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รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในการพจิารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

1/2557 8 เม.ย.๕7 ทส 1601.3/1181 

ลงวันที ่13 มี.ค.57 

กรณีนายจุมพฏ ชอบธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที่ 257 ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  

มีความประสงค์ขอส าเนาเอกสาร เพื่อย่ืนประกอบค าฟ้องในคดี

หมายเลขด า ที่ 2229/2556 ซึ่งกรมป่าไม้ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีใน

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ

แต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

จ านวน 22 ต าแหน่ง ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับลงวันที่ 24 

สิงหาคม พ.ศ. 2555 และจ านวน 5 ต าแหน่ง ตามประกาศกรมป่าไม้ 

ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 ของกรมป่าไม้ โดยผู้ร้องขอ

ส าเนาเอกสาร จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ว10/2548) 

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พร้อมหลักฐาน

การลงชื่อเข้าประชุมของคณะกรรมการ 

2. หลักฐานการให้คะแนนของผู้ร้องขอและผู้สมัครรายอื่นทั้งหมด

เปรียบเทียบกับผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ ผู้ ร้องขอสมัคร         

ทุกองค์ประกอบที่ฝ่ายเลขานุการฯได้รวบรวม ตลอดจนความเห็น

ของคณะกรรมการฯ 

ส านักบรหิารกลาง มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นของส านักกฎหมายและ    

ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง ด าเนินการแจ้งผู้ร้องขอ 

ดังนี ้

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล        

(ว10/2548) คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

พร้อมหลักฐานการลงชื่อเข้าประชุมของคณะกรรมการ 

- ให้ได้เฉพาะประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องขอในวาระ

การประชุมที่ 4.1 เท่านั้น  เนื่องจากการเปิดเผยในประเด็นวาระการ

ประชุมอื่น อาจกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ตามมาตรา 15 (5) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักฐานการให้คะแนนของผู้ร้องขอและผู้สมัครรายอื่น

ทั้งหมดเปรียบเทียบกับผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ผู้ร้องขอสมัคร

ทุกองค์ประกอบที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวม ตลอดจนความเห็น

ของคณะกรรมการฯ 

- ให้ได้เฉพาะคะแนนของผู้ร้องขอเท่านั้น ส าหรับคะแนน

ของผู้สมัครรายอื่น ตลอดจนรายชื่อและความเห็นของคณะกรรมการฯ

ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการแต่ละท่าน 

หากน ามาเปิดเผยจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตามมาตรา 15 (5) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 

 

 

 



 2 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในการพจิารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

2/2557 19 มิ.ย.57 ทส 1602.3/1038 

ลงวันที่ 11 มิ.ย.57 

1. กรณีบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย สมัครและเพื่อน จ ากัด โดย

นายสุครีพ มีนุน่ ในฐานะทนายความของจ าเลยทั้งสาม (นายมานพ มีสิทธิ์ 

กับพวก 3 คน) ในคดีหมายเลขด าที่ 180/2556 มีความประสงค์

ขอถ่ายส าเนาหนังสือสัญญาหรือหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขต

พื้นที่ป่าไม้ จ านวน 14 ฉบับ (ตามบัญชีพยานจ าเลยล าดับที่ 25) 

เพื่อน าไปประกอบเป็นพยานหลักฐานในคดีดังกล่าว 

ส านักการอนุญาต ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายพิจารณา 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.57 เพื่อน าเข้าที่ประชุมในคร้ังต่อไป 

(ส่งเรื่องเดิมตัวจริงให้ทั้งหมด) 

      

   2. กรณีนายสมชาด มัทธุจัด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส มีความ

ประสงค์ขอส าเนาเอกสารของกรมป่าไม้ กรณีการตรวจสอบเร่ืองอายัด

ไม้พะยูง 45 ต้น บรรทุกรถเทรเลอร์ 22 ล้อ จ านวน 5 คัน ซึ่งเกิด

กรณีอายัดเพื่อตรวจสอบในท้องที่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดย

ขอส าเนาเอกสาร 2 ฉบับ ดังนี ้

2.1 ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณีการตรวจอายัดไม้พะยูง เหตุเกิดในท้องที่อ าเภอสมเด็จ จังหวัด

กาฬสินธุ์ ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4217/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 

พ.ศ. 2555 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ประกอบ 

การต่อสู้คดีที่ศาลยุติธรรมต่อไป 

2.2 ส าเนาหนังสือสั่งการของอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 2553 ที่สั่งการให้นายอารยันต์ บุญแสง ผู้เชี่ยวชาญกรมป่าไม้ 

พร้อมคณะของผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 

(ขอนแก่น) ไปตรวจสอบและตรวจพิสูจน์การจับกุม/อายัดไม้พะยูง 

ดังกล่าวทั้ง 45 ต้น ตามค าขอของพนักงานสอบสวน ซึ่งอ้างตาม

หนังสือของสถานีต ารวจภูธรหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด 

ที่ มห 0729/2021 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 

 

ส านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 

ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายพิจารณา 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.57 เพื่อน าเข้าที่ประชุมในคร้ังต่อไป 

(ส่งเรื่องเดิมตัวจริงให้ทั้งหมด) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในการพจิารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

3/2557 23 ก.ค.57 ทส 1602.3/1134 

ลงวันที ่23 มิ.ย.57 

1. กรณีส านักการอนุญาต แจ้งว่าบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย

สมัครและเพื่อน จ ากัด โดยนายสุครีพ มีนุ่น ในฐานะทนายความ

ของจ าเลยทั้งสาม(นายมานพ มีสิทธิ์  กับพวก 3 คน) ในคดี

หมายเลขด า ที่ 180/2556 มีความประสงค์ขอถ่ายส าเนาหนังสือ

สัญญาหรือหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ จ านวน 

14 ฉบับ (ตามบัญชีพยานจ าเลยล าดับที่ 25) 

ส านักการอนุญาต มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ส านักการอนุญาต แจ้งบริษัท      

ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จ ากัด ว่าเอกสารที่ร้องขอนั้น 

ศาลจังหวัดกระบี่ ได้มีหมายเรียกพยานเอกสารชุดนี้จากกรมป่าไม้ 

และได้จัดส่งให้ศาลจังหวัดกระบี่ เรยีบรอ้ยแล้ว 

      

   2.  กรณีส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า    

นายสมชาด มัทธุจัด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ขอคัดส าเนาผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการตรวจอายัดไม้พะยูง เหตุเกิดใน

ท้องที่อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ส านักป้องกันฯ สรุปเหตุการณ์

ตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดจนรายละเอียดว่า นายสมชาด มัทธุจัด   

ถูกฟ้องคดีอะไร และน าเ ร่ืองหารือกับส านักกฎหมายและ      

ส่วนเสริมสร้างวินัย แล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้พจิารณาอีกคร้ังหนึ่ง ในเบื้องต้นให้แจ้งนายสมชาด 

มัทธุจัด ว่าหากมีความประสงค์ตอ้งการเอกสารชุดนีอ้ย่างเร่งด่วน 

ขอให้ใช้สิทธิร้องขอจากศาล เพื่อให้ศาลร้องขอเอกสารจากกรมป่าไม้

ได้ทันที 

      

   3. กรณีส านักการอนุญาต ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  ทส 

1602.3/1134 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ส่งส าเนาหนังสือ

ส านักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด่วนที่สุด ที่  กษ 

1206/3346 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เร่ือง ขอความ

อนุเคราะห์คัดถ่ายส าเนาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลการพิจารณา       

ค าขอต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อการท าเหมืองแร่ 

รายบรษิัท ทุ่งค า จ ากัด 

 

ส านักการอนุญาต มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ส านักการอนุญาต แจ้งส านักงาน

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่ากรมป่าไม้สามารถให้ค าขอต่ออายุ

หนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อการท าเหมืองแร่ รายบริษัท 

ทุ่งค า จ ากัด ได้ แต่ผลการพิจารณายังไม่ถึงที่สิ้นสุด เนื่องจากค า

ขออนุญาตอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของจังหวัดส าหรับหนังสือ

ของกลุ่มคนรักบ้านเกิด สามารถขอได้โดยตรงที่กลุ่มคนรักบ้านเกิด 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในการพจิารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

ทส 0906.7/10040 

ลงวันที่ 4 มิ.ย.57 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ที่ 

ทส 0906.7/10040 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ส่งส าเนา

หนังสือองค์การบรหิารส่วนต าบลไทยสามัคคี ที่ นม 90601/235 

ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร      

แจ้งความประสงค์ขอส าเนาสมุดรายงานรังวัดของป่าแก่งดินสอ    

ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน (จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุร)ี 

กรมอุทยานแหง่ชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พชื 

1. ตามหนังสือดังกล่าว กรม อส. ได้แจ้งผู้ร้องขอ ทราบแล้วว่า

ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ จึงให้ผู้ร้องขอ

ประสานกรมป่าไม้เพื่อย่ืนค าขอต่อกรมป่าไม้โดยตรง 

2. ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ร้องขอมาย่ืนค าขอ

ที่กรมป่าไม้โดยตรง แต่ไม่ได้รับการประสานจากผู้ร้องขอแต่อย่างใด 

3. ฝ่ายเลขาฯพิจารณาแล้ว ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผย

ข้อมูลตามร้องขอได ้

ทั้งนี้  การขอข้อมูลลักษณะดังกล่าวเป็นแนวทางในการ

พิจารณาคล้ายกันกับกรณีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบรหิารราชการแผ่นดิน

และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 89/2556 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 

2556 เร่ือง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ 

เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัดและแฟ้มประวัติป่าสงวน 

 

 

หมายเหตุ : รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ สามารถดาวนโ์หลดได้ท่ีเว็บไซตข์องศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม ้ www.forest.go.th/service  หัวข้อบริการข้อมูลข่าวสาร 

www.forest.go.th/service

