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PRESS RELEASE

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 5
ประเทศในอาเซียน...ร่วมนาเสนอผลงานการถอดแบบตัวอย่างที่ดีด้านธรรมาภิบาล
สู่การปฏิบตั ิ และระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลที่ดีส่ทู ้องถิ่น
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สาหรับประเทศในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “Partnership for Democratic Local
Governance in Southeast Asia (DELGOSEA)” เป็นโครงการทีม่ ุ่งส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละถอดแบบ
“ตัวอย่างทีด่ ”ี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน 5 ประเทศเป้าหมายลงสู่การปฏิบตั จิ ริง
ซึ่งสนับสนุนโดย “คณะกรรมการสห-ภาพยุโรป ( EU) ร่วมกับมูลนิธคิ อนราด ( Konrad Adenauer
Stifung-KAS)” จะได้จดั ให้มกี ารประชุมระหว่างประเทศครัง้ ที่ 3 ขึน้ ทีเ่ มืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2554 นี้ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานระยะกลางโครงการ
และฝึกอบรมวิธกี ารติดตามประเมินผลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรทีเ่ ป็นวิทยากรพีเ่ ลีย้ งของโคร
งการฯ
ผูเ้ ข้าร่วมในการประชุมจะมาจาก 16 เมืองนาร่องทีอ่ าสานาตัวอย่างทีด่ ไี ปถอดแบบสู่การปฏิบตั ิ
รวมไปถึงผูแ้ ทนจากสมาคมท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ นใจอื่นๆ ตลอดจนสื่อมวลชน จาก 5
ประเทศ
ในภูมภิ าคอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปินส์ และประเทศไทย นอกจากนี้
ยังได้เชิญผูแ้ ทนจากคณะกรรมการสหภาพยุโรป ได้แก่ Mr Erik Habers, First Counsellor และ Ms
Novianty Manurung, Project Officer, EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam
รวมถึงผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาคีทร่ี ่วมดาเนินโครงการ อันประกอบด้วย The Association of Cities of
Vietnam (ACVN), The Local Government Development Foundation, Philippines (LOGODEF),
The National League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia (NLC/S), The
Thailand Environment Institute (TEI) and The United Cities and Local Governments – Asia
Pacific (UCLG ASPAC) เข้าร่วมด้วย
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การประชุมจะจัดขึน้ 2 วัน แยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ประกอบด้วย
การรายงานผลการดาเนินงาน ผลสาเร็จ และบทเรียนทีไ่ ด้รบั ในระยะเวลาปีครึง่ ทีผ่ า่ นมา ส่วนที่ 2
เป็นการระดมความเห็นต่อความยังยื
่ นในอนาคตหลังโครงการสิน้ สุด
ทัง้ นี้ ในระหว่างการประชุม จะมีชว่ งหนึ่งทีเ่ รียกว่า “Market place” ทีจ่ ะเปิดโอกาสให้ 16
เมืองนาร่องได้นาเสนอโครงการทีถ่ อดแบบจากตัวอย่างทีด่ ไี ปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทัง้ นาเสนอผลสาเร็จ ความท้าทาย และปญั หาอุปสรรคต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างกระบวนการถอดแบบสู่การปฏิบตั จิ ริง
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ส่อื มวลชนเข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึกได้อย่างใกล้ชดิ สาหรับแต่ละเมือง นอกจากนี้
ยังเป็นเวทีให้ผแู้ ทนจากภาคีทห่ี ลากหลายทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
ได้นาเสนอความคิดผลการดาเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในส่วนของผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ชิญมาจากทัง้ 5 ประเทศ
จะได้แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นการนาเสนอแผนงานและโครงการริเริม่ ต่างๆ
ในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทีด่ ใี นระดับท้องถิน่ ในประเทศของตน
รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีแ่ ต่ละประเทศได้จดั ทาขึน้ ด้วย
และในตอนท้ายของการประชุม
จะเป็นการนาเสนอผลการประเมินความสาเร็จระยะกลางของโครงการในภาพรวมของแต่ละประเทศ
รวมถึงข้อเสนอแนะดีๆ
ต่อการขับเคลื่อนโครงการในระยะเวลาทีเ่ หลือจากผูป้ ระเมินโครงการภายนอกด้วย
“นี่จะเป็นช่วงเวลาทีน่ ่าตืน่ เต้นทีส่ ุดของโครงการ
Delgosea
เลยก็วา่ ได้
เพราะการประชุมในครัง้ นี้เป็นโอกาสทีย่ งิ ่ ใหญ่ในการทีท่ ุกๆ
ภาคส่วนทีร่ ่วมขับเคลือ่ นโครงการจะได้มโี อกาสมาพบปะ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีด่ าเนินการไป
และร่วมหารือการก้าวเดินไปข้างหน้า เพือ่ ให้เกิดธรรมาภิบาลทีด่ ขี น้ึ ในท้องถิน่
หลังจากทีโ่ ครงการจะสิ้นสุดลงไปแล้ว” Dr. Peter Köppinger, KAS, ผูอ้ านวยการโครงการ Delgosea
กล่าวทิง้ ท้าย
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