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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ (๒) (๑๕) และมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
กํา หนดแผนและขั ้น ตอนการกระจายอํ า นาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกําหนดแนวทางการทําความตกลง
ร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศนี้ หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ข้อ ๒ การทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้
หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทําบริการสาธารณะนั้นโดยตรง
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ เป็ น ภารกิจ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนตามแผนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือ ไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
จะดําเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนําเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งสําเนาบันทึก
ข้อตกลงให้ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
(๒) วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
(๓) ระยะเวลาการดําเนินงาน (ถ้ามี)
(๔) แผนการดําเนินงานและการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ
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(๕) งบประมาณ
(๖) ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ
ข้อ ๔ การจัดทําบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสม
ในกรณีภารกิจที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
ในการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะร่ ว มมื อ กั น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หากเกิ ด ปั ญ หา
ที่จะต้องมีการวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริหารเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาข้อยุติและตัดสินใจในการดําเนินการนั้นต่อไป
ข้อ ๕ การดําเนินการโครงการจัดทําบริการสาธารณะร่วมกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการดําเนินการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์
(ก) กรณีที่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือดําเนินการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์นั้น
(ข) กรณีที่ไม่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความตกลง
ร่วมกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้
ทั้งนี้ ให้นําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๒) ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับโครงการ
(ก) กรณีที่แยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
(ข) กรณีที่ไม่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ อาจแบ่งได้ดังนี้
๑) การร่วมมือกันในลักษณะการสนับสนุนงบประมาณ หรือพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้ดําเนินการ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการสนับสนุน เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
๒) การร่วมมือกันในลักษณะที่เป็นการลงทุนร่วมกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามสัดส่วนทรัพย์สินที่นํามาลงทุน
(๓) การดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ไม่ได้ทําความตกลงกันไว้
(ก) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
(ข) กรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนเป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
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(ค) กรณี ก ารนํ า งบประมาณมาลงทุ น ร่ ว มกั น เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการประชุมร่วมกัน และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
(๔) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของบุคคลภายนอก
(ก) ทรัพย์ที่เสียหายเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ดําเนินการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีแก่ผู้กระทําละเมิด และหากมีการชดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดจากการกระทําละเมิด
ให้เงินดังกล่าวตกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(ข) ทรัพย์ที่เสียหายเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินในโครงการนั้นดําเนินการฟ้องร้อง
หรือดําเนินคดีแก่ผู้กระทําละเมิด และหากมีการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดให้เงินดังกล่าว
ตกแก่โครงการนั้น
(๕) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในโครงการ
ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๖) รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดทําบริการสาธารณะ
ให้แบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแล้ว แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ เว้นแต่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ การขอแก้ไข การขยายระยะเวลา และการสิ้นสุดข้อตกลง
(๑) การขอแก้ไขบันทึกข้อตกลง
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงตามโครงการของข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไปหรือข้อตกลงไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอาจขอแก้ไขข้อตกลงได้ต่อเมื่อมี
ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงนั้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เว้นแต่ มีความจําเป็นเร่งด่วนหากไม่ดําเนินการแก้ไข
จะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อโครงการตามบันทึกข้อตกลงนั้น ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๒ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๒) การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ
ให้นําความใน (๑) มาใช้บังคับกับการขยายระยะเวลาการดําเนินการ โดยอนุโลม ทั้งนี้
การขอขยายระยะเวลาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของบันทึกข้อตกลงมิได้
(๓) การสิ้นสุดข้อตกลง
(ก) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลง ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นอัน
สิ้นสุดลง
(ข) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะยกเลิกการดําเนินการร่วมกันทั้งหมด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะยกเลิกแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นพร้อมด้วยเหตุผล
ที่จะขอยกเลิก เพื่อจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อตกลงสิ้นสุดลงหรือยุติโครงการใดโครงการหนึ่ง
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ในข้อตกลงนั้น โดยจะยกเลิกได้ต่อเมื่อมีมติเอกฉันท์ เมื่อมีมติดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งดําเนินการขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน ในกรณีที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความเห็นชอบจึงจะยกเลิกการดําเนินการตามโครงการ
ข้อ ๗ เมื่ อ ข้ อ ตกลงสิ้ น สุ ด ลงไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ด ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การ
ชําระบัญชีตามบันทึกข้อตกลงที่กําหนดไว้ โดยให้นําหลักแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓
ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยการชําระบัญชี มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วให้รายงานผู้กํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ประสงค์จะยกเลิกจากการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนั้นทราบ
และให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นํามาเข้าร่วมโครงการ
กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดละเลยต่ อ หน้ า ที่ ต ามที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
หรือปฏิบัติหน้าที่อันอาจส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
สิ้นสุดจากการเข้าร่วมโครงการ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่ดําเนินการจัดการทรัพย์สินนั้นแทน
และให้ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นตกแก่โครงการ
ข้อ ๙ เมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบข้อตกลงตามข้อ ๒
วรรคสองแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องผูกพันข้อตกลงดังกล่าวจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตามข้อตกลง แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม
ภายใต้บังคับข้อ ๖ (๓) (ข) ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อตกลง
ข้อ ๑๐ หากมีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้กํากับดูแลตามกฎหมาย ในแต่ละกรณีดังนี้
(๑) กรณีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเดียวกัน
(ก) กรณีพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอเดียวกัน
ให้นายอําเภอเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย หากต่างอําเภอกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย
(ข) กรณีพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือเทศบาลกับเทศบาล หรือเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
(๒) กรณีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัดหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อพิพาท หากยังหาข้อยุติไม่ได้ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้วินิจฉัย
ผลการพิจารณาของผู้มีอํานาจวินิจฉัยตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นที่สุด

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะที่ทําไว้ก่อน
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

