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การจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2566 

1. บทน า 
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัด หมายถึง การสถาปนาความสัมพันธ์

ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น      
มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน  ซึ่งทั้งสองฝ่าย             
มีศักยภาพในการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพ่ือให้การด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นไป                            
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน                   
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับหน่วยการปกครองระดับเดียวกัน หรือ
เทียบเคียงกันได้ของต่างประเทศ โดยการด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561               
ระบุแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง โดยกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรับผิดชอบ                    
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานในระดับพ้ืนที่ได้ใช้กลไกการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ี               
เมืองน้องในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และน าไปสู่การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม     

ปัจจุบัน  จังหวัดของไทยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดหรือ                  
หน่วยการปกครองของต่างประเทศแล้วจ านวน 89 คู่ 39 จังหวัด และอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน               
52 คู่ 23 จังหวัด ทั้งนี้ การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดยังมี                   
ความท้าทายในหลายมิติ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศยกร่างแนวทางปฏิบัติ              
ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ซึ่งปัจจุบันแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกระบุในมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้กับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีการปรับปรุงฐานขอ้มูลเมืองพ่ีเมืองน้องให้มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลของจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษาคณะท างานฯ                
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว 
รวมทั้ง มีกลไกก ากับดูแลและติดตามประเมินผลเพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 และจัดการประชุมสัมมนาโครงการจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์                
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3  
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เพ่ือรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะของจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง                     
ที่เกี่ยวข้องต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  พร้อมทั้งได้น าข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างแผนฯ และยกร่างแผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง                
เสนอคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  (Sister City) ในระดับจังหวัดพิจารณา 
และเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ 
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2. กระบวนการจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย                              
ที่ 1095/2561 เร่ือง แต่งต้ัง

คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง    
(Sister City) ในระดับจังหวัด 

เสนอ ปมท. แต่งต้ังคณะท างาน
ขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์

เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)                
ในระดับจังหวัด 

อ านาจหน้าที ่
1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
2. จัดท าแนวทางในการขับเคลื่อน        
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่            
เมืองน้อง อาทิ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ          
ค าของบประมาณ 
3. กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ 
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
5. ก ากบัดูแลและติดตามประเมินผล 
6. ทบทวนและก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง 
7. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)            

ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561  

ณ ห้องประชุมส านักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
โดยมีนายปวิณ ช านิประศาสน์ รอง ปมท. (ส) 

เป็นประธานการประชุม  

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก             
ในการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์

เมืองพี่เมืองน้อง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าหมาย/ตวัชี้วัด/ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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 โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)        

ในระดับจังหวัด 
 ระหวา่งวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 

 ณ ห้องอโนมา 2 - 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ 
กรุงเทพฯ โดยมีนายปวิณ ช านิประศาสน์         

รอง ปมท. (ส) เป็นประธานในพิธีเปิด              
การประชุมสัมมนา  

 

3

มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
จากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและ
จังหวัด          76 จังหวัด เพือ่รว่มกนั

พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ฯ/รบัฟังความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ โดยผู้เขา้รว่ม การประชุมสัมมนา

ได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมตอ่ร่างยุทธศาสตรฯ์ 
และเห็นควรปรับรูปแบบจากร่างยุทธศาสตรฯ์ 

เป็นร่างแผนขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
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การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)            

ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561  
ณ ห้องประชุมด ารงธรรม 

อาคารศาลาวา่การมหาดไทย  
โดยมีนายปวิณ ช านิประศาสน์ รอง ปมท. (ส) 

เป็นประธานการประชุม  
 

4

ปร
ับป

รุง
/แ

ก้ไ
ขเ

พิ่ม
เต

ิม
ร่า

งแ
ผน

ตา
มค

วา
มเ

ห็น
ผู้เ

ข้า
ร่ว

ม 
   

   
   

   
   

   
  

กา
รป

ระ
ชุม

สัม
มน

า 

พิจารณาร่างแผนขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)         

ในระดับจังหวัด พ.ศ.2562 - 2566 
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยพจิารณา                   
ให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ และ            
แจ้งจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  
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3. ความเชื่อมโยงการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ  

  การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ                          
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และโลก ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ              
ในการแข่งขัน โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพ้ืนที่ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และ 
เมือง เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่และชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 

กระจายความมั่งคั่งไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน   

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

นโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการนโยบาย              
การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน 

รวมทั้ง กระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และงานในระดับ
พ้ืนที่ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  
ของกระทรวงมหาดไทยที่ชัดเจน ให้สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศ ได้แก่  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและ                     
ความมั่นคงภายใน โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตามกรอบ                 
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และนานาประเทศ และการพัฒนาภูมิภาค เมือง แ ละพ้ืนที่
เศรษฐกิจ โดยใช้มิติความร่วมมือด้านการต่างประเทศเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 
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แผนผังความเชื่อมโยงกบักรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาล “มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการนโยบายต่างประเทศ                           
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน” 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3             
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9             
การพัฒนาภาคเมือง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10                    
ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนา 

  

แผนยุทธศาสตร์(แผนปฏิบัติราชการ)
กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แผนขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  

1. สนับสนุนให้จงัหวัดด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

ตามแนวทางปฏิบัติ                  
ในการสถาปนาความสัมพันธ์

เมืองพี่เมืองน้องได้                 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุนให้จงัหวัดด าเนินกิจกรรม
ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่

เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและ               
มีความต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมให้มีกลไกในการขบัเคลื่อน
ก ากับดูแลและตดิตามประเมินผล         

การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
ในส่วนกลางและระดบัจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์
ฯ 

ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 
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Worldwide 

4. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 นโยบาย/ข้อระเบียบ/กฎหมายในระดับประเทศที่สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์            
เมืองพ่ีเมืองน้อง 

การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง การด าเนินการเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งระบุแนวทางในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

4.2 แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2561 การขยายตัวของการค้าชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน                   

 ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.2 – 4.7 ในปี 2561  (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.5) โดยมีปัจจัยสนับสนุน 
ดังนี้ 

(1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและระดับราคาสินค้าในตลาดโลก ซึ่งจะสนับสนุนให้               
การส่งออกและการผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง  

(2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สูง และ                 
มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี  

(3) การฟ้ืนตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ตามการเพ่ิมขึ้นของอัตราการใช้ก าลัง               
การผลิตในสาขาอุตสาหกรรม การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ความคืบหน้าของโครงการลงทุน
ของภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ  

(4) การปรับตัวดีขึ้นและการกระจายตัวมากขึ้นของฐานรายได้ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ               
จากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย 
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ส าหรับการขยายตัวของการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ข้อมูลจากกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) มูลค่าการค้าชายแดน
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.36 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี            
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย  

4.3 นโยบายต่างประเทศของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ 
จังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศมีนโยบายต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับ             

การด าเนินความสัมพันธ์ในกรอบเมืองพ่ีเมืองน้อง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบาย “ก้าวออกไป” และ
นโยบาย “Made in China 2025” ที่ส่งเสริมการหาตลาดความร่วมมือ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในต่างประเทศ ส าหรับประเทศเพื่อนบ้าน มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ระหว่างการประชุม CLMVT Forum 2018 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้มี   
การเสวนาของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย               
ผลจากการเสวนาดังกล่าว มีข้อเสนอผลักดันให้เกิดโครงการ CLMVT Sister Smart City เพ่ือเป็น Quick Win               
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค  

อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างประเทศของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศยังคง 
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง อาทิ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและผู้บริหาร
ของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองต่างประเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง มีการทบทวนกระบวนการจัดท าความตกลง/บันทึกความเข้าใจเมืองพ่ีเมืองน้องขึ้น
ใหม่ จึงท าให้กระบวนการลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กับจังหวัดของไทยล่าช้า
ออกไป 

4.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
ในปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่เรียกว่าเป้าหมาย            

การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวเกิดขึ้น
จากกรอบแนวคิดความเชื่อมโยงและการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการบูรณาการและการมีส่วนร่วม เพ่ือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind) เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกน ามาใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 จนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2573 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี และประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 17 ประเด็น ได้แก่ (1) การขจัดความยากจน               
ทุกรูปแบบ (2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (3) การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี (4) การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การบรรลุ               
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ การเพ่ิมพลังสตรีและเด็กหญิง (6) การเข้าถึงการใช้น้ าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี  
(7) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด (8) การมีงานที่มีคุณค่าเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                 
(9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (10) การลดความเหลื่อมล้ า          
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน (12) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (13) การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (14) การใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (15) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ            
(16) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง   (17) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
ในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

 4.5 ภาคเอกชนของไทยมีความพร้อมที่จะด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง  

 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) เป็นกรอบการด าเนินความสัมพันธ์             
ที่ภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและในระดับพ้ืนที่ให้ความสนใจ รวมทั้งในปัจจุบันยังมีกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน                
ทั้งในระดับประเทศ และในระดับพ้ืนที่ เพ่ือท าให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งการด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้องสามารถผลักดันผ่านกลไกดังกล่าวได้ 

  5. สถานการณ์และแนวโน้มภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
5.1 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการด าเนินงานครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกระดับ             

ทั่วประเทศ                   
กระทรวงมหาดไทยมีกลไกในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  อ าเภอ ท้องถิ่น 

ต าบล และหมู่บ้าน ภายใต้ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการของประชาชน  
ในระดับพ้ืนที ่

5.2  กระทรวงมหาดไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานการบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพื้นที่ 

จุดแข็งของกระทรวงมหาดไทยคือ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนในจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด              
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  

5.3 จังหวัดของประเทศไทยมีศักยภาพดึงดูดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ 
  จังหวัดของประเทศไทยมีศักยภาพในหลากหลายมิติ อาทิ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้าน
การท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อาทิ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
เชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน 
และอ านวยความสะดวก รวมทั้ง ให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม                
การพาณิชยกรรม การบริการ ศักยภาพดังกล่าวของจังหวัดมีส่วนส าคัญในการดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศ             
ในการมีความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดของไทย 

 

 



๘ 
 

5.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City) ในระดับจังหวัด มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
ซ่ึงส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการน าไปปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

5.5 การด าเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องยังขาดความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

ในปัจจุบัน แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องภายหลัง         
การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ยังไม่ชัดเจน อาทิ รูปแบบการจัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม การจัดสรรให้กับ
จังหวัด และการจัดตั้งงบประมาณของจังหวัด รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ยังขาดกลไกที่ชัดเจนทั้งในส่วนกลาง
และในระดับจังหวัด 



๙ 
 

แผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 
พ.ศ. 2562 – 2566 

เป้าหมาย 
จังหวัดสามารถด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

เป้าหมายรวม ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

จังหวัดสามารถสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี          
เมืองน้องได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 

 

- มีคู่มือแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี               
เมืองน้อง 
- บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจการด าเนินความสัมพันธ์            
เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัดสามารถด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องได้            
อย่างถูกต้อง  

จั งหวัดที่ มี การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพ่ี               
เมืองน้อง (Sister City) แล้ว สามารถด าเนินกิจกรรม
ภายหลังการลงนามให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมและ             
มีความต่อเนื่อง 

- จังหวัดที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพ่ี             
เมืองน้องแล้วมีกิจกรรมร่วมกับคู่ความสัมพันธ์อย่างน้อย              
ปีละ 1 ครั้ง 
- จังหวัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและจังหวัดที่ยังไม่เคย           
มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ กับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผล
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ในส่วนกลางและระดับจังหวัด  
 
 

- มีการตั้งคณะท างานขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผล การด าเนินความสัมพันธ์ เมืองพ่ี เมืองน้อง               
ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด 
- คณะท างานฯ มีการด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรม 



๑๐ 
 

แผนการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 
ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

แนวทางการขับเคลื่อนที่ 1 :  สนับสนุนให้จังหวัดด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องตามแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์      แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัดสามารถสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ี          
เมืองน้องได้ถูกต้องตาม
แนวทางปฏิบัติ 
 

 - มีคู่มือแนวทางปฏิบัติ                
ในการสถาปนาความสัมพันธ์              
เมืองพ่ีเมืองน้อง 
- บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจ
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องของจังหวัดสามารถ
ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ได้อย่างถูกต้อง 

 - เผยแพร่และให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ              
ในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง ให้จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับความเหมาะสมของ            
การสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้องทั้งในมิติด้าน
ระดับความเท่าเทียมของ
คู่ความสัมพันธ์ ศักยภาพ 
และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ 

- จัดท าคู่มือการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ให้จังหวัด 
- จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือ
เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ                        
ในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ให้กับจังหวัด 
 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงการต่างประเทศ  
 - จังหวัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
ในจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยว
จังหวัด เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 



๑๑ 
 

ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

แนวทางการขับเคลื่อนที่ 2 : สนับสนุนให้จังหวัดด าเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์      แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัดที่มีการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ี               
เมืองน้อง (Sister City) แล้ว 
สามารถด าเนินกิจกรรม
ภายหลังการลงนามให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่อง 

 - จังหวัดที่มีการลงนาม
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี             
เมืองน้องแล้วมีกิจกรรมร่วมกับ
คู่ความสัมพันธ์อย่างน้อย              
ปีละ 1 ครั้ง 
- จังหวัดที่อยู่ระหว่าง                
การด าเนินการและจังหวัด               
ที่ยังไม่เคยมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ี                  
เมืองน้องมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ กับจงัหวัด
หรือหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- จัดล าดับความส าคัญ 
(prioritize) ของประเทศ              
ที่เป็นคู่ความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องกับจังหวัดของไทย                 
เพ่ือคัดเลือกประเทศที่จะ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม
ก่อนและหลัง 
- ส่งเสริมให้จังหวัดจัดท า
แผนงาน/โครงการ                    
เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ความสัมพันธ์กับประเทศ               
คู่ความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม เป็นประโยชน์แก ่            
ทัง้สองฝ่าย อย่างเหมาะสม 
และมีความต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการบูรณาการ            
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในส่วนกลางและ
ระดับจังหวัด เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินความสัมพันธ์ 
เมืองพ่ีเมืองน้อง 

- จัดการประชุมเพ่ือ              
บูรณาการการขับเคลื่อน            
การด าเนินความสัมพันธ์  
เมืองพ่ีเมืองน้อง  

- โครงการสนับสนุน                
การเสริมสร้างความสัมพันธ์              
ในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- ส านักงบประมาณ 
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 
- จังหวัด 
- ภาคเอกชนในจังหวัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
ในจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยว
จังหวัด เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 



๑๒ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนที่ 3 :  ส่งเสริมให้มีกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในส่วนกลาง           
และระดับจังหวัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์      แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล 
และติดตามประเมินผล             
การด าเนินความสัมพันธ์   
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ในส่วนกลางและระดับจังหวัด  
 

- มีการตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อน ก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินผล                  
การด าเนินความสัมพันธ์ 
เมืองพ่ีเมืองน้องทั้งใน
ส่วนกลางและ ระดับจังหวัด 

- คณะท างานฯ มีการด าเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
อย่างเป็นรูปธรรม 

- การตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
ก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผล การด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister  City) ในส่วนกลาง  
- ส่งเสริมให้จังหวัดจัดตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อน ก ากับ
ดูแล และติดตามประเมินผล
การด าเนินความสัมพันธ์ 
เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ในระดับจังหวัด โดย              
บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัด  
- ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือสะท้อน
ผลส าเร็จของการขับเคลื่อน
การด าเนินความสัมพันธ์ 
เมืองพ่ีเมืองน้อง 

 
 
 

 

- จัดประชุมรับฟัง                 
ความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยความส าเร็จ/ปัญหา/
อุปสรรคในการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
ในระดับจังหวัดส าหรับ             
เป็นแนวทาง ในการด าเนินงาน             
ในปีถัดไปของจังหวัด 
- โครงการนิเทศติดตาม
แผนงาน/โครงการการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ของจังหวัด  

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงการต่างประเทศ              
- ส านักงานคณะกรรมการ               
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
- จังหวัด 



๑๓ 
 



๑๔ 
 



๑๕ 
 

 


