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เอกสารการสมัครเป+นสมาชิกเครือข1ายเมืองสร4างสรรค5ขององค5การยูเนสโก ป9 ค.ศ. 2021 

เอกสารมาตรฐานการสมัครเป.นสมาชิกเครือข3ายเมืองสร6างสรรค7ขององค7การยูเนสโกนี้ จัดทำขึ้นโดย

สำนักเลขาธิการเครือข3ายเมืองสร6างสรรค7ขององค7การยูเนสโก จึงไม3ควรมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก

คณะกรรมการจะรับพิจารณาเฉพาะผู6สมัครท่ีใช6เอกสารมาตรฐานน้ีเท3าน้ัน 

พึงระลึกอยู3เสมอว3าภายในเอกสารจะมีการจำกัดจำนวนคำของคำตอบ ดังน้ันจึงไม3สามารถใส3ข6อความ

เพิ ่มเติมได6เมื ่อถึงจำนวนคำที่กำหนดไว6ในแต3ละข6อ ผู 6สมัครสามารถใช6โปรแกรม “Word Count” เพ่ือ

ตรวจสอบจำนวนคำของคำตอบในแต3ละข6อว3าเกินกว3าท่ีกำหนดไว6หรือไม3 

ผู 6สมัครต6องให6ข6อมูลอย3างครบถ6วนทุกข6อ โดยข6อมูลในแต3ละข6อไม3ควรจะซ้ำกันหากไม3มีความ

เก่ียวเน่ืองกัน และในกรณีท่ีขาดแคลนข/อมูล ไม5สามารถให/ข/อมูลข/อใดข/อหน่ึงได/ ผู/สมัครจะต/องใส5ข/อความ 

“No relevant information to provide” ลงไปในข/อน้ัน 

ผู6สมัครจะต6องแนบรูปภาพ 3 รูปที่มีความเกี่ยวข6องกับสาขาความสร6างสรรค7ที่สมัคร พร6อมทั้งกรอก

เอกสาร “Cession of Rights and Register of Photos” ท่ีอยู3ในภาคผนวกอย3างครบถ6วนเช3นกัน 

 

1.  ช่ือเมือง 

2.  ประเทศ 

3. ข8อมูลการติดต>อ 

 3.1 นายกเทศมนตรี 

  คำนำหน7าช่ือ 

  นามสกุล 

  ช่ือ 

  ท่ีอยูF 

  หมายเลขโทรศัพทN 

  อีเมลลN 

 3.2 ตัวแทนของนายกเทศมนตรี 

 ตัวแทนของนายกเทศมนตรีมีหน6าที ่อำนวยความสะดวกในด6านการติดต3อสื ่อสาร ระหว3าง

นายกเทศมนตรีและเลขาธิการของ UCCN รวมถึงอำนวยความสะดวกด6านกฎหมายให6แก3ผู6ที่ได6รับการแต3งต้ัง

เป.น “ผู6ติดต3อประสานงานหลัก” (ดูในข6อ 3.3) 

  คำนำหน7าช่ือ 

  นามสกุล 

  ช่ือ 

  ช่ือหนFวยงาน 

  ตำแหนFง / ประเภทของหนFวยงาน 

  ท่ีอยูF 
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  หมายเลขโทรศัพทN 

  อีเมลลN 

  ข7อมูลสำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม (หน3วยงานที่สังกัดเกี่ยวข6องกับการขับเคลื่อนเมืองสร6างสรรค7

อย3างไร) 

 3.3 ผู8ดำเนินงานหลัก 

 ผู6ดำเนินงานหลักต6องทำหน6าที่เป.น focal point ของเมืองในการติดต3อสื่อสารและประสานงานทุก

อย3างท่ีเก่ียวข6องกับ UCCN จะต6องเป.นผู6ท่ีมีส3วนสำคัญในการดำเนินงานทุกขั้นตอน และได6รับการแต3งต้ังให6ทำ

หน6าท่ีน้ีอย3างเป.นทางการโดยนายกเทศมนตรี หรือผู6ท่ีมีอำนาจ 

  คำนำหน7าช่ือ 

  นามสกุล 

  ช่ือ 

  ช่ือหนFวยงาน 

  ตำแหนFง / ประเภทของหนFวยงาน 

  ท่ีอยูF 

  หมายเลขโทรศัพทN 

  อีเมลลN 

  ข7อมูลสำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม (หน3วยงานที่สังกัดเกี่ยวข6องกับการขับเคลื่อนเมืองสร6างสรรค7

อย3างไร) 

 3.4 ผู8ประสานงานหลัก 

 ผู6ประสานงานหลักจะต6องให6ความช3วยเหลือและมีความกระตือรือร6นในการติดต3อประสานงาน ควบคู3

กับผู6ดำเนินงานหลัก รวมถึงการเผยแพร3ข6อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต3างๆ ที่ดำเนินการภายใต6เครือข3าย และข6อมูล

ข3าวสารจาก UNESCO (ผู6ประสานงานหลักจะทำหน6าท่ีเป.นหน3วยประชาสัมพันธ7ของเมือง) 

คำนำหน7าช่ือ 

  นามสกุล 

  ช่ือ 

  ช่ือหนFวยงาน 

  ตำแหนFง / ประเภทของหนFวยงาน 

  ท่ีอยูF 

  หมายเลขโทรศัพทN 

  อีเมลลN 

  ข7อมูลสำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม (หน3วยงานที่สังกัดเกี่ยวข6องกับการขับเคลื่อนเมืองสร6างสรรค7

อย3างไร) 

 



แปลโดย  CHIANG MAI CITY OF CRAFTS AND FOLK ART   

3 

3.5 ผู8ช>วยผู8ดำเนินงานหลัก 

ผู6ช3วยผู6ดำเนินงานหลักจะต6องคอยสนับสนุนและช3วยเหลือผู6ดำเนินงานหลัก 

  คำนำหน7าช่ือ 

  นามสกุล 

  ช่ือ 

  ช่ือหนFวยงาน 

  ตำแหนFง / ประเภทของหนFวยงาน 

  ท่ีอยูF 

  หมายเลขโทรศัพทN 

  อีเมลลN 

  ข7อมูลสำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม (หน3วยงานที่สังกัดเกี่ยวข6องกับการขับเคลื่อนเมืองสร6างสรรค7

อย3างไร) 

4.  สาขาความสร8างสรรคJ 

โปรดเลือดเพียง 1 สาขาเท3านั้น : หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ6าน / การออกแบบ / ภาพยนตร7 / วิทยาการ

อาหาร / วรรณกรรม / มีเดีย อาร7ต / และดนตรี 

 

5.  การนำเสนอข8อมูลท่ัวไปของเมือง 

นำเสนอข6อมูลด6านลักษณะทางภูมิศาสตร7 จำนวนประชากร วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ ระบบการปกครอง 

ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เครือข3ายต3างประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกท่ี

เกี่ยวข6องกับวัฒนธรรม (เช3น มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ7 ศูนย7ประชุมและแสดงสินค6า เป.นต6น) (ไม3เกิน 1500 

ตัวอักษร) 

 

6.  โอกาสในการพัฒนา และการเผชิญความท8าทายของเมือง บนพื้นฐานของการขับเคลื ่อนอย>าง

สร8างสรรคJ 

ทุก ๆ เมืองมีเอกลักษณ7 และมีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค7ตามบริบทของตนเอง ผู6สมัครต6องอธิบาย

ถึงการนำวัฒนธรรมและความสร6างสรรค7มาประยุกต7ใช6เพื่อก3อให6เกิดโอกาสในการพัฒนา ความท6าทายที่เมือง

ต6องเผชิญ รวมถึงวิธีการรับมืออย3างมีศักยภาพ เพ่ือให6เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน (ไม3

เกิน 1200 ตัวอักษร) 
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7.  กลยุทธJและนโยบายการพัฒนาในระดับสากล 

นำเสนอวิสัยทัศน7ด6านการพัฒนา กลยุทธ7 และนโยบายการพัฒนาเมืองในระดับสากล โดยให6สอดคล6องกับ 

ระเบียบวาระการพัฒนาในระดับนานาชาติ (the international development agenda) เช3น the United 

Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development / Africa Union’s Agenda 2063 เป.นต6น (ไม3

เกิน 1000 ตัวอักษร) 

 

8.  ผลท่ีคาดหวังว>าจะได8รับจากการได8เปYนสมาชิกของเครือข>าย บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย>างย่ังยืน  

นำเสนอเหตุผลหลักในการตัดสินใจสมัครเป.นสมาชิกของ UCCN และผลที่คาดว3าจะได6รับในระยะยาว ควบคู3

ไปกับการพัฒนาอย3างย่ังยืนของเมือง โดยเฉพาะในระยะ 4 ป�นับจากท่ีได6เป.นสมาชิก (ไม3เกิน 1200 ตัวอักษร) 

 

9.  ข้ันตอนการเตรียมการสำหรับสมัครเปYนสมาชิกของเครือข>าย 

การวางแผนและการเตรียมการสำหรับสมัครเป.นสมาชิกต6องเกิดจากการร3วมมือกันของผู6มีส3วนเกี่ยวข6อง ได6แก3 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู6สร6างสรรค7ผลงาน รวมถึงผู6เช่ียวชาญหรือผู6ท่ีมีทักษะ

ในสายงานนั้น ๆ ผู6สมัครต6องอธิบายถึงกระบวนการเข6ามามีส3วนร3วมและปรึกษาหารือกันระหว3างกลุ3มต3าง ๆ 

ดังกล3าวในการเตรียมการสมัครเป.นสมาชิก รวมทั้งอธิบายถึงผลประโยชน7ที่แต3ละกลุ3มจะได6รับจากการเป.น

สมาชิกของ UCCN (ไม3เกิน 1200 ตัวอักษร) 

 

10.  เปรียบเทียบทรัพยากรท่ีมีอยู>ของเมือง  

นำเสนอทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลัก ๆ ของเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข6องกับสาขาความสร6างสรรค7 ที่สมัคร ซ่ึง

มีความความโดดเด3น สามารถนำมาใช6ประโยชน7ในการพัฒนาทั ้งในระดับท6องถิ ่นและระดับสากลตาม

วัตถุประสงค7ของเครือข3าย (เกิดความสร6างสรรค7 และเป.นตัวขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอย3างย่ังยืน) ผู6สมัครต6อง

นำเสนอข6อความในรูปแบบการพรรณนา ท่ีกระชับ ตรงประเด็น และมีการยกตัวอย3างประกอบ เพื่อให6ได6รับ

การประเมินคุณค3าอย3างเหมาะสม (คำตอบของแต3ละข6อต6องไม3เกิน 1000 ตัวอักษร) 

10.1  บทบาทและรากฐานที่เกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN ท่ีปรากฎในประวัติศาสตรNความเปcนมา

ของเมือง 

10.2  ความสำคัญทางเศรษฐกิจในปfจจุบัน และพลวัตทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในแงFที่เกี่ยวข7องกับ 

สาขาความสร7างสรรคN โดยนำเสนอข7อมูล สถิติ ตัวบFงชี้อื่น ๆ ที่แสดงถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การจ7างงาน และหนFวยงานด7านวัฒนธรรม เปcนต7น 

10.3  กลุFมคนตFาง ๆ ท่ีมีสFวนรFวมหรือประกอบอาชีพเก่ียวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN 

10.4  งานแสดงสินค7า งานประชุม งานสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งให7ความสำคัญกับการสนับสนุนผู7มีประสบการณN และผู7สนใจ

ฝrกปฏิบัติ โดยเมืองท่ีสมัครรับผิดชอบเปcนผู7จัดงานในชFวง 5 ปuท่ีผFานมา  



แปลโดย  CHIANG MAI CITY OF CRAFTS AND FOLK ART   

5 

10.5  งานเทศกาล งานประชุม หรือกิจกรรมขนาดใหญ>ที่เกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN ซึ่งเมืองท่ี

สมัครรับผิดชอบเปcนผู7จัดงานในชFวง 5 ปuที่ผFานมา โดยมีผู7เข7ารFวมงานเปcนประชาชนทั่วไปทั้งใน

ระดับท7องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

10.6  แนวทางการศึกษา หลักสูตร แผนการ ที่ใช7ในการสนับสนุนวัฒนธรรมและความสร7างสรรคN และ

การเรียนรู7ทางด7านศิลปะที่เกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN ทั้งการศึกษาที่เปcนทางการและไมF

เปcนทางการ  

10.7  การศึกษาเรียนรู 7ตลอดชีวิต การศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา แหลFงเรียนรู 7 ศูนยN

การศึกษาเรียนรู7เพ่ิมเติม ท่ีมุFงเน7นการเรียนการสอนเก่ียวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN 

10.8  ศูนยNการวิจัย สถาบัน และโครงการ ท่ีมุFงเน7นการวิจัยและการพัฒนาท่ีเก่ียวข7องกับสาขาความ

สร7างสรรคN 

10.9  การตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร7างศักยภาพ และอำนวยความสะดวก สำหรับผู7

สร7างสรรคNผลงาน กระบวนการผลิต รวมถึงการเผยแพรFกิจกรรม สินค7า และบริการที่เกี่ยวข7อง

กับสาขาความสร7างสรรคN ที่มีประสิทธิภาพ (เชFน ศูนยNการศึกษาและฝrกอบรม องคNกรชFวยพัฒนา

ธุรกิจใหมF แผนงานท่ีจัดทำข้ึนพิเศษสำหรับสินค7าและบริการทางวัฒนธรรม โดยหอการค7า) 

10.10  สิ ่งอำนวยความสะดวก พื้นที ่ทางวัฒนธรรม ศูนยNการเรียนรู 7ที ่จัดไว7สำหรับการฝrกปฏิบัติ 

สนับสนุน และเผยแพรFกิจกรรมทางด7านสาขาความสร7างสรรคN โดยมุFงเป}าหมายไปที่คนทั่วไป 

รวมถึงเฉพาะกลุFม เชFน เยาวชน สตรี หรือกลุFมพิเศษอ่ืน ๆ  

10.11  นำเสนอแผนงานหรือโครงการ 3 อยFางที่เกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN โดยเมืองท่ีสมัคร 

ในชFวง 3 ปuที่ผFานมา โดยมุFงเน7นสนับสนุนการมีสFวนรFวมในวัฒนธรรมแกFผู7คนในวงกว7างมาก

ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะกลุFมผู7ด7อยโอกาส และผู7ท่ีมีความบกพรFองทางสติปfญญา  

10.12  นำเสนอแผนงานหรือโครงการโดยเมืองท่ีสมัคร 3 อยFางที่เกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN    

ในชFวง 3 ปuที่ผFานมา ซึ่งมีสFวนชFวยเสริมสร7างความสัมพันธNและความรFวมมือระหวFางภาคสFวน

ตFาง ๆ ได7แกF เมือง ภาคเอกชน ผู7สร7างสรรคNงาน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และหนFวยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข7อง 

10.13  บทบาทและผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN โดยภาค 

อุตสาหกรรม หนFวยงานอิสระ หรือองคNกรภาคประชาสังคม ท่ีมีความรู7ความชำนาญเฉพาะทาง 

10.14  แผนการดำเนินงาน นโยบาย แนวทาง โครงการ และมาตรการ ที่เกี ่ยวข7องกับสาขาความ

สร7างสรรคN ท่ีถูกนำมาใช7ในชFวง 5 ปuที่ผFานมา เพื่อยกระดับและสนับสนุนการทำงานของผู7

สร7างสรรคNงาน และผู7เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

10.15  แผนการดำเนินงาน นโยบาย แนวทาง โครงการ และมาตรการ ที่เกี ่ยวข7องกับสาขาความ

สร7างสรรคN ซึ ่งถูกนำมาใช7ในชFวง 5 ปuที ่ผFานมา เพื ่อสFงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมในระดับท7องถ่ิน 
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10.16  แผนการดำเนินงานท่ีเก่ียวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN ในระดับนานาชาติหรือระดับภูมิภาค ท่ี

คิดค7นข้ึนโดยความรFวมมือระหวFางประเทศตFาง ๆ และได7นำมาใช7ในชFวง 5 ปuท่ีผFานมา 

10.17  แผนงานหรือโครงการที่ถูกนำมาใช7ในชFวง 3 ปuที่ผFานมา ทั้งในทางตรงและทางอ7อม ซึ่งมีสFวน

ชFวยในการสนับสนุนและสร7างเครือขFายการทำงานรFวมกันระหวFางสาขาความสร7างสรรคNอื่น ๆ 

อยFางน7อย 1 ประเภท  

10.18  แผนการดำเนินงานเพื่อให7เกิดความรFวมมือในระดับนานาชาติ ที่พัฒนาขึ้นในชFวง 3 ปuที่ผFานมา 

ซึ่งมีความเกี่ยวข7องกับสาขาความสร7างสรรคNอื่นในเครือขFายอยFางน7อย 2 ใน 7 ประเภท (การ

ทำงานรFวมกันระหวFางหลากหลายสาขาวิชา หรือหลากหลายแขนง) 

10.19  สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่จัดเตรียมไว7สำหรับจัดกิจกรรมตFาง ๆ ของ

เมืองท่ีสมัคร (เชFน การแสดงสินค7า การประชุม งานสัมมนา เปcนต7น) ในชFวง 3 ปuท่ีผFานมา เพ่ือ

สFงเสริมและสนับสนุนสาขาความสร7างสรรคNตFาง ๆ ในเครือขFาย นอกเหนือจากสาขาความ

สร7างสรรคNของเมืองท่ีสมัคร 

10.20  ให7ข7อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการและคFาใช7จFายโดยรวมของเมืองในชFวง 5 ปuที่ผFานมา รวมถึง

แสดงงบประมาณและรายได7ท่ีเก่ียวข7องกับสาขาความสร7างสรรคN 

11.  การสนับสนุนเพ่ือให8บรรลุวัตถุประสงคJของเครือข>าย 

นำเสนอแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมในระยะ 4 ป� อธิบายถึงวิธีการขับเคลื่อนหลัก ๆ ที่เมืองท่ีสมัครให6

คำมั่นสัญญาว3าจะดำเนินการให6บรรลุวัตถุประสงค7ของเครือข3าย โดยใช6ความสร6างสรรค7มาเป.นตัวขับเคลื่อน

เพ่ือให6เกิดการพัฒนาอย3างย่ังยืน ท้ังในระดับท6องถ่ินและระดับนานาชาติ  
แผนการดำเนินงานที่ถูกนำเสนอจำเป.นต6องสอดคล6องกับวัตถุประสงค7ของเครือข3าย และขอบเขตของ

การปฏิบัติงานท่ีระบุไว6ใน Creative Cities Network Mission Statement กรุณาทำความเข6าใจขอบเขตของ

การปฏิบัติงานดังกล3าวอย3างแน3ชัดก3อนจะกรอกข6อมูลในส3วนนี้ ทั้งนี้แผนการดำเนินงานที่เสนอจะต6องสามารถ

นำไปปฏิบัติได6จริง สมเหตุสมผล และสอดคล6องกับ the United Nations 2030 Agenda for Sustainable 

Development ทั้งนี้เมืองท่ีสมัครจะได6รับการคาดหวังว3าแผนการดำเนินงานที่นำเสนอนั้น ต6องถูกนำมาใช6ใน

เชิงปฏิบัติจริง หากได6รับการแต3งตั้งเป.นสมาชิกแล6ว และต6องจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน Membership 

Monitoring Report ในทุก ๆ 4 ป� นับจากป�ท่ีเข6ามาเป.นสมาชิกของเครือข3าย 

11.1  นำเสนอแผนการดำเนินงาน การมีสFวนรFวม แผนงาน หรือโครงการ ในระดับท7องถิ่น 3 อย>าง 

เพื่อให7บรรลุวัตถุประสงคNของเครือขFาย โดยการสนับสนุนบทบาทของวัฒนธรรมท7องถิ่นกับความสร7างสรรคN 

เพ่ือการพัฒนาอยFางย่ังยืน 

แผนการดำเนินงาน 2 แผนแรกต/องสอดคล/องกับสาขาความสร/างสรรคUที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองท่ี

สมัคร ส3วนอีก 1 แผนต/องเกี่ยวกับสาขาความสร/างสรรคUอื่น ๆ ในเครือข5าย ซึ่งเป.นการทำงานร3วมกันใน

หลากหลายแขนง โดยแผนการดำเนินงานดังกล3าวควรมีเนื ้อหาดังต3อไปนี ้ ขอบเขตของการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค7 แนวทางในการดำเนินงาน ผู6ท่ีมีส3วนเก่ียวข6องในแผนการดำเนินงาน (ได6แก3 หน3วยงานหรือองค7กร

ต3าง ๆ  ผู6ที่ได6รับผลประโยชน7) รวมถึงผลที่คาดว3าจะได6รับ โดยมุ3งเน6นการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความ
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หลากหลาย และเกิดนวัตกรรมใหม3 แผนการดำเนินงานนี้จะต6องได6รับการสนับสนุนและช3วยเหลือจาก

หน3วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ความร3วมมือจากผู6มีความรู6ความสามารถหรือผู6เชี่ยวชาญ 

รวมถึงองค7กรทางวัฒนธรรม (ไม3เกิน 3500 ตัวอักษร) 

11.2  นำเสนอแผนการดำเนินงาน แผนงาน หรือโครงการ 3 อย>าง ในระดับนานาชาติ เพื่อให7บรรลุ

วัตถุประสงคNของเครือขFาย โดยความรFวมมือระหวFางเมืองอ่ืน ๆ ท่ีเปcนสมาชิกของเครือขFาย 

แผนการดำเนินงานควรมีเนื้อหาดังต3อไปนี้ ขอบเขตของการดำเนินงาน วัตถุประสงค7 แนวทางใน

การดำเนินงาน ผู6ที ่มีส3วนเกี่ยวข6องในแผนการดำเนินงาน (ได6แก3 ผู6หน3วยงานหรือองค7กรต3าง ๆ ผู6ที ่ได6รับ

ผลประโยชน7) รวมถึงผลที่คาดว3าจะได6รับ เพื่อมุ3งเน6นการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และเกิด

นวัตกรรมใหม3 สนับสนุนการขยายเครือข3ายไปสู3ประเทศหรือภูมิภาคที่ด6อยโอกาส และประเทศที่กำลังพัฒนา 

รวมทั้งการบูรณาการร3วมกันในหลากหลายแขนงที่เกี่ยวข6องกับสาขาความสร6างสรรค7ภายในเครือข3าย (ไม3เกิน 

3500 ตัวอักษร) 

11.3  การคาดการณNงบประมาณท่ีจะนำไปใช7กับแผนการดำเนินงาน 

เมืองท่ีสมัครจะต6องคาดคะเนงบประมาณรายป�โดยรวมสำหรับแผนการดำเนินงานตลอด

ระยะเวลา 4 ป� รวมถึงแจกแจงรายละเอียดจำนวนเงินหรือเปอร7เซ็นท่ีจะถูกจัดสรรให6แก3แผนการดำเนินงานท้ัง

ในระดับท6องถิ่นและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ควรชี้แจงถึงทรัพยากรต3าง ๆ ที่เมืองท่ีสมัครจะให6การสนับสนุน เช3น 

บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก เป.นต6น มิใช3ให6การสนับสนุนทางด6านการเงินเพียงอย3างเดียว กรุณาระบุ

วิธีการระดมทุน หรือโอกาสในการหาแหล3งเงินทุนกับสถาบันทางการเงินทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ

นำมาใช6สนับสนุนแผนการดำเนินงาน นอกจากนี้ควรระบุวิธีการระดมทุนอื่น ๆ ซึ่งเป.นแผนการสำรองไว6ด6วย 

(ไม3เกิน 1000 ตัวอักษร) 

การประเมินของคณะกรรมการจะไม3ขึ้นอยู3กับจำนวนเงินที่ทางเมืองท่ีสมัครนำมาใช6สนับสนุน

แผนการดำเนินงาน แต3ขึ ้นอยู3กับความเป.นไปได6 ความสอดคล6อง ความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถช3วยให6

แผนการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จได6 และต6องอยู3บนพ้ืนฐานของความย่ังยืน 

11.4  โครงสร7างคณะผู7ทำงานท่ีมีสFวนรFวมในการแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ  

นำเสนอโครงสร6างของหน3วยงานในภาครัฐที่มีส3วนเกี่ยวข6องในแผนการดำเนินงาน และการ

บริหารจัดการรวมถึงทรัพยากรบุคคล หรือนิติบุคคลที่ถูกแต3งตั้งขึ้นมาเพื่อรับรองว3าแผนการดำเนินงานจะถูก

นำไปใช6ในเชิงปฏิบัติจริงเพ่ือให6บรรลุวัตถุประสงค7ของเครือข3าย ซึ่งบุคคลดังกล3าวควรเป.นคนเดียวกันกับผู6ท่ีรับ

หน6าที่เป.น focal point โดยต6องอธิบายโดยสรุปเก่ียวกับการแจกแจงหน6าที่การทำงานของแต3ละหน3วยงานท่ี

ระบุมา รวมถึงอาจจะนำเสนอเกี่ยวกับหน3วยงานที่มีศักยภาพในภาคส3วนอื่น ๆ ที่มีส3วนร3วมในแผนการ

ดำเนินงาน เช3น ผู6เชี่ยวชาญ องค7กรอิสระ สถาบันการศึกษา  โดยให6ข6อมูลเกี่ยวกับชื่อของหน3วยงาน หน6าท่ี

ความรับผิดชอบ ช3องทางการติดต3อ (ไม3เกิน 1500 ตัวอักษร) 
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11.5  แผนการประชาสัมพันธNและการปลูกฝfงจิตสำนึก 

นำเสนอกลยุทธ7และแผนการประชาสัมพันธ7และการปลูกฝ�งจิตสำนึกที่ครอบคลุม เพ่ือเผยแพร3

เครือข3าย รวมถึงวัตถุประสงค7ของเครือข3ายให6แก3บุคคลทั่วไป อธิบายถึง ผลกระทบในระยะยาว ที่คาดว3าจะ

ได6รับจากการดำเนินงาน (ไม3เกิน 1500 ตัวอักษร) 

12.  การเสนอรายงาน The Membership Monitoring Report 

หากได7รับการแตFงตั้งเปcนสมาชิกของเครือขFายแล7ว เมืองท่ีสมัครจะต7องสFงรายงาน The Membership 

Monitoring Report ทุก ๆ 4 ปu ตามคำเรียกร7องของ UNESCO โดยให7ข7อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตาม

แผนการดำเนินงานอยFางมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากเปcนสมาชิกเครือขFายเมืองสร7างสรรคNของ UNESCO 

รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น (หากได8รับแต>งตั้งให8เปYนสมาชิกในปm 2021 เมืองท่ีสมัครจะต8องส>งรายงานในปm 

2025) 

13.  การเข8าร>วมงานประชุมประจำปmกับเครือข>าย 

หากได7รับการแตFงตั้งเปcนสมาชิกของเครือขFายแล7ว เมืองท่ีสมัครต7องมั่นใจวFาจะสามารถสFงตัวแทนของ

เมืองอยFางน7อย 1 คน รวมถึงนายกเทศมนตรีของเมือง ไปเข7ารFวมประชุมเครือขFายเมืองสร7างสรรคNของ 

UNESCO ที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปu และจะต7องรับผิดชอบคFาใช7จFายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด7วยตนเอง ผู7ที่เข7ารFวมการ

ประชุมพร7อมกับนายกเทศมนตรีของเมืองควรอยFางย่ิงท่ีจะเปcน focal point  

14.  การให8ข8อมูลกับสำนักเลขาธิการของ UNESCO 

หากได7รับการแตFงตั้งเปcนสมาชิกของเครือขFายแล7ว เมืองท่ีสมัครจะต7องให7ข7อมูลที่เปcนปfจจุบันที่สุดอยูF

เสมอ โดยเฉพาะข7อมูลชFองทางการติดตFอส่ือสารของบุคคลตFาง ๆ ท่ีระบุไว7ในข7อ 3  

15.  การเผยแพร>ข8อมูลท่ีได8รับจาก UNESCO 

หากได7รับการแตFงตั้งเปcนสมาชิกของเครือขFายแล7ว เมืองท่ีสมัครจะต7องให7ความรFวมมือในการเผยแพรF

ข7อมูลและการประชาสัมพันธNตFางๆ จาก UNESCO ผFานชFองทางการประชาสัมพันธNของเมืองท่ีสมัคร ผู7

ประสานงานหลัก (ท่ีระบุไว7ในข7อ 3.4) จะต7องมีหน7าท่ีความรับผิดชอบในการเผยแพรFข7อมูลดังกลFาวน้ี 

16.  ส่ือท่ีใช8ในการประชาสัมพันธJ 

เพ่ือเตรียมข7อมูลเก่ียวกับเมืองท่ีสมัคร สำหรับการประชาสัมพันธNและเผยแพรFในกรณีท่ีผFานการคัดเลือก

เปcนสมาชิก กรุณาให7ข7อมูลตามหัวข7อตFาง ๆ ท่ีกำหนดมาน้ี โดยข7อมูลเหลFาน้ีจะถูกนำไปเผยแพรFในเว็บไซตNของ 

UNESCO รวมถึงสื่อในการประชาสัมพันธNอื่น ๆ ของเครือขFายเมืองสร7างสรรคNของ UNESCO ดังนั้น เมืองท่ี

สมัครจะต7องรับผิดชอบในการให7ข7อมูลท่ีมีคุณภาพและมีความถูกต7อง  

16.1  สรุปข7อมูลด7านทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณคFา และอุตสาหกรรมสร7างสรรคNที่เกี่ยวข7อง

กับสาขาความสร7างสรรคNของเมืองท่ีสมัคร ไมFควรประชาสัมพันธNด7านการทFองเที่ยวเพียงอยFางเดียว ควร

นำเสนอข7อมูลสถิติ และตัวบFงช้ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมและความสร7างสรรคNด7วย (ไมFเกิน 1500 ตัวอักษร) 
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16.2  การสนับสนุนของเมืองท่ีสมัครเพื่อให7บรรลุวัตถุประสงคNของเครือขFาย ซึ่งเปcนการปฏิบัติ

ตามแผนการดำเนินงานท่ีได7นำเสนอ (ไมFเกิน 800 ตัวอักษร นำเสนอโดยใช7 bullet point) 

16.3  นำเสนอเว็บไซตNไมFเกิน 2 เว็บไซตN ท่ีเก่ียวกับสาขาความสร7างสรรคN และข7อมูลอ่ืน ๆ ท่ีชFวย

ในการประชาสัมพันธNเมือง รวมถึงส่ือสังคมออนไลนN เชFน Facebook, Instagram, Twitter เปcนต7น 

16.4  รายชื่อเมืองที่เปcนสมาชิกในเครือขFายอื่น ๆ ของ UNESCO (ได7แกF UNESCO Global 

Network of Learning Cities, International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities แ ล ะ 

Megacities Alliance for Water and Climate) รวมถึงเครือขFายความรFวมมืออื่น ๆ ในระดับนานาชาติและ

ระดับภูมิภาค 
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เอกสารการสมัครเป+นสมาชิกเครือข1ายเมืองสร4างสรรค5ขององค5การยูเนสโก ป9 ค.ศ. 2021 

 

การมอบสิทธ์ิและทะเบียนรูปภาพ (CESSION OF RIGHTS AND REGISTER OF PHOTOS) 

 

ข7าพเจ7า ผู7ที่ลงนามไว7ข7างท7าย ยินยอมให7สิทธิ์โดยชอบธรรมแกF UNESCO ในการใช7รูปภาพที่ระบุไว7ในเอกสาร

นี้ทั้งหมด เพื่อการเผยแพรF คัดลอก แจกจFาย นำเสนอ รวมถึงให7บุคคลทั่วไปสามารถเข7าถึงได7ในรูปแบบหรือ

ชFองทางตFาง ๆ ข7าพเจ7ายินยอมให7สิทธ์ิเหลFาน้ีแกF UNESCO ตลอดไป โดยไมFมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง  

 

1. นอกจากนี้ข7าพเจ7ายังยินยอมมอบสิทธิ์ให7แกF UNESCO ในการอนุญาตให7บุคคลอื่นใช7รูปภาพที่ระบุ

ไว7ในเอกสารนี้ เพื่อการศึกษาที่ไมFแสวงผลกำไรหรือเพื่อเผยแพรFในที่สาธารณะ รวมถึงการนำไป

เผยแพรFในสื ่อการประชาสัมพันธNอื ่นๆ โดยใช7สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนสN (Creative 

Commons IGO 3.0 license) 

2. ข7าพเจ7ายินยอมมอบสิทธ์ิในการใช7รูปภาพแตFละรูปท่ีระบุไว7ข7างต7นน้ีทุกเม่ือ 

3. ข7าพเจ7าขอยืนยันในการมอบสิทธิ์ในการใช7รูปภาพดังที่กลFาวมาน้ีด7วยสติสัมปชัญญะบริบูรณNทุก

ประการ ท้ังน้ี 

  ก. รูปภาพเหลFาน้ีไมFมีความเก่ียวข7องกับความรุนแรง หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูFแล7ว 

ข. รูปภาพเหลFานี้ไมFมีความเกี่ยวข7องกับความรุนแรง หรือละเมิดฝ�าฝ�นขนบธรรมเนียม

ประเพณีใด ๆ ท้ังส้ิน และไมFมีเน้ือหาอนาจารหรือหม่ินประมาท 

4. ข7าพเจ7า____(ลงชื่อเจ7าของรูปภาพ_____จะรับผิดชอบและยินดีชดใช7คFาเสียหายให7แกF UNESCO 

ในกรณีท่ีเกิดข7อพิพาทอันเกิดมาจากการมอบสิทธ์ิในคร้ังน้ี 

5. ข7อพิพาทอันเกิดมาจากการมอบสิทธิ์ในครั้งน้ี จะถูกตัดสินโดยความเข7าใจรFวมกันเปcนหลัก ในกรณี

ที ่ไม Fสามารถหาข7อยุต ิได7 ข 7อพิพาทดังกลFาวจะถูกสFงตFอไปยังอนุญาโตตุลาการ ตามกฎ

อนุญาโตตุลาการของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวFาด7วยกฎหมายการค7าระหวFางประเทศ 

 

 

 


