ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจั งหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลั ดสํานักนายกรั ฐมนตรี
จึ ง ออกประกาศรั บ รองรายชื่ อ กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ จบ
๐๐๑๖.๕/๑๔๙๗๒ ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ และ ด่ ว นมาก ที่ จบ ๐๐๑๗.๕/๔๑๓๐ ลงวั น ที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
ข้อ ๑

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จํานวน ๗ คน ได้แก่
๑.๑ นายมานิตย์ วิสุทธิพัฒน์
๑.๒ นายอาทิตย์ บุญอากาศ
๑.๓ นายทนุ อัตตโนรักษ์
๑.๔ นายโสภณ เอ็งสุวรรณ
๑.๕ นายพุทธไนย ตันมณี
๑.๖ นายอุทัย ยุติวงษ์
๑.๗ นายประดิษฐ์ ปธานราษฎร์

ข้อ ๒

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน ๓ คน ได้แก่
๒.๑ นายณรงค์ ฐานธรรม
๒.๒ นายสุนทร ประดิษฐศิลป์
๒.๓ นายณัฐพล ไม้สังข์

ข้อ ๓

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จํานวน ๓ คน ได้แก่
๓.๑ นายอรุณ มรรคผล
๓.๒ นายอภิชาต วิสุทธิ์เสรีวงศ์
๓.๓ นางสาวณุกานดา กิติศุภวัฒนา

กรรมการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่ลงในประกาศ
ฉบับนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี
กรณีมีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
-----------------------------อาศั ยอํ านาจตามความในข้ อ ๑๗ แห่ งระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจั งหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลั ดสํา นักนายกรั ฐมนตรี
จึ ง ออกประกาศรั บรองรายชื่ อกรรมการธรรมาภิ บาลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่า งลงตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๒ ลําดับที่ ๒.๓ และตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี
ที่ จบ ๐๐๑๗.๕/๑๕๗๙๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
“ ๒.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ชุติกาญจน์ ”
กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี
กรณีมีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
-----------------------------อาศั ยอํ านาจตามความในข้ อ ๑๗ แห่ งระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจั งหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลั ดสํา นักนายกรั ฐมนตรี
จึ ง ออกประกาศรั บรองรายชื่ อกรรมการธรรมาภิ บาลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่า งลงตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๑ ลําดับที่ ๑.๑ และตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี
ที่ จบ ๐๐๑๗.๕/๗๘๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนี้
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
“ ๑.๑ นายอนุชาติ คุณสุข ”
กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายกมล สุขสมบูรณ์)
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รักษาราชแทน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

