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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๐๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอ
ส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ านวน ๒ รายการ เพ่ือน าไปใช้
ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องแห่งถ้อยค าที่ผู้อุทธรณ์ได้ให้การไว้ อีกทั้งเพ่ือด าเนินการใช้ร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 



 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๙๙๕  

 

 ผู้อุทธรณม์ีหนังสือลงวนัที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปดิเผยขอ้มูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่านาย ข. กับพวกมีพฤติกรรมตามที่มี
ข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มี
ค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และควรด าเนินคดีอาญา
กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูก



 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๙๙๖  

 

กล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนวินั ยอย่างร้ายแรง  
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒ ) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้
ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือการเตรียมการตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว  
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
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แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๐๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอ
ส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ านวน ๒ รายการ เพ่ือน าไปใช้
ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องแห่งถ้อยค าที่ผู้อุทธรณ์ได้ให้การไว้ อีกทั้ง  เพ่ือด าเนินการใช้ร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่  ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น  
ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่ าขนาดใหญ่  
ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่านาย ข. กับพวกมี
พฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการ  
เพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดและควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้ง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่
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เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่  
การเปิดเผยข้อมูลมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจรงิเรือ่งดงักล่าวทีป่รากฏ
ในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เนื่องจากในการสืบสวนขอ้เท็จจรงิมคี าให้การของพยานทีเ่ป็นประโยชนต์่อการสอบสวน หากเปิดเผย
ข้อมูลอาจท าให้ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา  
จะน าไปสู่การยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้ อมูลที่ผิดไปจาก
ความเป็นจริง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้
อุทธรณ์กับพวกแล้ว ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและชี้แจงพยานหลักฐานเพ่ือ
แก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
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ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๐๕/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอ
ส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ านวน ๒ รายการ เพ่ือน าไปใช้
ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องแห่งถ้อยค าที่ผู้อุทธรณ์ได้ให้การไว้ อีกทั้ง  เพ่ือด าเนินการใช้ร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นก ลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้
อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ
บริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
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ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณา 
ในหน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๐๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงค วามรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปั จจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๐๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ านวน ๒ รายการ เพ่ือน าไปใช้
ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องแห่งถ้อยค าที่ผู้อุทธรณ์ได้ให้การไว้ อีกทั้ง  เพ่ือด าเนินการใช้ร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์  ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชก ารในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่านาย ข. กับพวกมีพฤติกรรมตาม 
ที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้า
ไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และควรด าเนินคดี
อาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง อาจท าให้
การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
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ค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้
ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือการเตรียมการตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 



 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๑๐๑๓  

 

สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่  ๑๗ ถึง ๒๐  
และรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณา
ในหน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทัง้ให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๐๘/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนิ นการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๐๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ านวน ๒ รายการ เพ่ือน าไปใช้
ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องแห่งถ้อยค าที่ผู้อุทธรณ์ได้ให้การไว้ อีกทั้ง  เพ่ือด าเนินการใช้ร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้ อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้
อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง  
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์
กับพวกแล้ว ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและชี้แจงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อ
กล่าวหาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ค วามถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รั กษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้
อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสื บสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ า ยแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงคไ์ด ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อ ยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้
อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้



 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๑๐๓๖  

 

ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์ พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่านาย ข. กับพวกมีพฤติกรรมตามที่มี
ข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มี
ค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และควรด าเนินคดีอาญา
กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูก
กล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่
ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้
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กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้
ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือการเตรียมการตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว  
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอน การรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๕/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอ
ส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ไ ด้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ
บริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้ อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี ก ทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๘/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕ ๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ขอ้เท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในกระบวนการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียด
ในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทางวินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วน
ข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึง
เปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบรหิารราชการแผ่นดิน
และการบงัคับใชก้ฎหมาย จงึวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเปดิเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจรงิ ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที ่๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานการสบืสวน
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ข้อเท็จจรงิฉบับลงวันที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะสว่นข้อพิจารณาในหนา้ที่ ๑๗ ถงึ ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมฉบับลงวนัที่ ๔ สงิหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะสว่นข้อพิจารณาใน
หน้าที ่๒๐ ถงึ ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถกูตอ้งแก่ผู้อทุธรณ์  
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้
อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ
บริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้  
ผู้อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๒๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริ ต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้
อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
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ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดั งกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
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รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๒๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง



 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๑๐๖๗  

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ
บริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน
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ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถึง ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
 
 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำรสำขำสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๓๒๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
 สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมติและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ์         :   นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ       :   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อกล้าไม้ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ที่  ๕๑๖ /๒๕ ๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิก ายน  ๒๕๕๕  จ านวน  ๒  รายการ  
เพ่ื อน าไป ใช้ตรวจสอบข้อมู ล  ความถูกต้ องแห่ งถ้อยค าที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ ให้ การไว้  อี กทั้ ง 
เพื่อด าเนินการใช้ร้องขอความเป็นธรรมต่อไป ดังนี้ 
 ๑. เอกสารการให้ถ้อยค ากับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. มติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนวินัยอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยส าเนารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือจากกลุ่ม 
ผู้ ต่ อต้ านการทุ จริต  โดยอ้ างว่ า เป็ นกลุ่ มข้ าราชการในส านั กบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ที่  ๙  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาาและพันธุ์พืช ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวน ๓ ประเด็น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียน ซึ่งมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวมีการทุจริตจริง ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับกล้าไม้
ในโครงการดังกล่าวจึงถูกด าเนินการทางวินัย และถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ผู้อุทธรณ์จึงมีค าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผย 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงสรุปได้ความว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ในขณะนั้น จ านวนหลายประเด็น ซึ่งมี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการเพาะช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
จ าน วน ม าก  โด ยคณ ะกรรม การสื บ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ งมี ค ว าม เห็ น ว่ าน าย  ข . กั บ พ วก  
มีพฤติกรรมตามที่มีข้อร้องเรียนจริง จึงควรด าเนินการทางวินัย ส าหรับค่าเสียหายในโครงการเพาะ
ช าและจัดซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และควรด าเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๔๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นได้มีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ เพ่ือให้คัดค้านกรรมการ ขณะนี้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับใหม่ การเปิดเผยข้อมูลมติและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากในการ
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สืบสวนข้อเท็จจริงมีค าให้การของพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หากเปิดเผยข้อมูลอาจท าให้
ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการพิจารณา จะน าไปสู่การยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้อุทธรณ์กับพวกแล้ว 
ผู้อุทธรณ์กับพวกก็มีโอกาสได้รบัทราบขอ้เท็จจรงิและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ มติและ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการสืบสวน
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และปัจจุบันการด าเนินการ
สอบสวนท างวินั ยอย่ า งร้ ายแรงอยู่ ใน ขั้ น ตอนการรวบ รวมข้ อ เท็ จจริ ง  ข้ อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบสวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันจะเป็นขั้นตอนที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การเปิดเผยรายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริงทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อการสอบสวนทาง
วินัยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนของมติและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนข้อพิจารณาในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติ
ดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพหรอืไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยมติและ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานการสืบสวน



 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๑๐๗๓  

 

ข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาในหน้าที่ ๑๗ ถึง ๒๐ และ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนข้อพิจารณาใน
หน้าที่ ๒๐ ถงึ ๒๑ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  
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