


                    (แบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

             แบบสอบถาม 
แนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 

๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น………………………………………………..............................................………............ 
อําเภอ …………………………….................. จังหวัด ………………….….…………...........รหัสไปรษณีย............................... 
โทร …………………………………….............  โทรสาร .…………………………………........................................................... 

๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานจัดอยูในกลุมใดบาง (เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ) 

    ๑. กลุม อปท. ท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 
   ๒. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม  
   ๓. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานการคาและการลงทุน  
   ๔. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานการทองเท่ียว 
   ๕. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานการศึกษา 
   ๖. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานสาธารณสุข 

    ๗. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 
    ๘. กลุม อปท. ท่ีตองสงเสริมดานอัตลักษณ  

๓.       องคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานมีความประสงคท่ีจะดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนดานใดบาง โปรดจัดลําดับความสําคัญจากตัวเลือกในขอท่ี ๒ . จํานวน ๓ ลําดับ โดยลําดับท่ี ๑                
มีความสําคัญมากท่ีสุด พรอมระบุเหตุผล 

 ๑) .………………………………….....................................................…………………………………......................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

๒) .………………………………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

๓) .………………………………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

๔. ผลการดําเนินงานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีโดดเดน (โปรดแนบเอกสารประกอบถามี)  

๑) .………………………………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

๒) .………………………………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

๓) .………………………………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 



                    (แบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ในดานใดบาง 

(เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ) 
 บุคลากรของ อปท. มีความตระหนักรูในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 บุคลากรของ อปท. มีความรูพ้ืนฐานและทราบถึงผลกระทบดานบวกและดานลบในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 บุคลากรของ อปท. ไดเขารับการฝกอบรมโครงการอาเซียน 
 บุคลากรของ อปท. ไดเขารับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
 บุคลากรของ อปท. ไดเขารับการฝกอบรมภาษาเพ่ือนบาน/ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 อปท. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานดานอาเซียนและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
 อปท. ไดบรรจุโครงการ/แผนงานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในแผนพัฒนาทองถ่ินแลว  
 อปท. ไดดําเนินโครงการ/แผนงานการเตรียมความพรอมฯ แลวบางสวน 
 อปท. ไดดําเนินโครงการ/แผนงานการเตรียมความพรอมฯ ท่ีวางแผนแลวเสร็จ 

 
หมายเหตุ: โครงการ/แผนงานรวมถึงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน/ระบบคมนาคม/การคาและการลงทุน/      
การทองเท่ียว/การศึกษา/สาธารณสุข/สิ่งแวดลอม/อัตลักษณ   

  

๖. ปญหา/ขอเสนอแนะท่ีตองการใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุน (ถามี) 

๑) .………………………………….....................................................…………………………………......................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

๒) .………………………………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

๓) .………………………………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(....................................................) 
ตําแหน่ง............................................ 

 
หมายเหตุ ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
ส่วนวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์สาํนกัพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
โทรศพัท.์ 0-2241-9000 ต่อ 2214 



   (แบบส ำหรับส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด)  

 

      แบบรายงาน 
แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
๑.  จังหวัด ................................................................................................................................... 

๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดจ านวน ...............แห่ง 

  ๑. กลุ่ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน                     จ ำนวน.............................แห่ง  
๒. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบคมนำคม จ ำนวน..............................แห่ง 
๓. กลุ่ม อปท. ที่ตอ้งส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน     จ ำนวน.............................แห่ง 
๔. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว        จ ำนวน.............................แห่ง 
๕. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ        จ ำนวน.............................แห่ง 
๖. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข        จ ำนวน.............................แห่ง 

 ๗. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม        จ ำนวน.............................แห่ง 
 ๘. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์         จ ำนวน.............................แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะด าเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้  

ตัวอย่าง จังหวัด ขอนแก่น 

 

ล ำดบั อ ำเภอ อปท. อปท. ที่มี
พรมแดน
ติดตอ่กบั
ประเทศเพื่อน
บ้ำน   

อปท. ที่ต้อง
สง่เสริมด้ำน
โครงสร้ำง
พืน้ฐำนและ
ระบบคมนำคม   

อปท. ที่ต้อง
สง่เสริมด้ำน
กำรค้ำและ
กำรลงทนุ 

อปท. ที่ต้อง
สง่เสริม
ด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยว   

อปท. ที่ต้อง
สง่เสริมด้ำน
กำรศกึษำ   

อปท. ที่ต้อง
สง่เสริมด้ำน
สำธำรณสขุ   

อปท. ที่ต้อง
สง่เสริมด้ำน
สิง่แวดล้อม   

อปท. ที่
ต้องสง่เสริม
ด้ำน 

อตัลกัษณ์    

หมำยเหต ุ

(ถ้ำมี) 

1 ก กข  1 3  2     

2 ก กค    1  2  3  
3 ก กง 1 2 3       

4 ก กจ    3  1 2   

5 ข           

6 ข           

7 ข           

8 ข           

9 ค           

10 ค           

11 ค           

12 ค           

(หมายเหตุ: ระบุเพียง ๓ อันดับแรก โดยล าดับที่ ๑ มีความส าคัญมากที่สุด) 



   (แบบส ำหรับส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด)  

 

 

๔. สรุปผลการด าเนนิงานการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่โดดเดน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี)  

๑) .…………………………………................................................................................................................ 
๒) .…………………………………................................................................................................................
๓) .…………………………………................................................................................................................ 
๔) .…………………………………................................................................................................................ 
๕) ………………………............................................................................................................................. 
๖)………………………………….................................................................................................................. 
 

๕. สรุปผลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เรื่อง    จ านวน (อปท.) 

บุคลำกรของ อปท. มีควำมตระหนักรู้ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

บุคลำกรของ อปท. มีควำมรู้พื้นฐำนและทรำบถึงผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

 

บุคลำกรของ อปท. ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรอำเซียน    

บุคลำกรของ อปท. ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษ    

บุคลำกรของ อปท. ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมภำษำเพ่ือนบ้ำน/ประเทศสมำชิกอำเซียน  

อปท. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นท่ีทรำบถึงข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอำเซียนและ 

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน   

 

อปท. ได้บรรจุโครงกำร/แผนงำนกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนใน 

แผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว 

 

อปท. ได้ด ำเนินโครงกำร/แผนงำนกำรเตรียมควำมพร้อมฯ แล้วบำงส่วน  

อปท. ได้ด ำเนินโครงกำร/แผนงำนกำรเตรียมควำมพร้อมฯ ที่วำงแผนแล้วเสร็จ  

 



   (แบบส ำหรับส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด)  

 

 

๖. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุน  

๑) .…………………………………................................................................................................................ 
๒) .…………………………………................................................................................................................
๓) .…………………………………................................................................................................................ 
๔) .…………………………………................................................................................................................ 
๕) ………………………............................................................................................................................. 
๖)………………………………….................................................................................................................. 

 

 

ลงชื่อ....................................................... 
         (......................................................) 
           ต ำแหน่ง.......................................... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่  
ส่วนวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
โทรศัพท.์ 0-2241-9000 ต่อ 2214 


