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3.9 การรบัภาคีสมาชิกใหม-การยกเลกิสมาชิกภาพ-การแกไขรายละเอียดบันทึกขอตกลง 
และการยกเลิกศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

3.9.1 การรับภาคีสมาชิกใหม  
 ภายหลังการจัดตั้งศูนยฯ และดําเนินกิจกรรมความรวมมือไปไดระยะหนึ่งแลว หากมี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น ๆ ที่อยูขางเคียง ประสงคจะขอเขารวมเปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ 

การรับภาคีสมาชิกใหมของศูนยฯ มีแนวทางดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1) เมื่อมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอ

เขารวมเปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ คณะกรรมการศูนยฯ จะตองจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาคํารอง

ขอเขารวมเปนภาคีสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แจงความประสงค โดยเชิญตัวแทน

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวเขารวมในการประชุม เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค ความ

สมัครใจ และความจําเปนของการขอเขารวมเปนภาคีสมาชิกความรวมมือแกที่ประชุมคณะกรรมการ

ศูนยฯ  

 2) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ พิจารณาเห็นชอบขอเสนอการรับภาคีสมาชิกใหมแลว 

ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แจงความประสงคขอเขารวมภาคีสมาชิกความรวมมือ นํา

ขอเสนอการตัดสินใจเขารวมเปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ เขาสูการพิจารณาของสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของตน โดยขอเสนอดังกลาวตองไดรับเสียงสนับสนุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด

เทาที่มีอยู  

 3) ในขณะเดียวกัน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ 

จะตองนําผลการพิจารณารับภาคีสมาชิกแหงใหมของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ แจงตอสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเพื่อพิจารณาใหการรับรอง โดยจะตองไดรับเสียงสนับสนุนไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดเทาที่มีอยู  

 4) เมื่อสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรองตอขอเสนอขอเขารวมเปนภาคีสมาชิก

ใหมแลว ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่รับทราบถึง

การตัดสินใจเขารวมภาคีสมาชิกความรวมมือ ในขณะที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคี

สมาชิกเดิมก็ตองประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ของตนไดรับทราบถึงการตัดสินใจรับภาคีสมาชิก

ใหมของคณะกรรมการศูนยฯ โดยการประชาสัมพันธจะตองดําเนินการในระยะเวลาอยางนอย 15 วัน 

กอนจะมีการลงนามบันทึกขอตกลงรับภาคีสมาชิกใหมของศูนยฯ 
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 5) หลังจากดําเนินการตามขั้นตอนขางตนแลว คณะกรรมการศูนยฯ และผูบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคเขารวมเปนภาคีสมาชิกความรวมมือ จึงรวมกันลงนามบันทึก

ขอตกลงการรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมเขาเปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ โดยเงื่อนไขและ

แนวทางการจัดการลงนามบันทึกขอตกลงใหเปนไปตามหลักการเดิมที่เคยปฏิบัติเมื่อคร้ังการลงนาม

บันทึกขอตกลงจัดตั้งศูนยฯ และเมื่อลงนามบันทึกขอตกลงแลว จึงถือไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดังกลาวมีสถานะเปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ อยางเปนทางการ 
 

3.9.2 การยกเลิกสมาชิกภาพ  
 ภายหลังการจัดตั้งศูนยฯ และดําเนินกิจกรรมความรวมมือไปไดระยะหนึ่งแลว หากมี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงหนึ่งแหงใดในภาคีสมาชิกความรวมมือประสงคจะถอนตัวจากการเปน

ภาคีสมาชิกของศูนยฯ การยกเลิกสมาชิกภาพของภาคีสมาชิกของศูนยฯ มีแนวทางดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

 1) เมื่อมีภาคีสมาชิกแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอถอนตัวจากการเปน

ภาคีสมาชิกความรวมมือ ใหคณะกรรมการศูนยฯ นําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการศูนยฯ เพื่อใหตัวแทนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะถอนตัวได

ชี้แจงเหตุผลและความสมัครใจในการถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิก จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ

ศูนยฯ จึงพิจารณาอนุมัติการยกเลิกสมาชิกภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงดังกลาว โดย

เกณฑการออกเสียงของที่ประชุมใหเปนไปตามขอตกลงวาดวยการประชุมตัดสินใจของคณะกรรมการ

ศูนยฯ 

 2) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ พิจารณาอนุมัติขอเสนอการถอนตัวจากการเปนภาคี

สมาชิกดังกลาวแลว ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แจงความประสงคขอถอนตัวจากภาคี

สมาชิกความรวมมือ นําขอเสนอการตัดสินใจถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ เขาสูการ

พิจารณาของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตน โดยขอเสนอดังกลาวตองไดรับเสียงสนับสนุนไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 3) ในขณะเดียวกัน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ ที่

เหลืออยู ก็ตองนําผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ เกี่ยวกับการอนุมัติขอเสนอขอ

ถอนตัวจากสมาชิกภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน แจงตอสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นของตนเพื่อพิจารณารับรองผลการตัดสินใจของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ โดยจะตอง

ไดรับเสียงสนับสนุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดเทาที่มีอยู 
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 4) เมื่อสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรองตอการตัดสินใจถอนตัวจากการเปน

ภาคีสมาชิกแลว ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชน

ในพื้นที่รับทราบถึงการตัดสินใจถอนตัวจากการเปนภาคีสมาชิกความรวมมือ และผลการยกเลิก

สมาชิกภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถอนตัว  

 5) หลังจากขอเสนอการตัดสินใจถอนตัวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก

ของศูนยฯ ผานการรับรองจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดแลว จึงถือวาการอนุมัติการ

ยกเลิกสมาชิกภาพของภาคีสมาชิกของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ มีผลในทางปฏิบัติ และเปนผลให

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกของศูนยฯ ลดลงโดยปริยาย ดังนั้น คณะกรรมการ

ศูนยฯ ที่เหลืออยูจําเปนตองรวมกันดําเนินการแกไขรายละเอียดในบันทึกขอตกลงในสวนที่เกี่ยวของ

กับจํานวนสมาชิกของศูนยฯ 

 6) กระบวนการยกเลิกสมาชิกภาพจะเสร็จสมบูรณเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ 

รวมกันพิจารณาแนวทางการชําระบัญชี จัดการทรัพยสิน หนี้สิน และสะสางภารกิจที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชนในสวนที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถอนตัวใหเปนที่เรียบรอย โดยแนวทาง

ดังกลาวตองเปนธรรมสําหรับภาคีสมาชิกทุกฝาย และไดรับความยินยอมและเห็นชอบอยางเปน     

เอกฉันทจากที่ประชุม และใหถือวาผลการตัดสินใจของที่ประชุมดังกลาวมีผลผูกพันในลักษณะ

เดียวกับการลงนามบันทึกขอตกลง 
 

3.9.3 การแกไขรายละเอียดบันทึกขอตกลง 
 การแกไขรายละเอียดบันทึกขอตกลง อาจมีสาเหตุและความจําเปนในหลายลักษณะ เชน 

การรับภาคีสมาชิกใหมเพิ่มเขามา การถอนตัวของภาคีสมาชิกเดิม ซึ่งเปนเหตุใหเงื่อนไขในบันทึก

ขอตกลงในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนภาคีสมาชิกของศูนยฯ มีผลตองเปลี่ยนแปลงไปดวย หรือในบาง

กรณีการแกไขรายละเอียดบันทึกขอตกลงอาจเกิดขึ้นจากความประสงคของคณะกรรมการศนูยฯ ทีเ่หน็

พองกันวาจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขวาดวยองคประกอบของคณะกรรมการ หรือการเพิ่ม

จํานวนและขอบเขตภารกิจที่ตองการรวมมือกันบริหารจัดการในนามของศูนยฯ สําหรับแนวทางการ

แกไขรายละเอียดบันทึกขอตกลงสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 1) การเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบันทึกขอตกลงจะสามารถทําไดเมื่อศูนยฯ ได

ดําเนินการไปแลวเปนเวลาอยางนอย 1 ป โดยการริเร่ิมเสนอแกไขรายละเอียดบันทึกขอตกลงตองมา

จากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก โดยยื่นขอเสนอการแกไขดังกลาวตอที่

ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ  
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 2) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ รวมกันพิจารณาขอเสนอแกไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในบันทึกขอตกลงดังกลาวแลว คณะกรรมการศูนยฯ จะตองจัดสงรางแกไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดบันทึกขอตกลงที่ผานการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ ไปยังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกทุกแหง เพื่อนําเขาสูการพิจารณารับรองของสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเชนเดียวกับการรับรองรางบันทึกขอตกลงเมื่อคร้ังที่มีการจัดตั้งศูนยฯ โดยมีระยะเวลาการ

พิจารณารายละเอียดการแกไขบันทึกขอตกลงเปนเวลาอยางนอย 30 วัน จากนั้นผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจึงนําผลการพิจารณาของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเขาสูการ

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ 

 3) เมื่อสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงใหการรับรองขอเสนอแกไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในบันทึกขอตกลงเรียบรอยแลว ที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ จึงรวมกันอนุมัติการแกไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกขอตกลงดังกลาว โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ศูนยฯ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการศูนยฯ ทั้งหมด จากนั้นจึงถือวาการแกไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกขอตกลงมีผลโดยสมบูรณ 

 4) ในกระบวนการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกขอตกลง คณะกรรมการ

ศูนยฯ อาจมีการขอความคิดเห็นและคําปรึกษาแนะนําจากทองถิ่นจังหวัด หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู

ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับรายละเอียดที่ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 
 

3.9.4 การยกเลิกศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกมีความเห็นรวมกันวาควรมีการ

ยกเลิกศูนยความรวมมือดวยเหตุผลและความจําเปนบางประการ เชน มีสมาชิกที่เปนภาคีสมาชิก

ความรวมมือเหลืออยูไมถึงครึ่งหนึ่งจากจํานวนภาคีสมาชิกเมื่อแรกจัดตั้งศูนยฯ ซึ่งสงผลใหศักยภาพ

การบริหารจัดการกิจกรรมความรวมมือลดลง หรือมีประสิทธิภาพต่ําและไมคุมคาพอ หรือในกรณีที่     

ที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ มีมติใหยกเลิกศูนยฯ หรือกรณีที่ศูนยฯ ไมอาจดําเนินการจัดกิจกรรม

ความรวมมือไดเปนผลตามเปาหมายของการจัดตั้งศูนยฯ การดําเนินการยกเลิกศูนยฯ อาจดําเนินการ

ไดตามแนวทางดังตอไปนี้ 

  1) เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทใหมีการยกเลิกศูนยฯ ใหคณะกรรมการ

ศูนยฯ จัดทําขอเสนอชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการยกเลิกศูนยฯ แจงไปยังองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกทุกแหง เพื่อใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอเสนอยกเลิกศูนยฯ เขาสู

การพิจารณาและใหความเห็นชอบ โดยมีเวลาพิจารณาขอเสนอดังกลาวอยางนอย 30 วัน จากนั้นจึง

แจงผลการพิจารณารับรองขอเสนอการยกเลิกศูนยฯ ของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปยังศูนยฯ 
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 2) ภายหลังจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงพิจารณาเห็นชอบขอเสนอยกเลิก

ศูนยฯ ของคณะกรรมการศูนยฯ เปนที่เรียบรอยแลว ที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ จึงรวมกันกําหนด

เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกศูนยฯ โดยเฉพาะแนวทางการชําระบัญชี การสะสางภารกจิ

ที่คางอยูระหวางดําเนินการ การรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินที่ศูนยฯ มีสิทธิจะไดรับจากองคกรอื่น 

การชําระหนี้ การแบงเงินหรือทรัพยสินที่เหลืออยูหลังการชําระหนี้ จากนั้นจึงจัดทําขอตกลงดังกลาว

เปนลายลักษณอักษร และใหถือวามติที่ประชุมดังกลาวเปนผลใหบันทึกขอตกลงที่มีการลงนามกันไป

แลวหมดสภาพลง 

 3) คณะกรรมการศูนยฯ ตองจัดทํารายงานชี้แจงเหตุผลประกอบการยกเลิกศูนยฯ รวมถึง

แนวทางการจัดการภายหลังการยกเลิกศูนยฯ ดังกลาวไปยังทองถิ่นจังหวัดใหรับทราบอยางเปน

ทางการดวย  

 4) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงนําขอตกลงการยกเลิกศูนยฯ ไป

ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ของตนรับทราบ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




