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โปรแกรมการแลกเปลีย่นความรูจ้ากเมืองสูเ่มือง (C2CKE) เป็นสว่นหน่ึงของ Strategic Capacity Development 
Component ทีจั่ดขึน้โดย UK Built Environment Advisory Group (UKBEAG) รว่มกับ UN Habitat พรอ้มด้วย
การสนับสนุนจาก FCDO Global Future Cities Programme

โปรแกรม C2CKE ได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เข้ารว่มท่ีปรากฏขึ้น 
ในงานของเมืองอ่ืน ๆ จากการประเมินความความต้องการสมรรถภาพท่ีมีการพูดถึงกันในชว่งต้นปีน้ัน  
โครงการน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมสี่กิจกรรม โดยท่ีแต่ละกิจกรรมจะนำาเสนอเมืองสี่แห่งท่ีได้รับการคัดเลือก 
ตามระดับความสนใจท่ีพบ 
โปรแกรมมีเป้าหมายท่ีจะให้เมืองต่าง ๆ สามารถแบง่ปันประสบการณ์ของตนเอง เรียนรู้จากกันและกัน ชว่ยสร้าง
ความสัมพันธร์ะหว่างกัน ตลอดจนสง่เสริมการมีสว่นรว่มของกลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียในวงกว้างมากขึ้

แต่ละสมัยประชุมได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแขนงต่าง ๆ ท่ีนำาความรู้และความเชี่ยวชาญมาใช้
ในขอบเขตของความเป็น “เพื่อนผู้ให้คำาปรึกษา” SME มีหน้าท่ีชี้ข้อสังเกตจากการนำาเสนออยา่งสร้างสรรค์  
ให้ความชว่ยเหลือในการระบุปัญหาท่ีอาจขาดการตระหนักรู้ แนะนำาแนวทางแก้ปัญหาสำาหรับความท้าทายต่าง ๆ ท่ี
อาจพบเจอ และสำารวจการทำางานรว่มกันระหว่างโครงการในเมืองต่าง ๆ พวกเขาจะยังมองหาความเชื่อมโยงกับหัวข้อ
ท่ีเป็นสว่นหน่ึงของโครงการแบบมุ่งเป้า (Thematic Program) ซึ่งได้แก่

1 การวางแผนอยา่งบูรณาการและอยา่งครอบคลุม

2 การปกครองและการทำางานรว่มกัน

3 การออกแบบท่ีอิงจากหลักฐานประจักษ์และการใช้งานข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ

4 การจัดหางบให้แก่โครงการและการจัดซื้อ

5 การนำาไปใช้และการบังคับใช้ การติดตามและการประเมิน

6 ความเป็นผู้นำาและการจัดการการเปล่ียนแปลง

เอกสารฉบบันีม้วัีตถปุระสงค์เพื่อเป็นบนัทึกของผูม้สีว่นรว่มสำาคัญและการพูดคยุเกีย่วกับหวัข้อหลัก

บทนำาสารบญั

3 บทนำา

5 ผู้มีสว่นรว่ม

5 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

6 หัวข้อหลักท่ีมีการพูดคุยถึงระหว่างการประชุม

9 ประเด็นหลัก

10 ลิงค์ไปยังข้อมูลเพิม่เติม
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ผูม้สีว่นรว่ม
เมืองต่อไปน้ีนำาเสนอโครงการของตนเองระหว่างการประชุมครัง้ท่ี 4 ซึง่จัดขึน้เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2021

แอบโีอคตูา ประเทศไนจเีรยี   
นโยบายขนสง่มวลชน   
นำาเสนอโดย คณุ เบงกา ไดโร 
กรรมาธกิารการขนสง่กิตติมศักดิ ์รฐับาลแหง่รฐั Ogun 

นิวคลารก์ซติ ีประเทศฟิลิปปินส ์
จัดต้ังหน่วยงานด้านความย่ังยนื
นำาเสนอโดย คณุ ไรอัน เกลรูา 
หัวหน้าคณะทำางานด้านความยัง่ยืน องค์การ Bases Conversion and Development Authority (BCDA)

เดอรบ์นั ประเทศแอฟรกิาใต้  
การผสานการทำางาน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับความรว่มมือ
ในปฏิบัติงานด้านการจัดการแบบไม่เป็นทางการ
นำาเสนอโดย คณุ ซาราห ์วัตสนั 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายประชาสมัพันธแ์ละสนับสนุน เขตเทศบาล eThekwini เมืองเดอรบ์ัน

เคปทาวน์ ประเทศแอฟรกิาใต้ 
การดำาเนินกลยุทธด้์านข้อมูลและการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ
นำาเสนอโดย คณุ พอล คอรต์ 
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร ์นครเคปทาวน์

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีได้รว่มให้ข้อคิดเห็นในสมัยประชุมน้ีประกอบด้วย

• คณุ วิคตอเรยี เดลบรดิจ์  หัวหน้าโครงการ Cities That Work ศูนย์วิจัย International Growth Centre 

• คณุ แอสตรดิ ฮาส  Cities that Work ศูนย์วิจัย International Growth Centre

• คณุ บาบาติ มอกเกธิ  เจ้าหน้าทีฝ่่ายพัฒนาเมือง ธนาคารพัฒนาแอฟรกิา

• คณุ นาธาน เพยีรส์  ผู้อำานวยการแหง่ Smart London, Greater London Authority

• คณุ ไรอัน ซคิีวไอรา  ผู้เชีย่วชาญด้านการขนสง่ UN Habitat

เดอรบ์นั 
แอฟริกาใต้

การดำาเนินงานวางแผนแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธภิาพใน
ทุกระดับขั้น (ได้แก่ ระดับชาติ ภูมิภาค เขต และท้องถ่ิน) และ
จำาเป็นต้องให้โอกาสท่ีเท่าเทียม (น่ันคือ การวางแผนควรจะ
ใสใ่จกับความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุ่ม รวมท้ัง
กลุ่มคนและชุมชนเปราะบางและชายขอบ) เพื่อให้บรรลุผลตาม
แผน โดยปกติแล้วต้องมีการจัดเตรียมกิจกรรมการวางแผนการ
ให้คำาปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือการมีสว่นรว่ม

https://www.globalfuturecities.org/federal-republic-nigeria/cities/abeokuta
mailto:minoftransport%40ogunstate.gov.ng?subject=
https://www.ogunstate.gov.ng
https://www.globalfuturecities.org/republic-philippines/cities/new-clark-city
mailto:rsgalura%40bcda.gov.ph?subject=
https://bcda.gov.ph
https://www.globalfuturecities.org/republic-south-africa/cities/durban
mailto:Sarah.Watson%40durban.gov.za?subject=
http://www.durban.gov.za/Pages/default.aspx
https://www.globalfuturecities.org/republic-south-africa/cities/cape-town
mailto:Paul.Court%40capetown.gov.za?subject=
https://www.capetown.gov.za
mailto:victoria.delbridge%40theigc.org?subject=
https://www.theigc.org
mailto:astridrnhaas%40gmail.com?subject=
https://www.theigc.org
mailto:B.MOKGETHI%40AFDB.ORG?subject=
https://www.afdb.org/en
mailto:nathan.pierce%40london.gov.uk?subject=
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/supporting-londons-sectors/smart-london
mailto:ryan.sequeira%40un.org?subject=
https://unhabitat.org
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หลังจากแต่ละเมืองได้นำาเสนออยา่งสั้น ๆ แล้ว ก็มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำาเสนอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ชม

ประเด็นหลักทีพู่ดถึงในการประชุม
การขยับจากกลยุทธไ์ปสูก่ารดำาเนินงานและการบงัคับใช้้เป็นหน่ึงในอุปสรรคสำาคัญท่ีเมืองต่าง ๆ เน้นย้ำาตลอด
โครงการน้ี สิง่น้ีต้องอาศัยมากกว่าการแนะแนวทางในการสร้างดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ (KPI) ท่ีวัดผลได้และเหมาะ
สมตามบริบท และนโยบายท่ีมี “อำานาจในการบังคับใช้ทางกฎหมาย” ตัวอยา่งเชน่ เมืองแอบีโอคูตาได้มีการพัฒนา
กฎหมายขนสง่ ตามนโยบายท่ีจะกำาหนดบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงใหม่ (ท่ีเพิง่ก่อต้ังเม่ือหน่ึงปีครึ่งท่ีผ่านมา) แนว
ปฏิบัติน้ีไม่ได้เกิดขึ้นกับกระทรวงอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน และจะชว่ยเอ้ืออำานวยให้เกิดความต่อเน่ืองและสอดคล้องกันในด้าน
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับสว่นบริหาร อยา่งไรก็ตาม มีผู้เตือนว่าเมืองต่าง ๆ เองจำาเป็นต้องพิจารณาถึงความสามารถใน
การบังคับใช้กฎหมายเหล่าน้ีหรือทำาให้เกิดการปฏิบัติตามโดยสมัครใจด้วย

เพื่อเป็นการสง่เสริมเป้าหมายและการออกกฎหมาย การดำาเนินการในเชิงปฏิบัติยังต้องอาศัยเงินอุดหนุนโครงการ  
สิง่ท่ีจำาเป็นต้องทำาคือ วางโครงรา่งแผนงานสำาหรับโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ขึ้นจากกลยุทธท่ี์
สะท้อนลำาดับความสำาคัญและภาพความเป็นจริงในด้านงบประมาณ ท้ังสำาหรับการแทรกแซงแบบเรง่ด่วนและการ
วางแผนเชิงกลยุทธใ์นระยะกลางและระยะยาว โครงการสาธตินำารอ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีสามารถนำาไปใช้ในการ
ปรับปรุงความเป็นไปได้ของโครงการเหล่าน้ี รวมถึงใช้้ติดตามและประเมินว่ากฎหมายน้ัน ๆ สามารถนำาไปบังคับใช้ได้
หรือไม่ การทำาเชน่น้ียังจะชว่ยให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียจำากัดขอบขา่ยของโครงการโดยเริม่ต้นจากก้าวเล็ก ๆ ก่อน และให้
ระบบใหม่ท้ังหลายพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป แทนท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงใหญใ่นคราวเดียว

คาร์บอนเครดิตเป็นอีกหน่ึงหัวข้อท่ีหารือกันในฐานะกลไกระดมทุนสำาคัญ ซึ่งอาจนำาไปพิจารณา เป็นสว่นหน่ึงของ
โครงการใหม่ ๆ ท่ีมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน แม้ว่าจะยังไม่เห็นการดำาเนินการเชน่น้ีในฟิลิปปินส์ แต่นิวคลาร์กซิตีได้แสดง
ให้เห็นถึงโอกาสอันโดดเด่นท่ีจะนำารอ่งโครงการน้ี โดยมีการประเมินข้อมูลพื้นฐานท่ีจะนำาไปใช้แก้ปัญหาจราจรติดขัด
ในกรุง Manila ตัวอยา่งเชน่ โครงการขนสง่ในเดลีระดมทุนได้ปีละสามล้านดอลลาร์สหรัฐ (และเพิม่จำานวนขึ้น 
เรื่อย ๆ) ผ่านการขายคาร์บอนเครดิต นอกเหนือไปจากโครงการ Global Future Cities แล้ว สหราชอาณาจักรยัง
สนับสนุนรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการจัดทำา เส้นทางการเงินท่ียั่งยืนรว่มกับกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง โดยหวังว่า
จะสามารถเริม่วางนโยบายท่ีจะทำาให้เกิดโครงการเงินทุนเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance)  
ดังกล่าว

การออกแบบตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้ข้อมูลอยา่งมปีระสทิธิภาพเป็นหัวข้อหลักของการประชุม ใน
ชว่งหลัง มีการเน้นย้ำาว่าการสร้างมาตรฐานหรือรวมศูนย์การใช้งานข้อมูล รวมถึงการสร้างโปรโตคอลและหลักการด้าน
ข้อมูลท่ีแบง่ปันกันในกลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีหลากหลายน้ัน เป็นแนวทางสำาคัญในการลดต้นทุนและความซับซ้อน
ของระบบ ท้ังยังชว่ยสง่เสริมให้เกิดการแบง่ปันข้อมูล ตัวอยา่งเชน่ ก่อนท่ีจะมีระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศแบบไม่เป็นทางการ (Informal Settlement Information Management System: ISIMS) ในเดอร์บัน 
แต่ละกระทรวงจะมีทีม GIS ของตนเอง รวมท้ังวิธกีารรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลของตนเอง จึงทำาให้เกิดการ
ทำางานซ้ำาซ้อนระหว่างกระทรวงต่าง ๆ (บอ่ยครั้งต้องอาศัยบรรดาท่ีปรึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง) เชน่เดียวกับ ชอ่งโหว่ของ
ข้อมูลและความไม่สอดคล้องกันในด้านหลักเกณฑ์การต้ังชื่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

หัวข้อหลักท่ีมีการ
พูดคุยถึงระหว่าง
การประชุม

มีการเน้นถึงความสำาคัญของการออกแบบท่ียึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) และการมุ่งความสนใจ
ไปท่ีผลลัพธม์ากกว่าตัวข้อมูลเอง ท่ีเดอร์บันน้ัน มีการพัฒนาโปรไฟล์ผู้ใช้ ตลอดจนการแสดงผลข้อมูลและกระดาน
สรุปข้อมูล (Dashboard) ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำาหรับผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ โดยขึ้นอยูกั่บทักษะและจุดประสงค์
ของพวกเขา นอกจากน้ียังได้มีการเน้นย้ำาว่า หากปราศจากฉันทามติท่ีชัดเจนในเรื่องเป้าหมายขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้คน
ก็จะไม่มีทางตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูล ท่ีเดอร์บันน้ัน สิง่น้ีเก่ียวโยงถึงข้อถกเถียงท่ีว่า ควรจะยอมรับว่าการจัดการ
แบบไม่เป็นทางการจะเป็นสว่นหน่ึงของเมืองน้ีไปอีกสักระยะและมุ่งพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ หรือจะให้ความสำาคัญกับ
โปรแกรมการจัดเก็บตัวใหม่เท่าน้ัน

มีการหยิบยกประเด็นโควิด-19 และบทบาทของ “วิกฤตการณ์” ท่ีเป็นตัวเรง่ให้เกิดการใช้ข้อมูลขึ้นมาอภิปรายด้วย ท่ี
ลอนดอนน้ัน โควิด-19 ทำาให้เกิดข้อดีมากมาย เม่ือผู้คนยินดีท่ีจะแบง่ปันและใช้ข้อมูลกันมากขึ้น เน่ืองจากจากความ
จำาเป็นเรง่ด่วนในการตอบรับกับสถานการณ์ท่ีไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ท่ีเคปทาวน์ก็พบกับความเป็นไปแบบ
เดียวกัน เชน่เดียวกับท่ีเดอร์บัน แต่ในระดับท่ีน้อยกว่า 

ข้อมูลท่ีสามารถเข้าถึงได้จะชว่ยให้เมืองต่าง ๆ สามารถดำาเนินการในด้านการติดตามและบงัคับใช้ ซึ่งสิง่น้ีเก่ียวข้อง
กับการพูดคุยเรื่องการกำาหนด KPI และเป้าหมาย นอกเหนือไปจากการใช้ข้อมูล เคปทาวน์ยังได้เน้นหนักท่ีการสร้าง
ความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเก่ียวกับการใช้เงินทุนไปกับ
โครงการต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจท่ีดีขึ้นต่อผลกระทบของนโยบายและการตัดสินใจเรื่องการกำาหนดกำาแพงภาษี 
ด้วยความท่ีโครงการเหล่าน้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องระบุจำานวนข้อดีด้าน
เศรษฐกิจในวงกว้างด้วย ไม่ใชข่้อดีในด้านการเงินเท่าน้ัน มีการเน้นย้ำาถึงความจำาเป็นในการให้ความสำาคัญกับความได้
เปรียบเชิงเปรียบเทียบของเมือง และการรว่มมือกับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเม่ือทำาการวิเคราะห์น้ี

เม่ือต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและเทคโนโลยี การดัดแปลงแก้ไขระบบท่ีมีอยูแ่ล้วก็ไม่ต่างจากการลงทุนขนาดใหญ่
อ่ืน ๆ ท่ีอาจมีค่าใช้จ่ายสูง แทนท่ีจะทำาเชน่น้ัน เมืองท่ีติดต้ังระบบเหล่าน้ีสามารถอาศัยโอกาสน้ีในการนำาเทคโนโลยี
ล่าสุดท่ีมีประสิทธภิาพมาใช้กับโครงการพัฒนาใหม่ ๆ ตัวอยา่งเชน่ ท่ีนิวคลาร์กซิตีซึ่งกำาลังได้รับการพัฒนาเป็นเขตทุ่ง
หญ้าสีเขียว (Greenfield Site) มีโอกาสมากมายท่ีจะก้าวข้ามเทคโนโลยีไร้ประสิทธภิาพจากอดีตกาล เชน่ ในด้านการ
บริหารจัดการพลังงาน อาจมีการติดต้ังระบบเพื่อจัดการกับพลังงานท่ีได้และพลังงานท่ีใช้อยา่งเหมาะสมท่ีสุด อันจะ
เป็นท้ังการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อยืนยันถึงความสำาคัญของการอุดหนุน
ด้านการเงินแก่เทคโนโลยีน้ี เมืองต่าง ๆ จำาเป็นต้องแสดงให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะสร้างคุณค่าด้วยการ
ประหยัดเงิน (อันเป็นผลจากประสิทธภิาพท่ีเพิม่ขึ้น) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อยา่งไร

แอบโีอคตูา 
ไนจีเรีย



9การแลกเปล่ียนความรู้จากเมืองสูเ่มือง8

เคปทาวน์  
แอฟริกาใต้

เป้าหมายขององค์ประกอบการพัฒนาความสามารถทาง
กลยุทธน้ั์นคือเพื่อเติมเต็มองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ Global 
Future Cities Programme รวมท้ังพิจารณาถึงอุปสรรคและ
ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดเมืองอยา่งยั่งยืนได้ และชว่ยบรรลุผลลัพธ ์
ระยะยาวของโปรแกรมน้ี

ประเด็นหลัก
• โครงการท้ังหลายจำาเป็นต้องเริม่จากก้าวเล็ก ๆ แล้วจึงพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป  โดยให้ผู้ใช้ปลายทาง  

(End User) เป็นผู้ชี้นำากระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะตอบสนองกับความต้องการต่าง ๆ

• วิสัยทัศน์และการติดตามและบงัคับใช้นโยบายอยา่งครอบคลมุท่ัวเมืองเป็นสิง่สำาคัญ  กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การ
กำาหนดเป้าหมายท่ีเรากำาลังมุ่งหน้าไป และในเวลาเดียวกันก็กำาหนดกลไกเพื่อปฏิบัติตามนโยบายท่ีหน้างาน

•  การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแต่เนิ่น ๆ ชว่ยให้เมืองต่าง ๆ ก้าวข้ามความล้าสมัยและหลีกเล่ียงการดัดแปลง
แก้ไขท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ตรงน้ีคือโอกาสในการเรยีนรูจ้ากเมืองอ่ืน ๆ และนำาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธภิาพมาใช้ให้แพร่
หลายวงกว้าง

• การดำาเนินการและความยั่งยืนขึ้นอยูกั่บการอุดหนุนด้านการเงินแก่โครงการเป็นสำาคัญ ดังน้ันบรรดาเมืองต่าง ๆ  
จำาเป็นต้องใหค้วามสำาคัญกับการสนับสนุนด้านการเงินและการใหท้นุกับโครงการ ตลอดจนวิธทีีจ่ะวางแผน
งานในเรื่องนีต้ั้งแต่ต้น ความเป็นไปได้สำาหรับสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีควรได้รับความสนใจเป็น
พิเศษต้ังแต่ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดโครงการ เราจำาเป็นต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจต้ังแต่แรกเพื่อปลดล็อก
ศักยภาพแห่งอนาคต

• ความสำาคัญของการเรยีนรูร้ะหว่างเมืองในการประหยดัเวลาและเงินเพื่อไม่ให้ต้องเปลืองไปกับการแก้ปัญหาท่ีมี
รว่มกันท่ีเมืองอ่ืนได้ทำาไปแล้ว
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Cities Investment Facilities ประกาศรบัโครงการพัฒนาความเป็นเมืองกับ Cities Investment Facility:    
https://citiesinvestmentfacility.org/submit-your-project/

กองทนุ Urban and Municipal Development ธนาคารพัฒนาแอฟรกิา    
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/urban-and-municipal-development-fund 

IGC, การอุดหนุนด้านการเงินแก่เมืองทีเ่ติบโตเรว็  
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/06/IGCJ5506-Financing-fast-growing-cities-growth-
brief-1706-WEB.pdf

ลิงค์ไปยงับนัทึกออนไลน์
สามารถอ่านเอกสารการนำาเสนอและบนัทึกการประชุมครัง้ที ่4 ได้ทีเ่ว็บไซต์ Global Future Cites:     
4 พฤศจิกายน 2021 - การประชุมครัง้ที ่4 | Global Future Cities Programme

ลิงค์ไปยังข้อมูล 
เพิ่มเติม

เคปทาวน์  
แอฟริกาใต้

https://citiesinvestmentfacility.org/submit-your-project/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/urban-and-municipal-development-fund
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/06/IGCJ5506-Financing-fast-growing-cities-growth-brief-1706-WEB.pdf
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/06/IGCJ5506-Financing-fast-growing-cities-growth-brief-1706-WEB.pdf
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city/04-november-2021-session-4
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Global Future Cities Programme 
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