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 ใหขาราชการพลเรือนพนจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2551
………………………….
ดวย ปรากฏวามีขาราชการพลเรือน สังกัดกรมปาไม ซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และ
ตองพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2551) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 จึงใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุ จํานวน 21 ราย ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551
สั่ง ณ วันที่

10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 (ผูที่เกิดระหวางวันที่ 2 ตุลาคม 2490 - 1 ตุลาคม 2491)
สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง/สวนราชการ
ระดับ
หมายเหตุ
ที่
ตําแหนง
กรมปาไม
กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดนาน
1 นายสมพงษ
นายสมพงษ พิพมสาร
มสาร
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
เจาหนาทบรหารงานปาไม
7
2788

2 นายนราเดช บุญเอี่ยม

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดแมฮองสอน
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
7
2856

3 นายวิบูลย ผาดไธสง

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริ
ใ
หารสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
7
745

ุ ฒน
4 นายประจักษ สขวั

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
7
2711

5 นายวุฒิพันธ โฆษจันทร

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
7
2775

6 นายณรงค จิตตไทย

กลุมปฏิ
ป บิ ัติภารกิจิ ในราชการบริ
ใ
ิหารสว นภูมิภาคจังั หวัดั สุพรรณบุรี
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
7
2558

7 นายพิศ มุุกนพรัตน

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
7
2864

8 นายตอพงษ สําราญ

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7
7
2645

9 นายสุวรรณ จิตอนงค
10 นายสมศักดิ์ แมดเมือง

สํานักจัดการและควบคุมปาไม
สวนจัดการที่ดินปาไม
ชางสํารวจ 6
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 6

6
6

1977
2054

ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

11 นายสุรพงศ ทองเลี่ยมนาค
12 นายสุวทิ ย เชาวนปรีชา

ตําแหนง/สวนราชการ
สวนปองกันและปราบปราม
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 8
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 6

ระดับ

8
6

เลขที่
หมายเหตุ
ตําแหนง
2117
2165

สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม
กลมงานพั
กลุ
งานพฒนาผลตผลปาไม
ฒนาผลิตผลปาไม
13 นายเกรียงศักดิ์ เสพยธรรม นักวิชาการปาไม 8ว
8
86

14 นายธวัช จิรายุส

กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไมและปองกันรักษาเนื้อไม
นักวิชาการปาไม 8ว
8
121

15 นายสมนึก บุญยืน
16 นายเกียรติกอง พิตรปรีชา
17 นายวินัย ศิริกลุ

กลุมงานวนวัฒนวิจัย
นักวิชาการปาไม 8ว
นักวิชาการปาไม 8ว
นักวิชาการปาไม 7ว

8
8
7

1557
1625
2950

18 นายชอ พงศรุงทรัพย

กลุมงานเศรษฐกิจปาไม
นักวิชาการปาไม 8ว

8

148

19 นายทรงวุฒิ เทียมทอง
20 นายประชา ตันจริยานนท

สําํ นักั งานสง เสริมิ การปลู
ป กปา
สวนปลูกปาภาครัฐ
นักวิชาการปาไม 7ว
นักวิชาการปาไม 7ว

7
7

1727
1750

21 นายวรรธนะ แสงโสดา

ศูนยสงเสริมการปลูกปา 3 (นครสวรรค)
นักวิชาการปาไม 7ว
7
1817

รวม 21 ราย

