
 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๒๖๕  

 

 
 
 

ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร 
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ที่ สค ๘๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง อุทธรณ์ค ำสั่งมิให้เปดิเผยขอ้มูลข่ำวสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม เกี่ยวกับรำยงำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

-------------------------------- 
ผู้อุทธรณ ์      : นำย ก. 
หน่วยงำนของรัฐทีร่ับผิดชอบ    : ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม 

 อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบันทึกลงวันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับมาก ที่ ๑๑๑/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ 
ทส ๐๒๐๒/๖๕๗๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยให้เหตุผลว่า เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างการด าเนินการยังไม่เป็นที่ยุติ จึงเป็นกระบวนการ
ภายในของหน่วยงานในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในขณะนี้ จึงอาจ
ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ เหตุผลที่ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ ค าชี้แจงเป็น
หนังสือและค าชี้แจงดว้ยวาจาของผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งที่ ๕๓๖/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนผู้อุทธรณ์ โดยกล่าวหาว่าเมื่อครั้งด ารง
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ต าแหน่งอธิบดีกรมปาาไม้ได้กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ และกระท าผิดต่อกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
“กรณีจัดจ้างการประชาสัมพันธ์และจัดงานโครงการดวงใจสีเขียว ร่วมใจปลูกปาา เทิดไท้มหาราชินี 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ปาาสงวนแห่งชาติปาาฝ่ั่งซ้ายแม่น้ าพาชี บ้านหนองเต่าด า หมู่ ๑๓ 
ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” โดยมิชอบ และผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชี
แนบท้ายค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังชั่วคราว โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ผู้อุทธรณ์ระงับการปฏิบัติ
ราชการในต าแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งข้อเท็จจริง  
เพ่ื อประกอบการด าเนินการทางวินั ย กรณี ผู้ อุทธรณ์ ถูกกล่ าวหาดั งกล่ าว  ซึ่ งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่ง ลับมาก ที่ ๑๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้น ผู้อุทธรณ์ชี้แจงด้วยวาจาว่าคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบแล้ว อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานเรื่อง
ดังกล่าวไปยังประธานกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้อุทธรณ์
จึงประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
เพ่ือใช้ประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม 
การบริหารราชการแผ่นดินและการบั งคับใช้กฎหมาย ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงด้วยวาจา ประกอบหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๒/๙๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๑.๗/๑๒๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
สรุปความได้ว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้จัดท ารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง ฉบับลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบแล้ว ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค าสั่งให้สืบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ปัจจุบันคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมไปให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบแล้ว และเรื่องอยู่ระหว่าง  
การพิจารณาของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การสืบสวนข้อเท็จจริง  
ในเรื่องดังกล่าวจึงยังไม่ เสร็จสิ้น  โดยในส่วนรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง ฉบับลงวันที่  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น จ าแนกได้เป็น ๔ ส่วน คือ  
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  ส่วนที่ ๑ หน้าที่ ๑ - ๒๗  เป็นส่วนของข้อเท็จจริงและล าดับเหตุการณ์ เห็นว่า  
หากเปิดเผยข้อความดังกล่าวรวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่น่าจะกระทบต่อการสืบสวน
สอบสวน เพราะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
และไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
  ส่วนที่ ๒ หน้าที่ ๒๗ - ๓๑ เป็นส่วนสรุปจากบันทึกถ้อยค าของผู้อุทธรณ์ เห็นว่า 
สามารถเปิดเผยข้อความและบันทึกถ้อยค าให้ผู้อุทธรณ์ได้ เพราะเป็นการให้ถ้อยค าของผู้อุทธรณ์เอง  
  ส่วนที่ ๓ หน้าที่ ๓๒ - ๓๕ เป็นส่วนสรุปจากบันทึกการให้ถ้อยค าของพยานบุคคลอื่น 
ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าพยานบุคคลดังกล่าวมีการให้ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่ อย่างไร 
จึงอาจส่งผลกระทบในทางที่เป็นโทษต่อพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องหากการให้ถ้อยค ามีความขัดแย้งกัน 
อีกทั้งการเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจในกระบวนการสืบสวน
สอบสวน อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  ส่วนที่ ๔ หน้าที่ ๓๖ - ๓๘ เป็นส่วนความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
เห็นว่า การด าเนินการสืบสวนของคณะกรรมการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ข้อเท็จจริงและความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นสมควรไม่เปิดเผยรายงานการ
สืบสวนข้อเท็จจริงตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอ เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างพิจารณา
ด าเนินการยังไม่เป็นที่ยุติ จึงอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือรายงานการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับมาก ที่ ๑๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
ที่ได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการตามปกติเมื่อมีกรณีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ในกรณีนี้
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีค าสั่งให้ท าการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
และเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งการซึ่งท าให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้นก็ตาม 
แต่เนื่องจากระยะเวลานับตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าวนั้นได้ผ่าน
มานานพอสมควรแล้ว อีกทั้งผู้อุทธรณ์ได้รับผลกระทบจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และยังเป็นผู้ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวน ซึ่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดว่า ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย  
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา  



 
ค ำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๖๐                     ๒๖๘  

 

ผู้หนึ่งผู้ใดได้กระท าความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้ง
ความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพ่ือพิจารณาโทษทาง
วินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก 
ผู้อุทธรณ์จงึมีความจ าเป็นต้องไดรู้้ขอ้มูลขา่วสารส าหรับใช้ปกปอ้งสิทธิของตนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ ์ 
เมื่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบสวนโดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นเห็นควรให้ยุติเรื่อง
ในส่วนของผู้อุทธรณ์ การเปิดเผยรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความ
เสียหายเบื้องต้นต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของผู้อุทธรณ์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า
ข้อมูลข่าวสารในรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในส่วนที่ ๑ และ
ส่วนที่ ๒ (หน้าที่ ๑ – ๓๑) และส่วนที่ ๔ (หน้าที่ ๓๖ – ๓๘) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยให้ผู้อทุธรณ์
ทราบได้ ส่วนข้อมูลข่าวสารในส่วนที่  ๓ (หน้าที่ ๓๒ – ๓๕) การเปิดเผยอาจมีผลกระทบต่อ
กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ซึ่งจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเปิดเผยรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในหน้าที่ 
๑ - ๓๑ และหน้าที่ ๓๖ - ๓๘ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 
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