
  หนา้ 1 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

1 1/2559 12 ก.พ.๕9 เรื่องที่ 1 

หนังสือนางสาว

สุธาสินี ชุมแวงวาปี 

ฉบับ ลว. 3 ก.ย.58 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาหนังสือ 2 เรื่อง ดังนี ้

เรื่องที่ 1 

นางสาวสุธาสินี ชุมแวงวาปี ผู้รับมอบอ านาจจากห้างหุ้นส่วน

จ ากัดห้าแยกค้าไม้ มีหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เร่ือง ขอ

ข้อมูลข่าวสาร อ้างถึงค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3396/2552 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีนายสุเมษ จันษร และพวก 

กระท าความผิดต่อหน้าที่ราชการ ใช้อ านาจหน้าที่กลั่นแกล้ง ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด ห้าแยกค้าไม้ โดยมีความประสงค์ขอทราบความคืบหน้าผล

การพิจารณาของคณะกรรมการฯตามค าสั่งดังกล่าว จึงขอคัดและ

หรือถ่ายส าเนาเอกสาร โดยขอให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวนอยา่งละ 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 หลังจาก

ปรากฏผลการสอบสวนแล้ว กรมป่าไม้ได้ด าเนินการกับนายสุเมธ 

จันษร กับพวก อย่างใดต่อไป และขอคัดหรือถ่ายเอกสารที่ระบุถึง

การด าเนินการดังกล่าวทุกฉบับ โดยขอให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวนอยา่งละ 2 ชุด 

 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเอกสาร

ตามร้องขอเร่ืองดังกล่าว เป็นเร่ืองที่ยุติแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ เปิดเผยไม่ได้ตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงสามารถ

เปิดเผยข้อมูลได้ แต่ให้เปิดเผยโดยลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลของพยานและข้อความอื่นใดอันจะบ่งบอกให้รู้ถึงพยาน

ผู้ให้ถ้อยค าในบันทึกค าให้การพยาน 

ทั้งนี ้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าหนังสือส่งส าเนาเอกสาร 

พร้อมรับรองส าเนาให้นางสาวสุธาสินี ชุมแวงวาปี โดยน าเร่ือง

เสนอประธานกรรมการฯ และผา่นส านักกฎหมายพิจารณาด้วย 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 



  หนา้ 2 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

2 1/2559 12 ก.พ.๕9 เรื่องที่ 2 

หนังสือกรมป่าไม้ ลับ 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1601.6/36 ลงวันที่ 

21 มกราคม 2559 

เรื่องที่ 2 

กรมป่าไม้ มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.6/36 ลงวันที่ 

21 มกราคม 2559 ส่งหนังสือส านักบรหิารกลาง ลับ ด่วนที่สุด ที่ 

ทส 1601.6/19 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เร่ือง นายภูวเดช ไชยเชษฐ์ 

ขอความอนุเคราะห์ถ่ายส าเนาเอกสารส านวนการสอบสวนเพื่อใชใ้น

การอุทธรณ์ค าสั่งกรมป่าไม้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งว่านายภูวเดช 

ไชยเชษฐ์ มีความประสงค์ขอถ่ายส าเนาส านวนการสอบสวนตาม

ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2725/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

เพื่อน าไปประกอบการใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งกรมป่าไม้ดังกล่าว ต่อ

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเอกสาร

ตามร้องขอเร่ืองดังกล่าว เป็นเร่ืองที่ยุติแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เปิดเผยไม่ได้ตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงสามารถ

เปิดเผยข้อมูลได้ แต่ให้เปิดเผยโดยลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลของพยานและข้อความอื่นใดอันจะบ่งบอกให้รู้ถึงพยาน

ผู้ให้ถ้อยค าในบันทึกค าให้การพยาน 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักบริหารกลาง จัดท าหนังสือส่งส าเนา

เอกสาร พร้อมรับรองส าเนาให้นายภูวเดช ไชยเชษฐ์ โดยน าเร่ือง

เสนอประธานกรรมการฯ ผ่านส านักกฎหมายพิจารณา และส่ง

ส าเนาหนังสือแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯทราบด้วย 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบรหิารกลาง ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรยีบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

3 2/2559 8 ก.ค.59 หนังสือกรมป่าไม้ 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1601.3/9141    

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 

2559 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/9141 ลงวันที่ 

21 มิถุนายน 2559 เร่ือง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แจ้งว่า

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่  นร 0108/2052 ลงวันที่  8 

มิถุนายน 2559 เ ร่ือง  ร้อง เ รียนเกี่ ยวกับการปฏิบัติ ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรณีนาย

สุพจณ ์กุลประยงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส มีหนังสือร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการฯ กรณีมีบันทึกลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง

อธิบดีกรมป่าไม้ เร่ือง ขอความเป็นธรรม และขอส าเนาเอกสาร

รับรองถูกต้องเกี่ยวกับการพิจารณาให้ย้ายการปฏิบัติงาน ตาม

ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 918/2559 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 

เร่ือง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ แต่กรมป่าไม้ไม่จัดหาข้อมูล

ข่าวสารให้ภายในระยะเวลาอันสมควร 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเอกสาร

ตามร้องขอเร่ืองดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

ที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ และเห็น

ควรส่งส าเนาหนังสือให้ผู้ร้องขอ ดังนี้ 

1. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 918/2559 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 

2559 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 

2. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2570/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 เร่ือง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าไปปฏิบัติราชการ 

3. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 20502 

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เร่ือง แนวปฏิบัติและวิธีด าเนินการ

เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย 

การโอน การช่วยปฏิบัติ ราชการ การยืมตัวข้าร าชการ /

ลูกจ้างประจ า และการลาออกจากราชการ ของกรมป่าไม้ 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง 

ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือส่งส าเนาเอกสาร พร้อมรับรองส าเนาให้

นายสุพจณ์ กุลประยงค์  

2. ส่งส าเนาหนังสือแจ้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

3. เมื่อด าเนินการแล้ว ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบด้วย 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบริหารกลาง ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 



  หนา้ 4 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

4 3/2559 4 ต.ค.59 หนังสือกรมป่าไม้ 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1601.3/14335    

ลงวันที่ 15 กันยายน 

2559 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

กรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/14335 ลงวันที่ 

15 กันยายน 2559 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ . ศ .  2540 อ้ า งถึ งหนั งสื อ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่  ทส 

1600.4/180 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เร่ือง รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 2/2559 

เพื่อพิจารณากรณีนายสุพจณ ์กุลประยงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

ร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาให้ย้ายการปฏิบัติงาน 

จึงมีความประสงค์ขอส าเนาเอกสารรับรองถูกต้องเกี่ยวกับการ

พิจารณาให้ย้ายการปฏิบัติงาน ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 918/2559 

ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เร่ือง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 

โดยการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติที่ประชุมเห็นควรส่ง

ส าเนาหนังสือให้ผู้ร้องขอ  ซึ่งต่อมา นายสุพจณ์ กุลประยงค์ ได้มี

หนังสือลงวันที่ 5 กันยายน 2559 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แจ้งว่า 

เอกสารที่ได้รับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2559 

เป็นเพียงเอกสารบางส่วนเท่านั้น จงึมีความประสงค์ขอให้กรมป่าไม้

จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นเอกสารรับรองความถูกต้อง ดังนี้ 

1. ส าเนาหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

เรียนผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หรือ

หนังสือที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

เสนอให้นายมนต์ชัย อาจอุดม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าที่

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี แทน 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว ดังนี้ 

เอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเป็น

ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ซึ่งเข้าข่ายข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 

ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 

ส าหรับเอกสารตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่ปรากฏว่ามี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น 

จึงให้เปิดเผยข้อมูลได้ และเห็นควรมอบหมายให้ส านักบริหารกลาง 

จัดส่งส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

เพื่อจะได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ผู้ร้องขอต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติที่ประชุม 

 



  หนา้ 5 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

    2. ส าเนาหนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่

ร่วมกันพิจารณา และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเหตุผล

ความจ าเป็น และน าเรยีนอธิบดีกรมป่าไม้ที่ก ากับดูแลส านักป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้ความเห็นชอบก่อนที่ส านักบริหาร

กลางจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งเสนออธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป 

3. ส าเนาหนังสือส านักบริหารกลาง เรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อ

เสนอให้ออกค าสั่ง ที่ 854/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 

4. ส าเนาหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 1632.1/1001 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

ขอส่งตัว นายสุพจณ์ กุลประยงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กลับไป

ปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม 

5. ส าเนาหนังสือส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า ด่วนที่สุด 

ที่ ทส 1605.24/748 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 ขอส่งตัว นาย

สุพจณ ์กุลประยงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กลับไปปฏิบัติราชการ 

ต้นสังกัดเดิม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 6 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

5 แบบฟอร์มค าขอ

ข้อมูลข่าวสารของ 

นายอุทัย จงประสพชัย 

เลขที่รับ 1332     

ลงวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2558 

(ขอคร้ังที่ 1) 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

นายอุทัย  จงประสพชัย ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ สังกัด

ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช มีความประสงค์ตามแบบฟอร์มค าขอข้อมูลข่าวสารของ

กรมป่าไม้ เลขที่รับ 1332 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อขอ

ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง เร่ืองการปรับต าแหน่งอาวุโส ของนายสุธน  

กมลบูรณ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 (เดิม) ของกรมป่าไม้ เพื่อ

ใช้ประกอบการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครอง เรื่องการ

ปรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 (เดิม) โดยขอเอกสาร

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เนื่องจากผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารของ

ผู้อื่นนั้น ถือเป็นการดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนอื่น ซึ่ง

มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ก าหนดไว้ว่า “หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ที่อยู่ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น 

โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้

ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม(1)-(9)” 

ดังนั้น จึงเห็นสมควรด าเนินการดังนี้ 

1. ท าหนังสือถึงนายสุธน กมลบูรณ์ เพื่อขอความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

2. ท าหนังสือถึงนายอุทัย จงประสพชัย เพื่อแจ้งให้ทราบข้อ

ด าเนินการตามข้อ 1 และหากผลการด าเนินการไม่ทันตาม

ระยะเวลาที่ผู้ร้องก าหนด ผู้ร้องสามารถใช้สิทธิร้องขอต่อศาล 

เพื่อให้ศาลสั่งกรมป่าไม้ให้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวต่อศาลได้ ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรา 24 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 7 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

6 หนังสือหน่วยส่งเสรมิ

การควบคมุไฟป่า

นครราชสีมา       

ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1605.78.11/31 

ลงวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2559 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา ด่วนที่สุด 

ที่ ทส 1605.78.11/31 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง 

ขอเอกสารรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยนายนพชัย 

กลิ่นสูงเนิน ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ หัวหน้าหน่วย

ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา อ้างถึงค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 

40/2559 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนายนพชัย กลิ่นสูงเนิน กรณีเมื่อคร้ังท า

หน้าที่หัวหน้าสวนป่าปางอโศก และถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย

อย่างร้ายแรงในเร่ืองมีพฤติกรรมการปล่อยปละละเลยให้มีการน า

เคร่ืองจักรกลเข้าไปในเขตพื้นที่สวนป่าปางอโศก และกรมป่าไม้ได้

เคยมีค าสั่ง ที่ 3884/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

แต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งดังกล่าว แต่

นายนพชัย กลิ่นสูงเนิน แจ้งว่ายังไม่เคยได้รับทราบผลการสอบสวน

ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่างใด จึงมีความ

ประสงค์ขอทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตาม

ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3884/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 

ส านักบรหิารกลาง สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เนื่องจากเอกสารดังกล่าวอยู่ใน

ความรับผิดชอบของส านักบริหารกลาง จึงขอให้พิจารณา

ตรวจสอบผลการด าเนินการเร่ืองดังกล่าวว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ 

อย่างไร เอกสารดังกล่าวสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ อย่างไร และ

ให้จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบในเบื้องต้น พร้อมทั้งส าเนา

หนังสือให้ส านักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบรหิารกลาง ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 8 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

7 หนังสือนายอุทัย     

จงประสพชัย 

ฉบับลงวนัที่ 4 

เมษายน 2559 

(ขอคร้ังที่ 2) 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

นายอุทัย จงประสพชัย ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

สังกัดส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2559 เร่ือง ขอ

ส าเนาเอกสารเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ขอความยุติธรรมต่อศาล

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม แจ้งว่า ตามที่ได้ขอ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับต าแหน่งอาวุโส ของนายสุธน กมลบูรณ์ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 (เดิม) ของกรมป่าไม้ เพื่อใช้

ประกอบการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครอง ซึ่งกรมป่าไม้ 

มีหนังสือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่เข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 15 (5) และ

มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยนายอุทัยฯ มีความเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อ

การแก้ไขปัญหาการจัดต าแหน่งไม่ถูกต้อง ในการปฏิรูประบบ

ราชการปี 2551 ของนายสุธน กมลบูรณ์ และเป็นข้อมูลการ

บริหารงานบุคคลภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  จึงขอให้กรมป่าไม้

ยืนยันเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอีกคร้ังหนึ่ง 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เนื่องจากผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารของ

ผู้อื่นนั้น ถือเป็นการดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนอื่น ดังนั้น 

การเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

ซึ่งเข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 15 (5) และ

มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประกอบกับนายสุธน กมลบูรณ์ มีหนังสือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล 

จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ และเห็นสมควร

จัดท าหนังสือแจ้งนายอุทัย จงประสพชัย เพื่อยืนยันผลการ

พิจารณาของกรมป่าไม้ โดยที่ผู้ร้องขอสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนี้ หรือร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งกรมป่าไม้

ให้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวต่อศาล ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 18 

และมาตรา 24 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 9 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

8 หนังสือนายอุทัย     

จงประสพชัย 

ฉบับลงวนัที่ 9 

มิถุนายน 2559 

(ขอคร้ังที่ 3) 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

นายอุทัย จงประสพชัย ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

สังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 (เชียงใหม่) กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ขอส าเนาเอกสารเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ขอความยุติธรรม

ต่อศาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม โดยขอให้

กรมป่าไม้ยืนยันเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ปรับต าแหน่งอาวุโส ของนายสุธน กมลบูรณ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

บรหิารงานป่าไม้ 7 (เดิม) ของกรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พจิารณาแล้ว เนื่องจากผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารของ

ผู้อื่นนั้น ถือเป็นการดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนอื่น ดังนั้น 

การเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

ซึ่งเข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 15 (5) และ

มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ และเห็นสมควร

จัดท าหนังสือแจ้งนายอุทัย จงประสพชัย เพื่อยืนยันผลการ

พิจารณาของกรมป่าไม้ต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

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

www.forest.go.th/service

