
๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2566 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

๒. หลักการและเหตุผล  
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดของไทยได้ด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับจังหวัดหรือหน่วย
การปกครองของต่างประเทศ เพ่ือน าเอามิติด้านการต่างประเทศมาสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  
โดยหนึ่งในกลไกที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญ คือ กลไกการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ซึ่งการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัด หมายถึง การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด
ของไทยกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล 
นคร ฯลฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน  ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ 
ในการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพ่ือให้การด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นไป                            
อย่างมีประสิทธิภาพ และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและร่วมรับผลประโยชน์  
ทั้งนี้ การด าเนินการเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และการด าเนินความสัมพันธ์ฯ มีมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติ โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็นกลไกที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค รวมถึงระดับโลก  
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพ้ืนที่ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และ เมือง เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้ 
จุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่และชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม กระจายความมั่งคั่งไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  
ในประเทศ   ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น  
ได้อย่างยั่งยืน   

นอกจากนี้ กลไกการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องยังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สะท้อน 
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้มิติด้านการต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะ
รับผิดชอบส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับงานในระดับพ้ืนที่ ได้ประกาศใช้
แผนปฏิบัติ ราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
ของกระทรวงมหาดไทยที่ชัดเจน ให้สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่มีความเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศ  คือ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย 
และความม่ันคงภายใน โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตามกรอบ 
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และนานาประเทศ และการพัฒนาภู มิภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ โดยใช้มิติความร่วมมือด้านการต่างประเทศเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย  
ของแผนปฏิบัติราชการ 
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ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง             
ให้มีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว  
และมีกลไกก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์ฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ก ากับดูแลด้านงานกิจการต่างประเทศเป็นประธานคณะท างานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะท างานขับเคลื่อน 
การด าเนินความสัมพันธ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะท างานจ านวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งได้มีการจัดสัมมนาฯ 
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์ฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยผลลัพธ์จากเรื่องดังกล่าวน ามา 
ซึ่งการจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด  
พ.ศ. 2562 – 2566 ที่ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ดังนี้      

 

แนวทางปฏิบัติการด าเนนิความสัมพันธ์ 
เมืองพี่เมืองน้อง 

รายละเอียด 

1) จังหวัดสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ 
เมืองพ่ีเมืองน้องได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 

 

- บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจการด าเนินความสัมพันธ์            
เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัดสามารถด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี 
เมืองน้องได้อย่างถูกต้อง  

2) จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี               
เมืองน้อง (Sister City) แล้ว  สามารถด าเนิน
กิจกรรมภายหลังการลงนามให้ เกิดผลเป็น
รูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

- จังหวัดที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี             
เมืองน้องแล้วมีกิจกรรมร่วมกับคู่ความสัมพันธ์อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง/กิจกรรม 
- สนับสนุนให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและ
จังหวัดที่ยังไม่เคยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องมีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

3) มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินความสัมพันธ์ เมืองพ่ี 
เมืองน้อง (Sister City) ในส่วนกลางและระดับ
จังหวัด  
 
 

- มีการตั้งคณะท างานขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผล การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง               
ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด 
- คณะท างานฯ มี การด าเนิ นกิ จกรรมขับเคลื่ อน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรม 

 กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเก่ียวกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 2562 – 2566 ได้จัดท า
โครงการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ณ มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น เมื่อวันที่ 17 – 20 กันยายน 2562 โดยมีประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนส าคัญ 
3 ประเด็น ได้แก่ 1) ให้จังหวัดที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ระหว่างกันได้พบปะหารือถึงแนวทาง 
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การขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ หรือความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน  
และเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 2) เพ่ือให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับมณฑลยูนนาน ได้พบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การลงนาม
ความตกลงเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการ 3) เพ่ือให้จังหวัดที่ยังไม่เคยลงนามแต่มีศักยภาพ 
ความเหมาะสม หรือความประสงค์ ที่จะด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับมณฑลหรือเมืองในยูนนาน  
ได้น าเสนอให้ฝ่ายจีนได้รับทราบและหารือถึงความเป็นไปได้ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ระหว่างกัน 
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพบประเด็นอุปสรรคและปัญหาส าคัญ ๆ ในการด าเนินความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ คือ 1) ปัจจุบันประเทศไทย
มีการยกร่างหนังสือแสดงเจตจ านงเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องและบันทึกความเข้าใจ  
เพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ฉบับมาตรฐานโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน
ทางฝ่ายจีน (และอาจหมายรวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก) ก็จะมีรูปแบบและรายละเอียดที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละมณฑล จึงท าให้การด าเนินการเพ่ือการลงนามนั้นอาจมีความสับสนและใช้เวลาในการด าเนินการ  
ที่ยาวนานกว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน าไปสู่การลงนามได้ และ 2) ภายหลังการลงนามสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ทั้งสองฝ่ายขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสาเหตุ  
อาจเนื่องมาจาก การขาดกลไกหรือคณะท างานที่ดูแลก ากับการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ี  
เมืองน้อง หรือในกรณีที่มีกลไกหรือคณะท างานก็ดี แต่จังหวัดยังคงไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเอามิติ
ด้านการต่างประเทศมาสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และ 3) จังหวัดขาดงบประมาณสนับสนุนหรือไม่ได้
จัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  
 ในการนี้  เ พ่ือให้การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทาง 
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นควรจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผน 
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2566 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขึ้น เพ่ือการน าเอาบุคลากรจากทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ฯ 
มาร่วมรับทราบแนวทางการด าเนินความสัมพันธ์ฯ และร่วมกันระดมความเห็นเพ่ือการแก้ไขอุปสรรค/ปัญหา 
และร่วมกันพัฒนากลไกการด าเนินความสัมพันธ์ฯ มีความส าคัญมากยิ่งข้ึน   

 ๓. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือชี้แจงแนวทางทั้ง 3 ประการ ของแผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมือง

น้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566  
๓.2 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับจังหวัดภายหลังจาก 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี 
เมืองน้อง และภายหลังการมีแผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ในระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 ในการระบุถึงประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ อุปสรรค/ปัญหา และร่วมหา
แนวทางด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้มีประสิทธิภาพเกิด 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 3.3 เพ่ือศึกษาดูงานการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัด ที่มีผลการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์ฯ ที่เป็นรูปธรรม (Best Practice) เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในกรอบเมืองพ่ีเมืองน้อง ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าใจถึงความส าคัญ
ของการด าเนินความสัมพันธ์ฯ และเห็นภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ในมิติต่าง ๆ 

/3.4 ... 
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๓.๔ เพ่ือกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก

โครงการมาประมวลผล วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องของจังหวัดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศหรือด้านวิ เทศสัมพันธ์ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่จ ากส่วนราชการอ่ืน 
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนิ นความสัมพันธ์ เมืองพ่ี เมืองน้อง  (sister city) ในระดับจังหวัด  
รวมทั้งสิ้น 110 คน ดังนี้ 

 4.1 ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ข้าราชการ/หนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน  
การต่างประเทศหรือด้านวิเทศสัมพันธ์ ทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม    76 คน 

4.2 ส่วนกลาง ประกอบด้วย  
        - ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคลากร     19 คน  
         สังกัดกองการต่างประเทศ สป. 
     - ผู้แทนจากส านัก/กองใน สป.มท.      6 คน  
     - ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง    2 คน 
 4.3  ส่วนราชการอ่ืน ประกอบด้วย 
        - ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ       3 คน 
          (กรมเอเชียตะวันออก/กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมสนธิสัญญา)  
        - ผู้แทนจากส านักงบประมาณ        1 คน 
        - ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                  1 คน 
  - ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       1 คน 
  - ผู้แทนจาก กทม.       1 คน 
  
รวมทั้งสิ้น       110 คน  

๕. กิจกรรมโครงการ/วิธีด าเนินการ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 - 2566 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 5.1 การจัดสัมมนา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

      (1) การมอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (sister city) 
โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 

 (2) การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 (3) การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง

ของจังหวัด ตลอดจนแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  - กลุ่มจงัหวัดที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับต่างประเทศแล้ว 
  - กลุ่มจังหวัดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับต่างประเทศ 
  - กลุ่มจังหวัดที่ยังไม่มีการริเริ่มการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับต่างประเทศ 
 

 
 

/5.2... 
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 5.2 การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องที่มีผลการขับเคลื่อน  
ที่เป็นรูปธรรม โดยกรณีศึกษาคูค่วามสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม กับ เมืองเมาท์ แอรี่ 
มลรัฐนอร์ท แคโลไรนา สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

๖. การบริหารโครงการ 
         กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๗. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
 7.1 ก าหนดการจัดสัมมนา จ านวน  3 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563  
 7.2 สถานที่ในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         8.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง และแผนขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการน าเอามิติด้านการต่างประเทศ
มาเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสามารถก าหนดจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณส าหรับการของบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
การด าเนินความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
         8.๒ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ  
ในประเด็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องและสร้างกลุ่มเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านวิเทศสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด   
         8.๓ เพ่ือน าเอาผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับแก้ 
ในประเด็นอุปสรรค/ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์ฯ อาทิ การก าหนดแผนงาน/โครงการ 
และแนวทางการจัดสรรงบประมาณส าหรับของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์ฯ และเพ่ือให้
กระทรวงมหาดไทยสามารถวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกส าหรับเมืองพ่ีเมืองน้องในอนาคตของประเทศไทย  
ให้สอดคล้องไปกับพลวัตรของโลกที่ต้องสอดรับไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

9. การประเมินผล/ตัวชี้วัด  
  ประเมินผลการจัดโครงการ โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แบบสอบถาม 


