การจัดทาแผนขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 – 2566
1. บทนา
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัด หมายถึง การสถาปนาความสัมพันธ์
ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น
มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝ่าย
มีศักยภาพในการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพื่อให้การดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่ วนร่ วม โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับหน่ วยการปกครองระดับเดียวกัน หรือ
เทียบเคียงกันได้ของต่างประเทศ โดยการดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ระบุ แนวทางปฏิบั ติในการสถาปนาความสั มพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิ ดชอบ
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานในระดับพื้นที่ได้ใช้กลไกการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และนาไปสู่การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ของไทยมี ก ารสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งกั บ จั ง หวั ด หรื อ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศแล้วจานวน 89 คู่ 39 จังหวัด และอยู่ระหว่างการดาเนินการจานวน
52 คู่ 23 จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ การด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง (Sister City) ในระดั บ จั ง หวั ด ยั ง มี
ความท้าทายในหลายมิติ กระทรวงมหาดไทยจึง ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศยกร่างแนวทางปฏิบัติ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งปัจจุบันแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกระบุในมติ คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเมืองพี่เมืองน้องให้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลของจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด โดยมีรองปลั ดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษาคณะทางานฯ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว
รวมทั้ง มีกลไกกากับดูแลและติดตามประเมินผลเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 และจั ดการประชุมสัมมนาโครงการจัดทายุทธศาสตร์การดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุ งเทพฯ เพื่อรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะของจังหวัดและหน่ว ยงานส่ว นกลาง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง พร้ อ มทั้ ง ได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง ร่ างแผนฯ และยกร่ า งแผนขั บเคลื่ อนการด าเนิ น ความสั มพั น ธ์เ มื อ งพี่ เ มื องน้ อ ง
เสนอคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดพิจารณา
และเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ
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2. กระบวนการจัดทาแผนขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566
1

เสนอ ปมท. แต่งตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด

2

4

โครงการจัดทายุทธศาสตร์การดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561
ณ ห้องอโนมา 2 - 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์
กรุงเทพฯ โดยมีนายปวิณ ชานิประศาสน์
รอง ปมท. (ส) เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมสัมมนา
การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561
ณ ห้องประชุมดารงธรรม
อาคารศาลาว่าการมหาดไทย
โดยมีนายปวิณ ชานิประศาสน์ รอง ปมท. (ส)
เป็นประธานการประชุม

5
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ และ
แจ้งจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ที่ประชุมพิจารณา

3

ที่ประชุมพิจารณา

การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561
ณ ห้องประชุมสานักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีนายปวิณ ชานิประศาสน์ รอง ปมท. (ส)
เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณา

ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมร่างแผน
ตามความเห็นที่ประชุม
คณะทางานฯ
ครั้งที่ 2/2561 และเวียนแผนฯ
ให้คณะทางานฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างแผนตามความเห็น
ผู้เข้าร่วม
การประชุมสัมมนา

ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างแผนตามความเห็นที่
ประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ 1/2561

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
เสนอ

ตท.สป.

คาสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 1095/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
(Sister City) ในระดับจังหวัด

อานาจหน้าที่
1.จัดทาแผนยุทธศาสตร์การดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
2. จัดทาแนวทางในการขับเคลื่อน
การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง อาทิ แผนงาน โครงการ
กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ
คาของบประมาณ
3. กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
5. กากับดูแลและติดตามประเมินผล
6. ทบทวนและกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
7. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก
ในการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
จากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและ
จังหวัด
76 จังหวัด เพือ่ ร่วมกัน
พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ฯ/รับฟังความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วม การประชุมสัมมนา
ได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ
และเห็นควรปรับรูปแบบจากร่างยุทธศาสตร์ฯ
เป็นร่างแผนขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

พิจารณาร่างแผนขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด พ.ศ.2562 - 2566
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3. ความเชื่อมโยงการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
การด าเนิ น ความสั ม พัน ธ์ เ มื อ งพี่เ มื อ งน้ อ งมี ค วามเชื่อ มโยงกั บกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒ นาความร่ ว มมือกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภ าค และโลก ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้า งความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพื้นที่ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และ
เมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งของแต่ละพื้นที่และชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
กระจายความมั่งคั่งไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กาหนดยุทธศาสตร์
ที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้มิติด้านการต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายรั ฐ บาล มุ่งเน้ น การเสริมสร้างความสั มพันธ์อันดีกั บ นานาประเทศบนหลั ก การนโยบาย
การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน
รวมทั้ง กระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และงานในระดับ
พื้นที่ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ของกระทรวงมหาดไทยที่ชัดเจน ให้สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยแผนปฏิ บั ติ ราชการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่ ง เชื่ อมโยงกั บ มิ ติ ด้ านการต่ างประเทศ ได้ แก่ การเสริ มสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยและ
ความมั่ นคงภายใน โดยมี เป้ าประสงค์ เพื่ อสร้ างความสั มพั นธ์ และความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาตามกรอบ
ความร่ ว มมือ กับ ประเทศเพื่ อนบ้ า น ภูมิ ภ าค และนานาประเทศ และการพัฒ นาภูมิ ภ าค เมื อง แ ละพื้น ที่
เศรษฐกิจ โดยใช้ มิติความร่วมมือด้านการต่างประเทศเป็นกลไกสาคัญที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
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แผนผังความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2561 – 2564)

นโยบายรัฐบาล

แผนยุทธศาสตร์(แผนปฏิบัติราชการ)
กระทรวงมหาดไทย

แผนขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

“มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการนโยบายต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน”
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์
ฯ
1. สนับสนุนให้จงั หวัดดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ตามแนวทางปฏิบัติ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ
2. สนับสนุนให้จงั หวัดดาเนินกิจกรรม
ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้มีกลไกในการขับเคลื่อน
กากับดูแลและติดตามประเมินผล
การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ในส่วนกลางและระดับจังหวัด
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4. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

Goods

Worldwide

Thailand Economic

Culture

products
Agriculture

4.1 นโยบาย/ข้อระเบียบ/กฎหมายในระดับประเทศที่สนับสนุนการดาเนินความสัมพัน ธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง การดาเนินการเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งระบุแนวทางในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
4.2 แนวโน้มเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ปี 2561 การขยายตัวของการค้าชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ข้ อมู ลจากส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ คาดการณ์ ว่ า
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.2 – 4.7 ในปี 2561 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.5) โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ดังนี้
(1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและระดับราคาสินค้าในตลาดโลก ซึ่งจะสนับสนุนให้
การส่งออกและการผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง
(2) แรงขับเคลื่ อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สู ง และ
มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
(3) การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กาลัง
การผลิตในสาขาอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ความคืบหน้าของโครงการลงทุน
ของภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ
(4) การปรับตัวดีขึ้นและการกระจายตัวมากขึ้นของฐานรายได้ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
จากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย

๕

สาหรับการขยายตัวของการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น ข้อมูลจากกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) มูลค่าการค้าชายแดน
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
4.3 นโยบายต่างประเทศของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ
จังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศมีนโยบายต่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินความสัมพันธ์ในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบาย “ก้าวออกไป” และ
นโยบาย “Made in China 2025” ที่ ส่ ง เสริ ม การหาตลาดความร่ ว มมื อ และการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
สาธารณรัฐประชาชนจีนในต่างประเทศ สาหรับประเทศเพื่อนบ้าน มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างการประชุม CLMVT Forum 2018 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้มี
การเสวนาของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
ผลจากการเสวนาดังกล่าว มีข้อเสนอผลักดันให้เกิดโครงการ CLMVT Sister Smart City เพื่อเป็น Quick Win
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างประเทศของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศยังคง
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง อาทิ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและผู้บริหาร
ของจั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยการปกครองต่ า งประเทศส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายเกี่ ย วกั บ การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง มีการทบทวนกระบวนการจัดทาความตกลง/บั นทึกความเข้าใจเมืองพี่เมืองน้องขึ้น
ใหม่ จึงทาให้กระบวนการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กับจังหวัดของไทยล่าช้า
ออกไป
4.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ในปั จจุ บั น องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ เรียกว่าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวเกิดขึ้น
จากกรอบแนวคิดความเชื่อมโยงและการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการบูรณาการและการมีส่วนร่วม เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind) เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกนามาใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 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 การเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง (6) การเข้าถึงการใช้น้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี
(7) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด (8) การมีงานที่มีคุณค่าเพื่ อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (10) การลดความเหลื่อมล้า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน (12) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (13) การเตรียมพร้อมรั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (14) การใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่ งยืน (15) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ
(16) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง (17) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
4.5 ภาคเอกชนของไทยมีความพร้อมที่จะดาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) เป็นกรอบการดาเนินความสัมพันธ์
ที่ภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ให้ความสนใจ รวมทั้งในปัจจุบันยังมีกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) ในการบู รณาการความร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐและภาคเอกชน
ทั้งในระดับประเทศ และในระดับพื้นที่ เพื่อทาให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งการดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องสามารถผลักดันผ่านกลไกดังกล่าวได้
5. สถานการณ์และแนวโน้มภายในที่ส่งผลต่อการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
5.1 กระทรวงมหาดไทยมีก ลไกการดาเนิน งานครอบคลุมและเชื่อ มโยงในทุก ระดั บ
ทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทยมีกลไกในระดับพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น
ตาบล และหมู่บ้าน ภายใต้ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการของประชาชน
ในระดับพื้นที่
5.2 กระทรวงมหาดไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานการบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในระดับพื้นที่
จุดแข็งของกระทรวงมหาดไทยคือ มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ประสานการบูรณาการ
ทุกภาคส่ ว นในจั งหวัด อาทิ พาณิช ย์ จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวจัง หวัด สภาหอการค้าจังหวั ด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
5.3 จังหวัดของประเทศไทยมีศักยภาพดึงดูดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ
จังหวัดของประเทศไทยมีศักยภาพในหลากหลายมิติ อาทิ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้าน
การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาทิ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จั งหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัด มุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
เชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน
และอ านวยความสะดวก รวมทั้ ง ให้ สิ ทธิ พิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุ ตสาหกรรม
การพาณิชยกรรม การบริการ ศักยภาพดังกล่าวของจังหวัดมีส่วนสาคัญในการดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศ
ในการมีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดของไทย

๗

5.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
หลั กเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน ในการสถาปนาความสั มพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
(Sister City) ในระดับจังหวัด มีการปรับเปลี่ยนการดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ซึง่ ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการนาไปปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 การดาเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องยังขาดความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
ในปั จจุ บั น แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินความสั มพันธ์เมืองพี่เมืองน้องภายหลั ง
การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ยังไม่ชัดเจน อาทิ รูปแบบการจัดทาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม การจัดสรรให้กับ
จังหวัด และการจัดตั้งงบประมาณของจังหวัด รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องเพื่อประเมินผลสาเร็จของการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ยังขาดกลไกที่ชัดเจนทั้งในส่วนกลาง
และในระดับจังหวัด

๘

แผนขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 – 2566
เป้าหมาย
จังหวัดสามารถดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมาย
เป้าหมายรวม
จั ง หวั ด สามารถสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่
เมืองน้องได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ

จั ง หวั ด ที่ มี ก ารสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่
เมืองน้อง (Sister City) แล้ว สามารถดาเนินกิจกรรม
ภายหลั งการลงนามให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมและ
มีความต่อเนื่อง

มีกลไกขับเคลื่อน กากับดูแล และติดตามประเมินผล
การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในส่วนกลางและระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมาย
- มี คู่ มื อแนวทางปฏิ บั ติ ในการสถาปนาความสั มพั นธ์ เมื องพี่
เมืองน้อง
- บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ การด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์
เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดสามารถดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งได้
อย่างถูกต้อง
- จั ง หวั ด ที่ มี ก ารลงนามสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่
เมืองน้องแล้ ว มีกิจกรรมร่ว มกับคู่ความสั มพันธ์อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
- จังหวัดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและจังหวัดที่ยังไม่เคย
มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีการสถาปนา
ความสั ม พั น ธ์ ฯ กั บ จั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยการปกครองของ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- มี การตั้ งคณะท างานขั บเคลื่ อน ก ากั บดู แล และติ ดตาม
ประเมิ น ผล การด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง
ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด
- คณะทางานฯ มีการดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรม

๙

แผนการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566
ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
แนวทางการขับเคลื่อนที่ 1 : สนับสนุนให้จังหวัดดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องตามแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
จังหวัดสามารถสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องได้ถูกต้องตาม
แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- มีคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
- บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจ
การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องของจังหวัดสามารถ
ดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ได้อย่างถูกต้อง

แนวทางการขับเคลื่อน
- เผยแพร่และให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง ให้จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- วิเคราะห์ และให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องทั้งในมิติด้าน
ระดับความเท่าเทียมของ
คู่ความสัมพันธ์ ศักยภาพ
และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทาคู่มือการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงาน
ให้จังหวัด
- จัดการประชุมสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ให้กับจังหวัด

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

๑๐

ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
แนวทางการขับเคลื่อนที่ 2 : สนับสนุนให้จังหวัดดาเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

แนวทางการขับเคลื่อน

จังหวัดที่มีการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (Sister City) แล้ว
สามารถดาเนินกิจกรรม
ภายหลังการลงนามให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่อง

- จังหวัดที่มีการลงนาม
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องแล้วมีกิจกรรมร่วมกับ
คู่ความสัมพันธ์อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
- จังหวัดที่อยู่ระหว่าง
การดาเนินการและจังหวัด
ที่ยังไม่เคยมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ กับจังหวัด
หรือหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

- จัดลาดับความสาคัญ
(prioritize) ของประเทศ
ที่เป็นคู่ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องกับจังหวัดของไทย
เพื่อคัดเลือกประเทศที่จะ
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรม
ก่อนและหลัง
- ส่งเสริมให้จังหวัดจัดทา
แผนงาน/โครงการ
เพื่อดาเนินกิจกรรม
ความสัมพันธ์กับประเทศ
คู่ความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม เป็นประโยชน์แก่
ทัง้ สองฝ่าย อย่างเหมาะสม
และมีความต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในส่วนกลางและ
ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน
การดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง

แผนงาน/โครงการ
- จัดการประชุมเพื่อ
บูรณาการการขับเคลื่อน
การดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
- โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง

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

๑๑

แนวทางการขับเคลื่อนที่ 3 : ส่งเสริมให้มีกลไกในการขับเคลื่อน กากับดูแล และติดตามประเมินผลการดาเนินความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้องในส่วนกลาง
และระดับจังหวัด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

แนวทางการขับเคลื่อน

แผนงาน/โครงการ

มีกลไกขับเคลื่อน กากับดูแล
และติดตามประเมินผล
การดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในส่วนกลางและระดับจังหวัด

- มีการตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อน กากับดูแล และ
ติดตามประเมินผล
การดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องทั้งใน
ส่วนกลางและ ระดับจังหวัด
- คณะทางานฯ มีการดาเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
อย่างเป็นรูปธรรม

- การตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
กากับดูแล และติดตาม
ประเมินผล การดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
(Sister City) ในส่วนกลาง
- ส่งเสริมให้จังหวัดจัดตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อน กากับ
ดูแล และติดตามประเมินผล
การดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด โดย
บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัด
- กาหนดตัวชี้วัดเพื่อสะท้อน
ผลสาเร็จของการขับเคลื่อน
การดาเนินความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง

- จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยความสาเร็จ/ปัญหา/
อุปสรรคในการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ในระดับจังหวัดสาหรับ
เป็นแนวทาง ในการดาเนินงาน
ในปีถัดไปของจังหวัด
- โครงการนิเทศติดตาม
แผนงาน/โครงการการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ของจังหวัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
- จังหวัด

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

