ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํา นักนายกรั ฐมนตรี
จึ ง ออกประกาศรั บ รองรายชื่ อ กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ยะลา ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด ยะลา ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ยล ๐๐๑๖.๕/๓๐๒๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้
ข้อ ๑

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จํานวน ๗ คน ได้แก่
๑.๑ พันโทบุญเลิศ เกิดมาลัย
๑.๒ นายเพ่ง อรุณวงษ์
๑.๓ นายสมพงษ์ ยอดรักษ์
๑.๔ นายประสงค์ เซ่งขุนทอง
๑.๕ นายประเสริฐ ธรรมโชติ
๑.๖ นางสาวแมะเยาะ เตาะสาตู
๑.๗ นายเซ็ง หะมิมะดิง

ข้อ ๒

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน ๓ คน ได้แก่
๒.๑ นายมะรุสะดี ดีสาเอะ
๒.๒ นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
๒.๓ นายมาหามะซอเร ดามาลอ

ข้อ ๓

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จํานวน ๓ คน ได้แก่
๓.๑ นายวิรัช อัศวสุขสันต์
๓.๒ นายประกอบ ชมอินทร์
๓.๓ นางวาสนา วิกรัยเจริญยิ่ง

กรรมการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่ลงในประกาศ
ฉบับนีซ้ ึ่งสามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา
กรณีมีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํา นักนายกรั ฐมนตรี
จึ ง ออกประกาศรั บ รองรายชื่ อ กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ยะลา แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลงตามประกาศ
สํา นักนายกรัฐ มนตรี ฉบับ ลงวัน ที่ ๖ ธัน วาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑ ลํา ดับ ที่ ๑.๕ และตามหนังสือจังหวัด ยะลา
ที่ ยล ๐๐๑๗.๕/๒๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
“ ๑.๕ นายฮาเซ็ง นิยอ ”
กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา
กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
-----------------------------โดยที่ นายเพ่ง อรุณวงษ์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ในส่วนของกรรมการผู้แทน
ภาคประชาสังคม ได้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี
จึ ง ออกประกาศรั บ รองรายชื่ อ กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ยะลา แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลงตามประกาศ
สํา นักนายกรัฐ มนตรี ฉบับ ลงวัน ที่ ๖ ธัน วาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑ ลํา ดับ ที่ ๑.๒ และตามหนังสือจังหวัด ยะลา
ที่ ยล ๐๐๑๗.๕/๒๐๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
“ ๑.๒ พันเอก อรุณ อรุณรัตน์ ”
กรรมการอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.opm.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

