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สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผลการประชุม 

1/2556 10 ม.ค.56 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

ขอหำรือกรมป่ำไม้ในเรื่องแนวนโยบำยและ

แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ควำมอนุเครำะห์

ข้อมูลกำรส ำรวจถือครองที่ดินให้แก่หน่วยงำน

ของรัฐ และนโยบำยกำรส่งมอบพื้นที่ป่ำสงวน

แหง่ชำติให ้ส.ป.ก. เพื่อน ำไปปฏิรูปที่ดนิ 

สืบเนื่องจำกส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง แจ้งว่ำในกำร

ประชุมคณะอนุกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน อ ำเภอแกลง 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2554 ได้มีกำรหำรือ

กรณีรำษฎรมีที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ยื่นขอ

ทะเบียนบ้ำนไม่ได้ และบำงส่วนเจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้

ได้ท ำกำรส ำรวจกำรถือครองที่ดินไว้แล้ว แต่ยัง

ไม่ได้หลักฐำน สทก. ท ำให้ไม่สำมำรถยื่นขอ

สนับสนุนเงินจำกกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง

ได้ จึงต้องกำรให้กรมป่ำไม้ส่งมอบพื้นที่ป่ำสงวน

แห่งชำติให้ ส.ป.ก. เพื่อน ำไปปฏิรูปที่ดินให้แก่

รำษฎร 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา โดยสรุปแนว

ทางการตอบข้อหารอืไว้ 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ข้อมูลกำรส ำรวจถือครองที่ดนิของรำษฎรจังหวัด

ระยอง ซึ่งมีป่ำสงวนแห่งชำติ 2 แหง่ คือ 

1.1 ป่ำบ้ำนนำและป่ำทุ่งควำยกิน อยู่ระหว่ำง

ด ำเนนิกำร 

1.2 ป่ำเขำหินตั้ง อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนที่

เพื่อด ำเนนิกำร 

ปัจจุบันกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีนโยบำยที่จะให้น ำพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติไปท ำกำร

ปฏิรูปที่ดนิแตอ่ย่ำงใด 

2. นโยบำยส่งมอบพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2536 ให้

กรมป่ำไม้ส่งมอบพื้นที่ที่เสื่อมสภำพให้รำษฎรถือครอง 

ต่อมำมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2538 

ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 4 พฤษภำคม 2536 ซึ่งมี

นัยจะไม่มอบพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติให้ ส.ป.ก. เพื่อไป

ด ำเนนิกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปฏิรูปที่ดนิ 

มติท่ีประชุม ให้ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้เป็นผู้รับผิดชอบ

ในกำรตอบหนังสือไปยังส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้  

ที่ 9 (ชลบุรี) โดยใช้แนวทำงที่ที่ประชุมหำรอืกัน 



 2 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผลการประชุม 

2/2556 27 ส.ค.56 นำยสมชำด มัทธุจัด เจ้ำพนักงำนป่ำไม้อำวุโส  มีควำม

ประสงค์ขอส ำเนำเอกสำรของกรมป่ำไม้  กรณีกำร

ตรวจสอบเรื่องอำยัดไม้พะยูง 45 ต้น บรรทุกรถเทรเลอร์ 

22 ล้อ จ ำนวน 5 คัน ซึ่งเกิดกรณีอำยัดเพื่อตรวจสอบใน

ท้องที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดยขอส ำเนำเอกสำร 

ดังนี้ 

1. ผลกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง กรณีกำรตรวจอำยัดไม้พะยูง เหตุเกิดในท้องที่

อ ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์  ตำมค ำสั่งกรมป่ำไม้ ที่ 

4217/2555 ลงวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2555 พร้อม

เอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรต่อสู้

คดีที่ศำลยุติธรรมตอ่ไป 

2. ส ำเนำหนังสือสั่งกำรของอธิบดีกรมป่ำไม้ เมื่อวันที่ 

3 ธันวำคม 2553 ที่สั่งกำรให้นำยอำรยันต์ บุญแสง 

ผู้เช่ียวชำญกรมป่ำไม้ พร้อมคณะของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ไปตรวจสอบและ

ตรวจพิสูจน์กำรจับกุม/อำยัดไม้พะยูง ดังกล่ำวทั้ง 45 ต้น 

ตำมค ำขอของพนักงำนสอบสวน ซึ่งอ้ำงตำมหนังสือของ

สถำนีต ำรวจภูธรหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร ด่วนที่สุด ที่ 

มห 0729/2021 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553 

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและ

ควบคุมไฟป่ำ 

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา

แล้ ว  เห็นควรด า เ นินการจัดท า

หนังสือสอบถามนายสมชาด มัทธุจัด 

ผู้ร้องขอ ว่าการขอเอกสารดังกล่าว 

น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ประการใด 

 

มติท่ีประชุม ให้ส านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่าด าเนินการตาม

ความเห็นของที่ประชุม 

 

 

 



 1 
สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

1 9 เม.ย.56 กรณีนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ มีความประสงค์จะ

ขอข้อมูลและค าชี้แจงเพิ่มเติมของกฎกระทรวง ฉบับที่ 

1,144(พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้ 

1. ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,144 

(พ.ศ.2528)ฯนี้ ถือว่า หมู่บ้านบุตะโก หมู่บ้านน้ าซับ 

หมู่บ้านคลองบง หมู่บ้านคลองทุเรียน หมู่บ้านคลอง

ทราบ และหมู่บ้านศาลเจ้าพ่อ อยู่นอกแนวเขตป่าสงวน

แหง่ชาติป่าเขาภูหลวงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,144 

(พ.ศ.2528)ฯแล้ว ใช่หรอืไม่ 

2. ภายหลังจากที่ใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 

1,144 (พ.ศ.2528)ฯแล้ว ถือว่า หมู่บ้านบุตะโก 

หมู่บ้านน้ าซับ หมู่บ้านคลองบง หมู่บ้านคลองทุเรียน 

หมู่บ้านคลองทราย และหมู่บ้านศาลเจ้าพ่อ เป็นพื้นที่

ด าเนินตามโครงการพัฒนาการในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ของส านักงานการปฏิรูปที่ ดิน เพื่ อ

เกษตรกรรมแลว้ ใช่หรอืไม่ 

ส านกัจัดการที่ดินป่าไม้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

และได้มีหนังสือแจ้งว่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง 

จังหวัดนครราชสีมา ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 576 

(พ.ศ. 2516) ถูกยกเลิกและก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติใหม่ 

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

ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง

ก าหนดเหตุผลในการยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจาก

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะด าเนินการตาม

โครงการพัฒนาการในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่

บางส่วนของป่าเขาภูหลวง ในท้องที่ต าบลตะขบและต าบล

สะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่

ประมาณ 48,750 ไร่ พื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นพื้นที่ส่วนที่กัน

ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปรากฏชื่อหมู่บ้านบุตะโก 

หมู่บ้านน้ าซับ หมู่บ้านคลองบง หมู่บ้านคลองทุเรียน หมู่บ้าน

คลองทราย และหมู่บ้านศาลเจ้าพ่อ ในแผนที่แนบท้าย

กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวอย่างไรก็ดี หมู่บ้านดังกล่าว ปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองจากต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย 

มาอยู่ในเขตการปกครองของต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 

แล้วรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวง 

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



 2 
สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

2 15 พ.ค.56 กรณีนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ได้มีหนังสือมีความ

ประสงค์ขอขอ้มูลข่าวสารของราชการ ดังนี้ 

1. ขอส าเนาค าสั่งส านักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี ที่ 

169/2518 ลงวันที่ 11 เมษายน 2518 จ านวน 1 ชุด 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

2. ขอส าเนาค าสั่งที่ 194/2518 ลงวันที่  15 

เมษายน 2518 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้องทุกแผน่ 

3. ขอส าเนาค าสั่งกรมป่าไม้ ที่  2383/2550    

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2520 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

4. ขอส าเนาหนังสือรายงานผลการส ารวจ ที่ กส 

0708/(ทล.)/16 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 

จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ส่งเรื่องให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้พิจารณาด าเนินการ 

เนื่องจากเอกสารเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

3 28 พ.ค.56 กรณีนายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา ได้มีหนังสือ

ประสงค์ขอขอ้มูลข่าวสารของราชการ ดังนี้  

- ขอตรวจดูและคัดถ่ายเอกสารในแฟ้มประวัติ    

ป่าคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด ป่าโคกหนอง

น้ าเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ท้องที่ ต าบลสร้างคอม 

อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ใหเ้ป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2494 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ เรื่องดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 และ    

ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จึงสมควรให้   

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้จัดท าร่างหนังสือถึงผู้ร้องขอทราบ

ต่อไป (แจ้งผู้ร้องขอทราบแล้ว) 



 3 
สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

4 3 มิ.ย.56 กรณีนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ได้มีหนังสือฉบับ  

ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 (ศูนย์บริการฯได้รับส าเนา

โทรสารเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556) มีความประสงค์

ขอข้อมูลขา่วสารของราชการ ดังนี้ 

1. ขอตรวจดูและขอส าเนาสมุดจดรายงานรังวัดที่ดิน

ก่อนการออกกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติทุกป่า 

ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

2. ขอตรวจดูและขอส าเนาแฟ้มประวัติป่าสงวนแห่งชาติ

ทุกป่า ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน จ านวน 1 ชุด 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

3. ขอตรวจดูและขอส าเนาระวางแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติทุกป่าหรือแผนที ่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ทุกป่า ในขนาดมาตราส่วน 1:50,000 จ านวน 1 ชุด 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยส านักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว 

เนื่ องจากเรื่ อ งนี้ เ ป็น เรื่ องที่ ต่ อ เนื่ องจากค าวิ นิจฉัย

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม 

การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย  

ที่  สค 89/2556 ลงวันที่  3 พฤษภาคม 2556  จึง

เห็นสมควรแจ้งผูร้้องทราบ ดังนี้ 

1. ขอตรวจดูและขอส าเนาสมุดจดรายงานรังวัดที่ดิน

ก่อนการออกกฎกระทรวง ก าหนดป่าสงวนแห่งชาติทุกป่า 

ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 

แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวน 1 ชุด 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน

และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 89/2556 ลงวันที่ 3 

พฤษภาคม 2556 

- ข้อมูลข่าวสารรายการที่  1 เป็นข้อมูลบันทึก

ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เดินส ารวจพื้นที่  ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือ

ในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในกระบวนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นขั้นตอนการด าเนินงานภายในของ

หนว่ยงาน และเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่สมบูรณ์ ประกอบกับมี 



 4 
สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

    แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงก าหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ซึ่งประกาศใช้โดยทั่วไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่จะใช้

อ้างอิงได้อยู่แล้ว การที่กรมป่าไม้ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารแก่ผูร้้องขอนั้น จงึชอบด้วยเหตุผลแล้ว 

2. ขอตรวจดูและขอส าเนาแฟ้มประวัติป่าสงวน

แห่งชาติทุกป่า ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน จ านวน 1 ชุด 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

- ข้อมูลในแฟ้มประวัติป่าสงวนแห่งชาติป่า ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็น

ข้อมูลขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ จึงเป็น

ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายของหน่วยงาน   

ของรัฐ ซึ่งไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 15 

แหง่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ที่หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   

จงึให้ผู้รอ้งขอเข้าตรวจดูและคัดส าเนา พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มี

ค ารับรองถูกต้องได้ 
 

 

 

 



 5 
สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

    3. ขอตรวจดูและขอส าเนาระวางแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติทุกป่าหรือแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกป่า  

ในขนาดมาตราส่วน 1:50,000 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

- ข้อมูลข่าวสารรายการที่  3 แผนที่ป่าสงวน

แห่งชาติซึ่งประกาศเป็นกฎกระทรวงนั้นได้  ลงประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงถือว่าเป็นข้อมูลที่ทราบโดยทั่วไป 

และผู้ร้องขอสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเองได้  

ทั้งทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เปิดให้บริการค้น

ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา หรือตรวจค้นตามห้องสมุดของ 

ทางราชการที่มีอยู่ทั่วไป และเอกสารที่คัดส าเนาจาก      

ราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการเปิดเผย

และรับรองในความถูกต้องแล้ว สามารถน าไปกล่าวอ้างกับ

หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน และกล่าวอ้างได้กับบุคคล

ทั่วไป จึงไม่มีเหตุผลอันจ าเป็นที่จะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง

ในเอกสารดังกล่าวอีก (แจ้งผู้ร้องทราบแล้ว) 
 

 

 

 

 

 



 6 
สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

5 3 มิ.ย.56 กรณีนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ มีความประสงค์   

ขอข้อมูลขา่วสารของราชการ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ขอส าเนาหนังสือคณะกรรมการนโยบายป่าไม้

แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0712.2/317 ลงวันที่ 11 

มิถุนายน 2541 และเอกสารที่หนังสือนี้อ้างถึงหรือ  

ส่งมาด้วย จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

2. ขอส าเนามติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้

แห่งชาติ ครั้งที่  3/2541 เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 

2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้ ทั้งหมด 

จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผน่ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

(ส่วนแผนงานและ

งบประมาณ 

ส่วนแผนงานฯ แจ้งว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติ ปรับปรุง 

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แบ่งกรมป่าไม้ ออกเป็น 

3 กรม คือ กรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหาร

และอ านาจหน้ าที่ ข องส่ วนราชการ  ให้ เ ป็ น ไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ

คณะกรรมการน โยบายป่ า ไ ม้ แห่ ง ช าติ  และต่ อมา

คณะรัฐมนตรีได้มมีต ิเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 

เห็นชอบการเสนอขอยกเลิกคณะกรรมการนโยบายป่าไม้

แห่ ง ชาติ  ตามที่ ก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ันเอกสารดังกล่าว จึงอยู่ในความ

ครอบครองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(แจ้งผู้ร้องทราบแล้ว) 
 

 

 

 



 7 
สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

6 19 ม.ิย.56 กรณีนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ มีความประสงค์

ขอรับส าเนาแฟ้มประวัติป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง 

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

ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

และส านักจัดการที่ดนิป่าไม้ แจง้ว่านายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์

ได้เดินทางมาพบ เพื่อขอตรวจสอบและคัดลอกส าเนา

เอกสารประวัติป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง เพิ่มเติม 

เนื่องจากเข้าใจว่ากรมป่าไม้มีแฟ้มเอกสารประวัติป่าสงวนฯ 

มากกว่าที่ได้เคยขอตรวจสอบและคัดส าเนาไปเมื่อวันที่ 13 

มีนาคม 2556 ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ทราบว่า 

เอกสารดังกล่าวมี เท่าที่ปรากฏและมอบนายบุญชัยฯ        

ได้ตรวจสอบจนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งนายบุญชัยฯ รับทราบเข้าใจ

เป็นอย่างดี โดยขอให้กรมป่าไม้แจ้งยืนยันเป็นหนังสือให้

ตนเองใชเ้ป็นหลักฐานตอ่ไปด้วย (แจ้งผู้ร้องทราบแล้ว) 

7 19 ก.ค.56 กรณีนายสมสุข เกาะกลาง ขอคัดส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/4320 ลงวันที่ 14 มีนาคม 

2556 เรื่อง การเรียกร้องให้น าที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ 

ที่ได้อนุญาตให้เอกชนเข้าท าประโยชน์ เพื่อปลูกปาล์ม

น้ ามันและการอนุญาตได้สิน้อายุแล้วในท้องที่จังหวัดกระบี่

มาจัดสรรให้ราษฎร 

ส านักการอนุญาต หนังสือที่ขอคัดส าเนาดังกล่าว ไม่ เข้าหลักเกณฑ์เพื่อ

พิจารณาตามมาตรา 14 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่ประการใด จึงได้จัดส่งส าเนา

ให้ผู้ร้องทราบ ทางจดหมายลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (แจ้ง 

ผู้ร้องทราบแล้ว) 
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สรุปรายงานการขอข้อมูลข่าวสาร(กรณีไม่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ล าดับ

ที่ 

หนังสือฉบับ 

ลงวันท่ี 

เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

/รับผิดชอบเรื่อง 

ผลการพิจารณา 

(โดยศูนย์บรกิารประชาชนฯ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ) 

8 11 ก.ย.56 กรณีนายช านาญ พิมพ์ลอย ขอคัดส าเนาหนังสือกรม

ป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/10633 – 10634 

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 

ส านักการอนุญาต หนังสือที่ขอคัดส าเนาดังกล่าว ไม่ เข้าหลักเกณฑ์เพื่อ

พิจารณาตามมาตรา 14 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่ประการใด จึงเห็นสมควรให้

ส านักการอนุญาตพิจารณาด าเนินการและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป 

(แจ้งผู้ร้องทราบแล้ว) 
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