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การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางองคกรภาคประชาสังคมและหนวยงานผูกําหนดนโยบายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ภายใตหัวขอการแนวทางปฏิบัติตามตัวอยางที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรภาคประชาสังคมและหนวยงานผูกําหนดนโยบายไดมารวมตัวกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใตหัวขอการ
แนวทางปฏิบัติตามตัวอยางที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในวันนี้ (19/5/2555) ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดประชุมภายใตการบริหารจัดการตามโครงการ DELGOSEA - ซึ่งเปนโครงการในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับเมือง
ตัวอยางที่ดี ประเทศเวียดนามไดกําหนดใหมีการพูดคุยกันในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ กรุงฮานอย ประเทศฟลิปปนสและประเทศ
อินโดนีเซีย จัดใหมีการประชุม ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา และ วันที่ 17 เมษายน 2555 ณ กรุงจาการตาตามลําดับ
การประชุมที่กรุงเทพมหานครมีจุดมุงหมายพูดคุยกันถึงผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติตามแนวทางของเมืองตัวอยางที่ดีของเมืองนํารอง
ไดแก เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครยะลา ในการประชุมครั้งนี้จะมีการหยิบยกราง
ขอเสนอแนะทางดานนโยบาย ตลอดถึงแนวทางในการผลักดันนโยบาย
การพัฒนากลยุทธเพื่อความยั่งยืนในกระบวนการถายโอนความรูจากเมืองตัวอยางที่ดี ไปสูเมืองอื่นๆอยางตอเนื่อง เปนอีกหัวขอที่ทาง
โครงการใหความสําคัญและกําหนดไวในรางการประชุมของประเทศตางๆ เพื่อใหแนใจวาจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางเมือง
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
“โครงการ DELGOSEA ไดมีการเตรียมการและการยกระดับความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ภายใตหัวขอการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่น
ภายใตมิติของประชาคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในป 2558 นี้” กลาวโดย ดร.จําเนียร วรรัตนชัยพันธ ผูอํานวยการอาวุโสสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย และที่ปรึกษาโครงการ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการขางตนประกอบดวย หนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และองคกรหรือบุคคลที่เปน
เครือขายของ DELGOSEA เชน ผูแทนจากเมืองนํารอง ภาคประชาสังคม สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการ ผูแทน
จากสหภาพยุโรป เปนตน
เปนเครือขายของเมือง 32 เมือง จาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย ไทย, กัมพูชา,
อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส และเวียดนาม – มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและปฏิบัติตามแนวทางของเมืองตัวอยางที่ดี เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ อีกทั้งโครงการนี้ยังไดรับการสนับสนุนจาก สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 11 สมาคม 5 องคกรทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และองคกรสื่อสารมวลชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพลักดัน
โครงการนําไปสูความสําเร็จ ภายใตการบริหารโครงการจากองคกร Konrad Adenauer-Stiftung โดยไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากสหภาพยุโรปและกระทรวงการพัฒนาความรวมมือของประเทศเยอรมัน
DELGOSEA

สามารถติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไดจากในเว็บไซต DELGOSEA: www.DELGOSEA.eu
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว DELGOSEA กรุณาติดตอ:
Udomwech Aphinya
DELGOSEA National Coordinator (Thailand)

โทรศัพท: +66.2.5044821
E-mail: Aphinya@tei.or.th
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