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สรุปเนื้อหาการบรรยาย/การอภิปราย 
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 

ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561                                                                                        
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (Arnoma Grand Bangkok)  

************************* 

หัวข้อ 1 : การมอบนโยบายเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)                               
ในระดับจังหวัด 

โดย : นายปวิณ ช านิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61 

การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็นนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ             
นานาประเทศบนหลักการนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมทั้ ง  การด าเนินความสัมพันธ์ เมือง พ่ีเมืองน้องเป็นเรื่อ งที่รั ฐบาลให้ความส าคัญ                            
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และงานในระดับพ้ืนที่มีความมุ่งมั่น
ที่จะผลักดันการด าเนินความสัมพันธ์ภายใต้กรอบเมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม                
ในระยะยาว มีความต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับประเทศในภาพรวม             
โดยกรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีส่วนส าคัญในการเป็นกลไกเชื่อมโอกาส และความร่วมมือในหลากหลาย
มิติระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ นอกจากนี้ การด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้องยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง             
จ านวน 7 ฉบับ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีจ านวน 7 ฉบับ ให้เป็นร่างหลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏิบัติ และข้ันตอนในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องฉบับเดียว เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิง 
และถือปฏิบัติ  

จากฐานข้อมูลเมืองพ่ีเมืองน้องของกระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบัน มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศแล้ว จ านวน 89 คู่ 38 จังหวัด และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ จ านวน 47 คู่ 21 จังหวัด โดยคู่ความสัมพันธ์ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก็ยังคงเป็นจังหวัดที่ได้มีการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องแล้ว ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญคือขอให้จังหวัดทบทวนการด าเนินกิจกรรมภายหลัง



3 
 

การลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฯ หากคู่ความสัมพันธ์ฯ ใดไม่มีกิจกรรมร่วมกันแล้ ว ให้แจ้งมาที่กองการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   

หลักการที่ส าคัญของการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง คือ สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
จะต้องอยู่บนหลักการ “ความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และมีความยั่งยืน” โดยจังหวัดจะต้องค านึงถึง                  
ความเหมาะสมในการจับคู่ความสัมพันธ์กับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ อาทิ ความสอดคล้อง
กันทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งจะสามารถขยายความร่วมมือกันได้ในอนาคต 
โดยคู่ความสัมพันธ์จะต้องมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย อาทิ มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ และจะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ที่ฝ่ายไทยจะได้เป็นหลัก มีการเตรียมความพร้อมด้านแผนงาน งบประมาณ บุคลากร และกลไก                    
ในการติดตาม ประเมินผล ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ เพ่ือให้เกิดร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม                 
ในระยะยาว เกิดความยั่งยืนในการด าเนินความสัมพันธ์ 
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หัวข้อ 2 : การบรรยาย ในหัวข้อ “บริบทของโลกในปัจจุบัน และนโยบายต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพ                   
ของจังหวัด” 

วิทยากร : นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61 

ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ก าหนดวิสัยทัศน์             
ให้การต่างประเทศมีพลวัตและเอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ การต่างประเทศของไทยมีเอกภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและได้รับ                
ผลประโยชน์ร่วมกัน บนหลักการ 5Sมี ประกอบด้วย (1) มีความมั่นคง (Security) (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน 
(Sustainability) (3) มีมาตรฐานสากล (Standard) (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) (5) มีพลัง (Synergy)  
 การขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศในปัจจุบันมีกลไก 3 ระดับ ได้แก่ (1) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นทางการ 
(ระดับรัฐบาล – รัฐบาล : G2G) (๒) กลไกการขับเคลื่อนกึ่งทางการ (สมาคมมิตรภาพ) (๓) กลไกการขับเคลื่อน                    
ที่ไม่เป็นทางการ (ภาคเอกชน) ในปัจจุบัน ภูมิภาคและจังหวัด ได้มีบทบาทอย่างสูงในการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่างประเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก กระทรวง                   
การต่างประเทศจึงมีภารกิจ “เชื่อมไทยสู่โลก และเชื่อมโลกสู่ไทย” ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่จุดแข็งและ
ศักยภาพของไทยให้นานาประเทศได้รู้ จัก เข้าใจ และมีความร่วมมือกับไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน               
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน 
รวมทั้ง การส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ในขณะเดียวกัน กระทรวง                 
การต่างประเทศน าองค์ความรู้ มาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศมาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทย ชี้ช่องทางและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน                  
ความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศ และพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าประเทศเพ่ือนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน    
เมื่อวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 ได้มีข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศ ดังนี้ 

1. กลไกระดับชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ 
2. กลไกระดับกระทรวงฯ ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศประจ าภาค 
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3. กลไกระดับภูมิภาค  
  คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน “ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง” 
 ช่องทางประสานงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน อาทิ กลุ่ ม LINE  

การประชุม Video Conference 
  กิจกรรมของประชาชนและองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ อาทิ สมาคมมิตรภาพไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 ภาคเอกชน/ภาควิชาการในจังหวัดและส่วนภูมิภาค สมาคมหอการค้าไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการจัดตั้งส านักงานต่างประเทศในระดับจังหวัดตาม 

 แนวชายแดน 

 ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
     ส าหรับประเทศไทยนั้น การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้หมายถึงความสัมพันธ์ที่อาจใช้ชื่อ
เรียกอ่ืนด้วย เช่น การสถาปนาความร่วมมือ เมืองคู่มิตร เมืองมิตรภาพ เมืองคู่แฝด เมืองฉันมิตร เป็นต้น  

  ที่มาของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
 อดีต ยุโรปสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกันอย่างกว้างขวางมายาวนานเพ่ือส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการค้า เมืองคู่แฝดที่เก่าแก่ที่สุด คือ เมือง Paderborn ของเยอรมนีกับเมือง              
Le Mans ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 836 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเครื่องมือในการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์หลังความขัดแย้ง และเป็น             
การแสดงเชิงสัญลักษณ์ของสันติภาพและการประนีประนอม อาทิ เมือง Coventry (อังกฤษ) กับเมือง Dresden 
(เยอรมนี)  
 ตั้งแต่ช่วงประมาณปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมธุรกิจและการค้า “Soft Power Diplomacy” 
 สหภาพยุโรป  ตั้ งแต่  ค.ศ.  1989 สหภาพยุ โรป โดย European Commission (DG 
Education and Culture) ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเมืองพ่ีเมืองน้องในยุโรปเป็น
เครื่องมือในการสร้าง “European Identity”  

 กลไกการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในประเทศต่าง ๆ  
 สหรัฐอเมริกา – Sister cities international (SCI) 
 ญี่ปุ่น – Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) 
 ออสเตรเลีย – Sister Cities Australia Inc. (SCA) 
 สหภาพยุโรป – Council of European Municipalities and Regions (CEMR) 

 ความคาดหวัง : การขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
1. แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้อยู่บนหลักการ “สมศักดิ์ศรี                      

มีประโยชน์ และยั่งยืน”  
2. เป็นกลไกที่เป็นมากกว่าความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
3. มีความต่อเนื่องในนโยบายและการประสานงานอย่างมีบูรณาการ 
4. มีการติดตามผลที่เป็นระบบ 
5. เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
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หัวข้อ 3 : การบรรยาย ในหัวข้อ “การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด : 
นโยบาย แนวทางด าเนินการ และการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ”  

วิทยากร : นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ สป. 
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61 

นโยบายรัฐบาลในปัจจุบันส่งเสริมให้มิติด้านการต่างประเทศขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ                  
โดยส่งเสริมการมีความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการนโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ท าให้มิติด้านการต่างประเทศมีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัด ในปัจจุบันจังหวัดมีมิติงานที่เก่ียวข้องกับการต่างประเทศ ได้แก่ (1) งานพิธีการ 
(2) งานการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (3) การด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน/งานด้าน            
ความมั่นคง (จังหวัดชายแดน) (4) งานที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดน การจัดระเบียบจุดผ่านแดน (จังหวัดชายแดน)           
(5) งานด้านการต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในจังหวัด (6) งานด้านต่างประเทศของ
หน่วยงาน Function ในจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยงจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น งานมิติ
ด้านการต่างประเทศจึงควรอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

มิติงานด้านการต่างประเทศของกองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

กลุ่มงานอาเซียน กลุ่มงานประสานนโยบาย               
ผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
2. ด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในระดับ
ทวิภาคีและระดับพหุภาคี 
3. พิธีการ ระเบียบแบบแผน 
แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต 
4. รับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 
5. ด้านความมั่นคง             

1. ด าเนินความสัมพันธ์            
ทวิภาคีกับประเทศ                
เพ่ือนบ้านผ่านกลไก 
ระดับกระทรวงมหาดไทย
กับกระทรวงของประเทศ
เพ่ือนบ้าน  
2. ประสานงานกับ
หน่วยงาน/องค์การ              
ด้านความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือทวิภาคี

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
นโยบายและภาพรวมของ
อาเซียนที่อยู่ 
ในภารกิจของกระทรวง 
2. ปฏิบัติงานร่วมและ
สนับสนุนปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ประสานงานเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ ในด้าน            
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การประสานนโยบายและ
แผนเกี่ ยวกับผู้ อพยพและ
หลบหนีเข้าเมือง 
2.  งานติดตามประเมินผล
นโยบายด้านผู้อพยพ 
3. การจัดท าแผนงบประมาณ
ทั้งงานปกติและงบ UNHCR 
4.  จั ดท าแผนอัตราก าลั ง
ก า หนดมาตรฐ าน ในกา ร
บริหารงานของพ้ืนที่ฯ 
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กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

กลุ่มงานอาเซียน กลุ่มงานประสานนโยบาย               
ผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง 

ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
คดีอาญา Blacklist 
6. กิจการต่างประเทศ
ทั่วไป 
7. การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ี             
เมืองน้อง (Sister City) 
8. กลั่นกรองงานตาม
นโยบายและภารกิจของ 
รมว.มท. 
9. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ 
10. เสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตร์ นโยบาย            
กลยุทธ์ด้านการ
ต่างประเทศและกฏหมาย
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ กัมพูชา 
สปป.ลาว มาเลเซีย และ
เมียนมา 
3. กลั่นกรองเรื่องการเปิด
จุดผ่านแดน การจัด
ระเบียบจุดผ่านแดน 
และประสานการพัฒนา
พ้ืนที่ด้านชายแดนในส่วน
ของกระทรวง 
4. สนับสนุนการด าเนิน
ความสัมพันธ์จังหวัด
ชายแดนกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
5. ประสานกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
บริเวณแนวชายแดนใน
ความรับผิดชอบของ
กระทรวง 
6. พัฒนาระบบการ
เดินทางข้ามแดน 
7. สนับสนุนการส ารวจ 
ปักปันเขตแดน 
8. ประสานและขับเคลื่อน
กลไกการด าเนินงานกลไก
ความร่วมมือ 
พหุภาคีด้านความม่ันคง
ระหว่างประเทศกับ
ประเทศแถบลุ่มน้ าโขง 

3.1 การจัดการภัยพิบัติ 
3.2 การพัฒนาชนบท 
3.3 การขจัดความยากจน 
3.4 อาชญากรรม             
ข้ามชาติ 
3.5 สิทธิมนุษยชน 
3.6 ความมั่นคง 
3.7 อ่ืน ๆ ตามภารกิจ
กระทรวง 

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ดังนี้ 

4.1 ประเทศสมาชิก
อาเซียนกับคู่เจรจา 
4.2 อาเซียนกับองค์กร
ระหว่างประเทศ 
4.3 อาเซียนกับองค์กร
เอกชนต่างประเทศ 
4.4 อาเซียนกับ
ประเทศนอกกลุ่ม 

 

5. การด าเนินงานแรงงานต่าง
ด้าวในส่วนของกระทรวง 
6. การประสานงานองค์การ
ระหว่างประเทศในการจัดท า
แผนการขอรับ 
7.ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เกี่ ยวกับผู้ อพยพและหลบหนี             
เข้าเมือง 

8. การก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการพ้ืนฐานการด ารงชีวิต
และมาตรการกระบวนการ
สอบสวนแยกประเภทผู้อพยพ
และหลบหนีเข้าเมือง 
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การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็นกรอบความร่วมมือที่ “เชื่อมไทยสู่โลก และเชื่อมโลกสู่ไทย” 

(Local Link to Global Reach) โดยส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีคู่ความสัมพันธ์กับต่างประเทศจ านวนทั้งหมด 89 คู่ 38 จังหวัด และอยู่ระหว่าง 
การด าเนินการจ านวน 47 คู่ 22 จังหวัด โดยแบ่งเป็นคู่ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ที่ลงนามแล้วจ านวน 17 คู่ และอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 6 คู่ /คู่ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ลงนามแล้วจ านวน 35 คู่ และอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 34 คู่  โดยการด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักการ “มีความสมศักดิ์ศรี มีประโยชน์ และมีความยั่งยืน” 

คู่ความสัมพันธ์ 
เมืองพี่เมืองน้อง 

รวมคู่ความสัมพันธ์ 
เมืองพี่เมืองน้องกับ
ต่างประเทศทั้งหมด 

ประเทศ               
เพื่อนบ้าน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ประเทศอื่น ๆ 

ลงนามแล้ว 
 

89 คู่ 38 จังหวัด 17 คู ่ 35 คู ่ 37 คู ่

อยู่ระหว่าง                    
การด าเนินการ 

47 คู่ 22 จังหวัด 6 คู่ 34 คู ่ 7 คู ่

การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีจ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

 1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 : (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด
ระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ว่าเพ่ือให้การสถาปนาความสัมพันธ์ใน
ระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปด้วยความคล่องตัว ให้ถือเป็นหลักการว่า เรื่องใน
ท านองนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
ให้ ความเห็นชอบ/อนุมัติไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ            
ในภายหลัง 
 2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549   (เรื่อง การก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ                    
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง) : (1) เห็นชอบให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547  
เป็นดังนี้ “เพ่ือให้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดของประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งประเทศที่มีชายแดนต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปด้วยความคล่องตัว ...” (2) ให้ด าเนินการต่อไปได้  
ในกรณีที่จังหวัดด าเนินการใช้ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ที่มี           
การแก้ไขเพียงเล็กน้อย [หากมีการแก้ไขมากกระทรวงมหาดไทยจะเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นกรณี ๆ] เมื่อจังหวัด
ด าเนินการและลงนามตามร่างบันทึกฯ ฉบับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549  (เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความตกลงเมืองพ่ีเมืองน้องและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับต่างประเทศ) : กรณีความตกลง
เมืองพ่ีเมืองน้อง ซึ่งเป็นการจัดท าความสัมพันธ์ระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดของประเทศเพ่ือนบ้าน หรือของ
ประเทศที่มีเขตแดนต่อเนื่องกับประเทศเพ่ือนบ้าน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 ตามข้อ 2) โดยให้ด าเนินการไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน 
 4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 (เรื่อง การรวบรวมข้อมูลการท าความตกลงเมืองพ่ี
เมืองน้อง) ว่ามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลและ            
ผลการด าเนินงานในการท าความตกลงเมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระดับจังหวัดของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 

5) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดีเพ่ือผลักดันการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอด จังหวัดตาก) : เพ่ือให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความชัดเจน             
จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 และวันที่ 10 มกราคม 2549 “ให้ถือเป็น
หลักการว่า เรื่องในท านองนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยต้องมีความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ หากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยในประเด็นดังกล่าวก็ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และ            
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง 
 6) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 [(เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ระหว่าง จ.อุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน) ] : เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดของไทยสามารถ
ด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/เมือง/มณฑลของทุกประเทศได้ และ              
ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ 
ระหว่างกันขึ้นด้วย 
 7) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง) : 
ให้กระทรวงมหาดไทย (ทุกจังหวัดที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์แล้ว) พิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
การสถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสม และ             
มีความต่อเนื่อง 

ในปัจจุบัน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง จ านวน 7 ฉบับ ให้เหลือเพียงฉบับเดียว โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ ยกร่างแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง และได้แจ้งความเห็น
ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
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ขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 

กรณีริเริ่มโดยจังหวัดของไทย 
กรณีริเริ่มโดยจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ  
หรือมีการทาบทามผ่านสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสลุใหญ่ 

จังหวัด มีหนงัสอืแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบตัิการ 
และแผนงบประมาณ (กรณีพิจารณาเห็นเหมาะสม) ไปยงั  มท. 

จังหวัด เสนอเร่ืองการสถาปนาความสัมพันธ์ 

มท. 
 

มท. พิจารณาและมีข้อพิจารณาถงึ กต. 

กต. พิจารณาและแจ้งผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

สอท./สกญ. รายงานไปยัง กต. 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือหน่วยการปกครอง
ของต่างประเทศ ทาบทามการสถาปนาความสัมพนัธ์ไปยัง 
สอท./สกญ.  

กต. พิจารณา หากเห็นว่าเหมาะสม จะมีหนังสือถึง มท. 
แจ้งการทาบทาม 

พิจารณาแจ้งการทาบทาม
ไปยงัจังหวัดทีม่ีความ
เหมาะสม 
ในการสถาปนา
ความสมัพนัธ์ 

มท. 

กรณีระบุจังหวัด กรณีไม่ระบุจังหวัด 

แจ้งจังหวดัที่ได้รับ 
การทาบทามพิจารณา 
 

มท. มีหนงัสอืแจ้งผลการพิจารณาไปยงั กต. 

 

จังหวัด 

รับทราบผล  
และจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

 

การจัดท าหนังสอืแสดงเจตจ านง/บันทกึความเข้าใจ 

การสถาปนาความสัมพนัธ์เมอืงพี่เมืองน้อง 

มท. 
แจ้ง กต. เพื่อทราบ 
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(ร่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ง  ั ม ต      ก       ม ต ม ตกต  งจ ก   ง  ั ม ต     

  มว.กต. และ  มว.มท. ร่วมกันพิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ 

 ถือว่า ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ และ เสนอ ครม. 
ทราบภายหลัง 

 มท. กต.         ักง     ก  มก  ก    ก  
พิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้อง และประเด็น 
ตาม รธน. 

 ก   ก     ั    ง       /        ั ท   ม  ัด 
กั ห ักก    ง   ง  ั ม ต        ม     
ก  จัดท  ห ัง    ั   ต ม    . 
ให้ด าเนินการต่อไป โดยถือว่า ครม. เห็นชอบ/
อนุมัติ 

 ก   ก   ท   ม   ด    งกั ห ักก    ง              
   ง  ั ม ต     เสนอ ครม. เป็นกรณี   ไป 

ก  จัดท  ห ัง     ดง จตจ   ง/ ั ท ก ว ม     จ 

ก         ว ม ัม ั    ม  ง    ม  ง   ง 

 

   งห ัง     ดง จตจ   ง(  ก   ท  จังหวัด  งต  ง    ท ม  ว ม    ง  จัดท  )/   ง ั ท ก ว ม     จ  

 ง  ม   งห ัง     ดง จตจ   ง/ ั ท ก ว ม     จ 

 โดยผวจ. ของไทย และผวจ. (หรือเทียบเท่า) ของต่างประเทศ 

กต. 
รับทราบ 

จังหวัด  ง ท  จังหวัดห   ห  ว ก   ก   ง

  งต  ง    ท  

มท. 
แจ้งผลการด าเนินงาน 
ส่งส าเนาหนังสือแสดงเจตจ านง/
บันทึกความเข้าใจ   ชุด 

 

จังหวัด  ง ท  

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส่งส าเนาหนังสือแสดงเจตจ านง/
บันทึกความเข้าใจ   ชุด 

 

จังหวัด  ง ท  
 รับทราบผล 

 ประสานกับจังหวัดของต่างประเทศเพ่ือก าหนดวันและสถานที่ลงนาม  

มท 

กต. 
รับทราบ 
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ในขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister 
City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัด
สามารถด าเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ 
และมีความต่อเนื่อง โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่  1 สนับสนุนให้จังหวัดมีการน าหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ  และขั้นตอน                  
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ไปใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนให้จังหวัดมีการด าเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์   
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมให้จังหวัดมีกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด  
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หัวข้อ 4 : การอภิปราย ในหัวข้อ “การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง: กรณีตัวอย่างของจังหวัด”  

วิทยากร : นายชูชีพ พงษไ์ชย หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายณัฐณรงค ์อานนัท์ภิวัฒน์                      
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวัด ส านักงานจังหวัดภูเก็ต 

วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61 
 

 

 

 

 

จังหวัดภูเก็ต 
 จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 406,838 คน โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) 191,695 ล้านบาท มีจ านวนนักท่องเที่ยว 13,410,658 คน ซึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวปี 2560             
มีรายได้ 409,418 ล้านบาท และศักยภาพที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต คือ จังหวัดภูเก็ตมีเที่ยวบินตรงจากประเทศ
ต่าง ๆ มายังภูเก็ตจ านวนมาก อาทิ (1) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเที่ยวบินตรงจาก 6 เมือง มายังจังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว ฮังโจว คุนหมิง และเซียเหมิน (2) สหพันธรัฐรัสเซีย (3) เครือรัฐออสเตรเลีย              
(4) สาธารณรัฐเกาหลี (5) สหพันธรัฐมาเลเซีย (6) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน                       
(7) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เป้าประสงค์หลักของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว (4M 2S) ประกอบด้วย 
( ) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล (Maritime Hub) 
(๒) ศูนย์กลางทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา (Medical Hub) 
(๓) ศูนย์กลางของเมือง MICE City ของอันดามัน (MICE City) 
(๔) เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความทันสมัยในทุกด้าน (Smart City) 
(๕) ศูนย์กลางด้านการกีฬา (ระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติ) (Sport Tourism) 

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตก าหนดประเด็นการพัฒนา ดังนี้ (1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาสู่
เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2  :               
การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City) (3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :                   
การพัฒนาคน สังคม และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย  
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บริบทงานด้านการต่างประเทศของจังหวัดภูเก็ต 
1. มีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจ านวน 13 คู่ 7 ประเทศ ได้แก่ 

1.1 ในปัจจุบันมีเมืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ิมเติมกับจังหวัด
ภูเก็ต ได้แก่ (1) เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี (2) เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (3) เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน                        
(4) เมืองโกลด์โคสต์ เครือรัฐออสเตรเลีย (5) เมืองแทงเจียร์ ประเทศโมร็อกโค (6) เมืองไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

1.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง มีดังนี้ (1) ส่งเสริมความสัมพันธ์             
อันดีต่อกันในระดับประเทศ (2) สร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก  “World Class destination”  
( เป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก) “Big Name” (3) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับโลก ศูนย์กลางทางการแพทย์มูลค่าสูง Mice City ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ (อังกฤษ/จีน) 
Sport tourism และ Smart  City (4) Road Show “Phuket Team” ภาครัฐ สถานบันการศึกษา สมาคม 
ธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรภาคเอกชน (5) ความร่วมมือระหว่างเมืองทั้งสองในสาขาต่าง ๆ อาทิ การศึกษา                               
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การค้า การลงทุน Smart  City การท่องเทีย่ว และโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 ตัวอย่างความร่วมมือในกรอบการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (1) ด้านการศึกษา เช่น 
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  + มหาวิทยาลัยหัวเฉียว + มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน 
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต + มหาวิทยาลัยเจจูอินเตอร์เนชั่นแนล + มหาวิทยาลัยไห่หนานนอมอล            
ยูนิเวอร์ซิตี้ และความร่วมมือโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา + มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (2) ด้านการท่องเที่ยว 
เช่น เที่ยวบินส าหรับบินตรง ไห่หนาน/มาเก๊า ฯลฯ นักท่องเที่ยว จีน / รัสเซีย ฯลฯ (3) การค้าการลงทุน เช่น 
ความร่วมมือกับเซี่ยเหมิน/ปูซาน/สุ่ยหนิง และจ้านเจียง (4) ด้านการแลกเปลี่ยน/อบรม  
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1.4 การของบประมาณส าหรับการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องโดยใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด               
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) มีข้อตกลง/พันธะสัญญาต่อกัน 
(2) เขียนโครงการของบประมาณใส่ในแผน  ความสอดคล้องหลักการเหตุผล และประโยชน์  ได้รับ

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
(3) จะต้องท าแผนเพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ในแผนจะต้องระบุข้อมูล ดังนี้            

(1) จ านวนองค์ประกอบคณะ (2) วัตถุประสงค์ (3) จ านวนงบประมาณที่ต้องใช้ 
1.5 หลักเกณฑ์ของการจัดท าแผนปี 2563 ระบุว่า การเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีข้อผูกพัน ได้แก่ 

การเจรจาการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้ง                
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยการเดินทางจะต้องเกิดประโยชน์ มีความคุ้มค่า และ
ต้องท ารายงานผลการ เดินทางต่อ  คณะอนุกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ .ก .บ .ภ . ) 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนทุกกรณี 

2. ความสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ (Inter-islands Tourism 
Policy Forum: TTOP Forum) จ านวน 11 เมืองทั่วโลก 

3. การประชุมร่วมกับผู้แทนรัฐต่างประเทศ/กงสุลต่างประเทศ 24 ประเทศ 
4. การต้อนรับแขก/ผู้น าเมือง/องค์กรระหว่างประเทศปีละ 10 – 36 ครั้ง/ปี 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับคู่ความสัมพันธ์รวมทั้งหมด 8 ประเทศ 
14 เมือง ดังนี้ 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
MOU : นครเฉิงตู/นครเซี่ยงไฮ้/นครฉงชิ่ง/นครชิงเต่า 
LOI : สิบสองปันนา/มณฑลไห่หนาน/เมืองเหมยซาน 

2. ประเทศญี่ปุ่น  
MOU : จังหวัดฮอกไกโด 
LOI : จังหวัดเกียวโต 

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
MOU : จังหวัดเชียงตุง 

4. สาธารณรัฐตุรก ี
MOU : จังหวัดบูร์ซา 

5. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
MOU : เขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ตา 

6. สาธารณรัฐเกาหลี 
LOI : เมืองซองนัม 
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7. สหรัฐอเมริกา 
MOU : เมืองซานราฟาเอล มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

8. ประเทศแคนาดา 
MOU : มลรัฐโตรอนโต 

คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการรวมทั้งหมด 5 ประเทศ 7 เมือง ดังนี้ 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน (สบิสองปันนา มณฑลไห่หนาน เมืองหยางโจ) 

2. ประเทศญี่ปุ่น (จังหวัดเกียวโต) 

3. สาธารณรัฐอินเดีย (รัฐอัสสัม) 

4. สาธารณรัฐอิตาลี (เมืองเจนัว) 

5. สาธารณรัฐเกาหลี (เมืองชองนัม) 

การเตรียมความพร้อมในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ 
- จัดตั้งส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
- แต่งตั้งคณะท างานเรื่องเมืองพ่ีเมืองน้อง โดยผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน 

การศึกษา และวัฒนธรรม ร่วมทั้ง ภาคเอกชน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศที่มี
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

- จัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูล และศูนย์ประสานงานเมืองพ่ีเมืองน้อง ส าหรับติดต่อประสานงาน และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเมืองพ่ีเมืองน้องทุกระดับ อาทิ เช่น ระดับจังหวัด ระดับเทศบาล ระดับมหาวิทยาลัย และระดับเอกชน 
เป็นต้น 

- ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้ (1) จัดท าเว็บไซต์ เมืองพ่ีเมืองน้องของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (2) จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (3) จัดท าเว็ปเพจบนสื่อ
ออนไลน์ อาทิ Facebook เป็นต้น 
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หัวข้อ 5 : การบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด  

วิทยากร : นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขต
พื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ ส านักงบประมาณ 

วันที่ 28 สิงหาคม ๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย                                                         
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของจังหวัด 

การจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดกรณีที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณขอให้เป็นไปตามหลักการ แนวทางการพิจารณาและองค์ประกอบ ดังนี้ 

 ๑. การเลือกประเทศ/เมือง ที่จะเป็นคู่สัญญาในการลงนาม MOU บ้านพ่ีเมืองน้อง จะต้องมีความชัดเจนว่า  
ทั้ง ๒ เมือง (คู่สัญญา) จะต้องมีความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน หรือการท่องเที่ยว และมีสถิติย้อนหลัง อย่างน้อย 
๕ ปี ว่ามียอดการสั่งซื้อสินค้า การลงทุน หรือมีจ านวนนักท่องเที่ยวจากเมืองที่จะท าสัญญา ในจังหวัดมากน้อยเพียงไร 

 ๒ . ต้องเป็นประเทศ/เมือง ที่มีศักยภาพที่ จะพัฒนา ขยายหรือเ พ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน                     
การท่องเที่ยวในประเด็นหรือเรื่องที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด โดยต้องสอดคล้องทรัพยากร ศักยภาพ หรือจุดเด่น  
ของจังหวัด เพื่อให้การท า MOU จะสร้างโอกาสในการขยายตัวของมูลค่าการค้า การลงทุน หรือการท่องเที่ยวของ
จังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นประโยชน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 หมายเหตุ : การลงนามใน MOU กับเมืองในต่างประเทศ  จะต้องไม่เน้นเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม ซึ่งควรเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงวัฒนธรรม โดยการท า MOU จะต้อง
ควรเน้นเรื่องของการค้า การลงทุน เพ่ือตอบสนองตอบการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจ หรือสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัดเป็นหลัก 

 ๓. กรณีผ่านคุณสมบัติข้างต้นแล้ว จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและ
วัดผลได้ เช่น จะเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในสินค้าใด ที่มีศักยภาพและฐานการผลิตในจังหวัดนั้น  ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมขึ้น หรือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในจังหวัด โดยการก าหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนามูลค่าการค้า 
การลงทุน จะต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือของทั้ง ๒ ฝ่าย มิใช่เป็นการส่งคณะไป
เยือนระหว่างกันปีละครั้ง เช่น การมี Website ของทั้ง ๒ เมือง ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันเพ่ือให้ประชาชนทั้ง               
๒ เมือง รู้ศักยภาพและจุดเด่นของทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งจะต้องมีการเจรจาการค้าของทั้ง ๒ ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และ              
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มีการเพ่ิมช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารและเจรจาการค้าระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ หากจะมีการ
จัดคณะผู้แทนไปเยี่ยมเยือนต่างประเทศจะต้องมีลักษณะแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน มิใช่เป็นการเยือนฝ่าย
เดียว โดยจะต้องมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า การลงทุน หรือการท่องเที่ยวตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีสถิติข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นประจ าทุกปีหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการพิจารณา
ทบทวนยกเลิกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 ๔. กิจกรรมที่จะขยายความสัมพันธ์ระหว่าง  ๒ เมืองตามเป้าหมายที่ก าหนด จะต้องเป็นความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป็นหลัก มิใช่เกิดจากภาคราชการในจังหวัดแต่เพียงฝ่ายเดียว                
โดยองค์ประกอบของคณะผู้แทนของจังหวัดในการเยี่ยมเยือนต่างประเทศ ต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่
จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อสัมฤทธิ์ผลที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องมีสัดส่วนของภาคเอกชนมากกว่าข้าราชการ เช่น 
ภาคเอกชน จ านวน ๑๐ คน ต่อ ภาคราชการ จ านวน ๓ คน เป็นต้น 
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หัวข้อ 6 : การบรรยายในหัวข้อ “ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์ เ มืองพี่ เ มืองน้อง                  
(Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566”  

วิทยากร : นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ              
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

วันที่ 28 สิงหาคม ๒๕61 

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

 ความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    ร่างยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด มีความสอดคล้อง
กับ(1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้น
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาภายใต้กรอบ CLMVT และ
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาพ้ืนที่ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคและเมือง เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถใช้จุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่ และชุมชนเพ่ือเสริมหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมได้ (2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา (3) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
 วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์หลักของการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง                
(Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 (ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี) คือ เพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดสามารถ
ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด             
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องยังมีความท้าทาย และอุปสรรค ในหลายมิติ อาทิ  
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(1) ความรู้ความเขา้ใจต่อหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี 
เมืองน้อง จ านวน 7 ฉบับ เป็นแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องฉบับเดียว 

(2) ขาดกลไกที่ชัดเจนส าหรับขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของจังหวั ด ภายหลัง 
การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ รวมทั้ง ยังขาดการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมีส่วนร่วมด าเนิน
ความสัมพันธ์ และมีกิจกรรมภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

(3) การด าเนินกิจกรรมของจังหวัดภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ในปัจจุบันจังหวัดยังไม่สามารถจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องได้ รวมทั้ง กระทรวงมหาดไทย
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณเพ่ือด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว  

ซึ่งปัจจัยข้างต้น  เป็นปัจจัยหลักของการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ในครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทาง             
ในขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้มีทิศทางที่ชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม     

 คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดของ
กระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City) ในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้มีทิศทางที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ เกิดความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมในระยะยาว และมีกลไกก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์  ซึ่งการจัดท า                     
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย                
เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญของคณะท างานฯ ดังกล่าว ซึ่งร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ให้ทุกท่านได้พิจารณาในวันนี้ ได้ผ่าน
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะท างานฯ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานการประชุม เมื่อวันที่                    
20 สิงหาคม 2561  

 ร่างแผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด               
พ.ศ. 2562 – 2566 

 ร่ างแผนยุทธศาสตร์การด า เนินความสัมพันธ์ เมือง พ่ี เมืองน้อง  (Sister City) ในระดับจั งหวัด                       
พ.ศ. 2562 – 2566 ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่  1 สนับสนุนให้จังหวัดมีการน าหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ  และขั้นตอน                  
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ไปใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนให้จังหวัดมีการด าเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์   
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมให้จังหวัดมีกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด  
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หัวข้อ 7 : การแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์            
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด”        

วิทยากร
ประจ ากลุ่ม : 

 
ผู้แทนจากกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

วันที่ 28 สิงหาคม ๒๕61 

 

กลุ่มที่ 1 สีชมพู 

ข้อเสนอปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
- ระดับของคู่ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม เช่น คู่ความสัมพันธ์ต่างประเทศเป็นระดับเทศบาล  

- ประสบการณ์การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

- ศักยภาพของประเทศคู่ความสัมพันธ์ 

- งบประมาณในการด าเนินการ (การไปด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ) 

- ความไม่ชัดเจนของนโยบาย 
- ค าว่าเมืองพ่ีเมืองน้อง “Sister City” มีความละเอียดอ่อน บางประเทศจึงใช้ค าว่า “เมืองคู่มิตร” หรือ 

“เมืองคู่แฝด” 

ข้อเสนอต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ  
- ส่วนกลางควรมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ทีช่ัดเจน 
- ให้แต่ละจังหวัดมีกลุ่มงานใหม่ (ต่างประเทศ) เพ่ือก ากับดูแลงานด้านการต่างประเทศ โดยมีจังหวัดน าร่อง 

เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต 
- กลุ่มจังหวัดต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับการต่างประเทศซึ่งกันและกัน 

แนวทางการพัฒนา 
- ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
- มี Focal point เพ่ือติดต่อประสานงานเรื่อง เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister city) 
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กลุ่มที่ 2 สีม่วง 

ข้อเสนอปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
- ขาดบุคลากร 
- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ แนวทางปฎิบัติ 
- เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ (3 จังหวัดชายแดนใต้) 
- นโยบายผู้บริหารในระดับจังหวัด (ไม่ต่อเนื่อง) 
- อ านาจการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดมีจ ากัด 
- ไม่มีเจ้าภาพในระดับจังหวัดในการติดตามการด าเนินงาน 
- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ภาคเอกชนในพ้ืนที่มีความพร้อมแตย่ังขาดกลไกร่วมของภาครัฐในการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์

เมืองพ่ีเมืองน้องที่เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอต่อร่างยุทธศาสตร์ 

- หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ  และขั้นตอนในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ในขั้นตอน               
การพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ควร มีการก าหนดระยะเวลา 
(Timeline) ที่ชัดเจน 

- ควรมีคู่มือการด าเนินงานด้าน Sister City 
- แต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ฯเพ่ือก าหนดเป้าหมาย / แผนงานยุทธศาสตร์ร่วม

ระหว่างหน่วยงาน Joint Strategy Working Group 
- วิเคราะห์สินค้าเก้ือกูล และตลาดเป้าหมาย ในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
- ควรมีการสรรหางบสนับสนุนจาก Function / งบสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ + 

ประเทศที่ 3 (TICA) และงบสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้า / สภาอุตสหกรรม บริษัท
ประชารัฐ 

ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพิ่มเติม 

- ควรมีคณะท างานขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศของจังหวัดที่ไม่มีนักวิเทศสัมพันธ์ 
- ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศในภาพรวม 
- การก าหนดโครงสร้างคณะท างานด้านการต่างประเทศของจังหวัด ควรมีการรูปแบบ/องค์ประกอบ

คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัดที่ชัดเจน เช่น                     
มีหน่วยงานใดในองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ หรือรูปแบบคณะท างานเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
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กลุ่มที่ 3 สีฟ้า 

ข้อเสนอต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1  

- ควรเพ่ิมค าว่าการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็นไปตามหลักการ “สมศกัดิ์ศรี มีประโยชน์ และ
ยั่งยืน” ในร่างยุทธศาสตร์ 
 - เป้าหมายและตัวชี้วัดควรแยกเป้าหมาย และตัวชี้วัดของจังหวัดที่ลงนามแล้ว และยังไม่ได้ลงนาม 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด KPI ควรก าหนดเป็นร้อยละของจังหวัดที่ลงนามแล้วมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ/
ร้อยละของจังหวัดที่ยังไม่ลงนามมีการด าเนินการฯที่มีประสิทธิภาพ) 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
- ควรก าหนดเป้าหมายคือ ร้อยละของจังหวัดที่ลงนามแล้วมีการด าเนินกิจกรรม 
- ตัวชี้วัดควรก าหนดเป็นจ านวนกิจกรรม / โครงการ / งบประมาณ ที่สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
- ตัวชี้วัดควรก าหนดเป็นร้อยละของจังหวัดที่ลงนามแล้วมีกลไกการติดตามประเมินผล 
 

***************************************** 


