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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ประจ าปี 2553 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผลการประชุม 

1/2553 26 เม.ย.53 ขอตรวจสอบและคัดรับรองเอกสารของบริษัท 

สยามกรีนแกรนิต จ ากัด เพื่อน าไปปประกอบการ

พิจารณาด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน  าป่าสัก ท้องที่

ต าบลตาดกลอย อ า เภอหล่ม เก่ า  จั งหวัด

เพชรบูรณ์ 

ส านักการอนุญาต มติท่ีประชุม  

เห็นชอบไม่พิจารณา 

เนื่องจาก สกญ. แจง้ว่าทางบริษัทฯ  

ไปด้แจง้ยกเลิกเรื่องดังกล่าว 

2/2553 16 ก.ค.53 ขอให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ คนืที่ป่าสงวน

แหง่ชาติบนเขายายเที่ยง 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไปฟป่า มติท่ีประชุม 

- เห็นควรให้ สปฟ. เร่งด าเนินการ

แจ้งตอบแก่ผู้ร้อง โดยใช้กรอบการ

ชี แจง ดังนี  

1. ตอบในกรอบข้อเท็จจริงตาม

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

2. รายงานความก้าวหน้าโดยใช้

ผลสรุปว่า ขณะนี พื นที่ดังกล่าวไปด้มี

การร ือถอนสิ่งปลูกสร้าง และกรม

ป่าไปม้ไปด้เข้าไปปควบคุมดูแลพื นที่แล้ว 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม ้ประจ าปี 2553 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผลการประชุม 

3/2553 2 พ.ย.53 นายโกวิท ตั งเจรญิศริิ และนายประหยัด ตั ง

เจริญศริ ิแจ้งว่าเป็นผู้ครอบครองและถือครอง

ที่ดนิในพื นที่ป่าเขาค้อ หมูท่ี่ 1 ต าบลเขาค้อ 

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตต่่อมากลับมี

ชื่อของน.ส.ธนศร รัชชนันท์ เป็นผู้ยื่นค าขอไปว้ 

จ านวน 3 แปลง  จึงมีความประสงค์ขอคัดถ่าย

ค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดนิทั้งสาม

แปลง เพื่อด าเนินคดีกับเจ้าพนักงาน

หน่วยงานของรัฐ และผู้มีส่วนกระท า

ความผิดทุกคน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไปม้ มติท่ีประชุม  
- เห็นควรให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไปม้ท่ี 4 สาขา

นครสวรรค์ ด าเนินการ ดังน ี 

1. ท าหนังสือแจ้งนายโกวิท และนายประหยัด  

ตั ง เจริญศิ ริ  ว่ายังไปม่สามารถเปิดเผยข้อมูลไปด้ 

เนื่ อ งจากการ เ ปิด เผยข้อมูลนั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540  ตามมาตรา 15 (5)  ซึ่งอาจเป็นการรุกล  าสิทธ์ิ

ส่วนบุคคล และขณะนี อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไปม้  หากมี

ความคืบหนา้อยา่งไปร จะแจ้งให้ทราบตอ่ไปปโดยเร็วท่ีสุด 

2. ท าหนังสือแจ้ง น.ส.ธนศร รัชชนันท์ ว่าจะ

อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลหรือไปม่  โดยให้ก าหนด

ระยะเวลาไปม่น้อยกว่า 15 วัน  และหลังจากไปด้รับ

ค าตอบจาก น.ส.ธนศร รัชชนันท์แล้ว ให้ด าเนนิการดังนี  

          - ถ้าตอบว่าไปม่ขัดข้อง  ให้ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไปม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ แจ้งนายโกวิท 

และนายประหยัด ตั งเจริญศิริ  เพื่อด าเนินการคัด

ถ่ายส าเนาเอกสารไปด้ 

          - ถ้ า ตอบว่ า ขั ด ข้ อ ง  ใ ห้ ส า นั กจั ดก า ร

ทรัพยากรป่าไปม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ แจ้งนายโกวิท 

และนายประหยัด ตั งเจริญศิริ ว่าไปม่สามารถเปิดเผย

ข้อมูลไปด้ และให้ยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

วนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 15 วันนับแต่

วันท่ีไปด้รับแจ้งค าสั่งนั น 
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ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

คร้ังที่ วันท่ี เรื่อง หน่วยงาน

เจ้าของ

เรื่อง 

ผลการประชุม 

4/2553 2 

ธ.ค.

53 

กลุ่มอนุรักษ์แม่

ร าพึง  ไปด้มี

บันทึกลงวันที่ 1 

ธันวาคม พ.ศ. 

2553 ขอ

รายงานที่

ผูเ้ชี่ยวชาญการ

วิเคราะห์ แปล 

อ่าน แผนที่

ภาพถ่ายทาง

อากาศของที่ดิน 

จ านวน 52 

แปลง (ใน

เครือสหวิริยา) 

ต.แม่ร าพึง อ.

บางสะพาน จ.

ประจวบคีรขีันธ์ 

ส านัก

ป้องกัน

รักษาป่า

และ

ควบคุมไปฟ

ป่า 

มติท่ีประชุม  

1. ไปม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (2) และ (3)  

2. เห็นควรให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไปฟป่า ในฐานะเจ้าของเรื่อง ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งกลุ่มอนุรักษ์  แม่ร าพึง ว่ายังไปม่

สามารถอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลไปด้ในขณะนี  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (2) และ (3)  ซึ่งเรื่อง

ดังกล่าว    อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ป่า

คุ้มครอง ป่าครองแม่ร าพึง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร าพึง ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทั งนี  ผู้ร้อ ง

สามารถขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไปด้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี  

 


