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กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเป็นการ

แสดงถึงวิสัยทัศน์ในภาพรวมของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในการน าเรื่องวัฒนธรรมและ 
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเรียกร้องของที่ประชุมเมืองเครือข่าย เมื่อปี 2559 
ณ เมือง Östersund โดยร่างแรกได้มีการท าขึ้นโดยที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 3- 4 เมษายน 2560 ณ เมือง 
Enghien-les-Bains ประเทศฝรั่งเศส และได้ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือจนกระท่ังได้ฉบับล่าสุดที่มีการน าเสนอ
ในที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Enghien-les-Bains ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีการ
อ้างอิงจากการรวบรวมผลส าเร็จของเมืองต่าง ๆ บวกกับข้อริเริ่มของการจัดตั้งโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2547 กรอบการด าเนินงานมาจากผลสรุปการประชุมประจ าปีที่ผ่านมา การรวมกลุ่ม
ของผู้เชี่ยวชาญ โครงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “Mazimizing the potential of UCCN” ที่ประชุมเมืองเครือข่าย
ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลจากการประชุม “Valuing and evaluating creativity for 
sustainable regional development” แบบทดสอบการติดตามผลการด าเนินงานเมืองเครือข่าย การวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่าย ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ขององค์การยูเนสโก ส่วนหนึ่งของ
อนุสัญญาด้านวัฒนธรรม วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 วาระการพัฒนาเมืองใหม่ ซึ่งจะเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในระดับนานาชาติของเมืองต่างๆ  ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี 2560 - 2564 เชื่อมโยงกับหลายมิติทั้ง
กลไกการบริหารจัดการในด้านการเจริญเติบโตและงบประมาณที่ยั่งยืน การด าเนินการตามวิสัยทัศน์ร่วมจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย การสื่อสาร และการเสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งจะต้องมีงบประมาณใน
การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างพอเพียง 

1. เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปัจจุบัน : มีประสิทธิภาพและก าลังขยายตัว 
1.1 แผนงานขององค์การยูเนสโก ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ยูเนสโกด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นแผนงานที่องค์การยูเนสโกได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2547 ผ่านกลไกในการบริ
หารจัดการขององค์การยูเนสโกเพ่ือสร้างสันติวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การยูเนสโกจะเป็นตัวแทน
ระหว่างรัฐบาลซึ่งมีกลไกการบริหารโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมสมัยสามัญ จะท าหน้าที่ในการ
อนุมัติแผนงานและงบประมาณที่มาจากรัฐสมาชิก และงบประมาณพิเศษที่มาจากผู้บริจาคภายนอกและพันธมิตร
ต่าง ๆ และเนื่องจากเป็นองค์การช านัญพิเศษในระบบสหประชาชาติเพียงองค์กรเดียวที่มีแผนงานเฉพาะด้าน
วัฒนธรรมที่อาศัยเครื่องมือที่เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานผ่านอนุสัญญาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบ
นโยบายในระดับชาติทั้งในเรื่องหลักการ มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงาน 

ความยั่งยืนของเมืองเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญตามแผนงานและยุทธศาสตร์ขององค์การ
ยูเนสโก การสร้างเครือข่ายเป็นผลมาจากการที่องค์การ ฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานด้านวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ที่เป็นการยืนยันและร่วมกันด าเนินงานตาม
อนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลาย
การแสดงออกทางวัฒนธรรม วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 หรือวาระการพัฒนาเมืองใหม่ การสร้างเครือข่ายจึง
เป็นการแสดงถึงการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การยูเนสโกในระดับเมืองตามวัตถุประสงค์ของวาระ 2030 และ
วาระการพัฒนาเมืองใหม่ในระดับเมือง ยิ่งไปกว่านั้นบทบาทและอิทธิพลของเครือข่ายที่เข้มแข็งยังมาจากความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมที่มากจากหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันกรศึกษา และภาคประชา
สังคม 



1.2 การเจริญเติบโตและความน่าสนใจของเครือข่ายทีม่าจากนวัตกรรมทางนโยบายด้าน
วัฒนธรรมร่วมของเมือง 
ตั้งแต่ได้ริเริ่มสร้างตราสัญลักษณ์ของเครือข่าย ท าให้เห็นพลังของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิง

สร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนานโยบายในระดับท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เมืองสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาและทดลอง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์และการส่งเสริมในเรื่อง
ผลกระทบจากวัฒนธรรมที่มีต่อการพัฒนาของเมือง กิจกรรมของเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างเมืองที่เป็น
เครือข่ายมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาระดับเมือง  โครงการนี้จึงมีส่วน
ส่งเสริมความเข้มแข็งในการสนับสนุนการผสมผสานงานด้านวัฒนธรรมในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 

ปัจจุบัน (ณ ปี 2560) มีเมืองเครือข่ายทั้งสิ้น 180 เมือง ใน 72 ประเทศทั่วโลก และได้รับความ
สนใจเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท าให้จ านวนเมืองที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการมีความเชื่อมโยง
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาการดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยในการสร้างความสมดุลทางภูมิศาสตร์ของเครือข่าย 
แม้ว่าเมืองอยู่ในกลุ่มประเทศอาฟริกา และอาหรับจะยังคงมีน้อยก็ตาม นอกจากนี้เครือข่ายยังผสมผสานไปด้วย
เมืองที่มีความหลากหลาย ทั้งเมืองที่มีขนาดเล็ก จนถึงมหานครขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและสภาพแวดล้อม ด้วยความหลากหลายเหล่านี้ท าให้มีความหลากหลายในเรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติในระดับเมืองต่างๆ ที่ต้องเผชิญความท้าทายร่วมกัน 

เมืองสมาชิกต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายและยกย่องหลักการพ้ืนฐานของโครงการ
เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของตน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่าย  
ซึ่งในบางประเทศ จะมีการพัฒนาการสร้างเครือข่ายย่อยในระดับชาติขึ้นเพ่ือประสานงานกิจกรรมต่างๆ  
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับชาติขึ้น ส าหรับในแง่ของการเพ่ิมความน่าสนใจของโครงการจะมีการ
เปิดรับผู้มีส่วนร่วมจากเครือข่ายหรือสถาบันอื่นๆ เพ่ิมข้ึน 

1.3 การริเริ่มพันธกิจและการปรับเปลี่ยนกลไกในการบริหารจัดการแบบใหม่ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกในการบริหารจัดการอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ บทบาทส าคัญขององค์การยูเนสโกคือการเป็นฝ่ายเลขานุการของเครือข่าย ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล 
การส่งเสริมงานวิจัย การสร้างความตระหนัก การสื่อสารกิจกรรมต่างๆ การจัดการกระบวนการในการคัดเลือก
และการประเมินผล การจัดการประชุมประจ าปี และการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพการประชุม โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะท างานเครือข่ายขึ้นเมื่อการประชุมประจ าปี ณ เมือง Chengdu ในปี 2557 เพ่ือการประสานงานระหว่าง
องค์การยูเนสโกกับเมืองเครือข่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากเมืองเครือข่ายทั้ง 7 สาขา ที่ได้รับการคัดเลือกจากเมือง
ต่าง ๆ ทุก 2 ปี มีภารกิจที่ได้รับมอบจากที่ประชุมประจ าปี ณ เมือง Kanazawa ในปี 2558 คือการประสาน 
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ จากแต่ละสาขา (โดยเฉพาะการประชุมแต่ละสาขา) การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเมืองเครือข่าย การประเมินผลรายงานของสมาชิกเครือข่าย และการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเมอืงและส านักเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแต่ละสาขาย่อย 

พันธกิจขององค์กรเครือข่ายได้รับการทบทวนเมื่อปี 2557  โดยเอกสารดังกล่าวได้มีการก าหนด
พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินงานของเครือข่าย โดยเฉพาะเมืองสมาชิกที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างสรรค์เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับ
นานาชาติผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ด้วยการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายในการ
ผสมผสานเรื่องการสร้างสรรค์ไว้ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านการแบ่งปันความรู้ การจัดท าโครงการน า ร่อง  
การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และงานศิลปะ การวิจัย โดยมีการวัดและประเมินผลกิจกรรมเป็นหลัก เครือข่ายและ
เมืองสมาชิกจึงได้มีการรวบรวมการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

 



2. วาระการพัฒนาในระดับนานาชาติ : บริบทที่เป็นประโยชน์ 
การให้การรับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และวาระการพัฒนาเมืองใหม่ถูกน ามาใช้ใน

การสร้างกรอบยุทธศาสตร์ของเครือข่าย 

2.1 วัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญของวาระการพัฒนาในระดับนานาชาติ 

บทบาทของวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับให้อยู่ในวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ซึ่งได้รับการ
รับรองจาก 193 ประเทศ เมื่อเดือนกันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วยกรอบการด าเนินงานระดับนานาชาติ  
มีเป้าหมาย 17 ข้อ 169 เป้าประสงค์ “เป้าหมาย 17 ข้อที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเรา” โดยเป็นความพยายามใน
การก าหนดกรอบนโยบายและแผนการพัฒนาภายในปี 2030 การเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันนี้ องค์การยูเนสโก
และผู้มีส่วนร่วมอ่ืนๆ ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมเข้ากับการสร้างสรรค์  
ผ่านวาระการพัฒนาระดับนานาชาติ  ดังนั้นงานด้านวัฒนธรรมจึงถูกน ามาทบทวนให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 11 คือ การท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์การยูเนสโกจะท าการประเมินความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามวาระ 2030 ผ่านแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย และการจัดท ารายงานเสนอต่อที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ 

การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองยังได้รับการยอมรับให้อยู่ในวาระการพัฒนา
เมืองใหม่ (New Urban Agenda) โดยในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 
(Habitat III) เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ณ เมือง Quito ประเทศเอกวาดอร์ ได้ให้การยืนยันถึงความจ าเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองใหม่  ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายต่อการ
พัฒนาเมือง ประเทศต่างๆ ได้ให้ค ามั่นที่จะด าเนินการตามวาระการพัฒนาเมืองใหม่ โดยได้มีการจัดท ากลไก 
การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่  11 องค์การยูเนสโกจะให้การสนับสนุนผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจอย่างแข็งขันในการใช้ประโยชน์จากงานด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รายงานโลกด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของยูเนสโก ภายใต้ชื่อเรื่อง 
“วัฒนธรรม: อนาคตของเมือง (Culture: Urban Future)” มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่คัดเลือกมาจากเมือง
สมาชิกเครือข่าย ซึ่งองค์การยูเนสโกได้มุ่งมั่นที่จะให้มีในยุทธศาสตร์และแผนงานของวาระการพัฒนาเมืองใหม่ 
และมีการรายงานการด าเนินงานทุกๆ 4 ปี 

2.2 ผู้มีอ านาจในท้องถิ่นเป็นผู้คิดค้นนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินการตาม
วาระการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2030 
วาระการพัฒนาเมืองใหม่เป็นที่ยอมรับว่ามีบทบาทส าคัญในการคิดค้นนวัตกรรมทางนโยบายของ

ผู้มีอ านาจในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  ข้อริเริ่มหลายอย่างคาบเกี่ยวกับนโยบายในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การคมนาคม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การรวมตัวทางสังคม การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระดับ
ท้องถิ่น ในบริบทที่เมืองต้องเผชิญกับปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งความไม่เท่าเทียมทางสังคมและกระจายตัว  
ของประชากร ความรุนแรงในเมือง ความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการขยายตัวของเมืองที่ไม่เป็นระเบียบ 
ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีอ านาจตัดสินใจในท้องถิ่นต้องหาทางในการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ต่อความท้าทาย
เหล่านี้ จึงมีความพยายามที่จ าเป็นในการยึดเอาพลังแห่งการคิดค้นนวัตกรรมในระดับท้องถิ่นมาสู่ความร่วมมือ 
ในระดับนานาชาติ เพ่ือบูรณาการกันเป็นกลไกในการก าหนดนโยบาย 

ผู้มีอ านาจในท้องถิ่นและเครือข่ายหลายแห่งได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และวาระการพัฒนาเมืองใหม่ 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)  การจัดการความเสี่ยงภัยพบิัตแิละการ
ฟ้ืนฟู (UCL City Leadership Laboratory) ในที่ประชุม UCLG มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการจัดท านโยบายที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมร่วมของเมือง ผ่านกลไกแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) วาระ 2030 จึงเป็นเหมือน
กรอบยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับเครือข่ายเมืองมากที่สุด 

3. วิสัยทัศน์ร่วมส าหรับอนาคต:  

(ก) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของเครือข่าย 

3.1 ตัวอย่างของเมืองสมาชิกในการใช้พลังแห่งการคิดค้นเพือ่ก าหนดกรอบการด าเนินงานใน
ระดับนานาชาติภายใต้วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 
การมุ่งเน้นที่กิจกรรมของเครือข่ายในการด าเนินการตามโครงการและนวัตกรรมเป็นวัตถุประสงค์

หลัก ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ส าคัญของเมืองเครือข่ายที่ควรทดลองก าหนดนโยบายที่มีวัฒนธรรมร่วมเป็นพ้ืนฐาน  
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการผสมผสานเรื่องวัฒนธรรมไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การมีเครื่องมือและ
ข้อมูลที่ใช้ได้จริงเพ่ือวัดผลกระทบด้านวัฒนธรรมที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การวิจัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ควรอยู่บนพ้ืนของความรู้และประสบการณ์ของเมืองสมาชิกและเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมหลักขององค์การยูเนสโก รวมถึงการด าเนินการตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และวาระการ
พัฒนาเมืองใหม ่

ยิ่งไปกว่านั้นการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาเมืองใหม่อย่างยั่งยืน  การมีข้อบังคับ 
ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่มีสถานะเฉพาะ ความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนการหารือในระดับนานาชาติด้าน
กระบวนทัศนใ์นการพัฒนาเมืองเก่ียวกับวัฒนธรรมร่วม จึงเป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และ
วาระการพัฒนาเมืองใหม่ เครือข่ายจึงเปิดโอกาสให้เมืองสมาชิกมีเวทีระหว่างประเทศส าหรับแสดงความคิดริเริ่ม
ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นความท้าทายของโลกอันสะท้อนให้เห็นในวาระของการประชุมนานาชาติ จุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์ใหม่นี้จึงจะช่วยในการพัฒนาผลกระทบและข้อด้อยต่างๆ ที่เกิดกับเครือข่าย 

3.2 การจัดการด้านการเจริญเตบิโตของเครือข่าย 

สืบเนื่องจากกิจกรรมของเครือข่ายที่มีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน โดยเห็นได้จากเมืองสมาชิกที่มีอยู่ทั่ว
โลก และมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2558 การเติบโตดังกล่าวได้เพ่ิมมุมมองให้แก่เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ และยังช่วยให้เกิดความสมดุลของเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งเมืองที่มาจากซีกโลกใต้ (Global 
South) ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของเครือข่ายในอนาคต การขยายเครือข่ายจึงท าให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การท างานที่มีเสียงจากส่วนรวมและการร่วมในเวทีการอภิปรายนานาชาติในเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ตามการเติบโตดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านงบประมาณและการด าเนินงานทั้งในส่วนของส านัก
เลขาและเมืองสมาชิก สิ่งที่ส าคัญคือการเติบโตดังกล่าวยังคงรักษาความสมดุลกับทรัพยากรและความสามารถใน
การบริหารจัดการของฝ่ายเลขากับเมืองสมาชิก ในแง่นี้จึงจ ากัดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายไว้สูงสุดไม่เกิน 2 
เมืองในปี 2562 

3.3 การปรับปรุงตัวแทนเครือข่ายตามภูมิศาสตร์ 
การสร้างพันธมิตรและการแบ่งปันแนวปฏิบัติเป็นแนวทางหลักที่ส าคัญของเครือข่าย แต่อย่างไร

ก็ตามยังมีความพยายามในการพัฒนาความสมดุลของเครือข่ายตามหลักภูมิศาสตร์ เมืองที่มาจากทางซีกโลกใต้ยัง
มีน้อย ดังนั้นเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค จึงมีการก าหนดไว้ในเป้าประสงค์ทางยุทธศาสสตร์
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่ายโดยรวมในการสร้างพลังความสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่หลากหลายทั้งด้าน



สังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์การยูเนสโก การเปิดรับเมืองเครือข่ายที่มาจากซีกโลกใต้
เป็นการเปิดโอกาสให้มีมิติใหม่ๆในด้านการสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ร่วมกันของเมืองสมาชิก 

3.4 การสร้างความม่ันใจในด้านความย่ังยืนของงบประมาณ 
การบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่าย ได้รับการรับรองรองตั้งแต่เริ่มโครงการจาก

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นพิเศษขององค์การยูเนสโก ซึ่งได้รับจากหุ้นส่วนภายนอก และเงินบริจาคจาก
เมืองคู่สมาชิก เช่น จากเมืองปักกิ่ง กับ เฉินเจิ้น (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เมืองฟาเบรียโน Fabriano (อิตาลี) 
และเมืองซานตาเฟ (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ 
ยังมีความจ าเป็นในการมีกลไกระดมเงินทุนอย่างยั่งยืนเพ่ือสนับสนุนการขยายเครือข่าย และการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่นี้  ดังนี้การสร้างความยั่งยืนด้านงบประมาณจึงเป็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เครือข่าย สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่จะ
แบ่งปันกันระหว่างสมาชิก ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นใจตามวิสัยทัศน์ของโครงการ
และเมืองสมาชิก ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอ่ืน ๆ  

4. วิสัยทัศน์ร่วมส าหรับอนาคต : (ข) สิ่งท่ีต้องด าเนินการอันดับแรกและแผนปฏิบัติการ 
4.1 ข้อเสนอกิจกรรม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ข้างต้น องค์การยูเนสโกและเมืองสมาชิกจึงเสนอ

กิจกรรมดังนี้ 
- การรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของเมืองสมาชิก ในการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ภายใต้มุมมองเนื้อหาที่เมืองสมาชิกมีอยู่ โดยเฉพาะการจัดท ารายงานประจ าตามที่
ก าหนด การอ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก การจัดท า
เอกสารเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ที่มีการสังเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์และยุทธศาสตร์ที่สร้าง
ความมั่นใจในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของเมืองเครือข่าย กรณีศึกษาที่มาจากเมืองต่างๆ
ที่เน้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของเมือง สิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ระหว่างเครือข่ายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ แนวปฏิบัติที่ดีเป็นแรง
ขับเคลื่อนเมืองสมาชิกและสร้างแรงบันดาลใจส าหรับเมืองอ่ืนๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องค านึงถึง
สาขาของเครือข่าย 

- การพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือในการปฏิบัติ ที่เก่ียวกับ
นโยบายของเมืองด้านวัฒนธรรมร่วม เพื่อแสดงให้เห็นและวัดผลกระทบของการสร้างสรรค์
ต่อการพัฒนาของเมือง บนพ้ืนฐานศักยภาพของเมืองสมาชิกท่ีท าหน้าที่เป็นเหมือน 
“ห้องปฏิบัติการ” ทางนโยบายของเมือง ที่เป็นเหมือนความเชี่ยวชาญของยูเนสโกในการ
สร้างมาตรฐานต่างๆ เมืองสมาชิกคาดหวังค าแนะน าในการด าเนินการตามวาระการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2030 ในระดับท้องถิ่น กรอบการด าเนินงานที่ช่วยสนับสนุนและเครื่องมือในการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ภายใต้มุมมองที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดแผนพัฒนาท้องถิ่นและการระดมทุน 

- การด าเนินโครงการน าร่อง ที่แสดงให้เห็นผลกระทบของการสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาเมือง
และการทดลองด าเนินการที่ใช้ได้จริงตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวาระการพัฒนา
เมืองใหม่ และการฝึกปฏิบัตินี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินและการราย
รายงานตามวาระ 2030 ในระดับท้องถิ่น กรอบความร่วมมือดังกล่าวสามารถขยายไปสู่การ
วิจัยด้วยการสนับสนุนให้เมืองพันธมิตรให้มีการแบ่งปันและในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกัน 
เมืองสมาชิกบางเมืองสามารถเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการที่สามารถทดลองปฏิบัติที่ดีได้ 



- การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและ/หรือกิจกรรมอย่างละเอียด เพ่ือสร้างศักยภาพให้กับ
เมืองสมาชิก โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ในซีกโลกใต้ ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
ฝึกอบรมอ่ืนๆ และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในเครือข่าย การสร้าง
ศักยภาพดังกล่าวควรมีการวางแผนส าหรับเมืองสมาชิก เช่นเดียวกับการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเมืองก่อนการเข้าร่วมเครือข่าย 

4.2 กิจกรรมการสื่อสาร 
การสื่อสารและการส่งเสริมจะได้รับความส าคัญมากข้ึนผ่านกิจกรรมดังนี้ 
- การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย เอกสาร UCCN Courrier ที่

ออกเป็นรายปักษ์ และเอกสารสิ่งตีพิมพ์หัวข้อต่างๆ สื่อเหล่านี้จะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ที่เป็น
กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ให้แก่เมืองสมาชิกผ่านมุมมองของเครือข่ายและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ (จากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย มืออาชีพ และศูนย์วัฒนธรรม) และ
สนับสนุนให้เกิดแรงดึงดูดให้แก่เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ 

- การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมในระดับนานาชาติ ผ่านการอ านวยความสะดวกให้แก่เมือง
สมาชิกในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในระดับนานาชาติ เช่น 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเมืองและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 

- การสร้างเว็บไซต์ท่ีมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น และมีรูปแบบการจัดการความรู้ที่ครอบคลุม 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบ่างปันข้อมูลประสบการณ์ของเมืองสมาชิก 

การพัฒนากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะข้ึนอยู่กับความยั่งยืนของการรวบรวมงบประมาณของครือข่าย 
5. วิสัยทัศน์ร่วมส าหรับอนาคต : (ค) รูปแบบในการด าเนินการ 

5.1 การสร้างกลไกในการบริหารจัดการ 
ผลการด าเนินระหว่างองค์การยูเนสโกและเมืองสมาชิกเครือข่ายที่ผ่านมามีระบบการท างานทีมี่

การพัฒนาเป็นอย่างมาก ทั้งในกระบวนการคัดเลือกและการประเมินผลการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและมีความ
ชัดเจน 

-  ส านักเลขาธิการของเครือข่าย อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การยูเนสโก ที่ไม่เพียงแต่จะ
สะท้อนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์การไปยังเครือข่าย แต่ยังท าให้เครือข่ายได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงและ
อิทธิพลขององค์การ  สมาชิกเครือข่ายมีความตระหนักและส่งเสริมบทบาทน าที่จ าเป็นนี้ โดยการสนับสนุน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ข้อริเริ่ม โครงการความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนกลไกในการตรวจสอบและ
การวิจัย เพ่ือส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการท างานของเครือข่าย ยิ่งไปกว่านั้นเครือข่ายและเมืองสมาชิกที่มีมุมมองใน
ระดับโลกและมีการผสมผสานมุมมองนี้กับองค์กรต่างๆ ในสหประชาชาติ ท าให้เมืองมีแนวนโยบายที่มีความเป็น
สากล 

- คณะอ านวยการ (Steering Group) ตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 ท าหน้าที่เป็นกลไกในการประสาน
การด าเนินงาน ติดต่อประสานการท างานระหว่างส านักเลขาธิการและเมืองสมาชิก รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของ
เครือข่าย ขอบข่ายในการด าเนินงานขยายไปถึงการจัดเก็บข้อมูล การด าเนินโครงการน าร่อง การมีส่วนร่วมและ
การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เมืองสมาชิก เมืองสมาชิกบางเมืองได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการกลไกในการจัดการและ
ประสานความร่วมมือระหว่างแต่ละเครือข่ายควรมีการปรับ โดยเฉพาะการหมุนเวียนการประสานงานเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียมกันและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

- เครือข่ายทั้ง 7 สาขา จะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะเฉพาะของเมืองเครือข่าย ประกันทัศนวิสัยและ
อ านวยความสะดวกในด้านการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย ประเภทของเมืองจะเป็นตัวที่
สะท้อนคุณลักษณะและยุทธศาสตร์ในการท างาน และการเพ่ิมมูลค่าให้กับเครือข่าย ทั้งในด้านการเพ่ิมจ านวน
สาขาในระยะยาว แม้ว่าการเพ่ิมจ านวนสาขาจะไม่ใช่ความส าคัญในระดับต้นๆ แต่สามารถเป็นเป้าหมายในระยะ



ยาว โดยเฉพาะสาขาที่ยังไม่มีในปัจจุบัน ควรให้การสนับสนุนการท างานของเมืองที่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วม
เครือข่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาความร่วมมือตามหลักภูมิศาสตร์ และส่งเสริมการด าเนินงาน 
ในลักษณะข้ามสาขา เพ่ือส่งเสริมวาระของการพัฒนาเมืองใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อเมืองเครือข่ายที่เป็นเครือข่าย
ระดับสากลอย่างแท้จริง 

- ช่วงเวลาของการรับสมัครเมืองเครือข่าย – จะเปิดรับสมัครทุกๆ 2 ปี ตามที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ปี 
2558 เพ่ือให้เกิดการผสมผสานสมาชิกใหม่ที่ราบรื่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเครือข่าย ในรอบ 2 ปียัง
สอดคล้องกับศักยภาพในการท างานของส านักเลขาธิการ เนื่องจากการเปิดรับสมัครประจ าปีจะท าให้เกิดภาระต่อ
งบประมาณในการบริหารกิจกรรมหลักอ่ืนๆ  เพื่อเป็นการการเว้นระยะส าหรับการพัฒนาโครงการ การสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนและกิจกรรมของเครือข่ายช่วยให้เกิดศักยภาพในการริเริ่มใหม่ของเครือข่าย 

- การประชุมประจ าปี และการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพมีส่วนส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนการ
ท างานตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย การประชุมช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันของเมืองสมาชิก
และส านักเลขาธิการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการรวมตัวกันของสมาชิกใหม่ 

- กระบวนการคัดเลือกและการประเมินมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยอาศัย
กระบวนการที่เข้มงวดตามเกณฑ์ที่ก าหนด กิจกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามขั้นตอนการประเมินและ
ข้อก าหนดของการเป็นเมืองสมาชิกยังอยู่ในความรับผิดชอบของยูเนสโก ที่อาศัยการปรึกษาทั้งจากภายในและ
ภายนอกควบคู่กับการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันอิสระ และเมืองสมาชิกแต่ละสาขา  
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก จะมีอ านาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและคณะอ านวยการ ซึ่งจะต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมสมัยสามัญ
ของยูเนสโกและรัฐสมาชิก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในระบบสหประชาชาติ องค์การยูเนสโกจะต้องมั่นใจต่อการมี
ส่วนร่วมของทุกประเทศและการเป็นตัวแทนที่มีความเท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใน
การสร้างเครือข่าย ดังนั้นกระบวนการในการคัดเลือกและการประเมินจึงยังคงต้องมีความครอบคลุมและทั่วถึงทุก
สาขา 

5.2 การตั้งกองทุนใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในเรื่องงบประมาณที่ยั่งยืนของเครือข่าย กรอบการด าเนินงานเพ่ือระดม

ทุนจะได้รับการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การยูเนสโกยังคงให้การสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการด าเนินงานตามหน้าที่ของเครือข่ายทุกวัน ทั้งในด้านการรับสมัคร และการด าเนินโครงการ 
การจัดการประชุมประจ าปี การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี และการพัฒนา
แนวปฏิบัติและการเสริมสร้างศักยภาพของสื่อ อย่างไรก็ตามแหล่งเงินงบประมาณจ าเป็นต้องได้รับการระดมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เครือข่าย โดยเฉพาะการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ใหม่นี้ การระดมทุนเพ่ิมเติม
จ าเป็นต้องรวบรวมจากแหล่งเงินภายนอกองค์การยูเนสโก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองสมาชิก
บริจาคเงินโดยความสมัครใจเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายผ่านบัญชีพิเศษขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO'’ special account) ในการริเริ่มตามกลไกดังกล่าวได้เสนอให้มีการบริจาคเงินจากเมืองสมาชิกอย่าง
น้อย 2,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยยังคงเป็นการบริจาคตามความสมัครใจและจ านวนเงินก็มีความยืดหยุ่นไปตาม
สถานการณ์ทางการเงินของเมืองสมาชิก นอกจากนี้เมืองสมาชิกอาจจะพิจารณาจัดสรรส่วนของเงินทุนส าหรับ
ท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของท้องถิ่นเพ่ือข้ามไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในระดับนานาชาติของ
เครือข่าย การบริจาคเงิน 2,000 เหรียญสหรัฐต่อปีของเมืองสมาชิกจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่คาดหวังทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ยังคงต้องการการสนับสนุนเพ่ือให้มีการบริจาคเพ่ิมเติมเกินจากที่
ก าหนดไว้ 

 
 



5.3 การด าเนินการตามกลไกความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ 
กลไกความร่วมมือเชิงโครงสร้างที่ดีและเป็นระบบจะด าเนินการโดยส านักเลขาธิการขององค์การ

ยูเนสโก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างเมืองที่สมัครและเมืองที่เป็นเครือข่ายในปัจจุบันใน
การเตรียมการเพ่ือสมัครเป็นเครือข่าย แต่ยังอยู่ในกระบวนการเพ่ือตัดสินใจเข้ าร่วม กลไกความร่วมมือนี้เป็น
ประโยชน์ร่วมกันในช่วงที่มีการเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมเครือข่ายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาฟริกา ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีเมืองตัวแทนเข้าร่วมเครือข่ายน้อยที่สุด จ านวนเมืองสมาชิกเครือข่ายที่เข้ามาส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
รอบปีที่ผ่านมามีเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต จากประสบการณ์ครั้งแรกในการเปิดรับสมัครท าให้มี
การสร้างกลไกในการก ากับดูแลภายเครือข่ายในอนาคตและมีการขยายออกไปสู่กลุ่มภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งกลไกนี้จะเป็น
หนทางในการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว (2 หรือ 3 ปี) เพ่ือให้เมืองที่สมัครได้มีโอกาสในการพัฒนาวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการด าเนินงานของเมือง  
 
 

------------------------------ 


