
  หนา้ 1 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

1 1/2558 13 ม.ค.๕8 ทส 1603.2/3558 

ลว. 11 ธ.ค.57 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาหนังสือ 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.2/3558    

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 อ้างถึงหนังสือของนายบุญชัย เกษตรสุข

ไพบูลย์ ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ 

2. หนังสือคณะอนุกรรมการพิจารณาและใหค้วามเหน็เร่ืองร้องเรียน 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/1378 ลงวันที่ 

10 มิถุนายน 2557 เร่ือง ขอทราบรายละเอยีดข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน 

(กรณีนายบุญชัยฯ ร้องเรียนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้) 

พร้อมส าเนาหนังสือร้องเรียนของนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ลงวันที่ 

2 ธันวาคม 2556 อา้งถึงหนังสือของนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ 

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 และลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เกี่ยวกับ

การขอข้อมูลข่าวสารจากกรมป่าไม้ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วว่า หนังสือทั้ง 2 ฉบับ เป็นการขอ

ข้อมูลข่าวสารของนายบุญชัยฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

จึงร่วมกันสรุปประเด็นการขอข้อมูลได้จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. ขอส าเนาบัญชีค่าพิกัดพร้อมระบุจุดพิกัดแนวเขตพื้นที่ป่า 

เพื่อการอนุรักษ์ (โซนซี) ลงบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 

พร้อมทั้งแจ้งต าแหน่งหลักเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอื่นของเขต

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงโดยรอบที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

2. ขอส าเนาแผนที่ขนาดเท่าตัวจริงของเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 

(โซนอี) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จ านวนเนื้อที่

ประมาณ 267,343.75 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม 2536 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเอกสาร

ตามข้อ 1 และ 2 สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม    

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 และวันที่ 17 

มีนาคม 2535 

ส าหรับเอกสารตามข้อ 3 ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 

เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (2) “เอกสารของทางราชการ

ที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย เสื่อมประสิทธิภาพ

หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี 

การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้

แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม” 

จึงเห็นชอบให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการตามมติที่ประชุม 

โดยให้จัดท าหนังสือแจ้งนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ และส าเนา

หนังสือดังกล่าวแจ้งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้  ด า เนินการตามมติที่ประชุม 

เรียบรอ้ยแล้ว 



  หนา้ 2 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

    3. ขอส าเนาบัญชีค่าพิกัดพร้อมระบุจุดพิกดัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าเขาภูหลวง ลงบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 ตามแผนที่

ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,144 (พ.ศ.2528) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พร้อมทั้งแจ้งต าแหน่ง

หลักเขตและป้าย หรือเคร่ืองหมายอื่นของเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

ป่าเขาภูหลวงโดยรอบทั้งหมด 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

2 2/2558 3 มี.ค.58 เรื่องที่ 1 

หนังสือนายบญุชัยฯ 

ฉบับ ลว. 16 ก.พ.58 

(เรียนอธิบดีกรมป่าไม้) 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 

นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ มีหนังสือฉบับลงวันที่  16 

กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้ 

1. ขอส าเนาสมุดรายงานการรังวัด ตลอดจนเอกสารที่

เกี่ยวเนื่องกับการก าหนดหรือการจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

เขาภูหลวงก่อนการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 1,144 

(พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 จ านวน 1 ชุด พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

2. ขอส าเนาสมุดรายงานการรังวัด ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง

กับการก าหนดหรือการจัดท าแนวเขตโซนซีและโซนอีของป่าสงวน

แห่งชาติป่าเขาภูหลวงก่อนได้รับความเหน็ชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ทั้งนีต้ามความนัยมาตรา 26 วรรคท้าย

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2516 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ประกอบกับตามความนัย

มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

3. ขอส าเนาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดท าหลักเขต

ป้ายป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,144 

(พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 ทุกปี  ทั้งนี้ตามความนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ.2504 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

4. ขอส าเนาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดท าหลักเขต

และป้ายป่าเขตอนุรักษ์ (ป่าโซนซี) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน พ.ศ.2541 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้

 

มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นดงันี้ 

1. เอกสารตามข้อ 1 และ 2 ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามแนวค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการ

บังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 89/2556 เร่ือง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัด

และแฟ้มประวัติป่าสงวน 

2. เอกสารตามข้อ 3 และ 4 เห็นควรเปิดเผยข้อมูลแผนงาน

งบประมาณโครงการของป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้เป็นเจ้าของเร่ืองแจ้งให้

นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ทราบในข้อ 1 และมารับข้อมูลในข้อ 2 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 



  หนา้ 4 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

   เรื่องที่ 2 

1. หนังสือคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร สาขา

สังคมการบริหารราชการ

แผ่นดินและการบังคับ

ใชก้ฎหมาย ที่ นร 

0108/459 ลงวันที่ 

16 กุมภาพันธ์ 2558 

 

2. หนังสือนายบุญชัยฯ 

ฉบับ ลว. 16 ก.พ.58 

(เรียนผู้อ านวยการส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 8 นครราชสีมา) 

เรื่องท่ี 2 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) น าเร่ืองเข้าวาระ

การประชุมจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย   

ที่ นร 0108/459 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง ขอให้ส่ง

ข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แจ้งว่านายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ได้ย่ืนค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารฯ กรณีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขอส าเนาบันทึกประจ าวัน 

ค าร้องทุกข์กล่าวโทษ ค่าพิกัดดาวเทียม และพยานหลักฐานอื่น ๆ 

ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ได้มีมติรับ

เรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา พร้อมจัดท าค าชี้แจงโดยละเอียด 

ส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯพิจารณา 

2. หนังสือนายบุญชัย  เกษตรสุขไพบูลย์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2558 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งว่าได้รับมอบหมาย

จากผู้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสถานีต ารวจภูธรอ าเภอวังน้ าเขียว  

ว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ

ความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้เป็นตัวแทนในการ

ขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ดังนี้ 

(1) ขอส าเนาสมุดรายงานการรังวัด ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง

กับการก าหนดหรือการจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง

ก่อนการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 1,144 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

จ านวน 1 ชุด พรอ้มรับรองส าเนาทุกแผ่น 

ส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นดงันี้ 

1. เอกสารตามข้อ 1 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 

(นครราชสีมา) ประสานกับส านักกฎหมายและศูนย์บริการประชาชน

กรมป่าไม้ ในการยกร่างหนังสือแล้วส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พิจารณา

เพื่อแจ้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม 

การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใชก้ฎหมายต่อไป 

2. เอกสารตามข้อ 2 เป็นการขอข้อมูลข่าวสารลักษณะเดียวกัน

กับหนังสือนายบุญชัยฯ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (ฉบับ

เรียนอธิบดีกรมป่าไม้) จงึเห็นควรให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 8 (นครราชสีมา) จัดส่งหนังสือฉบับจริงให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

เพื่อรวบรวมและรายงานเป็นภาพรวม แจ้งให้ผู้ร้องขอทราบตาม

มติที่ประชุมต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ด าเนินการ

ตามมติที่ประชุม เรียบรอ้ยแล้ว 



  หนา้ 5 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

    (2) ขอส าเนาสมุดรายงานการรังวัด  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง

กับการก าหนดหรือการจัดท าแนวเขตโซนซีกับเขตโซนอีของป่าสงวน

แห่งชาติป่าเขาภูหลวงก่อนได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ทั้งนี้ตามความในมาตรา 26 วรรคท้าย  

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ประกอบกับความในมาตรา 8 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวน 1 ชุด 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

(3) ขอส าเนาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดท าหลักเขต

และป้ายป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,144 

(พ.ศ. 2528) ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ทุกปี ทั้งนี้ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 จ านวน 1 ชุด พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

(4) ขอส าเนาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดท าหลักเขต

และป้ายอนุรักษ์(ป่าโซนซี) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2541 จ านวน 1 ชุด พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

  

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 6 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

   เรื่องที่ 3 

หนังสือนายด ารงค์ พิเดช 

ฉบับ ลว. 12 ก.พ.58 

เรื่องท่ี 3 

ส านักบริหารกลาง แจ้งว่า นายด ารงค์ พิเดช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ได้มีหนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอเอกสารสรุปผล

การสอบสวนคดีบุกรุกสวนป่ากิ่วทัพย้ัง อ.เมือง จ.เชียงราย มีความ

ประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารจ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือลับ ที่ ทส.1612.6/98 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 

เร่ือง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงนามโดย นายวิชัย แหลมวิไล 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

2. หนังสือลับ ที่ ทส 1606 (ชช.)/426 ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 

เร่ือง การสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้ม-

ป่าห้วยลึก จังหวัดเชียงราย ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ 212/2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ลงนาม

โดย นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ 

3. หนังสือลับ ที่ ทส 1606 (ชช.)/340 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

เร่ือง การสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้ม-

ป่าห้วยลึก จังหวัดเชียงราย ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ 212/2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ลงนาม

โดย นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ 

ส านักบรหิารกลาง มติที่ประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

1. เอกสารตามข้อ 1 เป็นเอกสารที่กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการ

และควบคุมป่าไม้(เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นส านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า น าเรียนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช และเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯตรวจสอบ

แล้วว่าเอกสารดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จึงให้

จัดส่งส าเนาคู่ฉบับ พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องให้ผู้ร้องขอต่อไป 

2. เอกสารตามข้อ 2 และ 3 เป็นเอกสารที่กรมป่าไม้ โดย

ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า น าเรียน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเร่ือง

ที่ยุติแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการฯตรวจสอบแล้วว่าเอกสารดังกล่าว

ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงให้จัดส่งส าเนาคู่ฉบับ พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องให้ผู้ร้องขอต่อไป 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   

ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเร่ืองตามเอกสารข้อ 1 และส านักส่งเสริม

การปลูกป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเร่ืองตามเอกสารข้อ 2 และ

ข้อ 3 ด าเนินการจัดส่งส าเนาคู่ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ให้ส านักบรหิารกลางเพื่อรวบรวมส่งให้ผู้ร้องขอต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

และส านักบรหิารกลาง ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบรอ้ยแล้ว 

 



  หนา้ 7 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

3 3/2558 7 ก.ย.58 หนังสือส านักบริหารกลาง 

ที่ ทส 1601.3/4477 

ลงวันที่ 26 ส.ค.58 

ส านักบริหารกลาง มีหนังสือ ที่ ทส 1601.3/4477 ลงวันที่ 

26 สิงหาคม 2558 อ้างถึงส าเนาหนังสือส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ 

ที่ ทส 1603.5/พิเศษ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เร่ือง ขอให้

เปิดเผยผลคะแนนเปรียบเทียบในการคัดเลือกให้เข้ารับการ

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

แจ้งว่า ด้วยข้าราชการรายนายกรต์ มนัสศรีสุขใส นักวิชาการป่าไม้

ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 1928 ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ ส านัก

จัดการที่ดินป่าไม้ ได้ใช้สิทธิน าเร่ืองเข้าสู่ศาลปกครอง ตามคดี

หมายเลขด าที่ บ.338/2558 และใคร่ขอให้กรมป่าไม้เปิดเผยผล

คะแนนเปรียบเทียบในการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ

เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งเลขที่ 3279 ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ ระหว่างนายวีรวัฒน์ 

แสงกระจ่าง และนายกรต์ มนัสศรีสุขใส 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

- ให้เปิดเผยข้อมูลผลคะแนนรวมของผู้ร้องขอ คือ นายกรต์ 

มนัสศรีสุขใส และผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อแต่งตั้งเป็นนักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 

3279 ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ คือ นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 

ตามร้องขอเท่านั้น  

- ส าหรับคะแนนของผู้สมัครรายอื่น ตลอดจนรายชื่อและ

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวเนื่องกับดุลพินิจของ

คณะกรรมการแต่ละท่าน หากน ามาเปิดเผยจะเป็นการละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล โดยไม่สมควร ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- ทั้งนี ้มอบหมายให้ส านักบรหิารกลาง จัดท าหนังสือแจ้งให้

นายกรต์ มนัสศรีสุขใส ทราบต่อไปและส าเนาหนังสือแจ้งให้ฝ่าย

เลขานุการฯทราบด้วย 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบริหารกลาง ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 8 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

4 หนังสือนายไพโรจน์ มีนุช 

ฉบับ ลว. 16 ม.ค.58 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

ด้วยนายไพโรจน์ มีนุช ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2558 

เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและค าชี้แจง มีความประสงค์ที่จะ

ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและค าชี้แจง ดังนี้ 

1. ขอข้อมูลการใช้งบประมาณ(ค่าใช้จ่าย)ในการจัดท าหลัก

แนวเขตและป้ายอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 และขอข้อมูลการใช้งบประมาณ(ค่าใช้จ่าย)

ในการจัดท าหลักแนวเขตและป้ายอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และขอข้อมูลการใช้

งบประมาณ(ค่าใช้จ่าย)ในการจัดท าหลักแนวเขตและป้ายอุทยาน

แห่งชาติทับลาน ตามความนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

2. ขอข้อมูลการใช้งบประมาณ(ค่าใช้จ่าย)ในการจัดท าหลัก

แนวเขตและป้ายป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (เฉพาะแนวหลักเขต

และป้ายระหว่างเส้นแนวเขตโซนซีกับเส้นแนวเขตโซนอี) ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 และขอข้อมูลการ

ใชง้บประมาณ(ค่าใช้จ่าย)ในการจัดท าหลักแนวเขตและป้ายป่าสงวน

แห่งชาติ (เฉพาะแนวหลักเขตระหว่างเส้นแนวเขตโซนซีกับเส้นแนว

เขตโซนอ)ี ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และ

ขอข้อมูลการใช้งบประมาณ(ค่าใช้จ่าย)ในการจัดท าหลักแนวเขตและ

ป้ายป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

ทุกแผ่น 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พจิารณาแล้ว เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูล

ที่มีลักษณะเดียวกันจากการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และ

เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการประชุมดังกล่าว  จึงเห็นควร

มอบหมายให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ด าเนินการแจ้งผู้ร้องขอข้อมูล

ข่าวสารทราบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 และข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

อุทยานแห่งชาติทับลาน ปัจจุบันเป็นข้อมูลข่าวสารของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื  จึงขอให้ผู้ร้องขอขอ้มูลข่าวสารได้โปรด

ประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อย่ืนค าขอ

ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยตรง 

2. ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 2 และข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ 

มติที่ประชุมตามรายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 

และให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ร้องขอหรือให้ผู้ร้องขอมารับข้อมูล

ต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 



  หนา้ 9 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

   3. หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่ากรมป่าไม้ได้ด าเนินการ

จัดท าหลักแนวเขตและป้ายป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (เฉพาะ

แนวหลักเขตระหว่างเส้นแนวเขตโซนซีกับเส้นแนวเขตโซนอี) ตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 และตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และด าเนินการจัดท า

หลักแนวเขตและป้ายอุทยานแห่งชาติตามนัยมาตรา 8แห่ง

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จ านวน 1 ชุด พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 10 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

5 หนังสือส านักงานประชิน 

สหัสสพาศน์ ทนายความ 

ฉบับ ลว. 20 เม.ย.58 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

ด้วยส านักงานประชิน สหัสสพาศน์ ทนายความ ได้มีหนังสือ

ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือของส านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 แจ้งว่านางทองใส 

ญาณวุฒิ มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ใน

ครอบครองของกรมป่าไม้ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

2. กฎกระทรวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2520 ที่ก าหนดให้ป่าแม่ปายฝ่ังซ้ายในพื้นที่

ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้น    

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล

ได้ทางเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา(http://www.mratchakitcha.soc.go.th/) 

อย่างไรก็ดีหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน เมื่อมีผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอยู่ในครอบครอง

ก็ควรจัดหาข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอ และเนื่องจากข้อมูล

ข่าวสารดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านัก

จัดการที่ดินป่าไม้ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล    

จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ด าเนินการจัดส่ง

เอกสารให้ผู้ร้องขอและส าเนาหนังสือแจ้งให้ส านักแผนงานและ

สารสนเทศทราบต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายเลขาฯ รอรายงานผลการด าเนินงานจากส านักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 11 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

6 หนังสือส านักการอนุญาต 

ที่ ทส 1602.4/1137 

ลว. 27 พ.ค.58 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

ส านักการอนุญาต มีหนังสือ ที่ ทส 1602.4/1137 ลงวันที่ 

27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของโรงงาน

แปรรูปไม้และโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2556 เพื่อท าการวิจัย 

แจ้งว่าบริษัท ไอเกีย เทรดดิ้ง (ฮ่องกง) จ ากัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 

17 ธันวาคม 2557 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้

และโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการวิจัย

ทรัพยากรไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพาราในประเทศไทย ว่ามีปริมาณไม้

เพียงพอให้ใช้ได้หรือไม่ และได้มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่ 

เพื่อการพัฒนา ระบบ FSC 

ส านักการอนุญาต สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท า

ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เข้าข่ายข้อมูลสัญญา

สัมปทานที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ตามมาตรา 9 (6) แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงมี

ความเห็นให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ แต่ทั้งนี้ให้ปกปิดในส่วนที่

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้

เอกสารตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และให้แจ้งผู้ร้อง

ขอข้อมูลข่าวสารทราบต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายเลขาฯ รอรายงานผลการด าเนินงานจากส านักการอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 12 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

7 หนังสือนางสาว

สุธาสินี ชุมแวงวาปี 

ผู้รับมอบอ านาจ   

จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด   

ห้าแยกค้าไม้       

ฉบับ ลว. 3 ก.ย.58 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

ด้วยนางสาวสุธาสินี ชุมแวงวาปี ผู้รับมอบอ านาจจาก        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดห้าแยกค้าไม้ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 

2558 ขอคัดและหรือถ่ายส าเนาเอกสาร โดยมีเจ้าหน้าที่รับรอง

ส าเนาถูกต้องจ านวนอย่างละ 2 ชุด ดังต่อไปนี้ 

1. ส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งกรมป่าไม้ 

ที่ 3396/2552 ทั้งหมด 

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งกรมป่าไม้ 

ที่ 3396/2552 

3. ความเห็นและหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลการสอบสวนตามข้อ 2 ทั้งหมด 

และขอสอบถามว่า หลังจากปรากฏผลการสอบสวนแล้ว กรมป่าไม้

ได้ด าเนินการกับนายสุเมธ จันษร กับพวกอย่างใดต่อไป โดยขอคัดหรือ

ถ่ายเอกสารที่ระบุถึงการด าเนินการดังกล่าวทุกฉบับ พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องจ านวนอย่างละ 2 ชุด 

ส านักบรหิารกลาง สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เนื่องจากเอกสารดังกล่าวอยู่ใน

ความรับผิดชอบของส านักบริหารกลาง จึงขอให้ส านักบริหารกลาง

พิจารณาตรวจสอบผลการด าเนินการเร่ืองดังกล่าวว่าเสร็จสิ้น

แล้วหรือไม่ อย่างไรและเอกสารดังกล่าว สามารถเปิดเผยได้

หรือไม่ อย่างไร  หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอให้แจ้ง

ส านักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กรมป่าไม้ มีหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบในเบื้องต้นว่าได้ส่งเร่ือง

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาแล้ว 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.5/15654 ลงวันที่ 

10 กันยายน 2558 

2. ส านักบริหารกลาง มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.6/339 

ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เร่ือง แจ้งการขอข้อมูลข่าวสาร 

โดยแจ้งว่าเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวนโ์หลดรายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ได้ท่ีเว็บไซตข์องศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม ้ www.forest.go.th/service  หัวข้อบริการข้อมูลข่าวสาร 

www.forest.go.th/service

