
  หนา้ 1 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

1 1/2560 12 มี.ค.60 เรื่องที่ 1 

หนังสือส านักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 

1603.2/597       

ลว. 20 ก.พ.60  

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้

เรื่องที่ 1 

กรณีนายพันธ์ จูมลี นายนวนจันทร์ รูปแกะ นายวันทา สุวรรณรมย์ 

และนางเสียน คัทมาร ราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านนาพะเนียงออ ต าบลสองคอน 

อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 

2559 โดยมีความประสงค์ขอคัดถ่ายเอกสารของราชการ ดังนี้ 

1) บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และส านักงานปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการกันพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ ลงวันที่ 14 กันยายน 2538 

2) หนังสือกันพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคนืกรมป่าไม้ เนือ้ที่ 413 ไร่ 

(ป่าดงตาหวัง ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี) ลงวันที่ 

19 กันยายน 2551 พร้อมทั้งรับรองส าเนาเอกสารเพื่อน าไปประกอบ

เป็นพยานหลักฐานต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี ้

1) เอกสารตามข้อ 1 ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

ที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึงให้เปิดเผยข้อมูลได้ 

2) เอกสารตามข้อ 2 เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างขั้นตอน

กระบวนการด าเนินทางคดีตามกฎหมาย ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงเข้า

ลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้

กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การ

ทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

หรือไม่ก็ตาม ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดเผย

ข้อมูลได้ 

ทั้งนี ้ให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ จัดท าหนังสือส่งส าเนาเอกสาร

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ตามมติที่ประชุมในข้อ 1 และแจ้งผล

การพิจารณา ตามมติที่ประชุมในข้อ 2 ให้ผู้ร้องทราบพร้อมทั้งแจ้ง

ให้ผู้ร้องทราบด้วยว่า สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารตอ่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี ้ตามมาตรา 18 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือใช้สิทธิ

ร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งกรมป่าไม้ให้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาล 

ต่อไปได้  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 



  หนา้ 2 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

2 1/2560 12 มี.ค.60 เรื่องที่ 2 

หนังสือนายสญัญา 

สิริบุญยะพร 

ฉบับ ลว. 20 ก.พ.60 

เรื่องที่ 2 

นายสัญญา (โพธิ์หนองไฮ) สิริบุญยะพร อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ช านาญพิเศษ สังกัดกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีความประสงค์ขอส าเนาบันทึก

ถ้อยค าพยานประกอบส านวนการสอบสวน ตามผลการสอบสวน

ของกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นเอกสารข้อมูลส าหรับประกอบค าให้การ

ต่อศาลในการต่อสู้คดีอาญา 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี ้

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างขั้นตอน

กระบวนการด าเนินทางคดีตามกฎหมาย ซึ่งเร่ืองยังไม่ยุติ จึงเข้า

ลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้

กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

ไม่วา่จะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ 

การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 

ทั้งนี ้เห็นควรมอบหมายให้ส่วนเสริมสร้างวินัย ส านักบริหารกลาง 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมให้ผู้ร้องทราบ 

พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วยว่า สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง

ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี ้

ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 หรือใช้สิทธิร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งกรมป่าไม้

ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาล ต่อไปได้ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบรหิารกลาง ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรยีบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 



  หนา้ 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

3 2/2560 18 เม.ย.60 หนังสือส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 

(สงขลา) ด่วนที่สุด ที่ 

ทส 1626.11/802 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ด่วนที่สุด 

ที่ ทส 1626.11/802 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เร่ือง ขอหารือ

เกี่ยวกับการด าเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

แจ้งว่าได้รับหนังสือจากนายโสภณ ชูสิงห์แค ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2560 เร่ือง ขอคัดถ่ายเอกสาร โดยมีความประสงค์ขอคัดถ่ายเอกสาร 

พร้อมให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 5 รายการ มีดังนี้ 

1) ส าเนาหนังสือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา) ที่ ทส 

1626.4(สข.4)/171 ลงวันที ่26 ตุลาคม 2558 เรื่อง รายงานการ

กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จ านวน 1 ชุด (จ านวน 31 แผ่น) 

2) ส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.43/7278 

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เร่ือง มาตรการป้องกันปราบปรามและ

หยุดย้ังการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ จ านวน 1 ชุด (จ านวน 5 แผ่น) 

3) ส าเนาหนังสือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา) ที่ ทส 

1626.4(สข.4)/53 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เร่ือง ไม้แปรรูป

ของกลางในคดีสูญหาย จ านวน 1 ชุด (จ านวน 37 แผ่น) 

4) ส าเนาหนังสือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา) ที่ ทส 

1626.4(สข.4)/87 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า) 

ของหน่วยป้องกนัรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา) ละทิ้งหน้าที่ราชการที่หน่วยฯ 

(จ านวน 1 แผ่น) 

5) ส าเนาค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 

62/2559 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง ให้ข้าราชการไป

ปฏิบัติราชการ จ านวน 1 ชุด (จ านวน 2 แผ่น) 

ส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี ้

1) เอกสารตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่ปรากฏว่ามี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น 

จึงให้เปิดเผยข้อมูลได้  

2) ส าหรับเอกสารตามข้อ 3 คณะกรรมการฯไม่สามารถพิจารณาได้ 

เนื่องจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ไม่ได้น าเอกสาร

เข้าที่ประชุมพิจารณา ดังนั้น จึงเห็นควรให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 13 (สงขลา) ใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่า เอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสาร

ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการด าเนินทางคดีตามกฎหมาย ที่ยัง

ไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากเข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสาร

ที่หน่วยงานอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็สามารถไม่เปิดเผย

ข้อมูลได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 15 ก็ให้จัดส่ง

เอกสารให้ผู้ร้องขอได้ 

ทั้งนี ้ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) จัดท า

หนังสือส่งส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ตามมติที่ประชุม

ในข้อ 1) และผลการพิจารณาในข้อ 2) ให้ผู้ร้อง กรณีไม่สามารถ

เปิดเผยข้อมูลได้ ให้แจ้งผู้ร้องทราบด้วยว่า สามารถใช้สิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

หนังสือนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 หรือใช้สิทธิร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่ง

กรมป่าไม้ให้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาล ต่อไปได้ 

 



  หนา้ 4 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

      รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีหนังสือ ที่ ทส 

1626.11/1246 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พร้อมส าเนาหนังสือ

ที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งว่าเอกสารตามข้อ 3 ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และได้ท าหนังสือแจ้งนายโสภณ ชูสิงห์แค ทราบตาม

มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

4 3/2560 28 มิ.ย.60 เรื่องที่ 1 

หนงัสือส านกับริหารกลาง 

ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1601.6/312      

ลงวันที่ 8 มถิุนายน 

2560 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 

หนังสือส านักบริหารกลาง ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.6/312 

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เร่ือง ขอคัดส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง รายนางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

แจ้งว่านางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 

โดยมีความประสงค์ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีการสอบสวนทางวินัย

อย่างไม่ร้ายแรง ดังนี้ 

1) เอกสารความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแต่ละบุคคล 

กรณีการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1525/2559 ลงวันที่ 

23 มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

2) เอกสารการรายงาน รวมถึงบันทึกความเหน็ตามวิธีปฏิบัติราชการ

ที่น าเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ที่เชื่อมโยงไปสู่การออกค าสั่งกรมป่าไม้

ที่ 1656/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ทั้งนี ้ส านักบรหิารกลาง แจ้งว่าส านวนการสอบข้อเท็จจริงและ

การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการรายดังกล่าวเสร็จสิ้น

กระบวนการแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารราชการลับ  

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี้ 

1) เอกสารตามข้อ 1 ให้เปิดเผยข้อมูลได้ แต่ให้ลบหรือปกปิด

ชื่อหรือข้อความอื่นใดที่จะท าให้ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ให้ถ้อยค า

หรือความเห็นนั้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ

ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา 15 (4) แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2) เอกสารตามข้อ 2 ให้เปิดเผยข้อมูลได้เฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง

กับนางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ แต่ให้ลบหรือปกปิดชื่อพยานและ

บุคคลที่สามหรือข้อความอื่นใดที่จะท าให้ทราบว่าบุคคลใดเป็น

ผู้ให้ถ้อยค าหรือความเห็นนั้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา 15 (4) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ มิได้เห็น

เอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว จึงให้ส่วนเสริมสร้างวินัย ส านัก

บริหารกลาง ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งส าเนาเอกสารพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง ตามมติที่ประชุมให้แก่ผู้ร้อง และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าส่ัง

ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือน้ี ตามมาตรา 18 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



  หนา้ 5 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการประชุมพิจารณา 

5 3/2560 28 มิ.ย.60 เรื่องที่ 2 

หนังสือส านักบริหารกลาง 

ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1601.3/370     

ลงวันที่ 27 มถิุนายน 

2560 

เรื่องที่ 2 

หนังสือส านักบริหารกลาง ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/370 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เร่ือง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับ

การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 17 ต าแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้  

แจ้งว่านายพรสรร กุณฑลสุรกานต์ นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย 

ได้มีหนังสือลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีความประสงค์ขอส าเนา

ส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของผู้รับเข้าการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ กรณีนายวิจารณ์ เสนสกุล นิติกรช านาญการ 

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกฯ และเห็นว่า เมื่อ

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้น าส านวนการสอบสวนไปใช้ในการ

พิจารณา และส่งเร่ืองหารือกับส านักงาน ก.พ.  ดังนั้น จึงมีความ

ประสงค์ขอส าเนาเอกสาร ดังนี้ 

1) ส าเนาส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ ทั้งหมด จ านวน 1 ชุด 

2) ส าเนาหนังสือที่หารือส านักงาน ก.พ. จ านวน 1 ชุด 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี ้

ข้อมูลข่าวสารทั้ง 2 รายการ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่าง

กระบวนการด าเนินการหารือกับส านักงาน ก.พ. จึงเป็นเร่ืองที่ยัง

ไม่แล้วเสร็จ หากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบต่อการสอบสวน

ข้อเท็จจริงต่อไปได้ อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ

หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามนัยมาตรา 15 (2) แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น 

จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้  

ทั้งนี ้ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง จัดท าหนังสือ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม และแจ้งสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

หนังสือนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบรหิารกลาง ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรยีบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 6 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

6 หนังสือ สป.ทส. 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 

0202/6493      

ลว. 19 ต.ค.59 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0202/6493 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

เรื่อง การขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 อา้งถึงหนังสือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/3961 

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรณีนายวิละ อุดม 

ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของป่าในประเทศไทย โดยแยก

รายละเอยีดชัดเจน และรายละเอียดกฎหมาย วิธีการ และขบวนการต่างๆ 

ในการด าเนินการกับผู้บุกรุกกระท าละเมิดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของ สป.ทส. ได้มีการประชุมพิจารณาแล้วว่าข้อมูลข่าวสาร

ตามค าขอข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมป่าไม้ ตาม

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

จึงส่งค าขอข้อมูลข่าวสารของนายวิละ อุดม ให้กรมป่าไม้พิจารณา

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตอ่ไป 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่า 

ข้อมูลข่าวสารเร่ืองดังกล่าว แยกเป็น 2 รายการ ดังนี้ 

1. รายละเอียดของป่าในประเทศไทย โดยแยกรายละเอียดชัดเจน 

ซึ่งข้อมูลอยู่ในความรับผิดชอบของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

2. รายละเอยีดกฎหมาย วิธีการ และขบวนการต่างๆ   ในการด าเนินการ

กับผู้บุกรุกกระท าละเมิดต่าง  ๆ ซึ่งข้อมูลอยู่ในความรับผิดชอบของ

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 7 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

7 
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1) แบบค าขอข้อมลู

ข่าวสารของนายอรุณ 

อังศุยานนท์ เลขที่รับ 

1106 และ 1107  

ลว. 26 ต.ค.59 

(ขอคร้ังที่ 1) 

 

2) หนังสือนายอรุณ  

อังศุยานนท์  

ที่ AA/2560/003/ 

(DOF) ลว. 24 ม.ค. 60 

(ขอคร้ังที่ 2) 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

กรณีนายอรุณ  อังศุยานนท์ ต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ 

สังกัดส านักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร มีความประสงค์

ขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 เพื่อน าไปใช้ในการตรวจสอบการบริหารสัญญา

โครงการของส านักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร มีความ

ประสงค์ขอคัดส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง ดังนี้ 

1) สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ (ที่มี

อยู่ในความครอบครองของผู้แทนของหน่วยงานท่านที่เข้าร่วมเป็น

กรรมการ อยู่ในคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ชุดนี้) 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับงานศึกษาความ

เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-

เชียงใหม่ ในแต่ละคร้ังและคร้ังล่าสุด (ระเบียบวาระการประชุมใน

แต่ละคร้ัง พร้อมเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ที่มีอยู่ใน

ครอบครองของผู้แทนของหน่วยงานท่านที่ร่วมเป็นกรรมการอยู่ใน

คณะกรรมการก ากับฯ ชุดนี)้ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

และ 

ส านักการอนุญาต 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่า 

กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ส านักการอนุญาตเป็นผู้แทนกรมป่าไม้

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เร่ืองดังกล่าว จึงมอบหมายให้

ส านักการอนุญาตพิจารณาด าเนินการตรวจสอบเอกสารเร่ือง

ดังกล่าว 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คร้ังที่ 1 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากผู้แทนส านักการอนุญาต 

ว่าไม่มีรายการเอกสารดังกล่าว จึงได้จัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้อง 

เรียบรอ้ยแล้ว 

คร้ังที่ 2 

ผู้ร้องย่ืนอุทธรณ์ต่อ คกก.วินิจฉัยฯ ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารอยู่

ในครอบครอง ดังนั้น ส านักการอนุญาต จึงได้ตรวจสอบเอกสาร

อกีคร้ัง ปรากฏว่า มีรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 8-5/2559 จึง

ส่งส าเนาให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ จัดท าหนังสือส่ง

เอกสารดังกล่าวให้ผู้ร้อง เรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 8 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

9 หนังสือส านักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 

1603.5/1736   

ลว. 24 พ.ค.60 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.5/1736 ลงวันที่ 

24 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่งส าเนา

หนังสือนางจินดา สุธีรศานต์ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เร่ือง ขอ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  แจ้งว่านางจินดา สุธีรศานต์ มีความประสงค์

ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควนหละ 

และป่าเขาหวาง จังหวัดตรัง มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 

1:50,000 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่า 

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่ง

จะต้องประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป โดยการน าไปลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษา และข้อมูลดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสาร

ที่หน่วยงานอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญตัิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หากหน่วยงานมีข้อมูลก็

สามารถเปิดเผยได้ แต่หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ ปรับปรุง หรือยังไม่แล้วเสร็จ หากน าไปเป็นหลักฐาน

อ้างอิงก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้ ซึ่งเข้า

ลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 

ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 จึงมอบหมายให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้

พิจารณาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวว่าเข้าลักษณะใด และแจ้งให้ผู้ร้อง

ทราบผลการพิจารณาด้วย 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 9 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง ผลการพิจารณา 

10 หนังสือนายสุพจณ์ 

กุลประยง๕ ที่ พิเศษ/

4 ลว. 23 ส.ค.60 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือนายสุพจณ์ กุลประยงค์ ที่ พิเศษ/4 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 

2560 เร่ือง ขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ส่งส าเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน

และการบังคับใช้กฎหมาย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 

0108/2924 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เร่ือง แจ้งผลค าวินิจฉัย 

และส าเนาค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ 

ที่ สค 35/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เร่ือง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับค าสั่งให้ข้าราชการไป

ปฏิบัติราชการ แจ้งว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ 

ได้มีค าวินิจฉัยให้กรมป่าไม้เปิดเผยบันทึกส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ที่ ทส 1632.1/5 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

เรื่อง ขอเปลี่ยนผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี และบันทึก

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ทส 1605.24/452 ลงวันที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 

พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องให้แก่ผู้ร้อง 

ส านักบรหิารกลาง สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว กรณี

ของนายสุพจณ์ กุลประยงค์ กรมป่าไม้มีการประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2559 และมีมติให้เปิดเผยเอกสาร จ านวน 3 รายการ แต่ปฏิเสธ

การเปิดเผยเอกสาร จ านวน 2 รายการ ซึ่งนายสุพจณ์ กุลประยงค์ 

ได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ และมีผลค าวินิจฉัย 

ตามค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ 

ที่ สค 35/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารฯ จึงมอบหมายให้ส านักบริหารกลางจัดส่งส าเนาเอกสาร 

จ านวน 2 รายการ คือ 1)บันทึกส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี ที่ ทส 1632.1/5 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

เรื่อง ขอเปลี่ยนผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี และ 2)บันทึก

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ทส 1605.24/452 

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง มอบหมายให้ข้าราชการไป

ปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องให้นายสุพจณ์ 

กุลประยงค์ โดยตรง และส่งส าเนาแจ้งผลการด าเนินการให้ส านัก

แผนงานและสารสนเทศทราบ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบรหิารกลาง ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

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

www.forest.go.th/service

