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1. การจัดโครงสรางการบริหารงาน
1.1 การบริหารจัดการบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการศูนยฯ ซึ่งจํานวนและทีม่ าของสมาชิกคณะกรรมการศูนยฯ ใหเปนไปตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกในเขตพืน้ ที่ดังกลาว (zoning) กําหนดไวในบันทึกขอตกลง
1.2 อํานาจหนาที่ในการบริหารงานของคณะกรรมการศูนยฯ ใหเปนไปตามที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกกําหนดตามบันทึกขอตกลง ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ดังกลาวตองไมขัดกับ
ระเบียบกฎหมายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติอยู
1.3 คณะกรรมการศูนยฯ อาจจัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนยฯ ซึ่งมีปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เปนประธานคณะอนุกรรมการศูนยฯ และมีพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกเปนอนุกรรมการ โดยประธานคณะอนุกรรมการศูนยฯ จะเปนผูเลือกเลขานุการ
คณะอนุกรรมการศูนยฯ เพือ่ ทําหนาที่เปนเลขานุการทีป่ ระชุมและงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.4 คณะอนุกรรมการศูนยฯ มีหนาทีร่ วบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
ภาคีสมาชิกเพื่อจัดทําแผนการดําเนินการรวมกัน รางแนวทางการปฏิบตั ิภารกิจรวมกัน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และดําเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ภายใตอํานาจหนาที่ของศูนยฯ และภารกิจตามที่คณะกรรมการ
ศูนยมอบหมาย โดยผลจากการดําเนินการของคณะอนุกรรมการศูนยฯ จะตองรายงานใหคณะกรรมศูนยทราบ
และ/หรือพิจารณา ตามแตกรณีไป และกรณีมีความจําเปนตองดําเนินการในกิจกรรมที่อยูนอกเขตพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นขออนุมัติทํากิจการนอกเขตตามระเบียบของ
ทางราชการดวย
2. การจัดทําแผนการดําเนินงาน
2.1 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดทิศทางและจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยฯ
โดยระบุกิจกรรม โครงการตางๆ ที่จะดําเนินการรวมกัน โดยพิจารณาจัดทําแผนตามขอมูลในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก
2.2 การบรรจุกิจกรรมโครงการของศูนยฯ ในแผนพัฒนาของศูนยฯ
2.2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงนํารายละเอียด
กิจกรรมโครงการที่ไดตกลงรวมกันมาจัดทําเปนแผนพัฒนาของศูนยฯ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เปนภาคีสมาชิกนํากิจกรรมโครงการตามแผนดังกลาวบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เปนภาคีสมาชิก โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2.2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงจัดทํางบประมาณ
รายจายทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามกิจกรรมโครงการของศูนยฯในสวนความรับผิดชอบตามที่
กําหนดเปนกรอบไวในแผนพัฒนาของศูนยฯ วิธีการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมโครงการของศูนยฯนัน้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตัง้ งบประมาณ
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รายจายตามกิจกรรมโครงการในความรับผิดชอบที่ระบุไวในแผนพัฒนาของศูนยฯ และเงินอุดหนุนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้งศูนยฯ ดวย
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตกลงรวมมือในกิจการที่กอใหเกิดรายได
เชน ความรวมมือดานกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งของศูนยฯ อาจ
จัดทําเปนงบเฉพาะการแยกรายรับรายจายของศูนยฯ ออกตางหากจากงบประมาณทั่วไปโดยปรับใชรูปแบบ
งบเฉพาะการตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
3. การบริหารงบประมาณ
3.1 การกําหนด/อนุมัตกิ ารจัดเตรียมรายจายงบประมาณทั่วไปและ/หรืองบประมาณ
เฉพาะการซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสามารถพิจารณาเปน 2 กรณี ดังนี้
3.1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้งงบประมาณ
รายจายของตนตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานของศูนยฯ ใหตั้งจายตามหมวดและประเภทของคาใชจา ย
นั้นๆ เชน การจัดหารถขยะใหตั้งงบประมาณเปนคาครุภัณฑ, คาน้าํ มันเชื้อเพลิงใหตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุ
เปนตน
3.1.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตัง้ งบประมาณ
รายจายในหมวดเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ใหถือปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และใหระบุวาอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด เพื่อวัตถุประสงคให
นําไปใชจา ยในดานใด เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานสิ่งแวดลอม
เปนตน
3.1.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ตั้งจายเงินสมทบเพื่อเปน
คาใชจา ยในการดําเนินการของศูนยฯ ใหตั้งจายไวในงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รายการคาใชจา ยใน
การดําเนินการของศูนยฯ
3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เมื่อไดรับเงินอุดหนุนแลว ใหออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหเงินอุดหนุนไวเปนหลักฐาน
3.3 เนื่องจากการอุดหนุนเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เปนการ
อุดหนุนโดยกําหนดวัตถุประสงคการใชจายเงินไว จึงเขาลักษณะเปนเงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่นที่ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการเฉพาะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 36 จึงไมตองนําสงเปนเงินรายได ใหนําฝากเปน
เงินนอกงบประมาณ และไมตองตราเปนงบประมาณรายจาย
4. การจัดการพัสดุและครุภณ
ั ฑ
4.1 กรณีทตี่ ั้งงบประมาณตามขอ 3.1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบตั ิ และใหนาํ พัสดุและครุภัณฑดังกลาวมาบูรณาการใช
ประโยชนรวมกัน
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4.2 กรณีอดุ หนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ
4.2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นถือปฏิบตั ิอยู
4.2.2 ทรัพยสินที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้ง
ศูนยฯ ลงทะเบียนควบคุมพัสดุแยกไวตา งหากโดยใชชื่อ “ทะเบียนทรัพยสินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
รวมกัน”
4.3 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแยกไดเปน 2 กรณี
4.3.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกใดเปนผูจดั ซื้อจัดจางให
ทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
4.3.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกตั้งงบประมาณรายจาย
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เปนที่ตั้งศูนยฯ
4.3.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสนับสนุนพัสดุหรือครุภัณฑ
เพื่อใชดําเนินการในกิจการของศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหการสนับสนุน
พัสดุหรือครุภณ
ั ฑนั้น
4.4 การสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้งศูนยฯ ใหทาํ เปนลายลักษณอกั ษร
4.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดทีน่ ําทรัพยสินไปใช ใหบํารุงรักษาทรัพยสินนั้นตาม
ขอตกลงรวมกันของภาคีสมาชิก
5. การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 โดยอนุโลม
6. การบันทึกบัญชี
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการบันทึกบัญชีสําหรับงบประมาณรายจายตาม
หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 72 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 819 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 โดยอนุโลม
7. การยกเลิกความรวมมือ
7.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะยกเลิกการดําเนินการรวมกันตอง
แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกทราบเปนลายลักษณอักษร และคณะกรรมการศูนยฯ
จะตองประชุมพิจารณาและตกลงรวมกันในรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิก และผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกตองแจงใหสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ

/7.2 การจัดการ...
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ตัวอยางแบบบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น*

รูปแบบที่หนึ่ง
บันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ
ดาน……………………
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่……….. จังหวัด……………….
ทําขึ้น ณ ……………………………..
เมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ. ............
บันทึกขอตกลงนี้จัดทําขึน้ ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูภายในพื้นที่
อําเภอ……………… จังหวัด…………………. ดังตอไปนี้
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….
ฯลฯ
ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “ภาคีสมาชิก” โดยภาคีสมาชิกไดตกลงกันใหมีการจัดกลุม
พื้นที่การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดาน………………… มีชื่อวา “ศูนย
………………………………………..” โดยมีรายละเอียดของความตกลงดังนี้
1. เงื่อนไขการเขาเปนสมาชิก
1.1 การเขารวมเปนสมาชิกในศูนยฯ ดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตองไดรบั
เสียงสนับสนุนมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 การลงนามในบันทึกขอตกลงตองกระทําโดยหัวหนาคณะผูบ ริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นๆ
1.3 ใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นทีด่ ังกลาวรับทราบกอนการลงนามอยางนอย 15 วัน
2. วัตถุประสงค
2.1 การตกลงเขารวมเปนภาคีสมาชิกนี้มวี ัตถุประสงคหลักเพื่อใหศนู ย………………………..
ดําเนินการในดาน…………………………. ดังนี้
/2.1.1 เพื่อ...
*

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมจัดทําบันทึกขอตกลงสามารถพิจารณารายละเอียดการดําเนินการไดโดยอิสระ ทั้งนี้
ใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในหนังสือแจงแนวทางฯ และระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดัวย
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2.1.1 เพื่อ…………………………………
2.1.2 เพื่อ…………………………………
2.1.3 เพื่อ…………………………………
2.1.4 เพื่อ…………………………………
2.1.5 เพื่อ…………………………………
2.2 เพื่อใหการดําเนินการของศูนย……………………. เปนไปเพือ่ ตอบสนองตอความพึง
พอใจของประชาชน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนสําคัญ
3. ระยะเวลาของบันทึกขอตกลง
การดําเนินงานของศูนย…………………….ใหมีระยะเวลาดําเนินงาน.....ป นับแตวันลงนาม
และหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระยะเวลาดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงใหถือเปนความตกลงรวมกันของ
คณะกรรมการศูนยฯ แตทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงแกไขใด จะกระทําไดหลังจากการดําเนินงานผานไปแลว....
เดือน/ปของระยะเวลาดําเนินงานบันทึกขอตกลง โดยอาศัยคะแนนเสียงของคณะกรรมการศูนยฯ จํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการศูนยฯ ทั้งหมด
4. การวางแผนการดําเนินงาน
4.1 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดทิศทางและจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยฯ โดยระบุ
กิจกรรม โครงการตางๆ ทีจ่ ะดําเนินการรวมกัน โดยพิจารณาจัดทําแผนตามขอมูลในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก
4.2 การบรรจุกิจกรรมโครงการของศูนยฯ ในแผนพัฒนาของศูนยฯ
4.2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงนํารายละเอียดกิจกรรม
โครงการที่ไดตกลงรวมกันมาจัดทําเปนแผนพัฒนาของศูนยฯ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
ภาคีสมาชิกนํากิจกรรมโครงการตามแผนดังกลาวบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
ภาคีสมาชิก โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
4.2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงจัดทํางบประมาณ
รายจายทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามกิจกรรมโครงการของศูนยฯในสวนความรับผิดชอบตามที่
กําหนดเปนกรอบไวในแผนพัฒนาของศูนยฯ วิธีการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการของศูนยฯนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหง
ตั้งงบประมาณรายจายตามกิจกรรมโครงการในความรับผิดชอบที่ระบุไวในแผนงานของศูนยฯ และเงิน
อุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้งศูนยฯ ดวย

/4.3 การดําเนินงาน...
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4.3 การดําเนินงานใหประธานศูนยฯ เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของศูนยฯ
4.4 ใหประธานศูนยฯ รายงานการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวตอสภาของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประชาคมทองถิ่นนั้นๆ ทราบ
5. ขอบขายและกิจกรรมของการจัดทําบริการ
ใหศูนย………………………………….มีขอบขายและกิจกรรมของจัดทําบริการสาธารณะดาน
…………………….ที่ครอบคลุมภารกิจดังนี้
5.1 ……………………………………………………………..
5.2 ……………………………………………………………..
5.3 ……………………………………………………………..
5.4 ……………………………………………………………..
5.5 ……………………………………………………………..
5.6 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีทรัพยากรการบริหารไมเทากัน ในการ
กําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบดังกลาวจึงควรคํานึงถึงศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
เปนสําคัญ
5.7 ใหการดําเนินงานในแตละกิจกรรมตองคํานึงถึงความจําเปนตอการจัดบริการสาธารณะดาน
…………………….ที่สามารถจัดทํารวมกันไดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงที่เขารวมเปนภาคี
สมาชิกจะตองไมดาํ เนินกิจกรรมที่ไดทําการตกลงรวมกันแลว ไปดําเนินงานเอง เวนแตกิจกรรมนัน้ ได
ดําเนินการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นอยูแลว และมีความสามารถในการบริหารจัดการคุม คาและมี
ผลสัมฤทธิ์มากกวาการดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะดาน…………………….ดังกลาวรวมกัน
6. ขอบเขตของพื้นที่การใหบริการ
ใหศูนย…………………….มีขอบเขตพื้นที่ในการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกตามบันทึกขอตกลงนี้
สภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกไดใหความยินยอมในการดําเนินการนอก
เขต โดยมีรายละเอียดังนี้
ชื่อ อปท.
1. ..............................รั
บผิดชอบพืน้ ที่..............ในการประชุมสมัยที่...........เมื่อวันที่........................
ชื่อ อปท.
2. ..............................รั
บผิดชอบพืน้ ที่..............ในการประชุมสมัยที่...........เมื่อวันที่........................
ชื่อ อปท.
3. ..............................รั
บผิดชอบพืน้ ที่..............ในการประชุมสมัยที่...........เมื่อวันที่........................
ชื่อ อปท.
4. ..............................รั
บผิดชอบพืน้ ที่..............ในการประชุมสมัยที่...........เมื่อวันที่........................
ชื่อ อปท.
5. ..............................รั
บผิดชอบพืน้ ที่..............ในการประชุมสมัยที่...........เมื่อวันที่........................
ชื่อ อปท.
6. ..............................รั
บผิดชอบพืน้ ที่..............ในการประชุมสมัยที่...........เมื่อวันที่........................
/7. โครงสราง...

-47. โครงสรางและระบบการบริหาร
7.1 โครงสรางการบริหารงาน
7.1.1 ในการดําเนินงานของศูนย…………………….ใหมีการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ และใหมีตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกเขารวมเปนกรรมการแหง
ละ 1 คน คือ นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ หรือตามที่คณะกรรมการศูนยฯจะเห็นสมควร
7.1.2 เมื่อไดตัวแทนจากแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกครบแลว
ใหจัดตั้งขึ้นเปนคณะกรรมการศูนย……………………. โดยคณะกรรมการดังกลาวจะตองสรรหาผูที่ทํา
หนาที่เปนประธาน รองประธาน เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ และ ผูประสานงานฝายตางๆ โดยใช
มติเสียงขางมาก ใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวนั เลือก ทั้งนี้ ผูทาํ หนาที่เลขานุการหนึ่งคน คือ ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้งศูนยฯ ดํารงตําแหนงอยู และผูชวยเลขานุการ คือ ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกทุกคน
7.1.3 ใหผูไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงตามขอ 7.1.2 มีวาระการดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป
เวนแตผไู ดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงดังกลาวพนสมัยการดํารงตําแหนงทางบริหารตามวาระทีไ่ ดรับการ
เลือกตั้งจากประชาชนหรือพนวาระการดํารงตําแหนงดวยเหตุผลอื่น ในกรณีที่ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นเปนหนึ่งในคณะกรรมการศูนยฯ ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมาดํารงตําแหนง
รักษาการแทน
7.1.4 ในกรณีวาระการดํารงตําแหนงประธานศูนยฯ วางลง ใหคณะกรรมการศูนยฯ
ดําเนินการเลือกใหมภายใน....วัน
7.1.5 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดลงนามในบันทึกขอตกลงแลว ให
คณะกรรมการศูนยฯ รวมกันกําหนดรายละเอียดอํานาจหนาที่ที่จะตองกระทํารวมกัน และอาจใหมีการ
ปรับปรุงไดเปนระยะในบัญชีรายการดังกลาวไดตามความเหมาะสม พรอมทั้งใหมีการรายงานใหสภาของ
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นทราบ
7.1.6 ใหคณะกรรมการศูนยฯ มีอํานาจในการสั่งการ มอบหมายใหองคกรปกครองทองถิ่น
ที่เปนภาคีสมาชิกหรือบุคคลที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกปฏิบัตติ ามแผนการ
ดําเนินงานตางๆ ของศูนยฯ ภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดตกลงรวมกันและเปนมติของคณะกรรมการศูนยฯ
ใหสามารถกระทําได ทั้งนี้ ตองไมกระทบตออํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่กําหนดใหดาํ เนินการไปตามนั้น
7.1.7 คณะกรรมการศูนยฯ อาจจัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนยฯ ซึ่งมีปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เปนประธานศูนยฯ และมีพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคี
สมาชิกเปนอนุกรรมการ โดยประธานคณะอนุกรรมการศูนยฯ จะเปนผูเลือกเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ศูนยฯ เพื่อทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุมและงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
7.1.8 ในการดําเนินการดาน………………….ใหดาํ เนินการตามแนวนโยบายที่
คณะกรรมการศูนยฯ ใหความเห็นชอบ ในการปฏิบตั ิการตามแนวนโยบายดังกลาว คณะกรรมการศูนยฯ
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สามารถกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิก
รวมดําเนินการตามแนวนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติทคี่ ณะกรรมการศูนยฯ กําหนดก็ได
7.2 อํานาจหนาที่
7.2.1 อํานาจหนาที่การบริหารงาน
การบริหารจัดการดาน……………………. ศูนยฯ จะตองดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่ได
ตกลงจัดทําบริการสาธารณะดาน…………………….รวมกันใหแลวเสร็จโดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ดังนี้
- ผลสัมฤทธิด์ านกรอบเวลาการใหบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ
- ผลสัมฤทธิด์ านความพึงพอใจของประชาชน การตอบสนองตอปญหาและแกไขปญหา
ไดทนั ตอความตองการของประชาชน การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน
- ผลสัมฤทธิด์ านการใชจา ยงบประมาณ มีความประหยัด คุมคา ตองบประมาณทีไ่ ดรับ
การจัดสรรจากแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิก
ในผลสัมฤทธิข์ างตน ศูนยฯ จะตองดําเนินงานใหมีผลสัมฤทธิ์มากกวาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงดําเนินการเอง ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกลาวมีผลตอการประเมินผลการดําเนินงาน โดยใหถือเปน
อํานาจหนาที่ของกรรมการบริหารศูนยฯ กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ หลักเกณฑ เงื่อนไข การแกไขปญหาของงาน
พรอมทั้งเปาหมายการดําเนินงานดาน……………… ทั้งนี้ กรอบและเวลาการทํางานของศูนยฯ จะตองไมต่ํากวา
มาตรฐานการใหบริการสาธารณะที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสวนราชการไดกําหนดหรือประกาศให
เปนมาตรฐานไวแลว
7.2.2 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดอํานาจหนาที่ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
สามารถกระทําการแทนศูนยฯ ได โดยใหคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นที่จะดําเนินงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปนสําคัญ
7.2.3 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดรายละเอียดและทําขอตกลงเกี่ยวกับบทบาทของแต
ละฝายที่เกี่ยวของของศูนยฯ
7.2.4 ใหคณะกรรมการศูนยฯ สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อจัดทําบริการ
สาธารณะของภาคประชาชนและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เขารวมเปนภาคีสมาชิก
7.2.5 ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคี
สมาชิกใดจะรับดําเนินงานในกิจกรรมของศูนยฯ ใหถือเปนอํานาจของคณะกรรมการศูนยฯ ตัดสินชี้ขาด
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการศูนยฯ ทั้งหมด
7.3 ประธานศูนยฯ มีอํานาจในกํากับดูแล สั่งการ และมอบหมายงานดาน…………. ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกเพื่อดําเนินการโดยใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
7.4 ที่ตั้งของศูนย…………………….ใหขึ้นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประธานดํารง
ตําแหนงในวาระนั้นสังกัดอยู

/7.5 ใหดําเนินการ...

-67.5 ใหดําเนินการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ การกําหนดโครงสรางและบริการงานดังกลาว ใหทองถิ่นจังหวัดเปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนําแกคณะกรรมการศูนยฯ
8. การบริหารงบประมาณ
8.1 ใหคณะกรรมการศูนย…………………….กําหนดกิจกรรมรวมกันเพื่อรายงานใหกับสภาแต
ละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกกําหนด/หรืออนุมัตกิ ารจัดเตรียมรายจายงบประมาณ
ทั่วไปและ/หรืองบประมาณเฉพาะการซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสามารถพิจารณา
เปน 2 กรณี ดังนี้
8.1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้งงบประมาณรายจาย
ของตนตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานของศูนยฯ ตามหมวดและประเภทของคาใชจายนั้นๆ
8.1.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้งงบประมาณรายจาย
ในหมวดเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ใหถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และใหระบุวาอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด เพื่อวัตถุประสงคให
นําไปใชจา ยในดาน............................
8.1.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ตั้งจายเงินสมทบเพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการของศูนยฯ ใหตั้งจายไวในงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รายการคาใชจายในการ
ดําเนินการศูนยฯ
8.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เมื่อไดรับเงินอุดหนุนแลว ใหออกใบเสร็จ
รับเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหเงินอุดหนุนไวเปนหลักฐาน
8.3 การเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดรับ
กับการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเพื่อกิจการของศูนยฯ ใหทองถิ่น
จังหวัดเปนทีป่ รึกษาและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการศูนยฯ
9. การจัดการพัสดุและครุภัณฑ
9.1 กรณีที่ตั้งงบประมาณตามขอ 8.1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบตั ิ และใหนําพัสดุและครุภัณฑดงั กลาวมาบูรณาการใช
ประโยชนรวมกัน
9.2 กรณีอดุ หนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ
9.2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นถือปฏิบตั ิอยู
/9.2.2 ทรัพยสิน...
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9.2.2 ทรัพยสินที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้ง
ศูนยฯ ลงทะเบียนควบคุมพัสดุแยกไวตา งหากโดยใชชื่อ “ทะเบียนทรัพยสินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชรวมกัน”
9.3 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ แยกไดเปน 2 กรณี
9.3.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกใดเปนผูจดั ซื้อจัดจางใหทรัพยสิน
นั้น ตกเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้
9.3.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกตั้งงบประมาณรายจายอุดหนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้งศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
ที่ตั้งศูนยฯ
9.3.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสนับสนุนพัสดุหรือครุภัณฑเพื่อ
ใชดําเนินการในกิจการของศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหการสนับสนุนพัสดุ
หรือครุภัณฑนั้น
9.4 การสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนภาคีสมาชิกใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ใหทําเปนลายลักษณอักษร
9.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดทีน่ ําทรัพยสินไปใช ใหบํารุงรักษาทรัพยสินนั้นตามขอตกลง
รวมกันของภาคีสมาชิก
9.6 ในกรณีศูนยฯ ถูกยุบเลิก การจัดการทรัพยสินใหถือปฏิบัตติ ามแนวทางตามขอ 9.3 และ
ขอกําหนดตามบันทึกขอตกลงความรวมมือที่ทําไว
10. การประชุมและการตัดสินใจ
10.1 ใหมกี ารประชุมประสานงานกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการของคณะกรรมการ
ศูนย…………………….อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง การวินิจฉัยชี้ขาดใหกระทําโดยการลงมติอาศัยเสียงขาง
มาก ตลอดจนใหมีการติดตามและประเมินผล เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงานรวมกันใหเปนไป
อยางตอเนื่อง
10.2 การประชุมดังกลาวเพื่อเปนการอนุมัติ ติดตาม ประเมินผล รวมกันแกไขปญหาดาน
…………………….ที่เกิดขึ้นและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานรวมกันใหเปนไปอยางตอเนื่อง
10.3 การตัดสินใจลงมติตา งๆ ใหถือตามเสียงสวนใหญ โดยมติดังกลาวจะตองมาจากการ
ประชุมของคณะกรรมการครบองคประชุม ยกเวนในกรณีฉุกเฉินใหคํานึงถึงกรณีฉุกเฉินวามีระดับมากนอย
เรงดวน เพียงใด ทั้งนี้ การวินิจฉัยและการตัดสินใจใดๆ ใหเปนดุลยพินิจของประธานศูนยฯ และใหทองถิ่น
จังหวัดเปนทีป่ รึกษา
10.4 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ ั้งศูนยฯ นั้นดํารงตําแหนงทางบริหารอยูทํา
หนาที่เปนเลขานุการของศูนยฯ เปนผูประสานงาน จัดเตรียมเอกสารและวาระการประชุม บันทึกการ
ประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
/10.5 จัดให...

-810.5 จัดใหมีการประชุมประจําปเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของศูนย………………. ปละ 1
ครั้ง โดยผูเขารวมประชุมไดแก คณะกรรมการศูนย……………………. ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก ทองถิ่นจังหวัด ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในดาน
…………………….ของกลุมพื้นที่นั้น
11. การตรวจเงินและประเมินผลงาน
11.1 การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 โดยอนุโลม
11.2 ใหคณะกรรมการศูนยฯ จัดหาองคกรภายนอก ไดแก สถาบันการศึกษาหรือองคกรบริหาร
จัดการสาธารณะเพือ่ ทําการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ เปนประจําทุกป และใหสภาของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกอนุมัติงบประมาณเพื่อใชจายในการนี้ พรอมนีใ้ หผูทาํ การ
ประเมินจัดสงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรใหแกคณะกรรมการศูนยฯ ประธานสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ที่เปนภาคีสมาชิก และทองถิน่ จังหวัดทราบ
11.3 ใหองคกรภายนอกตามขอ 11.2 ทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามบันทึกขอตกลง
นี้และแนวทางการปฏิบัติงานนี้ไดจดั ทําขึน้ โดยใหคาํ นึงถึงแนวทางการปฏิบัติทไี่ ดกําหนดไวในบันทึก
ขอตกลง
11.4 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกที่ไดรบั มอบหมาย
ดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ ไมสามารถปฏิบัตติ ามบันทึกขอตกลงนี้ไดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวแจงขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ
ศูนยฯ ทราบเพื่อแกไขบันทึกขอตกลง และดําเนินการหาแนวทางแกไขตอไป
11.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมลงนามนี้ สามารถทําบันทึกถึงทองถิ่นจังหวัด หรือสง
โดยตรงไปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเมื่อพบวา ไมมีการปฏิบัตติ ามบันทึกขอตกลงหรือแจง
เหตุผลหรืออุปสรรคที่ไมสามารถทําตามบันทึกขอตกลงได
11.6 ใหประธานศูนยฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปเปนลายลักษณอักษรสงใหกับ
คณะกรรมการศูนยฯ ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก และทองถิ่นจังหวัด
11.7 เมื่อครบรอบการดําเนินงาน 1 ปของศูนย……………………. ใหประชาสัมพันธและ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปรับทราบ
12. การแกไขบันทึกขอตกลง
12.1 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่เปนภาคีสมาชิก มีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขรายละเอียดของขอตกลง จะตองแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิก
รับทราบลวงหนาภายใน 30 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดของขอตกลง และเมื่อ

/คณะกรรมการ...

-9คณะกรรมการศูนยฯ เห็นชอบรวมกันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการศูนยฯ ทั้งหมด
ในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแกไขแลว ใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรและมีผลใชบงั คับในเวลาทีต่ กลงกันนัน้
12.2 ใหมีการจัดทําการแกไขบันทึกขอตกลงเมื่อบันทึกขอตกลงไดดําเนินการหลังจากการลง
นามผานไปแลว 1 ป สามารถกระทําการแกไขบันทึกขอตกลงได ทั้งนี้ เห็นควรใหทองถิ่นจังหวัดให
ความเห็นเพื่อประกอบการแกไขบันทึกขอตกลง
13. การยกเลิกบันทึกขอตกลง
13.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคทจี่ ะขอยกเลิกขอตกลงจะตองแจงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกรับทราบเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 30 วัน
เพื่อใหโอกาสคณะกรรมการศูนยฯ พิจารณาและตกลงรวมกันในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอยกเลิกขอตกลง
ดังกลาว
13.2 หากมีการยกเลิกบันทึกขอตกลงรวมกันของศูนย…………………….ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก ใหผบู ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงแจงใหสภาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกรับทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผลประกอบการยกเลิกบันทึก
ขอตกลงดังกลาว เพื่อใหสภาอนุมัติ และแจงใหทองถิ่นจังหวัดรับทราบ
13.3 ในกรณีการเขา/การออก/การเพิ่มสมาชิก/การบอกเลิกสัญญาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกของศูนย……………………. ใหเปนไปตามฉันทามติของคณะกรรมการ
ศูนย…………………….จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการศูนยฯ ทั้งหมด
ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณและความตัง้ ใจจริงของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะดาน…………………….รวมกัน จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี)
ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางถือไวฝายละ 1 ฉบับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมลงนาม
ลงนาม....................................................
(..............................................................)
นายก……………………………………

ลงนาม..................................................
(...............................................................)
นายก……………………………………

ลงนาม.................................................... ลงนาม.................................................
(...............................................................) (...............................................................)
นายก……………………………………
นายก……………………………………
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ลงนาม........................................................
(...............................................................)
นายอําเภอ….…………….
ลงนาม........................................................
(....................................................................)
ตัวแทนภาคประชาชน

ลงนาม......................................................
(...............................................................)
ทองถิ่นจังหวัด……………….

