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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่  สค ๓๙๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง  อุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิง่แวดลอ้ม  เกีย่วกับการสอบขอ้เท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ ์    :   นาย ก. 
หน่วยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบ            :   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

  อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า  นาย ก.  ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๑. รายงานผลการสอบสวนและสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลับ ที่ ทส ๓๗๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอต่อปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. เอกสารสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลับ ที่ ทส ๓๗๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของส่วนเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม  และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่เสนอต่อปลัดกระทรวง 
  ๓. หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอากาศยาน ประจ าปี ๒๕๕๗  ตั้งแต่
เริ่มต้นการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการจัดหา จนสิ้นสุดเป็นสัญญา 

  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  
ทส ๐๒๐๒/๕๒๑๙  ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยให้เหตุผลว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้พิจารณาค าขอของผู้อุทธรณ์ ในการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ รายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  เนื่องจากกระบวนการด าเนินการทางวินั ยยังไม่เสร็จสิ้น  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และไม่เปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสารรายการที่ ๒ ความเห็นของส่วนวินัย กองกลาง  เนื่องจากเป็นความเห็นภายในของส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน  และมีมติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓  เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน  ที่หน่วยงานของรัฐจะปฏิเสธการเปิดเผยได้ 

  ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาค าอุทธรณ์   เหตุผลที่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วข้อเท็จจริง
สรุปได้ความว่า   ผู้อุทธรณ์  ได้มีหนั งสือลงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึ งปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ รายการ   
แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่เพียงบางรายการ 
  ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารสาขาสังคม 
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด  ที่ ทส ๐๒๐๒/๙๖๒  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ถึงคณะกรรมการฯ  จัดส่งข้อมูลมาประกอบการพิจารณาสรุปได้ความว่า  นาย ก. ผู้อุทธรณ์  
ขณะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   ตามค าสั่ งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ ๒๐๖/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การ
มอบอ านาจให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  และตามค าสั่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ ๑๙๐/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เรื่อง การ
มอบอ านาจให้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ   มีหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่จะต้องคอยควบคุม 
ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง  รวมทั้งตรวจทานเอกสารสัญญาซื้อขาย 
ที่เจ้าหน้าที่จัดท าเสนอเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อวัสดุอะไหล่อากาศยาน จ านวน ๖๓ รายการ 
เป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง  ต่อมาส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบสืบสวนการจัดซือ้อะไหล่เฮลิคอปเตอร์ ยี่ห้อ AIRBUS รุ่น AS๓๕๐B BA B๒ และ EC๑๓๕T
๒+.จ านวน ๖๓ รายการ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วพบว่ามีการด าเนินการ
ในขั้นตอนของการก าหนดราคากลางและขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งผลการสืบสวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลับ ที่ ๓๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่  
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๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพ่ือด าเนินการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมส่งส าเนา
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง  ส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ใช้เป็นแนวทางด าเนินการสอบสวนและด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งปัจจุบันการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคไ์ด้ ตามนัยมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอจึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ รายงานผลการสอบสวนและสรุปความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (ที่ถูกต้องคือรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง) ตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ  ที่ ทส ๓๗๕/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ข้อมูลข่าวสารรายการที่  ๒ เอกสารสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ ทส ๓๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ของส่วนเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอากาศยาน 
ประจ าปี ๒๕๕๗  ตั้งแต่เริ่มต้นการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดหา จนสิ้นสุดเป็นสัญญา  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีมติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้อุทธรณ์แล้ว  จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย 
  ส าหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑  และรายการที่ ๒  ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า  ปัจจุบันการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จ  อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนั้น 
จึงยังไม่ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์ทราบในขณะนี้ 
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  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย  จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

 
 นายพีรพล  ไตรทศาวิทย ์   หัวหน้าคณะที ่ ๑ 
 
 พลโท สุขสนัต ์ สิงหเดช กรรมการ 
 
 นายพุทธิสตัย์  นามเดช   กรรมการ 
 
 นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ   กรรมการ 
 
 นางอัจฉรา  อุณหเลขกะ   กรรมการ 
 
 นางการดี  เลียวไพโรจน ์   กรรมการผูร้ับผดิชอบส านวนอุทธรณ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ             วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 


