
หน่วยงานกองช่าง

	 เป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการต่างๆ	เช่น	อาคาร	ถนน	สะพาน	ทางเท้า	ทางระบายน้ำ	ระบบประปา 

ไฟฟ้าแสงสว่าง	 ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอก 

เทศบาล	 มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 ออกแบบ	 

วางโครงการก่อสร้าง	 การขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติม	 เปลี่ยนแปลงอาคาร	 และ 

รับผิดชอบงานสวนสาธารณะ	 งานไฟฟ้าสาธารณะ	 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 

โดยกองช่างได้แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ	 ได้แก่	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	และฝ่ายการโยธา	

โดยมี นายจตุวัฒน์ตุ้ยเต็มวงศ์ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ภารกิจ

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๕



หน่วยงานกองคลัง

	 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการ 

เบิกจ่ายเงินทุกประเภท	 	 งานพัฒนารายได้	 งานการเงินและบัญชี	 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

งานผลประโยชน์	 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	 งานรับจดทะเบียนพาณิชย์	 

งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม	 ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	 จัดทำบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงิน	 โดยกองคลังได้แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ	 ได้แก่	 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	และฝ่ายบริหารงานคลัง

โดยมี นายวนัชชิวหรัตน์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ภารกิจ
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หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจ	 “เขลางค์นคร เมืองน่าอยู่  

สะอาดสวยงาม ประชาชนมีสุขภาพดี ร่วมภาคีรักษาสิ่งแวดล้อม”	 โดยมีหน้าที ่

บริการประชาชนในด้านต่างๆ	 ประกอบด้วย	 การรักษาความสะอาด	 การกำจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย	 ดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม	 การสุขาภิบาล	 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน	 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	 การควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเน้ือสัตว์ 

ควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว์	 และการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 โดยแบ่งงาน 

รับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ	 ได้แก่	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	 

และฝ่ายบริการสาธารณสุข

โดยมี นางสุกานดาเอมะสุวรรณ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๗



หน่วยงานกองการศึกษา

	 เป็นหน่วยงานท่ีควบคุมและดูแลด้านการศึกษา	 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานวางแผน 
กำหนดแนวทางปฏิบัติ	 วินิจฉัย	 สั่งการ	 ประมาณงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน	
ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งทางด้านการบริหารการศึกษา	 ส่งเสริม 
ทางการบริหารงานท่ัวไปและทางวิชาการ	 นอกจากน้ี	 ยังทำหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	 สัมมนาประสานงานและ 
ให้บริการทางด้านวิชาการ	 งานส่งเสริมควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา	 จัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย	 งานการณรงค์เพ่ือการเรียนรู้หนังสือ	 เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ	 แก่เยาวชน 
และประชาชน	 งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 งานศูนย์เยาวชน 
งานห้องสมุด	 งานส่งเสริมและเป็นนันทนาการ	 งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	 นอกจากน้ียังมีงานส่งเสริม 
และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายๆ	 ได้แก่	 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารการศึกษา	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ศาสนา	วัฒนธรรม	

โดยมี นางมาลัยจักรสิงห์โต
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

ภารกิจ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย	หมู่ท่ี	๔	ตำบลปงแสนทอง	หัวหน้าศูนย์ คือ นางสวรรค์  บังเมฆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย	หมู่ท่ี	๕	ตำบลปงแสนทอง	หัวหน้าศูนย์ คือ นางวณิชชา  ขวดแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด	หมู่ท่ี	๗	ตำบลปงแสนทอง	หัวหน้าศูนย์ คือ นางศิริลักษณ์  มานะศิลป์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน	หมู่ท่ี	๒	ตำบลชมพู หัวหน้าศูนย์ คือ นางปิยะภรณ์  พลอยไธสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า	หมู่ท่ี		๔	ตำบลชมพู หัวหน้าศูนย์ คือ นางทองเหรียญ  ศักด์ิดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง	หมู่ท่ี	๘		ตำบลชมพู	หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวสนธยา  ยอดเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล	หมู่ท่ี	๑	ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางบุญทรง  ไสยวงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด	หมู่ท่ี	๒	ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางอรทัย  นันต๊ะภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง	หมู่ท่ี	๓	ตำบลพระบาท	หัวหน้าศูนย์ คือ นางปพิชญา  คำปันศักด์ิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด	หมู่ท่ี	๔	ตำบลพระบาท	หัวหน้าศูนย์ คือ นางหน่ึงฤทัย  แขนงแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า	หมู่ท่ี	๗	ตำบลพระบาท	หัวหน้าศูนย์ คือ นางทิพยวรรณ  หอมแก่นจันทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง	หมู่ท่ี	๑	ตำบลพระบาท	หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวขวัญดาว  สิงห์สี

ภายใต้การควบคุมของนางมาลัยจักรสิงห์โต
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

ภารกิจ

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๙



หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

	 เป็นหน่วยงานท่ีดูแลงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 สนับสนุนกลุ่มองค์กร 

ภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	ส่งเสริมอาชีพ	และ 

เศรษฐกิจชุมชน	 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	 ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพ 

เด็กและเยาวชน	 นอกจากน้ันยังบริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาด้านสังคม 

ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ	 ทำหน้าท่ีประสานงานกับองค์กร 

ภาครัฐและเอกชน	 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สงเคราะห์	 โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ	 ได้แก่	 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน	และฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

โดยมี นางสุคนธ์ห่วงไธสง
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ภารกิจ
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หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน

	 เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีในด้านวิชาการ	 ส่งเสริมและให้คำปรึกษาในการบริหาร 
และพัฒนางานตามหน่วยต่างๆ	 มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหลายด้าน	 
ได้แก่	 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 แผนพัฒนาเทศบาล	 การจัดทำทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
การดำเนินการทางวินัยและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในท้องถิ่น	การดูแล 
พัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน	 ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	 
ของเทศบาลให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง	 โดยแบ่งงานรับผิดชอบ 
ออกเป็นฝ่ายต่างๆ	 ได้แก่	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	 
และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โดยมี นางสุกานดาเอมะสุวรรณผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ภารกิจ

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๑



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึน	 เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของการดำเนินงานและ 

ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน	 รวมทั้งความถูกต้อง	 เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน	 

ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นางปนัดดาวงค์ชมภู
ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ภารกิจ
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หน่วยงานสำนักปลัด

หน่วยงานกองคลัง หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน

หน่วยงานกองช่าง

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๓



ประธานชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ข้อมูล ณ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  
 

ตำ
บล

ปง
แส
นท
อง


นายสมบัติ  วังใย   

๒๒๙/๑	ม.๑	ต.ปงแสนทอง		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง

โทร.	๐๘๖-๙๑๒๘๑๔๘	,	๐๙๓-๑๓๐๓๕๔๖

ประธานชุมชนบ้านปงแสนทอง

นางสุภาพ  สมศรี  

๑๗๒/๑	ม.๑	ต.ปงแสนทอง		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง

โทร.	๐๕๔-๓๒๔๕๔๗	,	๐๘๙-๗๕๖๖๐๔๐

ประธานชุมชนบ้านศรีก้ำ

นายสุริยา  ชุ่มอินทร์จักร์  

๓๔๗	ม.๒	ต.ปงแสนทอง		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง

โทร.	๐๘๑-๒๘๘๒๗๔๒

ประธานชุมชนบ้านหมอสม

นายนาคิน  อินทะปัญโญ  

๔๘	ม.๓	ต.ปงแสนทอง		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๕๔-๓๓๖๓๖๐	,	๐๕๔-๓๓๖๒๒๖	,	๐๙๔-๖๓๖๖๕๖๘

ประธานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

นายพันธ์ศักดิ์  คำแก้ว  

๔๑/๑	ม.๒	ต.ปงแสนทอง		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๑-๙๕๑๕๒๘๕	,	๐๕๔-๓๒๕๐๔๙

ประธานชุมชนบ้านวังแคว้ง
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ตำบลปงแสนทอง



ตำบลปงแสนทอง
ตำบลปงแสนทอง

นายพูลลาภ  ทิศรีชัย  

๑๐๖/๓	ม.๔	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๖-๕๘๖๙๓๒๖

ประธานชุมชนบ้านป่ากล้วย

นายประพันธ์  ใจสาร  

๓๓๕	ม.๕	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๙-๙๙๘๖๕๒๘

ประธานชุมชนบ้านไร่นาน้อย

นายสมบูรณ์  มโนปัญญา  

๑๔๖/๒	ม.๔	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๐-๕๐๐๙๒๖๖

ประธานชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

นายเสกศักดิ์  สิงห์สี

๒๑๓	ม.๕	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๗-๑๙๒๘๔๕๑

ประธานชุมชนบ้านหลวง

นายสว่าง  เปี้ยอ้าย  

๓๒๙	ม.๕	ต.ปงแสนทอง		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๑-๘๘๔๙๖๙๕	,	๐๘๔-๓๖๗๖๗๔๐

ประธานชุมชนบ้านหนองบัว

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๕
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นายประพัต  มณียศ  

๑๒๘/๑	ม.๖	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๐-๗๒๕๒๐๐๙

ประธานชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

นางวาสนา  แปงคำ  

๑๒๕/๕	ม.๗	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๕-๗๐๕๙๔๔๕

ประธานชุมชนบ้านกาดใต้

นายพัน  เทพมูล  

๑๔๙	ม.๗		ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๔-๕๓๐๙๐๐๖	,	๐๙๓-๑๘๓๔๔๒๗

ประธานชุมชนบ้านกาดโป่ง

นายอุบล  พรมวิชัย  

๖๓๐	ม.๘	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๑-๑๖๖๘๘๓๔

ประธานชุมชนมงคลกาญจน์

นายสำราญ  เป็งยังคำ 

๒๑๐	ม.๗	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๕๔-๓๖๗๒๔๓	,	๐๘๖-๑๘๘๙๕๐๙

ประธานชุมชนบ้านช้าง
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ตำบลปงแสนทอง
ตำบลปงแสนทอง

นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า  

๒๑	ม.๙	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๕๔-๒๕๑๑๗๔	,	๐๘๙-๒๖๔๓๖๘๓

ประธานชุมชนบ้านแม่กืย

ร.ต.ต. บุญส่ง  ศรีแก้วใจ  

๒๙	ม.๑๐	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๙๑-๓๐๓๗๔๙๖

ประธานชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

นายธนธรณ์  สาปคำ  

๒๑๐/๒	ม.๘	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๑-๙๗๑๗๓๔๐

ประธานชุมชนบ้านสบตุ๋ย

นายเอกชัย  ท่นไชย  

๓๙๘	ม.๙	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๓-๕๗๔๖๐๗๒

ประธานชุมชนบ้านสำเภา

นางพรรณี  ศรีสุข  

๑๓๔/๑	ม.๑๑	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๕๔-๓๖๑๒๒๒	,	๐๘๕-๘๖๙๓๕๖๐

ประธานชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๗
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ชม
พู นางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์  

๙/๑	ม.๑	ต.ชมพู		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๙-๖๓๓๒๗๒๑

ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า

นางศรีจันทร์  ฉกรรจ์แดง  

๕๗๓	ม.๒	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๕-๘๖๕๔๕๑๗

ประธานชุมชนบ้านฟ่อน
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นายสมเชียน  วงศ์ก่ำ  

๔๒๕	ม.๑๑	ต.ปงแสนทอง	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๑-๐๒๖๑๘๘๔

ประธานชุมชนบ้านไร่สันติสุข

จ.ส.อ. สง่า  พุทธิมาเล

๒๑๘	ม.๓	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๙๕-๑๔๑๗๘๙๙

ประธานชุมชนบ้านศาลาดอน

นายมานพ  ใจบรรทัด 

๕๔๖/๑	ม.๒	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๑-๑๘๐๓๖๗๐

ประธานชุมชนบ้านห้วยหล่อ
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ตำบลชมพู
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ตำบลชมพู
ตำบลชมพู

นายน้อม  สุวรรณวงศ์   

๓๘๕	ม.๔	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๓-๒๐๗๑๓๙๔	,	๐๕๔-๓๕๒๒๑๑

ประธานชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า	๑

นายบุญเรือน  กาเตชะกิจ    

๔๕๒	ม.๔	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๖-๓๗๗๐๒๕๔

ประธานชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า	๒

นายสมบูรณ์  คำป่าแลว 

๓๙๘	ม.๕	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๕๔-๓๑๖๓๙๖,	๐๘๙-๕๕๕๒๑๕๓,	๐๘๓-๕๖๗๖๘๘๐

ประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

นายเรียน  ต๊ะรังษี   

๑๗๔/๑	ม.๕	ต.ชมพู		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๙-๘๓๕๕๓๑๒

ประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

นางวิภาดา  ปัญญาแวว    

๑๑	ม.๖	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๙-๕๕๕๖๓๓๘	

ประธานชุมชนบ้านศรีปงชัย

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๙
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นายสมศักดิ์  เสริมสุข    

๑๕๗/๑	ม.๗	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๙-๘๕๐๐๕๑๒

ประธานชุมชนบ้านจอมเมือง

นายประสิทธิ์  สีตาบุตร   

๑๒๒	ม.๘	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๕๔-๓๒๔๗๘๘	,	๐๘๕-๐๔๐๒๘๖๑	

ประธานชุมชนบ้านหนองยาง

นายภวัต  ใจแก้วแดง     

๓๕	ม.๙	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง

โทร.	๐๕๔-๓๑๗๔๒๓	,	๐๘๑-๙๙๓๖๒๖๐	,	๐๘๗-๑๘๑๓๓๕๕

ประธานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

นายสหวั่น  คำอินบุตร  

๒๙๓	ม.๙	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๙๐-๒๙๓๘๐๓๒

ประธานชุมชนบ้านแพะดอนตัน	

ร.ต. สำรอง  ลาธุลี   

๖๗	ม.๗	ต.ชมพู		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๙-๖๓๔๖๕๘๘

ประธานชุมชนบ้านชมพู
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ตำบลชมพู
ตำบลชมพู

นายสุทัศน์  แก้วบุญปัน   

๓๖๗	ม.๑๐	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๖-๑๘๓๑๒๖๕

ประธานชุมชนบ้านต้า

นายบุญมี  มณีแก้ว

๒๕/๑		ม.๑๑	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๖-๙๒๒๓๖๘๗

ประธานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

นายเชิด  วงค์บรรชัย    

๔๔	ม.๑๓	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๖-๑๙๓๕๑๑๘

ประธานชุมชนบ้านกลางทุ่ง

นายอนุกูล  ฟูปลูก   

๑๒๐	ม.๑๒	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๗-๓๒๕๔๖๘๐

ประธานชุมชนบ้านร้อง

นายบุญฤทธิ์  คำชุม  

๘๔	ม.๑๓	ต.ชมพู		อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๕-๐๓๓๕๗๘๔	,	๐๘๑-๔๔๙๒๑๖๐

ประธานชุมชนบ้านป่าแลว	๑

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๑
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นางมณีรัตน์  คำอินทร์  

๑๐๖๒/๑	ม.๑	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๖-๑๙๖๕๔๖๙

ประธานชุมชนบ้านป่าขาม

นางประภาศรี   ชัยยานนท์   

๕๖๓	ม.๑	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๕๔-๒๒๕๓๓๘	,	๐๖๔-๓๔๐๕๓๓๕

ประธานชุมชนลำปางคูน

นายเทา  ฝั้นตาเกี้ยว    

๑๙๐	ม.๒	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๖-๑๙๔๙๑๙๘	

ประธานชุมชนบ้านบุญเกิด

นายสุรัตน์  ขัตติยากุล   

๓๐๗/๓๖	ม.๒	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๙๓-๓๐๒๔๐๐๔

ประธานชุมชนสันติภาพ
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นางอรวรรณ ปันยศ    

๑๑๑	ม.๑๔	ต.ชมพู	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๔-๕๗๐๓๖๔๘

ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ

ตำบลพระบาท
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