คู่มอ
ื การจัดทํา MOU ท้องถิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน

คํานํา
คู่มอ
ื ฉบับนีเกิดขึนเนืองจาก ปจจุ บน
ั ในยุคโลกาภิวต
ั น์ซงนานาประเทศต่
างสร้าง
ึ
ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ทําให้ประเทศไทยมีการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
บนพืนฐานของการมีความสัมพันธ์ทีดีกับประเทศต่าง ๆ โดยมีรูปแบบของความร่วมมือ
ทีหลากหลาย ดังนัน การให้ความรูเ้ กียวกับการจัดทําความตกลงระหว่างประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินโดยเฉพาะการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศในระดับท้องถิน
จึงมีความสําคัญ
นอกจากนี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
บางแห่งมีการจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไม่สอดคล้องและไม่เปนไปตาม
ขันตอน ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับทีเกียวข้อง ดังนัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ในฐานะหน่วยงานในการส่งเสริม ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จึงได้จด
ั ทําคู่มอ
ื การจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินขึน โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือเปนแนวทางและแนวปฏิบต
ั ิให้กับองค์กรปกครอง
ี วามเข้าใจ
ส่วนท้องถิน รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินให้มค
ทีถูกต้องในการจัดทําความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สง
ู สุดต่อการปฏิบต
ั ิงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนปองกันไม่ให้เกิดปญหาหรือผลกระทบใด ๆ ภายหลัง

สารบัญ
เรือง

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คําศัพท์/คําย่อ
หมวดที ๑ : ข้อมูลทัวไป

คํานิยาม/คําจํากัดความ

ขอบเขตและแนวทางปฏิบต
ั ิการจัดทําความตกลง
กับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
เกณฑ์การพิจารณาเบืองต้นกรณีการทําความตกลงทีสามารถทําได้
ตามอํานาจหน้าทีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานทีเกียวข้องกับการทําความตกลงระหว่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หน้า
๑
๑
๒
๒

๓-๔

๕-๖

๗-๑๑
๑๒
๑๓

หมวดที ๒ : บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)
แนวทางและขันตอนการจัดทําบันทึกความเข้าใจ
กระบวนงานการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU)
และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจ
ตัวอย่างบันทึกความเข้าใจ (Template)
การปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ

๑๓-๑๕
๒๐
๒๑
๒๑-๒๗
๒๘

หมวดที ๓ : การใช้จา่ ยงบประมาณในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
บทนํา
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง
รายละเอียดสําหรับการใช้จา่ ยงบประมาณในการดําเนินความร่วมมือ
กับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๒๙
๓๐
๓๐-๓๔

สารบัญ (ต่อ)
เรือง

บทเฉพาะกาล

การจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หลังป พ.ศ. 2547 แต่มไิ ด้ผา่ นความเห็นชอบโดยกระทรวงมหาดไทย
ก่อนการลงนาม และความตกลงฯ ยังมีผลผูกพันอยูใ่ นปจจุบน
ั

หน้า
๓๕

ภาคผนวก

(๑) ตัวอย่างรายชือหน่วยงานต่างประเทศทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สามารถทําความตกลงความร่วมมือได้
๑.๑ องค์การระหว่างประเทศ
๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
๑.๓ สถาบันการศึกษา
(๒) ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

แหล่งอ้างอิง

๓๖-๓๘
๓๘
๓๙
๔๑-๔๒

๔๒

๑
หลักการและเหตุผล
ี ารจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้มก
มาอย่างต่อเนือง ซึงเปนผลมาจากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับต่างประเทศ อนึง ในปจจุ บน
ั กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินได้ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีการจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศเปนราย
ี ารรวบรวมข้อมูลและแนวทางการดําเนินการ ดังนัน เพือเปนการรวบรวมขันตอน
กรณีและไม่ได้มก
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับทีเกียวข้องกับการจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจึงเห็นความสําคัญใน
การจัดทําคู่มอ
ื ฉบับนีขึน

วัตถุประสงค์
(๑) เพือเปนแนวทางและแนวปฏิบต
ั ิให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินและหน่วยงาน
ี วามเข้าใจทีถูกต้องในการจัดทํา
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินให้มค
ความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(๒) เพือสนับสนุนการปฏิบต
ั ิงานของบุคลากร ผูป
้ ฏิบต
ั ิงานทีเกียวข้องกับการจัดทํา
ความตกลงระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินมีความเข้าใจ ในการปฏิบต
ั ิงานตามแนวทางทีถูกต้อง และสามารถนําคู่มอ
ื
การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบต
ั ิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) เพือให้ทราบขอบเขต ขันตอน ห้วงเวลา หน่วยงานทีเกียวข้องและรายละเอียดอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับการจัดทําความตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๒
ขอบเขต
คู่มอ
ื ฉบับนี เปนแนวทางเกียวกับการจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน โดยมีเนือหาครอบคลุมระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหนังสือสังการทีเกียวข้อง ขอบเขต
และแนวทางปฏิบต
ั ิการจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแนวทาง
และขันตอนการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตลอดจนการตังงบประมาณเพือใช้ในการดําเนินความร่วมมือ
กับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน คู่มอ
ื เล่มนีจัดทําขึนเพือการใช้งานสําหรับบุคลากร
และผูป
้ ฏิบต
ั ิงานทีเกียวข้องกับการจัดทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมถึงผูท
้ ีสนใจเกียวกับการการจัดทําความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

คําศัพท์/คําย่อ
มท. = กระทรวงมหาดไทย

พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ

อบจ. = องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
อบต. = องค์การบริหารส่วนตําบล

สถจ. = สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด
อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
MOU = Memorandum of Understanding หรือ บันทึกความเข้าใจ

หมวดที ๑ : ข้อมูลทัวไป

๓
หมวดที ๑ : ข้อมูลทัวไป
คํานิยาม/คําจํากัดความ
สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ.1969 หมายถึง ความตกลงระหว่างบุคคลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุง
่ ให้
เกิดผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะเรียกชือเฉพาะว่าอย่างไรก็ตาม
ซึงสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศอาจหมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศทุกรูปแบบ
ทีมีชอเรี
ั ญา (Treaty) อนุสญ
ั ญา (Convention)
ื ยกแตกต่างกันไป อาทิ สนธิสญ
ความตกลง (Agreement) พิธส
ี าร (Protocol) หนังสือแลกเปลียน (Exchange of
Notes) ข้อตกลง (Arrangement) บันทึกควาเข้าใจ(Memorandum of
Understanding) ปฏิญญา (Declaration) กติกา (Pact) ฯลฯ

รูปแบบสนธิสญ
ั ญา

(๑) สนธิสญ
ั ญาสองฝาย หรือทวิภาคี (Bilateral Treaty) หมายถึง สนธิสญ
ั ญา
ทีทําระหว่างประเทศ ๒ ประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ๒ องค์การ
หรือประเทศหนึงประเทศกับองค์การระหว่างประเทศหนึงองค์การ
(๒) สนธิสญ
ั ญาหลายฝาย หรือพหุภาคี (Multilateral Treaty) หมายถึง
สนธิสญ
ั ญาทีทําระหว่างประเทศตังแต่ ๓ ประเทศขึนไป คําว่า ประเทศ ในทีนี
หมายรวมถึงองค์การระหว่างประเทศด้วย
ความตกลงจะถือว่าเปนสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ในกรณีทีความตกลงนันเปน
(๑) ความตกลงระหว่างรัฐอธิปไตย
(๒) ความตกลงเกียวกับกิจกรรมทางศาสนา (Concordats) ทีทํากันระหว่างสันตะปาปารัฐ
กับรัฐทีนับถือคาทอลิก
(๓) ความตกลงระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐ ความตกลงจะไม่ถือเปนสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ ในกรณีทีความตกลงนันเปน
(๑) คู่สญ
ั ญาฝายหนึงใดมิได้ถือว่าเปนบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(๒) ความตกลงระหว่างรัฐซึงอยูภ
่ ายใต้กฎหมายภายในประเทศของรัฐใดรัฐหนึง
ซึงเปนภาคีแห่งความตกลงหรือของกฎหมายภายในของรัฐทีสามแทนทีจะเปนกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

๔
บุคคลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง รัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ภาคี หมายความว่า ผูม
้ ส
ี ว่ นทีได้แสดงเจตจํานงทีจะจัดทําความตกลงร่วมกัน รวมทัง
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
ความตกลงความร่วมมือ หมายความว่า ความร่วมมืออย่างไม่เปนทางการ ผ่านการ
จัดทําความตกลง เช่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกความร่วมมือ (MOC) หรือบันทึก
ข้อตกลง (MOA)
ในกรณีการทําความตกลงความร่วมมือ
บันทึกความเข้าใจ หรือ Memorandum of Understanding: MOU หมายความว่า
การจัดทําหนังสือเพือแสดงความสมัครใจจะปฏิบต
ั ิอย่างใดอย่างหนึง ตามเงือนไข
ทีกําหนดในหนังสือกับอีกฝายหนึง โดยทีหนังสือนีไม่ถือว่าเปนสัญญาผูกมัด แต่แสดง
ความต้องการทีแน่วแน่ของผูล
้ งนามว่าจะปฏิบต
ั ิตามทีระบุไว้
บันทึกความร่วมมือ หรือ Memorandum of Cooperation: MOC หมายความว่า
การจัดทําหนังสือเพือแสดงความร่วมมือ โดยเน้นไปทีความร่วมมือทีจะเกิดขึนภายใต้
กรอบการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร องค์ความรู ้ และบุคลากรทีชัดเจน มักทําใน
โครงการขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ
บันทึกข้อตกลง หรือ Memorandum of Agreement: MOA หมายความว่า การจัดทํา
หนังสือเพือแสดงความร่วมมือทีมีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมเกิดขึนอย่างต่อเนือง
และสมําเสมอตามข้อตกลงทีทําไว้ และ/หรือมีการดําเนินงานความร่วมมือทีมีผลกระทบ
ต่อการผูกพันทางงบประมาณของหน่วยงานทีทําความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศ
หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศกึงรัฐบาล
“องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล” หมายความว่า
(๑) องค์การทีรัฐร่วมกันจัดตังขึนตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีสมาชิกประกอบด้วย
รัฐ
(๒) องค์กรทีจัดตังขึนโดยมติของการประชุมระหว่างรัฐหรือหนังสือสัญญาระหว่างรัฐ
และรัฐบาลไทยรับรอง
(๓) องค์การหรือองค์กรอืนทํานองเดียวกับหรือสืบเนืองจากองค์การหรือองค์กรตาม
(๑) หรือ (๒) ตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

๕
“องค์การระหว่างประเทศกึงรัฐบาล” หมายความว่า องค์การทีมีสมาชิกส่วนหนึงเปนรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และสมาชิกอีกส่วนหนึงทีมิใช่รฐั หรือองค์การ
ระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศและสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

ขอบเขตและแนวทางปฏิบต
ั ิในการจัดทําความตกลงกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถทําความตกลงกับต่างประเทศได้ เฉพาะ
ี ลผูกพันรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บง
ความตกลงทีไม่มผ
ั คับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยการจัดทําความตกลงในลักษณะดังกล่าว หน่วยงาน
เจ้าของเรืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินต้องเสนอเรืองให้กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะทีเปนหน่วยงานควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถินพิจารณา ทังนี
สําหรับการจัดทําความตกลงใด ทีเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึงอาจ
มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ควรจะต้องจัดทําขึนโดยส่วนราชการ ในระดับกรมหรือกระทรวง
และจะต้องเสนอเรืองให้คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗)
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘
ก่อนการดําเนินการต่อไป
นอกจากนี การจัดทําความตกลงกับต่างประเทศต้องมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิน สามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้อํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีมีอยูใ่ นปจจุ บน
ั และได้มี
การตังงบประมาณไว้เพือการนีแล้ว

๖
ลักษณะหน่วยงานต่างประเทศทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถ
จัดทําความตกลงร่วมกัน (ภาคผนวก ๑)

(๑) องค์การระหว่างประเทศ อาทิ หน่วยงานสหประชาชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถินของต่างประเทศ
(๓) สถาบันการศึกษาของต่างประเทศทีได้รบ
ั รองจากสํานักงาน ก.พ. หรือได้รบ
ั
การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าของประเทศนัน ๆ
(๔) หน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ

หัวข้อหรือเรืองทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถจัดทําความตกลง
กับต่างประเทศ

(๑) การศึกษา
(๒) ศิลปวัฒนธรรม
(๓) ภาษา
(๔) สิงแวดล้อม
(๕) การท่องเทียว
(๖) สาธารณภัย
(๗) หัวข้ออืน ๆ ทีสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิน และอยูภ
่ ายใต้อํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ทีมีอยู่

หัวข้อหรือเรืองทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินไม่สามารถจัดทําความ
ตกลงกับต่างประเทศ

กรอบความสัมพันธ์เมืองพีเมืองน้อง (Sister City) รวมทังชือเรียกอืน ๆ ทีมี
ความหมายเดียวกัน อาทิ เมืองคู่แฝด (Twin City) เมืองมิตรภาพ/เมืองคู่มต
ิ ร
(Friendship City) เมืองหุน
้ ส่วน (Partnership City)

๗
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง (ภาคผนวก ๒)
ข้อกฎหมายทีเกียวข้องกับการเสนอเรืองต่อคณะรัฐมนตรี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ การเสนอเรืองต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอเรืองได้ เฉพาะเรืองดังต่อไปนี
(๑) เรืองทีกฎหมายกําหนดให้เปนอํานาจหน้าทีของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะ
รัฐมนตรี
(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกําหนด
(๓) เรืองทีต้องเสนอให้สภาผูแ
้ ทนราษฎร วุ ฒส
ิ ภา หรือรัฐสภาอนุมต
ั ิหรือให้ความเห็นชอบ
(๔) ร่างพระราชกฤษฎีกา
(๕) ร่างกฎกระทรวงเกียวกับนโยบายสําคัญทีคณะรัฐมนตรีกําหนด
(๖) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศทีมีผลบังคับแก่สว่ นราชการโดยทัวไป
(๗) เรืองทีเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือทีเกียวกับองค์การระหว่างประเทศ
ทีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย
(๘) การริเริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอืนของรัฐ ทีมีวงเงินตามทีคณะรัฐมนตรีกําหนด เว้นแต่โครงการ
ลงทุนทีกําหนดในแผนงานทีคณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติอนุมต
ั ิหรือเห็นชอบกับแผนงาน
นันแล้ว
(๙) เรืองทีขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบต
ั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศตาม (๖)
(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีมีลักษณะเปนระเบียบปฏิบต
ั ิทัวไป
หรือจะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบต
ั ิราชการ

๘
มติคณะรัฐมนตรีทีเกียวข้องกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา
และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ
(๑) มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรืองการติดต่อทํา
ความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ (หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕)
การทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ
ทีประเทศไทยจะเข้าเปนภาคี ควรถือเปนหลักปฏิบต
ั ิวา่ ในการติดต่อทําความตกลง
อนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญา มอบให้กระทรวงการต่างประเทศเปนเจ้าของเรืองดําเนินการ
และในกรณีทีทางต่างประเทศได้ติดต่อทางกระทรวง ทบวง กรม อืนใดโดยตรง
ก่อนนําเรืองเสนอคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวง ทบวง กรมนัน ส่งเรืองให้กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นเพือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ทุกครัง
(๒) มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรือง การทําความตกลง
กับต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที นร ๐๕๐๔/ว ๗ ลงวันที ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗)
การทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ
ซึงอาจส่งผลผูกพันในแง่กฎหมายหรือก่อให้เกิดสิทธิหน้าทีภายใต้บง
ั คับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ อีกทังอาจเกียวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติและนโยบายของ
รัฐบาล ให้กระทรวง กรม เจ้าของเรืองหารือกระทรวงการต่างประเทศด้วย
(๓) มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ๓๐ มิถน
ุ ายน ๒๕๕๘ เรือง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ (หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
การดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาหรือเรืองเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือเกียวกับองค์การระหว่างประเทศทีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ดําเนินการ ดังนี

๙
๑. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาร่างหนังสือสัญญาก่อนการดําเนินการลงนามทุกครัง
๒. ในกรณีทีมีความจําเปนจะต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของหนังสือสัญญา
ทีคณะรัฐมนตรีได้อนุมต
ั ิหรือเห็นชอบไปแล้ว
๒.๑ หากการปรับเปลียนดังกล่าวไม่ขด
ั กับหลักการทีคณะรัฐมนตรีได้อนุมต
ั ิ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นาํ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทังชีแจงเหตุผลและประโยชน์ทีไทยได้รบ
ั จากการปรับเปลียนดังกล่าว
๒.๒ หากการปรับเปลียนดังกล่าวขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที
คณะรัฐมนตรีได้อนุมต
ั ิหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาก่อนดําเนิน
การโดยห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนามก่อนทีคณะรัฐมนตรีอนุมต
ั ิหรือให้ความเห็นชอบ
การเปลียนแปลงนัน
หนังสือสังการทีเกียวข้องกับการจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๑๐.๔/ว ๙๓๔
ลงวันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรือง การจัดทําความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัด
และท้องถิน
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถินทุกแห่งถือปฏิบต
ั ิ
ตามผลการหารือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทย (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ ลงวันที ๒๓ มิถน
ุ ายน ๒๕๔๗) กรณี
การจัดทําความตกลงระหว่างประเทศในระดับจังหวัดต่อจังหวัด หรือระดับท้องถิน
ต่อท้องถินของแต่ละประเทศ รวมตลอดถึงร่างบันทึกการประชุมระหว่างจังหวัด
ก็ตาม อาจมีผลผูกพันต่อรัฐหรือรัฐบาลของทังสองฝาย ซึงเปนปญหาทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศอยูม
่ าก ดังนัน เพือมิให้เกิดปญหาหรือผลกระทบใด ๆ ภายหลังจาก
การทําความตกลงดังกล่าว ให้นาํ เรืองในลักษณะดังกล่าวข้างต้นทุกเรือง เสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทย เพือจักได้นาํ เสนอคณะรัฐมนตรีเพือทราบหรือเพือพิจารณา
ตามความเหมาะสมก่อนการจัดทําความตกลงด้วย เว้นแต่เปนเรืองทีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุชด
ั เจนว่าเปนเรืองทีหน่วยงานเจ้าของเรืองสามารถ
ดําเนินการจัดทําความตกลงไปได้ โดยไม่ต้องนําเรืองนันเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน

๑๐
(๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕
ลงวันที ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรือง แนวทางปฏิบต
ั ิทัวไป กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินจะจัดทําความตกลงกับต่างประเทศ
แจ้งจังหวัดทราบผลการหารือกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย
(หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที กต 0805/842 ลงวันที 26 ตุลาคม 2558) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสามารถจัดทําความตกลงกับต่างประเทศได้เฉพาะความตกลงทีไม่มี
ผลผูกพันรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บง
ั คับของกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยการจัดทําความตกลงในลักษณะดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถินต้องเสนอ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินพิจารณาเพือเสนอกระทรวงมหาดไทยในฐานะทีเปน
หน่วยงานควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือพิจารณาว่า การจัดทําความตกลง
ดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้อํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีมีอยูใ่ นปจจุบน
ั
รวมทังได้จด
ั สรรงบประมาณไว้เพือการนันแล้วหรือไม่ ทังนี สําหรับการจัดทําความตกลงใด
ทีเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึงอาจ มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ควรจะต้องจัดทําขึน
โดยส่วนราชการในระดับกรมหรือกระทรวงและจะต้องเสนอเรืองให้คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณา
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนการดําเนินการต่อไป
ข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติจด
ั ตังองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเกียวข้องกับ
การใช้จา่ ยเงินเพือการฝกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
(๑) มาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึง หรือการนําเงินของ
กิจการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปนเจ้าของหรือเปนหุน
้ ส่วนหรือถือหุน
้ ในกิจการนัน
ไปใช้จา่ ยเพือการฝกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะกระทํามิได้
เว้นแต่เปนกรณีทีมีขอ
้ ตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝก
อบรมซึงจัดโดยหน่วยงานของรัฐทีกําหนดให้มก
ี ารฝกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
ทังนีตามทีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”

๑๑
(๒) มาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึงแก้ไข
เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึง หรือการนําเงินของกิจการทีเทศบาล
เปนเจ้าของหรือเปนหุน
้ ส่วนหรือถือหุน
้ ในกิจการนัน ไปใช้จา่ ยเพือการฝกอบรมหรือดูงาน
ในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาล จะกระทํามิได้ เว้นแต่เปนกรณีทีมีขอ
้ ตกลงหรือความร่วมมือ กับหน่วยงาน
ในต่างประเทศหรือการฝกอบรมซึงจัดโดยหน่วยงานของรัฐทีกําหนดให้มก
ี ารฝกอบรม
หรือดูงานในต่างประเทศ ทังนี ตามทีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”
(๓) มาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึง หรือการนําเงิน
ของกิจการทีองค์การบริหารส่วนตําบลเปนเจ้าของหรือเปนหุน
้ ส่วนหรือถือหุน
้
ในกิจการนัน ไปใช้จา่ ยเพือการฝกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จะกระทํามิได้เว้นแต่เปนกรณีทีมีขอ
้ ตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
หรือการฝกอบรมซึงจัดโดยหน่วยงานของรัฐทีกําหนดให้มก
ี ารฝกอบรมหรือดูงานใน
ต่างประเทศ ทังนี ตามทีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”

๑๒

เกณฑ์การพิจารณาเบืองต้นกรณีการทําความตกลงทีสามารถทําได้
ตามอํานาจหน้าทีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
การจัดทําความตกลงทีหน่วยงานเจ้าของเรืองสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที
โดยไม่ต้องนําเรืองเสนอคณะรัฐมนตรี ต้องเปนความตกลงทีเข้า เงือนไขครบทัง
๗ ประการ ดังนี
(๑) ไม่เข้าลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๒) ทําขึนตามอํานาจหน้าทีทีมีอยูข
่ องหน่วยงาน
(๓) ไม่ได้มเี นือหาเปนเรืองสําคัญหรือเกียวข้องกับนโยบาย เช่น ไม่มเี นือหาทีกระทบต่อ
ความมันคงของรัฐ ทางสังคม หรือเศรษฐกิจการค้า หรือไม่กระทบต่อสิทธิทรัพย์สน
ิ
ทางปญญา สิทธิในพันธุพ
์ ช
ื พันธุส
์ ต
ั ว์ หรือสิทธิประโยชน์อืน ๆ ทีอาจทําให้ไทยสูญเสีย
ผลประโยชน์
(๔) ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณทีหน่วยงานได้รบ
ั จัดสรร
โดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
(๕) สามารถดําเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบทีใช้บง
ั คับอยูใ่ นขณะทีทํา
ความตกลง
(๖) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในการจัดทําความตกลงฯ แล้ว
(๗) หน่วยงานได้เสนอร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
และให้ความเห็นชอบแล้ว
สําหรับ (๖) และ (๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถินต้องเสนอร่างความตกลงฯ
ต่อกระทรวงมหาดไทย และดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

๑๓
หน่วยงานทีเกียวข้องกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงในขันตอนสุดท้ายก่อนการลงนาม ทังนี
เฉพาะกรณีความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีต้องเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณา
กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย)
พิจารณาให้ขอ
้ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างความตกลงฯ ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี หรือพิจารณาดําเนินการเกียวกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ
ในกรณีทียังไม่มแ
ี นวทางปฏิบต
ั ิทีชัดเจน
ทีตัง : ๔๔๓ ถ. ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗๕
กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ)
พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างความตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และนําเสนอร่างความตกลง
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือทราบหรือเพือพิจารณา
ตามความเหมาะสมก่อนการจัดทําความตกลง
ทีตัง : ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๔-๖๑๙๐

๑๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
(๑) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน (กลุ่มงานวิชาการและวิจย
ั
เพือการพัฒนาท้องถิน)

- ประสานกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินเจ้าของเรือง โดยเฉพาะกรณีขอเอกสารเพิมเติมสําหรับใช้ประกอบ
การพิจารณาร่างความตกลง
- พิจารณาร่างความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถินว่ามีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้อํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีมีอยูใ่ นปจจุบน
ั รวมทังได้
จัดสรรงบประมาณไว้เพือการนันแล้วหรือไม่
- ให้ขอ
้ เสนอแนะด้านสารัตถะหรือถ้อยคําทีใช้ในร่างความตกลง หรือประสานกับหน่วยงาน
ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเพือหารือประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับสารัตถะ
ของร่างความตกลง (บางกรณี)
- ประสานกับกระทรวงมหาดไทย เพือนําเสนอร่างความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือทราบหรือเพือพิจารณาตามความเหมาะสมก่อน
การจัดทําความตกลง
- ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือกระทรวงมหาดไทย ในกรณี
ทีการทําความตกลงกับต่างประเทศยังไม่มแ
ี นวทางปฏิบต
ั ิทีชัดเจน

(๒)สํานักบริหารการคลังท้องถิน

- สนับสนุน ให้คําปรึกษา และตอบข้อหารือในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับการดําเนินงานด้านการเงิน
การงบประมาณ และระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวข้องในเรืองดังกล่าว

(๓)กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน

- ให้คําปรึกษา วินจ
ิ ฉัย ตีความกฎหมาย กรณีกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
ท้องถินหารือแนวปฏิบต
ั ิเกียวกับการจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทีต้องขอความเห็นประกอบการพิจารณา หรือต้องพิจารณา
ในรายละเอียดเพือให้มแ
ี นวปฏิบต
ั ิทีชัดเจนถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

๑๕
ทีตัง : ถนนนครราชสีมา แขวงดุสต
ิ เขตดุสต
ิ กรุงเทพ ๑๐๓๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด

(๑) ให้คําแนะนําในเบืองต้นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินกรณีมข
ี อ
้ หารือเกียว
กับการจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(๒) ประสานจัดส่งร่างความตกลงฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
เพือพิจารณาดําเนินการในส่วนทีเกียวข้อง
ทีตัง : ศาลากลางจังหวัดของแต่ละจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ : โปรดดู http://www.dla.go.th/servlet/ShowLinkServlet?
orgType=1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

(๑) เปนผูจ
้ ด
ั ทําร่างความตกลงกับต่างประเทศประเทศ
(๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาร่างความตกลงฯ เพือให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินพิจารณา ได้แก่
- ร่างความตกลง ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รวมถึงภาษาต่างประเทศอืน (ถ้ามี))
- สําเนาแผนพัฒนาท้องถิน (ส่วนทีเกียวข้องกับการดําเนินการซึงสอดคล้อง
กับความตกลงความร่วมมือทีจะมีการจัดทําขึน)
- สําเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป หรือเอกสารเกียวข้อง
กับการตังงบประมาณเพือดําเนินการความร่วมมือ
- ข้อมูลและรายละเอียดของคู่ภาคีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินประสงค์จะทําความตกลง
ร่วมกัน
- อืน ๆ ตามทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินระบุ
ทังนีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารสําเนาทุกฉบับ

หมวดที ๒ : บันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of
Understanding: MOU)

๑๖
หมวดที ๒ : บันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding: MOU)
หมวดนีจะกล่าวถึงการจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในรูปแบบการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding:
MOU) ซึงเปนรูปแบบของหนังสือทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ใช้ในการจัดทําความตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ โดย MOU ถูกจัดทําขึนเพือแสดง
ถึงเงือนไขและแนวทางของความร่วมมือทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินทําร่วมกับคู่ภาคี
โดยเนือหาในหมวดที ๒ นีจะอธิบายรายละเอียดการทํา MOU กับต่างประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ซึงมีรายละเอียด ดังนี
(๑) แนวทางและขันตอนการจัดทําบันทึกความเข้าใจ
(๒) กระบวนงานการจัดทําบันทึกความเข้าใจและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
(๓) องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจ
(๔) ตัวอย่างบันทึกความเข้าใจ (Template)
(๕) การปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ

แนวทางและขันตอนการจัดทําบันทึกความเข้าใจ
การจัดทํา MOU กับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถินมีรายละเอียด
ทีซับซ้อน โดยมีขนตอนและแนวทางปฏิ
ั
บต
ั ิ ดังนี

ที

ประเด็น

๑. ริเริมกระบวนการจัดทํา MOU ซึงแบ่งออกเปน ๒ กรณี ได้แก่
(๑)ฝายไทยเปนฝายถูกทาบทาม หรือ
(๒)ฝายไทยเปนฝายทาบทาม
ทังนี องค์กรปกครองส่วนท้องถินฝายไทยจะต้องแจ้งให้
อีกฝายทราบด้วยว่า ก่อนการลงนาม MOU องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินจะต้องเสนอ ร่าง MOU ให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะทีเปนหน่วยงานควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เพือพิจารณาว่า การจัดทํา MOU ดังกล่าว มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้อํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับทีมีอยูใ่ นปจจุบน
ั รวมทังได้จด
ั สรรงบประมาณ
ไว้เพือการนันแล้วหรือไม่

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๑๗
ที

ประเด็น

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

๒. หน่วยงานเจ้าของเรืองทังสองฝายร่าง MOU ขึน เพือเปน
พืนฐานในการเจรจา และให้ทังสองฝายได้รบ
ั ประโยชน์ทีเท่าเทียม
กัน บรรลุตามรายละเอียดและความต้องการของแต่ละฝาย ทังนี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถินฝายไทยเปนฝายทาบทาม ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําร่าง MOU โดยใช้ตัวอย่าง
บันทึกความเข้าใจ (Template) ทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ได้จด
ั ทําขึน ทังในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผูล
้ งนาม
ฝายไทยจะต้องเปนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถินเท่านัน
กรณีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินประสงค์
จะทําความตกลงด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินของต่างประเทศ สถาบันการศึกษา
ของต่างประเทศ หรือหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ ให้นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถินต้นสังกัดของสถาบันการศึกษา
ทีประสงค์จะจัดทําความตกลงดังกล่าวเปนผูล
้ งนาม
ในความตกลงฯ (มิใช่ผอ
ู้ ํานวยการสถานศึกษาลงนามเอง)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๓. เมือได้มก
ี ารแลกเปลียนร่าง MOU ระหว่างคู่เจรจาแล้ว
ขันต่อไปคือการกําหนดให้มก
ี ารเจรจา ทังนี โดยปกติเมือการเจรจา
ในแต่ละครังเสร็จสิน จะจัดทําบันทึกการเจรจา (Agreed
Minutes) ระบุผลสําเร็จหรือความคืบหน้าในการเจรจา และลงนาม
โดยหัวหน้าคณะผูแ
้ ทนของทังสองฝาย โดยแนบร่าง MOU ทีเปน
ผลจากการเจรจาไว้ด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๔. จัดทําร่างโต้ตอบเพือปรับปรุงร่าง MOU โดยคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทําความตกลง และประโยชน์
ทีหน่วยงานทังสองฝายจะได้รบ
ั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๕. เมือร่าง MOU เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินมีหนังสือถึงอําเภอหรือจังหวัด (แล้วแต่กรณี)
เพือเสนอร่าง MOU ดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินดําเนินการในส่วนทีเกียวข้องต่อไป ตามแนวทางของ
(๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท ๐๘๑๐.๔/ว ๙๓๔ ลงวันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
(๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ๐๒๐๔.๑/
ว ๒๐๙๕ ลงวันที ๒๓ มิถน
ุ ายน ๒๕๔๗
ทังนี เพือให้การพิจารณาร่าง MOU ข้างต้นเปนไปด้วย
ความเรียบร้อย ในการเสนอเรืองถึงอําเภอหรือจังหวัด
(แล้วแต่กรณี) ขอให้ อปท. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนีให้ครบถ้วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินอําเภอ/จังหวัด
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

๑๘
ที

ประเด็น

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

(๑) ร่าง MOU ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รวมถึงภาษา
ต่างประเทศอืน (ถ้ามี))
(๒) สําเนาแผนพัฒนาท้องถิน ซึงแสดงการขับเคลือนแผนงาน/
โครงการตามร่าง MOU
(๓) สําเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป
ซึงแสดงรายการตังจ่ายเพือสนับสนุนการดําเนินการตามร่าง
MOU
(๔) ข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานต่างประเทศทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินประสงค์จะทําความตกลงร่วมกัน
(๕) อืน ๆ ตามทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินระบุ
หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถินเจ้าของเรือง
จะต้องรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารสําเนาทุกฉบับ

๖. เมืออําเภอหรือจังหวัด (แล้วแต่กรณี) ได้รบ
ั หนังสือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอเรือง
ดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินภายใน
๑๕ วัน นับตังแต่วน
ั ทีได้รบ
ั หนังสือ ทังนี ขอให้อําเภอ/จังหวัด
ตรวจสอบด้วยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ได้จด
ั ส่งเอกสารตามข้อ ๕ ครบถ้วนทังหมดหรือไม่
ก่อนทีจะมีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินอําเภอ/จังหวัด

๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินตรวจสอบ
และให้ความคิดเห็นต่อร่าง MOU เพือเสนอกระทรวง
มหาดไทยว่าการจัดทํา MOU ดังกล่าวมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้อํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมทังตัง
งบประมาณไว้เพือการนันแล้วหรือไม่ รายละเอียดตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ ลงวันที ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ทังนี ในกรณีทีข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา
ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินส่งให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินไม่เพียงพอ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินสามารถแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พิจารณาจัดส่งเอกสารเพิมเติมได้ หรือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินอาจเสนอแก้ไขถ้อยคําทีใช้ในร่าง
MOU ให้มค
ี วามเหมาะสม โดยกระบวนการตรวจสอบ
และให้ความเห็นต่อร่าง MOU ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินใช้ระยะเวลาภายใน ๔๕ วัน นับตังแต่
วันทีได้รบ
ั เรืองจากจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินอําเภอ/จังหวัด
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

๑๙
ที

ประเด็น

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินมีหนังสือถึงกระทรวง
มหาดไทยเพือพิจารณาดําเนินการในส่วนทีเกียวข้องต่อไป
รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ ลงวันที ๒๓ มิถน
ุ ายน
๒๕๔๗ โดยกระบวนการพิจารณาร่าง MOU ของกระทรวง
มหาดไทยอาจใช้ระยะเวลาภายใน ๔๕ วัน นับตังแต่วน
ั ที
ได้รบ
ั เรืองจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กระทรวงมหาดไทย

๙. กรณีกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทํา
MOU ดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและ
สามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือแจ้งกลับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเพือดําเนินการในส่วนที
เกียวข้องต่อไป

กระทรวงมหาดไทย

๑๐. กรณีกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นควรนําเรือง
เสนอคณะรัฐมนตรี เพือทราบหรือเพือพิจารณา กรมสนธิ
สัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศจะเปนผูพ
้ จ
ิ ารณา
ว่าการจัดทํา MOU ดังกล่าวเข้าข่ายหนังสือสัญญาหรือไม่
หากเข้าข่าย ให้ดําเนินการตามขันตอนการทําสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ และต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น
ชอบก่อนลงนาม รายละเอียดตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที นร ๐๕๐๕/ว๑๘๙ ลงวันที
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ หรือหากไม่เข้าข่ายกรมสนธิสญ
ั ญา
และกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศจะต้องมีขอ
้ คิดเห็น
ประกอบการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือทราบ
ทังนี เมือคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเห็นชอบให้มี
การลงนาม MOU กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือแจ้งกลับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเพือดําเนินการส่วน
ทีเกียวข้องต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ

๑๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินมีหนังสือถึงจังหวัด
เพือขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถินเจ้าของเรือง
ทราบผลการพิจารณา

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๑๒. เมือผูจ
้ ด
ั ทําความตกลงทังสองฝายลงนาม MOU
เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินเจ้าของเรือง
รายงานผลการจัดทําความตกลงดังกล่าว ทางระบบข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (INFO) ในเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

๒๐
กระบวนงานการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
๑. ฝายไทยเปนฝายถูกทาบทาม

๒. ฝายไทยเปนฝายทาบทาม

หน่วยงานเจ้าของเรืองทังสองฝายยกร่าง MOU

ี ารเจรจาระหว่างสองฝาย
กําหนดให้มก

จัดทําบันทึกการเจรจาระบุความคืบหน้าในการเจรจา ลงนามโดยหัวหน้าคณะผู้แทนของทังสองฝาย

จัดทําร่างโต้ตอบเพือปรับปรุงร่าง MOU

อปท. มีหนังสือถึงอําเภอ/จังหวัด เพือเสนอร่าง MOU และเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สถ. ดําเนินการในส่วน
ทีเกียวข้องต่อไป (ระยะเวลา: ภายใน ๑๕ วันนับตังแต่จง
ั หวัดได้รบ
ั เรือง)

สถ. ตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อร่าง MOU ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
และสามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้อํานาจหน้าทีของ อปท. หรือไม่ (ระยะเวลา : ภายใน ๔๕ วัน)

สถ. มีหนังสือถึง มท. เพือพิจารณาดําเนินการในส่วนทีเกียวข้องต่อไป

มท. พิจารณาร่าง MOU (ระยะเวลา : ภายใน ๔๕ วัน)

เห็นควรนําเรืองเพือเสนอคณะรัฐมนตรีเพือทราบ
หรือเพือพิจารณา
กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ
พิจารณาว่า MOU ดังกล่าวเข้าข่ายหนังสือสัญญาหรือไม่
หากเข้าข่าย ต้องเสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น
ชอบก่อนลงนาม

หากไม่เข้าข่าย ต้องมีขอ
้ คิด
เห็นประกอบการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือทราบ

ี ารลงนาม MOU
เมือคณะรัฐมนตรีทราบหรือเห็นชอบให้มก
มท. มีหนังสือแจ้งกลับ สถ. เพือดําเนินการในส่วนที
เกียวข้องต่อไป

สถ. มีหนังสือแจ้งจังหวัด เพือขอให้แจ้ง อปท. เจ้าของเรือง
ทราบผลการพิจารณา

เห็นว่าการจัดทํา MOU ดังกล่าว มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบต
ั ิได้ภายใต้
อํานาจหน้าทีของ อปท.
มท. มีหนังสือแจ้งกลับ สถ. เพือดําเนินการในส่วนทีเกียวข้อง
ต่อไป

สถ. มีหนังสือถึงจังหวัดเพือขอให้แจ้ง อปท. เจ้าของเรือง
ทราบผลการพิจารณา

เมือผู้จด
ั ทําความตกลงทังสองฝายลงนาม MOU
เรียบร้อยแล้ว ให้ อปท. รายงานผลการจัดทํา MOU
ดังกล่าว ทางระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
ในเว็บไซด์ สถ.
หมายเหตุ ระยะเวลาทีกําหนดตามขันตอนต่าง ๆ เปนการวิเคราะห์
จากการดําเนินการทีผ่านมาในอดีต ทังนีระยะเวลาในการดําเนิน
การสามารถแตกต่างกันได้แล้วแต่กรณี

๒๑
องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจ
(๑) หัวข้อของบันทึกความเข้าใจ ซึงเปนส่วนระบุชอหรื
อด้านของความร่วมมือทีประสงค์จะทํา
ื
บันทึกความเข้าใจ
(๒) บทนํา ซึงเปนส่วนทีระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของผูจ
้ ด
ั ทําบันทึกความเข้าใจและความเปนมา
ของการจัดทําบันทึกความเข้าใจ
(๓) บทบัญญัติ ซึงเปนส่วนทีระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดทําบันทึก
ความเข้าใจ ขอบเขตความร่วมมือ ข้อกําหนดหรือเงือนไขต่าง ๆ รวมถึง การปรับปรุง หรือ
เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ตลอดจนการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ
(๔) บทลงท้าย ซึงเปนส่วนสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจทีระบุวน
ั และ/หรือเวลาทีบันทึก
ความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้ ภาษาทีใช้ในการจัดทําบันทึกความเข้าใจ ชือ-สกุลของผูล
้ งนาม
ในบันทึกความเข้าใจ และพยาน
อนึง องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจอาจมีความแตกต่างกัน ตามเจตนาและ
วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจ บนพืนฐานความเห็นชอบจากทุกฝาย
นอกจากนี ในการจัดทําบันทึกความเข้าใจ ควรระบุรป
ู แบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอและจังหวัดให้ชด
ั เจน เพือหลีกเลียงปญหาทีอาจจะเกิดขึนได้ในกรณีทีชือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินเหมือนกัน ทังนี สําหรับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถินของประเทศไทย
รูปแบบทัวไป สามารถแบ่งออกได้เปน ๓ ประเภท ดังนี
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) เทศบาล(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล)
(๓) องค์การบริหารส่วนตําบล

ตัวอย่างบันทึกความเข้าใจ (Template)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินได้จด
ั ทําตัวอย่างบันทึกความเข้าใจ ซึงใช้ถ้อยคําทีไม่มผ
ี ลผูกพัน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยคําทีใช้ในเอกสารทีไม่เปนสนธิสญ
ั ญาตามแนวทางของกรมสนธิ
สัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างบันทึกความเข้าใจนี เปนเพียง
ตัวอย่างทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจัดทําขึนเพือเปนแนวทางการยกร่างบันทึกความเข้าใจ
ทังนี องค์กรปกครองส่วนท้องถินและผูจ
้ ด
ั ทําบันทึกความเข้าใจอีกฝายสามารถปรับเปลียนเนือหา
และมีองค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจทีแตกต่างกันได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามเจตนา
และวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจทีจะจัดทําขึน ตลอดจนอยูบ
่ นพืนฐานความเห็นชอบจากผูจ
้ ด
ั ทํา
บันทึกความเข้าใจทุกฝาย

๒๒
(ตัวอย่าง)
ตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงานผู้เข้าร่วม*

ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม*

ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม*

บันทึกความเข้าใจ
เพือ/ด้าน [ระบุวต
ั ถุประสงค์หลักของความตกลงหรือด้านทีจะทําความตกลง]
ระหว่าง
[ระบุชอองค์
กรปกครองส่วนท้องถินของไทย] ราชอาณาจักรไทย
ื
กับ
[ระบุชอองค์
กรปกครองส่วนท้องถิน/สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศ/
ื
หรือหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ]
บันทึกความเข้าใจ เพือ/ด้าน [ระบุวต
ั ถุประสงค์หลักของความตกลงหรือด้านทีจะทําความตกลง] ฉบับนี
(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บันทึกความเข้าใจ”) จัดทําขึนเมือวันที [ระบุวน
ั ที]เดือน[ระบุเดือน] พ.ศ.[ระบุป
พ.ศ.].ระหว่าง
(๑) [ระบุชอองค์
กรปกครองส่วนท้องถินของไทย] คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัด [ระบุชอจั
ื
ื งหวัด]
ราชอาณาจักรไทย ทีอยู่ [ระบุทีอยู]่ โดย [ระบุตําแหน่งผูม
้ อ
ี ํานาจลงนามในบันทึกความเข้าใจ]
(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ระบุอักษรย่อของหน่วยงาน/ผูเ้ ข้าร่วมฝาย ก.”) ฝายหนึง**
(๒) [ระบุชอองค์
กรปกครองส่วนท้องถินของไทย] คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัด [ระบุชอจั
ื
ื งหวัด]
ราชอาณาจักรไทย ทีอยู่ [ระบุทีอยู]่ โดย [ระบุตําแหน่งผูม
้ อ
ี ํานาจลงนามในบันทึกความเข้าใจ]
(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ระบุอักษรย่อของหน่วยงาน/ผูเ้ ข้าร่วมฝาย ข.”) ฝายหนึง** และ
(๓) [ระบุชอองค์
กรปกครองส่วนท้องถิน/สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศ/ หรือหน่วยงาน
ื
ภาครัฐของต่างประเทศ] คือ [ระบุลักษณะหรือรายละเอียดเพิมเติมของหน่วยงาน] ใน [ระบุชอจั
ื งหวัด/เขต/มณฑล]
[ระบุชอประเทศ]
ทีอยู่ [ระบุทีอยู]่ โดย [ระบุตําแหน่งผูม
้ อ
ี ํานาจลงนาม
ื
ในบันทึกความเข้าใจ] (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ระบุอักษรย่อของหน่วยงาน/ผูเ้ ข้าร่วมฝาย ค.”) อีกฝายหนึง**
โดย (อักษรย่อของหน่วยงาน หรือ ผูเ้ ข้าร่วมฝาย ก.), (อักษรย่อของหน่วยงาน หรือ ผูเ้ ข้าร่วมฝาย ข.) และ (อักษรย่อ
ของหน่วยงาน หรือ ผูเ้ ข้าร่วมฝาย ค.) รวมเรียกว่า “ผูเ้ ข้าร่วมทุกฝาย”***
บนพืนฐานของผลประโยชน์รว่ มกัน ปรารถนาทีจะส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างผูเ้ ข้าร่วมทุกฝาย
จึงได้ตกลงร่วมกันจัดทําบันทึกความ เพือ/ด้าน [ระบุวต
ั ถุประสงค์หลักของความตกลงหรือด้านทีจะทําความตกลง]
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

/๑. วัตถุประสงค์...

๒๓
๑. วัตถุประสงค์

บันทึกความเข้าใจนีจัดทําขึนเพือส่งเสริมการแลกเปลียนและการพัฒนา เพือ/ด้าน [ระบุวต
ั ถุประสงค์
หลักของความตกลงหรือด้านทีจะทําความตกลง] ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมทุกฝาย ซึงจะร่วมมือดําเนินกิจกรรม
ตามสาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฉบับนี โดยดําเนินการภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
หรือนโยบายแห่งชาติ ในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือเพือ/ด้าน [ระบุวต
ั ถุประสงค์หลักของ
ความตกลงหรือด้านทีจะทําความตกลง] บนพืนฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์รว่ มกัน

๒. ขอบเขตความร่วมมือ
ดังนี

ผูเ้ ข้าร่วมทุกฝายจะดําเนินการตามขันตอนในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายใต้บน
ั ทึกความเข้าใจ
๑. ผูเ้ ข้าร่วมทุกฝายจะร่วมมือกันเพือส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันบนพืนฐานของความเท่าเทียม
และผลประโยชน์รว่ มกัน ภายใต้อํานาจหน้าทีตามกฎหมาย กฎระเบียบทีมีผลบังคับใช้ในแต่ละ
ประเทศ
๒. ผูเ้ ข้าร่วมทุกฝายจะส่งเสริมแลกเปลียนความรู ้ [กําหนดขอบเขตของความรูท
้ ีจะแลกเปลียน]
๓. ผูเ้ ข้าร่วมทุกฝายจะให้การสนับสนุน.[กําหนดกิจการทีจะสนับสนุน]
๔. กําหนดบทบาทหน้าทีของผูเ้ ข้าร่วมทุกฝาย (ถ้ามี)

๓. บทบัญญัติ

๑. บันทึกความเข้าใจฉบับนีให้มผ
ี ลตังแต่วน
ั ทีมีการลงนามและจะมีผลเปนระยะเวลา [ระบุจาํ นวน]
ป ทังนีหากผูเ้ ข้าร่วมทุกฝายมีเจตจํานงขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจ ให้ทําเปนลายลักษณ์อักษร
และผนวกไว้เปนส่วนหนึงของบันทึกความเข้าใจ
๒. การปรับปรุง เปลียนแปลงหรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจบางส่วน สามารถกระทําได้ทก
ุ เวลา
โดยต้องทําเปนลายลักษณ์อักษรบนพืนฐานของกฎเกณฑ์ทีเท่าเทียมกัน ทังนี การปรับปรุง
เปลียนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ จะต้องผนวกไว้เปนส่วนหนึงของบันทึกความเข้าใจ และการเปลียนแปลง
จะมีผลหลังจากมีการลงนามโดยผูบ
้ ริหารหรือผูแ
้ ทนของทังสองฝายในบันทึกความเข้าใจฉบับแก้ไข
๓. หากฝายใดฝายหนึงมีความประสงค์ทีจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ ก่อนระยะเวลาสินสุด
การบังคับใช้ให้แจ้งความประสงค์ไปยังอีกฝายหนึงเปนลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า [ระบุจาํ นวน]
วัน พร้อมด้วยเหตุผลในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ ทังนี การยกเลิกบันทึกความเข้าใจจะไม่มผ
ี ลกระทบ
ต่อการดําเนินกิจกรรมและโครงการ ทีกําลังดําเนินการทีได้รบ
ั การเห็นชอบจากทุกฝายก่อนวันทีสินสุด
บันทึกความเข้าใจ

/บันทึกความเข้าใจ…

๒๔
บันทึกความเข้าใจฉบับนีจัดทําทําคู่ฉบับเปนภาษาไทย [ระบุภาษาราชการอืนของหน่วยงานทีทําบันทึก
ความตกลงร่วม] และภาษาอังกฤษ ซึงทุกฉบับมีผลใช้ได้เท่าเทียมกัน ผูเ้ ข้าร่วมทุกฝายได้ดาํ เนินการ
ไปตามอํานาจหน้าทีอย่างถูกต้อง โดยให้มผ
ี ลในวันทีระบุไว้ขา้ งต้น อนึง ในกรณีทีเกิดความแตกต่าง
ในการตีความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเปนเกณฑ์

[ระบุชอองค์
กรปกครองส่วนท้องถินของไทย]
ื
ราชอาณาจักรไทย

(ชือ – สกุล ผูล
้ งนาม)
[ตําแหน่ง]

พยาน
(ชือ – สกุล พยาน)

[ระบุชอองค์
กรปกครองส่วนท้องถิน
ื
สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ/องค์การ
ระหว่างประเทศ/หรือหน่วยงานภาครัฐ
ของต่างประเทศ]
[ระบุชอประเทศ]
ื

(ชือ – สกุล ผูล
้ งนาม)
[ตําแหน่ง]

พยาน
(ชือ – สกุล พยาน)

หมายเหตุ *การใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานผูเ้ ข้าร่วมสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
** กรณีมผ
ี เู้ ข้าร่วม ๒ ฝาย ให้ระบุท้ายข้อความว่า “ฝายหนึง” และ “อีกฝายหนึง”
*** กรณีมผ
ี เู้ ข้าร่วมมากกว่า ๒ ฝาย ให้เรียงตามตัวอักษร เช่น ก ข ค ง เปนต้น

๒๕
(Example)
Participant’s emblem*

Participant’s emblem*

Participant’s emblem*

Memorandum of Understanding
On [essence of cooperation]
Between
Name of Thai local administrative organization, Kingdom of Thailand
and
Name of local administrative organization/educational institution/international
organization or government entity of the other country

This Memorandum of Understanding on [……essence of cooperation……..] (the “MOU”) is made and entered
into on this [date] day of [month] [year] at [address] by and among

(1) [Name of Thai local administrative organization], a local administrative organization of [Name
of province], Kingdom of Thailand, located at [address], represented by [position of the
representative], (hereinafter called “Acronyms for local administrative organization or Participant
A”) of one Side**;
(2) [Name of local administrative organization/educational institution/international organization
or government entity of the other country], [explaining the role and mission of
organization/agency/entity involved in this MOU] of [Name of province/region/county], [Name of
country], located at [address] represented by [position of the representative (hereinafter called
“Acronyms for local administrative organization or Participant B”) of one Side*; and
(3) [Name of local administrative organization/educational institution/international organization
or government entity of the other country], [explaining the role and mission of
organization/agency/entity involved in this MOU] of [Name of province/region/county], [Name of
country], located at [address] represented by [position of the representative] (hereinafter called
“Acronyms for administrative organization/educational institution/international organization or
government entity of other countries or Participant C”) of the other Side.**

/[Acronyms …

๒๖
[Acronyms for local administrative organization or Participant A], [Acronyms for local
administrative organization or Participant B] and [Acronyms for local administrative organization
or Participant C] being hereinafter collectively referred to as the “Participants”***
Based on joint interest, intending to promote and strengthen the friendly relations, the
Participants have agreed to make this MOU on [essence of cooperation] with details as follow
Paragraph 1: Objectives
This MOU has been made to promote the exchange and development on [essence of
cooperation] between the Participants which will cooperate in implementing activities
as outlined in this MOU. The Participants will, subject to their laws, rules, regulations and
national policies, promote and cooperate on [essence of cooperation] on the basis of equality
and joint benefit.
Paragraph 2: Areas of Cooperation
Under this MOU, the Participants intend to accomplish the following:
1. The Participants will, within their authorities and to the extent permitted by the laws and
regulations in force in their respective countries, cooperate with each other to promote joint
development on the basis of equality and joint benefit.
2. The Participants will promote knowledge exchange for the development of …………………
3. The Participants will support each other on ………………………
4. Specify roles and responsibilities of the Participants (if any)
Paragraph 3: Provisions
1. This MOU is effective as of its signature by The Participants and will remain effective for a
period of [number] year(s) and may be extended upon joint approval thereafter. The extension
will be made by written instrument signed by The Participants and will form a part of the MOU
2. This MOU may be amended, at any time only by written instrument signed by
The Participants. Such amendment will form part of this MOU.

/3. Either …

๒๗
3. Either Participant with intention to terminate this MOU prior to the effective termination
date has to notify the other Participant [number] day(s) in advance with a written notice of
MOU termination. The termination of this MOU will not affect the implementation of ongoing
activities and programs which have been approved by the Participants prior to the date of the
termination of this MOU.
In witness whereof, this MOU is made in Thai, [the official language of the other participant],
and English, all having equal validity. The Participants have caused this MOU to be duly
executed by their authorized representatives as of the date first above mentioned. In case of
any divergence of interpretation, the English text will be used

[Name of Thai local
administrative organization]
Kingdom of Thailand

[Name of local administrative
organization/educational institution/
international organization or government
entity of the other country]
[Name of country]

……………………………………………
[Name]
[Position]

……………………………………………………………………
[Name]
[Position]

……………………………………………

……………………………………………............................

Witness
[Name]

Witness
[Name]

Remarks: * The use of the Participant’s emblem is flexible, as the Participants see appropriate.
** In case there are only 2 Participants, write “of the one Side” and “of the other Side”.
*** In case there are more than 2 sides, write in alphabetical order, e.g., Participant A,
B, C, and D).

๒๘
การปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ
กรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินประสงค์จะปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไข
บันทึกความเข้าใจทีได้มก
ี ารลงนามแล้ว ควรดําเนินการตามทีวิธก
ี ารทีได้บญ
ั ญัติไว้ในบันทึก
ความเข้าใจทีได้มก
ี ารลงนามร่วมกัน หากไม่ได้มก
ี ารบัญญัติวธ
ิ ก
ี ารหรือการดําเนินการ
เพือปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อาจมีวธ
ิ ก
ี ารในการดําเนินการดังนี
(๑) การปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจทีมี ๒ ฝาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถเจรจาขอปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไข
บันทึกความเข้าใจด้วยวาจา หรือมีการทําหนังสือแลกเปลียน ก่อนการทําเปนลายลักษณ์อักษร
และลงนามโดยผูบ
้ ริหารหรือผูแ
้ ทน ทีได้รบ
ั มอบหมายของทังสองฝายในบันทึกความเข้าใจ
ฉบับแก้ไข
(๒) การปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจทีมีหลายฝาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจะต้องแจ้งให้ผจ
ู้ ด
ั ทําความตกลงทุกฝายทราบ และมีสท
ิ ธิ
ทีจะร่วมตัดสินใจ/ร่วมในการเจรจา หรือทําความตกลง/หนังสือแลกเปลียนใด ๆ เพือปรับปรุง
เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ก่อนการทําเปนลายลักษณ์อักษร และลงนาม
โดยผูบ
้ ริหารหรือผูแ
้ ทนทีได้รบ
ั มอบหมายของผูจ
้ ด
ั ทําความตกลงทุกฝายในบันทึกความเข้าใจ
ฉบับแก้ไข ยกเว้นบัญญัติไว้ในบันทึกความเข้าใจว่า อนุญาตให้ทําความตกลงแก้ไขเปน
กลุ่มเล็กหรือเฉพาะบางฝาย และการแก้ไขของกลุ่มเล็กนีต้องไม่กระทบต่อฝายอืน ๆ ภายใต้
บันทึกความเข้าใจ และไม่เปนการแก้ไขทีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจ
โดยรวม
ทังนี หากการปรับเปลียนบันทึกความเข้าใจไม่ขด
ั กับหลักการเดิมของบันทึกความเข้าใจ
ทีได้ผา่ นการอนุมต
ั ิหรือได้รบ
ั ความเห็นชอบให้ดาํ เนินการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน เพือเสนอเรือง
ต่อกระทรวงมหาดไทย ทังนี องค์กรปกครองส่วนท้องถินจะต้องแจ้งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินทราบภายหลัง พร้อมชีแจงเหตุผลและประโยชน์ทีได้รบ
ั จากการปรับปรุง
เปลียนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และนําส่งบันทึกความเข้าใจฉบับแก้ไข
ในรายงานการดําเนินงานดังกล่าวในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (INFO)
ให้เปนปจจุบน
ั ด้วย

หมวดที ๓ : การใช้จา่ ยงบประมาณ
ในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๒๙
หมวดที ๓ : การใช้จา่ ยงบประมาณในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

บทนํา
หมวดนีจะกล่าวถึงการใช้จา่ ยงบประมาณเพือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกียวกับความร่วมมือ
กับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงสามารถแบ่งออกเปน ๓ ช่วงเวลา
ได้แก่

๑. ก่อนการลงนามความตกลงฯ
(๑) กรณีจด
ั การประชุมหารือ/เจรจา/เตรียมการความตกลงฯ ในประเทศไทย
(๑.๑) ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น
ค่าของขวัญหรือของทีระลึกทีมอบให้ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ตลอดจนค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
(๑.๒) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของคณะผูแ
้ ทนฝายไทย เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ
เบียเลียงเดินทาง เปนต้น
(๒) กรณีจด
ั การประชุมหารือ/เจรจา/เตรียมการความตกลงฯ ในต่างประเทศซึงเปนประเทศ
ภาคี
(๒.๑) ค่าของขวัญหรือของทีระลึกทีมอบให้ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(๒.๒) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะผูแ
้ ทนฝายไทย เช่น
ค่าทีพัก ค่าพาหนะ เบียเลียงเดินทาง
ี งนามความตกลงฯ
๒. ณ วันทีมีพธ
ิ ล
(๑) กรณีจด
ั พิธล
ี งนามความตกลงฯ ในประเทศไทย
(๑.๑) ค่าใช้จา่ ยในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าของขวัญหรือของทีระลึก
ทีมอบให้ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอุ ปกรณ์การลงนามต่าง ๆ
(๑.๒) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของคณะผูแ
้ ทนฝายไทย เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ
เบียเลียงเดินทาง เปนต้น
(๒) กรณีจด
ั พิธล
ี งนามความตกลงฯ ในต่างประเทศซึงเปนประเทศภาคี
(๒.๑) ค่าของขวัญหรือของทีระลึกทีมอบให้ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(๒.๒) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะผูแ
้ ทนฝายไทย
เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ เบียเลียงเดินทาง

๓๐
๓. หลังการลงนามความตกลงฯ
(๑) ค่าใช้จา่ ยในประเทศ เช่น ค่าใช้จา่ ยในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีเข้าดูงาน
หรือนิเทศงาน หรือเยียมชม เช่น ค่าของขวัญหรือของทีระลึกทีมอบให้ชาวต่างประเทศ
ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร
(๒) ค่าใช้จา่ ยในต่างประเทศ เช่น ค่าของขวัญหรือของทีระลึกทีมอบให้ชาวต่างประเทศ
ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เพือดําเนินการตามความตกลงของคณะผูแ
้ ทนฝายไทย เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ เบียเลียง
เดินทาง เปนต้น

กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง (ภาคผนวก ๒)
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2562

รายละเอียดสําหรับการใช้จา่ ยงบประมาณในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดรายละเอียดสําหรับการใช้จา่ ยงบประมาณในการดําเนิน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
ช่วงเวลา
(๑) ก่อนการลงนามความตกลงฯ

รายละเอียด
(๑) กรณีจด
ั การประชุมหารือ/เจรจา/เตรียมการ
ความตกลงฯ ในประเทศไทย
(๑.๑) ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าของขวัญหรือ
ของทีระลึกทีมอบให้ชาวต่างประเทศ ในนามของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร การตังงบประมาณ:
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกียวกับการรับรองและพิธก
ี าร

๓๑
ช่วงเวลา

รายละเอียด

(๑) ก่อนการลงนามความตกลงฯ

การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับ
การรับรองและพิธก
ี าร
(๑.๒) ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเช่าห้องประชุม
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการ
การเบิกค่าใช้จา่ ยตามข้อ (๑.๑) – (๑.๒):
ให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๓) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ
คณะผูแ
้ ทนฝายไทย เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ
เบียเลียงเดินทาง
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบต
ั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ
การเบิกค่าใช้จา่ ย: ให้ถือปฏิบต
ั ิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. ๒๕๕๕ และทีแก้ไขเพิมเติม

(๑) ณ วันทีมีพธ
ิ ล
ี งนามความตกลงฯ

(๑) กรณีการจัดพิธล
ี งนามความตกลงฯ
ในประเทศไทย
(๑.๑) ค่าใช้จา่ ยในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล เช่น ค่าของขวัญหรือของทีระลึก
ทีมอบให้ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับ
การรับรองและพิธก
ี าร
(๑.๒) ค่าพิมพ์เอกสาร
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงบริการ
(๑.๓) ค่าอุ ปกรณ์การลงนามต่าง ๆ
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดวัสดุ ประเภทวัสดุสาํ นักงาน

๓๒
ช่วงเวลา

รายละเอียด
การเบิกค่าใช้จา่ ยตามข้อ (๑.๑) – (๑.๓) : ให้ถือ
ปฏิบต
ั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๔) ค่าทีพัก ค่าพาหนะ เบียเลียงเดินทางของ
คณะผูแ
้ ทนฝายไทย
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบต
ั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ
การเบิกค่าใช้จา่ ย: ให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๕
และทีแก้ไขเพิมเติม (๒) กรณีการจัดพิธล
ี งนาม
ความตกลงฯ ในต่างประเทศ ซึงเปนประเทศภาคี
(๒.๑) ค่าของขวัญหรือของทีระลึกทีมอบให้ชาวต่าง
ประเทศ ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธก
ี าร
การเบิกค่าใช้จา่ ย: ให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒.๒) ค่าทีพัก ค่าพาหนะ เบียเลียงเดินทาง
ของคณะผูแ
้ ทนฝายไทย
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบต
ั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ
การเบิกค่าใช้จา่ ย: ให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และทีแก้ไข
เพิมเติม

๓๓
ช่วงเวลา
(๓) หลังการลงนามความตกลงฯ

รายละเอียด
(๑) ค่าใช้จา่ ยในประเทศ
(๑.๑) ค่าใช้จา่ ยในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีเข้าดูงานหรือนิเทศงาน หรือเยียมชม
เช่น ค่าของขวัญ หรือของทีระลึกทีมอบให้
ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธก
ี าร
(๑.๒) ค่าพิมพ์เอกสาร
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการ
การเบิกค่าใช้จา่ ยตามข้อ (๑.๑) – (๑.๒):
ให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ค่าใช้จา่ ยในต่างประเทศ
(๒.๑) ค่าของขวัญหรือของทีระลึกทีมอบให้
ชาวต่างประเทศ ในนามขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธก
ี าร
การเบิกค่าใช้จา่ ย: ให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒.๒) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปต่างประเทศ
เพือดําเนินการตามความตกลงของคณะผูแ
้ ทน
ฝายไทย เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ เบียเลียงเดินทาง
การตังงบประมาณ: งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบต
ั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ
การเบิกค่าใช้จา่ ย: ให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที
แก้ไขเพิมเติม

๓๔

การกําหนดค่าใช้จา่ ยทีจะเกิดขึนตามความตกลงในบันทึกความเข้าใจ
การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินตามบันทึกความเข้าใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จะต้องพิจารณาถึงอํานาจและหน้าทีในการดําเนินการตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

การตังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป และการเบิกจ่ายเงิน
การตังงบประมาณต้องตรวจสอบรายจ่ายทีจะต้องใช้จา่ ยให้เปนไปตามอํานาจและหน้าที
และการตังงบประมาณให้เปนไปตามการจําแนกงบประมาณรายจ่ายประจําปทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด สําหรับการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม

บทเฉพาะกาล

๓๕
การจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หลังป พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่มไิ ด้ผา่ นความเห็นชอบโดยกระทรวงมหาดไทย
ก่อนการลงนาม และความตกลงฯ ยังมีผลผูกพันอยูใ่ นปจจุ บน
ั
กรณีการจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกิดขึนหลังป
พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เอกสารความตกลงฯ มิได้ผา่ นความเห็นชอบโดยกระทรวงมหาดไทยก่อนการลงนาม
และความตกลงฯ ยังมีผลผูกพันอยูใ่ นปจจุบน
ั มีแนวทางดําเนินการดังนี
๑. กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการภายใต้ความตกลง
ดังกล่าวเปนไปตามหลักเกณฑ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจะเสนอเรืองให้กระทรวงมหาดไทย
ให้สต
ั ยาบัน
๒. กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการภายใต้ความตกลง
ดังกล่าวไม่เปนไปตามหลักเกณฑ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจะเสนอเรืองให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ปรับความตกลงฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
เพือเสนอเรืองให้กระทรวงมหาดไทยให้สต
ั ยาบัน

ภาคผนวก

๓๖
ภาคผนวก
(๑) ตัวอย่างรายชือหน่วยงานต่างประเทศทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถทําความตกลงได้
๑.๑ องค์การระหว่างประเทศ

ที

ชือองค์การ (ภาษาไทย)

๑.

องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations หรือ FAO

๒.

องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชีย
และแปซิฟก

International Labour
Organization in Asia and
the Pacific หรือ ILO

๓.

องค์การระหว่างประเทศ
เพือการโยกย้ายถินฐาน

International Organization
for Migration หรือ IOM

๔.

โครงการสิงแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ

United Nations
Environment Programme
หรือ UNEP

๕.

โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ

United Nations
Development Programme
หรือ UNDP

๖.

องค์การเพือการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ

ชือองค์การ (ภาษาอังกฤษ)

United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization
หรือ UNESCO

สัญลักษณ์

๓๗
ที

ชือองค์การ (ภาษาไทย)

ชือองค์การ (ภาษาอังกฤษ)

๗.

กองทุนสหประชาชาติ
เพือประชากร

United Nations
Population Fund หรือ
UNFPA

๘.

หน่วยงานสําคัญทางด้าน
การพัฒนาการตังถินฐาน
มนุษย์ของสหประชาชาติ

United Nations Human
Settlements Programme
หรือ UN-HABITAT

๙.

คณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ

United Nations Human
Rights Council หรือ
UNHRC

๑๐. องค์การทุนเพือเด็ก
แห่งสหประชาชาติ

United Nations Children's
Fund หรือ UNICEF

๑๑. องค์การพัฒนา
อุ ตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ

United Nations Industrial
Development
Organization หรือ UNIDO

๑๒. สํานักงานว่าด้วย
กลยุทธ์ระหว่างประเทศ
เพือการลดภัยพิบต
ั ิ
แห่งสหประชาชาติ

International Decade for
Natural Disaster
Reduction หรือ IDNDR

๑๓.

สํานักงานข้าหลวงใหญ่
ผูล
้ ีภัยแห่ง
สหประชาชาติ

Office of the United
Nations High
Commissioner for
Refugees หรือ UNHCR

๑๔.

องค์การเพือการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และเพิมพลังของ
ผูห
้ ญิงแห่งสหประชาชาติ

United Nations Entity for
Gender Equality and the
Empowerment of Women
หรือ UN Women

สัญลักษณ์

๓๘
ที

ชือองค์การ (ภาษาไทย)

๑๕. องค์การอนามัยโลก

ชือองค์การ (ภาษาอังกฤษ)

สัญลักษณ์

World Health
Organization หรือ WHO

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประเทศไทย ประเทศจีน
ส่วนภูมภ
ิ าค

(จังหวัด, อําเภอ,
ตําบล, หมูบ
่ า้ น)

ส่วนท้องถิน
มี ๒ รูปแบบ
๑. แบบทัวไป
อบจ., เทศบาล,
อบต.
๒. แบบพิเศษ
กรุงเทพฯ
และเมืองพัทยา

ประเทศญีปุน ประเทศเกาหลี ประเทศลาว

มณฑล, มณฑล
ปกครองตนเอง,
เทศบาลนคร,
เขตบริหารพิเศษ

ระดับจังหวัด
มหานคร, เมือง,
อําเภอ, เขต,
ตําบล
มี ๒ ประเภท
๑. จังหวัด (บน)
โทะ, โด, ฟู , เคน
๒. เทศบาล
(ล่าง)
เทศบาลนคร ,
เทศบาล
เมือง,เทศบาล
หมูบ
่ า้ น

ระดับท้องถิน
แขวง, หมูบ
่ า้ น

แขวง, เมือง,
บ้าน

ประเทศ
มาเลเซีย

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

อําเภอ, ตําบล,
หมูบ
่ า้ น

มลรัฐ

รัฐบาลท้องถิน
มี ๕ รูปแบบ
๑. สภานคร
(ใหญ่ทีสุด)
๒. สภาเทศบาล
๓. สภาเมือง

๔. คณะกรรมการ
เมือง

๕. สภาท้องถิน
(เล็กทีสุด)

รัฐบาลท้องถิน
เคาน์ตี (County),
มิวนิซป
ิ อล
(Municipal
government),
ทาวน์และทาวน์ชพ
ิ
(Town &
Township),
เขตพิเศษ
(Special
District)

๓๙
๑.๓ สถาบันการศึกษา

สถาบันหรือหน่วยงานด้านการศึกษาทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะทําความตกลง
ด้วยนัน ควรเปนหน่วยงานทีได้รบ
ั การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) หรือเปนหน่วยงานทีได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
ของประเทศนัน ๆ
(ตัวอย่าง)

ชือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ชือสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (CHINA)
๑. SHANGHAI UNIVERSITY
๒. HEBEI COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
๓. BEIJING UNIVERSITY OF LANGUAGES & CULTURE
๔. PEKING UNIVERSITY
๕. RENMIN UNIVERSITY OF CHINA
๖. BEIJING NORMAL UNIVERSITY
๗. BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY
๘. TSINGHUA UNIVERSITY
๙. BEIJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
๑๐. NORTHERN JIAOTONG UNIVERSITY
ฯลฯ
ชือสถาบันการศึกษาในประเทศญีปุน (JAPAN)
๑. JAPAN AICHI GAKUIN UNIVERSITY
๒. JAPAN AICHI GAKUSEN UNIVERSITY
๓. JAPAN AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
๔. JAPAN AICHI MEDICAL UNIVERSITY
๕. JAPAN AICHI MIZUHO COLLEGE
๖. JAPAN AICHI PREFECTURAL UNIVERSITY OF FINE ARTS AND MUSIC
๗. JAPAN AOMORI PUBLIC COLLEGE
๘. JAPAN AOMORI UNIVERSITY
๙. JAPAN AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY
๑๐. JAPAN ASAHI UNIVERSITY
ฯลฯ

๔๐
ชือสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ (KOREA)
๑. Andong National University
๒. Anyang University
๓. Asian Center for Theological Studies and Mission
๔. Busan Digital University
๕. Busan National University of Education
๖. Changwon National University
๗. Cheongju University
๘. Chinju National University of Education
๙. Chodang University
๑๐. Chonbuk National University
ฯลฯ
รายชือสถาบันการศึกษาอืน ๆ ทีได้รบ
ั การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โปรดดูรายละเอียดตาม

: http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html

๔๑
(๒) ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ข้อกฎหมายทีเกียวข้องกับการเสนอเรืองต่อคณะรัฐมนตรี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มติคณะรัฐมนตรีทีเกียวข้องกับการทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา
และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ
(๑) มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรืองการติดต่อทําความตกลงกับ
ต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕)
(๒) มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรือง การทําความตกลงกับ
ต่างประเทศ การทําอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนทีสุด ที นร ๐๕๐๔/ว ๗ ลงวันที ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗)
(๓) มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ๓๐ มิถน
ุ ายน ๒๕๕๘ เรือง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
หนังสือสังการทีเกียวข้องกับการจัดทําความตกลงกับต่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๑๐.๔/ว ๙๓๔ ลงวันที
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรือง การจัดทําความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิน
(๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ ลงวันที
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรือง แนวทางปฏิบต
ั ิทัวไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะจัดทํา
ความตกลงกับต่างประเทศ

๔๒
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้องกับการใช้จา่ ยงบประมาณในการดําเนิน
ความร่วมมือกับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึงแก้ไขเพิมเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และทีแก้ไขเพิมเติม
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๒
แหล่งอ้างอิง

กองความร่วมมือด้านความมันคง สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผนกลา
โหม. องค์ความรู ้ เรือง การจัดทําความตกลงระหว่าง กห. กับ กห. มิตรประเทศ.
วารสารทางวิชาการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ออนไลน์ ฉบับปฐมฤกษ์. MOU MOC และ
MOA, ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ ชูมาก. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง.
พิมพ์ครังที ๓ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร. กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม๒. พิมพ์ครังที๖ กรุงเทพฯ :
บริษัท สํานักพิมพ์วญ
ิ
ูชน จํากัด, ๒๕๕๐
สมบูรณ์ เสงียมบุตร. กฎหมายระหว่างประเทศ. พิมพ์ครังแรก กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๘
สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ. คู่มอ
ื การปฏิบต
ั ิงาน การจัดทําบันทึกความเข้าใจกับต่าง
ประเทศ, ๒๕๕๖
สํานักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณประจําป
พ.ศ.๒๕๖๐
http://www.bihmoph.net/userfiles/file/mou&sideevent%๒๐manual๒๕๖๐%๒๐/MOU%
20manual.pdf.
คู่มอ
ื การปฏิบต
ั ิงาน เรือง การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ, ๒๕๕๙

คณะทีปรึกษา
นายประยูร รัตนเสนีย์
นายทวี เสริมภักดีกล
ุ
นายขจร ศรีชวโนทัย
นายสันติธร ยิมละมัย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

คณะทํางาน
นายธนา ยันตรโกวิท
ทีปรึกษาคณะทํางาน
นายทวี เสริมภักดีกล
ุ
ประธานคณะทํางาน
นายธวัชชัย เลียงประเสริฐ
หัวหน้าผูต
้ รวจราชการกรม
นางคณิตา ราษฎร์นย
ุ้
ผูอ
้ ํานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน
นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช
ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิน
นายนรศักดิ สุขสมบูรณ์
ผูอ
้ ํานวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน
นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
ผูอ
้ ํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน
นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
ผูอ
้ ํานวยการกองสิงแวดล้อมท้องถิน
นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุ ฒน
ิ น
ั ท์ ผูอ
้ ํานวยการกลุ่มงานวิชาการและวิจย
ั
เพือการพัฒนาท้องถิน
คณะผูจ
้ ด
ั ทํา
นายวิทย์ ประสมปลืม
นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข
นางสาวบุณยนุช ตุ้มท่าไม้
นายมุดดัซซีร สลาตาโซะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบต
ั ิการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

