
 

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 

1. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ตั ้งอยู่     
ณ ศาลาประชาคม เลขท่ี 259 หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไป
ให้ประชาชนได้เรียนรู ้ด้วยตัวเอง โดยทาง เทศบาลเมือง   เข
ลางค์นคร ได้จัดซื ้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ วันละ 2 
ฉบับ ให้แก่ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ โดย
ได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และ นายกังวาลย์ ยุชมภู 
เป็นผู ้ร ับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์ ทุกวันและทางชุมชนได้
แต่งตั ้งคณะกรรมการดูแลรักษาและทำความสะอาดที ่อ่าน
หนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านกาดใต้ จำนวน 6 คน ดังนี ้
 1. นางวาสนา  แปงคำ  ประธานกรรมการ 
 2. นายพร  ชัยวรรณ     กรรมการ 
 3. นายณรงค์ วงค์เช้ือ   กรรมการ 
 4. นายทินกร ทลอมวันดี  กรรมการ 
 5. น.ส.วราลักษณ์ ศรีกันทา กรรมการ 
 6. นางติ๋ม เกินหน้า  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ตั ้งอยู่     
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหน้าวัดแม่กืย เลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลปง
แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้ความรู้
ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู ้ด้วยตัวเองโดยทาง 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื ้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
เดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านแม่กืย โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และ นาย
กังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์               ทุก
วันและทางชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาและทำความ
สะอาดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านแมกืย จำนวน 6 
คน ดังนี ้
     1. นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า  ประธานกรรมการ 
     2. นางรุ่งนภา  ตาตุ       กรรมการ 
     3. นางแววดาว ช่ังชัย     กรรมการ 
     4. นางสงกรานต์ แก้วบุญเรือง   กรรมการ 
     5. นางทัศนีย์ หล้าธิ    กรรมการ 
     6. นายอุดม ชมภูแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ตั้งอยู่ 
ณ กองทุนหมู่บ้าน ติดกับที่ทำการผู้สูงอายุ เลขที่ 134/1 หมู่ที่ 
11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการ
ให้ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
โดยทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และเดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/
ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง 
และ นายกังวาลย์ ย ุชมภู ท ุกว ันและทางชุมชนได้แต ่งตั้ง

คณะกรรมการดูแลรักษาและ ทำความสะอาดที ่อ่านหนังสือ
ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา จำนวน 5 คน ดังนี ้

1. นางพรรณี  ศรีสุข  ประธานกรรมการ 
 2. นายศิริชัย น้อยปลูก     กรรมการ 
 3. นายทวีศักดิ์ ใจขัด   กรรมการ 
 4. นางเสาร์แก้ว ของมี   กรรมการ 
 5. นางวราพร ทิพย์ศรีบุตร กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ตั้งอยู่ 
ณ ที่ทำการประธานชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ติดวัดกู่แก้ว เลขที่ 
109/2 หมู่ที่ 3 ต.พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุด
บริการให้ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู ้ด้วย
ตัวเองโดยทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและเดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ที่อ่านหนังสือประจำ
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก 
ใจแก้วแดง และ นายกังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่ง
หนังสือพิมพ์ ทุกวันและทางชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล
รักษาและทำความสะอาดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านโทกหัวช้าง จำนวน 6 คน ดังนี ้

1. ร.ต.เสาร์แก้ว วุฒิเดช ประธานกรรมการ 
 2. นายวิชิตชัย เชิงคล่อง     กรรมการ 
 3. นายสิงห์ สมวงค์   กรรมการ 
 4. นางอุดมพร หมู่เทพ   กรรมการ 
 5. นางศรีนวล สิริอรรถสุข กรรมการ 
 6. นางธมลวรรณ อินต๊ะเทพ กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ตั้งอยู่ 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ (SML) เลขท่ี 129/2 หมู่ที่ 5 ต.พระบาท 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้ความรู้ข่าวสารข้อมูล
ทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยทาง เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร ได้จัดซื ้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ วันละ 2 
ฉบับ ให้แก่ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง 
โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และ        นาย
กังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์ ทุกวันและ
ทางชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาและทำความสะอาด
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านหนองปล้อง จำนวน 6 
คน ดังนี ้

1. นายหลั่น  แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
 2. นายอรุณศักดิ์ อินทนนท์    กรรมการ 
 3. นายอนุสรณ์ วิงวอน   กรรมการ 
 4. นางพรทิพย์  ชุ่มเย็น     กรรมการ 

5. นางจินตนา ปิกอุด   กรรมการ 
 6. นางกรรณิกาณ์ อินทนนท์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ตั ้งอยู่    
ณ ร้านค้าประชารัฐ บริเวณลานเอนกประสงค์ เลขท่ี 85 หมู่ที่ 6 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้
ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดย
ทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
เดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านกอกชุม โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และ
นายกังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์     ทุกวัน
และทางชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดแูลรกัษาและ    ทำความ
สะอาดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชนกอกชุม จำนวน 6 คน 
ดังนี ้
 1. นางสาววิไลวรรณ สูงติวงค์  ประธานกรรมการ 
 2. นางพัชรี หาญจักรคำ          กรรมการ 
 3. นางวนิตดา ใจเงิน      กรรมการ 
 4. นายอำพล เทพนามวงค์       กรรมการ 

5. นางจันทร์สม เทพนามวงค์      กรรมการ 
 6. นายสมศักดิ์ หาญจักรคำ กรรมการและเขลานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี  
ตั้งอยู่ ในบริเวณศาลาวัดบ้านหัวทุ่งสามัคคี เลขที่ 199 หมู่ที่ 8 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้
ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดย
ทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
เดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านหัวทุ่งสามัคคี โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง 
และนายกังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์ ทุก
วันและทางชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาและ    ทำ
ความสะอาดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวทุ่ง
สามัคคี จำนวน   6 คน ดังนี้ 
 1. นายธวัชชัย สุปินะ  ประธานกรรมการ 
 2. นายกนก เครือนันตา     กรรมการ 
 3. นายน้อย ปกติ    กรรมการ 
 4. นายรัส ใจแก้วแดง  กรรมการ 
 5. นางเล็ก จันทร์แสง กรรมการ 
 6. นางศรีทัศน์ อุปะละ กรรมการและเขลานุการ 
 
 
 
 
 
 
8. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกล้วยหลวง ตั้งอยู่ 
ณ บริเวณสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วย
หลวง เลขท่ี 342  หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง เป็นจุดบริการให้ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชน
ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ที ่อ่าน
หนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกล้วยหลวง โดยได้มอบหมาย
ให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และนายกังวาลย์ ยุชมภู              เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์ ทุกวันและทางชุมชนได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแลรักษาและ ทำความสะอาดที ่อ่านหนังสือ
ประจำหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน 6 คน ดังนี ้
 1. นายณัฐพงษ์ ฝั้นจักรสาย         ประธานกรรมการ 



 2. นายนิคม คำมาบุตร            กรรมการ 
 3. นายพันศักดิ์ สิงห์คำ        กรรมการ 
 4. นายก๋องแก้ว หอมแก่นจันทร์    กรรมการ 
 5. นายเสาร์ อินนันชัย        กรรมการ 
 6. นางดวงกมล ฝั้นจักรสาย กรรมการและเขลานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวฝาย  ตั ้งอยู่    
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หน้าวัดหัวฝาย เลขท่ี 18  หมู่ที่ 4 ตำบล
กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้ความรู้
ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู ้ด้วยตัวเองโดยทาง 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื ้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
เดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านหัวฝาย โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และนาย
กังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์ ทุกวันและ
ทางชุมชนได้แต่งตั ้งคณะกรรมการดูแลรักษาและ ทำความ
สะอาดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/บ้านหัวฝาย จำนวน 6 คน 
ดังนี ้
     1. นายณัฐพงษ์ ฝั้นจักรสาย  ประธานกรรมการ 
     2. นายนิคม คำมาบุตร     กรรมการ 
     3. นายพันศักดิ์ สิงห์คำ       กรรมการ 
     4. นายก๋องแก้ว หอมแก่นจันทร์    กรรมการ 
     5. นายเสาร์ อินนันชัย       กรรมการ 
     6. นางดวงกมล ฝั้นจักรสาย กรรมการและเขลานุการ 
 
 
 
 

10. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านฟ่อน  ตั ้งอยู่       
ณ ศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน ติดตลาดบ้านฟ่อน เลขท่ี 345  หมู่
ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้
ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดย
ทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
เดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านฟ่อน โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และนาย
กังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์     ทุกวันและ
ทางชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาและ     ทำความ
สะอาดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/บ้านฟ่อน จำนวน 6 คน 
ดังนี ้
 1. นายจักรพงษ์ ธรรมใจ   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมคิด ชัยชมภู      กรรมการ 
 3. นายประดิษฐ์ จิตมั่น  กรรมการ 
 4. นายวีระ ฟูช่ืน    กรรมการ 
 5. นายธงชัย อินสุข   กรรมการ 
 6. นางสมพิศ ศรีวิกุล กรรมการและเขลานุการ 
 
 
 
 
 
 

11. ที่อ่านหนังสือประจำหมู ่บ้าน/ชุมชน บ้านชมพู ตั ้งอยู่     
ณ ที่ทำการประธานชุมชนบ้านชมพู เลขที่ 67  หมู่ที่ 7 ตำบล
ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้ความรู้ข่าวสาร
ข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยทาง เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส ์วันละ 
2 ฉบับ ให้แก่ท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านชมพู โดย
ได้มอบหมายให้ นายสมนึก ใจแก้วแดง และนายกังวาลย์ ยุชมภู 
เป็นผู ้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์ ทุกวันและทางชุมชนได้
แต่งตั ้งคณะกรรมการดูแลรักษาและ ทำความสะอาดที ่อ่าน
หนังสือประจำหมู่บ้าน/บ้านชมพู จำนวน 6 คน ดังนี้ 
     1. ร.ต.สำรอง ลาธุลี  ประธานกรรมการ 
     2. นายทวี แก้วบุญปั๋น     กรรมการ 

     3. นายราชัณท์ ประเสริฐกุล กรรมการ 
     4. นายเกิด ใจโพธิ์   กรรมการ 
     5. นายแรง ธรรมชัย  กรรมการ 
     6. นางจารุพรรณ แก้วบุญมา กรรมการและเขลานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองหัวหงอก 
ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการประธานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก เลขท่ี 160 
หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจุดบริการให้
ความรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดย
ทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
เดลินิวส์ วันละ 2 ฉบับ ให้แก่ท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านหนองหัวหงอก โดยได้มอบหมายให้ นายสมนึก       ใจแก้ว
แดง และนายกังวาลย์ ยุชมภู เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือพิมพ์ 
ทุกวันและทางชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาและ ทำ
ความสะอาดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/บ้านหนองหัวหงอก 
จำนวน 6 คน ดังนี ้
     1. นายภวัต ใจแก้วแดง   ประธานกรรมการ 
     2. นายเฉลิมพล สองสิทธ์ิ     กรรมการ 
     3. นายวัลลพ มะลิวัลย์  กรรมการ 
     4. นายวิชาญ สระทองแพ กรรมการ 
     5. นายเปลี่ยน คำป่าแลว  กรรมการ 
     6. นางภารุจา ใจแก้วแดง  กรรมการและเขลานุการ 
 
 
 
 


