(แบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
แบบสอบถาม
แนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
๑.

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น………………………………………………..............................................………............
อําเภอ …………………………….................. จังหวัด ………………….….…………...........รหัสไปรษณีย...............................
โทร ……………………………………............. โทรสาร .…………………………………...........................................................

๒.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานจัดอยูในกลุมใดบาง (เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ)









๑. กลุม อปท. ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
๒. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม
๓. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานการคาและการลงทุน
๔. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานการทองเที่ยว
๕. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานการศึกษา
๖. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานสาธารณสุข
๗. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานสิ่งแวดลอม
๘. กลุม อปท. ที่ตองสงเสริมดานอัตลักษณ

๓.
องค กรปกครองสวนท องถิ่น ของท านมีค วามประสงคที่จะดํา เนิ นการเตรียมความพรอมเขา สูประชาคม
อาเซี ย นด า นใดบ า ง โปรดจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ จากตั ว เลื อ กในข อ ที่ ๒. จํ า นวน ๓ ลํ า ดั บ โดยลํ า ดั บ ที่ ๑
มีความสําคัญมากที่สุด พรอมระบุเหตุผล
๑) .………………………………….....................................................………………………………….........................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๒) .…………………………………....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๓) .…………………………………....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๔.

ผลการดําเนินงานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนที่โดดเดน (โปรดแนบเอกสารประกอบถามี)

๑) .…………………………………....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๒) .…………………………………....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๓) .…………………………………....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

(แบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
๕.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ในดานใดบาง

(เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ)
 บุคลากรของ อปท. มีความตระหนักรูในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 บุคลากรของ อปท. มีความรูพื้นฐานและทราบถึงผลกระทบดานบวกและดานลบในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 บุคลากรของ อปท. ไดเขารับการฝกอบรมโครงการอาเซียน
 บุคลากรของ อปท. ไดเขารับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
 บุคลากรของ อปท. ไดเขารับการฝกอบรมภาษาเพื่อนบาน/ประเทศสมาชิกอาเซียน
 อปท. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบถึงขอมูลพื้นฐานดานอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 อปท. ไดบรรจุโครงการ/แผนงานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในแผนพัฒนาทองถิ่นแลว
 อปท. ไดดําเนินโครงการ/แผนงานการเตรียมความพรอมฯ แลวบางสวน
 อปท. ไดดําเนินโครงการ/แผนงานการเตรียมความพรอมฯ ที่วางแผนแลวเสร็จ
หมายเหตุ: โครงการ/แผนงานรวมถึงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน/ระบบคมนาคม/การคาและการลงทุน/
การทองเที่ยว/การศึกษา/สาธารณสุข/สิ่งแวดลอม/อัตลักษณ
๖.

ปญหา/ขอเสนอแนะที่ตองการใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุน (ถามี)

๑) .………………………………….....................................................………………………………….........................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๒) .…………………………………....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๓) .…………………………………....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(....................................................)
ตําแหน่ ง............................................
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่
ส่วนวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
โทรศัพท์. 0-2241-9000 ต่อ 2214

(แบบสำหรับสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
แบบรายงาน
แนวทางดาเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๑. จังหวัด ...................................................................................................................................
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดจานวน ...............แห่ง
๑. กลุ่ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน
๒. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบคมนำคม
๓. กลุ่ม อปท. ที่ตอ้ งส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
๔. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว
๕. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
๖. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข
๗. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม
๘. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์

จำนวน.............................แห่ง
จำนวน..............................แห่ง
จำนวน.............................แห่ง
จำนวน.............................แห่ง
จำนวน.............................แห่ง
จำนวน.............................แห่ง
จำนวน.............................แห่ง
จำนวน.............................แห่ง

๓.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะดาเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

ตัวอย่าง จังหวัด ขอนแก่น
ลำดับ อำเภอ

อปท.

1
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12
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ก
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ค
ค
ค

อปท. ที่มี
พรมแดน
ติดต่อกับ
ประเทศเพื่อน
บ้ ำน

1

อปท. ที่ต้อง
ส่งเสริ มด้ ำน
โครงสร้ ำง
พื ้นฐำนและ
ระบบคมนำคม
1
2

อปท. ที่ต้อง
ส่งเสริ มด้ ำน
กำรค้ ำและ
กำรลงทุน

อปท. ที่ต้อง อปท. ที่ต้อง อปท. ที่ต้อง อปท. ที่ต้อง
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ มด้ ำน ส่งเสริ มด้ ำน ส่งเสริ มด้ ำน
ด้ ำนกำร
กำรศึกษำ สำธำรณสุข สิง่ แวดล้ อม
ท่องเที่ยว

3

2
1

2

3

1

3

3

(หมายเหตุ: ระบุเพียง ๓ อันดับแรก โดยลาดับที่ ๑ มีความสาคัญมากที่สุด)

อปท. ที่
หมำยเหตุ
ต้ องส่งเสริ ม (ถ้ ำมี)
ด้ ำน
อัตลักษณ์

2

(แบบสำหรับสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด)

๔.
สรุปผลการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี)
๑) .…………………………………................................................................................................................
๒) .…………………………………................................................................................................................
๓) .…………………………………................................................................................................................
๔) .…………………………………................................................................................................................
๕) ……………………….............................................................................................................................
๖)…………………………………..................................................................................................................
๕.

สรุปผลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง

บุคลำกรของ อปท. มีควำมตระหนักรู้ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
บุคลำกรของ อปท. มีควำมรู้พื้นฐำนและทรำบถึงผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
บุคลำกรของ อปท. ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรอำเซียน
บุคลำกรของ อปท. ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษ
บุคลำกรของ อปท. ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมภำษำเพื่อนบ้ำน/ประเทศสมำชิกอำเซียน
อปท. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นที่ทรำบถึงข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอำเซียนและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
อปท. ได้บรรจุโครงกำร/แผนงำนกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว
อปท. ได้ดำเนินโครงกำร/แผนงำนกำรเตรียมควำมพร้อมฯ แล้วบำงส่วน
อปท. ได้ดำเนินโครงกำร/แผนงำนกำรเตรียมควำมพร้อมฯ ที่วำงแผนแล้วเสร็จ

จานวน (อปท.)

(แบบสำหรับสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด)

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

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

หมำยเหตุ ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่
ส่วนวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์. 0-2241-9000 ต่อ 2214

