ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจั งหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลั ดสํานักนายกรั ฐมนตรี
จึงออกประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ ๐๐๑๗.๓/
๐๐๒๐๙๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้
ข้อ ๑

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จํานวน ๗ คน ได้แก่
๑.๑ นายทองหมาย ต่างประเทศ
๑.๒ นายวินัย เครือหงษ์
๑.๓ นายธรรมนูญ เพชรสมุทร
๑.๔ นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
๑.๕ นายบุญมี แซวรัมย์
๑.๖ นายทนายเสือธนพล สุขปาน
๑.๗ นางแสงจันทร์ ช่วยชูหนู

ข้อ ๒

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน ๓ คน ได้แก่
๒.๑ นายพิชัย เกษแก้ว
๒.๒ พันจ่าเอก นิสิตคณิน ยงกําลัง
๒.๓ นายวิรัช เพชรพิรุณ

ข้อ ๓

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จํานวน ๓ คน ได้แก่
๓.๑ นายสมเกียรติ ตีระอรรถกร
๓.๒ นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุล
๓.๓ พลตรี นิพนธ์ คําแหง

กรรมการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่ลงในประกาศ
ฉบับนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร
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 บ รองรายชื่ อ กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ชุ ม พร แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลงตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ลําดับที่ ๓.๒ และตามหนังสือจังหวัดชุมพร
ที่ ชพ ๐๐๑๗.๓/๐๐๔๖๒๐๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
“ ๓.๒ นางสาววรนุช มยุรฤทธิ์ภิบาล ”
กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายกมล สุขสมบูรณ์)
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร
กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
-----------------------------โดยที่ พลตรี นิพนธ์ คําแหง กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ในส่วนของกรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน ได้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจั งหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลั ดสํานักนายกรั ฐมนตรี
จึ ง ออกประกาศรั บ รองรายชื่ อ กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ชุ ม พร แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลงตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ลําดับที่ ๓.๓ และตามหนังสือจังหวัดชุมพร
ที่ ชพ ๐๐๑๗.๓/๐๑๗๑๒๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
“ ๓.๓ นายศักดิ์ชัย ศรียุทธไกร ”
กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

