บันทึกขอความ
สวนราชการ กรมปาไม

สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2561 4292-3 ตอ 196, 628, 629

ที่ ทส 1601.2/10205
เรื่อง ขอสงสําเนาประกาศ

วันที่

10

มิถุนายน 2551

เรียน อธิบดีกรมปาไม
รองอธิบดีกรมปาไมทุกทาน
ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก
ผูอํานวยการกองทุกกอง
เลขานุการกรมปาไม
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการกลุมความรวมมือการปาไมตา งประเทศ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
หัวหนากลุมกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศปาไม ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1–19
กรมป า ไม ขอสง สํา เนาประกาศกรมป า ไม ลงวั น ที่ 10 มิถุน ายน พ.ศ. 2551 เรื่อ ง
ใหขาราชการพลเรือนพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และสําเนาประกาศ
กรมปาไม ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2551 เรื่อง ใหลูกจางประจําพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อ
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่แนบมาพรอมนี้
ทั้งนี้ ผูมีรายชื่อตามประกาศเกษียณอายุราชการ ขอใหยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จบํานาญให
แลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เพื่อใหกรมบัญชีกลางสามารถจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํา นาญภายในเดือ นตุล าคม 2551 หากหนว ยงานใดไมมีเ อกสารในการยื่น ขอรับ บํา เหน็จ บํา นาญ
หรือ ไมทราบรายละเอียดในการยื่นคําขอ สามารถ download รายละเอียดและแบบฟอรมตางๆ ไดที่
http://www.forest.go.th/person/station/index.htm
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหผูมีรายชื่อตามประกาศทราบและปฏิบัตใิ นสวนที่เกี่ยวของ

ประกาศกรมปาไม
เรื่อง ใหลูกจางประจําพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2551
………………………….
ดวย ปรากฏวามีลูกจางประจํา สังกัด กรมปาไม ซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และตอง
พนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2551) ฉะนั้น อาศัยระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2537 ขอ 7(3) จึงใหลูกจางประจําพน
จากราชการเพราะเกษียณอายุ จํานวน 47 ราย ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551
สั่ง ณ วันที่

10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

บัญชีรายชื่อลูกจางประจําซึ่งจะมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 (ผูที่เกิดระหวางวันที่ 2 ตุลาคม 2490 - 1 ตุลาคม 2491)
สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/สวนราชการ
เลขที่
หมายเหตุ
ที่
ตําแหนง
กรมปาไม
กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
1 นายประพั
ป นั ธ จันั เขีียว
คนงาน
170

นายทองพุม ลุมจันทร

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม
พนักงานขับรถยนต
203

นางธนวรรณ ทัพนิยม

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค
นักการภารโรง
247

นายณรฐั กิจิ จาพิศิ าล

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
ยาม
337

นายประจักษ สงกรานต

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดสิงหบุรี
ยาม
446

นายศักดา ผลยะวา

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย
ยาม
470

7

นายปราณีต ภูจําเนียร

กองการอนุญาต
กลมงานด
กลุ
งานดานปาไม
านปาไม
พนักงานขับรถยนต

8
9
10
11
12
13

สํานักจัดการและควบคุมปาไม
สวนปองกันและปราบปราม
นายพิเศก เอกมวง
ยาม
นายสุรพล ลิขิตวิริยะประการ พนักงานพิทักษปา
นายสังวรณ โคตรมงคล
พนักงานขับรถยนต
นายสมบูรณ ชาทองดี
พนักงานพิทักษปา
นายประดิษฐ พลบู
นายประดษฐ
พลบรณ
รณ
ยาม
นายเหรียญชัย มาสิงห
พนักงานพิทักษปา

2

3

4

5

6

544

604
614
726
795
825
856

ลําดับ
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ - สกุล
นายเปลี่ยน แกวนอย
นายบุญชวย แตมรู
นายสมสุข เพ็ชรขัณฑ
นายสนิท ยอดแกวเรือง
นายดุสิต ดีจริง
นายนิเิ ทศ แปปนแกว
นายวันชัย ฉิมมา
นายจันทะ กองพิลา
นายจรัญ ปรัญญาสิทธิ์
นายนิพนธ มณีทิพย
นายวิเชียร พรมมี
นายบุญพบ ดอนชัย
นายสงา อิสระ
นายมานพ สายแกว
นายถนอม รม โพธิ
โ ิ์
นายสงวน มะที
นายอําพล บุญศิริ
นายสัมผัส ชูชวย
นายสุุรินทร ยศอักษร

33 นายสุริยะ สีวานนท

ตําแหนง/สวนราชการ
ยาม
ยาม
พนักงานพิทักษปา
พนักงานพิทักษปา
พนักงานขับรถยนต
พนักั งานพิทิ ักษป า
คนงาน
คนงาน
พนักงานพิทักษปา
พนักงานขับรถยนต
พนักงานพิทักษปา
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานพิทักษปา
คนงาน
พนักงานขับรถยนต
พนักงานพิทักษปา
คนงาน
พนักงานพิทักษปา

เลขที่
ตําแหนง
955
1001
1175
1217
1586
1685
1729
1861
1895
2031
2087
2160
2174
2193
2224
2275
2375
2441
2531

สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม
กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
คนงาน
21

กลุมงานวนวัฒนวิจัย
34 นางจรินทร รังสิเสนา ณ อยุธย คนงาน

35 นายสุชาติ เตียวพานิช
36 นางจรัสศรี สุมาพา

สํานักสงเสริมการปลูกปา
สวนปลูกปาภาคเอกชน
พนักงานขับรถยนต
คนงาน

37 นางสุนทร ทองเผา

สสวนปลู
วนปลกป
กปาภาครฐ
าภาครัฐ
พนักงานพิมพดีดชั้น 3

1249

62
72

1303

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง/สวนราชการ

ศูนยสงเสริมการปลูกปา 1-12
นายวิจารณ สาคะศุภฤกษ พนักงานขับรถยนต
นายสุวิทย ทองเผา
พนักงานสวนปาชั้น 2
นายนิคม แกวคํารบ
คนงาน
นายอําํ นาจ พยุงวงษ
พนักั งานขับั เครือ่ื งจักั รขนาดเบา
นายสมาน สุขเนตร
พนักงานขับรถยนต
นายทองภูมิ กุลสงฆ
พนักงานขับรถยนต
นางสาวเพ็ญพรรษา บุญจันทรพนักงานโครงการชั้น 2
นายจงรักษ เมืองพระ
พนักงานโครงการชั้น 1
นางจิณหจุฑา กาโย
คนงาน
นางสาวสุภาภรณ แซลิ้ม
คนงาน

รวม 47 ราย

เลขที่
ตําแหนง

513
1340
1358
1362
1385
1388
1428
1438
1439
1453

หมายเหตุ

