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ค ำน ำ 

คู่มือฉบับนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งนานาประเทศต่างสร้างความร่วมมือ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้ประเทศไทยมีการด าเนินงานด้านต่างประเทศบนพ้ืนฐานของการมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับประเทศต่าง ๆ โดยมีรูปแบบของความร่วมมือที่หลากหลาย ดังนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าความตกลง
ระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ
ในระดับท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการจัดท า
ความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานในการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา 
และค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าความตกลง
ระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบใด ๆ ภายหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญ 

เรื่อง                  หน้ำ 
หลักการและเหตุผล        ๑ 
วัตถุประสงค์         ๑ 
ขอบเขต          ๑ 
ค าศัพท์/ค าย่อ         ๒ 
บทที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป         

- ค านิยาม/ค าจ ากัดความ      ๔ 
- ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติการจัดท าความตกลง   ๕ 

ระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ๖ 
- เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นกรณีการท าความตกลงที่สามารถท าได้ ๙ 
    ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าความตกลงระหว่างประเทศ                  10 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
บทที่ ๒ : บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding:  MOU)   

- แนวทางและขั้นตอนการจัดท าบันทึกความเข้าใจ   ๑4 
- กระบวนงานการจัดท าบันทึกความเข้าใจ     ๑7 

และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 
- องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจ                                             1๘ 
- การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ                      ๑๙ 

บทที่ ๓ : กำรตั้งงบประมำณเพื่อใช้ในกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับ 
            หน่วยงำนในต่ำงประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินความร่วมมือกับ   ๒๑ 
หน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ระเบียบ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒๒ 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง                    หน้ำ 
บทที่ ๓ : กำรตั้งงบประมำณเพื่อใช้ในกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับ 
            หน่วยงำนในต่ำงประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

- รายละเอียดส าหรับการตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนิน  2๒ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามความตกลงในบันทึกความตกลง ๒๕ 
- การตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/    ๒๕ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการเบิกจ่ายเงิน 
บทเฉพำะกำล           

- การจัดท าความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๗ 
ก่อนปี พ.ศ. 2547        

- การจัดท าความตกลงระหว่างประเทศของสถานศึกษา   ๒๗ 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ภำคผนวก 
 (๑) ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานต่างประเทศท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สามารถท าความตกลงความร่วมมือได้    
๑.๑ องค์การระหว่างประเทศ     ๒๙ 
๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓๑ 
๑.๓ สถาบันการศึกษา      ๓๒ 

   (๒) ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   ๓๔ 
  
แหล่งอ้ำงอิง          ๓๕ 
  

 

 



๑ 

 

หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง             
ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับต่างประเทศ อนึ่ง ในปัจจุบัน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท า
ความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นรายกรณีและไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการด าเนินการ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการรวบรวมขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นความส าคัญ
ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์

(๑) เพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าความตกลงระหว่าง
ประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๒) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู ้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าความตกลง
ระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง และสามารถน าคู่มือการจัดท า บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

(๓) เพ่ือให้ทราบขอบเขต ขั้นตอน ห้วงเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าความตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวทางเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตลอดจนการตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนิน
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือการใช้งาน
ส าหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการการจัดท า
ความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ค าศัพท์/ค าย่อ 

มท.  กระทรวงมหาดไทย 

พ.ร.บ.  พระราชบัญญัติ 

สถ.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สถจ.   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบล 

อปท.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

MOU  Memorandum of Understanding หรือ บันทึกความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

บทท่ี ๑ : ข้อมูลท่ัวไป 

 
   ค านิยาม/ค าจ ากัดความ 

 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 
หมายถึง ความตกลงระหว่างบุคคลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่งให้เกิดผลผูกพัน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกชื่อเฉพาะว่าอย่างไรก็ตาม ซึ่งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
อาจหมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศทุกรูปแบบที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อาทิ สนธิสัญญา (Treaty) 
อนุสัญญา (Convention) ความตกลง (Agreement) พิธีสาร (Protocol) หนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange 
of Notes) ข้อตกลง  (Arrangement) บันทึกความเข้ า ใจ  (Memorandum of Understanding) 
ปฏิญญา (Declaration) กติกา (Pact) ฯลฯ 
   รูปแบบสนธิสัญญา  

(๑) สนธิสัญญาสองฝ่าย หรือทวิภาคี (Bilateral Treaty) หมายถึง สนธิสัญญาที่ท าระหว่าง
ประเทศสองประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ 2 องค์การ หรือประเทศหนึ่ง
ประเทศกับองค์การระหว่างประเทศหนึ่งองค์การ 

(๒) สนธิสัญญาหลายฝ่าย หรือพหุภาคี (Multilateral Treaty) หมายถึง สนธิสัญญาที่ท า
ระหว่างประเทศตั้งแต่ ๓ ประเทศขึ้นไป ค าว่า ประเทศ ในที่นี้ หมายรวมถึงองค์การ
ระหว่างประเทศด้วย  

   ความตกลงจะถือว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ในกรณีที่ความตกลงนั้นเป็น  
(๑) ความตกลงระหว่างรัฐอธิปไตย 
(๒) ความตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา (Concordats) ที่ท ากันระหว่าง

สันตะปาปารัฐกับรัฐที่นับถือคาทอลิก 
(๓) ความตกลงระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐ  

   ความตกลงจะไม่ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  ในกรณีที่ความตกลงนั้นเป็น  
 (๑) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งใดมิได้ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 (๒) ความตกลงระหว่างรัฐซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศของรัฐใดรัฐหนึ่ง
ซึ่งเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือของกฎหมายภายในของรัฐที่สามแทนที่จะเป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

 
บุคคลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง รัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  
ภาคี หมายความว่า ผู้มีส่วนที่ได้แสดงเจตจ านงที่จะจัดท าความตกลงร่วมกัน รวมทั้งได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 
 

ความตกลงความร่วมมือ หมายความว่า ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการจัดท าความตกลง 
เช่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) หรือบันทึกความร่วมมือ (MOC) 
 
 



๕ 

 

ในกรณีการท าความตกลงความร่วมมือ 
บันทึกความเข้าใจ หรือ Memorandum of Understanding: MOU หมายความว่า การจัดท าหนังสือ
เพ่ือแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือกับอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการที่แน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติ
ตามท่ีระบุไว้  
 

บันทึกข้อตกลง หรือ Memorandum of Agreement: MOA หมายความว่า การจัดท าหนังสือ
เพ่ือแสดงความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามข้อตกลง
ทีท่ าไว้ และ/หรือมีการด าเนินงานความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อการผูกพันทางงบประมาณของ
หน่วยงานที่ท าความร่วมมือ 
 

บันทึกความร่วมมือ หรือ Memorandum of Cooperation: MOC หมายความว่า การจัดท าหนังสือ
เพื่อแสดงความร่วมมือ โดยเน้นไปที่ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้กรอบการให้ความช่วยเหลือ
ด้านทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรที่ชัดเจน มักท าในโครงการขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ 
 

องค์การระหว่างประเทศ หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและองค์การระหว่าง
ประเทศก่ึงรัฐบาล 
  “องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล” หมายความว่า  

(๑) องค์การที่รัฐร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีสมาชิก
ประกอบด้วยรัฐ 

(๒) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของการประชุมระหว่างรัฐหรือหนังสือสัญญาระหว่างรัฐ 
และรัฐบาลไทยรับรอง 

(๓) องค์การหรือองค์กรอื่นท านองเดียวกับหรือสืบเนื่องจากองค์การหรือองค์กร
ตาม (๑) หรือ (๒) ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล” หมายความว่า องค์การที่มีสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นรัฐหรือองค์การ
ระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่มิใช่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศระดับ
รัฐบาล และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
 

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติการจัดท าความตกลง 
ระหว่างประเทศขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าความตกลงกับต่างประเทศได้ เฉพาะความตกลงที่ไม่มี
ผลผูกพันรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการจัดท าความตกลง
ในลักษณะดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเสนอเรื่องให้
กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ส าหรับ
การจัดท าความตกลงใดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งอาจมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ควรจะต้องจัดท าขึ้น
โดยส่วนราชการในระดับกรมหรือกระทรวง และจะต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ เห็นชอบ
ตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
ก่อนการด าเนินการต่อไป 



๖ 

 

  นอกจากนี้ การจัดท าความตกลงกับต่างประเทศต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และได้มีการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้แล้ว 
      
 ลักษณะหน่วยงานในต่างประเทศที่สามารถจัดท าความตกลงร่วมกัน (ภาคผนวก ๑) 

หน่วยงานในต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าความตกลงร่วมกัน ได้แก่  
(๑) องค์การระหว่างประเทศ  
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ  
(๓) สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ  
(๔) หน่วยงานอื่น ๆ สังกัดภาครัฐของต่างประเทศ 

 หัวข้อหรือเร่ืองที่สามารถจัดท าความตกลงร่วมกัน 
(๑) ด้านการศึกษา 
(๒) ด้านศิลปวัฒนธรรม 
(๓) ด้านภาษา 
(๔) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(๕) ด้านการท่องเที่ยว 
(๖) ด้านสาธารณภัย 
(๗) หวัข้ออ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น และอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ 
 
  ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ๒) 
 
  (๑) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 
เรื่องการติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ  
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕)  
    การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่ประเทศไทย
จะเข้าเป็นภาคี ควรถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ในการติดต่อท าความตกลง อนุสัญญา และสนธิสัญญา มอบให้
กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องด าเนินการ และในกรณีที่ทางต่างประเทศได้ติดต่อทางกระทรวง 
ทบวง กรม อ่ืนใดโดยตรง ก่อนน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้น ส่งเรื่องให้กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง  
 

  (๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท ๐๒๐๔.๑/๔๘๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ 
เรื่อง การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ  
    กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แจ้งว่า กรณีการลงนามความตกลง
ต่าง ๆ ของจังหวัด ไม่ต้องหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนการลงนามฯ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ เนื่องจากจังหวัดไม่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ ๒๕๓๔ แต่ผูกพันจังหวัดในฐานะส่วนราชการระดับ
ภูมิภาคของไทย ซึ่งต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนการลงนามฯ 
 



๗ 

 

  (๓) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๓๗๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
เรื่อง การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ 

     หนังสือกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ 
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง การจัดท าความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น  

     หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 934 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 25๔7 
เรื่อง การจัดท าความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น 

    กรณีการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศในระดับจังหวัดต่อจังหวัด หรือระดับท้องถิ่น ต่อ
ท้องถิ่นของแต่ละประเทศ รวมตลอดถึงร่างบันทึกการประชุมระหว่างจังหวัดก็ตาม อาจมีผลผูกพันต่อรัฐหรือ
รัฐบาลของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายระหว่างประเทศอยู่มาก ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาหรือ
ผลกระทบใด ๆ ภายหลังจากการท าความตกลงดังกล่าว ให้น าเรื่องในลักษณะดังกล่าวข้างต้นทุกเรื่อง เสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจักได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสมก่อนการ
จัดท าความตกลงด้วย เว้นแต่เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่
หน่วยงานเจ้าของเรื ่องสามารถด า เนินการจัดท าความตกลงไปได้ โดยไม่ต้ องน า เรื ่องนั ้น เสนอ
คณะรัฐมนตรีก่อน 
 

  (๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอเรื่องได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชก าหนด 
(๓) เรื่องท่ีต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
(๔) ร่างพระราชกฤษฎีกา 
(๕) ร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับนโยบายส าคัญท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๖) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศท่ีมีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป 
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่โครงการลงทุน
ที่ก าหนดในแผนงานที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแล้ว 

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ตาม (๖) 

(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติทั่วไปหรือจะมีผล
เป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ 

 



๘ 

 

   (๕) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)  
    การด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญาหรือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือเก่ียวกับองค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 

๑. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างหนังสือสัญญาก่อนการด าเนินการลงนามทุกครั้ง 
๒. ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของหนังสือสัญญา

ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว 
 ๒.๑ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 ๒.๒ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการโดยห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนาม
ก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนั้น 
   

  (๖) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ ลงวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดท าความตกลง
กับต่างประเทศ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าความตกลงกับต่างประเทศได้เฉพาะความตกลง
ที่ไม่มีผลผูกพันรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการจัดท าความตกลง
ในลักษณะดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณา
เพ่ือเสนอกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาว่า 
การจัดท าความตกลงดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งได้จัดสรร
งบประมาณไว้เพ่ือการนั้นแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ส าหรับการจัดท าความตกลงใดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศซึ่งอาจมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ควรจะต้องจัดท าขึ้นโดยส่วนราชการในระดับกรมหรือกระทรวง 
และจะต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ก่อนการด าเนินการต่อไป 
 

  (๗)  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
   มาตรา ๒๒  
   “การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการ             
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรม
หรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
หรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 



๙ 

 

   พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
   มาตรา ๒๓   
   “การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของ
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน              
สภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที ่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือ               
กับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงาน           
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
         มาตรา ๒๒  
   “การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการ          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรม
หรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
หรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 
 
 
  เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นกรณีการท าความตกลงที่สามารถท าได้ตามอ านาจหน้าที่ 
  โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 
 
 การจัดท าความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องน าเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรี ต้องเป็นความตกลงที่เข้าเงื่อนไขครบท้ัง ๗ ประการ ดังนี้ 
(๑) ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๒) ท าข้ึนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ของหน่วยงาน 
(๓) ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นเรื่องส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย เช่น ไม่มีเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคง

ของรัฐ ทางสังคม หรือเศรษฐกิจการค้า หรือไม่กระทบต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจท าให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์ 

(๔) ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร
โดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว 

(๕) สามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ท าความตกลง 
(๖) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในการจัดท าความตกลงฯ แล้ว 
(๗) หน่วยงานได้เสนอร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว  

 



๑๐ 

 

  ส าหรับ (๖) และ (๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอร่างความตกลงฯ เสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทย และด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าความตกลงระหว่างประเทศ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 

  คณะรัฐมนตรี  
 พิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลงนาม ทั้งนี้ เฉพาะกรณี
ความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  

 

  กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 
 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างความตกลงฯ ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี หรือพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการท าความตกลงกับต่างประเทศในกรณีที่ยังไม่มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ที่ตั้ง : 443 ถ. ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-203-5000 ต่อ 11075 
 

  กระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ) 
 พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างความตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเห็น
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน าเสนอร่างความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หรือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือเพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสมก่อนการจัดท าความตกลง 
ที่ตัง้ :  ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-224-6190  

 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(๑) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  

(กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
- ประสานกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือองค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่นเจ้าของเรื่อง โดยเฉพาะกรณีขอเอกสารเพ่ิมเติมส าหรับใช้ประกอบ              
การพิจารณาร่างความตกลง 

- พิจารณาร่างความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือการนั้นแล้วหรือไม่ 

- ให้ข้อเสนอแนะด้านสารัตถะหรือถ้อยค าที่ใช้ในร่างความตกลง หรือประสาน
กับหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อหารือประเด็นต่าง  ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสารัตถะของร่างความตกลง (บางกรณี) 



๑๑ 

 

- ประสานกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าเสนอร่างความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หรือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
ก่อนการจัดท าความตกลง 

- ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือกระทรวงมหาดไทย กรณีเกี่ยวกับ
การท าความตกลงกับต่างประเทศในกรณีท่ียังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

(๒) ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
- สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และตอบข้อหารือในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการเงิน การงบประมาณ 
และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว  

(๓) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
- ให้ค าปรึกษา วินิจฉัย ตีความกฎหมาย กรณีกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน

ท้องถิ่นหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องขอความเห็นประกอบการพิจารณา หรือต้องพิจารณา
ในรายละเอียดเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

ที่ตั้ง : ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-241-9000 ต่อ 2212  

 

    ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
(๑) ให้ค าแนะน าในเบื้องต้นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีมีข้อหารือเกี่ยวกับการจัดท า

ความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๒) ประสานจัดส่งร่างความตกลงฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดของแต่ละจังหวัด 
หมายเลขโทรศัพท์ : http://www.dla.go.th/servlet/ShowLinkServlet?orgType=1 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) เป็นผู้จัดท าร่างความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาร่างความตกลงฯ เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นพิจารณา ได้แก่ 
- (ร่าง) ความตกลงความร่วมมือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

(รวมถึงภาษาต่างประเทศอ่ืน (ถ้ามี)) 

- ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับความตก
ลงความร่วมมือที่จะมีการจัดท าขึ้น) 

- ส าเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเอกสารเกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการความร่วมมือ 



๑๒ 

 

- ข้อมูลและรายละเอียดของคู่ภาคีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะท า            
ความตกลงร่วมกัน  

- อ่ืน ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุ 
ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารส าเนาทุกฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒ : บันทึกความเข้าใจ  
(Memorandum of Understanding:  MOU) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

บทท่ี ๒ : บันทึกความเข้าใจ  
(Memorandum of Understanding:  MOU) 
    
   บทนี้จะกล่าวถึงการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของหนังสือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้ในการจัดท าความตกลงความร่วมมือ
กับต่างประเทศ โดย MOU ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงเงื่อนไขและแนวทางของความร่วมมือที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท าร่วมกับคู่ภาคี โดยเนื้อหาในบทที่ ๒ นี้จะอธิบายรายละเอียดการท า MOU กับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) แนวทางและข้ันตอนการจัดท าบันทึกความเข้าใจ  
(๒) กระบวนงานการจัดท าบันทึกความเข้าใจและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 
(๓) การรายงานผลการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(๔) องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจ 
(๕) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ 

 
 แนวทางและขั้นตอนการจัดท าบันทกึความเข้าใจ  

 
  การจัดท า MOU กับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดที่ซับซ้อน  

ซ่ึงสามารถอธิบายขั้นตอนและแนวทางฯ ในทางปฏิบัติได้ดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็น หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. ริเริ่มกระบวนการจัดท า MOU ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่   

          (๑)   ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายถูกทาบทาม หรือ  
(๑) ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายทาบทาม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งสองฝ่ายร่าง MOU ขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการเจรจา และเพื่อให้ท้ังสองฝ่ายได้รับประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกัน  
บรรลุตามรายละเอียดและความต้องการของแต่ละฝ่าย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. เมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนร่าง MOU ระหว่างคู่เจรจาแล้ว การด าเนินการ 
ขั้นต่อไปคือการก าหนดให้มีการเจรจา ทั้งนี้ โดยปกติเมื่อการเจรจาในแต่ละครั้ง
เสร็จสิ้น จะจัดท าบันทึกการเจรจา (Agreed Minutes) ระบุผลส าเร็จ 
หรือความคืบหน้าในการเจรจา และลงนามโดยหัวหน้าคณะผู้แทน 
ของทั้งสองฝ่าย โดยแนบร่าง MOU ที่เป็นผลจากการเจรจาไว้ด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. จัดท าร่างโต้ตอบเพื่อปรับปรุง MOU โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการท าความตกลง และค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. เมื่อร่าง MOU เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 



๑๕ 

 

ที ่ ประเด็น หน่วยงานรับผิดชอบ 
มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
โดยจังหวัดมีหนังสือถึงกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอรา่ง 
MOU ดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา รายละเอียดตาม 

(๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๔/ว๙๓๔ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗  

(๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ 
ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗  
ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณา MOU ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ใหจ้ังหวัด และกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา  

(๑) (ร่าง) MOU ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
(รวมถึงภาษาต่างประเทศอ่ืน (ถ้ามี)) 

(๒) ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับ MOU ที่จะมีการจดัท าขึ้น) 

(๓) ส าเนาข้อบัญญัต/ิเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือเอกสารเกี่ยวข้องกับการจดัตั้งงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการความร่วมมือ 

(๔) ข้อมูลและรายละเอียดของคู่ภาคีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสงค์จะท าความตกลงร่วมกัน  

(๕) อื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุ 
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
ในเอกสารส าเนาทุกฉบับ 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง   
 ท้องถิ่นจังหวัด และ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๖. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ และให้ความคิดเห็นต่อร่าง MOU 
เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดท า MOU ดังกล่าวมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนั้นแล้วหรือไม่  
รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ หรือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอาจเสนอแก้ไขถ้อยค าที่ใช้ในร่าง MOU ให้มีความเหมาะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง   
 ท้องถิ่นจังหวัด และ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  กระทรวงมหาดไทย 



๑๖ 

 

ที ่ ประเด็น หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ 
ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗    

๘. 

  

กรณีกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดท า MOU ดังกล่าว            
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบัติได้ภายใต้
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จะมีหนังสือแจ้งกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

  กระทรวงมหาดไทย 

๙. กรณีกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นควรน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
ต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาว่าการจัดท า MOU ดังกล่าวเข้าข่ายหนังสือ
สัญญาหรือไม่  

หากเข้าข่ายให้ด าเนินการตามขั้นตอนการท าสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ และต้องเสนอให้ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนาม 
รายละเอียดตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 
๐๕๐๕/ว๑๘๙ ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม ๒๕๔๘  หากไม่ เข้ าข่ าย                        
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศจะต้องมีข้อคิดเห็น
ประกอบการน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  

ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเห็นชอบให้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจ กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือแจ้งกลับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพื่อด าเนินการส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  กระทรวงมหาดไทย 
  กระทรวงการต่างประเทศ 

 

๑๐. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งจังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของเรื่องทราบ  

 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง   
 ท้องถิ่นจังหวัด  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๑ หลังการลงนามใน MOU เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการจัดท าความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว 
ทางระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในเว็บไซด์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งสองฝ่ายยกร่าง MOU 

ก าหนดให้มีการเจรจาระหว่างสองฝ่าย 

จัดท าบันทึกการเจรจาระบุความคบืหน้าในการเจรจา ลงนามโดยหัวหน้าคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่าย 

จัดท าร่างโต้ตอบเพื่อปรับปรุง MOU 

สถ. พิจารณา และใหค้วามคิดเห็นต่อร่าง MOU (ระยะเวลา : 15 – ๖๐ วัน) 

 

 อปท. แจ้งให้จังหวัดทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยจังหวัดมีหนังสือถึง สถ.  
เพื่อเสนอร่าง MOU ให ้สถ. ทราบและพิจารณา (ระยะเวลา : 15 – 30 วัน) 

สถ. มีหนังสือถึง มท. เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

สถ. มีหนังสือ ถึง สถจ. แจ้งให้องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่นพิจารณาจดัส่งเอกสารเพิ่มเติม  

หรือเสนอแกไ้ขถ้อยค าท่ีใช้ในร่าง MOU  

ให้มีความเหมาะสม (ระยะเวลา : 3 – 1๕ วัน) 

 

 กระบวนงานการจัดท าบันทึกความเข้าใจ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายถูกทาบทาม ๒. ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายทาบทาม 

มท. พิจารณาร่าง MOU (ระยะเวลา : 15 – ๖๐ วัน) 

เห็นควรน าเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือเพือ่พิจารณา

พิจารณา 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศพิจารณา

ว่า MOU ดังกล่าวเข้าข่ายหนังสือสัญญาหรือไม่ 

หากเข้าข่าย ต้องเสนอให้

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ก่อนลงนาม 

หากไม่เข้าขา่ย ตอ้งมีข้อคิดเห็น

ประกอบการน าเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อทราบ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีทราบหรือเห็นชอบให้มีการลงนาม MOU                                      

มท. มีหนังสือแจ้งกลับ สถ. เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สถ. มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้ง อปท. เจ้าของเร่ืองทราบ 

เห็นว่าการจัดท า MOU ดังกล่าว มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย

และสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหนา้ที่ของ อปท. 

มท. มีหนังสือแจ้งกลับ สถ. 

สถ. มีหนังสือแจ้งจังหวัด                     

เพื่อแจ้ง อปท. เจ้าของเร่ืองทราบ 

หลังการลงนามใน MOU เรียบร้อยแล้ว ให้ อปท. รายงานผลการจัดท า 

MOU ดังกล่าว ทางระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)  ในเว็บไซด์ สถ. 

 หมายเหตุ ระยะเวลาที่ก าหนดตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นการวิเคราะห์
จากการด าเนินการที่ผ่านมาในอดีต ทั้งนี้ระยะเวลาในการด าเนินการ
สามารถแตกต่างกันได้แล้วแต่กรณี 
 



๑๘ 

 

      
 

 

       องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจ  
 

(๑) หัวข้อของความตกลง ซ่ึงเป็นส่วนระบุชื่อหรือด้านของความร่วมมือที่ประสงค์จะท าความตกลง 

(๒) อารัมภบท ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของภาคีและความเป็นมาของการจัดท าความตกลง 

(๓) บทบัญญัติ ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดท าความตกลง ขอบเขต
ความร่วมมือ ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึง การปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึก
ความเข้าใจ ตลอดจนการยกเลิกความตกลง 

(๔) บทลงท้าย ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจที่ระบุวันและ/หรือเวลาที่บันทึกความเข้าใจ
จะมีผลบังคับใช้ ภาษาที่ใช้ในการจัดท าบันทึกความเข้าใจ ชื่อ-สกุลของผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ และ
พยาน 
 

อนึ่ง องค์ประกอบของบันทึกความเข้าใจอาจมีความแตกต่างกัน ตามเจตนาและวัตถุประสงค์
ของบันทึกความเข้าใจอยู่บนพื้นฐานความเห็นชอบจากทุกภาคี 

นอกจากนี้ ในการจัดท าบันทึกความเข้าใจ ควรระบุรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
และจังหวัดให้ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหมือนกัน ทั้งนี้ ส าหรับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยรูปแบบทั่วไป สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

(๑) องค์การบริการส่วนจังหวัด 

(๒) เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) 

(๓) องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

 
 
 



๑๙ 

 

   การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ 

 
 

 
 
 
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจที่ได้
มีการลงนามแล้ว ควรด าเนินการตามที่วิธีการที่ได้บัญญัติไว้ในบันทึกความเข้าใจที่ได้มีการลงนามร่วมกัน 
หากไม่ได้มีการบัญญัติวิธีการหรือการด าเนินการเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีวิธีการในการด าเนินการดังนี้ 

(๑) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจที่ม ี๒ ฝ่าย  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเจรจาขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ
ด้วยวาจา หรือมีการท าหนังสือแลกเปลี่ยน ก่อนการท าเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้บริหารหรือผู้แทน 
ที่ได้รับมอบหมายของทั้งสองฝ่ายในบันทึกความเข้าใจ ฉบับแก้ไข  

(๒) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจที่มหีลายฝ่าย  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้ภาคีทุกฝ่ายทราบ และมีสิทธิที่จะร่วมตัดสินใจ/
รว่มในการเจรจา หรือท าความตกลง/หนังสือแลกเปลี่ยนใด ๆ  เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจ 
ก่อนการท าเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้บริหารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของภาคีทุกฝ่าย
ในบันทึกความเข้าใจ ฉบับแก้ไข ยกเว้นบัญญัติไว้ในบันทึกความเข้าใจว่า อนุญาตให้ท าความตกลงแก้ไขเป็นกลุ่มเล็ก
หรือเฉพาะบางภาคี และการแก้ไขของกลุ่มเล็กนี้ต้องไม่กระทบต่อภาคีอื่น ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ 
และไม่เป็นการแก้ไขท่ีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจโดยรวม 

   ทั้งนี้ หากการปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจไม่ขัดกับหลักการเดิมของบันทึกความเข้าใจที่ได้ผ่านการอนุมัติ
หรือได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเสนอเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายหลัง  พร้อมชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และน าส่งบันทึกความเข้าใจ ฉบับแก้ไขในรายงาน
การด าเนินงานดังกล่าวในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ : การตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนิน  
ความร่วมมือกับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

บทที่ ๓ : การตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  บทนี้จะกล่าวถึงการตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือ
กับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะแบ่งช่วงเวลาของการตั้งงบประมาณ
ตามข้ันตอนการจัดท าความตกลง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงเวลา ได้แก่  
 

๑. ก่อนการลงนามความตกลงฯ  
  การตั้งงบประมาณก่อนการลงนามความตกลงฯ หมายรวมถึง การตั้งงบประมาณ

และการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจา
ร่างความตกลงทั้งในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้แทนฝ่ายไทย ค่าจัดการประชุมหารือ/เจรจา/
เตรียมการสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย เป็นต้น 

 

๒. ณ วันที่มีพิธีลงนามความตกลงฯ 
 การตั้งงบประมาณ ณ วันที่มีพิธีลงนามความตกลงฯ หมายรวมถึง การตั้งงบประมาณ

และการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) กรณีจัดพิธีลงนามความตกลงฯ ในประเทศไทย  

      การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล อาทิ ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าของขวัญ 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าบริการที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตลอดจนค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าอุปกรณ์การลงนามต่าง ๆ เป็นต้น 

(๒) กรณีจัดพิธีลงนามความตกลงฯ ในต่างประเทศหรือในประเทศภาคี  
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ โดยเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าของขวัญ ค่าอาหารของคณะผู้แทนฝ่ายไทย เป็นต้น 
 

๓. หลังการลงนามความตกลงฯ 
  การตั้งงบประมาณ หลังการลงนามความตกลงฯ  หมายรวมถึง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑)  ค่าใช้จ่ายในประเทศ อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าของขวัญ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าบริการที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการตามความตกลงอ่ืน ๆ 

(๒)  ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ อาทิ การเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือด าเนินการตามความตกลง
ของคณะผู้แทนฝ่ายไทย รวมถึงค่าสถานที่ ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ฯลฯ 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ระเบียบ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีและหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ๒) 

รายละเอียดส าหรับการตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินความร่วมมือ 
กับต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

i 
  
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
 

กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดรายละเอียดส าหรับการตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินความร่วมมือ
กับหน่วยงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
ช่วงเวลา รายละเอียด 

 
(๑) ก่อนการลงนามความตกลงฯ  

 

 
กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาร่างข้อตกลง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้แทนฝ่ายไทยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ 
ดังนี้ 

(1) กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาร่างข้อตกลง
ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศของคณะผู ้แทนฝ่ายไทย
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

 อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย: ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(2) กรณีค่าจัดการประชุมหารือ/เจรจา/เตรียมการ                
สองฝ่ายหรือหลายฝ่าย  

การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย: ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
 



๒๓ 

 

ช่วงเวลา รายละเอียด 
 
(๒) ณ วันที่มีพิธีลงนามความตกลงฯ 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณ

และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ
ได้ดังนี ้

 

         (๑)  กรณีการจัดพิธีลงนามความตกลงฯ ในประเทศไทย  
การ เบิกค่ า ใช้ จ่ าย ให้ ถื อปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

(๑.๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล อาทิ  ค่ าของขวัญ 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าบริการที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  

การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

(1.2) ค่าพิมพ์เอกสาร  
การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(1.3)  ค่าอุปกรณ์การลงนามต่าง ๆ  
การตั้ งงบประมาณ : งบด าเนินงาน หมวดวัสดุ  

ประเภทวัสดุส านักงาน 
(1.4) ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง  
การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย: ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

(2)  กรณีการจัดพิธีลงนามความตกลงฯ ในต่างประเทศ
หรือในประเทศภาคี  
  (2.๑) ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง  

การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย: ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



๒๔ 

 

ช่วงเวลา รายละเอียด 
(2.2) ค่าของขวัญ และค่าอาหารของคณะผู้แทนฝ่ายไทย  
การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย: ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

 
(3)  หลังการลงนามความตกลงฯ  
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถตั ้งงบประมาณ

และการเบิกจ่ายเงินได้ ดังนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายในประเทศ 
 (๑.1) ค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล

หรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
ค่าสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าบริการที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  

 การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 (1.2) ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง  
  กระทรวงมหาดไทยไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
และเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอก หรือคณะบุคคลภายนอก
ในการนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานได้ 

(๒) ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ  
 (2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือ

ด าเนินการตามความตกลงของคณะผู้แทนฝ่ายไทย รวมถึง              
ค่าสถานที่ ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง  

 การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

 อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย: ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 (2.2) ค่าของขวัญ ค่าอาหาร  
 การตั้งงบประมาณ: งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   



๒๕ 

 

ช่วงเวลา รายละเอียด 
 อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย: ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 
การก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามความตกลงในบันทึกความตกลง  
  

  
 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ตามบันทึกข้อตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องพิจารณาถึงอ านาจและหน้าที่ ในการด าเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และการเบิกจ่ายเงิน  
 
 การตั้งงบประมาณต้องตรวจสอบรายจ่ายที่จะต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่  
และการตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามการจ าแนกงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด ส าหรับการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
การจัดท าความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนปี พ.ศ.2547 
 

   
  กรณีที่การจัดท าความตกลงระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นก่อนปี พ.ศ.2547 
ซึ่งยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าควรมีการด าเนินการอย่างไร เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
เป็นรายกรณีไป เพราะมีรายละเอียดของเรื่องที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามความตกลงฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะด าเนินการตามความตกลงฯ ที่จัดท าก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สามารถหารือมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนการด าเนินการตามความตกลงดังกล่าว 
 

การจัดท าความตกลงระหว่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  กรณีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะท าความตกลงความร่วมมือด้าน
การศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
หน่วยงานอื่น  ๆ ในสังกัดภาครัฐของต่างประเทศ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดของ
สถาบันการศึกษาท่ีประสงค์จะจัดท าความตกลงเป็นผู้จัดท า/ลงนามในความตกลงกับหน่วยงานภาคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ภาคผนวก  
(๑) ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ท าความตกลงความร่วมมือได้    
๑.๑ องค์การระหว่างประเทศ  
 

ล าดับ ชื่อองคการ (ภาษาไทย) ชื่อองค์กร (ภาษาอังกฤษ) สัญลักษณ์ 
1. องคการอาหารและเกษตร 

แหงสหประชาชาติ 
Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations หรือ FAO 
 

 

2. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
 

International Labour 
Organization in Asia and the 
Pacific หรือ ILO 
 

 

3. องค์การระหว่างประเทศ 
เพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 

International Organization for 
Migration หรือ IOM 
 
  

4. โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environment 
Programme หรือ UNEP 
 
 
 

 

๕. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United Nations Development 
Programme หรือ UNDP 
 
 
 

 

๖. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

United Nations Educational  
Scientific and Cultural 
Organization หรือ UNESCO 
 
 
 

 

๗. กองทุนสหประชาชาติเพ่ือประชากร United Nations Population Fund  
หรือ UNFPA 

 



๓๐ 

 

ล าดับ ชื่อองคการ (ภาษาไทย) ชื่อองค์กร (ภาษาอังกฤษ) สัญลักษณ์ 
๘. หน่วยงานส าคัญทางด้านการพัฒนาการ 

ตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ 
United Nations Human 
Settlements Programme หรือ 
UN-HABITAT 
 
 

 

๙. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ 

United Nations Human Rights 
Council หรือ UNHRC 
 
  

1๐. องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ United Nations Children's Fund 
หรือ UNICEF 
 
 
 

 

1๑. องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม 
แห่งสหประชาชาติ 

United Nations Industrial 
Development Organization หรือ 
UNIDO 
 
 

 

1๒. ส านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 
เพ่ือการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ 

International Decade for Natural 
Disaster Reduction หรือ IDNDR 
 
 

 

1๓. ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 
แห่งสหประชาชาติ 

Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees 
หรือ UNHCR 
 
 

 

1๔.  องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และเพ่ิมพลังของผู้หญิง 
แห่งสหประชาชาติ 
 

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

1๕. องค์การอนามัยโลก World Health Organization หรือ 
WHO 

 
 



๓๑ 

 

1.๒ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศลาว ประเทศ
มาเลเซีย 

ประเทศอเมริกา 

ส่วนภูมภิาค 
 (จังหวัด, อ าเภอ, 
ต าบล, หมู่บ้าน) 

มณฑล,มณฑล
ปกครองตนเอง,
เทศบาลนคร,
เขตบริหารพิเศษ 

 
 
 
 

 
 

- 

ระดับจังหวัด 
มหานคร,เมือง,
อ าเภอ,เขต,ต าบล 

แขวง, เมือง, บ้าน อ าเภอ, 
ต าบล, หมู่บ้าน 

 

 
 
 

มลรัฐ 

 

ส่วนท้องถิ่น 
มี 2 รูปแบบ 
1.แบบท่ัวไป  
อบจ., เทศบาล, อบต. 
2.แบบพิเศษ 
กรุงเทพฯ, พัทยา 
 

มี 2 ประเภท 
1.จังหวัด(บน) 
โทะ, โด, ฟู, เคน 
2.เทศบาล(ล่าง) 
เทศบาลนคร , 
เทศบาลเมือง,
เทศบาลหมู่บ้าน 

 

ระดับท้องถิ่น 
แขวง, หมู่บ้าน 

 
 
 
- 

รัฐบาลท้องถิ่น 
มี 5 รูปแบบ 
สภานคร(ใหญ่สดุ),
สภาเทศบาล, สภา
เมือง,
คณะกรรมการ
เมือง, สภาท้องถิ่น
(เล็กสดุ) 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

เคาน์ตี ้(County), 
มิวนิซิปอล 
(Municipal 
government), 
ทาว์น (Town), 
เขตพิเศษ 
(Special District) 

 

 



๓๒ 

 

1.๓ สถาบันการศึกษา 

สถาบันหรือหน่วยงานด้านการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าความตกลง
ความร่วมมือด้วยนั้น ควรเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
หรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าของประเทศนั้น ๆ  

 

 (ตัวอย่าง) 
ชื่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (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 

 

          ชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (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 



๓๓ 

 

๘. JAPAN AOMORI UNIVERSITY 

๙. JAPAN AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY 

๑๐. JAPAN ASAHI UNIVERSITY 

ฯลฯ 

     ชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ (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 

รายช่ือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

(๒) ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื่องการติดต่อ
ท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕) (เอกสาร ๑) 
 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท ๐๒๐๔.๑/๔๘๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง การท าความตกลง
กับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ (เอกสาร ๒) 
 

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๓๗๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
เรื่อง การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ (เอกสาร ๓) 
 

 หนังสือกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔.๑/ว ๒๐๙๕ 
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง การจัดท าความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น (เอกสาร ๔) 
 

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 934 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 25๔7 
เรื่อง การจัดท าความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น (เอกสาร ๕) 

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (เอกสาร ๖) 
 

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) (เอกสาร ๗) 
 

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๗๙๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดท าความตกลงกับต่างประเทศ (เอกสาร ๘) 
 

 พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒, พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 2๓ และ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ 
(เอกสาร ๙ – ๑๑) 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (เอกสาร 12) 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 (เอกสาร ๑๓) 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

แหล่งอ้างอิง  
กองความร่วมมือด้านความม่ันคง ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผนกลาโหม.        
องค์ความรู้ เรื่อง การจัดท าความตกลงระหว่าง กห. กับ กห. มิตรประเทศ. 

วารสารทางวิชาการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออนไลน์ ฉบับปฐมฤกษ์.MOU MOC และ MOA,  ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ ชูมาก. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง.  พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘ 

ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร. กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม2. พิมพ์ครั้งที่6 กรุงเทพฯ : บริษัท 
ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 2550 

สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร. กฎหมายระหว่างประเทศ.  พิมพ์ครั้งแรก กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, 2548 

ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าบันทึกความเข้าใจกับต่างประเทศ, 2556 

ส านักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
http://www.bihmoph.net/userfiles/file/mou&sideevent%20manual2560%20/MOU%20manual.pdf. 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2559. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
คณะที่ปรึกษา  
นายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายทวี เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
นายขจร ศรีชวโนทัย   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
นายสันติธร ยิ้มละมัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 
 
คณะท างาน 
นายธนา ยันตรโกวิท  ที่ปรึกษาคณะท างาน    
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อ านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 
นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช  ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์  ผู้อ านวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รักษาราชการแทน
    ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
นายช านาญ มีข า   ผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    
คณะผู้จัดท า 
นางวนรศม์ วงศ์ปิยะสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวติดตา บัวบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวสุพรรษา จ้อยศิริ  พนักงานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 
 




















































































































































