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ที่  มท 0891.4/ ว 127  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
               ถนนราชสีมา กทม.  10300 
 18  มกราคม  2550 
เรื่อง   การลงนามความรวมมือในการดําเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาขอตกลงความรวมมือ จํานวน 1 ชุด   
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตําบล ไดลงนามขอตกลงความ
รวมมือในการดําเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น กับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2550 โดยตกลงดําเนินงานรวมกันในการสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางนําไปสูการปฏิบัติ 
เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดชุมชน
ทองถิ่นที่อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร สมานฉันท แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการที่จะอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดและ
ถายทอดศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมทองถิ่น รวมทั้งการจัดการภูมิวัฒนธรรม ที่รักษาอัตลักษณ
ของทองถิ่นและการขจัดมลทัศน โดยการดําเนินงานดังกลาวจะใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
อําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดการเรียนการสอนที่มีการ
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยจะใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานรวมกัน 
 เพ่ือเปนการประสานการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานภาคีเครือขายการดําเนินงานดานวัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอ
ความรวมมือใหจังหวัดแจงขอตกลงความรวมมือดังกลาวขางตนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทราบเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ขอแสดงความนับถือ 
 สมพร   ใชบางยาง 
 (นายสมพร  ใชบางยาง) 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 4122-3  โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102,4112 
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ขอตกลงความรวมมือ 
ระหวาง 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 

และสมาคมองคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
********************** 

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคม
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งตอไปเรียกวา “องคกรภาคี” ไดตกลงในการจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวย
ความรวมมือทางวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งในขอตกลงรวมกันนี้ จะเปนความรวมมือขององคกรภาคี 
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และสนับสนุนดานศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจารีตประเพณี
ของทองถิ่น โดยองคกรภาคีจะดําเนินงานรวมกันในเรื่องดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ องคกรภาคี จะสงเสริม สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรู เขาใจและ
เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 ขอ ๒ องคกรภาคี จะสงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการดาน 
ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชน องคกรเครือขายทางวัฒนธรรมในทองถิ่น 
 ขอ ๓ องคกรภาคี จะสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและในเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ 
สภาวัฒนธรรมตําบล ทางดานศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น 
 ขอ ๔ องคกรภาคี จะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อใหเกิดชุมชน
ทองถิ่นที่อยูรวมกันอยางเอื้ออาทรและความสมานฉันท และสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีระหวางชุมชนทองถิ่นที่มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีแตกตางหลากหลายในสังคมไทย 
 ขอ ๕ องคกรภาคี จะสงเสริม สนับสนุน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดการเรียนการสอน เพื่อ
อนุรักษ สืบทอด ถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู ทางศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมของทองถิ่น 
รวมท้ังสงเสริมการใชหลักสูตรทองถิ่นดานภูมิปญญา และ ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถิ่น 
 ขอ ๖ องคกรภาคี จะสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางวัฒนธรรมทองถิ่น 
รวมท้ังองคกรเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ สภา
วัฒนธรรมตําบล ในการดําเนินงาน อนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรทองถิ่น จารีตประเพณีและวัฒนธรรม อันเปนอัตลักษณและรากเหงาของทองถิ่น 
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 ขอ ๗ องคกรภาคี จะสนับสนุน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สราง พัฒนา และ
ทํานุบํารุง รักษาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม และกิจกรรมลานวัฒนธรรมในทองถิ่น 
 ขอ ๘ องคกรภาคี จะสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น ในการรักษาคุณธรรม 
จริยธรรมและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในชุมชน  และการอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนมรดกของทองถิ่นสืบไป 
 ขอ ๙ องคกรภาคี จะรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยรักษาอัตลักษณของทองถิ่นและขจัดมลทัศนเปนสําคัญ 
 ขอ ๑๐ องคกรภาคี จะรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ และจะสนับสนุนทรัพยากรในการ
ดําเนินงานรวมกันตอไป 
 ขอ ๑๑ องคกรภาคี จะรวมกันประชุมหารือในการจัดตั้งกลไกที่จะใหคําปรึกษา แนะนํา 
ติดตาม และประเมินผล แผนงาน โครงการ กิจกรรมการดําเนินงานตามกรอบ ขอตกลงความรวมมือฉบับ
นี้ตอไป 
 ขอตกลงนี้ทําไวเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีขอตกลงตรงกันทั้งหา
ฉบับใหถือไวหนวยงานละหนึ่งฉบับ และมีผลเปนขอผูกพันในการดําเนินงานขององคกรภาคี ตั้งแตวันที่
ลงนามในขอตกลงเปนตนไป 
 
ลงช่ือ สมพร   ใชบางยาง ลงช่ือ ปริศนา  พงษทัดศิริกุล 
 (นายสมพร  ใชบางยาง)  (นางปริศนา  พงษทัดศิริกุล) 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
 
ลงช่ือ วิจัย  อัมราลิขิต ลงช่ือ วิฑูร  ชาติปฏิมาพงษ 
 (นายวิจัย  อัมราลิขิต)  (นายวิฑูร  ชาติปฏิมาพงษ) 
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
 
 ลงช่ือ นพดล  แกวสุพัฒน 
 (นายนพดล  แกวสุพัฒน) 
 นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 


