เท่ านั้ น  ดั งนั้ น  จึ งมี ค วามผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญ า ฐาน เป็ น เจ้ าพนั ก งาน  
น าความลับทางราชการให้ผู้อื่นรู้โดยมิชอบ 

 จากกรณีศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจริยธรรมในการรักษาความลับของราชการ 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยหากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางอาญา รวมทั้ง เป็นความผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อืน่ไดร้ับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 เปรียบเทียบกับการท างานของส านักก ากับและตรวจสอบ หากมีการประชุมลับ 
ในการตรวจสอบประวัติฯ ต้องไม่น าข้อมูลที่มีการพิจารณาในที่ประชุมลับมาเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกที่
ไม่ใช่กรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ได้รับทราบ เช่น ค าสัมภาษณ์, ประเด็นซักถาม, 



 
๓ 

 

 

การแสดงวิสัยทัศน,์ การพิจารณาและการลงมติของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติมิให้เปิดเผย เป็นต้น 

 กรณีศึกษาที่สาม ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประมาท
เลินเล่อในการเก็บรักษาความลับของราชการ จนเป็นเหตุให้ข้อมูลข่าวสารลับไปปรากฏยังสื่อ  
สังคมออนไลน์  

 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งยื่นขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ  
โดยเอกสารประกอบการยื่นขอข้อมูลข่ าวสารคือส าเนาบัตรประจ าตั วผู้ สื่ อข่ าวซึ่ งเป็นข้อมูล  
ส่วนบุคคล ได้ไปปรากฏยังสื่อสังคมออนไลน์และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลดังกล่าว จึงมีการ  
น าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง  

 ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๗๙/๒๕๖๑ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า  
เมื่อมีบุคคลภายนอกยื่นหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอข้อมูล และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  
ได้รับหนังสือไว้แล้ว ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือราชการ ตามระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งก าหนดว่า การเก็บหนังสือที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง ดังนั้น การที่บุคคลภายนอกน าส าเนาบัตรประจ าตัวมายื่นให้แก่หน่วยงาน 
แ ละข้ อ มู ล เอ ก ส ารดั งก ล่ า ว ได้ ไป ป ราก ฏ บ น สื่ อ สั งค ม อ อน ไลน์  จึ ง เป็ น ก รณี ที่ เจ้ าห น้ าที่ 
ในหน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่ในการเก็บรักษาหนังสือราชการให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้รับผิดได้ 

 กรณีศึกษาดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของการเก็บรักษาเอกสารราชการ  
ในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน แม้ว่ายังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น แต่เอกสารซึ่งหน่วยงานรับมาจาก
บุคคลภายนอกแล้วนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต้องเก็บรักษาให้เหมาะสมและป้องกันไม่ให้
ข้อมูลถูกน าไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลได้ 

 เปรียบเทียบกับการท างานของส านักก ากับและตรวจสอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โด ย เฉ พ าะ ก าร ใช้ สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไล น์ ข อ งแ ต่ ล ะ บุ ค ค ล ใน ช่ อ งท า ง  Facebook ห รื อ  Line  
ต้องระมัดระวัง ไม่ควรกดไลก์  กดแชร์  หากเป็นข้อมู ลของราชการที่ เกี่ ยวข้องกับส านั กงาน  
ต้องใช้ วิจารณญาณในการใช้ช่องทางการสื่ อสารต่ าง ๆ  ด้ วย มิ ฉะนั้ นอาจเกิดความเสียหาย  
ต่อทางราชการได้  

 กรณีศึกษาที่สี่ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมเข้าใจผิดและน าคู่มือแนวทางในการพิจารณา
พิพากษาคดีของผู้พิพากษาซึ่งเปน็เอกสารลับไปวางไวย้ังหอ้งเวรชี้ของศาล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ได้ โดยกรณีดังกล่าวเจ้าพนักงานศาลมิได้มีเจตนาในการเผยแพร่เอกสารลับแต่อย่างใด และคู่มือการ
พิพากษาคดีซึ่ งเป็นเอกสารลับนั้นยังไม่มีบุคคลภายนอกพบเห็น แต่ผลจากการกระท าดังกล่าว  
ท าให้เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  



 
๔ 

 

 

 จากกรณีศึกษาข้างต้น เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารลับบางกรณีมิได้ระบุ “ลับ” ซึ่งเป็น
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในการพิจารณาว่าเอกสารดังกล่าวหากถูกเผยแพร่ออกไปจะก่อให้ เกิด  
ความเสียหายแก่บุคคลใดหรือไม่ โดยหากเป็นเช่นนั้น ควรเก็บรักษาเอกสารไว้อย่างมิดชิด 

 เปรียบเทียบกับการท างานของส านักก ากับและตรวจสอบ  กรณีเป็นเอกสารข้อมูลลับ 
ควรจัดเก็บตามที่ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 จากกรณีศึกษาทั้ง ๔ กรณีดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร 
ในส านักก ากับและตรวจสอบ เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการรักษาความลับ  
ของข้าราชการในส านักก ากับและตรวจสอบ ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการรักษาข้อมูลข่าวสารลับ  
มีความรอบคอบในการใช้และปกปอ้งขอ้มูลขา่วสารลับที่ไดม้าระหว่างการปฏิบัตหินา้ที่ในการประชมุลับของ
คณ ะกรรม าธิ ก ารสามั ญ เพ่ื อท าห น้ าที่ ต รวจสอบ ป ระวัติ  ค ว ามป ระพ ฤติ  แ ละพ ฤติ ก รรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ งตามบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ  
หรือกฎหมาย 

 
๒. มาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือ

ท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 ๒.๑ มาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เป็นการประชุมลับตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติ  พ .ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดว่า การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ ให้กระท าเป็นการลับ  
โดยผู้ที่ จะเข้าฟังการประชุ มได้นั้น  ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมและได้รับอนุญาต 
จากคณะกรรมาธิการสามัญ 
  การประชุมลับ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ก าหนดนิยามของ “การประชุมลับ” หมายความว่า การ
ร่วมปรึกษาหารือเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ เป็นความลับของทางราชการ และให้หมายความรวมถึง 
การหาข้อยุติ ข้อพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย การบรรยายสรุป และเหตุการณ์ 
ที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นด้วย โดยระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดรายละเอียดในการกระท าให้การประชุม
เป็นการลับที่ส าคัญ คือ   

  ๑) ต้องก าหนดมาตรการรักษาความลับในการประชุมลับ 
  ๒) ตอ้งแตง่ตัง้เจ้าหน้าทีค่วบคุมการรกัษาความปลอดภัยในการประชมุลับและนาย
ทะเบียน ข้อมูลข่าวสารลับ 
  ๓) บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณ์บุคคล พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับในการประชุมนั้น  



 
๕ 

 

 

  ๔) ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์  หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียง 
เข้าไปในสถานที่ประชุม และต้องไม่น าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือข้อมูลข่าวสารใด ๆ ออกนอกสถานที่
ประชุม  
  ๕) การก าหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ คือ ก าหนด 
อาณาเขตที่ใช้ในการประชุมลับ และจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดการ
ประชุมลับ รวมทั้งก าหนดให้มีบัตรผ่านหรือป้ายแสดงตนส าหรับใช้ควบคุมบุคคล 
  ๖) ควบคุมบุคคลเพ่ือตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้า
พ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่หวงห้าม 
  นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกับการประชุมลับ คือ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ใช้บังคับกับฝ่ายบริหารเท่านั้น มิได้น ามาใช้บังคับกับฝ่ายนิติบัญญัติ แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
  หากมีการน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับการประชุมลับ จะต้องเป็นไปภายใต้หลักการรักษาความปลอดภัย  
๓ ประการ กล่าวคือ 
  ๑ ) ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย เกี่ ย ว กั บ บุ ค ค ล  (Personal Security)  
คือ มาตรการที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช้ปฏิบัติต่อข้าราชการ  หรือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการ โดยจะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติและพฤติการณ์จากกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ส าหรับบุคคลที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชั้นความลับ 
  ๒) การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ (Classified Information 
Security) คือ มาตรการที่ก าหนดขึ้นส าหรับปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับเพ่ือไม่ให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ได้ล่วงรู้
หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับนั้น โดยห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียง
เข้าไปในสถานที่ประชุม และต้องไม่น าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือข้อมูลข่าวสารใด ๆ ออกนอกสถานที่
ประชุมนั้น 
  ๓) มาตรการรักษาความปลอดภัย เกี่ ยวกับสถานที่  (Physical Security)  
คือ มาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาให้ความปลอดภัยที่สงวน อาคาร และสถานที่ราชการ ให้พ้นจากการ
โจรกรรม จารกรรม และการก่อการร้าย ซึ่งครอบคลุมไปถึงบุคคลและสิ่งของที่อยู่ภายในสถานที่ 
นั้นด้วย โดยจัดท าแผนและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ตรวจสอบและควบคุม 
บุคคลที่ ได้รับอนุญาตให้ผ่ านเข้ ามาในที่ พ้ืนที่หวงห้ าม มีบันทึกหลักฐานการเข้ าและการออก 
 
 
 



 
๖ 

 

 

  ๒.๒ มาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 
  จากการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในส านักก ากับและตรวจสอบคณะท างานฯ ได้ก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตาม
กระบวนการขั้นตอนในการประชุมลับของคณะกรรมาธิการสามัญ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงเวลา กล่าวคือ 
ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังปิดการประชุม 

๑. ก่อนการประชุม 
 ๑.๑ การก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประชุมลับ  

- มีข้อเสนอให้ผู้รับผิดชอบในการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประชุม
ลับ คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและผู้อ านวยการส านัก 

- มีข้อเสนอให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการพิจารณาความไว้วางใจในการรักษาความลับของทางราชการของเจ้าหน้าที่ โดยอาจจัดให้มี  
การอบรมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมเอกสารลับ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท า
หน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 

- มีข้อเสนอให้สร้างมาตรการในการกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
โดยการจัดโครงการสัมมนาหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับ 

๑.๒ การพิจารณาและจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประชุมลับ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติการณ์ของบุคคล ที่ปรากฏ 

ในรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ เป็นข้อมูลข่าวสารลับในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  เนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาและมตขิองคณะกรรมาธกิารสามญัเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประวตัิฯ การมีหนังสือเพื่อขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นข้อมูลข่าวสารลับ เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่คณะกรรมาธิการสามัญใช้ในการด าเนินการตรวจสอบประวัติของบุคคล และการเปิดเผยอาจท าให้
การด าเนินการไม่บรรลุผล 

- ข้อมูลค าชี้แจงของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ บันทึกการประชุม มติที่
ประชุม ร่างรายงานฯ ข้อร้องเรียน และข้อซักถาม เป็นข้อมูลข่าวสารลับ 

- มีข้อเสนอในกรณีที่แต่ละกลุ่มงานพิจารณาเอกสารลับแตกต่างกัน หากไม่
แน่ชัดว่าเป็นเอกสารลับหรือไม่ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้วินิจฉัย 

๒. ระหว่างการประชุม 
 ๒.๑ การแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่

ตรวจสอบประวัติฯ เป็นการประชุมลับตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 
๘ การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหนง่ตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ข้อ ๑๓๑ และโดยที่ ข้อ 
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๑๓๔ ก าหนดว่า การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญให้กระท าเป็นการลับ โดยผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ 
ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการสามัญ 

- การขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการสามัญทุกท่าน มิให้น าโทรศัพท์ 
หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้ามาในห้องประชุม หรือหากกรรมาธิการสามัญท่านใดน าเข้ามา  
ในห้องประชุม ขอให้น าไปวางไว้ในที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยการด าเนินการดังกล่าวมิได้เป็น
ข้อก าหนดตามข้อบังคับการประชุมฯ จึงเป็นมาตรการที่น ามาใช้ในรูปแบบของการขอความร่วมมือ  
ทั้งนี้ มีผู้เสนอให้น ากล่องซึ่งสามารถเก็บเสียงได้ มาใช้เก็บอุปกรณ์สื่อสารภายในห้องประชุม และในกรณีที่
กรรมาธิการสามัญไม่น าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเก็บไว้กับฝ่ายเลขานุการ ให้ท าบันทึกรายละเอียดการเก็บ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในการประชุมแต่ละครั้ ง ว่ามีคณะกรรมาธิการสามัญท่านใดบ้างที่ ไม่ ได้มอบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ฝ่ายเลขานุการเก็บไว้ 

- เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในการเสนอมาตรการเพ่ือการประชุมลับ  
แต่คณะกรรมาธิการสามัญจะเห็นด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมาธิการจะเป็นผู้พิจารณาว่า
เห็นด้วยหรือไม่ 

๒.๒ การตรวจสอบบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประชุมลับ 
- มีข้อเสนอในกรณีการประชุมที่มีการเชิญบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อและ

ผู้เข้าร่วมประชุมมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญ ไม่ควรให้พนักงานบริการเข้ามาบริการเครื่องดื่มใน
ระหว่างการชี้แจง โดยให้บริการเสร็จก่อนที่จะมีการประชุมชี้แจง ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันมิให้มีบุคคลภายนอกเข้า
มารับรู้รายละเอียดเนื้อหาในการประชุม 

๒.๓ บันทึกรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกเสียงการประชุม ผู้จดบันทึกการประชุม  
และผู้จัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ 

- มีข้อเสนอให้ขอความร่วมมือจากส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
เพ่ือให้ส่งข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชวเลขในการประชุมแต่ละครั้ง เพ่ือน ามาเป็น
เอกสารแนบท้ายประกอบบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 

๒.๔ การควบคุมเอกสารลับในการประชุม 
- กรณีที่กรรมาธิการสามัญมีความประสงค์จะน าส าเนาเอกสารลับออกจาก

ห้องประชุม ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญก่อน และให้กรอกรายละเอียด  
และลงลายมือชื่อในแบบหลักฐานการน าส าเนาเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญออกนอกห้องประชุม 
ทั้งนี้ เมื่อกรรมาธิการสามัญส่งคืนเอกสารลับ ให้ตรวจนับจ านวนเอกสารและตรวจสอบจ านวนหน้าของ
เอกสารลับว่าครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้ง บันทึกการรับคืนไว้ด้วย 

๓. หลังปิดการประชุม 
๓.๑ การควบคุมเอกสารลับภายหลังการประชุม 

- ต้องตรวจสอบจ านวนเอกสารลับที่ใช้ในห้องประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
ทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมาธิการว่าครบตามจ านวนหรือไม่ 
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- เมื่อรับเอกสารลับกลับมาจากกรรมาธิการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบของส านัก
ก ากับและตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ ตรวจนับจ านวนเอกสารและสุ่มตรวจสอบจ านวนหน้าของเอกสารลับ  
ว่าครบหรือไม่ 

๓.๒ การตรวจรับคืนเอกสารที่กรรมาธิการสามัญน าออกนอกห้องประชุม 
- กรณีที่กรรมาธิการสามัญน าเอกสารลับออกนอกหอ้งประชุม เมื่อมีการส่งคืน

เอกสารลับ ให้ผู้รับผิดชอบของส านักก ากับและตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ ตรวจนับจ านวนเอกสารและ
ตรวจสอบจ านวนหน้าของเอกสารลับว่าครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้ง บันทึกการรับคืนไว้ด้วย 

๓.๓ การลบไฟล์เสียงการประชุม  
- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานควรควบคุมให้มีการลบไฟล์เสียงการประชุมทุกครั้ง 

ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว  
 
                   ---------------------------------------------------- 

 
  



บทสรุป 

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

 
          จากการศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างบุคคลากรภายในส านัก
ก ากับและตรวจสอบ เพ่ือประมวลเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  สามารถ
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ด้านการรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับบคุคล 

 ๑.  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและผู้อ านวยการส านัก  พิจารณาความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ในการ
รักษาความลับของทางราชการ  หากจ าเป็นอาจอบรมหรือชี้แจงในเรื่องการรักษาความลับของทาง
ราชการก่อนที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
สามัญฯ  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญฯ 

 ๒.  ตรวจสอบว่ามีบุคคลใดที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการประชุมลับและได้รับอนุญาต 
จากคณะกรรมาธิการสามัญฯ  ให้เข้ามาในการประชุมลับในแต่ละครั้ง  แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ที่
จะเข้ามาในการประชุมลับเพื่อความสะดวกในการควบคุมบุคคล 

 ๓.  บันทึกรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกเสียงการประชุม  ผู้จดบันทึกการประชุม  และผู้จัดท า
รายงานการประชุม  ทั้งนี้  ให้ระบุเวลาเข้าและออกจากห้องประชุมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

ด้านการรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับสถานที่ 

 ๑.  จัดวางเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญในห้องประชุมลับโดยมีการปิดทับหรือปกปิด
ไม่ให้เห็นโดยง่าย  และให้มีตรวจตราการจัดวางเอกสารลับดังกล่าวว่ามีการปิดทับหรือปกปิดไม่ให้เห็น
โดยง่ายแล้ว 

 ๒.  จัดให้มี เจ้ าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญฯ  ควบคุมบุคคล 
เพ่ือตรวจสอบให้ทราบว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการสามัญฯ  เข้าและออกจากห้อง
ประชุมลับตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมาธิการสามัญก าหนด 

 ๓.  ตรวจสอบว่ามีบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมเข้ามาในห้องประชุมหรือไม่   
หากพบว่ามีบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมจะเข้ามาในห้องประชุม  หรืออยู่ในห้องประชุม   
ให้แจ้งต่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทราบ  และให้เชิญบุคคลดังกล่าวออกนอกห้องประชุม
โดยทันที   

 



๑๐ 
 

 
 

ด้านการรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัข้อมูลข่าวสารลบั 

 ๑.  ตรวจสอบสรรพเอกสารที่เข้ามาสู่คณะกรรมาธิการสามัญ  หากพบวา่เอกสารใดมีเนื้อหา
เป็นข้อมูลข่าวสารลับให้ด าเนินการจดัท าเปน็เอกสารลบัตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลับของทาง
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทั้งนี้  หากมีปญัหาว่าเอกสารใดจะเป็นเอกสารลับหรือไม่  ให้สอบถามนาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบัหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

  จัดท าส าเนาเอกสารลับในการประชุมให้มีจ านวนจ ากัดตามความจ าเป็น  โดยปกปิดทับ
พร้อมระบุหมายเลขชุดและชื่อ – สกุล  ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาก ากับไว้ในแต่ละชุดด้วย 

 ๒.  ยกร่างขั้นตอนการประชุมเพ่ือให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเป็นการด าเนินการประชุมลับตามข้อบังคับฯ จึงไม่สามารถเปิดเผย
ได้ ต ามที่ รั ฐ ธ รรมนูญฯ  มาตรา  ๑๒๙ วรรคหก  และข้ อบั งคั บการประชุมฯ   ก าหนด   
เ พ่ือขอความร่วมมือกรรมาธิการสามัญมิ ให้น าโทรศัพท์ หรือเครื่ องมือสื่อสารใด ๆ เข้ ามา 
ในห้องประชุมลับ     

 ๓.  จัดให้มีกล่องส าหรับเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ี
สามารถบันทึกภาพและเสียงของบุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการประชุมลับ  โดยเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจะน าโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ใส่ลงในซองที่ได้จัดเตรียมไว้   
และระบุจ านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับที่ซองดังกล่าว  
จ ากนั้ น   เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ ค วบคุ มจะน าซองดั ง กล่ า ว เก็ บ ใส่ ล ง ในกล่ อ งที่ เ ต รี ยม ไว้  แ ละ ให้ 
ผู้ฝากลงลายมือชื่อในทะเบียนควบคุม  โดยลงลายมือชื่อทั้งการน าฝากและการรับคืน  พร้อมระบุเวลา
ในการน าฝากและรับคืนด้วย 

 ๔.  กรณีที่กรรมาธิการสามัญมีความประสงค์จะน าส าเนาเอกสารลับออกจากห้องประชุม   
ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญก่อน  และให้กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ
ในแบบหลักฐานการน าส าเนาเอกสารลับของคณะกรรมาธิการสามัญออกนอกห้องประชุม   
ทั้งนี้  หากกรรมาธิการสามัญส่งคืนให้ท าการตรวจสอบจ านวนหน้าเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้ว
จึงบันทึกการรับคืนไว้ด้วย 

 ๕.  ท าการตรวจสอบเอกสารลับที่ใช้ในการประชุมทันทีหลังปิดการประชุม  โดยในส่วนส าเนา
เอกสารลับ  หากตรวจพบว่ามีจ านวนไม่ครบถ้วน  ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ 
รีบด าเนินการค้นหาเอกสารกลับมาโดยพลัน 

 ๖.  เมื่อจัดท าบันทึกการประชุมเสร็จแล้ว  ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
ด าเนินการตรวจสอบการจัดท าบันทึกการประชุมและการลบไฟล์เสียงการประชุม  แล้วรายงานให้
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทราบด้วย 



๑๑ 
 

 
 

 ทั้งนี้ ผลจากการจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายดังกล่าวจะ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางในการประชุมลับของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหนง่ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย  และท าให้บุคลากรของส านกั
ก ากับและตรวจสอบได้ตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 

- พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

- ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

- ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

- ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความปลอดภัยแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

-  ข้อบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

-   แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการประชุมลบัของคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าที่ 
ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด ารงต าแหนง่ตามบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย, ส านักก ากบัและตรวจสอบ, 
๒๕๖๐. 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ส านกัก ากับและตรวจสอบ 

 เรื่อง “มาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธกิารสามัญ 
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคล 

ผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” 

 

 



 



 

 



ภาคผนวก ข 

 
  คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา    นายนัฑ  ผาสุข     เลขาธิการวุฒิสภา 

คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ของส านักก ากับและตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายสันติชัย  พัฒนาชาติ   หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวโฉมเฉลา  เอี่ยมไพโรจน์  คณะท างาน 
๓. นายวราวุธ  ศุภลักษณ์    คณะท างาน 
๔. นายคณฉัตร  สุวิทวัส    คณะท างาน 
๕. นางสาวจริงจัง  นะแส    คณะท างาน 
๖. นางมลัยพร  เหล่าธรรมจักร   คณะท างาน 
๗. นางนฤมล  เผือกอ าไพ    คณะท างาน 
๘. นางสาวอาภัสรา  ประทุมทอง   คณะท างาน 
๙. นางสาวจันทนา  จงจงประเสริฐ  คณะท างาน 

๑๐. นายชัยชนะ  หนูอินทร์   เลขานุการคณะท างาน 
๑๑. นายวัชรภัทร  ด่านคงรักษ์   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
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