
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง                 
(Sister City) ในระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2562 - 2566 

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  
กองการต่างประเทศ 

ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย 



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  

(Sister City) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3             

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9             
การพัฒนาภาคเมือง 
และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 10                    

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : 
สนับสนุนให้จังหวัดมีการน า
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ 
และขั้นตอนการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมือง

น้อง (Sister City) ไปใช้ใน
การด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : 
สนับสนุนให้จังหวัดมีการ

ด าเนินกิจกรรมภายหลังการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (Sister City) อย่าง

เป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : 
ส่งเสริมให้จังหวัดมีกลไกใน
การขับเคลื่อน ก ากับดูแล 
และติดตามประเมินผลการ

ด าเนินความสัมพันธ์                
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 

ในระดับจังหวัด 
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ความเป็นมาของการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2562 - 2566 

วัตถุประสงค์ของการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ  

คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
(Sister City) ในระดับจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City)                   
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562  - 2566 

พันธกิจ 
Mission 
ขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  
 

เป้าหมาย
การพัฒนา 

Goal 
จังหวัดสามารถด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนา 
ของจังหวัด 
 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City)                   
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562  - 2566 
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            เป้าหมายรวม 
มีหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน 
และทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องเป็นแนวทาง 
การด าเนินงานท่ีชัดเจนใหจ้ังหวัด  

            เป้าหมายรวม 
จังหวัดท่ีมีการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่ เมืองน้อง สามารถด าเนิน
กิจกรรมภายหลังการลงนามให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

            เป้าหมายรวม 
มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินผลการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง      
ในระดับจังหวัด  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

- มีแนวทางปฏิบัติ ในการสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

- จังหวัดสามารถปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติ  ขั้ นตอน และ ทิศทางการ

ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไป

ใ ช้ 

ในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง

น้องได้อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

- จังหวัดมีการสถาปนาความสัมพันธ์

เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดกับหน่วย

การปกครองของต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 

- จังหวัดท่ีมีการสถาปนาความสัมพันธ์

เมืองพี่เมืองน้องมีกิจกรรมกับคู่ความ

สัมพันธ์อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

- มีการตั้งกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล 

และติดตามประเมินผล การด าเนิน

ค ว าม สั ม พั น ธ์ เ มื อ ง พี่ เ มื อ ง น้ อ ง         

ในระดับจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- มีการตั้ งคณะท างานขับเคลื่อน 

การด า เนินความสัมพันธ์ เมื อ งพี่ 

เมืองน้องในระดับจังหวัด 
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City)                   
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562  - 2566 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
สนับสนุนให้จังหวัดมีการน า

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
(Sister City) ไปใช้ในการ

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
สนับสนุนให้จังหวัดมีการ

ด าเนินกิจกรรมภายหลังการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่

เมืองน้อง (Sister City) 
อย่างเป็นรูปธรรมและ 

มีความต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ส่งเสริมให้จังหวัดมีกลไก 

ในการขับเคลื่อน ก ากับดูแล 
และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่

เมืองน้อง (Sister City)  
ในระดับจังหวัด  



ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้จังหวัดด าเนินการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมอืงน้อง            
(Sister City) กับคู่ความสัมพันธ์
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้จังหวัดสามารถจัดท าแผนงาน/
โครงการ และจัดตั้งงบประมาณรองรับ
การด าเนินงานภายหลัง การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  
(Sister City) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)  
ในระดับจังหวัด เป็นประโยชน์และ 
มีความยั่งยืน  

 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

จังหวัดสามารถปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติ ขั้นตอน การด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมอืงน้องไปใช้
ในได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. มท. มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินผล  การด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับ
จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องมีกลไกในการ
ขับเคล่ือน ก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัด 

 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1.จังหวัดมีการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดหรือ หน่วย
การปกครองของต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
2. จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องมีกิจกรรมกับคู่ความ
สัมพันธ์ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 


