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(ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2566 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา 

1. การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ  
      การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี ซึ่งมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุน                  
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเสถียรภาพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
การปรับปรุงกลไกภาครัฐในการบริหารเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณของประเทศให้สามารถสนับสนุน                      
การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง 
ส่งเสริมการเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพ้ืนที่ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคและเมือง เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถใช้จุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่ และชุมชนเสริมหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม เพ่ือกระจายความมั่งคั่ง                  
ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มีการก าหนดยุทธศาสตร์                  
ที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้มิติด้านการต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3                
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

กระทรวงมหาดไทยในฐานะกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และงานในระดับพ้ืนที่ได้มี
การจัดท าแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน                 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้     
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยที่มีความเชื่อมโยงกับมิติต่างประเทศประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3                   
การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในโดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์และความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และนานาประเทศ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งมิติความร่วมมือด้านการต่างประเทศจะเป็นกลไก
ส าคัญที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ป ี

แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนากับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10                    
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3             
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

แผนยุทธศาสตร์ 
เมืองพี่เมืองน้องฯ 

ประเด็นการพัฒนาที1่
สนับสนุนให้จังหวัดมีการน า
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City) ไปใช้ใน                     
การด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
สนับสนุนใหจ้ังหวัดมี         
การด าเนินกิจกรรมภายหลัง
การสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister 
City) อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความต่อเน่ือง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ส่งเสริมให้จังหวัดมกีลไก           
ในการขบัเคลือ่น ก ากบัดูแล 
และติดตามประเมินผล             
การด าเนินความสัมพันธ์เมือง
พ่ีเมืองน้อง (Sister City)            

ในระดับจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 9             
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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2. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
2.1 นโยบาย/ข้อระเบียบ/กฎหมาย ในระดับประเทศที่สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/ ยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งการด าเนินการเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องจ านวน 7 ฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดของไทยสามารถด าเนินการสถาปนา
ความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของไทยกับจั งหวัด/ เมือง/ มณฑลของทุกประเทศได้ จากเดิมที่การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องสามารถด าเนินการได้เฉพาะกับคู่ความสัมพันธ์ที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศที่มี
เขตแดนต่อเนื่องกับประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติ             
ให้กระทรวงมหาดไทย (ทุกจังหวัดที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์แล้ว) พิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ 
การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีความ
ต่อเนื่อง 

2.2 แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2561 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน                  
มีการขยายตัว ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในศักยภาพของประเทศและจังหวัดของไทย 

ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทย จะขยายตัวร้อยละ 4.2 – 4.7 ในปี 2561  (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.5) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 
(1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและระดับราคาสินค้าในตลาดโลก ซึ่งจะสนับสนุนให้การส่งออกและการผลิต
สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้
จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สูง และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี (3) การฟ้ืนตัวที่
ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ตามการเพ่ิมขึ้นของอัตราการใช้ก าลังการผลิตในสาขาอุตสาหกรรม                 
การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ความคืบหน้าของโครงการลงทุนของภาครัฐ และการปรับตัวดี
ขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ และ (4) การปรับตัวดีขึ้นและการกระจายตัวมากข้ึนของฐานรายได้ประชาชนใน
ระบบเศรษฐกิจ จากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทย  

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม – 
มิถุนายน) มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ (สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา) มีมูลค่าการค้ารวมเพ่ิมขึ้น              
ร้อยละ 4.36 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการดึงดูดต่างประเทศให้มีความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องกับจังหวัดของประเทศไทย 
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2.3 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 
ธนาคารโลกระบุว่า ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 

business) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก จากเดิมที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความสนใจจากจังหวัด/หน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศในการริเริ่มความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดของไทย 

2.4 นโยบายต่างประเทศของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ 

จังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศมีนโยบายต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
ความสัมพันธ์ภายใต้กรอบเมืองพ่ีเมืองน้อง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบาย “ก้าวออกไป”และนโยบาย 
“Made in China 2025” ที่ส่งเสริมการออกไปหาตลาดความร่วมมือ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจีน               

ในต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ระหว่างการประชุม CLMVT Forum 2018 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561                 

ได้มีการเสวนาของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยผล             
จากการเสวนาดังกล่าว ได้มีข้อเสนอให้มีโครงการ CLMVT Sister Smart City เป็น Quick Win ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในภูมิภาค  

 อย่างไรก็ตาม การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องยังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและผู้บริหารของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองต่างประเทศ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองต่างประเทศเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้อง มีการทบทวนกระบวนการจัดท าความตกลง/บันทึกความเข้าใจเมืองพ่ีเมืองน้อง จึงท าให้กระบวนการ            
ลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กับจังหวัดของไทยชะลอออกไป 

2.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่สนับสนุนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

        สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่กระทรวงมหาดไทยต้องค านึงถึงคือบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการด าเนินกิจการของรัฐในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง ที่ท าให้             
โฉมหน้าของมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคง มีพลวัตรที่เปลี่ยนไป แต่ถึงอย่างไร ปัญหาที่ตามมาจาก 
การพัฒนาที่ทั่วทั้งโลกเผชิญอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าทางสังคม และปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายเสียหาย ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่    
โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน            
โดยเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็น                 
ทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี              
โดยเป้าหมายของ SDGs ที่สอดคล้องกับการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ประกอบด้วย 
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 เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการสร้างกลไกแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนา เพ่ือผลักดันให้เป้าหมายมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆ โดยที่ 
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ                    
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวของ SDGs    
 เป้าหมายที่  10  การลดความเหลื่อมล้ า ที่ เน้นลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมของประชาชน                         
การกระจายรายได้ที่เป็นปัญหา เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายนี้ของ SDGs จะเป็นการมุ่งลดความเหลื่อมล้ าทั้งในระดับ
ภายในประเทศและระดับสากล เพ่ือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน    

 นอกจากนี้ กรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องยังเป็นกรอบความร่วมมือที่ยังครอบคลุมไปถึง
เป้าหมายอ่ืนๆ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 13              
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

2.6 ภาคเอกชนของไทยมีความพร้อมที่จะด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่              
เมืองน้อง  

  การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) เป็นกรอบการด าเนินความสัมพันธ์                   
ที่ภาคเอกชน ทั้งในระดับนโยบาย และในระดับพ้ืนที่ ให้ความสนใจ รวมทั้ง ในปัจจุบัน ยังมีกลไกคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศ และในระดับพ้ืนที่  เ พ่ือท าให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่                   
ซึ่งการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องสามารถผลักดันผ่านกลไกดังกล่าวได ้

  3. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
3.1 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการด าเนินงานครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกระดับทั่วประเทศ                   
      กระทรวงมหาดไทยมีกลไกในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น ต าบล และ

หมู่บ้าน ภายใต้ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และ ความต้องการของประชาชนในระดับ
พ้ืนที ่

3.2 กระทรวงมหาดไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานในระดับพื้นที่ 

       จุดแข็งของกระทรวงมหาดไทยคือ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานการบูรณาการทุกภาคส่วน            
ในจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  

3.3 จังหวัดของประเทศไทยมีศักยภาพดึงดูดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
       จังหวัดของประเทศไทยมีศักยภาพในหลากหลายมิติ อาทิ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการท่องเที่ยว 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง ในบางจังหวัดเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ตาก 
สระแก้ว สงขลา ตราด มุกดาหาร กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม หนองคาย และนราธิวาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
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เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ ศักยภาพดังกล่าวของจังหวัดมีส่วนส าคัญในการดึงดูด 
ความสนใจจากต่างประเทศในการมีความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดของประเทศไทย 

3.4 ขาดยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  
  กระทรวงมหาดไทยขาดยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ในการก าหนดทิศทาง 

และเป้าหมายในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องที่ชัดเจน ในปัจจุบันการขับเคลื่อนยังอยู่ขึ้นกับศักยภาพ 
การผลักดัน และบริหารจัดการของจังหวัดเป็นหลัก 

3.5 การด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดภายหลังการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ ไม่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

   การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในปัจจุบัน ยังขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เนื่องจาก 
ยังมีความท้าทายในหลายมิติ ประกอบด้วย  

   1. หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง              
(Sister City) ในระดับจังหวัด มีการปรับเปลี่ยนส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบัน 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างน า (ร่าง) หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน ในการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา                 

2. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ภายหลังการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ แล้ว ยังไม่ชัดเจน อาทิ รูปแบบการจัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม การจัดสรรและการจัดตั้ง
งบประมาณ  

    3. ขาดกลไกที่ชัดเจนส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์ฯ ก ากับดูแล และติดตามผล           
การด าเนินกิจกรรมของจังหวดั ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ รวมทั้ง ยังขาดการบูรณาการให้ทุกภาคส่วน           
ในจังหวัดมีส่วนร่วมด าเนินความสัมพันธ์ และมีกิจกรรมภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
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วิสัยทัศน์ 
“การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) บนพื้นฐานความสมศักดิ์ศรี มีประโยชน์ และยั่งยืน” 

พันธกิจ 

ขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  

เป้าหมายการพัฒนา 
จังหวัดสามารถด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายรวม ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

มีหลั กเกณฑ์  แนวทางปฏิบั ติ  ขั้ นตอน และ           
ทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็น
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนให้จังหวัด  

- มีแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

- จังหวัดสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และ             
ทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์ เมืองพ่ีเมืองน้องไปใช้ใน               
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องได้อย่างถูกต้อง 

จั งหวัดที่ มี การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพ่ี               
เมืองน้อง (Sister City) สามารถด าเนินกิจกรรม
ภายหลังการลงนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่อง 
 

- จังหวัดมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับ
จังหวัดกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน 

- จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมี
กิจกรรมกับคู่ความสัมพันธ์อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผล
การด า เ นิ นคว ามสั ม พันธ์ เ มื อ ง พ่ี เ มื อ งน้ อ ง     
(Sister City) ในระดับจังหวัด  
 
 

- มีการตั้งกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผล 
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City)               
ในระดับจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง 

- มีการตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องในระดับจังหวัด 
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ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้จังหวัดมีการน าหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ไปใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้จังหวัดด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) กับคู่ความสัมพันธ์
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
จังหวัดสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องไปใช้              

ในได้อย่างถูกต้อง 
แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี  

เมืองน้อง และจัดท า หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง               
(Sister City) ในระดับจังหวัด 

2. ชี้แจง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City) ในระดับจังหวัด ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

แผนงาน/โครงการ 
1. จัดประชุมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือจัดท าร่างหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน                  

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด  
2. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน การสถาปนาความสัมพันธ์     

เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ให้กับจังหวัด 
3. จัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านการต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนให้จังหวัดมีการด าเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (Sister City) อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้จังหวัดสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ และจัดตั้งงบประมาณรองรับการด าเนินงานภายหลัง               

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จังหวัดมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ

เพ่ิมขึ้น 
2. จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีกิจกรรมกับคู่ความสัมพันธ์ต่างประเทศ              

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้จังหวัดมีการด าเนินกิจกรรมความสัมพันธ์กับประเทศคู่ความสัมพันธ์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

เป็นประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีความต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ หน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศ                  

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
3. ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด     

เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมเมืองพ่ีเมืองน้อง 
4. ส่งเสริมให้จังหวัดมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัดและเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม

ด้านการต่างประเทศของจังหวัดให้มีความทันสมัย 
5. ส่งเสริมให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง และจังหวัดที่ยัง   

ไม่เคยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

แผนงาน/โครงการ 
1. จัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทางสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมความสัมพันธ์

เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัด 
2. ส่งเสริมจังหวัดในการจัดการประชุมร่วมระหว่างจังหวัดกับภาคเอกชนในพ้ืนที่ เช่น สภาหอการค้าจังหวัด 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือหารือแนวทางจัดกิจกรรมรองรับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง                 
(Sister City) 

3. จัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัดที่มีคู่ความสัมพันธ์กับจังหวัด/หน่วยการปกครองของต่างประเทศ
เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และ
สาธารณสุข 

4. เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัด รวมทั้ง ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเมืองพ่ีเมืองน้องให้เป็นปัจจุบัน  
 



๑๐ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมให้จังหวัดมีกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด เป็นประโยชน์และ                   

มีความยั่งยืน     

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผล การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ี

เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตาม

ประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมให้จังหวัดจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนิน

ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด  
2. ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัด 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินความสัมพันธ์ฯ ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค/ปัญหา และรายงานผล                   

การวิเคราะห์ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 1 ปี 

แผนงาน/โครงการ 
1.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนิน

ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัดส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีถัดไปของจังหวัด 
2. โครงการนิเทศติดตามแผนงาน/โครงการความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัดที่ได้ลงนามสถาปนา

ความสัมพันธ์แล้ว 
 

 
 


