แนวทางดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. กลุ่ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ผลกระทบ
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม

ปัญหารุกรานที่ดินทากิน ทรัพยากรป่าไม้
ถูกทาลายและแหล่งนาเน่าเสีย

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และความไม่ เพียงพอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที- ่
ไม่ตรงกัน
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้า มนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด
-

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. โดยการพัฒนาระบบ
คมนาคม การไฟฟ้า การพัฒนาแหล่งนา และระบบนาประปาให้ได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. การจัดทาป้าย
เส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร
- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล่อยนาเสียและการจัดเตรียมพืนที่ทิงขยะ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่ารักษาสมดุล
ธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการสาธารณสุข
เพื่อป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพืนที่
- ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านและ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
- จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจาชุมชน หากพบว่า
มีความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการต่อไป

๒. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ผลกระทบ
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและ
ปิดบริการเร็ว
พืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ
รองรับการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ให้ อบจ. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวมโดยดาเนินการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมใน อปท. ที่ขาดแคลนงบประมาณ
- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service), การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Services
Inspection) และด่านศุลกากรแบบ Single window

-๒๓. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
ผลกระทบ
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบ
ทาการค้าตามแนวชายแดน
ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม
SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตรา
ดอกเบียต่า
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนสาหรับเกษตรกร
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน
การค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร

- ส่งเสริมการดาเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. อานวยความสะดวกในเรื่องข้อมูล
ข้อเสนอแนะ และประสานให้เอกชนดาเนินการ
- - จัดทาผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพืนที่การค้าและ
- การลงทุน
สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะ
- - ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะของ
คล้ายกัน
- การรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
- มีความเข้มแข็งและสามารถเพิ่มอานาจต่อรองกับผู้ค้ารายใหญ่ได้
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
- เร่งรัดให้มีการจัดทาระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุก อปท. เช่น
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น
- อานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.)
๔. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ผลกระทบ
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ
แหล่งท่องเที่ยว/ การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว /การบารุงรักษาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การสร้างเส้นทางเครือข่าย
ท่องเที่ยว/ กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง อปท. ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่
ติดกัน, การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

-๓ผลกระทบ

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอานวย
ความสะดวกเช่น ป้ายชีทาง และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและ
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
- ประสานทุกภาคส่วนให้บารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยนาการจัดการความรู้มาใช้ในการดาเนินงาน
- จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว
- เพิ่ ม ช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรม
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์, สื่อวิทยุ และ โทรทัศน์
- จัดทาป้ายชีทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา
- จัดตังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
ประเทศไทย และกาชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขัน
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

๕. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา
ผลกระทบ
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- สนั บสนุ นให้ ส ถาบั นทางการศึ กษาเร่ งรั ด พั ฒ นาเยาวชนให้ ส ามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน
- จัดสรรงบประมาณในการจ้ างครู สอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
- ปรับปรุงหลั กสู ตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การฟังและพูด
เพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานในประเทศมี - สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมีการปรับเปลี่ยน
อยู่ อ ย่ า งจ ากั ด เนื่ อ งจากการจั ด ท าข้ อ มู ล ข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ไม่เป็นระบบและมีความล้าหลัง
การเรี ย นการสอนของไทยไม่ ส อดคล้ อ งกั บ - ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกเพื่ออานวย
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต่อ
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

-๔๖. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ผลกระทบ
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขันมูลฐานทัง ๑๔ ด้าน ได้แก่
๑) การสุขศึกษา (Health Education)
๒) โภชนาการ (Nutrition)
๓) การจัดหานาสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and
Sanitation)
๔) การเฝ้าระวังโรคประจาถิ่น (Surveillance for Local Disease
Control)
๕) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization)
๖) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child
Health and Family Planning)
๗) การรักษาพยาบาลขันพืนฐาน (Simple Treatment)
๘) การจัดหายาที่จาเป็น (Essential Drugs)
๙) สุขภาพจิต (Mental Health)
๑๐) ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
๑๑) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
๑๒) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)
๑๓) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ (Accident and
Noncommunicable Disease Control)
๑๔) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS)
- วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยการจัดตัง
หน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค
- กาหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ
และยาเสพติดอย่างจริงจัง
- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านซึ่งอยู่
ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นกาลังสาคัญของ อปท.

-๕๗. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ
แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหาขยะ แหล่งนาเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ - จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ. เป็นแม่ข่ายในการสร้าง
การรุกรานที่ดินทากิน และการทาลาย
โรงกาจัดขยะรวมและการแยกขยะ
ทรัพยากรป่าไม้
- วางระบบกาจัดนาเสียรวมในเขต อปท.
- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นนา และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
- จัดการที่ดินทากินและแบ่งเขตพืนที่ป่าอุทยานและป่าสงวนให้มี
ความชัดเจน
- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การจัดตัง
อาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน
๘. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
ผลกระทบ
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและ
การเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน
“รู้เขา รู้เรา”

แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด
อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
- ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สาคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย การละเล่นพืนบ้าน อาหาร และขนมไทย
- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
- จัดทาพิพิธภัณฑ์พืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น
เพื่อแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน

