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ส่วนที่ ๒    รายละเอียดโครงการของ อปท. ในภารกิจที่ อปท. สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   โปรดระบุรายละเอียดโครงการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน ๑ โครงการ      โดย
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้ด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ดังนี้  

     ๑. ประเภทโครงการที่สมัคร (สมัครได้เพียง ๑ ประเภทภารกิจ (ด้าน)) 
           การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
       การส่งเสริมและจัดการศึกษา 
       การส่งเสริมอาชีพ 
       การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 
      ๒. ชื่อโครงการที่สมัคร โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมือง 
  ล าพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๓. ลักษณะความโดดเด่นของโครงการ 

   จากการที่ล าพูนเป็นเมืองเก่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ในเขตเทศบาลจึงมีมรดกทาง
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใจกลาง
เมืองล าพูน อาทิ วัดพระธาตุหริภุญไชย  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อาคารศาลากลางจังหวัดล าพูน คุ้ม
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เจ้าหลวง (เจ้าจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครล าพูน องค์ที่ 10) และบ้านเก่าอีกหลายหลัง ที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองล าพูน จากศักยภาพของ
พ้ืนที่ในเขตเมืองล าพูนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ จังหวัดล าพูนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเมืองล าพูน ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมล้านนา เสริมสร้างอัตลักษณ์ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม  ล้านนา
น่าเที่ยว   น่ามอง ด าเนินโครงการตามแผนเมืองแฝดเชียงใหม่ – ล าพูน แผนปฏิบัติการอนุรักษ์เมืองเก่า
และแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
และได้ประกาศขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าล าพูน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 โดยให้มีการอนุรักษ์อาคาร
ดั้งเดิมและพัฒนาพ้ืนที่  พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเมืองเก่า โดยจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมแม่น้ ากวง  ในเบื้องต้น เทศบาลเมืองล าพูนได้มีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลเมืองล าพูน กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดล าพูน และโทรศัพท์จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการสื่อสาร
โทรคมนาคมในจังหวัดล าพูน ไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาและปรับปรุง  ภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ ระยะแรก) ขึ้น เพ่ือจัดระเบียบเมืองโดยการน าสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และ 
สายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน ให้ความสวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมืองล าพูนบริเวณถนน     
อินทยงยศ ซึ่งเป็นถนนสายหลักในเขตเมืองเก่าปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมี
สิ่งอ่ืนใดมาบดบังทัศนียภาพ ซึ่งเทศบาลได้วางแนวทางในการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ความส าคัญ
และความโดดเด่นของโครงการดังกล่าว คือจะสามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขต
เมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมือง
ล าพูน รักษาเอกลักษณ์ และปรับปรุงพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่
อย่างมีคุณค่า รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป 

             
     ๔.  ความภาคภูมิใจที่มีโครงการ 
            โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ ได้เริ่ม

ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นโครงการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ เทศบาลเมือง
ล าพูน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน ผู้ประกอบกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมในจังหวัด
ล าพูน  โทรศัพท์จังหวัดล าพูน การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน และเครือข่ายชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 
และใช้งบประมาณในการด าเนินงานจากหลายภาคส่วน เป็นโครงการที่ มีความโดดเด่น ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายฯ ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองล าพูน และมีความสอดคล้อง
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ถือเป็นโครงการใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจ ได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และได้รับงบประมาณสนับสนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองล าพูนมาอย่างต่อเนื่อง
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อีกท้ังยังได้รับเกียรติบัตรจาก วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูนว่าเป็น
โครงการที่สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูนอีกด้วย 

 
      ๕.  รายละเอียดของโครงการ 
           ๕.๑  หลักการและเหตุผล  
             ล าพูน นอกจากจะเป็นเมืองเมืองเก่า มีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนานแล้ว ยังเป็น เมือง

ประวัติศาสตร์ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งร่องรอยของ
การสร้างบ้านเมืองในสมัยก่อนยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตเมืองชั้นในและได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองล าพูนในวันนี้  แต่เวลาที่ผ่านไป ท าให้เมืองล าพูนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต ซึ่งมีผลท าให้เขตเมืองเก่าล าพูน ที่ มี คุ้ ม เจ้ า เก่ า  อ าค าร เก่ า ซึ่ ง เป็ น
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า สูญเสียลักษณะอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองล าพูนไป เทศบาลเมืองล าพูนใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน จึงได้ผลักดัน
ให้เกิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ขึ้นโดยการน าสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และ สายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน 
พร้อมออกแบบเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย เพ่ือให้ความสวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมือง
ล าพูนบริเวณถนนอินทยงยศ ซึ่งเป็นถนนสายหลักในเขตเมืองเก่าปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือน 
 

      ๕.๒  วัตถุประสงค์ 
.    - เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณภายในเขตเมืองเก่าล าพูน บริเวณพ้ืนที่เมืองล าพูนชั้นในให้มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มากยิ่งขึ้น 
   - เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเมืองเก่าล าพูน 
    - เพ่ือจัดระเบียบเมืองและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง 
   - เพ่ิ มศั กยภ าพ ในการแข่ งขันด้ านการท่ องเที่ ยว เชิ งวัฒ นธรรมของเมื อ งล า พู น                      

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเมืองล าพูนให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต สร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม  และมีการหมุนเวียนเม็ดเงินพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการท่องเที่ยว 

- เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล 

- เพ่ือสนองตอบต่อแนวนโยบายการสร้างเมืองล าพูนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูนและจังหวัดล าพูน และเพ่ือพัฒนาเมืองล าพูนโดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ตามโครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ล าพูน 

- เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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    ๕.๓  เป้าหมาย 
             -   สภาพภูมิทัศน์บริเวณภายในเขตเมืองเก่าล าพูน บริเวณพ้ืนที่เมืองล าพูนชั้นในให้     

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
   -   จัดระเบียบเมืองและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง 
   -   สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมืองล าพูนบริเวณถนนอินทยงยศ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก     

ในเขตเมืองเก่าปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือน เป็นการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

- สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล     

   - สามารถก่อสร้างและติดตั้งระบบเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนในเขตเมืองเก่า (ตามมติ ครม.)  
  ในเส้นทางดังนี้ 

 บริเวณถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอก  
 ถนนอินทยงยศตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนถึงแยกประตูลี้      
 บริเวณถนนอัฎฐารส ถึงวัดช้างรอง 
 บริเวณวัดช้างสี ถึงถนนอินทยงยศ ซอย 2 
 บริเวณถนนท่านางถึง ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน 
 บริเวณวัดธงสัจจะถึงถนนวังขวา 

   - ปรับปรุงอาคารเก่า และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างไร้สาย น าร่อง บริเวณถนนอินทยงยศ 
   - การส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะระบบ สายเคเบิลใต้ดิน  จะ

ลดอุปสรรคของฟ้าผ่า พายุลมแรง หรือแม้กระทั่งฝนตก จึงท าให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ค่าบ ารุงรักษาน้อยและสายเคเบิลใต้ดินก็มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 

   - สามารถสนองตอบแนวนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองล าพูนให้เป็นเมืองเก่าที่น่าอยู่
อย่างยั่งยืน   ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูนและจังหวัดล าพูน โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ตามโครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ล าพูน 

 
           ๕.๔  วิธีด าเนินการ  
   1. ส่วนงานที่รับผิดชอบข้อมูล 
   กองช่าง ร่วมกับ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองล าพูน 
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   2. จัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
   ในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการด าเนินโครงการในระยะแรกเทศบาลจึงได้จัดให้มีการประชุม

เพ่ือสร้างความเข้าใจและวางแผนการด าเนินงานระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ตัวแทนจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. การรณรงค์สร้างจิตส านึก 
       จากการที่ล าพูนมีอายุเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ในเขตเทศบาลจึงมีมรดกทาง

วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใจกลาง
เมืองล าพูน อาทิ วัดพระธาตุหริภุญไชย  อาคารศาลากลางจังหวัดล าพูน คุ้มเจ้าหลวง (เจ้าจักรค าขจร 

 ศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครล าพูน องค์ที่ 10) และบ้านเก่าอีกหลายหลัง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองล าพูน คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองล าพูน จึงมี
แนวนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน โดยท าการรณรงค์
สร้างจิตส านึกให้คนล าพูนเห็นความส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์พ้ืนที่  เริ่มแรกด้วยการให้ งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัย โดยสร้างระบบจัดการข้อมูล
ที่อยู่อาศัยเป็นโปรแกรมประยุกต์ และน าโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์( GIS ) มาจัดท าฐานข้อมูล
บ้านเก่า ในเขตชุมชนเมืองขึ้น ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองล าพูนมีบ้านเก่าจ านวน 62 หลัง  จาก
ฐานข้อมูลที่มีและภาพถ่ายที่เทศบาลได้บันทึกไว้ คณะผู้บริหารได้มีนโยบายให้น ามาจัดท าเป็นวารสาร
ปฏิทิน บันทึกความทรงจ า....บ้านล าพูน ซึ่งเป็นวารสารฉบับพิเศษโดยได้จัดท าขึ้นเพ่ือต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ. 
2555 การท าวารสารปฏิทินนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจ และสนับสนุนการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมดั้งเดิม อันเป็นเอกลักษณ์ของล าพูน ให้มากขึ้น อันเป็นที่มาของการมีชมรมบ้านเก่าล าพูน
ในระยะต่อมา 
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   4. การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
   เทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสื่อมวลชน ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน และสามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขต
เทศบาลได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกเครือข่าย ความรับผิดชอบ 
ชุมชนทั้ง  
17 ชุมชน 

เป็นผู้เสนอความต้องการให้ด าเนินโครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษา
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

สภาเด็กและเยาวชน เป็นผู้เสนอความต้องการให้ด าเนินโครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษา
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

เทศบาลเมืองล าพูน เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพ่ือความสะดวกในการของบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จัดหางบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดล าพูน 

เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ ออกแบบ/จัดวางระบบ รื้อถอนระบบ
จ าหน่ายพื้นท่ีในเมืองล าพูน ก่อสร้างระบบจ าหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 
และปรับปรุงระบบจ าหน่ายในถนนหรือซอยข้างเคียงทดแทนระบบ
จ าหน่ายที่รื้อถอนออกไป จัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ และ
เป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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สมาชิกเครือข่าย ความรับผิดชอบ 
โทรศัพท์จังหวัดล าพูน  เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ ออกแบบ การวางท่อร้อยสายของ

ผู้ประกอบการการสื่อสารโทรคมนาคม จัดวางท่อร้อยสายของการ
สื่อสารทั้งหมดในเขตเมืองล าพูน จัดหางบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร
และโทรคมนาคมใน
จังหวัดล าพูน   

เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์ของ
หน่วยงานตนเอง เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ ออกแบบจัดวางระบบท่อประปาตามขนาด
อย่างเหมาะสม 

จังหวัดล าพูน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
อ าเภอเมืองล าพูน เป็นผู้ร่วมเสนอโครงการ 
ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
สหกรณ์จังหวัดล าพูน อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ในการวางเสาแรงสูงในพื้นที่ 
ส านักงานที่ดินจังหวัด
ล าพูน 

ให้ความร่วมมือระหว่างด าเนินโครงการหากต้องได้รับความไม่สะดวก
บริเวณพ้ืนที่หน้าทางเข้าออกส านักงานระหว่างการขุดเจาะน าสายไฟ
ลงใต้ดิน 

ธนาคารกรุงไทย ให้ความร่วมมือระหว่างด าเนินโครงการหากต้องได้รับความไม่สะดวก
บริเวณพ้ืนที่หน้าทางเข้าออกอาคารระหว่างการขุดเจาะน าสายไฟลง
ใต้ดิน 

ธนาคารออมสิน ให้ความร่วมมือระหว่างด าเนินโครงการหากต้องได้รับความไม่สะดวก
บริเวณพ้ืนที่หน้าทางเข้าออกอาคารระหว่างการขุดเจาะน าสายไฟลง
ใต้ดิน 

ธนาคารกรุงเทพ ให้ความร่วมมือระหว่างด าเนินโครงการหากต้องได้รับความไม่สะดวก
บริเวณพ้ืนที่หน้าทางเข้าออกอาคารระหว่างการขุดเจาะน าสายไฟลง
ใต้ดิน 

ธนาคารอิสลาม ให้ความร่วมมือระหว่างด าเนินโครงการหากต้องได้รับความไม่สะดวก
บริเวณพ้ืนที่หน้าทางเข้าออกอาคารระหว่างการขุดเจาะน าสายไฟลง
ใต้ดิน 

ห้างแจ่มฟ้า ให้ความร่วมมือระหว่างด าเนินโครงการหากต้องได้รับความไม่สะดวก
บริเวณพ้ืนที่หน้าทางเข้าออกอาคารระหว่างการขุดเจาะน าสายไฟลง
ใต้ดิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิทยา
เขต   ภาคพายัพ 

ร่วมกับกองช่างของเทศบาลในการออกแบบเสาไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้า
แสงสว่างไร้สายแบบประหยัดพลังงาน ที่ติดตั้งตามแนวถนน  
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   5. สอบถามความพึงพอใจจากประชาชน 
   ในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมย่านการค้า

เมืองเก่าล าพูน เทศบาลฯได้มีการสื่อสารกับชุมชนมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในถนน
อินทยงยศซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่อง  นอกจากมีการพบปะพูดคุย ได้มีการออกแบบสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนิน
โครงการสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ และการปรับปรุงอนุรักษ์อาคารเก่าที่
ตั้งอยู่บริเวณริมถนน ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดก
ทางวัฒนธรรมดังกล่าว แต่การด าเนินการอนุรักษ์จะประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนส่วนหนึ่ง
จะต้องมาจากตัวแทนเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางและ มีความรับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ของตนเอง  

   6. การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์ 
    เทศบาลเมืองล าพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต   ภาคพายัพ 

ร่วมกันวางรูปแบบอาคารในเขตเมืองเก่า และมีการถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานกองช่าง  ในเรื่องของการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเมืองเก่า เริ่มด้วยการปรับปรุงทางเท้า ถนนด้วยลวดลายที่แสดงถึงความเป็น
ล้านนา      

   7. ท าบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร (เทศบาล การไฟฟ้าและบริษัท ที โอ ที) 
   นอกจากนั้นเทศบาลยังท าบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ว่า

ด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมือง
ล าพูน ระหว่างเทศบาลเมืองล าพูนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน และ บริษัท ที โอ ที จ ากัด 
(มหาชน) ส่วนบริการลูกค้า จังหวัดล าพูน ในการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณภายในเขตเมืองเก่าล าพูน จัด
ระเบียบเมืองด้วยการท าโครงการสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ โดยการน า
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายการสื่อสารอ่ืนๆลงใต้ดิน เพ่ือให้ความสวยงามของภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 
น าร่องบริเวณถนนสายอินทยงยศ ปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีสิ่งอ่ืนใดมา
บดบัง และขณะนี้ได้ขยายพื้นทีด่ าเนิน โครงการสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์
มาจนถึงระยะที ่3 แล้ว 
  8. การจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนก าหนดการพัฒนาในพื้นที่อนุรักษ์ 

   เทศบาลได้มีการพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ โดยมีการก าหนดจุด 
บริเวณ ควบคุมเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง มีการตั้งคณะท างานเพื่อ
จัดท าร่างเทศบัญญัติควบคุมอาคารในเขตเมืองเก่า อาทิเช่น บริเวณก าแพงเมือง หรือแหล่งโบราณสถาน
ส าคัญต่าง ๆ จะต้องห้ามก่อสร้างอาคารสูงหรือสถานประกอบการ รวมถึงการห้ามรถบรรทุกเข้าบริเวณ
พ้ืนที่เพ่ือป้องกันการกระทบกระเทือนสถาปัตยกรรม หรือโบราณสถานนั้น มีการก าหนดโทนสีอาคารใน
เขตเมืองเก่า มีการออกแบบป้ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในเมืองล าพูนให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชม  และมีการหมุนเวียนเม็ดเงินพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการท่องเที่ยว โครงการนี้จะเป็น
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โครงการน าร่อง และเป็นตัวผลักดันในเรื่องของการสร้างความร่วมมือ และการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต
เมืองเก่าล าพูน  

   9. การบรรจุโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   เทศบาลได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ ได้บรรจุโครงการใน         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล เนื่องจากโครงการมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน อีกทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองล าพูน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาสังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาเมืองล าพูนให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต สร้างความ
ภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น 

   10. ด าเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองอย่างต่อเนื่อง 
   ด าเนินการท าโครงการต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รื้อถอนเสาไฟฟ้าระบบ

จ าหน่ายพ้ืนที่ ในเมืองล าพูน พร้อมออกแบบการวางท่อร้อยสายของผู้ประกอบการการสื่อสาร
โทรคมนาคมให้รองรับระบบสื่อสารในเขตเมืองเก่าล าพูนทั้งหมด (บริเวณถนนอินทยงยศ รอบเมืองใน 
และถนน ซอยต่างๆ)   

   11. ด าเนินการบังคับใช้เทศบัญญัต ิ
   วางมาตรการและด าเนินการบังคับใช้เทศบัญญัติควบคุมอาคารในเขตเมืองเก่า 
 

      ๕.๖  แหล่งทุนที่ใช้ในการด าเนินงาน 
                ๕.๖.๑  แหล่งทุนที่เป็นตัวเงิน สรุปได้ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จ านวนเงิน แหล่งเงิน 
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน  
 (เทศบาลเมืองล าพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) ระยะที่ 1 
- ด าเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าระบบจ าหน่ายพื้นที่ใน
เมืองล าพูน บริเวณถนนอินทยงยศ ตั้งแต่หน้าจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนถึงแยกประตลูี ้
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง รื้อ
ถอนเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณ
ถนนรอบเมืองในและรอบเมืองนอก 
-ออกแบบการวางท่อร้อยสายของผู้ประกอบการการ
สื่อสารโทรคมนาคม 
 
 
 
 

2555-2556 7,800,000 งบพัฒนาจังหวัด
ล าพูน 
 

7,000,000 งบในเทศบัญญัต ิ
(งบเทศบาล) 
 

22,277,497 งบการไฟฟ้าฯ 
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ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จ านวนเงิน แหล่งเงิน 
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ระยะที่ 2 
(เทศบาลเมืองล าพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์จังหวัดล าพูน และผู้ประกอบการสื่อสาร 
โทรคมนาคม)  
- เก็บงานของระยะที่ 1 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างไรส้ายบริเวณถนน
อินทยงยศ  
- ก่อสร้างและติดตั้งระบบเคเบิ้ลใต้ดิน (ระยะที่ 2) 
บริเวณถนนในเขตเมืองเก่า (ตามมติ ครม.) ดังนี้ 

- บริเวณถนนอัฎฐารส ถึงวัดช้างรอง 
- บริเวณวดัช้างสี ถึงถนนอินทยงยศ ซอย 2 
- บริเวณถนนท่านางถึง ส านักงานเหล่า

กาชาดจังหวัดล าพูน 
- บริเวณวดัธงสัจจะถึงถนนวังขวา  

- ผู้ประกอบการการสื่อสารโทรคมนาคม วางท่อร้อย
สายของระบบสื่อสารในเขตเมืองเก่าล าพูนท้ังหมด 
(บริเวณถนนอินทยงยศ รอบเมืองใน และถนน ซอย
ต่างๆ) 

2557 5,600,000 งบพัฒนาจังหวัด
ล าพูน 
 

750,000 งบในเทศบัญญัต ิ
(งบเทศบาล) 
 

44,000,000 งบของ 
การสื่อสารฯ 
 

 
          ๕.๖.๒  แหล่งทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

          (๑) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  พ้ืนที่ในเขตเมืองเก่าล าพูน 
       (๒) ทุนมนุษย ์(ระบุจ านวนผู้ร่วมด าเนินการโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร)  

  ได้แก่  - เทศบาลเมืองล าพูน 
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน 
 - โทรศัพท์จังหวัดล าพูน 
 -         ผู้ประกอบกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมในจังหวัดล าพูน   
 - การประปาส่วนภูมิภาค 
 - จังหวัดล าพูน 
 - เครือข่ายชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 
 - สภาเด็กและเยาวชน 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

(๓) ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น   ได้แก่ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ใจกลางเมืองล าพูน อาทิ วัดพระธาตุหริภุญไชย  อาคารศาลากลางจังหวัดล าพูน คุ้มเจ้า
หลวง และอาคารเก่าต่างๆอีกหลายหลัง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองล าพูน ตั้งอยู่บนถนนอินทยงยศ ถนนสาย
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วัฒนธรรม ที่ เทศบาลได้ด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่มรดกทาง
วัฒนธรรม โดยได้วางระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
๕.๗  ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

                (๑) เชิงปริมาณ 
     1. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลครบทั้ง 4 กลุ่ม 
 2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง รื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบ
เคเบิ้ลใต้ดิน (ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ระยะที่ 1) บริเวณ
ถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอก ระยะทาง 200 เมตร  
 3. ก่อสร้างและติดตั้งระบบเคเบิ้ลใต้ดิน (ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือปรับปรุง 
ภูมิทัศน์เมืองล าพูน ระยะที่ 2) บริเวณถนน 4 สาย  
      - สายที่ 1 บริเวณถนนอัฎฐารส ถึงวัดช้างรอง 
       - สายที่ 2 บริเวณวัดช้างสี ถึงถนนอินทยงยศ ซอย 2 
  - สายที่ 3 บริเวณถนนท่านางถึง ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน 
  - สายที่ 4 บริเวณวัดธงสัจจะถึงถนนวังขวา  
 4. มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนอินทยงยศ จ านวน 34 จุด 
 5. การส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าบ ารุงรักษาน้อยลง 
 

         (๒) เชิงคุณภาพ 
    1. การพัฒนาและอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าล าพูน เป็นรูปธรรม และน ามาซึ่ง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
  2. ท าให้ประชาชนในจังหวัดเกิดความรักและหวงแหนในสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้   
   3. สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษ์ 
  4. ก่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาค
ประชาชน  
    

 ๖.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 
           - ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพบ้านเมืองมีความน่าอยู่อาศัย ประชาชนภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่นของตนเอง 
  - ส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น  จากการเดินทางมาเที่ยวชมเมืองล าพูนของ

นักท่องเที่ยว         
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    ๗.  ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
  จากการติดตามและประเมินผลโครงการ พบว่าโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทาง

วัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) มีความคุ้มค่า มีประโยชน์ตาม
รายละเอียด 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความคุ้มคา่ในเรื่องของความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  
 จากการด าเนินโครงการมาจนถึงในระยะที่ 3 พบว่า พ้ืนที่ด าเนินโครงการตั้งอยู่บริเวณเขต
เมืองเก่า  เป็นถนนสายหลัก ที่มีคุ้มเจ้าเก่า อาคารเก่า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่ง
หากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้อาคารส าคัญ ในเขตเมืองเก่า
ปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือน เป็นการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  
 พบว่า จากการด าเนินโครงการมาจนถึงในระยะที่ 3 โครงการนี้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามโครงการและได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งมีเงินเหลือจากการด าเนินงานมาโดย
ตลอด อีกทั้งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการ 
 จากแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดก
ทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการนี้ในระดับมาก ในหลายๆด้าน อาทิ เรื่องของการวาง
นโยบายของเทศบาล การประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
 - สามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์เมือง โดยเฉพาะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน    

อินทยงยศ (ซึ่งเป็นถนนน าร่อง) บริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  

ส่งเสริมให้เป็นถนนตัวอย่างด้านวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของเมืองล าพูน ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต  

 - สภาพบ้านเมืองมีความน่าอยู่อาศัย ประชาชนภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

 - ส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น  จากการเดินทางมาเที่ยวชมเมืองล าพูน

ของนักท่องเที่ยว   

      ๘.  ความต่อเนื่องและความยั่งยืนของการด าเนินโครงการ 
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            ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้บรรจุโครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล เนื่องจากโครงการมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของผู้บริหารในการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน อีกทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองล าพูน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการร่วมกันพัฒนาเมืองล าพูนให้ เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป 

 
   ๙.  ความยุ่งยากหรือข้อจ ากัด และความท้าทายของโครงการ 
            เนื่องจาก โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน 

(สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) เป็นโครงการใหญ่ที่มีความท้าทาย และเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการด้วยตนเองเพียงหน่วยงานเดียว จึงประสบความยุ่งยาก และมีข้อจ ากัดในการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 

   - ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โดยเทศบาลได้มีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน และโทรศัพท์จังหวัดล าพูนในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

   - ใช้งบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก ต้องบริหารโครงการภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ เทศบาลต้องมีการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วน เทศบาลจึงมี
แนวทางในการด าเนินงาน โดยการผลักดันโครงการให้เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดเป็นนโยบายสาธารณะ และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการว่าจะเป็นการ
ด าเนินงานจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน 

   - การด าเนินโครงการต้องได้รับการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ต้องอาศัยผู้รู้
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานของไฟฟ้าและสายการสื่อสารซึ่งล าพังเทศบาลเองไม่
สามารถด าเนินการได้ จึงต้องมีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วม
ด าเนินโครงการ 

   - พ้ืนที่ในการด าเนินงานบางจุดต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพ่ือขอเข้าด าเนินงาน 
จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าในกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือเจ้าบ้านในการ
ด าเนินงาน อาทิ การขอตั้งเสาคู่ในที่ดินของประชาชน การขุดเจาะเพ่ือก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดิน บริเวณ
หน้าอาคารบ้านเรือนบางหลัง  

   - เป็นโครงการใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในบางพ้ืนที่เทศบาลต้องประสานการ
ด าเนินงานกับหลายหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดความเดือนร้อนกับประชาชนส่วนรวม อาทิ  

 การขอแก้ไขแบบกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งตอนแรกเป็นการด าเนินงาน
วางท่อแบบขุดเปิดผิวจราจร  ซึ่งจะมีผลกับร้านค้าต่าง ๆ เพราะเป็นถนนเส้นหลัก   
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เทศบาลจึงมีหนังสือถึง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอให้เปลี่ยนแบบเป็นงานดัน
ท่อลอดทั้งหมด 

 ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน ว่าการขุดถนน เพ่ือก่อสร้างสายเคเบิ้ล
ใต้ดินสร้างความเดือดร้อน และก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการขุดเจาะ 

 ประสานงานกับตัวแทนผู้ประกอบการสื่อสารและโทรคมนาคมจังหวัดล าพูนในการ
วางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ระหว่างการด าเนินโครงการ
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการให้บริการประชาชน 

    
  ๑๐.  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการที่เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อความยั่งยืนของโครงการ    
            (ด้านสังคม/ด้านเศรษฐกิจ และหรือด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) 
    ผลกระทบต่อประชาชน  
  - ส่งเสริมอาชีพ และประชาชนในพื้นท่ีมีงานท าเพ่ิมข้ึนจากการมาเที่ยวชมเมืองล าพูนของ 
   นักท่องเที่ยว  
    ผลกระทบทางสังคม  
  - วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชุมชน ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนมากขึ้น 
    ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
  - ได้มีการพัฒนาด้านภูมิสถาปัตย์จากการท าความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
   - ภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูนได้รับการปรับปรุงและฟ้ืนฟูให้มีสภาพที่ดีขึ้น 
   มีความสวยงาม   
    ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
             - ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้มากข้ึน  จากการเดินทางมาเท่ียวชมเมืองล าพูนของ 

    นักท่องเที่ยว   
 

    ๑๑. รางวัลและเกียรติบัตรการยกย่องของโครงการที่ได้รับ (ถ้ามีโปรดระบุชื่อรางวัลและเกียรติบัตร /     
            หน่วยงานที่ให้ / ปี พ.ศ.ที่ได้รับ /ส าเนาหลักฐานเป็นเอกสารแนบมาพร้อมนี้ด้วย) 
            11.1 เกียรติบัตรจากวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร “เป็นผู้ให้การสนับสนุนการปรับปรุง 
   ภูมิทัศน์ และร่วมกิจกรรมประเพณีของวัดพระธาตุหริภุญชัย อันเป็นการท านุบ ารุงพุทธ 
   ศาสนา เพ่ือเกิดสาธารณประโยชน์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป” มอบให้ ณ วันที่  
   1 มกราคม 2556 
    11.2 เกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน “เป็นผู้สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ 
   มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน และให้ความร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมประเพณี กับ 
   คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูนมาโดยตลอด” มอบให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 
   2557 

 


