กรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN)
“การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพื่ออนาคต”
------------------------กรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
กรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงานโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเป็นการ
แสดงถึงวิสัย ทัศน์ในภาพรวมของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในการนาเรื่องวัฒนธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเรียกร้องของที่ประชุมเมืองเครือข่าย เมื่อปี 2559
ณ เมือง Östersund โดยร่างแรกได้มีการทาขึ้นโดยที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 3- 4 เมษายน 2560 ณ เมือง
Enghien-les-Bains ประเทศฝรั่งเศส และได้ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือจนกระทั่งได้ฉบับล่าสุดที่มีการนาเสนอ
ในที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Enghien-les-Bains ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีการ
อ้างอิงจากการรวบรวมผลสาเร็จของเมืองต่าง ๆ บวกกับข้อริเริ่มของการจัดตั้งโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2547 กรอบการดาเนินงานมาจากผลสรุปการประชุมประจาปีที่ผ่านมา การรวมกลุ่ม
ของผู้เชี่ยวชาญ โครงการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง “Mazimizing the potential of UCCN” ที่ประชุมเมืองเครือข่าย
ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลจากการประชุม “Valuing and evaluating creativity for
sustainable regional development” แบบทดสอบการติดตามผลการดาเนินงานเมื องเครือข่าย การวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่าย ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ขององค์การยูเนสโก ส่วนหนึ่งของ
อนุสัญญาด้านวัฒนธรรม วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 วาระการพัฒนาเมืองใหม่ ซึ่งจะเป็นกรอบการดาเนินงาน
ในระดับนานาชาติของเมืองต่างๆ ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี 2560 - 2564 เชื่อมโยงกับหลายมิติทั้ง
กลไกการบริ หารจั ดการในด้านการเจริ ญเติบโตและงบประมาณที่ยั่งยืน การดาเนินการตามวิสั ยทัศน์ร่วมจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย การสื่อสาร และการเสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งจะต้องมีงบประมาณใ น
การสนับสนุนการดาเนินงานอย่างพอเพียง
1. เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปัจจุบัน : มีประสิทธิภาพและกาลังขยายตัว
1.1 แผนงานขององค์การยูเนสโก ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ยูเนสโกด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นแผนงานที่องค์การยูเนสโกได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2547 ผ่านกลไกในการบริ
หารจัดการขององค์การยูเนสโกเพื่อสร้างสันติวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การยูเนสโกจะเป็นตัวแทน
ระหว่างรัฐบาลซึ่งมีกลไกการบริหารโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมสมัยสามัญ จะทาหน้าที่ในการ
อนุมัติแผนงานและงบประมาณที่มาจากรัฐสมาชิก และงบประมาณพิเศษที่มาจากผู้บริจาคภายนอกและพันธมิตร
ต่าง ๆ และเนื่องจากเป็ นองค์การช านั ญพิเศษในระบบสหประชาชาติเพียงองค์กรเดียวที่มีแผนงานเฉพาะด้าน
วัฒนธรรมที่อาศัยเครื่องมือที่เป็นบรรทัดฐานในการดาเนินงานผ่านอนุสัญญาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นกรอบ
นโยบายในระดับชาติทั้งในเรื่องหลักการ มาตรฐานและแนวทางการดาเนินงาน
ความยั่งยืนของเมืองเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญตามแผนงานและยุทธศาสตร์ขององค์การ
ยูเนสโก การสร้างเครือข่ายเป็นผลมาจากการที่องค์การ ฯ ได้ตระหนักถึง ความสาคัญของงานด้านวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ที่เป็นการยืนยันและร่วมกันดาเนินงานตาม
อนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลาย
การแสดงออกทางวัฒนธรรม วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 หรือวาระการพัฒนาเมืองใหม่ การสร้างเครือข่ายจึง
เป็นการแสดงถึงการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การยูเนสโกในระดับเมืองตามวัตถุประสงค์ของวาระ 2030 และ
วาระการพัฒนาเมืองใหม่ในระดับเมือง ยิ่งไปกว่านั้นบทบาทและอิทธิพลของเครือข่ายที่เข้มแข็งยังมาจากความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมที่มากจากหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันกรศึกษา และภาคประชา
สังคม

1.2 การเจริญเติบโตและความน่าสนใจของเครือข่ายทีม่ าจากนวัตกรรมทางนโยบายด้าน
วัฒนธรรมร่วมของเมือง
ตั้งแต่ได้ริเริ่มสร้างตราสัญลักษณ์ของเครือข่าย ทาให้เห็นพลังของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนานโยบายในระดับท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เมืองสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาและทดลอง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนส าคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์และการส่งเสริมในเรื่อง
ผลกระทบจากวัฒนธรรมที่มีต่อการพัฒนาของเมือง กิจกรรมของเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างเมืองที่เป็น
เครื อข่ายมีส่ วนสาคัญในการส่งเสริมวิสั ยทัศน์ด้านวัฒ นธรรมและการพัฒ นาระดับเมือง โครงการนี้จึงมีส่ว น
ส่งเสริมความเข้มแข็งในการสนับสนุนการผสมผสานงานด้านวัฒนธรรมในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030
ปัจจุบัน (ณ ปี 2560) มีเมืองเครือข่ายทั้งสิ้น 180 เมือง ใน 72 ประเทศทั่วโลก และได้รับความ
สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทาให้จานวนเมืองที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการมีความเชื่อมโยง
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาการดังกล่า วจึงมีส่วนช่วยในการสร้างความสมดุลทางภูมิศาสตร์ ของเครือข่าย
แม้ว่าเมืองอยู่ในกลุ่มประเทศอาฟริกา และอาหรับจะยังคงมีน้อยก็ตาม นอกจากนี้เครือข่ายยังผสมผสานไปด้วย
เมืองที่มีความหลากหลาย ทั้งเมืองที่มีขนาดเล็ก จนถึงมหานครขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและสภาพแวดล้อม ด้วยความหลากหลายเหล่านี้ทาให้มีความหลากหลายในเรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติในระดับเมืองต่างๆ ที่ต้องเผชิญความท้าทายร่วมกัน
เมืองสมาชิกต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายและยกย่องหลักการพื้นฐานของโครงการ
เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของตน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ซึ่ ง ในบางประเทศ จะมี ก ารพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยย่ อ ยในระดั บ ชาติ ขึ้ น เพื่ อ ประสานงานกิ จ กรรมต่ า งๆ
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับชาติขึ้น สาหรับในแง่ของการเพิ่มความน่าสนใจของโครงการจะมีการ
เปิดรับผู้มีส่วนร่วมจากเครือข่ายหรือสถาบันอื่นๆ เพิ่มขึ้น
1.3 การริเริ่มพันธกิจและการปรับเปลี่ยนกลไกในการบริหารจัดการแบบใหม่
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกในการบริหารจัดการอย่างมีนัยยะ
สาคัญ บทบาทสาคัญขององค์การยูเนสโกคือการเป็นฝ่ายเลขานุการของเครือข่าย ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล
การส่งเสริมงานวิจัย การสร้างความตระหนัก การสื่อสารกิจกรรมต่างๆ การจัดการกระบวนการในการคัดเลือก
และการประเมินผล การจัดการประชุมประจาปี และการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพการประชุม โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะทางานเครือข่ายขึ้นเมื่อการประชุมประจาปี ณ เมือง Chengdu ในปี 2557 เพื่อการประสานงานระหว่าง
องค์การยูเนสโกกับเมืองเครือข่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากเมืองเครือข่ายทั้ง 7 สาขา ที่ได้รับการคัดเลือกจากเมือง
ต่าง ๆ ทุก 2 ปี มีภารกิจ ที่ได้รับ มอบจากที่ประชุมประจาปี ณ เมือง Kanazawa ในปี 2558 คือการประสาน
การดาเนิน กิจกรรมต่างๆ จากแต่ละสาขา (โดยเฉพาะการประชุม แต่ละสาขา) การมีส่ วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานของเมืองเครือข่าย การประเมินผลรายงานของสมาชิกเครือข่าย และการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเมืองและสานักเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแต่ละสาขาย่อย
พันธกิจขององค์กรเครือข่ายได้รับการทบทวนเมื่อปี 2557 โดยเอกสารดังกล่าวได้มีการกาหนด
พั น ธกิ จ หลั ก วั ต ถุ ป ระสงค์ และขอบเขตการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ย โดยเฉพาะเมื อ งสมาชิ ก ที่ จ ะต้ อ งให้
ความสาคัญกับ การสร้ างสรรค์เป็นนโยบายหลั กในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับ
นานาชาติผ่ านกิจ กรรมความร่ ว มมือ ต่า ง ๆ ด้ ว ยการก าหนดนโยบายและยุท ธศาสตร์ ที่ มีจุ ดมุ่ งหมายในการ
ผสมผสานเรื่ องการสร้ างสรรค์ไว้ในการพัฒ นาเมือง ทั้งในด้านการแบ่งปันความรู้ การจัดทาโครงการนา ร่อง
การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และงานศิลปะ การวิจัย โดยมีการวัดและประเมินผลกิจกรรมเป็นหลัก เครือข่ายและ
เมืองสมาชิกจึงได้มีการรวบรวมการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

2. วาระการพัฒนาในระดับนานาชาติ : บริบทที่เป็นประโยชน์
การให้การรับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และวาระการพัฒนาเมืองใหม่ถูกนามาใช้ใน
การสร้างกรอบยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
2.1 วัฒนธรรมเป็นส่วนสาคัญของวาระการพัฒนาในระดับนานาชาติ
บทบาทของวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับให้อยู่ในวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ซึ่งได้รับการ
รั บ รองจาก 193 ประเทศ เมื่อเดือ นกั น ยายน 2558 ซึ่ งประกอบด้ว ยกรอบการด าเนินงานระดับนานาชาติ
มีเป้าหมาย 17 ข้อ 169 เป้าประสงค์ “เป้าหมาย 17 ข้อที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเรา” โดยเป็นความพยายามใน
การกาหนดกรอบนโยบายและแผนการพัฒนาภายในปี 2030 การเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันนี้ องค์การยูเนสโก
และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมเข้ากับการสร้างสรรค์
ผ่านวาระการพัฒนาระดับนานาชาติ ดังนั้นงานด้านวัฒนธรรมจึงถูกนามาทบทวนให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 11 คือ การทาให้เมืองและการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์การยูเนสโกจะทาการประเมินความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการตามวาระ 2030 ผ่านแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย และการจัดทารายงานเสนอต่อที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ
การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองยังได้รับการยอมรับให้อยู่ในวาระการพัฒนา
เมืองใหม่ (New Urban Agenda) โดยในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
(Habitat III) เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ณ เมือง Quito ประเทศเอกวาดอร์ ได้ให้การยืนยันถึงความจาเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองใหม่ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายต่อการ
พัฒนาเมือง ประเทศต่างๆ ได้ให้คามั่น ที่จะดาเนินการตามวาระการพัฒนาเมืองใหม่ โดยได้ มีการจัดทากลไก
การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 11 องค์การยูเนสโกจะให้การสนับสนุนผู้มีอานาจ
ตัดสินใจอย่างแข็งขันในการใช้ประโยชน์จากงานด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รายงานโลกด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของยูเนสโก ภายใต้ชื่อเรื่อง
“วัฒนธรรม: อนาคตของเมือง (Culture: Urban Future)” มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่คัดเลือกมาจากเมือง
สมาชิกเครือข่าย ซึ่งองค์การยูเนสโกได้มุ่งมั่นที่จะให้มีในยุทธศาสตร์และแผนงานของวาระการพัฒนาเมืองใหม่
และมีการรายงานการดาเนินงานทุกๆ 4 ปี
2.2 ผู้มีอานาจในท้องถิ่นเป็นผู้คิดค้นนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยการดาเนินการตาม
วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030
วาระการพัฒนาเมืองใหม่เป็นที่ยอมรับว่ามีบทบาทสาคัญในการคิดค้นนวัตกรรมทางนโยบายของ
ผู้มีอานาจในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ข้อริเริ่มหลายอย่างคาบเกี่ยวกับนโยบายในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การคมนาคม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การรวมตัวทางสังคม การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระดับ
ท้องถิ่น ในบริ บ ทที่เมือ งต้องเผชิญกับ ปั ญหาในหลายๆ ด้าน ทั้ งความไม่เท่า เทียมทางสั งคมและกระจายตั ว
ของประชากร ความรุนแรงในเมือง ความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการขยายตัวของเมืองที่ไม่เป็นระเบียบ
ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีอานาจตัดสินใจในท้องถิ่นต้องหาทางในการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ต่อความท้าทาย
เหล่านี้ จึงมีความพยายามที่จาเป็นในการยึดเอาพลังแห่งการคิดค้น นวัตกรรมในระดับท้องถิ่นมาสู่ความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติ เพื่อบูรณาการกันเป็นกลไกในการกาหนดนโยบาย
ผู้มีอานาจในท้องถิ่นและเครือข่ายหลายแห่ งได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และวาระการพัฒนาเมื องใหม่ โดยมีความ
พยายามในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และโครงการระดับ
โลกกับกิจกรรมระดับท้องถิ่น ท่ามกลางนโยบายต่างๆ เครือข่ายเหล่านั้นจะเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Eurocities) ความเท่าเทียมทางเพศ (UCLG) การจ้างงานเยาวชน (Eurocities) การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (Interrag Europe) การรวมตัวทางสังคม (Urban Transformations) การบรรเทาความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (C40 Cities Climate Leadership Group) การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตแิ ละการ
ฟื้น ฟู (UCL City Leadership Laboratory) ในที่ประชุม UCLG มีความมุ่งมั่ นอย่างยิ่ง ในการจัดทานโยบายที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมร่วมของเมือง ผ่านกลไกแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) วาระ 2030 จึงเป็นเหมือน
กรอบยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับเครือข่ายเมืองมากที่สุด
3. วิสัยทัศน์ร่วมสาหรับอนาคต:
(ก) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
3.1 ตัวอย่างของเมืองสมาชิกในการใช้พลังแห่งการคิดค้นเพือ่ กาหนดกรอบการดาเนินงานใน
ระดับนานาชาติภายใต้วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030
การมุ่งเน้นที่กิจกรรมของเครือข่ายในการดาเนินการตามโครงการและนวัตกรรมเป็นวัตถุประสงค์
หลัก ซึ่งเป็ น ข้อบั งคับ ที่สาคัญของเมืองเครื อข่ายที่ควรทดลองกาหนดนโยบายที่มีวัฒ นธรรมร่ว มเป็นพื้นฐาน
การรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผสมผสานเรื่องวัฒนธรรมไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การมีเครื่องมือและ
ข้อมูลที่ใช้ได้จริงเพื่อวัดผลกระทบด้านวัฒนธรรมที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การวิจัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ควรอยู่บนพื้นของความรู้และประสบการณ์ของเมืองสมาชิกและเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมหลักขององค์การยูเนสโก รวมถึงการดาเนินการตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และวาระการ
พัฒนาเมืองใหม่
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การมุ่ง เน้ น การสร้า งสรรค์ เ พื่อ การพั ฒ นาเมื อ งใหม่ อ ย่า งยั่ งยื น การมี ข้อ บัง คั บ
ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่มีสถานะเฉพาะ ความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนการหารือในระดับนานาชาติด้าน
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเมืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วม จึงเป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และ
วาระการพัฒนาเมืองใหม่ เครือข่ายจึงเปิดโอกาสให้เมืองสมาชิกมีเวทีระหว่างประเทศสาหรับแสดงความคิดริเริ่ม
ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นความท้าทายของโลกอันสะท้อนให้เห็นในวาระของการประชุมนานาชาติ จุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์ใหม่นี้จึงจะช่วยในการพัฒนาผลกระทบและข้อด้อยต่างๆ ที่เกิดกับเครือข่าย
3.2 การจัดการด้านการเจริญเติบโตของเครือข่าย
สืบเนื่องจากกิจกรรมของเครือข่ายที่มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากเมืองสมาชิกที่มีอยู่ทั่ว
โลก และมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 การเติบโตดังกล่าวได้เพิ่มมุมมองให้แก่เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ และยังช่วยให้เกิดความสมดุลของเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งเมืองที่มาจากซีกโลกใต้ (Global
South) ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของเครือข่ายในอนาคต การขยายเครือข่ายจึงทาให้สามารถกาหนดยุทธศาสตร์ใน
การทางานที่มีเสียงจากส่วนรวมและการร่วมในเวทีการอภิปรายนานาชาติในเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามการเติบโตดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านงบประมาณและการดาเนินงานทั้งในส่วนของสานัก
เลขาและเมืองสมาชิก สิ่งที่สาคัญคือการเติบโตดังกล่าวยังคงรักษาความสมดุลกับทรัพยากรและความสามารถใน
การบริหารจัดการของฝ่ายเลขากับเมืองสมาชิก ในแง่นี้จึงจากัดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายไว้สูงสุดไม่เกิน 2
เมืองในปี 2562
3.3 การปรับปรุงตัวแทนเครือข่ายตามภูมิศาสตร์
การสร้างพันธมิตรและการแบ่งปันแนวปฏิบัติเป็นแนวทางหลักที่สาคัญของเครือข่าย แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีความพยายามในการพัฒนาความสมดุลของเครือข่ายตามหลักภูมิศาสตร์ เมืองที่มาจากทางซีกโลกใต้ยัง
มีน้อย ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค จึงมีการกาหนดไว้ในเป้าประสงค์ทางยุทธศาสสตร์
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่ายโดยรวมในการสร้างพลังความสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่หลากหลายทั้งด้าน

สังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์การยูเนสโก การเปิดรับเมืองเครือข่ายที่มาจากซีกโลกใต้
เป็นการเปิดโอกาสให้มีมิติใหม่ๆในด้านการสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ร่วมกันของเมืองสมาชิก
3.4 การสร้างความมั่นใจในด้านความยั่งยืนของงบประมาณ
การบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยได้ รั บ การรั บ รองรองตั้ ง แต่ เ ริ่ ม โครงการจาก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นพิ เศษขององค์การยูเนสโก ซึ่งได้รับจากหุ้นส่วนภายนอก และเงินบริจาคจาก
เมืองคู่สมาชิก เช่น จากเมืองปักกิ่ง กับ เฉินเจิ้น (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เมืองฟาเบรียโน Fabriano (อิตาลี)
และเมืองซานตาเฟ (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ
ยังมีความจาเป็นในการมีกลไกระดมเงินทุนอย่างยั่งยืนเพื่อสนับ สนุนการขยายเครือข่าย และการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่นี้ ดังนี้การสร้างความยั่งยืนด้านงบประมาณจึงเป็นยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เครือข่ าย สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่จะ
แบ่ งปั น กัน ระหว่างสมาชิก ช่วยอานวยความสะดวกให้ กับการมีส่ ว นร่ว มของเครือข่ายในการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นใจตามวิสัยทัศน์ของโครงการ
และเมืองสมาชิก ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอื่น ๆ
4. วิสัยทัศน์ร่วมสาหรับอนาคต : (ข) สิ่งที่ต้องดาเนินการอันดับแรกและแผนปฏิบัติการ
4.1 ข้อเสนอกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ข้างต้น องค์การยูเนสโกและเมืองสมาชิกจึงเสนอ
กิจกรรมดังนี้
- การรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของเมืองสมาชิก ในการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้มุมมองเนื้อหาที่เมืองสมาชิกมีอยู่ โดยเฉพาะการจัดทารายงานประจาตามที่
กาหนด การอานวยความสะดวกในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก การจัดทา
เอกสารเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ที่มีการสังเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์และยุทธศาสตร์ที่สร้าง
ความมั่นใจในการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของเมืองเครือข่าย กรณีศึกษาที่มาจากเมืองต่างๆ
ที่เน้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของเมือง สิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ระหว่างเครือข่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ แนวปฏิบัติที่ดีเป็นแรง
ขับเคลื่อนเมืองสมาชิกและสร้างแรงบันดาลใจสาหรับเมืองอื่นๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องคานึงถึง
สาขาของเครือข่าย
- การพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือในการปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับ
นโยบายของเมืองด้านวัฒนธรรมร่วม เพื่อแสดงให้เห็นและวัดผลกระทบของการสร้างสรรค์
ต่อการพัฒนาของเมือง บนพื้นฐานศักยภาพของเมืองสมาชิกที่ทาหน้าที่เป็นเหมือน
“ห้องปฏิบัติการ” ทางนโยบายของเมือง ที่เป็นเหมือนความเชี่ยวชาญของยูเนสโกในการ
สร้างมาตรฐานต่างๆ เมืองสมาชิกคาดหวังคาแนะนาในการดาเนินการตามวาระการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2030 ในระดับท้องถิ่น กรอบการดาเนินงานที่ช่วยสนับสนุนและเครื่องมือในการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ภายใต้มุมมองที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดแผนพัฒนาท้องถิ่นและการระดมทุน
- การดาเนินโครงการนาร่อง ที่แสดงให้เห็นผลกระทบของการสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาเมือง
และการทดลองดาเนินการที่ใช้ได้จริงตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวาระการพัฒนา
เมืองใหม่ และการฝึกปฏิบัตินี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินและการราย
รายงานตามวาระ 2030 ในระดับท้องถิ่น กรอบความร่วมมือดังกล่าวสามารถขยายไปสู่การ
วิจัยด้วยการสนับสนุนให้เมืองพันธมิตรให้มีการแบ่งปันและในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกัน
เมืองสมาชิกบางเมืองสามารถเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการที่สามารถทดลองปฏิบัติที่ดีได้

- การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและ/หรือกิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อสร้างศักยภาพให้กับ
เมืองสมาชิก โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ในซีกโลกใต้ ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
ฝึกอบรมอื่นๆ และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในเครือข่าย การสร้าง
ศักยภาพดังกล่าวควรมีการวางแผนสาหรับเมืองสมาชิก เช่นเดียวกับการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเมืองก่อนการเข้าร่วมเครือข่าย
4.2 กิจกรรมการสื่อสาร
การสื่อสารและการส่งเสริมจะได้รับความสาคัญมากขึ้นผ่านกิจกรรมดังนี้
- การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย เอกสาร UCCN Courrier ที่
ออกเป็นรายปักษ์ และเอกสารสิ่งตีพิมพ์หัวข้อต่างๆ สื่อเหล่านี้จะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ที่เป็น
กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ให้แก่เมืองสมาชิกผ่านมุมมองของเครือข่ายและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ (จากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย มืออาชีพ และศูนย์วัฒนธรรม) และ
สนับสนุนให้เกิดแรงดึงดูดให้แก่เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ
- การส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมในระดับนานาชาติ ผ่านการอานวยความสะดวกให้แก่เมือง
สมาชิกในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในระดับนานาชาติ เช่น
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเมืองและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน
- การสร้างเว็บไซต์ที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น และมีรูปแบบการจัดการความรู้ที่ครอบคลุม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบ่างปันข้อมูลประสบการณ์ของเมืองสมาชิก
การพัฒนากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของการรวบรวมงบประมาณของครือข่าย
5. วิสัยทัศน์ร่วมสาหรับอนาคต : (ค) รูปแบบในการดาเนินการ
5.1 การสร้างกลไกในการบริหารจัดการ
ผลการดาเนินระหว่างองค์การยูเนสโกและเมืองสมาชิกเครือข่ายที่ผ่านมามีระบบการทางานทีม่ ี
การพัฒนาเป็นอย่างมาก ทั้งในกระบวนการคัดเลือกและการประเมินผลการดาเนินงานที่ได้มาตรฐานและมีความ
ชัดเจน
- สานักเลขาธิการของเครือข่าย อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์การยูเนสโก ที่ไม่เพียงแต่จะ
สะท้อนยุทธศาสตร์ที่สาคัญขององค์การไปยังเครือข่าย แต่ยังทาให้ เครือข่ายได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงและ
อิทธิพลขององค์การ สมาชิกเครื อข่ายมีความตระหนักและส่ งเสริมบทบาทนาที่จาเป็นนี้ โดยการสนับสนุน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ข้อริเริ่ม โครงการความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนกลไกในการตรวจสอบและ
การวิจัย เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการทางานของเครือข่าย ยิ่งไปกว่านั้นเครือข่ายและเมืองสมาชิกที่มีมุมมองใน
ระดับโลกและมีการผสมผสานมุม มองนี้กับองค์กรต่างๆ ในสหประชาชาติ ทาให้เมืองมีแนวนโยบายที่มีความเป็น
สากล
- คณะอานวยการ (Steering Group) ตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 ทาหน้าที่เป็นกลไกในการประสาน
การดาเนินงาน ติดต่อประสานการทางานระหว่างสานักเลขาธิการและเมืองสมาชิก รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของ
เครือข่าย ขอบข่ายในการดาเนินงานขยายไปถึงการจัดเก็บข้อมูล การดาเนินโครงการนาร่อง การมีส่วนร่วมและ
การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เมืองสมาชิก เมืองสมาชิกบางเมืองได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการกลไกในการจัดการและ
ประสานความร่วมมือระหว่างแต่ละเครือข่ายควรมีการปรับ โดยเฉพาะการหมุนเวียนการประสานงานเพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกันและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
- เครือข่ายทั้ง 7 สาขา จะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะเฉพาะของเมืองเครือข่าย ประกันทัศนวิสัยและ
อานวยความสะดวกในด้านการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย ประเภทของเมืองจะเป็นตัวที่
สะท้อนคุณลักษณะและยุทธศาสตร์ในการทางาน และการเพิ่มมูลค่าให้กับเครือข่าย ทั้งในด้านการเพิ่มจานวน
สาขาในระยะยาว แม้ว่าการเพิ่มจานวนสาขาจะไม่ใช่ความสาคัญในระดับต้นๆ แต่สามารถเป็นเป้าหมายในระยะ

ยาว โดยเฉพาะสาขาที่ยังไม่มีในปัจจุบัน ควรให้การสนับสนุนการทางานของเมืองที่ ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วม
เครื อ ข่ า ยมากขึ้ น โดยเฉพาะการพิ จ ารณาความร่ ว มมื อ ตามหลั ก ภู มิ ศ าสตร์ และส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งาน
ในลักษณะข้ามสาขา เพื่อส่งเสริมวาระของการพัฒนาเมืองใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อเมืองเครือข่ายที่เป็นเครือข่าย
ระดับสากลอย่างแท้จริง
- ช่วงเวลาของการรับสมัครเมืองเครือข่าย – จะเปิดรับสมัครทุกๆ 2 ปี ตามที่กาหนดไว้ตั้งแต่ปี
2558 เพื่อให้เกิดการผสมผสานสมาชิกใหม่ที่ราบรื่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเครือข่าย ในรอบ 2 ปียัง
สอดคล้องกับศักยภาพในการทางานของสานักเลขาธิการ เนื่องจากการเปิดรับสมัครประจาปีจะทาให้เกิดภาระต่อ
งบประมาณในการบริหารกิจกรรมหลักอื่นๆ เพื่อเป็นการการเว้นระยะสาหรับการพัฒนาโครงการ การสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนและกิจกรรมของเครือข่ายช่วยให้เกิดศักยภาพในการริเริ่มใหม่ของเครือข่าย
- การประชุมประจาปี และการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพมีส่วนสาคัญอย่างมากในการสนับสนุนการ
ทางานตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย การประชุมช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันของเมืองสมาชิก
และสานักเลขาธิการ รวมถึงการอานวยความสะดวกในการรวมตัวกันของสมาชิกใหม่
- กระบวนการคัดเลือกและการประเมิน มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยอาศัย
กระบวนการที่ เข้ม งวดตามเกณฑ์ที่ก าหนด กิ จกรรมที่ เกี่ย วกับ การดาเนินงานตามขั้ นตอนการประเมิ นและ
ข้อกาหนดของการเป็นเมืองสมาชิกยังอยู่ในความรับผิดชอบของยูเนสโก ที่อาศั ยการปรึกษาทั้งจากภายในและ
ภายนอกควบคู่กับการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันอิสระ และเมืองสมาชิกแต่ละสาขา
ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโก จะมีอานาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและคณะอานวยการ ซึ่งจะต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมสมัยสามั ญ
ของยูเนสโกและรัฐสมาชิก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในระบบสหประชาชาติ องค์การยูเนสโกจะต้องมั่นใจต่อการมี
ส่วนร่วมของทุกประเทศและการเป็นตัวแทนที่มีความเท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใน
การสร้างเครือข่าย ดังนั้นกระบวนการในการคัดเลือกและการประเมินจึงยังคงต้องมีความครอบคลุมและทั่วถึงทุก
สาขา
5.2 การตั้งกองทุนใหม่
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องงบประมาณที่ยั่งยืนของเครือข่าย กรอบการดาเนินงานเพื่อระดม
ทุนจะได้รับการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การยูเนสโกยังคงให้การสนับสนุน การ
บริหารจัดการและการดาเนินงานตามหน้าที่ของเครือข่ายทุกวัน ทั้งในด้านการรับสมัคร และการดาเนินโครงการ
การจัดการประชุมประจาปี การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี และการพัฒนา
แนวปฏิบัติและการเสริมสร้างศักยภาพของสื่อ อย่างไรก็ตามแหล่งเงินงบประมาณจาเป็นต้องได้รับการระดมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เครือข่าย โดยเฉพาะการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ใหม่นี้ การระดมทุนเพิ่มเติม
จาเป็นต้องรวบรวมจากแหล่งเงินภายนอกองค์การยูเนสโก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองสมาชิก
บริจาคเงินโดยความสมัครใจเพื่อ เป็นทุนในการดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายผ่านบัญชีพิเศษขององค์การยูเนสโก
(UNESCO'’ special account) ในการริเริ่มตามกลไกดังกล่าวได้เสนอให้มีการบริจาคเงิน จากเมืองสมาชิกอย่าง
น้อย 2,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยยังคงเป็นการบริจาคตามความสมัครใจและจานวนเงินก็มีความยืดหยุ่ นไปตาม
สถานการณ์ทางการเงินของเมืองสมาชิก นอกจากนี้เมืองสมาชิกอาจจะพิจารณาจัดสรรส่วนของเงินทุนสาหรับ
ท้องถิ่นในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของท้องถิ่นเพื่อข้ามไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในระดับนานาชาติของ
เครือข่าย การบริจาคเงิน 2,000 เหรียญสหรัฐต่อปีของเมืองสมาชิ กจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่คาดหวังทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ยังคงต้องการการสนับสนุนเพื่อให้มีการบริจาคเพิ่มเติมเกินจากที่
กาหนดไว้

5.3 การดาเนินการตามกลไกความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์
กลไกความร่วมมือเชิงโครงสร้างที่ดีและเป็นระบบจะดาเนินการโดยสานักเลขาธิการขององค์การ
ยูเนสโก เพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างเมืองที่สมัครและเมืองที่เป็นเครือข่ายในปัจจุบันใน
การเตรียมการเพื่อสมัครเป็นเครือข่าย แต่ยังอยู่ในกระบวนการเพื่อตัดสินใจเข้ าร่วม กลไกความร่วมมือนี้เป็น
ประโยชน์ ร่วมกันในช่วงที่มีการเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมเครือข่ายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาฟริกา ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีเมืองตัวแทนเข้าร่วมเครือข่ายน้อยที่สุด จานวนเมืองสมาชิกเครือข่ายที่เข้ามาส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
รอบปีที่ผ่านมามีเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต จากประสบการณ์ครั้งแรกในการเปิดรับสมัครทาให้มี
การสร้างกลไกในการกากับดูแลภายเครือข่ายในอนาคตและมีการขยายออกไปสู่กลุ่มภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งกลไกนี้จะเป็น
หนทางในการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว (2 หรือ 3 ปี) เพื่อให้เมืองที่สมัครได้มีโ อกาสในการพัฒนาวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการดาเนินงานของเมือง
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