
วันจันทร์ที ่27 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 – 16.30 น. โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรงุเทพฯ 

นายชยชัย แสงอินทร์
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ
ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 
ในระดับจงัหวัด : นโยบาย แนวทางด าเนินการ

และการจัดท ายทุธศาสตร์ฯ
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มิติงานด้านการต่างประเทศของจังหวัด

นโยบายรัฐบาล
มิติด้านการต่างประเทศใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา

1. งานพิธีการ
2. งานด าเนินความสมัพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง

3. การด าเนินความสัมพนัธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านงานด้านความมั่นคง (จังหวัดชายแดน)
4. งานที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดนการจัดระเบียบจุดผ่านแดน (จังหวดัชายแดน)

5. งานด้านการต่างประเทศของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในจังหวัด
6. งานด้านการต่างประเทศของหน่วยงาน Function ในจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัด 

ท่องเที่ยวจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวดั

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ
- ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด
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มิติงานกองการต่างประเทศ

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

กลุ่มงานอาเซียน

กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มงานประสานนโยบาย     
ผู้อพยพและหลบหนีเขา้เมือง

กองการต่างประเทศ
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มิติงานกองการต่างประเทศ

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
• ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี
• พิธีการ ระเบียบแบบแผน แนวปฏิบัตดิ้านพิธกีารทูต
• รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
• ด้านความมั่นคง ส่งผู้รา้ยข้ามแดน คดอีาญา Blacklist
• กิจการต่างประเทศท่ัวไป
• การสถาปนาความสัมพันธ์เมอืงพี่เมอืงน้อง (Sister City)
• กลั่นกรองงานตามนโยบายและภารกิจของ รมว.มท.
• ส่งเสริมแบะพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
• เสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์
ด้านการต่างประเทศและกฏหมายระหว่างประเทศ
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มิติงานกองการต่างประเทศ

• ด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านกลไก
ระดับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงของประเทศเพ่ือนบ้าน 
• ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์การ ด้านความช่วยเหลือ
และความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไดแ้ก่ กัมพูชา
สปป.ลาว มาเลเซีย และเมียนมา
• กลั่นกรองเรื่องการเปิดจุดผ่านแดน การจัดระเบียบจุดผ่านแดน
และประสานการพัฒนาพ้ืนที่ด้านชายแดนในส่วนของกระทรวง
• สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์จังหวัดชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
• ประสานกับประเทศเพือ่นบ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกระทรวง
• พัฒนาระบบการเดินทางข้ามแดน
• สนับสนุนการส ารวจปักปันเขตแดน
• ประสานและขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานกลไกความร่วมมือ
พหุภาคีด้านความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศแถบลุ่มน้ าโขง

กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
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มิติงานกองการต่างประเทศ

• ด าเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและภาพรวมของอาเซียนที่อยู่
ในภารกิจของกระทรวง
• ปฏิบัติงานร่วมและสนบัสนุนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือ

การจัดการภัยพิบัติ
การพัฒนาชนบท
การขจัดความยากจน
อาชญากรรมข้ามชาติ
สิทธิมนุษยชน
ความม่ันคง
อ่ืนๆตามภารกิจกระทรวง

• ส่งเสริมความสัมพันธ ์และความร่วมมือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจา
อาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ
อาเซียนกับองค์กรเอกชนต่างประเทศ
อาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม

กลุ่มงานอาเซียน
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มิติงานกองการต่างประเทศ

• การประสานนโยบายและแผนเกี่ยวกับผู้อพยพและหลบหนเีข้าเมอืง
• งานติดตามประเมินผลนโยบายด้านผู้อพยพ
• การจัดท าแผนงบประมาณทั้งงานปกติและงบ UNHCR
• จัดท าแผนอัตราก าลังก าหนดมาตรฐานในการบริหารงานของพื้นที่ฯ
• การด าเนินงานแรงงานต่างด้าวในส่วนของกระทรวง
• การประสานงานองค์การระหว่างประเทศในการจัดท าแผนการขอรับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเก่ียวกับผู้อพพยและหลบหนีเข้าเมือง
• การก าหนดมาตรฐานการให้บริการพื้นฐานการด ารงชีวิตอละมาตรการ
กระบวนการสอบสวนแยกปรพเภทผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมอืง

กลุ่มงานประสานนโยบาย     
ผู้อพยพและหลบหนีเขา้เมือง
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การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 
กับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 

LOCAL LINK TO GLOBAL REACH

Worldwide
Thailand products
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12

แผนยทุธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

แผนยุทธศาสตร์การด าเนนิ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

(Sister City)

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
“มุ่งเนน้การเสรมิสร้างความสมัพันธ์อันดีกบันานาประเทศบนหลักการนโยบายต่างประเทศเป็น

ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดนิ”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3             
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9             
การพัฒนาภาคเมือง 
และพืน้ที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10                    
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5                
การพัฒนาภมูิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : 
สนับสนนุให้จังหวัดมีการน า
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ 
และขัน้ตอนการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมือง

น้อง (Sister City) ไปใช้ใน
การด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : 
สนับสนนุให้จังหวัดมีการ
ด าเนนิกจิกรรมภายหลังการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (Sister City) อย่าง

เป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่อง

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : 
ส่งเสริมให้จังหวัดมีกลไกใน
การขับเคลื่อน ก ากับดูแล 
และติดตามประเมินผลการ

ด าเนนิความสัมพันธ์                
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 

ในระดับจังหวัด
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2547                  
การสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของไทยกับ

จังหวัดของประเทศเพ่ือนบ้าน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รับไปพิจารณาร่วมกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบ

แล้ว

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 : 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับ

กระทรวงการต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลและผลการ
ด าเนินงานในการท าความตกลงเมืองพ่ีเมืองน้องเพื่อ

ประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระดับจังหวัดของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และรายงาน

ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2549 : กรณี
ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งเป็นการจัดท า

ความสัมพันธ์ระดับจังหวดัของไทยกับจังหวัดของประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือของประเทศท่ีมีเขตแดนต่อเนื่องกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อ
วันท่ี 10 มกราคม 2549

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2549 ในกรณีท่ีจังหวัด
ด าเนินการใช้ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานท่ียกร่างโดยกระทรวง
การต่างประเทศ หรือ ท่ีมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย [หากมีการแก้ไขมาก

กระทรวงมหาดไทยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ]เมื่อจังหวัด
ด าเนินการและลงนามตามร่างบันทึกฯ ฉบับมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

กระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อโปรดทราบเป็น
คราว ๆ ไป

1 2 3 4
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวนัที ่20 มกราคม 2558 : เพื่อให้แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการ
สถาปนาความสมัพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความชัดเจน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ รบัไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยต้องมี
ความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกบัการด าเนินการ
ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเกี่ยวกับการท าหนงัสือสัญญา

ระหว่างประเทศ หากส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ไม่ขดัต่อบทบัญญัตขิอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในประเด็นดังกล่าวกใ็ห้ความเหน็ชอบ/อนมุตัิไปได ้

โดยถือว่าคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และ ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบใน
ภายหลัง

6) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 : 
เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดของไทยสามารถด าเนินการ
สถาปนาความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/

เมือง/มณฑลของทุกประเทศได้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 
2560 : ให้กระทรวงมหาดไทย (ทุก

จังหวัดที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์แล้ว) 
พิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ

ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์
ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็น
ประโยชนแ์ก่ท้ังสองฝ่ายอย่างเหมาะสม 

และมีความต่อเนื่อง
5 6 7

ในปัจจุบันส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องจ านวน 
7 ฉบับ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องฉบับเดียว11



ฐานข้อมูลเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

1

2

3

4

คู่ความสัมพันธเ์มืองพีเ่มืองน้อง
กับต่างประเทศทั้งหมด

ลงนามแล้ว ระหว่างด าเนินการ

89 คู่ 38 จังหวัด

47 คู่ 22 จังหวัด

แบ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน

ลงนามแล้ว

ระหว่างด าเนินการ

17 คู่

6 คู่

ลงนามแล้ว ระหว่างด าเนินการ

35 คู่ 34 คู่

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศอื่นๆ

37 คู่
7 คู่

ระหว่างด าเนินการ
ลงนามแล้ว

หมายเหตุ กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมลูเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัด 12



ฐานข้อมูลเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

แม่ฮ่องสอน – เมืองลอยก่อ รัฐคะยา 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นครราชสีมา – มณฑลเสฉวน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1

2

4

3

สุรินทร์ – จังหวัดกัมปงธม
ราชอาณาจักรกัมพูชา

บุรีรัมย์ – จังหวัดอุดรมีชัย
ราชอาณาจักรกัมพูชา

ตราด – ก่าเมา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พะเยา – เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน

อุดรธานี – ล่ัวหยาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภูเก็ต – เมืองเซ่ียเหมิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภูเก็ต – เขตบริหารพเิศษมาเก๊า
สาธารณรัฐประชาชนจีน

5

6

7

8 & 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่มี
การลงนาม MOU ในช่วง ปี 2560-2561 (9 คู่)

SISTER CITY
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ขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจงัหวดั

1

กรณีริเริ่มโดยจังหวัดของไทย

จังหวัดเสนอเรื่องการขอสถาปนาความสมัพนัธ์

2 มท. พิจารณาและมีข้อพิจารณาถึง กต.

กต. พิจารณาและแจ้งผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

มท. แจ้งผลให้จังหวัดทราบ

จังหวัด
รับทราบผล

และจัดท าแผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ

มท. แจ้ง กต. เพ่ือทราบ

3

4

6

5

กรณีเริ่มโดยจังหวัดหรือหน่วยงานการปกครองของต่างประเทศ
หรือมีการทาบทามสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสลุใหญ่

1

2

3

4

5

67

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือหน่วยงาน
การปกครองของต่างประเทศ 

ทาบทามการสถาปนาความสัมพันธ์ไปยัง สอท./สกญ.

สอท./สกญ. รายงานไปยัง กต.

กต. พิจารณา หากเห็นว่าเหมาะสม จะมีหนังสือถึง มท. 
แจ้งการทาบทาม

กระบวนการของ มท.

กรณีระบุจังหวัด กรณีไม่ระบุจังหวัด

แจ้งจังหวัดที่ได้รับการ
ทาบทามพิจารณา

พิจารณาแจ้งการ
ทาบทามไปยังจังหวัดที่มี

ความเหมาะสม
ในการสถาปนา

จังหวัด มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ (กรณีพิจารณาเห็นเหมาะสม) ไปยัง มท.

มท. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง กต.
การท าหนังสือแสดงเจตจ านง / บันทึกความเข้าใจ

การสถาปนาความสัมพันธ์เมอืงพี่เมอืงน้อง
14



การจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านง Letter of Intent (LOI) / บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU) 
การสถาปนาความสัมพันธ์เมอืงพ่ีเมืองน้อง

การจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านง/บันทึกความเข้าใจ
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

จังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ จังหวัดของไทย

ร่างหนังสือแสดงเจตจ านง(ในกรณีที่จังหวัดของต่างประเทศมีความประสงคจ์ัดท า)/ร่างบนัทึกความเข้าใจ

แก้ไขเพิ่มเติมแตกต่างจากร่างฉบับมาตรฐานร่างฉบับมาตรฐาน

• รมว.กต. และ รมว.มท. ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ
• ถือว่า ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ และ เสนอ ครม. ทราบภายหลัง

• มท. กต. และ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และประเด็น ตาม รธน.
• การแก้ไขปรับปรุงถ้อยค า/สาระส าคัญท่ีไม่ขัด
กับหลักการของร่างฉบับมาตรฐานและไม่เป็นการจัดท าหนังสือสัญญาตาม 
รธน.
ให้ด าเนินการต่อไป โดยถอืว่า ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ
• การแก้ไขท่ีไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างฉบับมาตรฐาน เสนอ ครม. เป็นกรณี ๆ  ไป

มท. To be Continued

1)
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การจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านง/บันทึกความเข้าใจ
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพีเ่มืองน้อง

มท.

จังหวัดของไทย
• รับทราบผล
• ประสานกับจังหวัดของต่างประเทศเพื่อก าหนดวันและสถานทีล่งนาม

ลงนามร่างหนังสือแสดงเจตจ านง/บันทึกความเข้าใจ
• โดยผวจ. ของไทย และผวจ. (หรือเทียบเท่า) ของต่างประเทศ

จังหวัดของไทย
รายงานผลการด าเนินงาน

ส่งส าเนาหนังสอืแสดงเจตจ านง
/บันทึกความเข้าใจ 1 ชุด

มท.
แจ้งผลการด าเนินงาน

สง่ส าเนาหนงัสือแสดงเจตจ านง/
บนัทกึความเข้าใจ 1 ชดุ

กต.
รับทราบ

รายงานผลการด าเนินงาน/สถาปนาความสัมพันธ์
ให้ ครม. ทราบ ทุก ๑ ปี (ทุกเดอืน ธ.ค.)

2)
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ตัวอย่าง

กรณีริเร่ิมโดยจังหวัดของไทย กรณีริเร่ิมโดยจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ 
หรือมีการทาบทามผ่านสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่

ภเูก็ตกับเมืองโกลด์โคสต์ รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย เชียงใหม่กับเมืองเจนัว สาธารณรัฐอิตาลี 17



ตัวอย่าง

ภาพกจิกรรมการเจรจาพบปะหารือกันระหว่างจังหวัดของไทยกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศก่อนที่
จะน าไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (

ภาพกจิกรรมการลงนาม

จ.ล าปาง กับ เมืองซนิโจว

จ.บุรีรัมย์กับจ.อุดรมีชัยจ.สุรินทรก์ับจ.กมัปงธม 18



ตัวอย่าง

ภาพกจิกรรมการลงนาม (จังหวัดเชียงใหม่ และนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

19



ตัวอย่าง

ภาพกจิกรรมภายหลังการลงนาม

ภาพประกอบการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กิจกรรมเมืองพี่เมืองน้อง  (Sister  City) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ระหว่างจังหวัดสุโขทัย และมณฑลส่านซี  ณ  มณฑลส่านซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ระหว่างวันที่  15 – 19  สิงหาคม  2552
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ตัวอย่าง

ภาพกจิกรรมภายหลังการลงนาม

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นาย อู ละ ทวย ประธานรัฐสภา รัฐคะยา เมียนมา
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ณ ลานแสดงสินค้า (Kayah Day Place) เมืองลอยก่อ รัฐคะยา
ระหว่างวันที่ 14 -16 มกราคม 2561
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ตัวอย่าง

ภาพกจิกรรมภายหลังการลงนาม

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวดัแมฮ่่องสอน น าคณะภาครัฐจากจังหวัดแมฮ่่องสอน
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลอง วันชาติรัฐคะยา (ครบ รอบ ๖6 ปี การก่อตั้งรัฐคะยา)

นับเป็นปีที่ 2 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันชาติรัฐคะยา
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ตัวอย่าง

ภาพกจิกรรมภายหลังการลงนาม

การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจระหว่างจังหวดัสุรนิทร์กับจังหวัดอดุรมีชัย                                
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิทร์                                   

โดยมนีายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุินทร์ เป็นประธานฝ่ายไทย และนายวาด ปารนีน                     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา
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1

2

3

ประเดน็การพฒันาที่ 1 : สนับสนุนให้จงัหวัดมีการน าหลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏิบัต ิและขัน้ตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

(Sister City) ไปใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ

ประเดน็การพฒันาที่ 2 : สนับสนุนให้จงัหวัดมีการด าเนินกิจกรรม
ภายหลังการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 

อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง

ประเดน็การพฒันาที่ 3 : ส่งเสริมให้จงัหวดัมีกลไกในการขับเคล่ือน ก ากับ
ดูแล และตดิตามประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์                เมืองพี่

เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การด าเนนิความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 
ในระดับจังหวดั พ.ศ. 2562 - 2566
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