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เอกสารสรุปสําหรับนักขาว...
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานระดับชาติและสถาบันวิชาการ
ในการดําเนินการถอดแบบตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติของประเทศไทย
(National Workshop on Local Governance Best Practice Launches in Thailand)
โครงการความรวมมือเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ Partnership for Democratic Local Governance in Southeast
Asia ; DELGOSEA) ซึง่ ประเทศไทยเปนหนึง่ ใน 5 ประเทศที่เขารวมโครงการฯ ดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการนี้โดย 2 หนวยงานหลัก ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
โดยทั้งสองหนวยงานไดรวมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ระดับชาติและสถาบันวิชาการในการดําเนินการถอดแบบตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติของประเทศไทยขึ้น ในวันที่
29 เมษายน 2554 ณ หองประชุมใหญ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนเวทีใหภาคีที่มีสวนเกี่ยวของในระดับชาติ ไดรวมแสดงความ
คิดเห็นและขอสังเกตตอแนวคิดและกระบวนการโครงการถอดแบบตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อสราง
ความรวมมือกับหนวยงานในระดับชาติและภาคีที่เกี่ยวของตางๆ ในการใหการสนับสนุนโครงการถอดแบบ
ตัวอยางที่ดีลงสูการปฏิบัติในเทศบาลนํารองทั้ง 4 แหงของประเทศไทย ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวไดเปดอยาง
เปนทางการโดยนายไพร พัฒโน นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
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“นับเปนครั้งแรกของพวกเราชาวเทศบาลที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการในลักษณะที่จะนําตัวอยางที่ดีๆ ในเรื่อง
ของการพัฒนาเมืองโดยใชหลักธรรมาภิบาลจากเมืองอื่นๆ
ในประเทศเพื่อนบานของเราในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตมาสูการปฏิบัติจริงในเทศบาลของประเทศไทยเรา เราเชื่อวาการรวมประสานความคิดและ
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันวิชาการที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะการผลักดันใหกรอบแนวคิด
เชิงยุทธศาสตรที่เทศบาลนํารองไดคิดขึน้ นีค้ วามชัดเจนมากยิ่งขึ้น เปนการสรางความมั่นใจในการนําตัวอยางที่
ดีลงไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต ซึ่งในที่สุดผูที่รบั ผลประโยชนในอนาคต ก็คือประชาชน
ผูรับบริการนัน่ เอง” นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยกลาว
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมา ทั้ง 4 เทศบาลนํารองของประเทศไทย ไดคัดเลือกตัวอยางที่ดีที่จะนํามา
ถอดแบบสูการปฏิบัติจริง และไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจในสาระสําคัญ
ของตัวอยางที่ดี แลวนํามาพัฒนาเปน “รางแนวคิดขอเสนอโครงการที่จะถอดแบบตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติ
(Transfer Concept)” ขึ้นมาเปนแนวทางกอนที่จะไปศึกษาดูงานจริงจากเมืองตนแบบ เพื่อนํากลับมาจัดปรับ
แผนปฏิบัติการอีกครัง้ กอนทดลองลงมือปฏิบัติจริง รางแนวคิดโครงการทีจ่ ะถอดแบบของแตละเมืองนํารอง มี
ดังตอไปนี้
 เทศบาลนครปากเกร็ด ถอดแบบตัวอยางที่ดีจากโครงการ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย มาเปน
โครงการอนุรักษและพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
 เทศบาลนครสงขลา
ถอดแบบตัวอยางที่ดีจากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชนโดยใช E-Government ของเมืองยอกยาการตาร ประเทศอินโดนีเซีย) มาเปนโครงการ
พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนดวย E-Government ผานศูนยบริการรวม (One Stop Service)
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 เทศบาลนครยะลา
ถอดแบบตัวอยางที่ดีจากโครงการปฏิรูปการบริหารจัดการองคกรสาธารณะ
ของเมืองลังซอน ประเทศเวียดนาม มาเปนโครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการโดยเนน
การมีสวนรวม
 เทศบาลนครเชียงราย ถอดแบบตัวอยางที่ดีจากโครงการบูรณาการความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาเมือง ของเครือขายเมืองการตารมันตูร ประเทศอินโดนีเซีย มาเปน
โครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมือง
เชียงราย
นอกจากเทศบาลของเราจะไปถอดแบบตัวอยางที่ดีจากเมืองของประเทศอื่นๆ มาปฏิบัติแลว เทศบาลของ
ประเทศไทย 5 แหง ก็ไดถูกคัดเลือกใหเปนตัวอยางที่ดีภายใตโครงการนี้ เพื่อใหเมืองในประเทศอื่นๆ มาถอด
แบบไปปฏิบัติดวยเชนกัน ไดแก
1. โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญและสภาเมือง ของเทศบาลนครขอนแกน อ.เมือง จ.
ขอนแกน
2. โครงการธรรมาภิบาลในการจัดการสุขภาวะระดับชุมชน ของเทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.
สงขลา
3. โครงการระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ ของเทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
4. โครงการเมืองคารบอนต่ํา ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
5. โครงการอนุรักษและฟนฟูเมืองเกาภูเก็ต ของเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะถูกนํามาเผยแพรอกี ครั้งผานเว็บไซตของโครงการ
(www.delgosea.eu) หรือสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนีไ้ ดที่

DELGOSEA

คุณธารี กาเมือง ผูประสานงานโครงการฯ ประเทศไทย
โทร 081-6251620
อีเมล Tharee.Kamuang@delgosea.eu, tharee@tei.or.th
สวนขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ กรุณาติดตอ
คุณมิรา เรนทานา ผูจัดการฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ โครงการ DELGOSEA
(Mira Renata, Communication Manager)
Email: mira.renata@delgosea.eu or
เยี่ยมชมเว็บไซตโครงการ DELGOSEA ที่ : http://www.delgosea.eu
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