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กรุงเทพมหานคร, สิงหาคม 6, 2555

การประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการจัด
การเมืองสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (DELGOSEA)
: มุงสูธรรมาภิบาลการปกครองทองถิน่
โครงการความร ว มมื อ เพื่ อ ส ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลในการจั ด การเมื อ งสํ า หรั บ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (DELGOSEA) ดําเนินการเพื่อขยาย
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคม ภายใตกรอบการพัฒนาความ
รวมมือของประเทศในกลุมอาเซี ยนโดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือในการดูแลทองถิ่นที่มุงหวังจะ
สงเสริมความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุมประชากรที่ดอยโอกาสในเมืองตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
การประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (DELGOSEA) ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน
อังคารที่ 7 และ พุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมุงเนนที่การบูรณาการการปกครอง
ทองถิ่นในกรอบการดําเนินงานของอาเซียน โดยมีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (MLT)
และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) เปนเจาภาพในนามของเครือขาย
DELGOSEA การประชุมประกอบดวยผูเขารวมประชุมกวา 150 คน ซึ่งเปนตัวแทนจากผูรวมโครงการ
และสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น (LGAs) เมืองนํารอง เมืองตัวอยางที่ดี นักวิชาการ สื่อมวลชน
หนวยงานภาครัฐ และองคกรภาคประชาสังคม (CSOs)
การประชุมใหความสําคัญกับความยั่งยืนของผลลัพธของโครงการและความเปนไปไดสําหรับ
เครือขายในอนาคต จุดประสงคเพื่อพัฒนากลยุทธ และยุทธศาสตรสําหรับการดําเนินงานในเรื่อง
ธรรมาภิบาลการปกครองทองถิ่นในระดับภูมิภาคอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็น
คือการพิจารณาองคกรและสถาบันตาง ๆ ที่มีความสามารถและมีเห็นความสําคัญ รวมถึงยินดีใหการ
สนับสนุนแกเมืองและเทศบาล อันไดแก สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น (LGAs) และสมาคมใน
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ระดับภูมิภาค/ระดับโลก เชน สหพันธเมืองและรัฐบาลทองถิ่น (UCLG) และในระดับภูมิภาคยุโรป,
คณะกรรมาธิการแหงภูมิภาค (CoR)
การประชุมในครั้งนี้จะสํารวจบทบาทของสถาบันเหลานี้และ
พิจารณาวาสถาบันดังกลาวสามารถมีสวนชวยในการสรางใหเกิดธรรมาภิบาลทองถิ่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดอยางไร “”การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน” ในครั้งนี้จะไมใชการประชุมครั้ง
สุดทายแตอยางใด แตจะเปนเพียงการบรรลุบทหนึ่งและเริ่มตนการดําเนินงานในบทตอไป” คุณซูซาน
สเตฟาน (Ms. Susanne Stephan) ผูจัดการโครงการ กลาววา “การประชุมในครั้งนี้จะเปนโอกาสที่จะ
พิจารณาสิ่งที่บรรลุเปาหมายแลว และในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสที่จะจัดเตรียมแผนกลยุทธสําหรับ
การเรียนรูและแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมทั้งเรียนรู
บทบาทที่เขมแข็งขึ้นในระดับภูมิภาคในอนาคต” และกลาวเสริมวา “สองปครึ่งแหงความสําเร็จอัน
ยิ่งใหญที่ผานมา และจะสงผลดีมากยิ่งขึ้นในปตอ ๆ ไป”
เกี่ยวกับโครงการ; DELGOSEA เปนเครือขายอันประกอบดวย 32 เมือง จาก 5 ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงคที่จะแบงปนความรู
และถอดแบบตัวอยางที่ดีในเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อนํามาปรับปรุงสภาพความเปนอยูของประชาชน เครือขายนี้
ไดรับความสนับสนุนจาก 11 สมาคมการปกครองทองถิ่น 5 Partnership for Democratic
ภาคีและหนวยงานอื่นๆ ทั้งจากรัฐบาล ประชาสังคม วงการ Local Governance in Southeast
Asia (DELGOSEA)
วิชาการ และสื่อมวลชน ทั้งหมดตางมีบทบาทสําคัญในการ
สรางกระบวนการจําลองความสําเร็จ เครือขายนี้ดําเนินการ Contact person:
โดยมูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung ดวยความสนับสนุน Ms Susanne Stephan
ดานการเงินจาก สหภาพยุโรป และกระทรวงการพัฒนา Project Manager
Susanne.Stephan@DELGOSEA.eu
ความรวมมือแหงเยอรมนี
+ 63.2.4036797

ผลของการประชุมหาดูไดจากเว็บไซตของ DELGOSEA: www.DELGOSEA.eu
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