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บทที่ บทที่ 2 2   
ข้ันตอนการสรางความรวมมือระหวางข้ันตอนการสรางความรวมมือระหวาง  

องคกรปกครองสวนทองถิน่องคกรปกครองสวนทองถิน่  
 

 เมื่อผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 2 แหงขึ้นไป มีความคิดริเร่ิมตรงกันที่

จะรวมกลุมเพื่อสรางความรวมมือในการจัดทําบริการสาธารณะในทองถิ่น โดยผานการจัดทําบันทึก

ขอตกลงวาดวยความรวมมือระหวางทองถิ่นแลว ข้ันตอนการสรางความรวมมือที่ตัวแทนคณะผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจําเปนตองรวมกันดําเนินการมีดังนี้ 
 

 

2.1 ขั้นตอนที่ 1 : การประชุมหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็น ความรู และประสบการณ 
 

 

 การจัดประชุมรวมกันระหวางตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงค

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู และประสบการณ ตลอดจนสภาพปญหาในการบริหารจัดการ

บริการสาธารณะ อันจะนําไปสูการคนพบทางออกรวมกันในการสรางความรวมมือเพื่อจัดบริการ

สาธารณะในทองถิ่น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสนใจในการสรางความรวมมือกัน 

(1) การประชุมหารือเพื่อรวมกลุม 

(2) การประชุมสภาทองถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการเขารวมกลุม 

(3) การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมทองถิ่น 

(4) การประชุมรวมระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตัดสินใจเขารวมกลุม 
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การประชมุสําคัญอยางไร ?  
 การประชุมนับเปนกระบวนการขั้นพื้นฐานที่สําคัญของการสรางความรวมมือ ดวยเหตุที่

การประชุมนั้นเปน “รูปแบบการสื่อสารชนิดหนึ่ง” ที่จะเปนชองทางใหบุคคลทุกฝายไดเขามา      

มีสวนรวมในการสื่อสารถึงสภาพปญหา ความตองการ ตลอดจนแนวคิด และประสบการณของ

ตนเองใหผูอ่ืนไดรวมรับรู อันจะนําไปสูการรวมกันกําหนดเปาหมายในการจัดการปญหา      

บนพื้นฐานของความเขาใจรวมกันระหวางสมาชิกของที่ประชุม 
 

การประชุมทีม่ีประสิทธิผลเปนอยางไร? 
1) การจัดประชุมเปนรูปแบบการสื่อสารแบบเห็นหนาเห็นตากัน (face-to-face communication) 

 ผูเขารวมประชุมจะถูกเรียกรองใหตองนัดหมายมาพบกันในเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน 

หากฝายใดฝายหนึ่งผิดพลาดเรื่องเวลาและสถานที่ไป ก็จะทําให “การสื่อสารนั้นลมเหลว”   

2) การประชุมเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) 

 ผูเขารวมประชุมทุกฝายจะตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีปฏิกิริยาตอบกลับระหวาง

การรับฟงซึ่งกันและกันดวย โดยผูดําเนินการประชุมจะตองเปดโอกาสและกระตุนใหผูฟงไดแสดง

ความคิดเห็น ไดซักถามประเด็นที่ไมเขาใจ หรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

3) การประชุมเปนกระบวนการจัดการใหเนื้อหาสาระในการหารือสอดคลองกับความสนใจของ  

ผูรวมประชุม (Matching message with the target) 

 ผูดําเนินการประชุมจําเปนตองมีการออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการ

ประชุมแตละครั้ง โดยการจัดหัวขอวาระการประชุมใหมีความเกี่ยวของสอดคลองกับความสนใจ 

ความรู ความเขาใจของทุกฝาย เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการประชุม 

4) การประชุมเปนการสื่อสารผานการสนทนาและลายลักษณอักษร (oral and written communication) 

 การประชุมสวนใหญจะดําเนินไปโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนและหารือกันระหวางสมาชิก 

ที่ประชุม ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดปญหาความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางผูพูดกับผูฟงได การสื่อสาร

ผานตัวอักษร เชน การแจกเอกสารประกอบการนําเสนอ การเขียนประเด็นที่กําลังพูดคุย      

บนกระดานหรือแผนใส หรือนําเสนอผานโปรแกรม Microsoft Power Point จะมีสวนชวยใหผูฟง

มีความเขาใจที่ตรงกันไดเปนอยางดี   
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2.1.1 การประชุมหารือเพื่อรวมกลุม 
 การประชุมหารือในลําดับแรกสุดในกระบวนการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ควรเริ่มตนจากการประชุมหารือกันระหวางตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

ความประสงคจะเขารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น ๆ ในการจัดทําความตกลงเพื่อดําเนิน

ภารกิจการจัดบริการสาธารณะรวมกัน ซึ่งการประชุมหารือในลําดับแรกนี้จะมีเปาหมายหลักเพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดแสดงเหตุผล ความจําเปนและความตองการในการเขา

รวมกลุมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น ๆ อันจะนําไปสูการกําหนดกรอบและแนวทางในการ

รวมกลุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในลําดับตอไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1) ประเด็นในการประชุมหารือ 
 เนื่องจากสาระสําคัญในการประชุมหารือในลําดับแรกนี้จะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

กําหนดกรอบและแนวทางในการรวมกลุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นการประชุมหารือ

ในขั้นตอนการรวมกลุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ จึงควรดําเนินการประชุมหารือตามลําดับ

ประเด็นดังตอไปนี้ 

 1) การเปดโอกาสใหตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความประสงคจะเขา

รวมกลุมแตละแหงนําเสนอสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะในทองถิ่นของตนเอง 

ตลอดจนความจําเปน และความตองการในการสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ                    

ในการจัดบริการสาธารณะรวมกัน 
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 2) การอธิบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการเขารวมกลุมความรวมมือทราบถึง

หลักการ แนวทาง และความเปนไปไดในการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การบริหารจัดการภารกิจรวมกัน เพื่อสรางพื้นฐานความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งสาระสําคัญในสวนนี้อาจ

จําเปนตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่ทองถิ่นอําเภอ หรือเจาหนาที่ทองถิ่นจังหวัดชวยชี้แจง        

ทําความเขาใจในหลักการสรางความรวมมือ ตามแนวทางการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย1   

 3) รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพิจารณากําหนดขอบขายภารกิจที่จะรวมกัน

ดําเนินการ วัตถุประสงค ตลอดจนเปาหมาย และประโยชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง

คาดหวังวาจะไดรับจากการสรางความรวมมือ  

 4) รวมกันพิจารณาหาขอสรุปเบื้องตนในการรวมกลุมความรวมมือ ประกอบดวย ภารกิจที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงเห็นพองตองกันและเต็มใจที่จะรวมมือกันดําเนินการ จํานวนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกที่สมัครใจเขารวมกลุม 
 

 2) วิธีการจัดการประชุม 
 การจัดประชุมหารือระหวางตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสนใจจะ

เขารวมกลุมความรวมมือในข้ันแรกนี้ อาจจําเปนตองอาศัยความสมัครใจและความเสียสละของ

ผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่ นแห ง ใดแห งหนึ่ ง  เพื่ อ รับอาสาเปนฝ ายอํ านวยการ                         

จัดการประชุมข้ึน โดยอาศัยสถานที่ประชุมภายในสํานักงานที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับอาสาเปนเจาภาพจัดการประชุมอาจเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

มีความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุมมากที่สุดในกลุม เชน การมีหองจัดประชุม

ที่พรอมอํานวยความสะดวก มีบุคลากรเพียงพอ หรือต้ังอยูไมไกลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง

อ่ืน ๆ มากนัก 

 สําหรับผูเขารวมการประชุมหารือในข้ันตอนการรวมกลุมนี้ ควรประกอบดวย 

 1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนใจรวมกลุมความรวมมือ 

 2) ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนใจรวมกลุมความรวมมือ 

 3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนใจรวมกลุมความรวมมือ 

 4) เจาหนาที่ทองถิ่นอําเภอ หรือเจาหนาทองถิ่นจังหวัด 
 

 

 

 

                                                 
 1 ดูรายละเอียดไดใน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง

แนวทางการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 3) เปาหมายของการประชุมหารือ 
 สําหรับผลลัพธที่พึงปรากฏหลังจากการดําเนินการประชุมหารือเพื่อการรวมกลุมในข้ันตอน

แรกนี้ ควรประกอบดวย 

 1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความเขาใจรวมกันในหลักการสรางความ

รวมมือระหวางทองถิ่น  

 2) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหนึ่งมีความเห็นพองตองกันที่จะรวมมือกัน

จัดทําบริการสาธารณะ  

 3) เกิดการรวมกลุมบนพื้นฐานความสมัครใจของภาคีสมาชิกที่ประสบปญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการบริการสาธารณะในทองถิ่นรวมกัน 

 

 
 
2.1.2 การประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการเขารวมกลุม 
 ภายหลังจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสนใจเขารวมกลุมกัน ไดรวม

ประชุมหารือเพื่อตัดสินใจรวมกลุมกันเปนที่เรียบรอยแลว ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

แหงจําเปนตองมีการนําผลการประชุมหารือเพื่อรวมกลุมความรวมมือมารายงานตอสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง เพื่อใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการพิจารณา

เห็นชอบตอการตัดสินใจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเขารวมกลุมความรวมมือกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น เพื่อจัดทําบริการสาธารณะรวมกัน 
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 1) ประเด็นในการประชุมหารือ 
 1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเสนอหลักการ และแนวทางในการรวมกลุม

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะรวมกัน ใหสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเกิดความเขาใจ และเล็งเห็นถึงความจําเปน ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับ

จากการรวมกลุมความรวมมือ 

 2) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซักถามขอสงสัย ตลอดจนอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจเขารวมกลุมความ

รวมมือ 

 3) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการตัดสินใจเขารวมกลุมความรวมมือ หากที่ประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

มีมติอยางถึงที่สุดวาไมเห็นชอบ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวก็มีความจําเปนตองแจง

ตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น ๆ รับทราบ และถอนตัวจากกระบวนการรวมกลุมความ

รวมมือ 

 

 
 
 

 2) วิธีการจัดประชุม 
 การประชุมหารือระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการพิจารณาตัดสินใจการเขารวมกลุมความรวมมือนี้ เปนการจัดประชุมในลักษณะเดียวกับ

การประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการอยูเปนประจํา โดยอาจบรรจุใหเร่ืองการ

พิจารณาตัดสินใจเขารวมกลุมความรวมมือเปนวาระหนึ่งในการประชุมสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นก็ได 
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 3) เปาหมายของการประชุมหารือ 
 สําหรับผลลัพธที่พึงปรากฏหลังจากการดําเนินการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อพิจาณาการตัดสินใจรวมกลุมในข้ันตอนนี้ ควรประกอบดวย 

 1) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความเขาใจรวมกันในหลักการสรางความ

รวมมือระหวางทองถิ่น และรับทราบวัตถุประสงค ตลอดจนผลที่จะไดรับจากการตัดสินใจเขารวมกลุม

ความรวมมือ 

 2) สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในหลักการของการเขา

รวมกลุมความรวมมือ 
  

2.1.3 การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมทองถิ่น 
 หลังจากตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประชุมหารือในเบื้องตนเกี่ยวกับ

ความจําเปนในการสรางความรวมมือระหวางกัน และมีขอสรุปรวมกันชัดเจนวาจะเขารวมกลุม     

ความรวมมือเปนที่เรียบรอยแลว ตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงที่ตกลงเขารวม

กลุมความรวมมือ จะตองนําขอสรุปจากการประชุมหารือเกี่ยวกับการรวมกลุมความรวมมือในการ

จัดทําบริการสาธารณะ รายงานใหประชาคมทองถิ่นในพื้นที่บริการของตนเองไดรับทราบ และมีสวนรวม

ในการแลกเปลี่ยน ซักถาม และแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจรวมกลุมความรวมมือกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น ๆ 

 
  
 1) ประเด็นในการประชุมหารือ 
 ประเด็นที่คณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองชี้แจงตอประชาคมทองถิ่น 

ควรครอบคลุมสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 1) การรายงานใหประชาชนในทองถิ่นรับทราบถึงการตัดสินใจของคณะผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการเขารวมเปนภาคีสมาชิกกลุมความรวมมือ 
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 2) การชี้แจงใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความเขาใจ และเล็งเห็นถึงความสําคัญ ตลอดจน

ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับจากการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะรวมกัน 

 3) การเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดแสดงความคิดเห็น และซักถามขอสงสัย

เกี่ยวกับการตัดสินใจเขารวมกลุมความรวมมืออยางเต็มที่ เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน และนําไปสู

ฉันทามติทางการเมือง 

 4) การเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดคัดเลือกและแตงตั้งตัวแทนประชาคมทองถิ่น

ข้ึนมาจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนตัวแทนประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสรางความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําลังจะเกิดขึ้นในลําดับตอไป 
 2) วิธีการจัดประชุม 
 ตัวแทนคณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงรวมกับประชาชนในทองถิ่นจัด

เวทีประชาคมทองถิ่นขึ้น โดยมีวาระสําคัญเพื่อชี้แจงใหประชาชนในทองถิ่นรับทราบเกี่ยวกับแนวทาง

การจัดบริการสาธารณะโดยการรวมกลุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจมีการจัดทํา

เอกสารเผยแพรเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับจาก         

การจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 
 3) เปาหมายของการประชุมหารือ 
 สําหรับผลลัพธที่พึงปรากฏหลังจากการการดําเนินการประชุมหารือรวมกันระหวางตัวแทน

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาคมทองถิ่นในขั้นนี้ ควรประกอบดวย 



  คูมือความรวมมือระหวางคูมือความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น  - 17 -

 1) ประชาชนในทองถิ่นเกิดความเขาใจและรับรูถึงความสําคัญและประโยชนที่ประชาชนใน

ทองถิ่นจะไดรับจากการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการจัดบริการ

สาธารณะในทองถิ่นรวมกัน 

 2) มีการแตงตั้งบุคคลผูทําหนาที่เปนตัวแทนประชาคมทองถิ่น เพื่อเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในลําดับตอไป 
 

2.1.4 การประชุมรวมระหวางคณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเตรียมการ
จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 หลังจากตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหนึ่งมีความเห็นพองตองกันใน

หลักการสรางความรวมมือระหวางทองถิ่นและตัดสินใจเขารวมเปนภาคีสมาชิกกลุมความรวมมือแลว 

ตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกจําเปนตองรวมกันจัดประชุมหารือเพื่อระดม

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการวางแนวทางใน   

การออกแบบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือในลําดับตอไป ซึ่งการประชุมหารือในขั้นตอนการ

เตรียมการกอนจะไปสูกระบวนการจัดทําบันทึกขอตกลงนี้ ควรมีการจัดประชุมรวมกันอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ  
 

 
 

 

 1) ประเด็นในการประชุมหารือ 
 การประชุมหารือระหวางตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการเตรียม

ความพรอมสําหรับการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ควรมีการประชุมหารือโดยมีลําดับประเด็น

ในการประชุมหารือ ดังตอไปนี้ 
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 1) ตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเองใหที่ประชุมรับทราบ เพื่อนําขอมูลพื้นฐานทั้งหมดมารวบรวม

จัดทําเปนฐานขอมูลรวมของกลุมความรวมมือสําหรับใชในการวิเคราะหและกําหนดรูปแบบความ

รวมมือที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในขั้นตอนการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในลําดับตอไป  

 สําหรับขอมูลพื้นฐานที่ตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกตองนํามา

เสนอตอที่ประชุม ประกอบดวย 

 แผนที่แสดงเขตพื้นที่ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงใหเห็น 

ตําแหนงที่ต้ังของสํานักงานที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนทางคมนาคมหลักในพื้นที่ พื้นที่

หมูบานในเขตรับผิดชอบ ตําแหนงที่ ต้ังแหลงน้ําดิบ คลองชลประทาน แหลงกําจัดขยะในพื้นที่         

บอบําบัดน้ําเสีย สถานศึกษา และสถานพยาบาลในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะในดานที่รวมมือกัน 

 

 
 

ตัวอยางแผนที่แสดงขอบเขตและที่ต้ังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกของศนูยฯ 
 

 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ ประกอบดวย ขอมูลดานประชากร ขอมูลดานกายภาพ 

และสิ่งแวดลอม ขอมูลดานสังคม และขอมูลดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความ

สมบูรณและมีรูปแบบเดียวกัน ตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถ

ดําเนินการเก็บขอมูลดังกลาว โดยอาศัยตัวอยางแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งปรากฏอยูในภาคผนวกตอนทายของรางคูมือฉบับนี้ 
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 ขอมูลศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ขอมูลสถานะการเงิน 

และการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร และขอมูลบัญชีพัสดุครุภัณฑ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 แผนพัฒนาทองถิ่น 3 ป และแผนงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในปงบประมาณปจจุบัน ซึ่งผานการอนุมัติจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและออกเปน

ขอบัญญัติทองถิ่นเรียบรอยแลว 

 2) ตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดบริการ

สาธารณะในพื้นที่ของตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการปญหาดังกลาวเทียบเคียงกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการคนหาทางออกที่เปนไปไดรวมกันในการจัดการ

ปญหาผานการสรางความรวมมือ  

 3) ที่ประชุมตัวแทนคณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกระดม           

ความคิดเห็นเพื่อรวมกันกําหนดเปาหมายและวิสัยทัศนที่ชัดเจนของการรวมกลุมความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําลังจะเกิดขึ้น 
 

 2) วิธีการจัดประชุม 
 การจัดประชุมหารือระหวางคณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตัดสินใจเขา

รวมกลุมความรวมมือในขั้นนี้ เปนการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมกอนจะไปสูข้ันตอนการจัดทํา

บันทึกขอตกลงความรวมมือ ซึ่งอาจมีการประชุมหารือรวมกันมากกวา 1 คร้ัง จนกวาการเตรียม         

ความพรอมดานขอมูล การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการสรางความรวมมือจะดําเนินการ

เสร็จเรียบรอย ดังนั้นในข้ันตอนการเตรียมความพรอมนี้ ที่ประชุมอาจกําหนดใหมีการจัดประชุมเปน

ประจําทุกเดือนหรือมากกวานั้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และความ

สะดวกในการเขารวมประชุมของภาคีสมาชิกเปนสําคัญ  

 สําหรับผูเขารวมการประชุมหารือในข้ันตอนการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือนี้ ควรประกอบดวย 

 1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกลุมความรวมมือ 

 2) ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกลุมความรวมมือ 

 3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกลุมความรวมมือ 

 4) ตัวแทนประชาคมทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตัวแทนกลุมทางสังคม ซึ่ง

มีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการบริการสาธารณะในชุมชน เชน ตัวแทนธนาคารขยะ ตัวแทน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เปนตน 
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 3) เปาหมายของการประชุมหารือ 
 สําหรับผลลัพธที่พึงปรากฏหลังจากการดําเนินการประชุมหารือรวมกันระหวางตัวแทน

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขาเปนภาคีสมาชิกกลุมความรวมมือในข้ันนี้ ควรประกอบดวย 

 1) เกิดฐานขอมูลรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกกลุมความรวมมือ 

 2) รับทราบสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหง ตลอดจนความตองการที่คาดวาจะไดรับจากการสรางความรวมมือใน

การบริหารจัดการสาธารณะในทองถิ่นรวมกัน 

 3) มีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายรวมที่ชัดเจนในการสรางความรวมมือ 
 

สรุปสงทายขั้นตอนที่ 1 
 การประชุมหารือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในข้ันตอนแรกนี้ กลาวไดวาเปนจุดเริ่มตนของการสราง

ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเริ่มจากการมีตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจํานวนหนึ่งเล็งเห็นถึงความจําเปนและความตองการที่จะรวมกลุมกัน โดยมีเปาหมายเพื่อ

รวมมือกันบริหารจัดการบริการสาธารณะในทองถิ่น บนเงื่อนไขของการมีสภาพปญหาในทองถิ่น

รวมกัน ซึ่งการรวมมือกันดําเนินการแกปญหาจะชวยใหการบริหารจัดการบริการสาธารณะของแตละ

ทองถิ่นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคากวาการดําเนินการเอง 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมในขั้นตอนแรกนี้ ไมวาจะเปนฐานขอมูลสภาพปญหาและ   

ความตองการของทองถิ่น ขอมูลดานศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ตลอดจน

วิสัยทัศน และเปาหมายในการรวมกลุมความรวมมือ จะเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับการจัดทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ การจัดทําระเบียบ ตลอดจนแผนการดําเนินกิจกรรมของศูนยความรวมมือ       

ในลําดับตอไป 
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2.2 ขั้นตอนที่ 2 : การจัดทําบันทกึขอตกลงและจัดต้ังศูนยความรวมมือ 
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

  

 เมื่อตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ทุกฝาย ไดรวมกันจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําบันทึกขอตกลงเรียบรอยแลว            

ในขั้นตอนที่ 2 นี้ จะเขาสูกระบวนการจัดทําแบบบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อกําหนดกฎเกณฑและกรอบกติกาของการสรางความรวมมือที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน

ข้ึน และบันทึกขอตกลงความรวมมือที่ไดจัดทําขึ้นนี้จะมีผลผูกมัดตามขอตกลงหลังจากมีการลงนาม

โดยตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแลว 
 

 
 

  

 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกจะนําไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมือข้ึน โดยจะมีการจัด

โครงสรางองคกรและมีระบบบริหารงานที่เปนเอกเทศจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยศูนยความ

รวมมือจะมีหนาที่หลักในการบริหารจัดการบริการสาธารณะของทองถิ่นในดานที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกไดตกลงกันไววาจะรวมกันจัดการ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการศูนยความ

รวมมือเปนเจาภาพในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดรวมกัน  
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 การจัดต้ังศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีความสําคัญอยางไร? 

 การประกาศใช “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542” สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยจําเปนตอง    

มีการปรับตัวเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของตนเอง โดยมีเปาหมายอยูที่การจัดการบริการ

สาธารณะอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่สูงสุด 

แนวทางการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงนับเปนทางออก

หนึ่งในการเพิ่มศักยภาพใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน  
 

 

 

 

 

 

 
 ทําไมตองจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)? 

  ในอดีตความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมักเกิดในระดับ  

ไมเปนทางการ และสวนใหญเกิดขึ้นบนความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากไมมีกฎหมายมารองรับการทํางานรวมกันระหวางทองถิ่น  

               ปญหาการขาดระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจนแนนอนในการกําหนดกรอบการสรางความ

รวมมือกันระหวางทองถิ่น สงผลใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความตองการจะรวมมือ

กันจัดทําบริการสาธารณะบางอยางเกิดความลังเล และไมแนใจวาการรวมมือกันทํากิจกรรมจะถือ

เปนการกาวกายขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือไม? และ  

ที่ สําคัญ หากรวมมือกันแลว  จะมีวิธีการระดมทรัพยากร  -- พัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร และ

งบประมาณ -- มาใชในการดําเนินกิจกรรมรวมกันไดอยางไร?  

                ดวยเหตุนี้รางบันทึกขอตกลงแนวทางการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจึงเกิดขึ้น เพื่อรับรองสถานะขององคกรความรวมมือ และเปนการวางกรอบ

กติกาการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนทางการ   
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2.2.1 การกําหนดรูปแบบของบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 ส่ิงสําคัญอันดับแรก ที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจําเปนตองรวมกันสรางความเขาใจที่ชัดเจนให

เกิดขึ้นกอนจะดําเนินการจัดทําแบบบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น          

ก็คือการตกลงกันใหชัดเจนแตแรกวา รูปแบบการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นเปนการสรางความรวมมือในรูปแบบใด ในจํานวน 2 รูปแบบ ตอไปนี้ 
 

 1. รูปแบบที่หนึ่ง การจัดบริการสาธารณะรวมกัน โดยศูนยความรวมมือที่ต้ังขึ้นไมมีฐานะ

เปนนิติบุคคล ดําเนินงานภายใตระเบียบกฎหมายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติอยูเดิม            

การสรางความรวมมือในรูปแบบนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการรวมมือกันสามารถดําเนินการ

รวมกลุมเพื่อสรางความรวมมือกันไดทันที โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แตละแหง  
 

 2. รูปแบบที่สอง การจัดบริการสาธารณะรวมกัน โดยการจัดตั้ง “สหการ” ซึ่งฐานะเปนนิติบุคคล 

มีอํานาจในการบริหารจัดการภารกิจไดอยางอิสระ หากจัดตั้งองคกรความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบนี้จะตองดําเนินการแกไข ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของเสียกอน

ในภายหลัง  

 

 
 

 
 

 
 

โดยหลักการทั่วไป แบบบันทึกขอตกลงทั้ง 2 รูปแบบ จะมีรายละเอียดเหมือนกัน จะมี         

ขอแตกตางกันในสาระสําคัญ 4 ประเด็นหลัก อันไดแก 1) ลักษณะทั่วไป 2) การบริหาร

งบประมาณ 3) การจัดซื้อจัดจาง และ4) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  (ดังตารางหนาถัดไป) 
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ความแตกตางระหวางรายละเอียดของบันทึกขอตกลงรูปแบบทีห่นึ่งและรปูแบบที่สอง 
 

 

บันทึกขอตกลง 
 ประเด็นความแตกตาง 

 

รูปแบบที่หนึง่ 
 

รูปแบบที่สอง 
 

 

1. ลักษณะทั่วไป 
 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

ดําเนินการรวมกันไดภายใตระเบียบ

กฎหมายที่ใชในปจจุบัน โดยไมตองมี

การแกไขระเบียบกฎหมายเพื่อรองรับ

การดําเนินการรวมกันแตอยางใด 

โดยคณะกรรมการศูนยฯ จะมีหนาที่

เพียงบูรณาการแผนการดําเนินงาน

รวมกัน และปฏิบัติใหบรรลุผลตาม

ระเบียบที่มีอยู   
 

 

- จะเปนความรวมมือที่มีลักษณะ

กาวหนากวารูปแบบที่หนึ่ง กลาวคอื 

ศูนยความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จะมีฐานะเปน

นิติบุคคล และคณะกรรมการศูนยฯ 

จะมีอํานาจในการบริหารงานใน

หลายประการ  เชน  การบริหาร

งบประมาณ การจัดการพัสดุและ

ครุภัณฑ   

 

2. การบริหาร

งบประมาณ 

 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน

ภ า คี ส ม า ชิ ก แ ต ล ะ แ ห ง จั ด ทํ า

งบประมาณรายจ ายทั่ ว ไป เพื่ อ

สนับสนุนการดําเนินการตามกิจกรรม

โครงการของศูนยฯ  ในสวนความ

รับผิดชอบตามที่กําหนดเปนกรอบไว

ในแผนพัฒนาของศูนยฯ  โดยตั้ ง

งบประมาณรายจายในหมวดเงิน

อุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่ นที่ เปนที่ ต้ั งศูนย ฯ  เพื่ อ ใช

จายเงินดังกลาวตามกิจกรรมที่ได  

ตกลงกันไวในแผนพัฒนากิจกรรมศูนยฯ 
 

 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน

ภาคีสมาชิกแตละแหง ตองจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนในทุกรอบ

ปงบประมาณตามสัดสวนฐานะการ

คลังขั้นต่ํา  อัตรากาวหนาใหแก

ศูนยฯ โดยคณะกรรมการศูนยฯ  จะ

เปนผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงิน

งบประมาณเพื่อการดําเนินการตาม

กิจกรรมของศูนยฯ  

- การใชจายเงินงบประมาณของ

ศูนยฯ ใหเปนไปตามงบประมาณ

เฉพาะการในดานนั้น ๆ  

                                                 
 2 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/102 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 เรื่องการประชุมหารือ

เพื่อสงเสริมการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวาง อปท. 
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บันทึกขอตกลง 
 ประเด็นความแตกตาง 

 

รูปแบบที่หนึง่ 
 

รูปแบบที่สอง 
 

- กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

เปนที่ ต้ังศูนยฯ  ให ต้ังจายเปนเงิน

สมทบเพื่ อ เปนค า ใช จ ายในการ

ดําเนินการของศูนยฯ ไวในงบกลาง 

ประ เภทรายจ ายตามข อ ผูกพั น 

รายการคาใชจายในการดําเนินการ

ของศูนยฯ 

- ในกรณีที่ อ งค ก รปกครองส วน

ทองถิ่นตกลงรวมมือในกิจการที่

กอใหเกิดรายได เชน ความรวมมือ

ด านกํ า จั ดขยะมู ลฝอย  เ ป นต น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ัง

ศูนยฯ อาจจัดทําเปนงบเฉพาะการ

แยกรายรับรายจายของศูนยฯ ออก

ตางหากจากงบประมาณทั่วไป โดย

ปรับใช รูปแบบงบเฉพาะการตาม

หนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก  

ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2542 ได  

    อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความคลองตัว

ในการบริหารงานของศูนยฯ ขณะที่

ศูนยฯ ยังไมไดมีสถานะนิติบุคคล ยงัไมมี

ระเบียบรองรับที่ชัดเจน กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นจึงกําหนดให 

 
 

 

 

 



  คูมือความรวมมือระหวางคูมือความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น  - 26 -

 

บันทึกขอตกลง 
 ประเด็นความแตกตาง 

 

รูปแบบที่หนึง่ 
 

รูปแบบที่สอง 
 

 

ศูนยฯ บริหารจัดการงบประมาณใน

ลักษณะเงินนอกงบประมาณเพียง

รูปแบบเดียวไปกอน  ยังไมควรนํา

รูปแบบงบเฉพาะการมาปรับใช2 
  

 

3. การจัดซื้อจัดจาง 
 

- กระทําโดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงเปน

ผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่ นของตนเอง  

ตามระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน และ

นํามาบูรณาการใชประโยชนรวมกัน  

- หากการจัดซื้อจัดจางนั้นไดมาใน

กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคี

สมาชิ กตั้ ง งบประมาณรายจ าย

อุดหนุน ให อ งค ก รปกครองส วน

ทองถิ่นที่ เปนที่ ต้ังศูนยฯ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ

พัสดุที่ตนถือปฏิบัติอยู ทั้งนี้ใหทําการ

ลงทะ เบี ยนควบคุมพัส ดุแยกไว

ตางหากโดยใชชื่อ “ทะเบียนทรัพยสิน

ที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่ นใช

รวมกัน”  
 

 

 

 

 

 

 

 

- กระทําโดยคณะกรรมการศูนยฯ  
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บันทึกขอตกลง 
 ประเด็นความแตกตาง 

 

รูปแบบที่หนึง่ 
 

รูปแบบที่สอง 
 

 

4) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  

(พัสดุ-ครุภัณฑ, บุคลากร 

และทรัพยสินอื่น ๆ) 

 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคี

สมาชิกใดเปนผู จัดซื้อจัดจาง  ให

ทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น   

- ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคีสมาชิกตั้งงบประมาณรายจาย

อุดหนุน ให อ งค ก รปกครองส วน

ทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์

ตกเปนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ 

- ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคีสมาชิกใดเปนผูสนับสนุนพัสดุ

หรือครุภัณฑเพื่อใชในการดําเนินการ

ในกิจการของศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์เปน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ให

การสนับสนุนพัสดุหรือครุภัณฑนั้น 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคี

สมาชิก ใดนํ าทรัพย สิน ไปใช  ให

บํารุงรักษาทรัพยสินนั้นตามขอตกลง

รวมกันของภาคีสมาชิก  
 

 

- กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกเปนของ

ศูนยฯ ตลอดจนในกรณีที่เกิด ความ

เสียหาย  ศูนยฯ  จะมีหนาที่ซอม

บํารุง  
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2.2.2 การกําหนดสาระสําคัญของบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 เมื่อตัวแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกและฝายที่เกี่ยวของใน

กระบวนการจัดทําบันทึกขอตกลงไดขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับรูปแบบในการสรางความรวมมือแลว ส่ิงที่

จะตองดําเนินการในขั้นตอนตอไป ก็คือ การรวมกันกําหนดสาระสําคัญของรางบันทึกขอตกลง ซึ่งจะ

กลายเปนกรอบของการจัดตั้งศูนยความรวมมือตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          ในปจจุบัน ภายใตความรวมมือและการสนับสนุนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการความ

รวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) และคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการดําเนินงาน 

“โครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชมาตรฐานความรวมมือระหวาง

ทองถิ่น” ไดผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการฯ ทั้ง 3 แหง ใน 3 ภารกิจหลัก อันไดแก 

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดานโครงสรางพื้นฐาน 

พื้นที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และดานการจัดการขยะ พื้นที่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ดําเนินงาน

กิจกรรมความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตกรอบบันทึกขอตกลง รูปแบบที่หนึ่ง เพื่อใหการ

จัดบริการสาธารณะเปนไปในแนวทางเดียวกัน และถูกตองสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่ถือปฏิบัติอยู 

ในปจจุบัน หากในอนาคตศักยภาพการดําเนินงานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 3 พื้นที ่

มีแนวโนมที่พัฒนาขึ้น อาจเปล่ียนแปลงรูปแบบบันทึกขอตกลงมาสูรูปแบบที่ 2 ที่ศูนยความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีฐานะเปนนิติบุคคลโดยกฎหมายไดตอไป   
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 สาระสําคัญในการรางบันทึกขอตกลง ควรมีขอกําหนดเบื้องตนทั่วไป ประกอบดวย  

 1. ชื่อศูนยความรวมมือ (Name) ใหระบุชื่อเรียกของศูนยความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และกิจกรรมที่จัดทําความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

 
 

 2. ที่ต้ังศูนยความรวมมือ (Location) รวมระบุที่ต้ังสํานักงานศูนยความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะแยกออกไดเปนที่ทําการศูนยสํานักงานใหญ อันเปนศูนยบัญชาการ

หลัก และที่ทําการศูนยสาขายอย หากขอบเขตของพื้นที่การใหบริการของศูนยความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกวางขวาง เพื่อความคลองตัวในการดําเนินกิจกรรมสูพื้นที่บริการ

สาธารณะตอประชาชน เชน กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ศูนยสาขายอยที่ใกล       

ที่เกิดเหตุที่สุดจะสามารถสงรถดับเพลิงเขาไปดับไฟในพื้นที่ไดอยางทันทวงที  
 

 3. เงื่อนไขการเขาเปนสมาชิก (Members) ใหระบุถึงวาการเขารวมเปนภาคีสมาชิกของ

ศูนยความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง จําตองไดรับเสียงสนับสนุนจํานวนเทาใดจาก

สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง รวมทั้งกําหนดวันเพื่อทําการประชาสัมพันธใหประชาชนใน

พื้นที่ทราบกอนลงนาม  
 

 4. วัตถุประสงค (Purpose) ระบุถึงวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน 
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 5. ระยะเวลาของบันทึกขอตกลง (Term of agreement) ระบุถึงระยะเวลาของบันทึก

ของตกลงวา ควรจะดําเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาเทาใด ต้ังแต วัน/เดือน/ป ถึง วัน/เดือน/ป รวมถึง

หลักเกณฑในการขยายระยะเวลาเพิ่มเติม และหลักเกณฑในการเปลี่ยนแปลงแกไข พรอมทั้งระบุ

ระยะเวลาในการแกไขบันทึกขอตกลงภายหลังจากการดําเนินการไปแลวเปนเวลากี่ป  

  6. การวางแผนการดําเนินงาน (Planning) ระบุถึงการจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับ

ใชเปนกรอบทิศทางสําหรับการบริหารจัดการ โดยระบุกิจกรรม ภารกิจ โครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการ

รวมกัน  

 7. ขอบขายของการจัดทําบริการ (Scope of services/Service agreement) ใหระบุวา

ขอบขายและกิจกรรมของศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะครอบคลุมภารกิจ

ใดบาง   

 8. ขอบเขตของพื้นที่การใหบริการ (Geographic service area) ระบุถึงขอบเขตพื้นที่        

ที่จะตองมีการดําเนินการจัดทําบริการภายใตบันทึกขอตกลงนี้ใหชัดเจนวาครอบคลุมกวางขวาง

เพียงใด  
 

 
 

 9. โครงสรางและระบบการบริหาร (Administrative structure) ควรระบุ 5 เนื้อหา

สําคัญอันไดแก (1) รูปแบบการบริหารงาน (2) จํานวนของคณะกรรมการบริหารและวาระการดํารง

ตําแหนง (3) ที่มาของตัวแทน (4) เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร และ (5) อํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการบริหาร 

 

 



  คูมือความรวมมือระหวางคูมือความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น  - 31 -

  10. การบริหารงบประมาณ (Financial administrative) ในการดําเนินกิจกรรมความ

รวมมือ จะตองกําหนดใหภาคีสมาชิกตองมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในทุกรอบป ใหกับศูนย

ความรวมมือ ตามจํานวนสัดสวนของการรับบริการตามที่ภาคีสมาชิกไดรวมตกลงกัน ทั้งนี้ควรรวมกัน

กําหนดผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินอุดหนุน  

  11. การจัดการพัสดุและครุภัณฑ (Access management) ควรรวมกันกําหนด

ผูรับผิดชอบหลักในการจัดการพัสดุและครุภัณฑ ทั้งการจัดซื้อจัดจาง และการจัดสรรทรัพยากรทางการ

บริหาร รวมถึงการคิดคํานวณเปนตัวเงินในทุก ๆ รอบปงบประมาณ อันไดแก การคิดคาเสื่อมราคาของ

พัสดุ การคิดตนทุนตอหนวยของการดําเนินกิจกรรมในแตละครั้ง เพื่อใชในการคิดสัดสวนของความ

รับผิดชอบในการดําเนินงานครั้งตอไป   

 12. การประชุมและการตัดสินใจ (Meeting and decision making) ควรระบุถึง       

การกําหนดรอบของการประชุมซึ่งจะตองจัดใหมีข้ึน วาจะมีความถี่มากนอยเพียงใด รวมถงึการกาํหนด 

การประชุมประจําปเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของศูนยความรวมมือที่ผานมา 

 

 
 

 13. การตรวจสอบและประเมินผลงาน (Verifying and evaluating) ควรรวมกันกําหนด

วิธีการและขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลงานในการดําเนินกิจกรรม  

 14.การแกไขบันทึกขอตกลง (Editing) ควรรวมกันกําหนดวิธีการและขั้นตอนแกไข

บันทึกขอตกลง  

 15.การยกเลิกบันทึกขอตกลง (Canceling) ควรรวมกันกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการ

ยกเลิกบันทึกขอตกลง 
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 แนวทางในการกําหนดสาระสําคัญของบันทึกขอตกลง 
 การกําหนดสาระสําคัญของบันทึกขอตกลงความรวมมือนั้น ถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ          

ซึ่งตองดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบ เพราะขอความทั้งหมดที่ไดระบุไวในบันทึกขอตกลงจะมีผล

ผูกมัดตอการดําเนินงานของศูนยความรวมมือในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอตกลงที่เกี่ยวของกับ

เร่ืองของการจัดโครงสรางองคกร การจัดระบบบริหาร การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ตลอดจนการใช

งานพัสดุครุภัณฑในการจัดบริการสาธารณะรวมกัน  

 ดังนั้น ขอตกลงที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝายจึงควรเปนขอตกลงที่กําหนดขึ้นจากการพิจารณา

ขอมูลศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก ทั้งนี้เพื่อใหขอตกลงที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความเปนจริงที่ทุกฝายยอมรับ ไมใชขอตกลงที่เอื้อใหฝายหนึ่งฝายใดได

ประโยชนหรือเสียประโยชนจากการสรางความรวมมือ ในขณะเดียวกัน สาระสําคัญในบันทึกขอตกลง

นั้นจะตองไมขัดแยงกับระเบียบและกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่บังคับใชอยูในปจจุบันดวย 
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 จะนําฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
มาใชในการจัดทําบันทกึขอตกลงอยางไร? 

 การสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความยั่งยืน ยอมเกิดขึ้น       

บนฐานของการที่ทุกฝายเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับรวมกัน หลักการขอนี้จึงเปนสิ่งที่ทุกฝายตอง

คํานึงถึงอยูตลอดเวลาในการกําหนดสาระสําคัญของบันทึกขอตกลง ซึ่งหนทางที่จะทําให

ขอตกลงที่เกิดขึ้นตั้งอยูบนฐานของความเปนจริงที่เปนกลาง แทนที่จะกําหนดขึ้นจากอคติของ

ฝายหนึ่งฝายใด ก็คือ การอาศัยฐานขอมูลศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพื้นฐาน

ในการวิเคราะหและกําหนดขอตกลงที่เหมาะสม และมีความเปนไปไดมากที่สุด 

         ตัวอยางเชน การนําแผนที่แสดงตําแหนงที่ต้ังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

มาใชในการหาขอตกลงวาควรจะใหศูนยความรวมมือต้ังอยูที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุดสําหรับ       

ทุกฝาย, การนําขอมูลศักยภาพดานงบประมาณมาวิเคราะหหาสัดสวนเงินอุดหนุนที่เหมาะสม

และเปนธรรม, การนําขอมูลศักยภาพดานพัสดุครุภัณฑมาใชในการกําหนดแนวทางการใช

ทรัพยากรรวมกัน ตลอดจนการจัดซื้อพัสดุอุปกรณรวมกัน เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแผนที่ตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตพื้นท่ีบริการ และแหลงน้ําดบิ 
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การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับ

กฎหมายและระเบียบฉบับใดบาง? 

ในปจจุบัน การจัดทําบันทึกขอตกลงมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางนอย 9 ฉบับ อันไดแก  

      (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางการ 

            จัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

      (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 819 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547    

      เรื่องปรับระบบการบันทึกบัญชีขององคการบริหารสวนตําบล กอนเขาสูระบบการบันทึกบัญชีดวย 

      ระบบคอมพิวเตอร 
 

      (3) หนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เรื่องการ 

      พิจารณาระบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

      (4) หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 72 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เรื่องการบันทึกบัญชี  

      การจัดทําทะเบียนและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 
 

      (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
 

      (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  

      และ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 
 

            (7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ    

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
 

      (8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
 

      (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 
 

 
 

 
2.2.3 กระบวนการอนุมัติบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
 เมื่อมีการกําหนดรายละเอียดในรางบันทึกขอตกลงครบถวนแลว รางบันทึกขอตกลง

ดังกลาวจะตองผานกระบวนการอนุมัติรางบันทึกขอตกลงเสียกอน จึงจะถือวาเปนบันทึกขอตกลง

ความรวมมือที่สมบูรณ และพรอมสําหรับการลงนามในขั้นตอนตอไป 

 สําหรับกระบวนการอนุมัติบันทึกขอตกลง ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  

 ข้ันตอนที่ 1 เมื่อคณะจัดทํารางบันทึกขอตกลงมีฉันทามติเห็นชอบอยางไมเปนทางการ  
 

 ข้ันตอนที่ 2 ใหสงรางบันทึกขอตกลงไปยังสภาองคปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละ

แหง เพื่อดําเนินการอนุมัติรางบันทึกขอตกลง  
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 (1) หากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงเห็นชอบ คณะจัดทําราง

บันทึกขอตกลงสามารถดําเนินขั้นตอนตอไปได  

 (2) หากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงเห็นควรใหมีการแกไขราง

บันทึกขอตกลง (สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงสามารถลงมติคัดคานไดเพียง

หนึ่งครั้ง แตไมมีอํานาจในการแกไขรางบันทึกขอตกลงดวยตนเอง) คณะจัดทํารางบันทึกขอตกลงควร

นํากลับมาพิจาณาและแกไขใหมอีกครั้ง พรอมทั้งลงฉันทามติยืนยันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นสามารถ

ดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 
 

 ข้ันตอนที่ 3 คณะจัดทํารางบันทึกขอตกลงประชุมเพื่อพิจารณารางบันทึกขอตกลงรอบ

สุดทาย โดยอาจเชิญผูบริหารหรือเจาหนาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมใหคําปรึกษา หรือกรณี

มีปญหาก็อาจขอคําแนะนําจากทองถิ่นจังหวัดของตนได  
 

 ข้ันตอนที่ 4 การลงนามในบันทึกขอตกลงอยางเปนทางการ โดยนายกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของภาคีสมาชิกแตละแหง ตอหนาพยาน  อันไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายอําเภอ และตวัแทนภาค

ประชาชน และภาคีสมาชิกแตละแหงตางถือบันทึกขอตกลงไวฝายละ 1 ฉบับ 
 

    

  

 ข้ันตอนที่ 5 เมื่อไดรับการจัดตั้งอยางเปนทางการ ใหรายงานตอทองถิ่นจังหวัด นายอําเภอ 

ผูวาราชการจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ขอบเขตการใหบริการทราบโดยทั่วกัน  
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กระบวนการอนุมัติบันทึกขอตกลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ปรึกษาหารือระหวางคณะจดัทาํรางบันทึกขอตกลงอยางไมเปนทางการ ยกรางบันทึกขอตกลง

 ลงมติจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ภาคีสมาชิกแตละแหง 

 ปรึกษาหารือระหวางคณะจดัทาํรางบันทึกขอตกลงอยางเปนทางการ 

 อนุมัติการจัดตั้ง/ลงนามบันทกึขอตกลงอยางเปนทางการ  

 รายงานตอทองถิ่นจังหวดั นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวดั และ
ประชาชนในพืน้ที่ขอบเขตการใหบริการทราบโดยทั่วกัน

กระบวนการตามกฎหมาย
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รูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่ง  
บันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบรกิารสาธารณะดานบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบรกิารสาธารณะดาน......................................................    

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ในพื้นที่ในพื้นที่....................................................จังหวัดจังหวัด.............................................. 

 
  ทําขึ้น ณ ...................................... 

    เมื่อวันที่......เดือน...................พ.ศ. ............ 
 

 บันทึกขอตกลงนี้จัดทําขึ้นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูภายในพื้นที่

อําเภอ.................จังหวัด.......................... ดังตอไปนี้ 

1)  ............................................................. 

2)  ............................................................. 

3)  ............................................................. 

4)  ............................................................. 

 ซึ่งตอไปนี้ ในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “ภาคีสมาชิก” โดยภาคีสมาชิกไดตกลง

กันใหมีการจัดกลุมพื้นที่การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดาน...........................

มีชื่อวา “ศูนย................................” โดยมีรายละเอียดของความตกลงดังนี้ 
 

1.  เงื่อนไขในการเขาเปนสมาชิก 
 1.1  การเขารวมเปนสมาชิกในศูนยดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

แหงตองไดรับเสียงสนับสนุนมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 

 1.2 การลงนามในบันทึกขอตกลงตองกระทําโดยหัวหนาคณะผูบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 

      1.3 ใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ดังกลาวรับทราบกอนการลง

นามอยางนอย 15 วัน 
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2.  วัตถุประสงค 
 2.1 การตกลง เข า ร วม เปนภาคีสมา ชิกนี้  มี วั ตถุประสงคห ลัก เพื่ อ ให 

ศูนย................................ ดําเนินการในดาน........................................... ดังนี้ 

  2.1.1 เพื่อ............................................................. 

  2.1.2 เพื่อ............................................................. 

  2.1.3 เพื่อ............................................................. 

  2.1.4 เพื่อ............................................................. 

  2.1.5 เพื่อ............................................................. 

 2.2 เพื่อใหการดําเนินการของศูนย.................................เปนไปเพื่อตอบสนอง

ตอความ พึงพอใจของประชาชน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนสําคัญ 
 

3.  ระยะเวลาของบันทึกขอตกลง 
 การดําเนินงานของศูนย..................................ใหมีระยะเวลาดําเนินงาน ..... ป 

นับแตวันลงนาม และหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระยะเวลาดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง

ใหถือเปนความตกลงรวมกันของคณะกรรมการศูนยฯ แตทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงแกไขใด จะ

กระทําไดหลังจากการดําเนินงานผานไปแลว ......เดือน/ปของระยะเวลาดําเนินงานบันทึก

ขอตกลง โดยอาศัยคะแนนเสียงของคณะกรรมการศูนยฯ จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

คณะกรรมการศูนยฯ ทั้งหมด 
 

4.  การวางแผนการดําเนินงาน 
 4.1 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดทิศทางและจัดทําแผนการดําเนินงานของ

ศูนยฯ โดยระบุกิจกรรม โครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการรวมกัน โดยพิจารณาจัดทําแผนตาม

ขอมูลในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก  

 4.2  การบรรจุกิจกรรมโครงการของศูนยฯ ในแผนพัฒนาของศูนยฯ 

  4.2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ เปนภาคีสมาชิกแตละแหงนํา

รายละเอียดกิจกรรม โครงการที่ไดตกลงรวมกันมาจัดทําเปนแผนพัฒนาของศูนยฯ และให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกนํากิจกรรม โครงการตามแผนดังกลาวบรรจุใน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก โดยใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548 

  4.2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงจัดทํา

งบประมาณรายจายทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามกิจกรรม โครงการของศูนยฯ ใน

สวนความรับผิดชอบตามที่กําหนดเปนกรอบไวในแผนพัฒนาของศูนยฯ วิธีการตั้ง

งบประมาณรายจายเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการของศูนยฯ นั้น ให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้งงบประมาณรายจายตามกิจกรรม 

โครงการในความรบัผิดชอบที่ระบุไวในแผนงานของศูนยฯ และเงินอุดหนุนใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ดวย 
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                     4.3 การดําเนินงาน ใหประธานศูนยฯ เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของศูนยฯ  

 4.4 ใหประธานศูนยฯ รายงานการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวตอสภา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง และประชาคมทองถิ่นนั้นๆ ทราบ 
 

5.  ขอบขายและกิจกรรมของการจัดทําบริการ  
 ใหศูนย.......................................มีขอบขายและกิจกรรมของการจัดทํา

บริการสาธารณะดาน.......................................ที่ครอบคลุมภารกิจดังนี้ 

 5.1 .................................................................................................... 

 5.2 .................................................................................................... 

 5.3 .................................................................................................... 

 5.4 .................................................................................................... 

 5.5 .................................................................................................... 

 5.6 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

แหงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมี

ทรัพยากรการบริหารไมเทากัน ในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว จึงควร

คํานึงถึงศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเปนสําคัญ 

 5.7 ใหการดําเนินงานในแตละกิจกรรมตองคํานึงถึงความจําเปนตอการ

จัดบริการสาธารณะดาน..........................................ที่สามารถจัดทํารวมกันได และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกจะตองไมดําเนินกิจกรรมที่

ไดทําการตกลงรวมกันแลวไปดําเนินงานเอง เวนแตกิจกรรมนั้นไดดําเนินการในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นอยูแลว และมีความสามารถในการบริหารจัดการคุมคาและมี

ผลสัมฤทธิ์มากกวาการดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะดาน........................................

ดังกลาวรวมกัน 
 

6.  ขอบเขตของพื้นที่การใหบริการ 
 ใหศูนย..........................................มีขอบเขตพื้นที่ในการใหบริการ

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวม

เปนภาคีสมาชิกตามบันทึกขอตกลงนี้ 

 สภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกไดใหความยินยอมใน

การดําเนินการนอกเขต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1....ช่ือ อปท. .....รับผิดชอบพื้นที่ .......ในการประชุมสมัยที่ .........เมื่อวันที่ ...................... 

2....ชื่อ อปท. .....รับผิดชอบพื้นที่ .......ในการประชุมสมัยที่ .........เมื่อวันที่ ...................... 

3....ชื่อ อปท. .....รับผิดชอบพื้นที่ .......ในการประชุมสมัยที่ .........เมื่อวันที่ ...................... 

4....ชื่อ อปท. .....รับผิดชอบพื้นที่ .......ในการประชุมสมัยที่ .........เมื่อวันที่ ...................... 

5....ชื่อ อปท. .....รับผิดชอบพื้นที่ .......ในการประชุมสมัยที่ .........เมื่อวันที่ ...................... 

6....ชื่อ อปท. .....รับผิดชอบพื้นที่ .......ในการประชุมสมัยที่ .........เมื่อวันที่ ...................... 
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7.  โครงสรางและระบบการบริหาร 
 7.1 โครงสรางการบริหารงาน 
  7.1.1 ในการดําเนินงานของ.......................................ใหมีการ

บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ และใหมีตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน

สมาชิกเขารวมเปนกรรมการแหงละ 1 คน คือนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ หรือ

ตามที่คณะกรรมการศูนยฯ จะเห็นสมควร 

  7.1.2 เมื่อไดตัวแทนจากแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคี

สมาชิกครบแลว ใหจัดตั้งขึ้นเปนคณะกรรมการศูนย......................................โดย

คณะกรรมการดังกลาวจะตองสรรหาผูที่ทําหนาที่เปนประธาน รองประธาน เลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ และผูประสานงานฝายตางๆ โดยใชมติเสียงขางมาก ใหแลวเสร็จภายใน 

14 วันนับแตวันเลือก ทั้งนี้ ผูทําหนาที่เลขานุการหนึ่งคนคือปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ดํารงตําแหนงอยู และผูชวยเลขานุการ คือ ปลัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกทุกคน  

  7.1.3 ใหผูไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงตามขอ 7.1.2 มีวาระการดํารง

ตําแหนงวาระละ 2 ป เวนแตผูไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงดังกลาวพนสมัยการดํารง

ตําแหนงทางบริหารตามวาระที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนหรือการพนวาระการดํารง

ตําแหนงดวยเหตุผลอื่น ในกรณีที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนหนึ่งใน

คณะกรรมการศูนยฯ ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมาดํารงตําแหนงรักษาการแทน  

  7.1.4 ในกรณีวาระการดํารงตําแหนงประธานศูนยฯ  วางลง  ให

คณะกรรมการศูนยฯ ดําเนินการเลือกใหมภายใน ...... วัน  

  7.1.5 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดลงนามในบันทึก

ขอตกลงแลว ใหคณะกรรมการศูนยฯ รวมกันกําหนดรายละเอียดอํานาจหนาที่ที่จะตอง

กระทํารวมกัน และอาจใหมีการปรับปรุงไดเปนระยะในบัญชีรายการดังกลาว พรอมทั้งให

มีการรายงานใหสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงและประชาคมทองถิ่นทราบ 

  7.1.6 ใหคณะกรรมการศูนยฯ มีอํานาจในการสั่งการ มอบหมายให

องคกรปกครองทองถิ่นที่เปนสมาชิกหรือบุคคลที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน

ภาคีสมาชิกปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตางๆ ของศูนยฯ ภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดตกลง

รวมกันและเปนมติของคณะกรรมการศูนยฯ ใหสามารถกระทําได ทั้งนี้ ตองไมกระทบตอ

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงที่

กําหนดใหดําเนินการไปตามนั้น 

  7.1.7 คณะกรรมการศูนยฯ อาจจัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนยฯ ซึ่งมี

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เปนประธาน และมีพนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคสมาชิกเปนอนุกรรมการ โดยประธานคณะอนุกรรมการ

ศูนยฯ จะเปนผูเลือกเลขานุการคณะอนุกรรมการศูนยฯ เพื่อทําหนาที่เปนเลขานุการที่

ประชุมและงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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                               7.1.8 ในการดําเนินการดาน......................................ให

ดําเนินการตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการศูนยฯ ใหความเห็นชอบในการปฏิบัติการ

ตามแนวนโยบายดังกลาว คณะกรรมการศูนยฯ สามารถกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกรวมดําเนินการตาม

แนวนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการศูนยฯ กําหนดก็ได 
 

7.2 อํานาจหนาที่ 
  7.2.1 อํานาจหนาที่การบริหารงาน 

  การบริหารจัดการดาน................................ศูนยฯ จะตองดําเนินงาน

ตามอํานาจหนาที่ที่ไดตกลงจัดทําบริการสาธารณะดาน.................................รวมกันให

แลวเสร็จโดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 

  -  ผลสัมฤทธิ์ดานกรอบเวลาการใหบริการ ความรวดเร็วในการ

ใหบริการ 

  -  ผลสัมฤทธิ์ดานความพึงพอใจของประชาชน การตอบสนองตอ

ปญหาและแกไขปญหาไดทันตอความตองการของประชาชน การคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของประชาชน 

  -  ผลสัมฤทธิ์ดานการใชจายงบประมาณ มีความประหยัด คุมคา ตอ

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิก

แตละแหง 

  ในผลสัมฤทธิ์ขางตน ศูนยฯ  จะตองดําเนินงานใหมีผลสัมฤทธิ์

มากกวาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงดําเนินการเอง ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกลาวมี

ผลตอการประเมินผลการดําเนินงาน โดยใหถือเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ศูนยฯ กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ หลักเกณฑ เงื่อนไข การแกไขปญหาของงาน พรอมทั้ง

เปาหมายการดําเนินงานดาน...................................... ทั้งนี้ กรอบและเวลาการทํางาน

ของศูนยฯ จะตองไมต่ํากวามาตรฐานการใหบริการสาธารณะที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและสวนราชการไดกําหนดหรือประกาศใหเปนมาตรฐานไวแลว 

  7.2.2 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดอํานาจหนาที่ใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใดสามารถกระทําการแทนศูนยฯ ได โดยใหคํานึงถึงศักยภาพและ

ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นที่จะดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายเปน

สําคัญ 

  7.2.3 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดรายละเอียดและทําขอตกลง

เกี่ยวกับบทบาทของแตละฝายที่เกี่ยวของของศูนยฯ 

  7.2.4 ใหคณะกรรมการศูนยฯ สนับสนุนการสรางเครือขายความ

รวมมือเพื่อจัดทําบริการสาธารณะของภาคประชาชนและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เขา

รวมเปนภาคีสมาชิก 
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                               7.2.5 ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกใดจะรับดําเนินงานในกิจกรรมของศูนยฯ ใหถือเปนอํานาจของ

คณะกรรมการศูนยฯ ตัดสินชี้ขาดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ

ศูนยฯ ทั้งหมด 

 7.3 ประธานศูนยฯ มีอํานาจในกํากับดูแล ส่ังการ และมอบหมายงาน

ดาน.........................ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสมาชิกเพื่อดําเนินการโดยให

เปนไปตามมติของคณะกรรมการ 

 7.4 ที่ตั้งของศูนย......................................ใหขึ้นกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่ประธานศูนยฯ ดํารงตําแหนงในวาระนั้นสังกัดอยู 

 7.5 ใหดําเนินการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ การกําหนดโครงสรางและบริหารงานดังกลาว ใหทองถิ่นจังหวัดเปนที่

ปรึกษาและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการศูนยฯ 
 

8.   การบริหารงบประมาณ 
 8.1 ใหคณะกรรมการศูนย ......................................กําหนดกิจกรรมรวมกัน

เพื่อรายงานใหกับสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงกําหนด/

หรืออนุมัติการจัดเตรียมรายจายงบประมาณทั่วไป และ/หรืองบประมาณเฉพาะการ ซึ่ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสามารถพิจารณาเปน 2 กรณี ดังนี้ 

  8.1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้ง

งบประมาณรายจายของตนตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานของศูนยฯ ตามหมวดและ

ประเภทของคาใชจายนั้น ๆ  

  8.1.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้ง

งบประมาณรายจายในหมวดเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ 

ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ และใหระบุวาอุดหนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด เพื่อวัตถุประสงคใหนําไปใชจายในดาน............................ 

  8.1.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ตั้งจายเงิน

สมทบเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการของศูนยฯ ใหตั้งจายไวในงบกลาง ประเภท

รายจายตามขอผูกพัน รายการคาใชจายในการดําเนินการศูนยฯ 

 8.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เมื่อไดรับเงินอุดหนุนแลว 

ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหเงินอุดหนุนไวเปนหลักฐาน 

 8.3 การเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินการตามบันทึกขอตกลง ให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดรับกับการตรวจสอบของสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน 

 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเพื่อกิจการของ

ศูนยฯ ใหทองถิ่นจังหวัดเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการศูนยฯ 
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9.  การจัดการพัสดุและครุภัณฑ 
 9.1 กรณีที่ตั้งงบประมาณตามขอ 8.1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ และใหนําพัสดุ

และครุภัณฑดังกลาวมาบูรณาการใชประโยชนรวมกัน 

 9.2 กรณีอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ  

  9.2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นถือปฏิบัติอยู 

  9.2.2 ทรัพยสินที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ลงทะเบียนควบคุมพัสดุแยกไวตางหาก โดยใชชื่อ “ทะเบียน

ทรัพยสินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชรวมกัน” 

 9.3 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน แยกไดเปน 2 กรณี 

  9.3.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกใดเปนผูจัดซื้อ

จัดจาง ใหทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

  9.3.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกตั้งงบประมาณ

รายจายอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ 

  9.3.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสนับสนุนพัสดุ

หรือครุภัณฑเพื่อใชดําเนินการในกิจการของศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่ใหการสนับสนุนพัสดุหรือครุภัณฑนั้น 

 9.4 การสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ใหทําเปนลายลักษณอักษร 

 9.5 ในกรณีศูนยฯ ถูกยุบเลิก การจัดการทรัพยสินใหถือปฏิบัติตามแนวทาง

ตามขอ 9.3 และขอกําหนดตามบันทึกขอตกลงความรวมมือที่ทําไว 
 

10.  การประชุมและการตัดสินใจ  
 10.1 ใหมีการประชุมประสานงานกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

ของคณะกรรมการศูนย......................................อยางนอยเดือนละ   1 ครั้ง การวินิจฉัยชี้

ขาดใหกระทําโดยการลงมติอาศัยเสียงขางมาก ตลอดจนใหมีการติดตามและประเมินผล 

เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงานรวมกัน ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

10.2 การประชุมดังกลาวเพื่อเปนอนุมัติ ติดตาม ประเมินผล รวมกันแกไข

ปญหาดาน.................................ที่เกิดขึ้นและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานรวมกันให

เปนไปอยางตอเนื่อง 

      10.3 การตัดสินใจลงมติตางๆ ใหถือตามเสียงสวนใหญ โดยมติดังกลาว

จะตองมาจากการประชุมของคณะกรรมการครบองคประชุม ยกเวนในกรณีฉุกเฉินให

คํานึงถึงกรณีฉุกเฉินวามีระดับมากนอย เรงดวน เพียงใด ทั้งนี้ การวินิจฉัยและการตัดสินใจ

ใด ๆ ใหเปนดุลยพินิจของประธานศูนยฯ และใหทองถิ่นจังหวัดเปนที่ปรึกษา 
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10.4 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ นั้นดํารงตําแหนงทาง

บริหารอยู ทําหนาที่เปนเลขานุการของศูนยฯ เปนผูประสานงาน จัดเตรียมเอกสารและวาระ

การประชุม บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 

 1 0 . 5 จั ด ให มี ก า รประชุ มประจํ าป เ พื่ อ ส รุปผลการดํ า เนิ น ง านของ

ศูนย................................. ปละ 1 ครั้ง โดยผูเขารวมประชุมไดแก คณะกรรมการ

ศูนย............................ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก ทองถิ่น

จังหวัด ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในดาน...................................ของกลุม

พื้นที่นั้น 
 

11.  การตรวจเงินและประเมินผลงาน 
 11.1 การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม 

 11.2 ใหคณะกรรมการศูนยฯ จัดหาองคกรภายนอก ไดแก สถาบันการศึกษาหรือ

องคกรบริหารจัดการสาธารณะเพื่อทําการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ เปนประจําทุกป 

และใหสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ เขารวมเปนภาคีสมาชิกแตละแหงอนุมัติ

งบประมาณเพื่อใชจายในการนี้ พรอมกันนี้ใหผูทําการประเมินจัดสงผลการประเมินเปนลาย

ลักษณอักษรใหแกกรรมการศูนยฯ ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก 

และทองถิ่นจังหวัดทราบ 

 11.3 ใหองคกรภายนอกตามขอ 11.2 ทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

บันทึกขอตกลงนี้ และแนวทางการปฏิบัติงานนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใหคํานึงถึงแนวทางการปฏิบัติ

ที่ไดกําหนดไวในบันทึกขอตกลง 

 11.4 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกที่ไดรับ

มอบหมายดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ ไมสามารถปฏิบัติตามบันทึก

ขอตกลงนี้ได ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวแจงขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 

รวมทั้งขอเสนอแนะแกคณะกรรมการศูนยฯ ทราบเพื่อแกไขบันทึกขอตกลง และดําเนินการ

หาแนวทางแกไขตอไป 

 11.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมลงนามนี้ สามารถทําบันทึกถึงทองถิ่น

จังหวัด หรือสงโดยตรงไปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเม่ือพบวา ไมมีการปฏิบัติ

ตามบันทึกขอตกลงหรือแจงเหตุผลหรืออุปสรรคที่ไมสามารถทําตามบันทึกขอตกลง 

 11.6 ใหประธานศูนยฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปเปนลาย

ลักษณอักษร    สงใหกับคณะกรรมการศูนยฯ ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคี

สมาชิก และทองถิ่นจังหวัด 

 11.7 เมื่อครบรอบการดําเนินงาน 1 ปของศูนย.................................ให

ประชาสัมพันธและรายงานผลดําเนินงานของศูนยฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
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12. การแกไขบันทึกขอตกลง 
 12.1 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่เปนภาคีสมาชิก มีความตองการที่จะ

เปล่ียนแปลงแกไขรายละเอียดของขอตกลง จะตองแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่เขา

รวมเปนภาคีสมาชิกรับทราบลวงหนาภายใน 30 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียด

ของขอตกลง และเมื่อคณะกรรมการศูนยฯ เห็นชอบรวมกันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนคณะกรรมการศูนยฯ ทั้งหมด ในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแกไขแลว ใหบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษรและมีผลใชบังคับในเวลาที่ตกลงกันนั้น 

 12.2 ใหมีการจัดทําการแกไขบันทึกขอตกลงเมื่อบันทึกขอตกลงไดดําเนินการ

หลังจากการลงนามผานไปแลว 1 ป สามารถกระทําการแกไขบันทึกขอตกลง ทั้งนี้ เห็นควรให

ทองถิ่นจังหวัดใหความเห็นเพื่อประกอบการแกไขบันทึกขอตกลง 
 

13. การยกเลิกบันทึกขอตกลง 
 13.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความตองการที่จะขอยกเลิกขอตกลง

จะตองแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกรับทราบเปนลายลักษณ

อักษรอยางนอย 30 วัน เพื่อใหโอกาสคณะกรรมการศูนยฯ พิจารณาและตกลงรวมกันใน

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอยกเลิกขอตกลงดังกลาว 

 13.2 หากมีการยกเลิกบันทึกขอตกลงรวมกันของ...........................ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงแจงให

สภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกรับทราบเปนลายลักษณอักษร

พรอมเหตุผลประกอบการยกเลิกบันทึกขอตกลงดังกลาว เพื่อใหสภาอนุมัติ ทั้งนี้ และแจงให

ทองถิ่นจังหวัดรับทราบ  

 13.3 ในกรณีการเขา/การออก/การเพิ่มสมาชิก/การบอกเลิกสัญญาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกของ.................................ใหเปนไปตามฉันทามติของ

คณะกรรมการศูนย.................................จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ

ศูนยฯ ทั้งหมด  

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณและความตั้งใจจริงของแตละองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะดาน.................................รวมกัน จึงไดลง

ลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางถือไวฝายละ 1 ฉบับ  
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมลงนาม 

 

ลงนาม..................................................       ลงนาม.................................................. 

 (.................................................................)       (...............................................................) 

นายก.......................................................       นายก....................................................... 

 

ลงนาม..................................................       ลงนาม.................................................. 

 (.................................................................)       (...............................................................) 

นายก.......................................................       นายก....................................................... 

 

พยาน 

ลงนาม..................................................       ลงนาม.................................................. 

 (.................................................................)       (...............................................................) 

นายอําเภอ...............................................       ทองถิ่นจังหวัด........................................... 

 

ลงนาม......................................................        

(....................................................................)       

                  ตัวแทนภาคประชาชน          
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 รูปแบบบันทึกขอตกลง 

 
 
 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 

-ใชกฎหมาย

และระเบียบที่มี

อยูเดิม 

- มีสถานะเปน

นิติบุคคล  

-สามารถ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 
 

กําหนดขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกขอตกลง 
1. ชื่อศูนยความรวมมือ (Name)   
2. ที่ตั้งศูนยความรวมมือ (Location)   
3. เงื่อนไขการเขาเปนสมาชิก (Members)  
4. วัตถุประสงค (Purpose)   
5. ระยะเวลาของบันทึกขอตกลง (Term of  
    agreement)    
6. การวางแผนการดําเนินงาน (Planning)  
7. ขอบขายของการจัดทําบริการ (Scope of       
    services/Service agreement)   
8. ขอบเขตของพื้นที่การใหบริการ (Geographic      
    service area)   
9. โครงสรางและระบบการบริหาร (Administrative  
    structure)    
10. การบริหารงบประมาณ (Financial  
     administrative)    
11. การจัดการพัสดุและครุภัณฑ (Access  
     management)   
12. การประชุมและการตัดสินใจ (Meeting and  
     decision making)   
13. การตรวจสอบและประเมินผลงาน (Verifying  
     and evaluating)   
14. การแกไขบันทึกขอตกลง (Editing)  
15. การยกเลิกบันทึกขอตกลง (Canceling)  

 กระบวนการจัดทําบันทึกขอตกลง 
 

       1. จัดเตรียมฐานขอมูลเบื้องตนทั่วไป  
       2. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  
     3. การรางบันทึกขอตกลง  
     4. กระบวนการอนุมัติบันทึกขอตกลง 

 

 การจัดตั้งศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 กําหนดและจัดเตรียมแผนที่ (Map)  
  ขั้นตอนที่ 2 กําหนดและจัดเตรียมคูมือเบื้องตนในการจัดการพื้นฐาน  
                               เพื่อเผยแพรตอประชาชนในพื้นที่  
 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดและจัดเตรียมแผนอบรมบุคลากร  

 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินตนทุนตอหนวยของแตละกิจกรรมสําหรับการ  
                    จัดทําระเบียบศูนยความรวมมือ, แผนและนโยบาย และ 
                    กําหนดงบประมาณในขั้นตอนที่ 3 ตอไป  

 ทําไม 
ตองมีบันทึกขอตกลง 

กระบวนการจัดทําบันทกึขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 




