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ข้อมูลสรุปนีร้ะบุภาพรวมเกีย่วกับสว่นประกอบในการพัฒนาขดีความสามารถเชิงกลยุทธ์ทีน่ำาเสนอโดย UK Built 
Environment Advisory Group (UKBEAG) โดยความรว่มมือกับ Global Future Cities Programme (GFCP) 
ภายใต้ UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) 

UK Built Environment Advisory Group
โครงการน้ีเปิดตัวขึ้นระหว่างการประชุมสหประชาชาติในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาด้านการเคหะและการพัฒนาเขต
เมืองอยา่งยั่งยืนหรือโครงการ Habitat III เม่ือปี 2016 โดย UKBEAG เป็นแผนความรว่มมือระหว่าง Royal Institute 
of British Architects, Royal Town Planning Institute, Institution of Structural Engineers และ Landscape 
Institute เป้าหมายคือเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการพัฒนาองค์ประกอบแวดล้อมโดยมนุษย์เพื่อให้ภาครัฐ 
องค์กรมนุษยชนและพันธมิตรในเครือขา่ยการพัฒนาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และจัดการกับความท้าทายต่าง  
ๆ ท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและการเติบโตอยา่งรวดเร็วของสังคมเมือง 

FCDO Global Future Cities Programme
FCDO Global Future Cities Programme เป็นผลมาจากแผนงาน UK National Security Strategy and Strategic 
Defence and Security Review 2015 ซึ่งให้ความสำาคัญเก่ียวกับประเด็นการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและการ
เติบโตอยา่งรวดเร็วของชุมชนเมืองซึ่งเป็นปัจจัยขับเคล่ือนท่ีสำาคัญประการหน่ึงท่ีทำาให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้น GFCP 
ให้การสนับสนุนโครงการด้านเทคนิคต่าง ๆ ถึง 30 โครงการท่ีเก่ียวข้องด้านการขนสง่ การวางแผนพื้นท่ีเมือง และการ
ปรับเปล่ียนในเมือง 19 แห่งในสิบประเทศกลุ่มท่ีมีรายได้ตำาถึงปานกลางในอเมริกาใต้ แอฟริกาใต้ซะฮารา่และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แผนงานน้ีแบง่ออกเป็นสามชว่ง ประกอบไปด้วยชว่งการพัฒนาเชิงกลยุทธ ์(การเตรียมการและการ
กำาหนดนิยามโครงการ) ชว่งการปรับเปล่ียน (การจัดหา) และชว่งดำาเนินการ (การนำาสง่ผลงาน)

สว่นประกอบด้านการพัฒนาขดีความสามารถในเชิงกลยุทธ์
โดยความรว่มมืออยา่งใกล้ชิดกับ UN-Habitat ทาง UKBEAG จึงได้รับมอบหมายให้กำาหนดสว่นประกอบด้านการ
พัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธส์ำาหรับแผนงานน้ีขึ้น เป้าหมายคือเพื่อประสานงานในด้านต่าง ๆ ในการ: 

• ลดอุปสรรคและเสริมปัจจัยขับเคล่ือนต่าง ๆ ในการดำาเนินการ

• ยกระดับผลกระทบจากการแทรกแซงและความยั่งยืนท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาว

• เพิม่ศักยภาพการเรียนรู้รว่มกัน ท้ังภายในโครงการและในวงกว้าง

• สง่เสริมศักยภาพในการทำาซำาและขยายขนาดโครงสร้างการดำาเนินการภายในประเทศท่ีเก่ียวข้องหรือในวงกว้าง

• สง่เสริมการมีสว่นรว่มและแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการกับเป้าหมาย 2030 UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) และ New Urban Agenda

• สร้างความสัมพันธท์างเศรษฐกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ UK และเมืองท่ีดำาเนินโครงการ  
ท้ังในด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองซึ่ง UK มีความเชี่ยวชาญเป็นอยา่งยิง่

้



5UKBEAG: การพัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์4

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

การเตรยีมการและการกำาหนดแผนงาน
สว่นประกอบด้านการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงกลยุทธน้ี์กำาหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในเขตพื้นท่ีเมือง
แต่ละแห่ง พร้อม ๆ กับการสง่เสริมสวัสดิภาพผ่านทาง UN-Habitat ในสว่นท่ีเก่ียวกับ Global Goals และแผนการ
พัฒนาขีดความสามารถตามโครงการท่ีดำาเนินการโดยพันธมิตรท่ีเก่ียวข้อง สว่นประกอบด้านการพัฒนาขีดความ
สามารถในเชิงกลยุทธน้ี์มีหลักการท่ีสำาคัญอยูส่ี่ข้อภายใต้แนวทางขององค์กรเพื่อความรว่มมือทางด้านเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถต่าง ๆ1 ได้แก่:

• การเข้าใจบริบทของประเทศและเขตพื้นท่ีเมือง

• การพิจารณาและการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงจากภายในเมืองเอง

• การให้ความชว่ยเหลือและการสนับสนุน

• การเรียนรู้จากประสบการณ์และการแบง่ปันบทเรียนท่ีได้

UKBEAG ยังเน้นยำาประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถสามระดับภายใต้แนวทางของ OECD ได้แก่ การสง่เสริมสภาพ
แวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างและการพัฒนาบุคคล

ช่วงการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ระหว่างชว่งการพัฒนาเชิงกลยุทธ ์UKBEAG มีการเยี่ยมชมเมืองในหลายโอกาสเพื่อชว่ยในการ:

• เข้าใจบริบทท่ีจะต้องมีการแทรกแซงตามท่ีเสนอ

• เข้าใจปัจจัยสำาคัญท่ีจะชว่ยสง่เสริมและ/หรือเป็นอุปสรรคในการนำาเสนอผลลัพธ์

• พัฒนาความสัมพันธกั์บผู้มีสว่นเก่ียวข้องในเมืองและชว่ยในการกำาหนดเง่ือนไขด้านการพัฒนาขีดความสามารถ

• ประเมินขีดความสามารถทางวิชาชีพ การเติบโตของตลาดและความพร้อมในการแทรกแซงตามท่ีเสนอ ภายในเขต
พื้นท่ีเมืองเป้าหมาย

การดำาเนินงานของ UKBEAG ได้รับการสนับสนุนโดย UN-Habitat ซึ่งรับหน้าท่ีประเมินการดำาเนินการในภาพรวม 
รวมท้ังโดยผู้รว่มงานจาก International Growth Centre ซึ่งรับหน้าท่ีประเมินบริบทด้านการเงินและเง่ือนไขทาง
กฎหมายภายในเขตพื้นท่ีเมือง ผลการศึกษาเหล่าน้ีถูกรวบรวมไว้เป็นชุดรายงาน City Context Reports and 
Technical Viability Assessments เพื่อให้ทราบขอบเขตและกรอบการอ้างอิงโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ระหว่างดำาเนินโครงการจนถึงชว่งท้ายของการพัฒนาเชิงกลยุทธ ์UKBEAG ได้จัดสัปดาห์ Transition Training and 
Dialogue ขึ้นท่ีกรุงลอนดอน โดยมีผู้เข้ารว่มงานเป็นกลุ่มผู้บริหารงานในเขตเมืองระดับสูงกว่า 40 ราย กิจกรรมฝึก
อบรมและการพูดคุยน้ีได้รับการสนับสนุนโดยคณะทำางานมากมายท่ีประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเพื่อชว่ยเหลือในการ
พัฒนาความเข้าใจและความพร้อมของผู้บริหารงานเหล่าน้ีและสร้างเครือขา่ยการทำางานรว่มกันผ่านการแบง่ปันองค์
ความรู้ การเยี่ยมชมพื้นท่ีและการจัดกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ

1 OECD (2006) ความท้าทายของการพัฒนาขีดความสามารถ การทำางานเพือ่มุ่งสูแ่นวทางทีมี่ประสทิธภิาพ โปรดดูข้อมูลที ่  
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/the-challenge-of-capacity-development_oecd_papers-v6-art2-en#page1  
(เข้าถึงแล้วเมือ่ 25 มีนาคม 2022)

้
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ช่วงการปรบัเปลีย่น
ระหว่างชว่งการปรับเปล่ียน FCDO จะรับหน้าท่ีด้านการจัดหาเพื่อคัดเลือกและมอบหมายงานให้แก่พันธมิตรดำาเนิน
งานต่าง ๆ โดย UKBEAG จะจัดทำาข้อเสนอต่าง ๆ ในการนำาสง่ผลงานตามแผนการพัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธ ์
ความรว่มมือท่ีมีขึ้นก่อนหน้าน้ีกับเมืองเป้าหมาย 19 แห่งทำาให้ในชว่งแรก UKBEAG พบประเด็นท่ีสำาคัญห้าประการท่ี
เป็นความท้าทายในปัจจุบันสำาหรับเมืองแต่ละแห่งในแผนงานน้ีไม่ระดับใดก็ระดับหน่ึง เชน่

1. การวางแผนอยา่งบูรณาการและอยา่งครอบคลุม

2. การกำากับดูแลและการประสานงาน

3. การออกแบบโดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้ข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ

4. การจัดสรรงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการ

5. การดำาเนินการและการบังคับใช้ การตรวจสอบและการประเมินผล

เพื่อยนืยนัความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญท้ังห้าข้อน้ี UKBEAG จึงได้มีการสัมภาษณท่ี์ปรกึษาเชิงกลยุทธใ์นพื้นท่ี
ของ UN-Habitat ผู้บรหิารโครงการ FCDO และพนัธมิตรในเครอืขา่ยข้ึน นอกจากน้ี UKBEAG ยงัได้จัดทำาแผนการ
ประเมินความต้องการเชงิขีดความสามารถผ่านระบบออนไลน์ข้ึนกับผู้มีสว่นเก่ียวขอ้งในเขตพ้ืนท่ีเมือง หลังจากได้ ขอ้มูล
แล้ว UKBEAG จึงมีการจัดทำาแผนดำาเนินการท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปน้ี

• แผนงานแยกเป็นธมี ผ่านระบบออนไลน์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อแบง่ปันแนวทางท่ีมีประสิทธภิาพเก่ียวกับองค์ประกอบท่ี
สำาคัญท้ังห้าข้อ

• โครงการแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างเมือง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแชร์องค์ความรู้ระหว่าง เมืองต่าง  
ๆ ในโครงการ

• โครงการระดับประเทศ แบบเป็นสว่นตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โครงการ มีความเจาะจงกับความต้องการ 
ภายในประเทศท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ 

• กิจกรรมระดับภมูิภาค แบบเป็นสว่นตัวสองกิจกรรม เพื่อประสานความรว่มมือระหว่างผู้มีสว่นเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน  
ในการผลักดันโครงการไปสูข่ั้นตอนต่อไป

UKBEAG ได้รับการสนับสนุนในชว่งการดำาเนินการน้ีโดย University of Cambridge Institute for Sustainability 
Leadership เพื่อชว่ยในการพัฒนาวิธกีารและแนวทางในการให้ความรู้ ไม่นานหลังจากท่ี UKBEAG ให้ความตกลงใน
โครงการท่ีเสนอ สถานการณ์แพรร่ะบาดของ Covid-19 ก็แพรก่ระจายไปท่ัวโลก ผลกระทบในทางกายภาพและในทาง
เศรษฐกิจของการแพรร่ะบาดครั้งน้ีทำาให้ต้องมีการปรับลดงบประมาณและต้องมีการยกเลิกกิจกรรมแบบเป็นสว่นตัวท่ี
วางแผนไว้ท้ังหมด การรัฐประหารในเมียนมาร์ในเดือนกุมภาพันธ ์2021 ทำาให้เมียนมาร์ไม่ได้เป็นเครือขา่ยความรว่ม
มือของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธอี์กต่อไป 

ช่วงดำาเนินการ
แผนงานภายใต้ธมีหรอืรูปแบบทีก่ำาหนด
แผนงานภายใต้ธมีหรือรูปแบบท่ีกำาหนดท่ีเปิดตัวเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2021 และสิ้นสุดในวันท่ี 11 มีนาคม 2021 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมออนไลน์เจ็ดกิจกรรมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีหลากหลาย โดยเน้นหนักท่ีองค์
ประกอบสำาคัญท้ังห้าประการ กิจกรรมเหล่าน้ีเริม่ต้นและปิดท้ายด้วยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จาก Sir Paul Collier CBE 
จาก International Growth Centre และนายกเทศมนตรี Marvin Rees จากสภาเมืองบริสทอล กิจกรรมเหล่าน้ีสิ้นสุด
ด้วยการพิจารณาทบทวนเก่ียวกับความสำาคัญของการสื่อสาร ความรว่มมือ การกำาหนดโครงสร้างและพัฒนา
พฤติกรรม

หน่ึงในผลงานท่ีเกิดขึ้นจากแผนงานภายใต้ธมีและรูปแบบท่ีกำาหนดคือการตระหนักถึงความสำาคัญของ “ความเป็น
ผู้นำาและการจัดการการเปล่ียนแปลง” ท่ีเป็นประเด็นชี้วัดท่ีสำาคัญและมีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นองค์ประกอบท่ีหกใน
เวลาต่อมา

การแลกเปลีย่นความรูจ้ากเมืองสูเ่มือง
โครงการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างเมืองประกอบไปด้วยกิจกรรมออนไลน์สี่กิจกรรมระหว่างวันท่ี 5 สิงหาคมถึง 4 
พฤศจิกายน 2021 เป้าหมายของกิจกรรมเหล่าน้ีคือเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เมืองต่าง ๆ ในการแบง่ปันประสบการณ์ และ
เรียนรู้จากกันและกัน เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหว่างกันและเพื่อแสดงบทบาทของตนเองภายในแผนงาน พร้อม ๆ กับ
การวางรากฐานกิจกรรมในระดับประเทศท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป กิจกรรมแต่ละสว่นประกอบไปด้วยการนำาเสนอผลงานสั้น 
ๆ สี่ผลงานจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องในเขตพื้นท่ีเมืองภายใต้กรอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 

• ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

• ผลลัพธแ์ละผลกระทบท่ีคาดหวัง

• ขอบเขตและสถานะโครงการ

• ความท้าทายและโอกาสท่ีมี

• บทเรียนท่ีได้และปัจจัยเสี่ยงท่ีสำาคัญ

กิจกรรมแต่ละสว่นได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ท่ีนำาเสนอองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ฐานะ “มิตรคนสำาคัญ” บทบาทของบุคคลเหล่าน้ีคือเพื่อนำาเสนอข้อสังเกตอยา่งสร้างสรรค์ในการนำาเสนอข้อมูล เพื่อ
ให้สามารถระบุปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจถูกมองข้าม เพื่อแนะนำาข้อเสนอสำาหรับปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบและการพิจารณา
แนวทางการประสานงานระหว่างโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

   เบโลโอรซีอนช ี
บราซิล



9UKBEAG: การพัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์8

อิสตันบูล  
ตุรกี

ประเทศ วันที่ หวัข้อทีส่ำาคัญ

ไนจีเรีย 13/10/2021 King’s Cross Experience เพื่อบริหารจัดการการย้ายถ่ินฐานและการจัดหา 
ท่ีพักอาศัยราคาประหยัด การจัดหาเงินคุณในการดำาเนินโครงการและการ
จัดหา

ฟิลิปปินส์ 25/11/2021 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาท่ีอยูอ่าศัยราคาประหยัดและการ
วางแผน 

อินโดนีเชีย 18/11/2021 การจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัว การวางแผนแบบ
บูรณาการ การกำากับดูแล และการประสานความรว่มมือ 

ตุรกี 25/11/2021 การปรับเปล่ียนนโยบายสูก่ารสร้างผลกระทบและผลลัพธท่ี์มีประสิทธภิาพ

เวียดนาม 02/12/2021 การปรับเปล่ียนข้อมูลไปสูก่ารปฏิบัติจริงและการวางแผนแบบบูรณาการ 
และเปิดโอกาสท่ีมีประสิทธภิาพอยา่งแท้จริง

มาเลเซีย 14/12/2021 และ 
16/12/2021

ระบบการขนสง่แบบบูรณาการ จากนโยบายสูก่ารปฏิบัติจริง และ ผลลัพธ์
ท่ีน่าพึงพอใจ  

ไทย 13/01/2022 การนำาเสนอแนวทางการพัฒนาท่ีจะนำาไปสูก่ารปรับเปล่ียน และการ 
นำาเสนอแผนงานแบบบูรณาการ และเปิดโอกาส

บราซิล 20/01/2022 การพัฒนาเง่ือนไขแวดล้อมท่ีนำาไปสูก่ารเปิดเผยข้อมูล การก้าวไปสูผ่ลลัพธ์
ท่ีดี  จากข้อมูลดิบไปสูก่ารปฏิบัติจริง

แอฟริกาใต้ 27/01/2022 การปรับเปล่ียนจากข้อมูลไปสูก่ารปฏิบัติจริง และการนำาเสนอผลลัพธท่ี์น่า
พึงพอใจ

ตารางที ่1 หัวข้อสำาคัญทีก่ล่าวถึงในระหว่างกิจกรรมแบบเน้นเป้าหมายเฉพาะประเทศ

2  โปรดดูลิงค์ต่อไปนี:้ สำาหรบัแผนงานภายใต้ธมีหรอืรูปแบบทีก่ำาหนด https://www.globalfuturecities.org/thematic-programme;  
สำาหรบัการแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างเมือง https://www.globalfuturecities.org/city-to-city;  สำาหรบักิจกรรมระดับระเทศ   
https://www.globalfuturecities.org/country-level-events; และสำาหรบั Leadership Forums https://www.globalfuturecities.org/
leadership-forum ((เข้าถึงแล้วเมือ่ 25 มีนาคม 2022)

Leadership Forums
การต่อยอดจากบทเรียนท่ีได้ในแผนงานภายใต้ธมีหรือรูปแบบท่ีกำาหนด กิจกรรมปิดท้ายสำาหรับองค์ประกอบด้านการ
พัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธข์อง UKBEAG ประกอบไปด้วย Leadership Forum สองกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในระดับ
ภูมิภาค กิจกรรมเหล่าน้ีมีเป้าหมายเพื่อสง่เสริม ประสานความรว่มมือและผลักดันผู้มีสว่นเก่ียวข้องในเขตพื้นท่ีเมืองใน
การพิจารณาทบทวนบทเรียนท่ีได้และขั้นตอนต่อไปท่ีจำาเป็น ในชว่งท้ายของแผนงานในปัจจุบันและการปรับเปล่ียน
โครงการจากชว่งการกำาหนดรูปแบบไปสูก่ารปฏิบัติจริง เวทีกลางดังกล่าวน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความจำาเป็น
ต่าง ๆ ในการจัดหาผู้นำาท่ีมีความสามารถ

หน่ึงในประเด็นการพูดคุยเน้นหนักท่ีประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในขณะท่ี
สว่นอ่ืน ๆ ก็จะกล่าวถึงประเทศนอกสมาคมอาเซียน เวทีพูดคุยดังกล่าวถูกใช้เพื่อสนับสนุนผู้มีสว่นเก่ียวข้องในเขต
พื้นท่ีเมืองในการต่อยอดความสำาเร็จท่ีเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์จากผลงานท่ีเกิดขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหา
อ่ืน ๆ ในวงกว้างท่ีเกิดขึ้นภายในเมือง

การจัดการองค์ความรู้
กิจกรรมท้ังหมดท่ีเป็นสว่นหน่ึงขององค์ประกอบด้านการพัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธมี์การจัดแปลผ่านล่ามไป
พร้อม ๆ กันในห้าภาษาท่ีกำาหนดไว้สำาหรับโครงการตามความเหมาะสม ดังน้ี อินโดนีเซีย โปรตุเกส ไทย ตุรกี และ
เวียดนาม เอกสารสรุปกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังข้อคิดท่ีสำาคัญมีเผยแพรไ่ว้ในแพลตฟอร์มเผยแพรข่้อมูลของ GFCP 
ข้อมูลบันทึกแผนงานภายใต้ธมีหรือรูปแบบท่ีกำาหนด กิจกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างเมือง และ 
Leadership Forum ยังมีเผยแพรไ่ว้ผ่านแพลตฟอร์มในห้าภาษา พร้อมสำาเนาผลงานนำาเสนอท้ังหมดและลิงค์ไปยัง
ทรัพยากรข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง2 แม้ว่ากิจกรรมระดับประเทศจะมีการบันทึกไว้ แต่ไม่ได้มีการเผยแพรอ่อกไปท้ังน้ีเพื่อสง่
เสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนอยา่งตรงไปตรงมาระหว่างผู้รว่มโครงการโดยตรง 

กิจกรรมระดับประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศได้รับโอกาสในการประสานงานกับผู้มีสว่นเก่ียวข้องจากโครงการต่าง ๆ ภายในเมือง และ/
หรือจากหลาย ๆ เมืองภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการพูดคุยท่ีเจาะจงในประเด็นท่ีมีความสนใจรว่มกัน

เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมจะเป็นไปตามข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถผ่านระบบ
ออนไลน์ และมีการตกลงรว่มกันในการพูดคุยกับ UN-Habitat, FCDO, พันธมิตรในเครือขา่ยและผู้มีสว่นเก่ียวข้องใน
เขตพื้นท่ีเมือง กิจกรรมหลาย ๆ อยา่งจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ และเพื่อการวางแผนแบบ
บูรณาการรว่มกัน หรือเพื่อนำาเสนอเก่ียวกับระบบขนสง่ท่ีบูรณาการถึงกัน องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องในหลาย ๆ กิจกรรม
สว่นใหญจ่ะเป็นประเด็นด้านการกำากับดูแลและการประสานความรว่มมือ โดยเมืองหลาย ๆ พื้นท่ีมองเห็นโอกาสใน
การขับเคล่ือนไปสูผ่ลลัพธโ์ดยการรว่มมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพมากขึ้น

ในกรณีท่ีเหมาะสม กิจกรรมเหล่าน้ียังอาจถูกใช้เพื่อเป็นโอกาสในการประสานความรว่มมือกับภาครัฐ และกลุ่มผู้มีสว่น
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในการสง่เสริมความเข้าใจเก่ียวกับการดำาเนินงาน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องท่ีมีกับ
นโยบายในระดับประเทศ ยกตัวอยา่งเชน่ กิจกรรมในมาเลเซียประกอบไปด้วยแผนการสง่เสริมการมีสว่นรว่มกับ
กระทรวงการคลังของประเทศ และนำาเสนอความเชื่อมโยงกับโครงการท่ีกำาลังดำาเนินการภายใต้แผน 12th Malaysian 
Plan สว่นกิจกรรมในฟิลิปปินส์มีการจัดขึ้นรว่มกับกรมการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์และการพัฒนาเขตพื้นท่ีเมือง 
(DHSUD) เพื่อนำาเสนอเก่ียวกับโครงการต่าง ๆ ท่ีกำาลังดำาเนินอยูใ่นเมืองเซบู และอาจมีการพิจารณาให้เมืองนิวคลาร์ก
เป็นโครงการนำารอ่งในบริบทของยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติปี 2040 

กิจกรรมในระดับประเทศเปิดตัวขึ้นเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2021 ในประเทศไนจีเรีย และ 3 กุมภาพันธ ์2022 ใน
แอฟริกาใต้ 

https://www.globalfuturecities.org/thematic-programme
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city
https://www.globalfuturecities.org/leadership-forum
https://www.globalfuturecities.org/leadership-forum
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เมลากา 
มาเลเซีย

ความคิดเหน็จากผูม้สีว่นเกีย่วข้องในเขตพื้นทีเ่มือง
สถานการณ์ Covid-19 และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับระบบการเรียนรู้ออนไลน์สง่ผลต่อ UKBEAG ในการประสาน
งานกับเมืองต่าง ๆ เชน่ ในกิจกรรมระดับประเทศ ซึ่งเดิมจะต้องจัดเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาสองวัน ต้องมี
การปรับเปล่ียนเป็นการจัดกิจกรรมระยะเวลาเพียงสามถึงสี่ชั่วโมง อยา่งไรก็ตาม ระดับการเข้ารว่มและให้ข้อเสนอ
แนะจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องในเขตพื้นท่ีเมืองระบุว่าแผนงานน้ี ประสบผลสำาเร็จเป็นอยา่งมาก:

1. แผนงานภายใต้ธมีหรอืรูปแบบทีก่ำาหนด: 95% ของผู้ให้ความเห็นยอมรับว่ากิจกรรมน้ีให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  
เก่ียวกับโครงการ 96% ยอมรับว่าเน้ือหามีความสอดคล้องและ 96% เห็นด้วยว่าผู้บรรยายมีการพูดคุยท่ีน่าสนใจ
และเป็นกันเอง

2. การแลกเปลีย่นความรูจ้ากเมืองสูเ่มือง: 96% ของผู้แสดงความเห็นยอมรับว่ากิจกรรมน้ีทำาให้ได้ข้อมูลท่ีรอบด้าน
มากขึ้น เก่ียวกับ GFCP อีก 97% ยอมรับว่ากิจกรรมออนไลน์ให้ประโยชน์เสริมเพิม่เติมจากโครงการท่ีจัดขึ้น 97% 
ระบุว่าเมืองของตนเองพบปัญหาท่ีใกล้เคียงกับเมืองอ่ืน ๆ และ 95% ยอมรับว่าตนเองมองเห็นโอกาสในการใช้
ข้อมูลท่ีได้กับการทำางานของตนเอง

3. กิจกรรมระดับประเทศ: ผู้แสดงความเห็นท้ังหมดยอมรับว่ากิจกรรมน้ีมีความสอดคล้องกับปัญหาท่ีพบ 98% ระบุ
ว่ากิจกรรมจะชว่ยในการดำาเนินโครงการของตน 98% ยอมรับว่า กิจกรรมให้ประโยชน์เสริมจากโครงการท่ีจัดขึ้น 
และ 97% ยอมรับว่ามองเห็นโอกาสท่ีจะปรับใช้ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมเหล่าน้ี

4. Leadership Forums: 96% ของผู้แสดงความเห็นยอมรับว่ากิจกรรมจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินโครงการของ
ตน 96% ยอมรับว่ากิจกรรมให้ประโยชน์เสริมกับโครงการท่ีจัดขึ้น 94% ยอมรับว่ากิจกรรมเน้ือหาสอดคล้องกับ
ตนเอง และงานท่ีรับผิดชอบ 98% ยอมรับว่าตนเองมองเห็นโอกาสในการปรับใช้ข้อมูลท่ีได้  เก่ียวกับความเป็นผู้นำา
ในการดำาเนินงานของตน

การเข้ารว่มในภาพรวม
โครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงกลยุทธท่ี์เริม่ดำาเนินการในชว่งปลายปี 2018 จนถึงต้นปี 2022 มีผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมกว่า 2,000 รายการจากผู้รว่มโครงการกว่า 1,000 ราย นับเป็นจำานวนกว่า 4,500 ชั่วโมงการเข้ารว่มกิจกรรม 
และได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า 40 รายในสาขาต่าง ๆ เชน่ การวางผังเมือง การขนสง่ การเงิน การ
จัดหา ระบบข้อมูลและวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โอกาสในการมสีว่นรว่มในอนาคต  
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการรว่มกิจกรรมกับ GFCP ชี้ให้เห็นถึง:

• บทบาทท่ีสำาคัญของ UKBEAG ในฐานะศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นกลางท่ีพร้อมให้คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับ
เป็นแนวทางแก่ภาครัฐและพันธมิตรในเครือขา่ยด้านการพัฒนาท่ัวโลก

• โอกาสในการแสดงบทบาทด้านการพัฒนาในระดับนานาชาติผ่านการพัฒนาขีดความสามารถและความจำาเป็นใน
การจัดบริการรองรับเหล่าน้ี

• โอกาสในการสนับสนุนการนำาเสนอเป้าหมายด้านนโยบายต่างประเทศของ UK รว่มกันเป้าหมายระหว่างประเทศ
อ่ืน ๆ

• โอกาสในการขยายเครือขา่ยสมาชิกของ UKBEAG เพื่อสะท้อนความต้องการของผู้ท่ีต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเขตพื้นท่ีเมืองและสภาพแวดล้อมท่ีพัฒนาขึ้นโดย
มนุษย์

• โอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการเหล่าน้ีเพื่อสง่เสริมความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์
ของ UK พร้อม ๆ กับการสง่เสริมเครือขา่ยผู้เชี่ยวชาญในประเทศต้นทางและในต่างประเทศ โดยเน้นหนักท่ี
ศักยภาพในการประเมินประโยชน์เพิม่เติมในระดับทุติยภูมิต่าง ๆ

นอกจากน้ี ความรว่มมือกับ FCDO Global Future Cities Programme ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้แบบสองทาง ไม่
เฉพาะกับผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการพัฒนาเขตพื้นท่ีเมือง แต่ยังรวมไปถึงเครือขา่ยของ UKBEAG และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เองด้วย



12

สำาหรับข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับโปรแกรม กรุณาติดต่อ เอเดรียน มอลเลสัน ท่ี  
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The Global Future Cities Programme  
แห่งกองทุน UK Government’s Prosperity  
สง่เสริมการพัฒนาเมืองอยา่งยั่งยืน ในขณะท่ียัง
บรรลุผลความรุง่เรืองอยา่งครอบคลุมและบรรเทา
ความยากจนระดับสูงในเมือง
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