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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผลการประชุม 

1/2555 17 ม.ค.55 ขอเอกสารสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณีการท าไม้  และขึ้นทะเบียนสวนป่ า       

ไม่ถูกต้อง ท้องท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(กรณีนายสมหวัง อาษา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   

ได้มีบันทึกข้อความเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ลงวันที่  

29 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเอกสารสรุปผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการท าไม้ และขึ้น

ทะเบี ยนสวนป่ า ไม่ ถู กต้ อ ง  ท้ อ งที่ จั งหวั ด

เพชรบูรณ์ แจ้งความประสงค์ขอเอกสารการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 5203/2551  

ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อประกอบการ

พิจารณาและชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 

สาขานครสวรรค์) 

ส านักบริหารกลาง 

(ส่วนเสริมสรา้งวินัย) 

มติท่ีประชุม  

- ใ ห้ ส่ ว น เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย     

ส านักบริหารกลาง เปิดเผยข้อมูล

เอกสารได้ โดยมีเงื่อนไขให้ปกปิด

ข้อมูลที่มผีลกระทบกับบุคคลที่สาม 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผลการประชุม 

2/2555 28 ก.พ.55 ขอถ่ายเอกสารผลการสอบสวนข้อเท็จจรงิ  

ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1634/2552  

ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

(กรณีนายกฤษดา ศริิพันธ์ เจา้พนักงานป่าไม-้

ช านาญงาน  มีความประสงค์ขอถ่ายเอกสาร       

ผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้  

ที่ 1634/2552 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 

ส านักบริหารกลาง 

(ส่วนเสริมสรา้งวินัย) 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้  

- เนื่องจากนายกฤษดา ศิริพันธ์ ได้ขอถ่าย

เอกสาร ดังนี้ 

1. ความเห็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

2. ส านวนค าให้การของนายเสวียน ช าบุญมี 

3. ส านวนค าใหก้ารของนายวิไล แก้วเชียงทอง 

4. ส านวนค าใหก้ารของนายธวัชชัย แก้ววิชัย 

5. ความเห็นของ อ.ก.พ.กรมป่าไม้ 

มตทิี่ประชุม 

- เห็นควรให้ส านักบริหารกลาง ด าเนินการ 

ดังนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลเอกสารตามที่ร้องขอในข้อ 1 

และ 5 โดยมีเงื่อนไขให้ปกปิดข้อมูลที่มีผลกระทบ

ต่อบุคคลที่สาม และส าหรับข้อ 5 ให้จัดส่งข้อมูล

รายละเอียดในเอกสาร เฉพาะข้อ 4.5 เท่านั้น 

2. ส าหรับเอกสารตามข้อ 2 – 4 ให้จัดท า

หนังสือแจง้เจา้ของส านวน เพื่อขอความยินยอมใน

การเปิดเผยข้อมูล เมื่อได้รับหนังสือตอบรับให้

ด าเนนิการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ทั้ งนี้  การด าเนินการให้ เป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผลการประชุม 

3/2555 9 ต.ค.55 นายบญุชัย เกษตรสุขไพบลูย์ มีหนังสอืฉบับลง

วันท่ี 27 สิงหาคม 2555 เรือ่ง ขอข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ ดังนี ้

1. ขอส าเนาสมุดจดรายงานรังวัดที่ดนิกอ่นการออก

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,144 (พ.ศ.2528) ออกตาม

ความในพระราชบัญญตัิปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.

2507 จ านวน 1 ชุด พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องทุก

แผ่น 

2. ขอส าเนาแฟม้ประวัติป่าสงวนแห่งชาติปา่เขาภู

หลวง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,144 (พ.ศ.2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2507 จ านวน 1 ชุด พรอ้มรับรองส าเนา

ถูกต้องทุกแผ่น 

3. ขอส าเนาระวางแนวเขตปา่สงวนแหง่ชาติปา่เขาภู

หลวงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,144 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2507 หรอืส าเนาแผนทีแ่นวเขตป่าสงวน

แห่งชาติปา่เขาภูหลวงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

1,144 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ขนาด

มาตราส่วน 1:50,000 จ านวน 1 ชุด พรอ้มรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งทุกแผ่น 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติ

ให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ มีหนังสือแจ้งไปยัง 

น า ย บุ ญ ชั ย  เ ก ษ ต ร สุ ข ไ พ บู ล ย์  โ ด ย มี

รายละเอียด 3 ประเด็น ดังนี้  

1. ขอทราบเหตุผลการขอข้อมูลข่าวสารว่า 

เพื่อใช้ด าเนินการในเรื่องใด ตามมาตรา 11 

วรรคสามของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

2. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ จัดหา

ให้ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่

พร้อมจะให้ได้ 

3. ข้อมูลข่าวสารเรื่องแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

สามารถสืบค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา 

 

 


