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เอกสารการสมัครเป+นสมาชิกเครือข1ายเมืองสร4างสรรค5 

ขององค5การยูเนสโก ป9 ค.ศ. 2021 

แนวทางการสมัคร 
 

1 หลักการท่ัวไป 

1.1  เครือข4ายเมืองสร9างสรรค:ขององค:การยูเนสโกคืออะไร 

เครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกถูกก'อตั้งขึ้นในป: ค.ศ. 2004 เพื่อผลักดันให-เกิด

ความร'วมมือในระดับนานาชาติ ในการนำวัฒนธรรมและความคิดสร-างสรรค.มาเปPนกลยุทธ.ในการพัฒนาเมือง

อย'างย่ังยืน 

สมาชิกของเครือข'ายประกอบไปด-วยเมืองจากทุกทวีปและทุกภูมิภาค ซึ ่งมีความแตกต'าง

ทางด-านจำนวนประชากร ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล-อม ทุกเมืองล-วนดำเนินการภายใต-

ภารกิจเดียวกัน ก็คือการนำวัฒนธรรมและความคิดสร-างสรรค.มาเปPนส'วนสำคัญในแผนพัฒนาเมือง เพื่อให-

เมืองมีความปลอดภัย มีศักยภาพในการปรับตัว เกิดการพัฒนาอย'างครอบคลุม มีความยั่งยืน สอดคล-องกับ

วาระการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ขององค .การ

สหประชาชาติ โดยเฉพาะเป tาหมายข -อท ี ่  11 (Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and 

sustainable) 

เครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ประกอบด-วยเมืองต'างๆ ท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมทรัพยากร 

ประสบการณ. และองค.ความรู- เพื ่อให-เปPนไปตามวัตถุประสงค.ที ่กำหนดไว-ในภารกิจหลัก (Mission 

Statement) ของเครือข'าย รวมถึงมีความกระตือรืนร-นท่ีจะให-ความร'วมมือกับเมืองต'างๆ ในระดับนานาชาติ 

เครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกให-การสนับสนุนความคิดสร-างสรรค.และนวัตกรรม 

ที ่นำไปสู 'การดำเนินงานอย'างเปPนรูปธรรมเพื ่อให-บรรลุเปtาหมายการพัฒนาอย'างยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals) โดยการวางนโยบายและคิดค-นโครงการที ่ยึดพลเมืองและพื ้นท่ีเปPนป~จจัยหลัก 

นอกจากน้ี เครือข'ายยังให-ความสำคัญกับบริบทและมิติต'างๆ ของพ้ืนท่ีเพ่ือให-เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

1.2 เมืองต4างๆ จะได9รับการคัดเลือกได9อย4างไร 

การสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกนั้นได-เป�ดโอกาสให-แก'เมือง

ต'างๆ ท่ีเปPนรัฐสมาชิกของยูเนสโก (UNESCO’s Member States) และสมาชิกสมทบ (Associate Members) 

โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือเมืองได-จากเว็บไซต. https://en.unesco.org/countries 

เมืองที่สมัครอาจจะได-รับการคัดเลือกเปPนเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก โดยการพิจารณา

จากป~จจัยต'างๆ ได-แก' ทรัพยากร ศักยภาพความสามารถในด-านวัฒนธรรมและความสร-างสรรค. เนื้อหาท่ี
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น'าสนใจและผลที่คาดว'าจะได-รับจากแผนการดำเนินงานที่นำเสนอ ซึ่งต-องมีความสอดคล-องกับวิสัยทัศน. 

วัตถุประสงค. และข-อบังคับของเครือข'าย รวมถึงวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 

ผู-อำนวยการขององค.การยูเนสโกมีหน-าที่รับผิดชอบในการแต'งตั้งเมืองที่ปฏิบัติตามแนวทางท่ี

ระบุไว-ในเอกสารฉบับนี้ ผ'านการคัดเลือกจากภายในองค.การและการประเมินจากภายนอก โดยคณะกรรมการ

ผู-พิจารณาเอกสารการสมัคร ประกอบด-วย 

(1) องค.การยูเนสโกจะแต'งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในสาขา

ความสร-างสรรค.ทั้ง 7 สาขาของเครือข'าย รวมถึงองค.กรทางด-านวัฒนธรรมและ

ความสร-างสรรค. และการพัฒนาเมือง  

(2) ตัวแทนจากสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ทั้ง 7 สาขา ได-แก' หัตถกรรมและ

ศิลปะพื้นบ-าน การออกแบบ ภาพยนตร. วิทยาการอาหาร วรรณกรรม มีเดีย อาร.ต 

และดนตรี 

หลักการพิจารณาขององค.การยูเนสโกจะให-ความสำคัญกับคุณภาพ ความสอดคล-อง และความเปPนไป

ได-ของกลยุทธ.และแผนการดำเนินงานท่ีนำเสนอในเอกสารการสมัคร เพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค.ของเครือข'าย 

เมืองที่เปPนสมาชิกต-องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองอย'างครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงมี

ความตั้งใจแน'วแน'ที่จะนำวัฒนธรรมและความสร-างสรรค.มาเปPนป~จจัยในการพัฒนา ซึ่งสอดคล-องกับแนวทาง

ของวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 

เมืองที่สมัครจะต-องให-ความสำคัญกับสาขาความสร-างสรรค.ที่เลือกเท'านั้น แต'อย'างไรก็ตาม เมืองท่ี

สมัครสามารถนำเสนอความร'วมมือระหว'างสาขาความสร-างสรรค.อื่นๆ ภายในเครือข'ายที่เกิดขึ้นอยู'แล-ว หรือ

ศักยภาพท่ีจะพัฒนาความร'วมมือดังกล'าวในอนาคต 

องค.การยูเนสโกมีสิทธ์ิในการจำกัดจำนวนการรับสมัคร โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญหรือลักษณะเฉพาะ

ทางภูมิศาสตร. และอาจมีการจำกัดจำนวนของเมืองที่จะแต'งตั ้งด-วยเช'นกัน ซึ ่งในการสมัครเปPนสมาชิก

เครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ป: ค.ศ. 2021 นั้น ยูเนสโกได-กำหนดว'าประเทศหนึ่งสามารถส'ง

เอกสารการสมัครได-ไม'เกิน 2 เมือง และสาขาความสร-างสรรค.ท่ีเลือกจะต-องไม'ซ้ำกัน  

นอกจากนี้ เมืองที่อยู'ภูมิภาคที่ไม'มีบุคลากรหรือมีบุคลากรจำนวนน-อย โดยเฉพาะในเขตแอฟริกาและ

อาหรับ สามารถรวมตัวเปPนเครือข'ายตามลักษณะทางภูมิศาสตร. โดยสามารถศึกษาข-อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนว

ทางการดำเนินงานร'วมกันสำหรับเมืองท่ีอยู'ในภูมิภาคดังกล'าว ในภาคผนวกของเอกสาร 

เมืองท่ีได-ทำการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกติดต'อกัน 2 คร้ัง แต'ยัง

ไม'ได-รับการแต'งต้ัง ควรเว-นระยะเวลาการสมัครออกไป 4 ป:เพ่ือเตรียมการสมัครในคร้ังถัดไป 

เมืองที่สมัครจะต-องดำเนินการให-สอดคล-องกับวัตถุประสงค.ทั้งหมดที่ระบุไว-ในภารกิจหลัก (Mission 

Statement) ของเครือข'าย รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ.ท้ังหมด ซึ่งจะมีผลต'อการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ดังรายละเอียดต'อไปน้ี 
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(1)  แรงจูงใจในการสมัคร โอกาสและความท9าทายในการพัฒนา วิสัยทัศน:ในการพัฒนา

อย4างเปMนสากล กลยุทธ:และนโยบาย รวมถึงผลท่ีคาดว4าจะได9รับจากการเปMนสมาชิกของเครือข4าย (ข-อท่ี 6, 

7 และ 8 ในเอกสารการสมัคร) 

• นำเสนอความรับผิดชอบของเมืองในการดำเนินการเพื่อให-บรรลุวัตถุประสงค.ของ

เครือข'าย ท้ังในระดับท-องถ่ินและระดับนานาชาติ 

• นำเสนอกลยุทธ.และนโยบายด-านการพัฒนา ที่ช'วยเสริมสร-างบทบาทของวัฒนธรรม

และความสร-างสรรค. รวมถึงการนำแนวทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 

มาประยุกต.ใช- 

• ความสอดคล-องของหลักการและวัตถุประสงค.ในการดำเนินงาน ระหว'างเมืองท่ี

สมัคร และเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก 

• ผลที่คาดว'าจะได-รับจากการเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การ

ยูเนสโก ในด-านการพัฒนาอย'างยั่งยืน ในระยะกลาง (mid-term) และระยะยาว 

(long-term) 

(2)  ข้ันตอนการเตรียมการสมัคร (ข-อท่ี 9 ในเอกสารการสมัคร) 

• อธิบายถึงการมีส'วนร'วมขององค.กรการปกครองภายในท-องถิ ่นในขั ้นตอนการ

วางแผนและเตรียมการสมัคร รวมถึงศักยภาพในการนำกลยุทธ.และแผนงานท่ี

นำเสนอมาดำเนินการหลังจากท่ีได-รับการแต'งต้ัง 

• ความเกี่ยวข-องของหน'วยงานภาครัฐ หน'วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน

โครงการต'างๆ ของเมือง 

• การมีส'วนร'วมของหน'วยงานท-องถิ่นที่เกี่ยวข-องกับสาขาความสร-างสรรค. ในขั้นตอน

การวางแผนและเตรียมการสมัคร (เช'น กลุ'มศิลป�น องค.กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง วิสาหกิจทางด-านวัฒนธรรม เปPนต-น)  

(3)  ทรัพยากรของเมืองท่ีจะนำเสนอต4อเครือข4าย (ข-อท่ี 10 ในเอกสารการสมัคร) 

• กลยุทธ.ด-านการพัฒนาหรือแนวทางที่ได-ดำเนินการอยู'แล-ว ซึ่งมีส'วนช'วยเสริมสร-าง

บทบาทของวัฒนธรรมและความสร-างสรรค.ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงการฟ��นฟูเมือง 

• ความสำคัญทางประวัติศาสตร. บทบาท รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจและสังคมใน

ป~จจุบัน ของสาขาความสร-างสรรค.ท่ีมีต'อเมือง 

• ศักยภาพของทรัพยากรทางด-านวัฒนธรรมและความสร-างสรรค. โดยเฉพาะท่ี

เก่ียวข-องกับสาขาความสร-างสรรค. ต'อการบรรลุวัตถุประสงค.ของเครือข'าย 
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• ความสามารถของเมืองในการจัดงานเทศกาล งานเสวนา งานประชุม งาน

นิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในระดับท-องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เพ่ือสนับสนุนส'งเสริมผู-เช่ียวชาญในสาขาความสร-างสรรค. และบุคคลท่ัวไป 

• ลักษณะ ความหลากหลาย และผลของวิธีการดำเนินงาน ที่ถูกนำมาใช-เพื่อสนับสนุน

ความสร-างสรรค. การศึกษาทางด-านศิลปะ การฝ�กอบรม การเสริมสร-างศักยภาพ 

รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับสาขาความสร-างสรรค. 

• สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร-างพื้นฐานทางด-านวัฒนธรรม ทั้งที่มีอยู'แล-วและ

กำลังดำเนินการพัฒนา เพื่อสนับสนุนผู-เชี ่ยวชาญในสาขาความสร-างสรรค. และ

บุคคลทั่วไป เช'น การฝ�กฝน การผลิต การส'งเสริม รวมถึงการเผยแพร'กิจกรรม 

ผลิตภัณฑ. บริการ และหน'วยงานท่ีดำเนินการเก่ียวข-องกับสาขาความสร-างสรรค. 

• ลักษณะ ความสอดคล-อง และแผนงานที่ใช-ส'งเสริมการมีส'วนร'วมในกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมในวงกว-าง โดยให-ความสำคัญกับกลุ'มผู-พิการและกลุ'มที่มีความเปราะบาง

ในสังคม 

• ความสามารถในการสร-างความร'วมมือระหว'างองค.กรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง และองค.กรอิสระ ซึ่งเปPนตัวแทนของภาคประชาสังคม ในการดำเนินการตาม

แผนการท่ีวางไว- 

• ขอบเขต ลักษณะ และความหลากหลายของแผนการดำเนินงาน ซึ่งริเริ่มโดยเมืองท่ี

สมัคร เพื่อสร-างเครือข'ายความร'วมมือในระดับนานาชาติ ในสาขาความสร-างสรรค.ท่ี

เก่ียวข-อง 

• ลักษณะ ผลกระทบ และนวัตกรรม ของนโยบายและมาตรการ ที่ถูกนำมาใช-เพ่ือ

สนับสนุนการผลิตและการพัฒนาของอุตสาหกรรมทางด-านวัฒนธรรมและความ

สร-างสรรค.ภายในท-องถ่ิน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข-องกับสาขาความสร-างสรรค. 

• ประสบการณ.ในการทำงานอย'างบูรณาการ เพื่อสร-างเครือข'ายความร'วมมือกับเมือง

ต'างๆ ในสาขาความสร-างสรรค.เดียวกัน และสาขาความสร-างสรรค.อื ่นภายใน

เครือข'าย ท้ังในระดับท-องถ่ินและระดับนานาชาติ 

 

(4)  การดำเนินการเพ่ือให9บรรลุวัตถุประสงค:ของเครือข4าย (ข-อท่ี 11 ในเอกสารการสมัคร) 

• การนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมและความสร-างสรรค.ของเมืองมาเปPนส'วนสำคัญใน

แผนการดำเนินงานท่ีนำเสนอ 

• แผนการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข-อง ความสอดคล-อง และความเปPนไปได- ในการ

บรรลุวัตถุประสงค.ของเครือข'าย ท้ังในระดับท-องถ่ินและระดับนานาชาติ 
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• ขอบเขต ลักษณะ ความหลากหลาย และนวัตกรรมของแผนการดำเนินงาน เพื่อให-

บรรลุวัตถุประสงค.ของเครือข'าย ท้ังในระดับท-องถ่ินและระดับนานาชาติ 

• แผนการดำเนินงานที่สนับสนุนความร'วมมือระหว'างเมืองต'างๆ รวมถึงเมืองที่อยู'ใน

พื้นที่ Global South ซึ่งประกอบด-วยแอฟริกา อเมริกาใต- ประเทศกำลังพัฒนาใน

เอเชียและประเทศในตะวันออกกลาง 

• ศักยภาพในการสร-างความร'วมมือระหว'างสาขาความสร-างสรรค.ที่เกี่ยวข-อง และ

สาขาความสร-างสรรค.อ่ืนๆ ภายในเครือข'าย 

• ความเหมาะสม ความเปPนไปได- และความยั่งยืนของกุลยุทธ.ทางด-านการเงิน และ

งบประมาณท่ีนำเสนอ 

• การก'อตั ้งโครงสร-างการดำเนินงานสำหรับแผนการดำเนินงานที ่ เสนอ ซ่ึง

ประกอบด-วยหน'วยงานภาครัฐ หน'วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

• ลักษณะและความสอดคล-องของแผนการประชาสัมพันธ.และสร-างการรับรู - ท่ี

เกี่ยวข-องกับเครือข'าย รวมถึงผลที่คาดว'าจะได-รับจากแผนการดำเนินงานที่เสนอ 

เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู-คนในวงกว-าง 
 

หมายเหตุ:  

- จากการดำเนินการที่ผ'านมา การสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกนั้นได-

เป�ดโอกาสให-แก'เมืองต'างๆ ที่เปPนรัฐสมาชิกของยูเนสโก (UNESCO’s Member States) และสมาชิก

สมทบ (Associate Members) 

- เอกสารประกอบการสมัคร ได-แก' จดหมายอย'างเปPนทางการจากนายกเทศมนตรี และจดหมายอย'าง

เปPนทางการจากคณะกรรมการแห'งชาติว 'าด-วยการศึกษา วิทยาศาสตร.และวัฒนธรรมแห'ง

สหประชาชาติ (Thai National Commission for UNESCO) ท่ีเก่ียวข-องกับเมือง 

- สำหรับการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ป: ค.ศ. 2021 นี้ ทาง

ยูเนสโกได-กำหนดว'าประเทศหนึ่งสามารถส'งเอกสารการสมัครได-ไม'เกิน 2 เมือง และสาขาความ

สร-างสรรค.ที่เลือกจะต-องไม'ซ้ำกัน ดังนั้น คณะกรรมการแห'งชาติว'าด-วยการศึกษา วิทยาศาสตร.และ

วัฒนธรรมแห'งสหประชาชาติที่เกี่ยวข-อง จะต-องลงนามรับรองเอกสารการสมัครได-ไม'เกิน 2 เมือง

เท'าน้ัน 

- สามารถศึกษาข-อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร-างเครือข'ายตามลักษณะทาง

ภูมิศาสตร.ของเมืองท่ีอยู'ในเขตแอฟริกาและอาหรับ ในภาคผนวกของเอกสาร 

 
 



 

แปลโดย CHIANG MAI CITY OF CRAFTS AND FOLK ART   6 

 

“หากได-ร ับการแต'งตั ้งเปPนสมาชิกของเครือข'ายแล-ว เมืองที ่สมัครจะต-องส'งรายงาน The 

Membership Monitoring Report ทุก ๆ 4 ป: เพื ่อรายงานผลเกี ่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามแผนการ

ดำเนินงาน ที่สอดคล-องกับวัตถุประสงค.ของเครือข'าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู- และแนวทางการปฏิบัติ

ระหว'างสมาชิกของเครือข'าย” 

 

2. แนวทางในการสมัคร 

2.1 การสมัครเปMนสมาชิกเครือข4ายเมืองสร9างสรรค:ขององค:การยูเนสโก 

การเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก เมืองที่สมัครจะต-องส'งเอกสารการ

สมัครเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากร ความรับผิดชอบ รวมถึงศักยภาพในการดำเนินงานให-บรรลุ

วัตถุประสงค.ของเครือข'าย ผ'านแผนการดำเนินงานท่ีนำเสนอในเอกสารการสมัคร 

เอกสารฉบับนี้เปPนแนวทางในการเตรียมข-อมูล สำหรับการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมือง

สร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกให-มีความครบถ-วนสมบูรณ. 

2.2 ปZจจัยหลักท่ีใช9ประกอบการพิจารณาระหว4างการเตรียมการสมัคร 

ในการเตรียมการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก เมืองที่สมัคร

จะต-องพิจารณาป~จจัยดังต'อไปน้ีอย'างละเอียดถ่ีถ-วน 

(1)  กระบวนการมีส4วนร4วม การเตรียมการสมัครจะต-องมีองค.การบริหารภายในท-องถ่ิน

เปPนผู-นำในการดำเนินการ รวมถึงการมีส'วนร'วมของหน'วยงานต'างๆ ที่เกี่ยวข-อง ท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

(2)  แนวทางการคาดการณ:ไปในอนาคต มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางด-าน

ความสร-างสรรค.ที ่มีอยู 'ในป~จจุบัน ควรเปPนป~จจัยหลักที ่นำมาประกอบการวาง

แผนการดำเนินงาน กลยุทธ. และโครงการต'างๆ เพื่อให-เกิดการพัฒนาอย'างยั่งยืน 

สอดคล-องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เปtาหมายการพัฒนาอย'างยั่งยืน 

ท้ัง 17 ข-อ รวมถึงวัตถุประสงค.ของเครือข'าย 

(3)  การพัฒนาที่ครอบคลุมอย4างยั่งยืน เมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกสนับสนุน

การนำวัฒนธรรมและความสร-างสรรค.มาเปPนส'วนสำคัญในการพัฒนาเมืองอย'าง

ยั่งยืน ในการนำเสนอแผนการดำเนินงาน เมืองที่สมัครจะต-องแสดงให-เห็นถึงการนำ

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 มาประยุกต.ใช-ในระดับท-องถิ่น เพื่อให-เกิดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมหลายมิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล-อม 

(4)  ความรับผิดชอบในระยะยาว เมืองที่ได-รับการแต'งตั้งเปPนสมาชิกเครือข'ายเมือง

สร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก จะต-องมีความรับผิดชอบต'อกฎระเบียบของยูเนสโก

อย'างต'อเนื่อง รวมถึงวัตถุประสงค.ที่ระบุไว-ในภารกิจหลัก (Mission Statement) 

ของเครือข'าย ทั้งนี้ เมืองจะต-องรับผิดชอบในการเตรียมข-อมูลเพื่อรายงานผลการ
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ดำเนินงานในระยะ 4 ป: มีความกระตือรือร-นในการเข-าร'วมงานประชุมประจำป:ของ

เครือข'าย รวมถึงให-การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ภายใต-ความรับผิดชอบของเครือข'าย

เมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก และสำนักเลขาธิการเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.

ขององค.การยูเนสโก ท้ังการมีส'วนร'วมโดยตรง และการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ  

(5)  แผนการดำเนินงานที่ยั่งยืน ศักยภาพความสามารถ และทรัพยากร เอกสารการ

สมัครควรประกอบด-วยกลยุทธ.การทำงานของเมือง และแผนการดำเนินงานในระยะ 

4 ป: ทั้งในระดับท-องถิ่นและระดับนานาชาติ เมืองที่สมัครจะต-องชี้แจงรายละเอียด

ของแผนการดำเนินงานที ่นำเสนอ ซึ ่งประกอบด-วยหลักการ ศักยภาพ และ

ทรัพยากร (ทั้งด-านการเงินและบุคลากร) ทั้งน้ีผลลัพธ.และผลกระทบจากแผนการ

ดำเนินงานหรือโครงการที่อยู'ภายใต-ความรับผิดชอบของเมือง (ในกรณีที่ได-รับการ

แต'งตั้ง) จะขึ้นอยู'กับการประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานที่กล'าวมาแล-ว

ข-างต-น 

(6)  การแลกเปลี่ยนและความร4วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ.ระหว'างสมาชิก

เมืองสร-างสรรค.ต'างๆ มีความจำเปPนต'อการพัฒนาและช'วยเสริมสร-างความน'าเชื่อถือ

ให-แก'เครือข'าย และเปPนสิ่งสำคัญที่เมืองจะต-องแสดงให-เห็นถึงศักยภาพในการ

ดำเนินกิจกรรมหรือแนวทางความร'วมมือในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ กับองค.การยูเนสโก รวมถึงสมาชิกของเครือข'าย 

2.3  การเตรียมการสมัคร 

(1)  ผู9ใดท่ีควรเข9ามามีส4วนร4วมในข้ันตอนการสมัคร  

เมืองที่สมัครจะต-องสร-างเครือข'ายการดำเนินงานภายในพื้นที่ ซึ ่งประกอบด-วยองค.การ

บริหารและหน'วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข-อง ผู-ที่มีหน-าท่ีในการเตรียมข-อมูลสำหรับการสมัคร รวมถึงการแต'งตั้งผู-

ดำเนินงานหลัก (focal point) ซึ่งมีหน-าที่ติดต'อประสานงานกับองค.การยูเนสโก เครือข'ายการดำเนินงานน้ี

จะต-องรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการสมัคร และในกรณีที่ได-รับการแต'งตั้งเรียบร-อยแล-ว เครือข'ายดังกล'าว 

ร'วมกับตัวแทนขององค.การบริหารภายในพื้นที่ อาจจะต-องรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมต'างๆ ที่เกี่ยวข-อง

กับเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกด-วยเช'นกัน 

ถึงแม-ว'าการเตรียมการสมัครจะถูกนำโดยองค.การบริหารของพื้นท่ี แต'การมีส'วนร'วมของภาค

ส'วนอื่นๆ เพื่อให-การสนับสนุนและให-คำปรึกษาก็มีความสำคัญในฐานะที่เปPนพลเมือง ซึ่งจะช'วยเสริมสร-าง

เครือข'ายความร'วมมือที่มีประสิทธิภาพ และเปPนส'วนเติมเต็มให-ขั้นตอนการเตรียมการสมัครมีความสมบูรณ.

มากยิ่งขึ้น ได-แก' หน'วยงานภาครัฐ หน'วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงผู-มีบทบาทสำคัญในสาขา

ความสร -างสรรค. เช 'น ผ ู -ผล ิต ผ ู - เช ี ่ยวชาญทางด-านว ัฒนธรรมและอุตสาหกรรมความสร -างสรรค. 

สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวางแผนนโยบาย ชมรม กลุ'มเยาวชน องค.กรอิสระ องค.กรภาครัฐอื่นๆ ท่ีให-
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การสนับสนุนทางด-านวัฒนธรรม การศึกษา สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร-างพื้นฐาน การประชาสัมพันธ. 

การวางแผน เปPนต-น  

เมื่อระบุผู-ที่มีส'วนเกี่ยวข-องอย'างครบถ-วนแล-ว ควรมีการสร-างเครือข'ายความร'วมมืออย'างเปPน

ทางการเพื่อเตรียมการสมัคร โดยกลุ'มดังกล'าวจะประกอบไปด-วยตัวแทนจากผู-ที ่มีตำแหน'งระดับสูงของ

องค.การบริหาร ตัวแทนจากภาคประชาสังคม ผู-ผลิต ผู-ประกอบการ ผู-ดำเนินงานหลักในด-านสาขาความ

สร-างสรรค. รวมถึงหน'วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ 

(2)   ลำดับข้ันตอนในการเตรียมการสมัคร 

ถึงแม-ว'าจะไม'มีขั้นตอนการเตรียมการสมัครที่เปPนมาตรฐานหรือเปPนสากล กระบวนการ

ต'อไปน้ีจะเปPนการแนะแนวทางการเตรียมการให-แก'เมืองท่ีสมัครโดยสังเขป 

1) องค.การบริหารของพ้ืนท่ีตัดสินใจท่ีจะเตรียมการสมัคร 

2) จัดต้ังเครือข'ายความร'วมมือ และแต'งต้ัง focal point 

3) ระบุภาคส'วนท่ีเก่ียวข-อง ท้ังในระดับท-องถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

4) จัดต้ังคณะท่ีปรึกษา โดยรวบรวมภาคส'วนท่ีเก่ียวข-องท้ังหมดเข-าไว-ด-วยกัน 

5) จัดเตรียมข-อมูลเกี่ยวกับบริบทของเมือง รวมถึงทรัพยากรที่เกี ่ยวกับสาขาความ

สร-างสรรค. 

6) วางแผนการดำเนินการในระยะ 4 ป: ที่สอคคล-องกับวัตถุประสงค.ของเครือข'าย ท้ัง

ในระดับท-องถ่ินและระดับนานาชาติ 

7) แผนการจัดการเพื่อรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมต'างๆ ของเครือข'าย (ในกรณีท่ี

ได-รับการแต'งต้ังแล-ว) 

8) นำเสนองบประมาณและโอกาสในการหากองทุนต'างๆ 

9) นายกเทศมนตรีเขียนจดหมายอย'างเปPนทางการเพ่ือนำเสนอเอกสารการสมัคร 

10) ได-รับการสนับสนุนอย'างเปPนทางการจากสมาคมวิชาชีพในระดับชาติ  

11) คณะกรรมการแห'งชาติว 'าด -วยการศึกษา ว ิทยาศาสตร.และวัฒนธรรมแห'ง

สหประชาชาติ ลงนามรับรองเอกสารการสมัคร 

12) ส'งเอกสารการสมัคร พร-อมท้ังเอกสารประกอบท้ังหมด ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

การนำแนวทางที่ระบุไว-ข-างต-นมาปรับใช-ในการเตรียมการสมัคร เมืองที่สมัครจะต-อง

พิจารณาตามป~จจัยดังต'อไปน้ี 

1) การร'างและส'งเอกสารการสมัคร อาจใช-เวลานานเกินกว'าที่คาดการณ.ไว- ระยะเวลา

ในการเตรียมการจะต-องถูกจัดสรรอย'างเหมาะสม รวมถึงการก'อตั้งเครือข'ายการ

ดำเนินการและคณะท่ีปรึกษา 

2) เครือข'ายการดำเนินการและ focal point ควรเร่ิมต-นโดยการศึกษารายละเอียดของ

ภารกิจหลัก (Mission Statement) เอกสารการสมัคร และเอกสารแนะแนวทางการ
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สมัครฉบับล'าสุด รวมถึงข-อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมที่เกี่ยวข-องกับเครือข'ายเมือง

สร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก จากเว็บไซต. https://en.unesco.org/creative-

cities/ 

3) หน'วยงานในระดับท-องถิ่นทุกภาคส'วนที่เกี่ยวข-องจะต-องมีส'วนร'วมในกระบวนการ

สมัครอย'างกระตือรือร-น ซึ่งจะนำไปสู'การรวบรวมข-อมูลที่จำเปPนเกี่ยวกับทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม ประสบการณ. ความรู-ความชำนาญ รวมถึงร'วมมือกันสร-างวิสัยทัศน. 

กลยุทธ. และแผนการดำเนินงานของเมือง  

(3) การกรอกข9อมูลในเอกสารการสมัคร 

ในการสมัครจะต-องใช-เอกสารการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การ

ยูเนสโก ป: ค.ศ. 2021 จากเว็บไซต.ของยูเนสโกเท'านั้น ซึ่งเปPนเอกสารที่จัดทำโดยสำนักเลขาธิการเครือข'าย

เมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก และจะต-องไม'ถูกปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น เมืองต-องส'งเอกสารการสมัคร

ดังกล'าวน้ีเพ่ือให-ได-รับการพิจารณาและการประเมินในลำดับถัดไป 

ภายในเอกสารการสมัครจะมีการจำกัดจำนวนคำของคำตอบ ดังนั ้นจะไม'สามารถใส'

ข-อความเพ่ิมเติมได-เม่ือถึงจำนวนคำท่ีกำหนดไว-ในแต'ละข-อ ผู-สมัครสามารถใช-โปรแกรม “Word Count” เพ่ือ

ตรวจสอบจำนวนคำของคำตอบในแต'ละข-อว'าเกินกว'าที่กำหนดไว-หรือไม' ผู-สมัครจะต-องกรอกข-อมูลในแต'ละ

ข-อให-ครบถ-วน เพ่ือให-ได-รับการพิจารณาอย'างสมเหตุสมผล 

เมืองที่สมัครจะต-องนำเสนอข-อมูลที่สอดคล-องกับประเด็นคำถามในแต'ละข-อ และข-อมูลใน

แต'ละข-อก็ไม'ควรจะซ้ำกันหากไม'มีความเกี่ยวข-องกัน ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญก็คือ เมืองที่สมัครจะต-องหลีกเลี่ยงการ

นำเสนอข-อมูลท่ีไม'เก่ียวข-อง 

เมืองที่สมัครจะต-องนำเสนอข-อมูลในรูปแบบการพรรณนาที่มีความกระชับ และหลีกเลี่ยง

การนำเสนอกิจกรรม แผนงาน หรือโครงสร-างพื้นฐานต'างๆ เปPนข-ออย'างง'ายๆ (bullet point) ข-อมูลท่ี

นำเสนอจะต-องเปPนป~จจุบันและมีความสอดคล-อง เพื่อให-คณะกรรมการสามารถประเมินทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมและความสร-างสรรค.ของเมืองได-อย'างเหมาะสม รวมถึงความสมเหตุสมผลและศักยภาพของ

แผนการดำเนินงานท่ีนำเสนอ 

ในกรณีที่ขาดแคลนข-อมูล ไม'สามารถให-ข-อมูลข-อใดข-อหนึ่งได- เมืองผู-สมัครจะต-องใส'

ข-อความ “No relevant information to provide” ลงไปในข-อน้ัน 

ข-อมูลที่นำมากรอกในเอกสารการสมัครจะต-องมีความสอดคล-องและสั้นกระชับ โดยใช-

ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส เอกสารการสมัครที่เขียนด-วยภาษาอื่นๆ จะไม'ได-รับการพิจารณา หากผู-ที่มีหน-าที่ใน

การเตรียมเอกสารการสมัครไม'ชำนาญในการใช-ภาษาดังกล'าว ก็ควรจะร'างเอกสารการสมัครด-วยภาษาท-องถ่ิน

ก'อน แล-วจึงให-ผู-ที่มีความชำนาญแปลเปPนภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ทั้งนี้ การแปลภาษาที่ขาดความชำนาญ

อาจก'อให-เกิดความสับสนหรือเข-าใจผิดในข้ันตอนการประเมินได- 
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(4)  การส4งเอกสารการสมัคร 

เอกสารการสมัครจะต-องส'งทางอีเมล. ccnapplications@unesco.org โดยใช-หัวข-อว'า 

“2021 Application of [ช่ือเมือง]” และประกอบด-วยเอกสารแนบดังต'อไปน้ี 

1. รายการเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมาพร-อมกับเอกสารการสมัคร 

2. เอกสารการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ป: ค.ศ. 

2021 จากเว็บไซต.ของยูเนสโกท่ีกรอกข-อมูลอย'างครบถ-วนสมบูรณ. (สกุลไฟล. doc.)  

3. จดหมายอย'างเปPนทางการจากนายกเทศมนตรีของเมือง เพื่อนำเสนอเอกสารการ

สมัคร รวมถึงความต้ังใจและการสนับสนุน 

4. จดหมายอย'างเปPนทางการเพื่อสนับสนุนการสมัคร จากคณะกรรมการแห'งชาติว'า

ด-วยการศึกษา วิทยาศาสตร.และวัฒนธรรมแห'งสหประชาชาติ ประจำประเทศท่ี

เมืองน้ันต้ังอยู' 

5. จดหมายอย'างเปPนทางการจำนวน 2 ฉบับ ท่ีแสดงให-เห็นถึงการสนับสนุนจากสมาคม

วิชาชีพในระดับชาติท่ีเก่ียวข-องกับสาขาความสร-างสรรค. 

6. รูปภาพจำนวน 3 รูปที ่เกี ่ยวข-องกับสาขาความสร-างสรรค. (JPEG, ขนาดไม'เกิน 

3MB/รูป) 

7. เอกสารการมอบสิทธิ์และทะเบียนรูปภาพ (CESSION OF RIGHTS AND REGISTER 

OF PHOTOS) สำหรับรูปภาพทั้ง 3 รูป ซึ่งอยู'ในภาคผนวกของเอกสารการสมัคร 

จะต-องได-รับการกรอกข-อมูลอย'างครบถ-วนสมบูรณ. 

หมายเหตุ: ไม'มีการกำหนดแบบฟอร.มของจดหมายที่ระบุไว-ข-างต-น อย'างไรก็ตาม จดหมายแต'ละ

ฉบับไม'ควรยาวเกิน 2 หน-า โดยชี้แจงถึงเหตุผลหลักของแต'ละองค.กรท่ีให-การสนับสนุนการสมัคร ทั้งน้ี ขนาด

โดยรวมของอีเมลล.พร-อมเอกสารแนบท้ังหมดจะต-องไม'เกิน 30MB 

เอกสารนอกเหนือจากที่ระบุมาน้ีจะไม'ถูกพิจารณาในขั้นตอนการประเมิน หากต-องการนำเสนอ

ข-อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองหรือสาขาความสร-างสรรค. สามารถเพิ่มเว็บไซต.ได-ไม'เกิน 2 เว็บไซต. รวมถึงข-อมูล

ด-านส่ือสังคมออนไลน.ของเมือง เช'น Twitter Facebook Instagram เปPนต-น ลงไปในเอกสารการสมัคร  

เอกสารการสมัครและเอกสารท้ังหมดท่ีระบุไว-ข-างต-น จะต-องถูกส'งไปยังสำนักเลขาธิการเครือข'าย

เมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ผ'านทางอีเมลล. ccnapplications@unesco.org เท'านั ้น โดย

ระยะเวลาส้ินสุดในการส'งเอกสารคือ วันท่ี 30 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021 (11:59 PM CET) 
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(5)  เอกสารการสมัครที่ไม4ตรงตามมาตรฐานที่ได9กำหนดไว9 หรือกรอกข9อมูลไม4ครบถ9วน

สมบูรณ: หรือส4งเอกสารการสมัครเกินจากระยะเวลาท่ีกำหนด จะไม4ได9รับการพิจารณาในทุกกรณี 

องค.การยูเนสโกจะไม'รับผิดชอบต'อการส'งเอกสารที่เกินจากระยะเวลาที่กำหนดในทุกกรณี 

ไม'ว'าจะเปPนเหตุการณ.ที่ไม'คาดคิดหรือป~ญหาทางเทคนิคต'างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช'น เอกสารแนบมีขนาดใหญ'

เกินกว'าที่กำหนด ดังนั้น จึงเปPนหน-าที่ความรับผิดชอบของผู-สมัครในการตรวจตราและส'งเอกสารให-สำนัก

เลขาธิการภายในเวลาที่กำหนด โดยไม'มีข-อยกเว-น เมืองที่สมัครจะได-รับอีเมลล.ตอบกลับ เมื่อสำนักเลขาธิการ

เครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกได-รับเอกสารการสมัครเรียบร-อยแล-ว  

ในเอกสารการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ป: ค.ศ. 2021 

จะมีการชี้แนะแนวทางของคำตอบในแต'ละข-อให-แก'เมืองที่สมัคร รวมถึงการอธิบายข-อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค.ของเครือข'าย กิจกรรมหลักๆ ของเครือข'าย และความหมายของเมืองสร-างสรรค. เพื่อให-เกิดความ

เข-าใจไปในทิศทางเดียวกัน และง'ายต'อการประเมิน  

เมืองที่สมัครควรจะทำความเข-าใจกับรายละเอียดต'างๆ ในเอกสารการสมัคร ก'อนที่จะเร่ิม

กรอกข-อมูลในแต'ละข-อ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับรายละเอียดของการสมัคร โดยเข-าไปท่ี

เว็บไซต. https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications 

 

2.4  กำหนดการสำหรับการสมัครเปMนสมาชิกเครือข4ายเมืองสร9างสรรค:ขององค:การยูเนสโก  

ปu ค.ศ. 2021 
 

วันท่ี รายละเอียด 

16 มีนาคม เผยแพร'เอกสารการสมัคร 

30 มิถุนายน ระยะเวลาส้ินสุดการส4งเอกสารการสมัคร 

เอกสารท้ังหมดต-องถูกส'งไปยังอีเมลล. ccnapplications@unesco.org เท'าน้ัน  

โดยระยะเวลาสิ ้นสุดในการส'งเอกสารคือ วันที ่ 30 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021 

(11:59 PM CET) เอกสารการสมัครที่ไม'ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดจะไม'ได-รับการ

พิจารณา 

1-11 กรกฎาคม การคัดเลือกทางเทคนิคเบ้ืองต9น 

สำนักเลขาธิการเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกจะตรวจสอบความ

ถูกต-องครบถ-วนของเอกสารการสมัครและเอกสารแนบอ่ืนๆ 

12 ก รกฎาคม  – 

12 กันยายน 

การประเมินจากภายนอก 

เอกสารการสมัครจะถูกประเมินโดยผู-เชี ่ยวชาญในแต'ละสาขาความสร-างสรรค.ท่ี

องค.การยูเนสโกแต'งตั้งขึ้นมา รวมถึงตัวแทนจากเมืองอื่นๆ ที่เปPนสมาชิกเครือข'าย

เมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ในแต'ละสาขาความสร-างสรรค. 
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วันท่ี รายละเอียด 

จนถึง 28 ตุลาคม ส้ินสุดกระบวนการประเมิน 

29 ตุลาคม ประกาศการแต4งต้ัง 

ประกาศการแต'งต้ังโดยผู-อำนวยการขององค.การยูเนสโก 

(สามารถติดตามได-ในเว็บไซต.ของยูเนสโก ในส'วนของการประชาสัมพันธ.และ

เครือข'าย) 

 

3  คำถามท่ีพบบ4อย 

3.1  เมืองไหนท่ีสามารถสมัครเปMนสมาชิกของเครือข4ายได9 

เครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก เปPนส'วนหนึ่งของโครงการความร'วมมือของเมือง

ในระดับนานาชาติขององค.การยูเนสโก ซึ่งได-เป�ดโอกาสให-แก'เมืองต'างๆ ที่เปPนรัฐสมาชิกของ

ย ู เนสโก (UNESCO’s Member States) และสมาช ิกสมทบ (Associate Members) โดย

สามารถตรวจสอบรายช่ือเมืองได-จากเว็บไซต. https://en.unesco.org/countries 

3.2  เมืองต4างๆ จะทำการสมัครได9อย4างไร 

เมืองต'างๆ ต-องส'งเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถอ'านรายละเอียด

เพิ่มเติมได-จากเว็บไซต. https://en.unesco.org/creative-cities/ ทั้งนี้ ในการสมัครจะต-องส'ง

เอกสารผ'านทางอีเมลล. โดยใช-เอกสารการสมัครที่เปPนมาตรฐานเท'านั้น เอกสารการสมัครที่ไม'

ตรงตามมาตรฐานท่ีกำหนดหรือมีการปรับเปล่ียนใดๆ จะไม'ได-รับการพิจารณา 

3.3  เมืองท่ีมีความสนใจสามารถสืบค9นข9อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครือข4ายเมืองสร9างสรรค:ขององค:การ

ยูเนสโก และข้ันตอนการสมัครได9อย4างไร 

เพื่อให-เข-าใจกระบวนการทำงานของเครือข'าย ซึ่งประกอบด-วย ข-อมูลหลัก วัตถุประสงค. หน-าท่ี

ความรับผิดชอบ รวมถึงเมืองท่ีเปPนสมาชิก สำนักเลขาธิการเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การ

ยูเนสโกได-เพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อชี้แนะแนวทางให-แก'เมืองที่สนใจลงไปในเอกสารการสมัคร

ฉบับล'าสุด รายละเอียดดังกล'าวยังรวมไปถึงป~จจัยต'างๆ ที่จำเปPนต-องคำนึงถึงขณะที่เตรียมการ

สมัคร เมืองท่ีสนใจสามารถศึกษาข-อมูลเพ่ิมเติมได-จากเว็บไซต.  

https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications 

3.4  ระยะเวลาส้ินสุดของการสมัคร 

ระยะเวลาส ิ ้นส ุดของการสม ัครได -ถ ูกประกาศในเว ็บไซต .ขององค .การย ู เนสโกแล-ว 

(https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications) สำหรับการสมัครเปPน

สมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ป: ค.ศ. 2021 ระยะเวลาสิ้นสุดในการส'ง

เอกสารคือ วันท่ี 30 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021 (11:59 PM CET) ท้ังน้ี เอกสารการสมัครท่ีไม'

สมบูรณ.หรือส'งภายหลังจากระยะเวลาท่ีกำหนดจะไม'ได-รับการประเมิน 
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3.5  ภาษาท่ีใช9ในการกรอกเอกสารการสมัคร 

เอกสารการสมัครจะต-องกรอกเปPนภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเท'านั้น อย'างไรก็ตาม เอกสารการ

สมัครที่กรอกโดยใช-ภาษาฝรั่งเศส ควรได-รับการแปลเปPนภาษาอังกฤษ เพื่อให-สะดวกต'อขั้นตอน

การประเมิน 

3.6  ข9อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีใช9ประกอบการสมัคร 

ในการสมัครจะต-องส'งเอกสารการสมัครและเอกสารแนบทั้งหมดที่ระบุไว-ข-างต-น เอกสาร

นอกเหนือจากน้ีจะไม'ถูกพิจารณาในข้ันตอนการประเมิน 

3.7  เมืองท่ีมีความสนใจสามารถส4งเอกสารการสมัครได9อย4างไร 

เอกสารการสมัครจะต-องส'งทางอีเมลล. ccnapplications@unesco.org โดยใช-หัวข-อว'า “2021 

Application of [ช่ือเมือง]” 

ขนาดโดยรวมของอีเมลล.พร-อมเอกสารแนบทั้งหมดจะต-องไม'เกิน 30MB มิเช'นนั้นองค.การ

ยูเนสโกอาจจะไม'ได-รับอีเมลล. และองค.การยูเนสโกจะไม'รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิด

เหตุขัดข-องระหว'างการส'งเอกสาร 

กรุณาติดต'อองค.การยูเนสโกทางอีเมลล. ccnapplications@unesco.org หากประสบกับ

เหตุขัดข-องในการส'งเอกสาร โดยต-องอยู'ในระยะเวลาของการส'งเอกสารตามท่ีกำหนด 

3.8  จำนวนเมือง (ในหนึ่งประเทศ) ท่ีคณะกรรมการแห4งชาติว4าด9วยการศึกษา วิทยาศาสตร:และ

วัฒนธรรมแห4งสหประชาชาติ (Thai National Commission for UNESCO) สามารถลง

ช่ือรับรองการสมัคร  

สำหรับการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ป: ค.ศ. 2021 นี้ ทาง

ยูเนสโกได-กำหนดว'าประเทศหนึ่งสามารถส'งเอกสารการสมัครได-ไม'เกิน 2 เมือง และสาขาความ

สร-างสรรค.ที่เลือกจะต-องไม'ซ้ำกัน ดังนั้น คณะกรรมการแห'งชาติว'าด-วยการศึกษา วิทยาศาสตร.

และวัฒนธรรมแห'งสหประชาชาติที่เกี่ยวข-อง จะต-องลงนามรับรองเอกสารการสมัครได-ไม'เกิน 2 

เมืองเท'าน้ัน 

ทั้งนี้ ในการส'งเอกสารการสมัครจำเปPนต-องแนบจดหมายอย'างเปPนทางการเพื่อสนับสนุนการ

สมัคร จากคณะกรรมการแห'งชาติว 'าด -วยการศึกษา ว ิทยาศาสตร.และวัฒนธรรมแห'ง

สหประชาชาติ ประจำประเทศที่เมืองนั้นตั้งอยู'ด-วย หากขาดจดหมายรับรองดังกล'าว เอกสาร

การสมัครน้ันจะไม'ได-รับการพิจาราณาในทันที 
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3.9  จำนวนเมือง (ในหนึ่งประเทศ) ที่อาจจะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการคัดเลือกเปMนสมาชิกของ

เครือข4าย 

สำหรับการสมัครเปPนสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ป: ค.ศ. 2021 

ประเทศหนึ่งสามารถส'งเอกสารการสมัครได-ไม'เกิน 2 เมือง และสาขาความสร-างสรรค.ที่เลือก

จะต-องไม'ซ้ำกัน 

3.10  เราจะสามารถทราบผลการคัดเลือกได9อย4างไร 

ผลการแต'งต้ังจะถูกประกาศผ'านเว็บไซต.ของยูเนสโกในวันท่ี 29 ตุลาคม ค.ศ. 2021 (กำหนดการ

ที่แน'นอนจะแจ-งให-ทราบผ'านเว็บไซต.อีกครั้งหนึ่ง) จดหมายอย'างเปPนทางการจะถูกส'งไปยังเมือง

ท่ีได-รับการแต'งต้ัง เพ่ือแจ-งผลการประเมินหลังจากวันท่ีประกาศผล เพ่ือให-การประเมินเกิดความ

ยุติธรรมมากที่สุด องค.การยูเนสโกขอความร'วมมือจากเมืองที่สมัครหลีกเล่ียงการขอข-อมูล

เก่ียวกับเอกสารการสมัครหรือการประเมินระหว'างข้ันตอนการประเมิน 

3.11  ใครคือผู9พิจารณาเอกสารการสมัคร 

ขั้นตอนการประเมินจะถูกดำเนินการโดยองค.การยูเนสโก ทั้งการคัดเลือกทางเทคนิคเบื้องต-น ซ่ึง

เปPนการตรวจสอบความถูกต-องครบถ-วนของเอกสารการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆ และการ

ประเมินจากภายนอก ซึ ่งเปPนการประเมินโดยผู-เชี ่ยวชาญในแต'ละสาขาความสร-างสรรค.ท่ี

องค.การยูเนสโกแต'งตั ้งขึ ้นมา รวมถึงตัวแทนจากเมืองอื ่นๆ ที ่เปPนสมาชิกเครือข'ายเมือง

สร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโก ในแต'ละสาขาความสร-างสรรค. ทั้งนี้ จะไม'มีการเป�ดเผยข-อมูล

ของผู-ประเมินใดๆ ทั้งสิ้น เมืองที่สมัครไม'ควรใช-อิทธิพลหรือกระทำการทุจริตในขั้นตอนการ

ประเมิน การตัดสินใจในลำดับสุดท-ายเปPนหน-าที่ความรับผิดชอบของผู-อำนวยการขององค.การ

ยูเนสโก โดยพิจารณาจากคำแนะนำของผู-เชี่ยวชาญและสมาชิกเครือข'ายเมืองสร-างสรรค. ในแต'

ละสาขาความสร-างสรรค. 

3.12  เราจะสามารถติดต4อผู9ใด หากเราประสบกับปZญหาทางเทคนิคเก่ียวเน่ืองกับการสมัคร 

เมืองที่สนใจควรเตรียมการสมัครให-เร็วที่สุดเท'าที่จะเปPนไปได- สำนักเลขาธิการเครือข'ายเมือง

สร-างสรรค.ขององค.การยูเนสโกสามารถให-ความช'วยเหลือเกี่ยวกับการสมัคร ในกรณีที่มีเวลา

เพียงพอเท'าน้ัน  

นอกจากนี้ องค.การยูเนสโกไม'มีหน-าที่ความรับผิดชอบในการติดตามการเตรียมการสมัครของแต'

ละเมือง รวมถึงการให-คำแนะนำท่ีเฉพาะเจาะจง 

กรุณาติดต'อองค.การยูเนสโกทางอีเมลล. ccnapplications@unesco.org หากเกิดข-อสงสัยใดๆ 

ในข้ันตอนการเตรียมการสมัคร 
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3.13  เราจำเปMนต9องระบุสาขาความสร9างสรรค:ลงไปในเอกสารการสมัครหรือไม4 

เมืองที่สมัครจะต-องระบุสาขาความสร-างสรรค.ลงไปในเอกสารการสมัครอย'างชัดเจน และข-อมูล

ในเอกสารการสมัครจะต-องให-ความสำคัญเฉพาะสาขาความสร-างสรรค.นั ้น โดยสาขาความ

สร-างสรรค.ทั้ง 7 สาขาของเครือข'าย ประกอบด-วย หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ-าน การออกแบบ 

ภาพยนตร. วิทยาการอาหาร วรรณกรรม มีเดีย อาร.ต และดนตรี 

3.14  เมืองท่ีมีความสนใจสามารถเลือกสาขาความสร9างสรรค:มากกว4า 1 สาขาได9หรือไม4 

เมืองที่สมัครสามารถเลือกสาขาความสร-างสรรค.ได-เพียง 1 สาขา จากทั้งหมด 7 สาขาภายใน

เครือข'าย เนื่องจากผู-ประเมินจะยึดสาขาดังกล'าวเปPนป~จจัยหลักในการพิจารณา ถึงแม-ว'าภายใน

เมืองจะมีการบูรณาการสาขาความสร-างสรรค.ที่เลือกกับสาขาความสร-างสรรค.อื่นๆ ก็ตาม ซ่ึง

นวัตกรรมและการทำงานร'วมกันกับหลากหลายสาขาก็เปPนส่ิงท่ีเครือข'ายสนับสนุน 

3.15  เราสามารถรวมเอาพ้ืนท่ีใกล9เคียงของเมืองมาใช9ในการสมัครได9หรือไม4 

เมืองที่สมัครสามารถรวมเอาพื้นที่ใกล-เคียงของเมืองมาประกอบการสมัคร และต-องนำเสนอถึง

กลยุทธ.และแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เกี่ยวข-องกับพื้นที่เหล'านั้น อย'างไรก็ตาม เมืองท่ี

สมัครจะต-องรับผิดชอบต'อข-อมูล รวมถึงกลยุทธ.และแผนการดำเนินงานที่นำเสนอ ทั้งนี้ ในกรณี

ที่ผ'านการประเมิน เฉพาะเมืองที่สมัครเท'านั้นที่จะได-รับการแต'งตั้ง และกลายเปPนสมาชิกของ

เครือข'าย 

3.16  ขนาดของเมืองมีผลต4อการพิจารณาหรือไม4 

ในป~จจุบันไม'มีการจำกัดจำนวนประชากรของเมืองในการสมัครเปPนสมาชิกของเครือข'าย อย'างไร

ก็ตาม เฉพาะเมืองเท'าน้ันท่ีสามารถเปPนสมาชิกของเครือข'ายได- 

3.17  เรามีส่ือประชาสัมพันธ:เมืองท่ีต9องการนำมาใช9ประกอบการสมัคร เราจะสามารถเผยแพร4ส่ือน้ี

ได9อย4างไร 

เอกสารการสมัครจะต-องเปPนเอกสารมาตรฐานที่ทางเครือข'ายกำหนด และต-องส'งทางอีเมลล.

เท'าน้ัน ส่ืออ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุจะไม'ได-รับการพิจารณา 

อย'างไรก็ตาม หากต-องการนำเสนอข-อมูลเพิ่มเติมเกี ่ยวกับเมืองหรือสาขาความสร-างสรรค. 

สามารถเพิ่มเว็บไซต.ได-ไม'เกิน 2 เว็บไซต. รวมถึงข-อมูลด-านสื่อสังคมออนไลน.ของเมือง เช'น 

Twitter Facebook Instagram เปPนต-น ลงไปในเอกสารการสมัคร  

3.18  เราสามารถแทรกรูปภาพ ตาราง หรือแผนผัง ลงไปในเอกสารการสมัครได9อย4างไร 

เพื่อให-เกิดมาตรฐานในการประเมิน เมืองที่สมัครไม'สามารถเพิ่มรูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ลง

ไปในเอกสารการสมัครได-โดยตรง ถึงแม-ว'าจะมีการแนบรูปภาพ 3 รูปมาพร-อมกับอีเมลล.ที่ส'งก็

ตาม อย'างไรก็ตาม ในกรณีที่ได-รับการแต'งตั้ง เมืองที่สมัครสามารถส'งข-อมูลเพิ่มเติมเหล'าน้ีเพ่ือ

เปPนการประชาสัมพันธ.ให-แก'เมืองสมาชิกอ่ืนๆ ได-ในภายหลัง 
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3.19  ข9อพิจารณาใดท่ีควรนำมาเปMนแนวทางในการเสนองบประมาณในเอกสารการสมัคร 

ไม'มีการจำกัดจำนวนของงบประมาณที่จะนำมาใช-กับแผนการดำเนินงานที่เสนอในเอกสารการ

สมัคร อย'างไรก็ตาม ในการประเมินจะพิจารณาจากความสอดคล-อง ความเปPนไปได- และความ

ยั่งยืน ของกลยุทธ.และแผนการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เสนอ นอกจากน้ี 

งบประมาณดังกล'าวจะต-องเหมาะสมกับขนาดของเมือง รวมถึงทรัพยากรและจุดมุ'งหมายของ

เมืองอีกด-วย 

 

 

แปลจาก  2021 Application Guidelines  

โดย โครงการนครเชียงใหม'เครือข'ายเมืองสร-างสรรค.ด-านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ-านขององค.ยูเนสโก  


