
 

     

                   

 

บันทึกความเขาใจ (MOU) 

ความรวมมือในการบริการสาธารณะ  เรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยว Street Art Landmark 

ลานอนุรักษวัฒนธรรมเทศบาลเม ืองกำแพงเพชร สูความยัง่ยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ระหวาง  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

-------------------------------------------------------------- 

  บันทึกความเขาใจนี้  ทำขึ้น  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัด

กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  

ระหวาง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน  ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  

และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
 

  ทั ้งสองฝายตกลงรวมกันเพื ่อดำเนินการพัฒนาแหลงทองเที ่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ

วัฒนธรรมเทศบาลเม ืองกำแพงเพชร สูความยัง่ยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี ้ 

 1. แผนการดำเนินงานและการบรหิารการใชจายตามโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว Street Art 

Landmark ลานอนุรักษวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สูความยัง่ยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 2. ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ ดานการทองเที่ยว ประกอบดวย  

การรวมมือโดยมเีปาหมายสำคัญ คือ “ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแกชุมชนทองถิ่น”  

 3. MOU ฉบับนี้มวีัตถุประสงค ดังนี ้

   1) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานการพัฒนางานวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  

   2) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน 

   3) เพื่อความรวมมือในการพัฒนา “พื้นที่ลานอนุรักษวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร” และ

การพัฒนาดานอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  
 

  เริ่มดำเนินงานตามบันทึกความเขาใจนี้ ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน  2564  ถึงวันที่ 20  มิถุนายน 2567        

รวมระยะเวลาดำเนินงาน 4 ป   โดยมีเอกสารแนบทายจำนวน 2 ชุด 
 

  บันทึกความเขาใจนี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  ซึ่งท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดย

ตลอด จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคญั 

    

    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

 

 

  (นายชัยวัฒน  ศุภอรรถพานิช)   (รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 

      นายกเทศมตรเีมืองกำแพงเพชร         อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

 

  

      (นายนพพร  ทองออน)     (นายจิรพงศ  ยืนยง) 

      ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร     ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 



 

 

 

ส่วนราชการ   โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่  คมส.วศ.0010/2564                         วันที่ 2  กรกฎาคม  2564 
เรื่อง  ให้ข้อมูลเพ่ิมเตมิกรณ ีMOU ความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Street 

Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองก าแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพ้ืนทีม่รดกโลกททาง
วัฒนธรรม ระหว่าง เทศบาลเมืองก าแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ตามที่ ข้าพเจ้า อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้รับ
การประสานงานจากเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เลขที่หนังสือ กพ ๕๒๐๐๒/ว ๑๒๐๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือ 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
สู่ความยั่งยืนในเขตพ้ืนที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชากังราว ๑ ชั้น 
๔ อาคารเทศบาลเมืองก าแพงเพชรนั้น ทางเทศบาลได้จัดการประชุมหารือกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัด
แพงเพชร เพ่ือร่วมหารือในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ในลักษณะของ Street Art Landmark ในรูปแบบของการวาดภาพจิตรกรรมบนก าแพง (Graffiti) 
รูปแบบสีเรืองแสง โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทางศิลปะของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ชมรมศิลปะก าแพงเพชร 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร้านสอนศิลปะเอกชนในจังหวัด และ
หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมาร่วมหารือกันในประเด็นการสร้างสรรค์ ทั้งนี้จากที่ประชุมจนไปสู่การที่ทาง
เทศบาลได้ประสานมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการขอท าบันทึกความเข้าใจ MOU โดยสรุปเป็น
รายละเอียดย่อย เป็นข้อมูล ดังนี้  

๑) ในที่ประชุมทางเทศบาลเปิดโอกาสให้กลุ่มทางด้านศิลปะในก าแพงเพชรให้ความคิดเห็นต่อการ
โครงการปรับปรุงดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ได้ให้ข้าพเจ้าประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ ได้น าเรียนเสนอแนวคิดต่อ
ที่ประชุม หากต้องมีการออกแบบผลงานและสร้างผลงานขึ้น ขอเสนอให้เป็นความร่วมมือบริการทางวิชาการจาก
โปรแกรมวิชาภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลในลักษณะบันทึกความเข้าใจ 
MOU ความร่วมมือในการบริการสาธารณะ อันเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
ชุมชน 

๒) เลขาเทศบาลได้รับฟังและน าเรียนแนวคิดนี้แก่นายกเทศมนตรีในประชุม โดยได้รับการสั่งการ
ให้ประสานกับข้าพเจ้าอาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง ในการให้ความร่วมมือการบริการวิชาการ ทั้งนี้ โปรแกรมวิชาเห็นว่า
การด าเนินการความร่วมมือในลักษณะนี้ต้องให้เทศบาลท าร่างหนังสือมาให้มหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือที่จะประสาน
ฝ่ายนิติกรตรวจสอบเนื้อหาของการลงนามตามล าดับ 

 

  
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  4268                       
วันที่ 04/07/2564  
เวลา 10:23 น.  

 



๓) โครงการการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ในลักษณะของ Street Art Landmark ในรูปแบบของการวาดภาพจิตรกรรมบนก าแพง (Graffiti) 
รูปแบบสีเรืองแสง เทศบาลเมืองก าแพงเพชรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้านงบประมาณและขอความร่วมมือ
ทางด้านบริการวิชาการจากโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วม
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน โดยก าหนดเป็นกรอบความร่วมมือระยะเวลาด าเนินการและดูแลรักษาผลงานตลอด
ระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เห็นศักยภาพของโปรแกรมวิชา คณาจารย์ นักศึกษาที่จะแสดงความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการบริการวิชาการเผยแพร่สู่จังหวัด ชุมชน และสาธารณชน อันเป็นชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ หลังจากที่ข้าพเจ้าได้น าเรียนเนื้อหาเบื้องต้นนี้ ทางเทศบาลเมืองก าแพงเพชรจะท าการ
ประสานงานเอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องของบันทึกท าความเข้าใจ MOU ต่าง ๆ มาทางนิติกรมหาวิทยาลัย
ในการตรวจสอบรายละเอียดและความชัดเจนของข้อตกลงที่ปรากฏ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป
ตามล าดับ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง) 

ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
Signature Code : F+8wgKLMHcaAI3DrzgbK 

    
 เรียนอธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชติ ) 
 คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 4  กรกฎาคม  2564  
 Signature Code : F+8wgKfD9HyL8l3RsiTu 

      เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการ  
 เพื่อโปรดพิจารณา ควรเสนออธิการบดี การท าบันทึกลงนามความ
ร่วมมือกับเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ควรมอบงานการเจ้าหน้าทีแ่ละ
นิติการตรวจสอบร่างบนัทึกข้อตกลงรายละเอียดตามแนบ  

 
 ( นายเอนก  บัวส าลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 4  กรกฎาคม  2564  

 Signature Code : B68AiKZNftUDKQLgXaKu 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  4268                       

 

    
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 4  กรกฎาคม  2564  

 Signature Code : F+8wgKfD9HyCZZGZHbCn 

    
 เรียนอธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการ
วิชาการ  

 5  กรกฎาคม  2564  
 Signature Code : F+8ggKfD9HCIJskYQog0 

    
 มอบงานการเจ้าหน้าที่และนิตกิารตรวจสอบ 

และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

มอบงานเลขานุการ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระ
เพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม)  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ) 

 รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  

 5  กรกฎาคม  2564  
 Signature Code : F+8wgKfD/5jLElkYQog0 
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MacFrame

MacFrame
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

MacFrame
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง

MacFrame
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

MacFrame
0816052394

MacFrame
frame.sumlet@gmail.com
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.. สมบ ั
ติ    รา/ทาน 

ที ่กพ ๕๒๐๐๒ /           สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร    
                                                                                       ๑๑๑ ถนนเลี่ยงเมือง กพ ๖๒๐๐๐ 

            มิถุนายน  ๒๕64 

 

เรื่อง หนังสือขอเชิญ ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ความรวมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง การ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว Street Art Landmark ระหวางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชร 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

  ตามที ่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ไดประสานงานการจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU)      
ความรวมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยว Street Art Landmark ระหวางเทศบาล
เมืองกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผานทางผูประสานงาน นายจิรพงศ  ยืนยง ประธาน
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีวัตถุประสงค       
1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการพัฒนางานวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  2) การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ ่น และ 3) เพื ่อความรวมมือในการพัฒนา “พื ้นที่ลานอนุรักษวัฒนธรรม 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร” และการพัฒนาดานอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
รวมกัน  
 

  ในการนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอความอนุเคราะห ทานและผูเกี่ยวของลงนามบันทึก
ความเขาใจ (MOU : Memorandum of Understanding)  ดังกลาว ทั้งนี้สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ งานสงเสริมการทองเที่ยว กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทรศัพท 055-
718-200 ตอ 323 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   ( นายชัยวัฒน    ศุภอรรถพานิช ) 
                    นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสงเสริมการทองเท่ียว   
โทรศพัท ๐ ๕๕๗๑ ๘๒๐๐ ตอ ๓๒๒ 
ผูประสานงาน 06-57-468-999 
www.kppmu.go.th “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 

 




