
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  รับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง 

------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จึงออกประกาศรับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ตามหนังสือจังหวัดตรัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ตง (บค) 
๐๐๑๖.๕/๑๘๔๔๕ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนี ้  

 ข้อ ๑ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จํานวน ๗ คน ได้แก่ 

  ๑.๑ นายเจริญ  สังขพราหมณ์ 

  ๑.๒ นายเริงศักดิ์  ศรีโมกขธรรม 

  ๑.๓ นายกิตติ  กันตังกุล 

  ๑.๔ นายอนวัช  รอดพันธ์ 
  ๑.๕ นายจรูญ  พิทักษ ์

  ๑.๖ นายธีระ  กาลสุวรรณ 

  ๑.๗ นายบรรจง  นฤพรเมธี 

 ข้อ ๒ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน ๓ คน ได้แก่ 

  ๒.๑ จ่าสิบตํารวจ วิเชียร  เสียมไหม 

  ๒.๒ นายรัตพงษ์  พงษ์ศิริ 
  ๒.๓ นายเสมา  ซ้ัมวุ้ง 

 ข้อ ๓ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จํานวน ๓ คน ได้แก่ 

  ๓.๑ นายลักษณ์  เหมไพศาลพิพัฒน ์

  ๓.๒ นายมานิต  วงษ์สุรีย์รัตน ์

  ๓.๓ นายจักรมนต์  โพธิเมธานนท์ 

 กรรมการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันท่ีลงในประกาศ
ฉบับนี้  ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ท่ี  www.opm.go.th  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

    (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) 
        ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  รับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง 

  กรณีมีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จึงออกประกาศรับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง แทนตําแหน่งท่ีว่างลงตามประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๒ ลําดับท่ี ๒.๒ และ ๒.๓ และตามหนังสือ 
จังหวัดตรัง ท่ี ตง (บค) ๐๐๑๗.๕/๗๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้  

 กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 “ ๒.๒ นายปรีชา  มากนคร ” 
 “ ๒.๓ นายนิมิตร  ผลิผล ” 

 กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน ซ่ึงสามารถดูรายละเอียด 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ท่ี www.opm.go.th 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

    (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) 
        ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  รับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง 

   กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จึงออกประกาศรับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง แทนตําแหน่งท่ีว่างลงตามประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับลง วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ข้อ  ๒ ลําดับ ท่ี  ๒ .๓ และตามหนั ง สือ 
จังหวัดตรัง ท่ี ตง (บค) ๐๐๑๗.๕/๑๖๗๘๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้  

 กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 “ ๒.๓ นายเศกวิชัย  สุขเสน ” 

 กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน ซ่ึงสามารถดูรายละเอียด 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ท่ี www.opm.go.th 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

    (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) 
        ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  รับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง 

   กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จึงออกประกาศรับรองรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง แทนตําแหน่งท่ีว่างลงตามประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๑ ลําดับท่ี ๑.๓ และตามหนังสือจังหวัดตรัง  
ด่วนท่ีสุด ท่ี ตง (บค) ๐๐๑๗.๕/๓๘๘๖ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้  

 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 

 “ ๑.๓ นายนิมิตร  ผลิผล ” 

 กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน ซ่ึงสามารถดูรายละเอียด 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ท่ี www.opm.go.th 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

     (นายกมล  สุขสมบูรณ์) 
          รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 

      ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 


