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ผูแทนจาก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตัวอยางที่ดี
ระหวางวันที่ 3-4 พ.ค. 2555 โครงการสงเสริมความเขมแข็งดานการกระจายอํานาจใน
ประเทศกําลัง พัฒนา ของสมาพัน ธเ มืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่ นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (UCLG-ASPAC) และโครงการความรวมมือเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการ
จั ด การเมื อ งสํ า หรั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(DELGOSEA) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากEuropean Commission and Konrad-AdenauerStiftung (KAS) ไดรวมกันจัดประชุมระดับภูมิภาค : เรื่องการสงเสริมความเขมแข็งดานการ
กระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวาง
องคกรที่เกี่ยวของ
ผูเขารวมประชุมซึ่งประกอบดวยภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สมาคมขององค ก รปกตรองส ว นท อ งถิ่ น องค ก รระหว า งประเทศ และ
สื่อสารมวลชน จาก ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันไดแก ประเทศฟลิปปนส
อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ไทย พมา และประเทศลาว อีกทั้งยังไดรับความสนใจจากผูแทน
จากสหภาพยุโรปในประประเทศเหลานั้น และยังไดรับเกียรติจากรองเลขาธิการอาเซียน นาย
Bagas Hapsoro และ Mr.Sak Setha เลขาธิการกระทรวงมหาดไทยผูแทนจาก
กระทรวงมหาดไทยของประเทศกัมพูชา มาเขารวมประชุมดวย
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การประชุมในครั้งนี้สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ
1.สรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรที่
เกี่ยวของ
2.แนวทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติและการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะ
โลกรอนและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
สวนแรกของการประชุมจะมุงไปที่การสําเสนอรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเปนสวน
หนึ่งของโครงการสงเสริมความเขมแข็งดานการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนาและ
โครงการความรวมมือเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สวนที่สองเปนการตอบคําถามวาทําอยางไรจึงจะเกิดความรวมมืออยางยั่งยืนระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยมุงไปที่ความรวมมือในเครือขายระดับ
ภูมิภาค ใหเกิดความรวมมืออยางใกลชิดยิ่งขึ้น
การประชุมจะจบดวยการประกาศแนวทางความรวมมืออยางยั่งยืนระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ท า นสามารถติ ด ตามผลที่ ไ ด จ ากการประชุ ม ได ที่ เว็ บ ไซต www.uclg-aspac.org
www.DELGOSEA.eu
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ขอมูลโครงการ
สมาพั น ธ เ มื อ งและองคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(UCLG-ASPAC) ตามโครงการสงเสริมความเขมแข็งดานการกระจายอํานาจในประเทศกําลัง
พัฒนา สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปดําเนินโครงการใน 4 ภูมิภาค คือ อาฟริกาตะวันออก อาฟ
ริกาตะวัน ตก อเมริกาใต และเอเชียตะวั นออกเฉี ยงใต มีวัตถุประสงคการกระจายอํานาจ
ภายใตกระบวนการประชาธิปไตยในกลุมประเทศกําลังพัฒนา เพื่อที่จะสรางความเขมแข็งใน
การพัฒนาทองถิ่นอยางมะรรมาภิบาล สรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นในการพัฒนาศักยภาพ
ในการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญตลอดจนการวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสงเสริม
การกระจายอํานาจและบทบาทของทองถิ่นในระดับภูมิภาคตอไป
โครงการความร ว มมื อ เพื่ อ ส ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลในการจั ด การเมื อ งสํ า หรั บ องค ก ร
ปกครองสว นทอ งถิ่ น ในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต (DELGOSEA) คือ เครือ ข า ยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 32 เมือง ใน 5 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําตัวอยางที่ดีมี
พัฒนาใชเพื่อใหประชาชนในเมืองนั้นๆมีความสุข เครือขาย DELGOSEA ประกอบดวย 11
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 องคกรพันธมิตร ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการ
และสื่ อ สารมวลชน ซึ่ ง ทุ ก ภาคส ว นมี บ ทบาทช ว ยผลั ก ดั น ให โ ครงการประสบความสํ า เร็ จ
โครงการดังกลาวอยูภายใตอการบริหารของ Konrad-Adenauer-Stiftung

และไดรับการ

สนับสนุนเงินจากสหภาพยุโรปและกระทรวงพัฒนาความรวมมือของประเทศเยอรมัน
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