คำสั่งอำเภอ............................
ที่ .............../.................
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ
อำเภอ...........................
----------------------------------------------------------------------------ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อบูรณาการในการจัดทำแผนและประสาน
แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ห มู่ บ้ าน ชุ ม ชน ตำบล และอำเภอ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
การพั ฒ นาในระดั บ จั งหวั ด กลุ่ ม จั งหวัด ภาคและประเทศ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า นำไปสู่ ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ ง ยื น ประกอบกั บ กระทรวงมหาดไทยได้ อ อกระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
ดังนั้ น เพื่อให้ การบริหารงานระดับอำเภอ เป็นไปในแนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการ
ที่ มี ส มรรถนะ ในการนำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายรั ฐ บาล และ
แผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติรองรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล
พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61/1 มาตรา 62 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบกั บ ข้ อ 12 (7) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอ........... ดังนี้
(1) .....................................................................................
(๒) .....................................................................................
(๓) .....................................................................................
(๔) .....................................................................................
(5) .....................................................................................
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) มอบหมาย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...................................................
(ลงชื่อ).......................................
(........................................)
นายอำเภอ..............................................

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
--------------------------------------------

1. การกำหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. (ข้อ 12 (7))
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอ อย่างน้อย 6 เดือน (หน่วยงานราชการรับรอง)
1.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ) ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาระดับอำเภอ ด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์ใน
การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและเอกชน เช่น ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำ
อำเภอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในเขตพื้นที่อำเภอ ผู้ แทนหอการค้าจังหวัดในเขตพื้นที่อำเภอ ประธานสภา
วัฒนธรรมอำเภอ ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มประชา
สังคมต่าง ๆ เป็นต้น
1.3 วาระการดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ.
วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี
1.4 การพ้นสภาพการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ.
(ปรับมาจากหมวด 5 คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง)
นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
1.4.1 ตาย
1.4.2 ลาออก โดยยื่นลาออกต่อนายอำเภอและนายอำเภอเห็นชอบ
1.4.3 เป็นบุคคลล้มละลาย
1.4.4 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.4.5 ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้
กระทำโดยประมาท
1.4.6 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยที่ประชุม ก.บ.อ. มีมติให้ออก และนายอำเภอเห็นชอบ
ทั้งนี้ หากมีวาระเหลืออยู่มากกว่า 180 วัน ให้ ก.บ.อ. เสนอเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้นายอำเภอแต่งตั้ง
ผู้ท รงคุณวุฒิ โดยมีว าระเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ หากวาระเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ าที่
เหลืออยู่
2. แนวทางการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ก.บ.อ. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
นายอำเภอ พิ จารณาผู้ มีคุณ สมบั ติเป็นกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ใน ก.บ.อ. โดยผู้ ได้รับพิ จารณาต้อ ง
ยอมรับและสมัครใจ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพในแต่ละพื้นที่
และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และให้นายอำเภอเป็นผู้ลงนามในคำสั่งฯ
****************

