
 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง  

เร่ือง การจัดตั้งชุมชนกลางเวียงใต 
............................................................ 

โดยท่ีเปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
ของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน           
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปาง จึงจัดตั้งชุมชนกลางเวียงใต ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง         
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ตดิเขต ถนนทิพยชาง ชุมชนกาดกองตาใต 
18.290007,99.498412 

ถึง 
18.290112,99.4499041 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีชุม 
18.286636,99.500048 

ถึง 
18.287328,99.497245 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนทิพยวรรณ ชุมชนกลางเวียงเหนือ 
18.286636,99.500048 

ถึง 
 18.290112,99.499041 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนรอบเวียง 

ซอย 3 
ชุมชนสวนดอก 

18.287328,99.497245 
ถึง  

18.290007,99.498412 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนกลางเวียงใต 
0.090033 ตารางกิโลเมตร 

 

ถนนพหลโยธิน 119-135/18 (เลขคู),ถนนทิพยวรรณ 36-144 (เลขคู) 
ถนนรอบเวียง 181/1-239/3 (เลขคี่),ถนนรอบเวยีง 114-134/3 (เลขคู) 
ถนนรอบเวียง 1904-1938 (ตลอดสาย),ถนนทิพยชาง 181-205 (เลขคี่) 

ถนนบุญวาทย 80-98/9 (เลขคู),ถนนบุญวาทย 47-109 (เลขคี่) 
ถนนเจริญเมือง 1-49 (เลขค่ี),ถนนเจริญเมือง 1026-1077 (ตลอดสาย) 

ถนนน้ําลอม 4-22 (เลขคู),ถนนน้ําลอม 77-91/7 (เลขคี่) 
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พื้นที่เขตชุมชนสวนดอก พื้นที่เขตชุมชนกลางเวยีง(เหนือ)

แผนที่เขตชุมชนกลางเวยีง(ใต)้

ทิศเหนือ

ชุมชนกลางเวยีง(ใต้)
รหัสชุมชน -

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

ฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร 054237220

ถนนทิพยช์า้ง ชุมชนกาดกองต้าใต้ 18.290007,99.498412 - 18.290112,99.499041
ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีชุม 18.286636,99.500048 - 18.287328,99.497245
ถนนทิพยว์รรณ ชุมชนกลางเวียง(เหนือ) 18.286636,99.500048 - 18.290112,99.499041

     ถนนรอบเวียงซอย3                    ชมุชนสวนดอก 18.287328,99.497245 - 18.290007,99.498412
พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนกลางเวยีง(ใต)้     0.090033     ตารางกิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยว
ปู่โยง่เก่า



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนกลางเวียงเหนือ 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน          
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปาง จึงจัดตั้งชุมชนกลางเวียงเหนือ ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนทิพยชาง ชุมชนกาดกองตาเหนือ 
18.290007,99.498412 

ถึง 
18.290112,99.449904 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีชุม 
18.286636,99.500048 

ถึง 
18.287328,99.497245 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนไปรษณีย ชุมชนศรีเกิด 
18.286636,99.500048  

ถึง 
 18.290112,99.499041 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนทิพยวรรณ ชุมชนกลางเวียงใต 
18.287328,99.497245 

ถึง  
18.290007,99.498412 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนกลางเวียงเหนือ 
 0.117205 ตารางกิโลเมตร 

ถนนพหลโยธิน 151-187 (เลขคี่),ถนนทิพยวรรณ 35-175 (เลขคี่) 
ถนนรอบเวียง 115/1-181 (เลขคี่),ถนนรอบเวียง 62-108 (เลขคู) 

ถนนราชวงค 86/1-108/7 (เลขคู),ถนนราชวงค 1117-165/2 (เลขคี)่ 
ถนนบุญวาทย 1-43/4 (เลขคี่),ถนนบุญวาทย 2-84/5 (เลขคู) 
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แผนที่เขตชุมชนกลางเวยีง(เหนือ)

ทิศเหนือ

ชุมชนกลางเวยีง(เหนือ)
รหัสชุมชน -

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

ฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร 054237220

ถนนทิพยช์า้ง ชุมชนกองต้าเหนือ 18.290007,99.498412 - 18.290112,99.499041
ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีชุม 18.286636,99.500048 - 18.287328,99.497245
ถนนไปรษณีย์ ี่เขตชุมชนศรีเกิด 18.286636,99.500048 - 18.290112,99.499041
ถนนทิพยว์รรณ ชุมชนกลางเวียง(ใต้) 18.287328,99.497245 - 18.290007,99.498412

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนกลางเวยีง(เหนือ)     0.117025     ตารางกิโลเมตร

พื้นที่เข
ตชุมช

นกอง
ตา้เหนื

อ

ถนนทิพยว์รรณ

พื้นที่เข
ตชุมช

นศรีชุ
ม

พื้นที่เขตชุมชนกลางเวยีง(ใต)้



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนกาดกองตากลาง 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพื่อให
สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชน
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน    
ของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน          
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปาง จึงจัดตั้งชุมชนกาดกองตากลาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมนํ้าวัง ชุมชนบานปงสนุก 
18.292150,99.498425  

ถึง  
18.292603,99.499899 

ทิศใต ติดเขต ถนนทิพยชาง ชุมชนกลางเวียงเหนือ 
18.290183,99.499091  

ถึง  
18.290843,99.501020 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนไปรษณีย ชุมชนกาดกองตาเหนือ 
18.292603,99.499899  

ถึง  
18.290843,99.501020 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนทิพยวรรณ ชุมชนกาดกองตากลาง 
18.292150,99.498425  

ถึง  
18.290183,99.499091 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนกาดกองตากลาง 
0.046713 ตารางกิโลเมตร 

ถนนทิพยชาง 60-166 (เลขคู) 
ถนนตลาดเกา 51-119 (เลขคี่) 
ถนนตลาดเกา 68-166 (เลขคู)  
ถนนทิพยวรรณ 1-33 (เลขคี่)  

ถนนไปรษณีย 1508-1541 (เลขคี่) 





แผนที่เเบ่งเขตชุมชนกาดกองตา้กลาง

ทิศเหนือ

ชุมชนกาดกองต้ากลาง
รหัสชุมชน 52990037

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ้าวงั
ถนนทิพยช์า้ง
ถนนไปรษณีย์
ถนนทิพยว์รรณ

ชุมชนปงสนุก
ชุมชนกลางเวียงเหนือ
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
ชุมชนกาดกองต้าใต้

18.292150,99.498425 - 18.292603,99.499899
18.290183,99.499091 - 18.290843,99.501020
18.292603,99.499899 - 18.290843,99.501020
18.292150,99.498425 - 18.290183,99.499091

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนกาดกองตา้กลาง     0.046713     ตารางกิโลเมตร

เเม่นํ้าว
งั

พื้นที่เขต
ชุมชนบา้

นปงสนุก

ถนนทิ
พยช์า้ง

พื้นที่เข
ตชุมชน

กลางเว
ียงเหนือ

ถนนทิพยว์รรณ
พื้นที่เขตชุมชนกาดกองตา้ใต้ ถนนทิพยว์รรณ

ถนน
ตลา

ดเก่า

ตรอกปงพระเนตรชา้ง

18.292599 ,
99.500001

18.291486 ,
99.501661
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18.290843 ,
99.501920
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99.290183
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1379-1365
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175

56
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64/5 - 9

ถนนไปรษณีย์
พื้นที่เขตชุมชนกาดกองตา้เหนือ

สะพาน100ปี



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนกาดกองตาใต 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน              
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน          
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนกาดกองตาใต ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมนํ้าวัง ชุมชนบานปงสนุก 
18.290829,99.492962  

ถึง  
18.292188,99.498315  

ทิศใต ติดเขต ถนนทิพยชาง ปลอดชุมชน 
18.492857,99.290652  

ถึง  
18.290200,99.498981  

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนทิพยวรรณ ชุมชนกาดกองตาเหนือ 
18.292188,99.498315  

ถึง  
18.290200,99.498981  

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนบานเชียงราย ชุมชนสิงหชัย 
18.290829,99.492962 

 ถึง  
18.492857,99.290652 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือนท่ี 

พื้นท่ีชุมชนกาดกองตาใต 
0.09096 ตารางกิโลเมตร 

ถนนตลาดเกา ต.สวนดอก เลขท่ี 119/1 - 288 (ตลอดสาย) 
ถนนทิพยชาง เลขที่ 168 - 332 (เลขคู) 
ถนนทิพยวรรณ เลขท่ี 2 - 34 (เลขคู) 

ถนนเจริญเมือง เลขที่ 1574 - 1590 (ตลอดสาย) 
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วดัเกาะวาลุการาม

พื้นที่ชุมชนบา้นปงสนุก

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

พื้นที่ชุมชนกาดกองตา้เหนือ

พื้นที่ชุมชนสิงห์ชยั

 ศูนยเ์รียนรู้ ชุมชนกองตา้ใต้

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนกาดกองตา้ใต้

ทิศเหนือ

ชุมชนกาดกองต้าใต้
รหัสชุมชน 52990038

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ้าวงั
ถนนทิพยช์า้ง

ถนนทิพยว์รรรณ
ถนนบา้นเชียงราย

ชุมชนปงสนุก
เขตปลอดชุมชน
ชุมชนกองตา้เหนือ
ชุมชนสิงห์ชยั

18.290829,99.492962 - 18.292188,99.498315
18.492857,99.290652 - 18.290200,99.498981
18.292188,99.498315 - 18.290200,99.498981
18.290829,99.492962 - 18.492857,99.290652

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนกาดกองตา้ใต ้    0.090906     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนกาดกองตาเหนือ 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนกาดกองตาเหนือ ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนปงสนุก 
18.292599,99.500001  

ถึง  
18.292914,99.500838 

ทิศใต ติดเขต ถนนทิพยชาง ชุมชนศรีเกิด 
18.290936,99.510099  

ถึง 
 18.291486,99.501661 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนรัษฎา ชุมชนศรีเกิด 
18.292914,99.500838 

 ถึง 
 18.291486,99.501661 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนไปรษณยี ชุมชนกาดกองตากลาง 
18.292599,99.500001  

ถึง  
18.290936,99.510099 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนกาดกองตาเหนือ 
0.020377 ตารางกิโลเมตร 

ถนนรัษฎา 2-60/1 (เลขคู) ,ถนนทิพยชาง 24-58 (เลขคู) 
ถนนตลาดเกา 1-21/25 (เลขคี่) ,ถนนตลาดเกา 2-56 (เลขคู) 

ถนนไปรษณีย 1-43 (เลขคี่), ถนนไปรษณยี 1369-1383 (ตลอดสาย) 
ถนนตลาดเกา 32/1,64/6,64/7,64/9 

 

 

 





แผนที�เเบ่งเขตชุมชนกาดกองตา้เหนือ

ทิศเหนือ

ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
รหัสชุมชน 52990037

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ�าวงั
ถนนทิพยช์า้ง

ถนนรัษฎา
ถนนไปรษณีย์

ชุมชนปงสนุก
ชุมชนศรีเกิด
ชุมชนศรีเกิด

ชุมชนกาดกองตา้กลาง

18.292599,99.500001 - 18.292914,99.500838
18.290936,99.510099 - 18.291486,99.501661
18.292914,99.500838 - 18.291486,99.501661
18.292599,99.500001 - 18.290936,99.510099

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนกาดกองตา้เหนือ  0.020377     ตารางกิโลเมตร

เเม่นํ�าวงั

พื�นที�เขตชุมชนบา้นปงสนุก

ถนนรัษฎา
พื�นที�เขตชุมชนศรีเกิด
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สะพานรัชฎา 18.292914 ,
99.500838

18.292599 ,
99.500001

18.291486 ,
99.501661

18.291486 ,
99.501661

18.290936 ,
99.501099

18.290843 ,
99.501920

24-26

62

51

1520
1505

21/25

2

13

57

9

1379-1365

56

64/5 - 9

2 - 4 - 6

ถน
นทิพยช์

า้ง

พื�นที�เขตชุมชนศรีเกิ
ด

ถนนไปรษณีย์

พื�นที�เขตชุมชนกาดกองตา้กลาง



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนการเคหะนครลําปาง 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้ งชุมชนการเคหะนครลําปาง 1 ตําบลพระบาท             
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี    

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนการเคหะ 
ชุมชนการเคหะนคร

ลําปาง 3 

18.270004,99.501839  
ถึง  

18.269777,99.506031 

ทิศใต ติดเขต ถนนลําปาง 1 เขตปลอดชุมชน 
18.267617,99.499274 

 ถึง 
 18.267241,99.500883 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนการเคหะ 
ชุมชนการเคหะนคร

ลําปาง 2 

18.269777,99.506031 
 ถึง  

18.267241,99.500883 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนการเคหะ 
ชุมชนการเคหะนคร

ลําปาง 3 

18.270321,99.500553  
ถึง  

18.267617,99.499274 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนการเคหะนครลําปาง 1 
0.063768 ตารางกิโลเมตร 

ถนนการเคหะ เลขที่ 1-301 
ถนนการเคหะ เลขที่ 372-624 
ถนนการเคหะ เลขที่ 340,341 
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แผนที่เเบ่งเขตชุมชนการเคหะนครลาํปาง 1

ทิศเหนือ

ชุมชนการเคหะนครลําปาง 1
รหัสชุมชน 52990015

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนการเคหะ
ถนนลาํปาง 1
ถนนการเคหะ
ถนนการเคหะ

ชุมชนการเคหะ 3
เขตปลอดชุมชน
ชุมชนการเคหะ 2
ชุมชนการเคหะ 3

18.270004,99.501839 - 18.269777,99.506031
18.267617,99.499274 - 18.267241,99.500883
18.269777,99.506031 - 18.267241,99.500883
18.270321,99.500553 - 18.267617,99.499274

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนการเคหะนครลาํปาง 1   0.063768 ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนการเคหะนครลําปาง 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้ งชุมชนการเคหะนครลําปาง 2 ตําบลพระบาท             
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี     

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ทุงนาวางเปลา ทาอากาศยานลําปาง 
18.269777,99.506031 

ถึง 
18.268859,99.502841 

ทิศใต ติดเขต ทุงนาวางเปลา เขตปลอดชุมชน 
18.267241,99.500883 

ถึง 
18.267432,99.502240 

ทิศตะวันออก ติดเขต ทาอากาศยานลําปาง เขตปลอดชุมชน 
18.268476,99.503229 

ถึง 
18.267504,99.503410 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนการเคหะ 
ชุมชนการเคหะนคร

ลําปาง 1 

18.269777,99.506031 
ถึง 

18.267241,99.500883 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนการเคหะนครลําปาง 2 

0.046527 ตารางกิโลเมตร 

ถนนการเคหะ เลขที่ 343-371 
ถนนการเคหะ เลขที่ 392-424 
ถนนการเคหะ เลขที่ 425-450 
ถนนการเคหะ เลขที่ 451-585 

 





18.26977777 ,
99.50603186

18.268476,
99.503229

18.2675044 ,
99.5034108

18.267432,
99.502240

18.267241 ,
99.500883

ศาลาอเนกประสงค์

สนามกีฬา

พื�นที�เขตปลอดชุมชน

พื�นที�เขตท่าอากาศยาน

พื�นที�เขตท่าอากาศยาน

618

608
604

599

991

371
390

356

354

40

39

161

107

28

84

21
82

16
12

49
1

498 509
51

0

521

528

361

587

578

577

572

546 568

พื�น
ที�เ

ขต
ชุม

ชน
กา

รเค
หะ

 1

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนสุขสวสัดิ�

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนการเคหะนครลาํปาง 2

ทิศเหนือ

ชุมชนการเคหะนครลาํปาง �
รหัสชุมชน 52990015

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ทุ่งนาวา่งเปล่า
ทุ่งนาวา่งเปล่า

ท่าอากาศยานลาํปาง
ถนนการเคหะ

ท่าอากาศยานลาํปาง
เขตปลอดชุมชน
เขตปลอดชุมชน
ชุมชนการเคหะ �

18.269777,99.506031 - 18.268859,99.502841
18.267241,99.500883 - 18.267432,99.502240
18.268476,99.503229 - 18.267504,99.503410
18.269777,99.506031 - 18.267241,99.500883

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนการเคหะนครลาํปาง 2   0.046527 ตารางกิโลเมตร

18.267421,
99.503488



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนการเคหะนครลําปาง 3 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้ งชุมชนการเคหะนครลําปาง 3 ตําบลพระบาท              
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี      

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ทาอากาศยาน

ลําปาง 
ชุมชนศรีชุม - ปาไผ 

18.271299,99.500408  
ถึง  

18.270979,99.510359 

ทิศใต ติดเขต ถนนการเคหะ เทศบาลเมืองเขลางค 
18.268642,99.487969  

ถึง 
18.267361,99.499030 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนการเคหะ 
ชุมชนการเคหะนคร

ลําปาง 1 

18.270321,99.500553 
 ถึง 

18.267361,99.499030 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนลําปาง 

แมทะ 
เขตปลอดชุมชน 

18.270078,99.498467  
ถึง 

18.268642,99.487969 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนการเคหะนครลําปาง 3 

0.094384 ตารางกิโลเมตร 

ถนนการเคหะ เลขที่ 302-332 
ถนนการเคหะ เลขที่ 590-604 
ถนนการเคหะ เลขที่ 605-614 
ถนนการเคหะ เลขที่ 625-870 

 

 





สาํนกังานการเคหะ
ชุมชนลาํปาง ศาลพระภูมิชุมชน

ปตท.กอกชุม ลาํปาง

ถน
นล

าํป
าง

-เเ
ม่ท

ะ

ถน
นล

าํป
าง

-เเ
ม่ท

ะ

ถน
นล

าํป
าง

-เเ
ม่ท

ะ

18.270979,
99.501359

18.271299 ,
99.500400

18.2673611 ,
99.4990302

18.268642 ,
99.487969

18.270078 ,
99.498467

สนามกีฬา

18.270321 ,
99.500553

18.270004111,
99.501839808

พื�นที�เขตชุมชนถาวรสุข

พื�นที�เขตชุมชน
เทศบาลเมืองเขลาค์

พื�น
ที�เ

ขต
ปล

อด
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ชน
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636

634

119/333

158
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284
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514

643

119/694

125

704/23

พื�น
ที�เ

ขต
ชุม

ชน
กา

รเค
หะ

 1

ถน
นก

าร
เคห

ะ

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนการเคหะนครลาํปาง 3

ทิศเหนือ

ชุมชนการเคหะนครลาํปาง �
รหัสชุมชน 52990015

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ท่าอากาศยานลาํปาง
ถนนการเคหะ
ถนนการเคหะ

ถนนลาํปาง - แม่ทะ

ชุมชนถาวรสุข
เทศบาลเมืองเขลางค์
ชุมชนการเคหะ �
เขตปลอดชุมชน

18.271299,99.500408 - 18.270979,99.510359
18.268642,99.487969 - 18.267361,99.499030
18.270321,99.500553 - 18.267361,99.499030
18.270078,99.498467 - 18.268642,99.487969

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนการเคหะนครลาํปาง 3   0.094384 ตารางกิโลเมตร

18.269822,
99.501634



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การจัดตั้งชุมชนกําแพงเมือง 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนกําแพงเมือง 1 ตําบลเวียงเหนือ                       อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี       

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต คลองคูเมือง ชุมชนประตูตาล 
18.301479,99.501942  

ถึง  
18.301621,99.502456 

ทิศใต ตดิเขต ถนนวังโคง ชุมชนแจงหัวริน 
18.297368,99.499246  

ถึง 
 18.298724,99.503658 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนวงัโคง ชุมชนพระแกว-หัวขวง 
18.302625,99.503413  

ถึง 
18.298724,99.503658 

ทิศตะวันตก ติดเขต คลองคูเมือง ชุมชนกําแพงเมือง 2 
18.301621,99.502456  

ถึง 
 18.297368,99.499246 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนกําแพงเมือง 1 
0.13959 ตารางกิโลเมตร 

ถนนกําแพงเมือง เลขที่ 1-83/1 (เลขคี่) 
ถนนกําแพงเมือง เลขที่ 2-48/5 (เลขคู) 

ถนนวังโคง เลขที่ 15-153 (เลขคี่) 
ถนนประตูมา เลขที่ 53-117/1 (เลขคี่) 
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พื้นที่เขตชุมชนประตูตาล

18.302910 ,
99.503330

18.302503,
99.505394

ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนกาํเเพ

งเมือง

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนกาํเเพงเมือง 1

ทิศเหนือ

ชุมชนกําเเพงเมือง 1
รหัสชุมชน 52990025

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

คลองคูเมือง
ถนนวงัโคง้
ถนนวงัโคง้
คลองคูเมือง

ชุมชนประตูตาล
ชุมชนเเจ่งหวัริน

ชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง
ชุมชนกาํแพงเมือง 2

18.301479,99.501942 - 18.301621,99.502456
18.297368,99.499246 - 18.298724,99.503658
18.302625,99.503413 - 18.298724,99.503658
18.301621,99.502456 - 18.297368,99.499246

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนกาํเเพงเมือง 1 0.139595 ตารางกิโลเมตร

สวนสาธาร
ณะ

ประตูเวยีง



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนกําแพงเมือง 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนกําแพงเมือง 2 ตําบลเวียงเหนือ                       อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี        

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนพระเจาทันใจ

ซอย 2 
ส้ินสดุเขตเทศบาล 

18.302382,99.500874  
ถึง  

18.302747,99.501187 

ทิศใต ติดเขต คลองคูเมือง ชุมชนกําแพงเมือง 1 
18.297363,99.499018  

ถึง  
18.297368,99.499246 

ทิศตะวันออก ติดเขต คลองคูเมือง ชุมชนกําแพงเมือง 1 
18.301479,99.501942  

ถึง  
18.297363,99.499018 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนพระเจาทันใจ ชุมชนจามเทวี 
18.299.752,99.498296  

ถึง  
18.297363,99.499018 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนกําแพงเมือง 2 
0.101893 ตารางกิโลเมตร 

ถนนพระเจาทันใจ เลขท่ี 2-14/31 (เลขคู) 
ถนนพระเจาทันใจ ซ.1 เลขที่ 4-50/1 (เลขคู) 
ถนนพระเจาทันใจ ซ.1 เลขที่ 1-29/1 (เลขคู) 
ถนนพระเจาทันใจ ซ.2 เลขท่ี 2-56 (เลขคู) 

ถนนพระเจาทันใจ ซ.2 เลขที่ 3-31/2 (เลขคี่) 
ถนนวังโคง เลขที่ 1-47 (เลขคี่) 
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1

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนกาํเเพงเมือง 2

ทิศเหนือ

ชุมชนกําเเพงเมือง 2
รหัสชุมชน 52990025

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พิกดั
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนพระเจา้ทนัใจ ซอย 2
คลองคูเมือง
คลองคูเมือง

ถนนพระเจา้ทนัใจ

สิ้นสุดเขตเทศบาล
ชุมชนกาํแพงเมือง 1
ชุมชนกาํแพงเมือง 1

ชุมชนจามเทวี

18.302382,99.500874 - 18.302747,99.501187
18.297363,99.499018 - 18.297368,99.499246
18.301479,99.501942 - 18.297363,99.499018
18.299.752,99.498296 - 18.297363,99.499018

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนกาํเเพงเมือง 2 0.101893 ตารางกิโลเมตร

วดัหนองลาคอน
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนจามเทวี 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณ และการมีสวนรวมของประชาชน           
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน    
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนจามเทวี ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง     
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้        

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ซอยสายลมจอย เทศบาลตําบลตนธงชัย 
18.303245,99.487219  

ถึง  
18.301779,99.491125 

ทิศใต ติดเขต ถนนจามเทวี ชุมชนศรีบุญโยง  
18.302124,99.482895 

 ถึง  
18.297443,99.498761 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนพระเจาทันใจ ชุมชนกําแพงเมือง 
18.299810,99.498172 

 ถึง  
18.297443,99.498761 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสามดวงสามัคคี เทศบาลตําบลบอแฮว 
18.303245,99.487219 

 ถึง  
18.302124,99.482895 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนที่ 

พื้นท่ีชุมชนจามเทวี 
0.456805 ตารางกิโลเมตร 

ถนนจามเทวี เลขที่ 2 - 230 (เลขคู) 
ถนนจามเทวี ซอย 2 เลขท่ี 1 - 75 (ตลอดสาย) 

ถนนจามเทวี ซอย 4 เลขที่ 1 - 39/1 (ตลอดสาย) 
ถนนจามเทวี ซอย 6 เลขที่ 1 - 40/1 (ตลอดสาย) 

ถนนพระเจาทันใจ เลขที่ 1 - 67 (เลขคี่) 
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พื้นที่ชุมชนศรีบุญโยง

พื้นที่ชุมชนเจริญประเทศ

พื้นที่ชุมชนกาํเเพงเมือง

พื้นที่เขตเทศบาลตาํบลบ่อเเฮว้

ถนน จามเทว ีซ.4

วดัศรีบุญโยง

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนศรีบุญโยง

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนจามเทวี

ทิศเหนือ

ชุมชนจามเทวี
รหัสชุมชน 52990017

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ซอยสายลมจอย
ถนนจามเทวี

ถนนพระเจา้ทนัใจ
ถนนสามดวง

เทศบาลตาํบลตน้ธงชยั
ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนกาํแพงเมือง
เทศบาลตาํบลบ่อแฮว้

18.303245,99.487219 - 18.301779,99.491125
18.302124,99.482895 - 18.297443,99.498761
18.299810,99.498172 - 18.297443,99.498761
18.303245,99.487219 - 18.302124,99.482895

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนจามเทวี     0.456805     ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ชุมชนบา้นปงสนุก

พื้นที่ชุมชนสามดวงสามคัคี

18
2/2

0



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนเจริญประเทศ 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนเจริญประเทศ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง    
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้          

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนจามเทวี ชุมชนจามเทวี 
18.299071,99.492514 

 ถึง 
18.298304,99.495445 

ทิศใต ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนกาดกองตาใต 
18.294280,99.490422 

 ถึง 
18.291700,99.495180 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนจามเทวีซอย 1 ชุมชนปงสนุก 
18.296779,99.495244 

 ถึง 
18.291944,99.495708 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนศรีบุญโยง ชุมชนศรีบุญโยง 
18.299071,99.492514 

 ถึง 
18.294914,99.490665 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนเจริญประเทศ 
0.259003 ตารางกิโลเมตร 

ถนนเจริญประเทศ  121-157 (เลขค่ี) 
ถนนเจริญประเทศ 164-230 (เลขคู) 

ถนนปงสําราญ 1-35 (เลขคี่) 
ถนนปงสนุก 135-185 (เลขคี่) 
ถนนปงสนุก 142-164 (เลขคู) 

 





เเมน่ํ้ าวงั

ถน
นบุ
ญโ
ยง

ถนนจามเทวี

ถน
นจ

าม
เท
วี ซ

อย
 1

ถน
นป
งส
นุก

 ซอ
ย 2ถนนปงสนุก

ซอยพงษส์าํราญ

ถนนเจริญประเทศ

ถนนเจริญประเทศ

ซอ
ยเจ
ริญ
ปร
ะเท

ศ4
ซอย

เจริญ
ประ

เทศ
1

ซอ
ยเจ
ริญ
ปร
ะเท

ศ2

ซอ
ยเจ
ริญ
ประ

เทศ
3

18.2983047,
99.4954457

18.2985527,
99.4944305

18.2990713 ,
99.4925149

18.295474 ,
99.493611

18.2919448 ,
99.4957082

18.291700,
99.495180

18.292349,
99.491938

18.294280 ,
99.490472

18.29491549,
99.49066599

18.296779 ,
99.495244

โรงพยาบาลแวนแซนดว์ูร์ด

โรงเรียนวิชชนารี

โรงเรียนไตรภพวิทยา

สถานีตาํรวจภูธรเมืองลาํปาง

พ้ืน
ท่ีเข

ตชุ
มช
นบ
า้นป

งส
นุก

พื ้น
ท่ีเ
ขต

ชุม
ชน

บา้
นป

งส
นุก

พื้นที่เขตชุมชนบา้นปงสนุก

พื้นที่เขตชุมชนจามเทวี

พื้น
ที่เข

ตชุม
ชนศ

รีบุญ
โยง

พื้นที่เขตชุมชนสิงห์ชยั

พื้นที่เขตชุ
มชนกาดก

องตา้ใต้

บริ
ษทั

 โท
รคม

นาค
มแ
ห่ง
ชาติ

จาํก
ดั

164

168172

1

123

21/1

135

26

2

212
212/1

214

228 224 222

18

99

18

20

68

72/1

35/1

165-167

136

137

162

86

18

152

150

148

146/2

30
26

8

6

4

2/7

83
81/6
81/1

71/1

95 612/2 91

โบสถ์

8

157

4/2

195/9

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนเจริญประเทศ

ทิศเหนือ

ชุมชนเจริญประเทศ
รหัสชุมชน 52990009

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนจามเทวี
แม่นํ้าวงั

ถนนจามเทว ีซอย 1
ถนนศรีบุญโยง

ชุมชนจามเทวี
ชุมชนกาดกองตา้ใต้

ชุมชนปงสนุก
ชุมชนศรีบุญโยง

18.299071,99.492514 - 18.298304,99.495445
18.294280,99.490422 - 18.291700,99.495180
18.296779,99.495244 - 18.291944,99.495708
18.299071,99.492514 - 18.294914,99.490665

ศนูยก์
ารเรีย

นรู้

ชุมช
นเจริ

ญ

ประเ
ทศ

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนเจริญประเทศ 0.259003 ตารางกิโลเมตร

18.292095,
99.493468

18.292166,
99.494261

18.294579,
99.491867

18.298515,
99.493226

สะพานพฒันาภาคเหนือ



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนเจริญสุข 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนเจริญสุข ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง        จังหวัด
ลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี         

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
 

ถนนพหลโยธิน 
 

เขตปลอดชุมชน 
18.281305,99.499832  

ถึง 
18.281423,99.502240 

ทิศใต ติดเขต 

 
ถนนซุปเปอรไฮยเวย

ลําปาง - งาว 
 

ชุมชนสุขสวัสดิ ์
18.276516,99.498754 

ถึง  
18.276010,99.499900 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสิริวิสาล เขตปลอดชุมชน 
18.281423,99.502240 

ถึง 
18.276010,99.499900 

ทิศตะวันตก ติดเขต ทางรถไฟ เขตปลอดชุมชน 
18.281305,99.499832 

ถึง  
18.276516,99.498754 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนที่ 

 



ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนแตละชุมชน ปรากฏตามแผนที่ชุมชนตามท่ี
แนบทายประกาศน้ี บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใดของเทศบาลนครลําปางในสวนท่ีกําหนดไวแลวในประกาศน้ี
หรือขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 

ประกาศ          ณ          วันที่          กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
  

พื้นที่ชุมชนเจริญสุข 
0.09096 ตารางกิโลเมตร 

ถนนลําปาง-แมทะ เลขที่ 1-71 (เลขคี่) 
ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 1 เลขที่ 1-116 (ตลอดสาย) 

ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 1 เลขที่ 9849 
ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 3 เลขที่ 1-81 (ตลอดสาย) 
ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว เลขท่ี 282-320 (เลขคู) 

ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว ซอย 6 เลขที่ 4-89 (ตลอดสาย) 





18.278185 ,
99.486399

18.281016,
99.485173

18.2776081,
99.4767518

18.2737421 ,
99.4799288

ถนน
ซุปเ

ปอร์
ไฮย

เ์วยล์
าํปา

ง - ง
าว

พื้นที่
เขต

ชุมช
นสุข

สวสั
ด์ิ

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

พื้นที่เ
ขตปล

อดชุม
ชน

พืน้
ที่เข

ตชุม
ชนร

ถไฟ
นคร

ลาํป
าง

พื้นที่เขตปลอดชุมชน
ถนนทางรถไฟ

ถนนทางรถไฟ

ถนนทางรถไฟ

ถนน
พห
ลโย

ธิน

ถนนพห
ลโยธิน

บิ๊กชี
 ลาํป

าง

สถานี
ขนส่ง

ผูโ้ดย
สาร

จงัหว
ดัลาํป

าง บข
ส.

ลาํปาง

โตโยตา้
ลาํปาง

ปั๊มนํ้ามนัเชลล ์สิริวณิช
สาขา1

คลงันํ้ามนัเชลล ์บริษทั
เชลลแ์ห่งประเทศไทย

ปตท

167

141/1
143

147
155

67
67/10-11

67/15

200 90

84

130
136

142/3-4-5

136/88 136/20

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนเจริญสุข

ทิศเหนือ

ชุมชนเจริญสุข
รหัสชุมชน 52990041

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนพหลโยธิน
ถนนไฮยเ์วยล์าํปาง - งาว

ถนนสิริวสิาล
ทางรถไฟ

เขตปลอดชุมชน
ชุมชนสุขสวสัดิ์
เขตปลอดชุมชน
เขตปลอดชุมชน

18.277608,99.476751 - 18.281816,99.485173
18.273368,99.479566 - 18.278185,99.486399
18.281016,99.485173 - 18.278185,99.486399
18.277608,99.476751 - 18.273368,99.479566

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนเจริญสุข

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนเจริญสุข   0.330279 ตารางกิโลเมตร

บริษทั อีซูซุลาํปาง จาํกดั

สาขาถนนไฮเวยล์าํปาง

 (ขา้งบิก๊ซี)

บริษ
ทั ฟ้าใ

สคอ
นสต

รัค

ชัน่ทู
ลส์ล

าํปาง

Kerry
Express 

Lampangถนนจนัทรสุรินทร์

ถนนสิริวสิาล
Graph Bistro Cafe

18.280047,

99.482561

18.276564 ,
99.483864

ลาํปางเร
สซิเดนซ์

ไพศาลอ
ะไหล่ยน

ต์

Godung Gym

C2 Residence

โรงแรม
ฮ็อป อินน์

ลาํปาง ซิตี้ เซ็น

เตอร์ HOP INN

Lampang City Center

หา้งหุ้น
ส่วน

จาํกดัเซ่
งมุย้ลาํป

างนพพรค
าร์เซ็นเต

อร์

สมาคม
กูภ้ยั

ลาํปาง

138/180

51
47
41
31

9

23

7

21

1

18.273360,
99.479566



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การจัดตั้งชุมชนแจงหัวริน 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตน เองและมี บทบาทในการแก ไ ขปญหาโค รงสร า ง พ้ืนฐ าน  เ ศ รษฐกิ จ  สั งคม  การ จัดก ารสิ่ ง แ วดล อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะ
และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่น และเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนแจงหัวริน ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนวังโคง ชุมชนกําแพงเมือง 
18.297063,99.499156  

ถึง  
18.298604,99.504265 

ทิศใต ติดเขต แมนํ้าวัง ชุมชนศรีเกิด 
18.293579,99.500689  

ถึง  
18.294098,99.502473 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา 

18.298604,99.504265  
ถึง  

18.294315,99.502161 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนรัษฎา ชุมชนบานปงสนุก 
18.297063,99.499156  

ถึง  
18.293579,99.500689 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนท่ี 

พื้นที่ชุมชนแจงหัวริน 
0.14892 ตารางกิโลเมตร 

ถนนพระแกว เลขท่ี 1-75 (เลขคี่),ถนนพระแกว เลขท่ี 2-22 (เลขคู) 
ถนนปาไม  เลขที่ 1- 5/1 (เลขคี่),ถนนปาไม เลขที่ 2-60 (เลขคู) 

ถนนรัษฏา เลขที่ 1-75 (เลขคี่),ตรอกแจงหัวริน เลขที่ 1-44 (ตลอดสาย) 
ตรอกแจงหัวริน เลขที่ 9809,ตรอกสันโคง เลขท่ี 1-52/1 (ตลอดสาย) 
ถนนวังโคง เลขที่ 2-90 (เลขคู),ถนนประตูมา เลขที่ 1-49/1 (เลขคี่) 

 





ถนนวงัโ
คง้

ถนนวงัโ
คง้

ถนนวงัโ
คง้

ถนนรัษฎา

ถนนรัษฎา

ถนนรัษฎา

ถนนป่าไม
้

ถนนพระเเกว้

ถนนปงสนุก

ถนนเจริญประเทศ

ถน
นป
ระตู

มา้

ถน
นป
ระตู

มา้

ถน
นป

ระ
ตูม

า้

ซอยแสงบวั

ซอย วงัเหนือ

ถนนป่าไม
้

สะพานรัษฎาภิเศก
ซอย ตรอกสนัโคง้

ซอ
ยตรอกสันโคง้

ซอย ตร อก สนั โคง้

ถนนกาํเเพงเมือง

ซ.3/1

ตรอกเเจง่หวัริน

วดัเเจ่งหวัริน

ร้านขายของชาํ
20-25 บาท8682

74
49

44
40

38

32

2
1/3

31
38

27

7

1

75

63/2

57

53

50
54

41/1
38/2

24

2
1/1

75

ตลาดเทศบาล 3

59
52/1

50

55

51

3

1

2
4 8/1

8

4
2

1

ร้าน 88 ช็อป

เจ๊บ๊วย
กระเพาะปลา

ตุ๋ย เเบตเตอรี่

ธนกฤต
มอเตอรื

ร้าน
กา้วกา้วถนน พระเจา้ทนัใจ

รูปปั้นมา้ขาว

สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา

ซอ
ย ป

ลาย
นา

ตรอก นาสร้อย

The gravity club

ตาํรวจภูธรจงัหวดัลาํปาง

เบล โมบาย

ร้านเจ๊อ๋อย
ลูกชิ้นเขียง
เเจ่งหวัริน

Chi Nana

วดัดอกพร้าว

วดัดอกบวั

ถนนจามเทวี

สะพานชา้งเผือก

พื้นที่ชุมชนกาํเเพงเมือง

แม่นํ้าวงั

พื้นที่ชุมชนศรีเกิด

พื้นที่ชุมชนศรีลอ้ม-แสงเมืองมา

พื้นที่ชุมชนปงสนุก

18.2940986°
99.5024732°

18.294315°
99.5021616°

18.293579°
99.500689°

18.297063°
99.499156°

18.298604°
99.5042659°

ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนเเจ่งหวัริน

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนเเจ่งหวัริน

ทิศเหนือ

ชุมชนเเจ่งหัวริน
รหัสชุมชน 52990014

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนวงัโคง้
แม่นํ้าวงั

ถนนประตูมา้
ถนนรัษฎา

ชุมชนกาํแพงเมือง
ชุมชนศรีเกิด

ชุมชนศรีลอ้ม - แสงเมืองมา
ชุมชนปงสนุก

18.297063,99.499156 - 18.298604,99.504265
18.293579,99.500689 - 18.294098,99.502473
18.298604,99.504265 - 18.294315,99.502161
18.297063,99.499156 - 18.293579,99.500689

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนเเจ่งหวัริน     0.1489236     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนชางแตม 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนชางแตม ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนประตูมา เทศบาลตําบลตนธงชัย 
18.299071,99.492514  

ถึง 
18.298304,99.495445 

ทิศใต ติดเขต ถนนชางแตม ชุมชนพระแกว-หัวขวง 
18.294280,99.490422  

ถึง 
 18.291700,99.495180 

ทิศตะวันออก ติดเขต แมนํ้าวัง เทศบาลเมืองพิชัย 
18.296779,99.495244  

ถึง 
 18.291944,99.495708 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนบานประตมูา 
18.299071,99.492514  

ถึง  
18.294914,99.490665 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนที่ 

พื้นท่ีชุมชนชางแตม 
0.269989 ตารางกิโลเมตร 

ถนนประตูมา เลขที่ 184-244 (เลขคู) ,ถนนชางแตม เลขท่ี1-78 (ตลอดสาย) 
ถนนชางแตม เลขที่ 9849 ,ถนนชางแตม ซอย 1 เลขที่ 1-25/2 (ตลอดสาย) 

ถนนทาตนเก๋ียง เลขท่ี 1-34/1 (ตลอดสาย) 
ถนนพระแกว เลขที่ 108 – 126 (เลขคู) 

ถนนพระแกว (เลขคู) 

 





เเมน่ํ้ าวงั

18.301475,99.510118

18.30228090 ,99.50872344

18.302561 ,99.511238

18.305397,
99.514179

18.307822 ,
99.512524

พื้นที่เขตชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง
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40/253/2
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ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนช่างเเตม้

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนช่างเเตม้

ทิศเหนือ

ชุมชนช่างเเต้ม
รหัสชุมชน 52990011

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนประตูมา้
ถนนช่างแตม้
แม่นํ้าวงั

ถนนประตูมา้

เทศบาลตาํบลตน้ธงชยั
ชุมชนพระแกว้ - หวัข่วง

เทศบาลเมืองพิชยั
ชุมชนประตูมา้

18.307822,99.512524 - 18.305397,99.514179
18.302280,99.508723 - 18.302561,99.511238
18.305397,99.514179 - 18.302561,99.511238
18.307822,99.512524 - 18.302280,99.508723

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนช่างเเตม้  0.269989 ตารางกิโลเมตร

เเนวกาํเเพงเมืองเก่า

18.302238,99.510885



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนชาวจีน 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชน กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้ งชุมชนชาวจีน ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง           
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนมนตรี 
ชุมชนหลังโรงเรียน

มัธยมวิทยา 

18.282955,99.475390 
ถึง 

18.280010,99.479535 

ทิศใต ติดเขต ถนนประสานไมตรี ชุมชนรถไฟ 
18.278705,99.477668 

ถึง 
18.280723,99.473463 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนฉัตรไชย ชุมชนเจริญสุข 
18.280010,99.479535  

ถึง  
18.278705,99.477668 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสุเรนทร 
ชุมชนตรอกไฟฟา 
พระยาสุเรนทร 

18.280723,99.473463 
ถึง  

18.282955,99.475390 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนชาวจีน 
0.169206 ตารางกิโลเมตร 

ถนนสุเรนทร 31-107 (เลขคี)่ 
ถนนประสานไมตรี 406-634  (เลขคู) 

ถนนฉัตรไชย 342-384/1 (เลขคู) 
ถนนมนตรี 1-25/52 (เลขคี่) 
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รหัสชุมชน -

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

ฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร 054237220
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ถนนประสานไมตรี ชุมชนรถไฟ 18.278705,99.477668 - 18.280723,99.473463
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ถนนสุเรนทร์ ชุมชนตรอกไฟฟ้าพระสุเรนทร์ 18.280723,99.473463 - 18.282955,99.475390
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พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนชาวจีน     0.169209     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนตรอกไฟฟาเกา  
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนตรอกไฟฟาเกา ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง  
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนมนตรี ชุมชนทาคราวนอย 
18.2844910,99.4731602 

ถึง
18.2844276,99.4712291 

ทิศใต ติดเขต ถนนประสานไมตรี ชุมชนรถไฟ 
18.282572,99.469573  

ถึง 
18.281572,99.471447 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนตรอกไฟฟาเกา 
ชุมชนตรอกไฟฟาพระยา

สุเรนทร 

18.2844910,99.4731602 
ถึง 

 18.281572,99.471447 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนเจริญวิทยา ชุมชนศรีบุญเรือง 
18.2844910,99.4731602 

ถึง 
 18.282572,99.469573 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนตรอกไฟฟาเกา  
  0.06664 ตารางกิโลเมตร 

ถนนมนตรี 27,29 (เลขคี่) 
ถนนตรอกไฟฟาเกา 1-97 (เลขคี่) 

ถนนประสานไมตรี 74-144 (เลขคู) 
ถนนเจริญวิทยา 4-20/6 (เลขคู) 

ถนนตัดใหม 52-66 (เลขคู) 
ถนนตัดใหม 51/1-76/8 (เลขคี่) 
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ถนนประสานไมตรี

วทิ
ยา
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นเจ

ริญ
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นเจ
ริญ
วทิย

า

โรงเรียนเทศบาล 5
( บา้นศรีบุญเรือง )20/1

20/6

51/4
14/8

52/5

59
57/2

18.2844276°
99.4712291°

66

36/18

42/2
36/2243/2

36

34

2
1

72/1
74-76

90

150
18.282572°
99.469573°

ร้านลาบ
ป้านาง

ถนนตดัใหม่

ซอ
ย โ
ชค
ชยั

18.281572°
99.471447°

ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า(พระยาสุเรนท์)

พื้นที่ชุมชนรถไฟ

พื้นที่ชุมชนศรีบุญเรือง

พื้นที่ชุมชนท่าคราวนอ้ย

แผนที่เเบ่งเขต
ชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า

ทิศเหนือ

ชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า
รหัสชุมชน 52990018

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนมนตรี
ถนนประสานไมตรี
ถนนตรอกไฟฟ้าเก่า
ถนนเจริญวิทยา

ชุมชนท่าคราวนอ้ย
ชุมชนรถไฟ

ชุมชนตรอกไฟฟ้า(พระยาสุเรนท์)
ชุมชนศรีบุญเรือง

18.2844910,99.4731602 - 18.2844276,99.4712291
18.282572,99.469573 - 18.281572,99.471447

18.2844910,99.4731602 - 18.281572,99.471447
18.2844910,99.4731602 - 18.282572,99.469573

 พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า     0.066648     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนตรอกไฟฟาพระยาสุเรนทร 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนตรอกไฟฟาพระยาสุเรนทร ตําบลสบตุย          อําเภอ
เมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้        

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนมนตรี ชุมชนทาคราวนอย 
18.284243,99.473579  

ถึง 
18.2831106,99.475020 

ทิศใต ติดเขต ถนนประสานไมตรี ชุมชนรถไฟ 
18.281572,99.471447  

ถึง
18.2805881,99.472910 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสุเรนทร ชุมชนชาวจีน 
18.2831106,99.475020 

ถึง
18.2805881,99.472910 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนตรอกไฟฟาเกา ชุมชนตรอกไฟฟาเกา 
18.284243,99.473579  

ถึง 
18.281572,99.471447 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนตรอกไฟฟาพระยาสุเรนทร 
 0.08340 ตารางกิโลเมตร 

ถนนมนตรี 20-96 (เลขคู) 
ถนนมนตรี 25/35-25/37 (เลขคี่) 

ถนนสุเรนทร 22-126 (เลขคู) 
ถนนประสานไมตรี 4-72/1 (เลขคู) 
ถนนตรอกโรงไฟฟาเกา 2-46 (เลขคู) 
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59

36/18

36/20
36/15

36/13

36/29

42/2
36/22 36/21

36/25
43/2

36

34

2
1

72/1
74-76

62

122-126
114-116

Mini Big C
32/6-7

ตลาด

92

32/13

22/2

18.28311060°
99.4750200°

คลินิค
เพื่อนฝัน

บริษทัพฒันา
สหกลจาํกดั

ขา้วมนัไก่
เมืองมินทร์

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต

บา้นพระยาสุเรนทร
ราชเสนา

วงเวยีนนํ้าพุ

18.281572°
99.471447°

พื้นที่ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 2

พื้นที่ชุมชนท่าคราวนอ้ย

พื้นที่เขตชุมชนชาวจีน

พื้นที่ชุมชนรถไฟ

18.2809881°
99.472910°

แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
ตรอกโรงไฟฟ้า(พระยาสุเรนท์)

ทิศเหนือ

ชุมชนตรอกไฟฟ้า(พระยาสุเรนท์)
รหัสชุมชน 52990018

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนมนตรี
ถนนประสานไมตรี

ถนนสุเรนท์
ถนนตรอกไฟฟ้าเก่า

ชุมชนท่าคราวนอ้ย
ชุมชนรถไฟ
ชุมชนชาวจีน

ชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า

18.284243,99.473579 - 18.2831106,99.4750200
18.281572,99.471447 - 18.2805881,99.472910

 18.2831106,99.4750200 - 18.2805881,99.472910
18.284243,99.473579 -18.281572,99.471447

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนตรอกไฟฟ้า(พระยาสุเรนท์)   0.083401   ตารางกิโลเมตร

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนถาวรสุข 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ                 
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน                  
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนถาวรสุข ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

 

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พิกัด 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนลําปาง-แมทะ  

ซอย3 
ชุมชนศรีชุมปาไผ 

18.277608,99.476751 
ถึง 

18.280983,99.484835 

ทิศใต ติดเขต ท่ีดินวางเปลา เทศบาลเมืองเขลางค 
18.273742,99.479928 

ถึง 
18.278006,99.485857 

ทิศตะวันออก ติดเขต ทาอากาศยานลําปาง ทาอากาศยานลําปาง 
18.280983,99.484835   

ถึง
18.278006,99.485857 

ทิศตะวันตก ตดิเขต ถนนลําปาง-แมทะ ชุมชนสุขสวัสดิ ์
18.277608,99.476751 

ถึง 
18.273742,99.479928 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนที่ 

พื้นที่ชุมชนถาวรสุข 
0.171759 ตารางกิโลเมตร 

ถนนจันทรสุรินทร เลขท่ี 13 - 142   (ตลอดสาย) 
ถนนพหลโยธนิ  เลขที่ 86 - 142/6  (เลขคู) 

ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว เลขท่ี 65 - 181 (เลขคี่) 
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ถนนลาํปาง-เเม่ทะ ซอย5

ถนนลาํปาง-เเมท่ะ ซอย5

พื้นที่เขตชุมชนเคหะนครลาํปาง

พื้ นที่เขตท่าอากาศยานลาํปาง

พื้นที่เขตพื้นที่เขตทา่อากาศยานลาํปาง
พ้ืน

ท่ีเ
ขต

ชุม
ชน

สุข
สว

สัด์ิ

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนถาวรสุข

ทิศเหนือ

ชุมชนถาวรสุข
รหัสชุมชน 52990043

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนถาวรสุข  0.171759 ตารางกิโลเมตร โทร.054237220

ถนนลาํปาง - แม่ทะซอย 3
ที่ดินวา่งเปล่า

ท่าอากาศยานลาํปาง
ถนนไฮเวยล์าํปาง - แม่ทะ

ชุมชนศรีชุม - ป่าไผ่
ชุมชนการเคหะนครลาํปาง

ท่าอากาศยานลาํปาง
ชุมชนสุขสวสัดิ์

18.275978,99.499626 - 18.275687,99.500356
18.272966,99.501410 - 18.272717,99.498015
18.274556,99.502335 - 18.272966,99.501410
18.275978,99.499626 - 18.272717,99.498015

เซเวน่

ปั้ม esso

ศูนยเ์รียนรู้

ชุมชนถาวรสุข

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม

18.276945,
99.498768



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนทาคราวนอย 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนทาคราวนอย 1 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงมอนกระทิง 
18.290263,99.468800  

ถึง  
18.290611,99.473593 

ทิศใต ติดเขต ถนนมนตรี ชุมชนศรบุีญเรือง 
18.287589,99.469052 

 ถึง 
18.284622,99.473257 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนลูกเสือ ชุมชนทาคราวนอย 2 
18.290611,99.473593 

 ถึง 
18.284622,99.473257 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนเลียบน้ําวัง ชุมชนศรีบุญเรอืง 
18.289516,99.467723  

ถึง  
18.288143,99.469538 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนทาคราวนอย 1 
0.298801 ตารางกิโลเมตร 

ถนนทาคราวนอย 124-162/7 (เลขคู) 
ถนนทาคราวนอย 101-247 (เลขคี่) 

ถนนทาคราวนอย ซ.1 1-27/1 (เลขคี่) 
ถนนทาคราวนอย ซ.1 2-24 (เลขคู) 

ถนนลูกเสือ 2/2-44 (เลขคู) 
ถนนมนตรี 60-122/6 (เลขคู) 
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แผนที่เเบ่งเขตชุมชนท่าคราวนอ้ย 1

ทิศเหนือ

ชุมชนท่าคราวน้อย 1
รหัสชุมชน 52990028

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนท่าคราวนอ้ย 1 0.298801 ตารางกิโลเมตร
โทร.054237220

เเม่นํ้ าวงั
ถนนมนตรี
ถนนลูกเสือ

ถนนเลียบนํ้าวงั

ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง
ชุมชนศรีบุญเรือง

ชุมชนท่าคราวนอ้ย 2
ชุมชนศรีบุญเรือง

18.290263,99.468800 - 18.290611,99.473593
18.287589,99.469052 - 18.284622,99.473257
18.290611,99.473593 - 18.284622,99.473257
18.289516,99.467723 - 18.288143,99.469538
งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม

เทศบาลนครลาํปาง.png



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนทาคราวนอย 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือให
สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชน
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน 
ของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนทาคราวนอย 2 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงมอนกระทิง 
18.290385,99.473648  

ถึง  
18.289810,99.480090 

ทิศใต ติดเขต ถนนมนตรี 
ชุมชนตรอกไฟฟาพระยา

สุเรนทร 

18.284662,99.473257  
ถึง  

18.283271,99.475219 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสุเรนทร เขตปลอดชุมชน 
18.289583,99.479726  

ถึง  
18.283271,99.475219 

ทิศตะวันตก ตดิเขต ถนนลูกเสือ ชุมชนทาคราวนอย 1 
18.290385,99.473648  

ถึง 
18.284662,99.473257 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนทาคราวนอย 2 
0.359923 ตารางกิโลเมตร 

ถนนสุเรนทร เลขท่ี 2/1-18/30 (เลขคู) 
ถนนทาคราวนอย เลขที่ 45/3-133/8 (เลขคู) 
ถนนทาคราวนอย เลขที่ 82-122/1 (เลขคู) 

ถนนลูกเสือ เลขที่ 1-59/60 (เลขคี่) 
ถนนมนตรี เลขท่ี 62/1-62/4 (เลขคี่) 
ถนนมนตรีสวนดุสติ เลขที่ 140 (เลขคู) 
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พื�นที�เขตบา้นดงม่อนกระทิง
พื�นที�เขตบา้นดงม่อนกระทิง

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนท่าคราวนอ้ย 2

ทิศเหนือ

ชุมชนท่าคราวน้อย 2
รหัสชุมชน 52990028

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

เเม่นํ� าวงั
ถนนมนตรี

ถนนสุเรนทร์
ถนนลูกเสือ

ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง
ชุมชนตรอกไฟฟ้า(พระยาสุเรนทร์)

เขตปลอดชุมชน
ชุมชนท่าคราวนอ้ย 1

18.290385,99.473648 - 18.289810,99.480090
18.284662,99.473257 - 18.283271,99.475219
18.289583,99.479726 - 18.283271,99.475219
18.290385,99.473648 - 18.284662,99.473257

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนท่าคราวนอ้ย 2 0.359923 ตารางกิโลเมตร
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนทามะโอ 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน           
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนทามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนวังเหนือ ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา 
18.296745,99.508169 

 ถึง  
18.296467,99.512163 

ทิศใต ติดเขต 
แมนํ้าวัง 

(ถนนเลียบแมนํ้าวัง) 
ชุมชนศรีเกิด 

18.294571,99.902572 
 ถึง  

18.292745,99.509749 

ทิศตะวันออก ติดเขต แมนํ้าวัง เทศบาลเมืองพิชัย 
18.296577,99.512639 

 ถึง  
18.292709,99.509787 

ทิศตะวันตก ติดเขต ประตูมา ชุมชนแจงหัวริน 
18.295374,99.502383 

 ถึง 
 18.294285 -99.502135 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนทามะโอ 
0.328299 ตารางกิโลเมตร 

ถนนปาไม เลขที่ 7-99/7 (เลขคี่) ,ถนนราษฎรวัฒนา เลขที่ 1-70 (ตลอดสาย) 
ถนนปาไมเขต เลขที่ 1-64 (ตลอดสาย) ,ถนนทามะโอ เลขที่ 37-67/1 (เลขคี่)

ถนนทามะโอ เลขที่ 30-72/1 (เลขคู)  
ถนนทามะโอ ซอย 1 เลขท่ี 1-53 (ตลอดสาย)  

ถนนวังเหนือ เลขท่ี 2-32/4 (เลขคู) 
ถนนพระแกว เลขท่ี 24-24/15 
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แผนที�เเบ่งเขตชุมชนท่ามะโอ

ทิศเหนือ

ชุมชนท่ามะโอ
รหัสชุมชน 52990008

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนวงัเหนือ
แม่นํ�าวงั(ถนนเลียบแม่นํ�าวงั)

แม่นํ� าวงั
ถนนประตูมา้

ชุมชนศรีลอ้ม-แสงเมืองมา
ชุมชนศรีเกิด

เทศบาลเมืองพิชยั
ชุมชนแจ่งหวัริน-สันโคง้

18.296745,99.508169 - 18.296467,99.512163
18.294571,99.902572 - 18.292745,99.509749
18.296577,99.512639 - 18.292709,99.509787

18.295374,99.502383 - 18.294285 - 99.502135

วดัท่ามะโอ

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน

ท่ามะโอ-ประตูป่อง

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนท่ามะโอ 0.328299 ตารางกิโลเมตร

สะพานเขลางค์

วดัประตูตน้ผึ�ง



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมใต 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมใต 1 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้           

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนนากวมเหนือ  

ซอย 6 
ชุมชนนากวมเหนือ 

18.275673,99.464109  
ถึง  

18.277102,99.466244 

ทิศใต ติดเขต ถนนตลาดสดนากวมใต ชุมชนนากวมใต 4 
18.272708,99.463779 

 ถึง  
18.272671,99.466570 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนนากวม ชุมชนนากวมใต 2 
18.277102,99.466244  

ถึง  
18.272671,99.466570 

ทิศตะวันตก ติดเขต แมนํ้าวัง เขตปลอดชุมชน 
18.275673,99.464109  

ถึง  
18.272708,99.463779 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนนากวมใต 1 
0.088421 ตารากิโลเมตร 

ถนนนากวม ซ.6 เลขท่ี 1-13 (เลขคี่) 
ถนนนากวม 98-202 (เลขคู) 

ถนนนากวม ซ.8 เลขที่ 2-20 (เลขคู) 
ถนนนากวม ซ.8 เลขที่ 1-9/3 (เลขคี่) 





18.2771022 ,
99.4662444

18.27545 ,
99.46385

18.2726717 ,
99.4665700

เเม่นํ้ าวงั

ซอย
นาก่

วม 6

พื้นที่
เขตชุ

มชน
นาก่

วมเห
นือ

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

ถน
นน

าก่
วม

ถน
นน

าก่
วม

ถน
นน

าก่
วม

หจก
.ชยัย

ะมง
คลกิ

จ

ก่อส
ร้าง

182

160

156

114

104

278

102

198

13

11

54
5/3

5/1

5/4
5/2

187

139

101/1

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต ้4
พ้ืน

ท่ีเ
ขต

ชุม
ชน

นา
ก่ว
มใ
ต ้2

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมใต ้1

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมใต้ 1
รหัสชุมชน 52990034

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 6
ถนนตลาดสดนาก่วมใต้

ถนนนาก่วม
แม่นํ้าวงั

ชุมชนนาก่วมเหนือ
ชุมชนนาก่วมใต ้4
ชุมชนนาก่วมใต ้2
เขตปลอดชุมชน

18.275673,99.464109 - 18.277102,99.466244
18.272708,99.463779 - 18.272671,99.466570
18.277102,99.466244 - 18.272671,99.466570
18.275673,99.464109 - 18.272708,99.463779

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนนาก่วมใต ้1 0.088412 ตารางกิโลเมตร

ถนนตลาดสดนาก่วมใต้



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมใต 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน           
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมใต 2 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้           

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนนากวมเหนือ  

ซอย 4 
ชุมชนพระธาตุ
นากวมเหนือ 

18.272671,99.466570  
ถึง 

18.277350,99.466479 

ทิศใต ติดเขต ถนนนากวมใต  ชุมชนนากวมใต 4 
18.272359,99.467653 

 ถึง 
18.272708,99.463779 

ทิศตะวันออก ติดเขต 
ถนนนากวมใต ซอย 1 

ถนนนากวมเหนือ ซอย 2 
ชุมชนนากวมใต 3 

18.277350,99.466479  
ถึง 

18.272708,99.463779 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนนากวม ชุมชนนากวมใต 1 
18.272671,99.466570  

ถึง  
18.272359,99.467653 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชน นากวมใต 2 
0.083346 ตารางกิโลเมตร 

ถนนนากวมเหนือ 2-16 (เลขคู) ,ถนนนากวม 101-191 (คี่) 
ถนนนากวมใต 1-41 (เลขคี่),ถนนนากวมใต ซ.1 เลขที่ 1-33 (คี่) 

ถนนนากวมเหนือ ซ.2  2-22 (เลขคู),ถนนนากวม ซ.7 2-12/1 (คู) 
ถนนนากวม ซ.7 1-13 (คี่),ถนนนากวม ซ.9 2-8 (คู) 

ถนนนากวม ซ.9 1-13/1 (คี)่ 

 





18.276769,
99.468130

18.2773506 ,
99.4664797

18.2771022 ,
99.4662444

18.2726717 ,
99.4665700

18.272359,
99.467653

โรงงานพชัรีเซรามิค

ถนนนาก่วมใต้

ถนนนาก่วมเหนือ

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมเหนือ

ซอ
ยน

าก่
วม

ใต
 ้1

ถน
นน

าก่
วม

ซอยนาก่วมใต
 ้9

ถน
นน

าก่
วม

ถน
นน

าก่
วม

182

160

156

114

104

278

198 3

31

187

185

39

25

23

31

31

16
1/1

139

137

20

18

12101/1

2
4

10

16

45 - 43

4

61/1

20

51

17

15

ซอ
ยน

าก่
วม

เห
นือ

 2

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต ้4

พื ้น
ท่ีเ
ขต

ชุม
ชน

นา
ก่ว
มใ
ต ้1

พื ้น
ท่ีเ
ขต

ชุม
ชน

นา
ก่ว
มใ
ต ้3

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมใต ้2

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมใต้ 2
รหัสชุมชน 52990034

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 4
ถนนนาก่วมใต้
ซอยนาก่วมใต ้1
ถนนนาก่วม

ชุมชนพระธาตนาก่วมเหนือ
ชุมชนนาก่วมใต ้4
ชุมชนนาก่วมใต ้3
ชุมชนนาก่วมใต ้1

18.272671,99.466570 - 18.277350,99.466479
18.272359,99.467653 - 18.272708,99.463779
18.277350,99.466479 - 18.272708,99.463779
18.272671,99.466570 - 18.272359,99.467653

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนนาก่วมใต ้2 0.083346 ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมใต 3 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมใต 3 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้            

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนนากวมเหนือ 
ชุมชนพระธาตุ
นากวมเหนือ 

18.272359,99.467653  
ถึง  

18.276769,99.468130 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธนิ ชุมชนนากวมใต 4 
18.271403,99.469132  

ถึง  
18.274219,99.472506 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนพหลโยธนิ ชุมชนนากวมใต 5 
18.276769,99.468130  

ถึง  
18.274219,99.472506 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนนากวมใต ซอย 1 
ซอยนากวมเหนือ 2 

ชุมชนนากวมใต 2 
18.272359,99.467653  

ถึง  
18.271403,99.469132 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนนากวมใต 3 
0.189209 ตารางกิโลเมตร 

ถนน นากวมใต 43-63 (เลขคี่) 
ถนนนากวมใต ซ.1 2-22 (เลขคู) 

ถนนนากวมเหนือ ซ.2 5-87 (เลขค่ี) 
ถนนนากวมเหนือ 18-78 (เลขคู) 

ถนนพหลโยธิน 32-110/1 (เลขคู) 

 





18.2742195,
99.4725064

18.2740624,
99.4725951

18.276769,
99.468130

18.272359,
99.467653

18.271423,
99.469188

บริษทัไทยแลนดเ์ทเบิลแวร์ (1974) จาํกดั

ATM กรุงไทย ปั๊ม ปตท

ทองดี ไดนาโม - แอร์

ถนนนาก่วมใต้

ถนน
พห
ลโย

ธิน

ถนนนาก่วมเหนือ

พื้นที่เขตชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ

ซอ
ยน

าก่
วม

ใต
 ้1

31

39

25

23

31

31

16
1/1

20

18

12

16

45 - 43

4

61/1

20

51

17

15

18
28

44/1

54
56

58

78

30

42

90

94

102

106

110

57

99

75

206/3

53/2

51

43

39

37

14

32

พื ้น
ท่ีเ
ขต

ชุม
ชน

นา
ก่ว
มใ
ต ้2

พืน้
ที่เข
ตชุม

ชน
นาก่

วมใ
ต ้5

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต ้4

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมใต ้3

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมใต้ 3
รหัสชุมชน 52990034

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนนาก่วมเหนือ
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน

ซอยนาก่วมใต ้1,ซอยนาก่วมเหนือ 2

ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ
ชุมชนนาก่วมใต ้4
ชุมชนนาก่วมใต ้5
ชุมชนนาก่วมใต ้2

18.272359,99.467653 - 18.276769,99.468130
18.271403,99.469132 - 18.274219,99.472506
18.276769,99.468130 - 18.274219,99.472506
18.272359,99.467653 - 18.271403,99.469132

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนนาก่วมใต ้3 0.189209 ตารางกิโลเมตร
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วม
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 2



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมใต 4 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน           
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมใต 4 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้            

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ตดิเขต แมน้ําวัง ชุมชนศรีปงชัย 
18.269130,99.464516  

ถึง  
18.277237,99.466580 

ทิศใต ติดเขต 
ถนนไฮเวยลําปาง

เชียงใหม 
ชุมชนนากวมใต 5 

18.267446,99.465677  
ถึง  

18.271423,99.469880 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนพหลโยธนิ ชุมชนนากวมใต 5 
18.277237,99.466580  

ถึง 
18.271423,99.469880 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนเชียงใหม  

ลําปาง 
ชุมชนศรีปงชัย 

18.269130,99.464516  
ถึง 

18.267446,99.465677 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนนากวมใต 4 
0.162532 ตารางกิโลเมตร 

ถนนนากวม 193-305 (เลขคี่),ถนนนากวม 208-244 (เลขคู) 
ถนนนากวมใต 2-22 (เลขคู),ถนนพหลโยธิน 112/1-244 (เลขคู) 

ถนนลําปาง-เชียงใหม 52-116 (เลขคู),ถนนนากวมใต ซ.2 1-53 (เลขคี่) 
ถนนนากวมใต ซ.2 เลขที่ 2-28 (เลขคู) 
ถนนนากวม ซ.11 เลขท่ี 2-16 (เลขคี่) 

ถนนนากวม ซ.11 เลขที่ 1-17/1 (เลขคี่) 
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ถนน
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วม

ถน
นน
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วม

นาก่วม 11

ถนน

ถนนนาก่วมใต้

ถนนนาก่วมใต้

ถน
นพ

หล
โยธิ

น

ซอย เลิศประเสริฐ

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์ลาํปาง - เชียงใหม่

เเม่นํ้ าวงั

พื้นที่เขตชุมชนศรีปงชยั

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

198 3

31

45 - 43

57

99

103

113

119

139

214

238

240

110

116

236/1

224

14

32

112/2

124

134

152

168

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต ้2

พื้น
ท่ีเข

ตชุ
มช
นน
าก่ว

มใต
 ้5

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนาก่วมใต้

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมใต ้4

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมใต้ 4
รหัสชุมชน 52990034

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ้าวงั
ถนนไฮเวย ์ลาํปาง - เชียงใหม่

ถนนพหลโยธิน
ถนนเชียงใหม่ - ลาํปาง

ชุมชนศรีปงชยั
ชุมชนนาก่วมใต ้5
ชุมชนนาก่วมใต ้5
ชุมชนศรีปงชยั

18.269130,99.464516 - 18.277237,99.466580
18.267446,99.465677 - 18.271423,99.469880
18.277237,99.466580 - 18.271423,99.469880
18.269130,99.464516 - 18.267446,99.465677

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนนาก่วมใต ้4 0.162532 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต ้1

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต ้3

ถนนตลาดสดนาก่วมใต้ วดันาก่วมใต้



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมใต 5 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลาํปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมใต 5 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ตดิเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนนากวมใต 3,4 
18.266993,99.465965 

ถึง 
18.274219,99.472506 

ทิศใต ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง -งาว เทศบาลเมืองเขลางค 
18.264901,99.468052 

ถึง 
18.269591,99.474067 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง -งาว เทศบาลเมืองเขลางค 
18.274219,99.472506 

ถึง 
18.269591,99.474067 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนเชียงใหม - ลําปาง ชุมชนศรีปงชัย 
18.266993,99.465965 

ถึง 
18.264901,99.468052 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนนากวมใต 5 
0.493108 ตารางกิโลเมตร 

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว 31-55/2 (เลขคี่),ถนนลําปาง-เชียงใหม 4-50/1 (เลขคู) 
ถนนพหลโยธิน 37-139/4 (เลขคี่),ถนนหมูบานทองประเสริฐ 1-87 (เลขคี่) 
ถนนหมูบานทองประเสรฐิ 2-50 (เลขคู),ถนนบานศรีหมวดเกลา 1-19 (ตลอดสาย) 
ถนนบานศรีหมวดเกลา 21-23 (ตลอดสาย),ถนนบานศรีหมวดเกลา 25-129 
(ตลอดสาย),ถนนบานรอง เลขที่ 14 
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ซอย เลิศประเสริฐ

ซอย เลิศประเสริฐ

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์ลาํปาง - เชียงใหม่

ถนนหมู่บา้นทองประเสริฐ

ถนนหมู่บา้นทองประเสริฐ

ซอย
ทอง
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เสริฐ

 1
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 2

ซอย
ทอง

ประ
เสริฐ
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 9
พื้นที่เขตชุมชนเจริญสุข

พื้นที่เขตชุมชนศรีปงชยั
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 ้3แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมใต ้5

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมใต้ 5
รหัสชุมชน 52990034

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนพหลโยธิน
ถนนไฮเวยล์าํปาง -งาว
ถนนไฮเวยล์าํปาง -งาว
ถนนเชียงใหม่ - ลาํปาง

ชุมชนนาก่วมใต ้3,4
เทศบาลเมืองเขลางค์
เทศบาลเมืองเขลางค์

ชุมชนศรีปงชยั

18.266993,99.465965 - 18.274219,99.472506
18.264901,99.468052 - 18.269591,99.474067
18.274219,99.472506 - 18.269591,99.474067
18.266993,99.465965 - 18.264901,99.468052

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนนาก่วมใต ้5 0.493108 ตารางกิโลเมตร
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมเหนือ (ชมพู) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมเหนือ (ชมพู) ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง          
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้            

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนนากวม  

ซอย 1 
ชุมชนนากวมเหนือ 

(สบตุย) 

18.281185,99.465984 
 ถึง 

18.469624,99.279131 

ทิศใต ติดเขต ถนนนากวม ชุมชนนากวมใต 
18.277218,99.467525 

 ถึง 
18.277293,99.466592 

ทิศตะวันออก ติดเขต 
ถนนนากวม  

ซอย 3 
ชุมชนพระธาตุ
นากวมเหนือ 

18.469624,99.279131 
 ถึง 

18.277218,99.467525 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนนากวม 
ชุมชนนากวมเหนือ 

(ริมนํ้า) 

18.277293,99.4665925
ถึง  

18.281185,99.465984 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีนากวมเหนือชมพู 
0.0809145 ตารางกิโลเมตร 

ถนนนากวม เลขที่  1-99 (เลขคี่),ถนนนากวม ซ.3 1-26 (ตลอดสาย) 
ถนนนากวม ซ.3 36-66 (เลขคู),ถนนนากวม ซ.3 เลขท่ี 9809 
ถนนนากวม ซ.5 เลขที่ 1-9 (เลขคี่),ถนนนากวม ซ.5 เลขท่ี 2-24 (เลขคู) 
ถนนนากวมเหนือ เลขท่ี 1-27 (เลขคี่) 

 

 





พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต้

พื้นที่เขตชุมชน
พระธาตุก่วมเหนือ
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18.2803066,
99.4681484

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมเหนือ(สบตุ๋ย)

ถนนนาก่ว
ม ซอย1

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนาก่วมเหนือ

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมเหนือ(ชมพ)ู

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมเหนือ(ชมพู)
รหัสชุมชน 52990023

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนนาก่วม ซอย 1
ถนนนาก่วมเหนือ
ถนนนาก่วม ซอย 3

ถนนนาก่วม

ชุมชนนาก่วมเหนือ (สบตุ๋บ)
ชุมชนนาก่วมใต้

ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ
ชุมชนนาก่วมเหนือ(ชมพ-ูริมนํ้ า)

18.281185,99.465984 - 18.469624,99.279131
18.277218,99.467525 - 18.277293,99.466592
18.469624,99.279131 - 18.277218,99.467525
18.277293,99.466592 - 18.281185,99.465984

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนก่วมเหนือ(ชมพ)ู      0.0809145     ตารางกิโลเมตร

วดันาก่วมเหนือ

18.2811859,
99.4659840

18.2772933 ,99.4665926

ถนนนาก่วมเหนือ

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมเหนือ(ชมพู-นาก่วมเหนือ)



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมเหนือ (ริมน้ํา) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ         
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมเหนือ (ริมนํ้า) ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้            

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนนากวม ซอย 2 
ชุมชนนากวมเหนือ 

(สบตุย) 

18.280883,99.462940 
ถึง 

18.279131,99.469624 

ทิศใต ติดเขต ถนนนากวม ซอย 6 ชุมชนนากวมใต 
18.275685,99.464084 

ถึง 
18.277293,99.466592 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนนากวม 
ชุมชนนากวมเหนือ 

(ชมพู) 

18.277218,99.467525 
ถึง 

18.279131,99.469624 

ทิศตะวันตก ติดเขต แมน้ําวัง เขตปลอดชุมชน 
18.280883,99.462940 

ถึง 
18.275685,99.464084 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่นากวมเหนือ (ริมน้ํา) 
0.209630 ตารางกิโลเมตร 

ถนนนากวม เลขที่ 2-96 (เลขคู) 
ถนนนากวม ซ.2  1-75 (ตลอดสาย) 
ถนนนากวม ซ.4  1-19 (ตลอดสาย) 
ถนนนากวม ซ.6  2-12/1 (เลขคู) 
ถนนริมน้ํา เลขที่ 1-57 (ตลอดสาย) 
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พื้นที่เขตชุม
ชนนาก่วมเ

หนือ(สบตุ๋ย)แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมเหนือ(ริมนํ้า)

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมเหนือ(ริมนํา้)
รหัสชุมชน 52990023

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนนาก่วม ซอย 2
ถนนนาก่วม ซอย 6

ถนนนาก่วม
แม่นํ้าวงั

ชุมชนนาก่วมเหนือ (สบตุ๋บ)
ชุมชนนาก่วมใต้

ชุมชนนาก่วมเหนือ(ชมพู-นาก่วมเหนือ)
เขตปลอดชุมชน

18.280883,99.462944 - 18.281185,99.465984
18.275685,99.464084 - 18.297051,99.466390
18.281185,99.465984 - 18.297051,99.466390
18.280883,99.462944 - 18.275685,99.464084

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนก่วมเหนือ(ริมนํ้า)   0.209630 ตารางกิโลเมตร

ถนนนาก่วม ซอย2

ถนนนาก่วมเหนือ
พื้ นที่เขตชุมชนนาก่วมเหนือ(ชมพู -นาก่วมเหนือ)

18.2811859,
99.4659840

18.2772933 ,99.4665926



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนนากวมเหนือ (สบตุย) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนนากวมเหนือ (สบตุย) ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้            

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนรถไฟ ชุมชนรถไฟ 
18.283489,99.462940  

ถึง  
18.281412,99.468563 

ทิศใต ติดเขต 
ถนนนากวม ซอย 2, 

ซอย 1 
ชุมชนนากวมเหนือ (ชมพู) 

18.280883,99.462940  
ถึง  

18.279131,99.469624 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนรถไฟ ชุมชนรถไฟ 
18.280200,99.470212  

ถึง  
18.279131,99.469624 

ทิศตะวันตก ติดเขต แมนํ้าวัง เขตปลอดชุมชน 
18.283489,99.464412  

ถึง 
18.280883,99.462940 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีนากวมเหนือ (สบตุย) 
0.132642 ตารางกิโลเมตร 

 

ถนนนากวม ต.สบตุย เลขท่ี 1-128 (ตลอดสาย) 
ถนนนากวม ซ.1 ต.สบตุย เลขท่ี 1-171 (ตลอดสาย) 
ถนนนากวม ซ.2 ต.สบตุย เลขท่ี 1-160 (ตลอดสาย) 
ถนนรถไฟ เลขท่ี 241-241/1 (เลขคี่) ,ถนนรถไฟ เลขท่ี 255-259 (เลขคี่) 
ถนนรถไฟ เลขท่ี 279-281 (เลขคี่) ,ถนนรถไฟ เลขท่ี 335 (เลขค่ี) 
ถนนรถไฟ เลขท่ี 351-353/1 (เลขคี่) ,ถนนรถไฟ เลขท่ี 381-411 (เลขคี่) 

 





รถไฟนครลาํปาง
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พื้นที่เขตชุมช
นนาก่วมเหนื

อ(ชมพ-ูริมนํ้า)

ถนน
นาก่ว

ม ซอย
2

ถนนนาก่ว
ม ซอย1

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนนาก่วมเหนือ(สบตุ๋ย)

ทิศเหนือ

ชุมชนนาก่วมเหนือ(สบตุ๋ย)
รหัสชุมชน 52990023

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนรถไฟ
ถนนนาก่วม ซอย 2,ซอย 1

ถนนรถไฟ
แม่นํ้าวงั

ชุมชนรถไฟ
ชุมชนนาก่วมเหนือ (ชมพ)ู

ชุมชนรถไฟ
เขตปลอดชุมชน

18.283489,99.462940 - 18.281412,99.468563
18.280883,99.462940 - 18.279131,99.469624
18.280200,99.470212 - 18.279131,99.469624
18.283489,99.464412 - 18.280883,99.462940

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนก่วมเหนือ(สบตุ๋ย) 0.132642 ตารางกิโลเมตร

วดันาก่วมเหนือ

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนาก่วมเหนือ

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมเหนือ(ชมพู-นาก่วมเหนือ)



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานดงไชย 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนบานดงไชย 1 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้            

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ซอยทายเข่ือน ชุมชนบานดงไชย 2 
18.293874,99.481359  

ถึง  
18.293548,99.486329 

ทิศใต ติดเขต ถนนวังขวา ชุมชนสิงหชัย 
18.289886,99.480128 

 ถึง  
18.291569,99.486022 

ทิศตะวันออก ตดิเขต 
ติดถนนบานดงไชย 

ซอย 5 
ชุมชนบานดงไชย 4 

18.293548,99.486329 
ถึง  

18.291569,99.486022 

ทิศตะวันตก ติดเขต ซอยโรงน้ําแข็งเกา ชุมชนทาคราวนอย 
18.293874,99.481359  

ถึง  
18.289886,99.480128 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนบานดงไชย 1 
0.182401 ตารางกิโลเมตร 

82/5,132/1-5,132/6-14,134/2-4,133,134,135,136,136/1-
2,137,137/1,138,138/1-4,139,139/1,203/1,243,211,212,212/1-
5,214,214/1,215,215/1-2,217,217/1-8,218,218/1-11,221,222,222/1-
3,171-223/7,134/2-4,140,140/1-5,141,141/1-9,148,148/1-
3,144,144/1,145,145/3,147,147/1-
2,146,146/1,146/4,152,152/2,151,150,150/1,188,190,190/1-

 



2,189/1,153/2-6,193,191,191/1,191/-191/5,192,192/1-
2,155,156,157,157/1,195,195/1-3,195/4-
6,194,196,460,270,165/1,168/1-2,280,280/1,457,210/1,169,169/1-
2,116,168,154,165,165/5,166,166/2,166/9,164,164/2,164/4-
8,161,159,159/1,158,158/1-4,160,160/1-2,163,163/2-3,158,163/4-
8,171/7,90,171,171/1-3,171/6-8,172,172/1-14,177,177/1-
3,173,173/1-2,176,176/1-2,175,175/1-2,182,163/1,206,206/1-
4,204/2,205,205/1-17,189,189/1-2,186,186/1,187/1-
9,167,204,204/1,184,184/1-2,185,185/1,184,183,180,180/1-
2,460,174,200,200/1,201,201/1,202,202/1-7,199,199/1-
5,197,178,178/1,179,179/1,198,198/1,158,158/1-
14,158/7,458/5,188 และ 
ถนนทาคราวนอย เลขที่ 72-80 (คู) 

 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนแตละชุมชน ปรากฏตามแผนที่ชุมชนตามที่
แนบทายประกาศน้ี บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใดของเทศบาลนครลําปางในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศน้ี
หรือขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 

ประกาศ          ณ          วันที่          กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
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พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 2

แม่นํ้าวงั

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นดงไชย 1

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านดงไชย 1
รหัสชุมชน  52990035

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ซอยทา้ยเขื่อน
ถนนวงัขวา

ถนนบา้นดงไชยซอย 5
ซอยโรงนํ�าเเขง็

ชุมชนบา้นดงไชย 2
ชุมชนสิงห์ชยั

ชุมชนบา้นดงไชย 4
ชุมชนท่าคราวนอ้ย

18.293874,99.481359 - 18.293548,99.486329
18.289886,99.480128 - 18.291569,99.486022
18.293548,99.486329 - 18.291569,99.486022
18.293874,99.481359 - 18.289886,99.480128

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นดงไชย 1     0.182401     ตารางกิโลเมตร

ถนน ท่าคราวนอ้ย

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

พื้นที่เขตท่าคราวนอ้ย

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 4



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานดงไชย 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนบานดงไชย 2 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้            

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงไชย 3 
18.297941,99.484091  

ถึง 
18.295839,99.487463 

ทิศใต ติดเขต ซอยทายเข่ือน ชุมชนบานดงไชย 1 
18.293874,99.481359  

ถึง 
18.293548,99.486329 

ทิศตะวันออก ตดิเขต 
ติดถนนบานดงไชย 

ซอย 5 
ชุมชนบานดงไชย 4 

18.295839,99.487463 
 ถึง  

18.293548,99.486329 

ทิศตะวันตก ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงมอนกระทิง 
18.297941,99.484091  

ถึง  
18.293874,99.481359 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนบานดงไชย 2 
0.216855 ตารางกิโลเมตร 

28/24-36,28/1-15,28/47-49,28/37-39,28/164-169,28/192-
206,28/225-227,28/217,28/225,29,30,33,33/1-7,33/40-
49,32,44,49,49/1-4,37,37/41,37/42,39/1-15,33,33/18-
19,53/2,34/2,34/7,33/37,54/1,34/6-
9,33/41,33/36,33/43,47,47/3,43,43/1-28,34,34/4,34/5,44,44/1-
7,30,30/1,41/2,41/3,42/1-5,35,35/1-2,36,36/1,37,38,39,39/1-

 



4,40,40/1,46,46/1-3,45,45/1-2,47,47/1-4,48,48/1-
3,49,49/1,50,51,52,52/1,53,54,55/1-2,34/5,60,61 
,61/1,62,62/1-5,63,63/1-5,64,64/1,67/1-3,110/1-4,85,85/1-
12,86,108,83,83/1-3,82,82/1-4,80,80/1-
3,79,78,77,77/1,84/3,56,56/12,76,76/1-9,75,75/1-2,58/1-
5,74,74/1-3,71,70,70/1-7,68,68/1-10,68/11,68/25-33,79/1-
9,68/31-33,67/1-10,67/11-15,73/1-2,69/1-6,33/3,34/8,28/20-
30 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนแตละชุมชน ปรากฏตามแผนที่ชุมชนตามที่
แนบทายประกาศน้ี บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใดของเทศบาลนครลําปางในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศน้ี
หรือขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 

ประกาศ          ณ          วันที่          กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
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พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 3

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 1

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นดงไชย 2

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านดงไชย 2
รหัสชุมชน  52990035

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ซอยพนูสวสัดิ์
ซอยทา้ยเขื่อน

ถนนบา้นดงไชยซอย 5
แม่นํ้าวงั

ชุมชนบา้นดงไชย 3
ชุมชนบา้นดงไชย 1
ชุมชนบา้นดงไชย 4

ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง

18.297941,99.484091 - 18.295839,99.487463
18.293874,99.481359 - 18.293548,99.486329
18.295839,99.487463 - 18.293548,99.486329
18.297941,99.484091 - 18.293874,99.481359

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นดงไชย 2     0.216855     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานดงไชย 3 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานดงไชย 3 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลาํปาง                  จังหวัด
ลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี            

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนศรีบุญโยง 
18.2983609,99.4853455  

ถึง 
18.2966509,99.4877509 

ทิศใต ติดเขต ซอยพูลสวัสดิ์ ชุมชนบานดงไชย 2 
18.2983609,99.4853455 

 ถึง 
18.2958398,99.4874630 

ทิศตะวันออก ติดเขต 
ติดถนนบานดงไชย 

ซอย 5 
ชุมชนบานดงไชย 4 

18.2966509,99.4877509  
ถึง  

18.2958398,99.4874630 

ทิศตะวันตก ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนศรีบุญโยง 
18.2983609,99.4853455  

ถึง  
18.2979415,99.4840914 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานดงไชย 3 
0.048027 ตารางกิโลเมตร 

25,25/2,28/131-140,28/141-150,28/151-160,28/161-162, 28/220-
224, 28/171-180, 28/3, 28/243, 28/121,31,28/116,28/215, 28/82, 
28/96, 28/246, 28/45, 28/252, 28/190-199, 28/187-188, 28/51-52, 
28/4, 28/82-84, 28/68-72, 28/209, 28/247, 28/21, 28/207-
208,53/3,28/85, 28/61-63, 28/218, 28/62-66, 28/163, 28/216, 
28/40-45, 28/59-65, 28/245, 28/54, 28/50, 28/20-24, 28/5, 28/11-
19, 28/55-56, 28/242, 28/241, 28/180-189, 28/244, 28/239, 
28/31, 28/17, 28/293 

 





ซอย พูนสวสัดิ์

ถน
นบ

า้น
ดง
ไช
ย ซ

อย
 5

18.2966909°
99.4877509°

5/4

35

211
-21

2-2
13

35/2
28/242

28/8228/176

18.2983609°
99.4853455°

18.2979415°
99.4840914°

28/194

แม่นํ้าวงั

แม่นํ้าวงั

พื้นที่เขตชุมชนศรีบุญโยง

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 4

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 2

พื้นที่เขตชุมชนศรีบุญโยง

เขื่อนยาง

18.2958398°
99.4874630°

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นดงไชย 3

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านดงไชย 3
รหัสชุมชน  52990035

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ้าวงั
ซอยพนูสวสัดิ์

ถนนบา้นดงไชยซอย 5
แม่นํ้าวงั

ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนบา้นดงไชย 2
ชุมชนบา้นดงไชย 4
ชุมชนศรีบุญโยง

18.2983609,99.4853455 - 18.2966509,99.4877509
18.2983609,99.4853455 - 18.2958398,99.4874630
18.2966509,99.4877509 - 18.2958398,99.4874630
18.2983609,99.4853455 - 18.2979415,99.4840914

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นดงไชย 3     0.048027     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานดงไชย 4 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานดงไชย 4 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลาํปาง                  จังหวัด
ลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี            

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ติดถนนบานดงไชย 

ซอย 5 
ชุมชนศรีบุญโยง 

18.296650,99.4877509  
ถึง 

18.2940361,99.4877509 

ทิศใต ตดิเขต ถนนวังขวา ชุมชนสิงหชัย 
18.2915697,99.4860225 

ถึง 
18.2937061,99.4892902 

ทิศตะวันออก ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนศรีบุญโยง 
18.2940361,99.4895369 

ถึง 
18.2937061,99.4892902 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ติดถนนบานดงไชย 

ซอย 5 
ชุมชนบานดงไชย 2 

18.2966509,99.4877509 
ถึง 

18.2915697,99.4860225 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนบานดงไชย 4 
0.10008 ตารางกิโลเมตร 

16,16/1-4,17,17/1-2,18,18/1-10,20,20/1-2,22,23/1-3,23,24,24/1-
8,25,25/1-9,26,26/1-3,27,55,55/3-4,52/3,101,101/1-3,98,98/1-
10,99,99/1-2,28,92,92/1-2,90,90/1,80,88/1-
2,89,89/1,65,82/2,94/1,109,109/1-6,96,103,107/1-2,96/1-
2,110,110/3-5,112,112/1,114,114/1-3,115,115/1-2,102,102/1-
3,122,122/1-12,116,116/1-6,119,119/1-2,123,123/1-10,123/11-

 



20,123/21-29,121,121/1-5,124,124/1,127,127/1-7,129130,130-
1,100,131,131/1-2,234,234/1-6,227,227/1-2,240,240/1-
5,241,241/1-2,243,243/1,245/1,239,239/1-
2,233,229,228,230,230/1-4,236,108/1,226/1,225,225/3-4 

 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนแตละชุมชน ปรากฏตามแผนที่ชุมชนตามท่ี
แนบทายประกาศน้ี บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใดของเทศบาลนครลําปางในสวนท่ีกําหนดไวแลวในประกาศน้ี
หรือขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 

ประกาศ          ณ          วันที่          กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

  





ณชัชา
ฟลาวเวอร์

18.2940361°
99.4895369°

วดัดาํรงธรรม

ลาํปางกุง้ซิ่ง

วงเวียนไก่ขาว

7-Eleven
วดับา้นดงไชย

สวนสาธารณะเขลางคน์คร

18.2937061°
99.4892902°

123/9

240
123/6

225

18.2935482°99.4863294°130

132/1

62/2

223/6

18.2915697°
99.4860225°

ถนน วงัขวาถน
นบ

า้น
ดง
ไช
ย ซ

อย
 5

ถน
นบ
า้น
ดงไ

ชย
 ซอ

ย 5

ถน
นบ

า้น
ดง
ไช
ย ซ

อย
 5

18.2966909°
99.4877509°

17/2

5/4

2538

28/183

28/17

18.2958398°
99.4874630°

แม่นํ้าวงั

สะพ
านพ

ฒัน
าภา
คเห
นือ

กมลพร
 การเกษตร

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 2 เเละ 3

พื้นที่เขตชุมชนสิงห์ชยั

พื้นที่เขตชุมชนศรีบุญโยง

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย 1
ศูนยเ์รียนรู้

ชุมชนบา้นดงไชย

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นดงไชย 4

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านดงไชย 4
รหัสชุมชน  52990035

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

เเม่นํ้ าวงั
ถนนวงัขวา
เเม่นํ้าวงั

ถนนบา้นดงไชยซอย 5

ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนสิงห์ชยั
ชุมชนศรีบุญโยง

ชุมชนบา้นดงไชย 2

18.296650,99.4877509 - 18.2940361,99.4877509
18.2915697,99.4860225 - 18.2937061,99.4892902
18.2940361,99.4895369 - 18.2937061,99.4892902
18.2966509,99.4877509 - 18.2915697,99.4860225

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นดงไชย 4     0.100080     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานดงมอนกระทิง 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนบานดงมอนกระทิง 1 ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี              

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนบานดง 
ชุมชนบานดงมอน

กระทิง 2 

18.294112,99.472498 
ถึง

18.298565,99.481401 

ทิศใต ติดเขต แมนํ้าวัง ชุมชนทาคราวนอย 
18.291697,99.473453 

ถึง
18.290931,99.476463 

ทิศตะวันออก ติดเขต คลองซาววา 
ชุมชนสามดวง

สามัคคี 

18.298565,99.297821 
ถึง 

18.297821,99.481935 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนบานดง

พัฒนา 
เขตปลอดชุมชน 

18.294112,99.472498 
ถึง 

18.291697,99.473453 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานดงมอนกระทิง 1 
0.321512 ตารางกิโลเมตร 

ถนนบานดงพัฒนา ซ.2 2-30 (เลขคู) 
ถนนบานดงพัฒนา ซ.2 1-37 (เลขคี่) 

ถนนบานดง ซ.2 2-14/5 (เลขคู) 
ถนนบานดงพัฒนา 8/11-32/1 (เลขคู) 

ถนนบานดง 2-122 (เลขคู) 

 





พื้นที่เขตชุมชนท่าคราวนอ้ย

พื ้น
ท่ีเ
ขต

ชุม
ชน

บา้
นด

งไ
ชย

พื้นที่เขตชุมชนสามดวงสามคัคี

เเม่นํ้าวงั

เเม่น
ํา้วงั

เเม่
นํ ้า
วงั

เขตปลอดชุมชน

18.29856500 ,
99.48140189

18.297821178 ,
99.481935444

18.2909311 ,
99.4764631

18.291697 ,
99.473453

18.29411203 ,
99.47249866

18.294416711 ,
99.472508859

10/16

6/1

2/1

68
/3

68/5

14/1

68
68/1

123

76

141

78/4

183

179

38

1
7

4 8

13

57
67

42

181

187/2

191

92

ถนนบา้นดงพฒันา

พื้นที่ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิงเขต 2

พื้น
ท่ีชุ
มช
นบ

า้น
ดง
ม่อ
นก
ระ
ทิง
เขต

 2

พื้น
ท่ีชุ
มช
นบ
า้นด

งม่อ
นก
ระทิ

งเข
ต 2

ถนนบา้นดง

ถน
นบ

า้น
ดง

ถน
นบ
า้นด

ง

231/1

235

ศูนยผ์ูสู้งอายุ
บา้นดงม่อน

แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
บา้นดงม่อนกระทิง 1

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 1

รหัสชุมชน 52990020
พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด

ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนบา้นดง
แม่นํ้าวงั

คลองซาววา
ถนนบา้นดงพฒันา

ชุมชนบา้นดงม่องกระทิง 2
ชุมชนท่าคราวนอ้ย

ชุมชนสามดวงสามคัคี
เขตปลอดชุมชน

18.294112,99.472498 - 18.298565,99.481401
18.291697,99.473453 - 18.290931,99.476463
18.298565,99.297821 - 18.297821,99.481935
18.294112,99.472498 - 18.291697,99.473453

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นดงม่อนกระทิงเขต 1     0.321512     ตารางกิโลเมตร

คลองซาววา



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานดงมอนกระทิง 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนบานดงมอนกระทิง 2 ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี               

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนบานดงพัฒนา

ซอย 4 
ชุมชนบานดงมอน

กระทิง 3 

18.295363,99.472105 
ถึง 

18.298275,99.479348 

ทิศใต ติดเขต ถนนบานดง 
ชุมชนบานดงมอน

กระทิง 1 

18.294416,99.472508 
ถึง 

18.298565,99.481401 

ทิศตะวันออก ติดเขต คลองซาววา ชุมชนสามดวงสามัคคี 
18.298275,99.479348 

ถึง 
18.298565,99.481401 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนบานดงพัฒนา เขตปลอดชุมชน 
18.295363,99.472105 

ถึง 
18.294416,99.472508 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานดงมอนกระทิง 2 
 0.262985 ตารางกิโลเมตร 

ถนนบานดง 1-235 (เลขคี่),ถนนบานดง ซ.1 1-111 (เลขคี่) 
ถนนบานดง ซ.1 2-64 (เลขคู),ถนนบานดง ซ.3 1-17 (เลขคี่) 
ถนนบานดง ซ.3 2-38 (เลขคู),ถนนบานดง ซ.5 1-23 (เลขคี่) 
ถนนบานดง ซ.5 2-8 (เลขคู),ถนนบานดง ซ.7 1-9/1 (เลขคี่) 
ถนนบานดง ซ.7 4 (เลขคี่),ถนนบานดงพัฒนา 36-62 (เลขคู) 

ถนนบานดงพัฒนา ซ.4 2-30/2 (เลขคู) 

 





พืน้ที่เขตชุมชนสามดวงสามคัคี
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แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
บา้นดงม่อนกระทิง 2

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านดงม่อนกระทงิ 2
รหัสชุมชน 52990020

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนบา้นดงพฒันา ซอย 4
ถนนบา้นดง
คลองซาววา

ถนนบา้นดงพฒันา

ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง 3
ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง 1
ชุมชนสามดวงสามคัคี

เขตปลอดชุมชน

18.295363,99.472105 - 18.298275,99.479348
18.294416,99.472508 - 18.298565,99.481401
18.298275,99.479348 - 18.298565,99.481401
18.295363,99.472105 - 18.294416,99.472508

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นดงม่อนกระทิงเขต 2     0.262985     ตารางกิโลเมตร

คลองซาววา



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานดงมอนกระทิง 3 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนบานดงมอนกระทิง 3 ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี               

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนบานดงพัฒนา เทศบาลตําบลบอแฮว 
18.297712,99.471112 

ถึง 
18.300076,99.477607 

ทิศใต ติดเขต 
ถนนบานดงพัฒนา 

ซอย 4 
ชุมชนบานดงมอน

กระทิง 2 

18.295430,99.472030 
ถึง

18.298306,99.479360 

ทิศตะวันออก ติดเขต คลองซาววา ชุมชนสามดวงสามัคคี 
18.300076,99.477607 

ถึง 
18.298306,99.479360 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนบานดงพัฒนา เขตปลอดชุมชน 
18.297712,99.471112 

ถึง 
18.295430,99.472030 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนบานดงมอนกระทิง 3 
0.248903 ตารางกิโลเมตร 

 

ถนนบานดงพัฒนา ซ.4 1-299/9 (เลขคี่) 
ถนนบานดงพัฒนา 64-196 (เลขคู) 

ถนนจามเทวี 283/1-4,294-295/1-11 
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แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
บา้นดงม่อนกระทิง 3

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านดงม่อนกระทงิ 3
รหัสชุมชน 52990020

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนบา้นดงพฒันา
ถนนบา้นดงพฒันา ซอย 4

คลองซาววา
ถนนบา้นดงพฒันา

เทศบาลตาํบลบ่อแฮว้
ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง 2
ชุมชนสามดวงสามคัคี

เขตปลอดชุมชน

18.297712,99.471112 - 18.300076,99.477607
18.295430,99.472030 - 18.298306,99.479360
18.300076,99.477607 - 18.298306,99.479360
18.297712,99.471112 - 18.295430,99.472030

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นดงม่อนกระทิงเขต 3     0.623966     ตารางกิโลเมตร
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานตาสามัคคี 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้ งชุมชนบานตาสามัคคี ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี               

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ลําหวยแมกะตึ๊บ ชุมชนบานหนาคาย 
18.290522,99.516064 

 ถึง 
18.287604,99,520739 

ทิศใต ติดเขต ถนนวชิราวุธดําเนิน 
ชุมชนปาขาม  
(มอนสัณฐาน) 

18.285830,99.513169 
 ถึง 

18.284658,99.515966 

ทิศตะวันออก ติดเขต 
ถนนคลอง
ชลประทาน 

อบต.พิชัย 
18.287604,99.520739 

 ถึง 
18.277297,99.518574 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนไฮเวย 
ลําปาง-งาว 

ชุมชนบานหัวเวียง 
18.290522,99.516064 

 ถึง 
18.288795,99.515132 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

 

พื้นท่ีชุมชนบานตาสามัคคี 
0.343849 ตารางกิโลเมตร 

ถนนบานตาสามัคคี เลขที่  1 - 75/2 (ตลอดสาย) 
ถนนอนุสาวรีย เลขที่    1 - 160  (ตลอดสาย) 
ถนนลําปาง - แมเมาะ เลขที่ 1 - 67 (เลขคี่) 

ถนนไฮเวย-ลําปาง - งาว เลขที่  584/1 - 674/1 (เลขคู) 
ถนนไฮเวย-ลําปาง - งาว เลขที่  647 

ถนนคลองชลประทาน เลขที่  73 - 128/1 (ตลอดสาย) 
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99.5159664

18.2858307,
99.5131693

75/2

67
44/2

30
142

108/1

36
6

11 18

648 4

2

4 14 18

1/1 5

625

656

658/1

61

25

9753

แผนที�เเบ่งเขตชุมชน
บา้นตา้สามคัคี

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านต้าสามัคคี

รหัสชุมชน 52990012
พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั

ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ลาํห้วยแม่กะตึ�บ
ถนนวชิราวธุดาํเนิน
คลองชลประทาน

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ชุมชนบา้นหนา้ค่าย
ชุมชนป่าขาม (ม่อนสณัฐาน)

อบต.ตาํบลพิชยั
ชุมชนบา้นหวัเวียง

18.290522,99.516064 - 18.287604,99.520739
18.285830,99.513169 - 18.284658,99.515966
18.287604,99.520739 - 18.277297,99.518574
18.290522,99.516064 - 18.288795,99.515132

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
บา้นตา้สามคัคี

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนบา้นตา้สามคัคี 0.343849 ตารางกิโลเมตร

คลองชลประทาน



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 1  ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนปงสนุก ชุมชนบานปงสนุก 3 
18.294218,99.497810  

ถึง  
18.294797,99.500095 

ทิศใต ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนกาดกองตาเหนือ 
18.292870,99.498336  

ถึง  
18.293566,99.500589 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนรัษฎา ชุมชนแจงหัวริน 
18.294797,99.500095  

ถึง  
18.293566,99.500589 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนเจริญประเทศ ชุมชนบานปงสนุก 2 
18.294218,99.497705  

ถึง 
 18.929870,99.498336 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานปงสนุก 1 
0.05109 ตารางกิโลเมตร 

ถนนเจริญประเทศ 1-81 (เลขคี่) 
ถนนเจริญประเทศ 2-116 (เลขคี่) 

ถนนปงสนุก 1-13 (เลขคี่) 
ถนนรัษฎา 52-62 (เลขคู) 
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ตลาดเทศบาล 1

11,3,4

18.294218°
99.497810°

18.294797°
99.500095°

18.293566°
99.500589°

18.292718°
99.498130° 18.292870°

99.498336°

ซอย ทิพย์ วรรณ

ถนนรัษฎา
8

ถนนเจริญประเทศ

วิลล่ารัษฎา

นครลาํปาง

69

ถนนปงสนุก

สะพานรัษฎาภิเษก

พื�นที�เขตชุมชนบา้นปงสนุก 3

พื�นที�เขตชุมชนบา้นปงสนุก 2

แม่นํ�าวงั

สี� เเยกรัษฎา

52

พื�นที�เขตชุมชนเเจ่งหวัริน-สันโคง้

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนบา้นปงสนุก 1

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านปงสนุก �
รหัสชุมชน 52990027

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมสิังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนปงสนุก
แม่นํ�าวงั

ถนนรัษฎา
ถนนเจริญประเทศ

ชุมชนบา้นปงสนุก 3
ชุมชนกาดกองตา้เหนือ

ชุมชนแจ่งหวัริน
ชุมชนบา้นปงสนุก 2

18.294218,99.497810 - 18.294797,99.500095
18.292870,99.498336 - 18.293566,99.500589
18.294797,99.500095 - 18.293566,99.500589
18.294218,99.497705 - 18.929870,99.498336

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนบา้นปงสนุก 1     0.051095     ตารางกิโลเมตร
ถนนเจริญประเทศ

พื�นที�เขตชุมชนกาดกองตา้กลาง

พื�นที�เขตชุมชนกาดกองตา้เหนือ



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 2  ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนปงสนุก ชุมชนบานปงสนุก 4 
18.295445,99.493810  

ถึง 
18.294163,99.497705 

ทิศใต ติดเขต ถนนเจริญประเทศ ชุมชนกาดกองตาใต 
18.291934,99.495718  

ถึง 
18.292718,99.498130 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนเจริญประเทศ ชุมชนบานปงสนุก 1 
18.294163,99.497705  

ถึง  
18.292718,99.498130 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนพงษสําราญ ชุมชนเจริญประเทศ 
18.295445,99.493810  

ถึง  
18.291934,99.495718 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานปงสนุก 2 
0.09621 ตารางกิโลเมตร 

ถนนเจริญประเทศ 118-162 (เลขคู),ถนนเจริญประเทศ 85-115 (เลขคี่) 
ถนนปงสนุก 35-133/1 (เลขค่ี),ถนนสุรารัฐ 1-11 (เลขคี่) 
ถนนสุรารฐั 6-38 (เลขคู),ถนนประสานวิถี 2-30 (เลขคู) 

ถนนประสานวิถี 1-9/2 (เลขคี่),ถนนพงษสําราญ 2-28 (เลขคู) 
ถนน ปงสนุก ซ.1 1-51/1 (เลขคี่),ถนนปงสนุก ซ.1 2-28/6 (เลขคู) 
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18.296961°
99.499085° 18.296961°

99.499085°

18.296961°
99.499085°

18.296961°
99.499085°

18.296961°
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พื้นที่เขตชุมชนปงสนุก 4

พื้นที่เขตชุมชนเจริญประเทศ
พื้นที่เขตชุมชนบา้นปงสนุก 1

แม่นํ้าวงั

ถนนปงสนุก

ซอย ปงสนุก 1

ซอย สุรารัฐ

ซอย

 สนุก 1
 ปง

ถนนปงสนุ
ก

ถนนเจริญประเทศ

ถนน
เจริญ

ประ
เทศ

ถนน
เจริญ

ประ
เทศ

ถนนพงษส์าํราญ

ถนนพงษส์าํราญ

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นปงสนุก 2

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านปงสนุก 2
รหัสชุมชน 52990027

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนปงสนุก
แม่นํ้าวงั

ถนนเจริญประเทศ
ถนนพงษส์าํราญ

ชุมชนบา้นปงสนุก 4
ชุมชนกาดกองตา้ใต้
ชุมชนปงสนุก 1

ชุมชนเจริญประเทศ

18.295445,99.493810 - 18.294163,99.497705
18.291934,99.495718 - 18.292718,99.498130
18.294163,99.497705 - 18.292718,99.498130
18.295445,99.493810 - 18.291934,99.495718

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นปงสนุก 2     0.096124     ตารางกิโลเมตร

พื้นที่เขตชุมชนกาดกองตา้ใต้



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 3 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 3  ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                 

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ตดิเขต ตรอกนาสรอย ชุมชนบานปงสนุก 4 
18.296646,99.497173  

ถึง  
18.296961,99.499085 

ทิศใต ติดเขต ถนนปงสนุก ชุมชนบานปงสนุก 1 
18.294139,99.497176  

ถึง  
18.294880,99.500043 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนรัษฎา ชุมชนแจงหัวริน 
18.296961,99.499085  

ถึง  
18.294880,99.500043 

ทิศตะวันตก ติดเขต ตรอกนาสรอย ชุมชนบานปงสนุก 4 
18.296646,99.497173  

ถึง 
18.294139,99.497176 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานปงสนุก 3 
0.06443 ตารางกิโลเมตร 

ถนนปงสนุก 4-28 (เลขคู) 
ตรอกปลายนา 2-28 (เลขคู) 
ตรอกปลายนา 1-25 (เลขคี่) 

ถนนรัษฎา 8-50 (เลขคู) 
ตรอกนาสรอย 1-47 (เลขคี่) 
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ถนนพระเเกว้

18.296961°
99.499085°
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18.294096°
99.496863°

18.294139°
99.497176°

18.2948803°
99.500043°

18.294797°
99500095°

พื�นที�เขตชุมชนแจ่งหวัริน

พื�นที�เขตชุมชนบา้นปงสนุก 1

พื�นที�เขตชุมชนบา้นปงสนุก 2

พื�นที�เขตชุมชนบา้นปงสนุก 4

พื�นที�เขตชุมชนบา้นปงสนุก 4

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนบา้นปงสนุก 3

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านปงสนุก �
รหัสชุมชน 52990027

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ตรอกนาสร้อย
ถนนปงสนุก
ถนนรัษฎา

ตรอกนาสร้อย

ชุมชนบา้นปงสนุก 4
ชุมชนบา้นปงสนุก 1

ชุมชนแจ่งหวัริน
ชุมชนบา้นปงสนุก 4

18.296646,99.497173 - 18.296961,99.499085
18.294139,99.497176 - 18.294880,99.500043
18.296961,99.499085 - 18.294880,99.500043
18.296646,99.497173 -18.294139,99.497176

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนบา้นปงสนุก 3  0.064439     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 4 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานปงสนุก 4  ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                 

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนจามเทวี ชุมชนจามเทวี 
18.298202,99.495499 

 ถึง 
18.297255,99.4989551 

ทิศใต ติดเขต ถนนปงสนุก ชุมชนบานปงสนุก 2 
18.295883,99.493199 

 ถึง  
18.294096,99.496863 

ทิศตะวันออก ติดเขต ตรอกนาสรอย ชุมชนบานปงสนุก 3 
18.297255,99.4989551  

ถึง  
18.294096,99.496863 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนปงสนุกซอย 2 ชุมชนเจริญประเทศ 
18.296841,99.494236  

ถึง 
18.295883,99.4931999 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานปงสนุก 4 
0.12992 ตารางกิโลเมตร 

ถนนปงสนุก  52-140/1 (เลขคู) 
ถนนจามเทวี  1-69 (เลขคี่) 

ถนนจามเทวี ซ.1  3-47 (เลขคี)่ 
ถนนจามเทวี ซ.1  2-47/1 (เลขคู) 

ถนนรัษฎา 2,4,6/1, (เลขคู) 
ตรอกนาสรอย 2-58/1 (เลขคู) 
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 1

ถน
นจ

าม

99.495499°
18.298202°

99.4989551°
18.297255°

18.296961°
99.499085°

18.296646°
99.497173°

18.294096°
99.496863°

18.295443°
99.493810°

18.295833°
99.493199°

18.296841°
99.494236°

137

ซอย ปงสนุก 1

สาํ
ซอยพงษ์

ราญ ขนม
บา้น
ลูกเต๋า

ถนนปงสนุก
ซอยสุรารัฐ

พื้นที่ชุมชนบา้นปงสนุก 3

ตรอกนาสร้อย

2

1มา้

ถนนวงัโ
คง้

ถนนจามเทวี

มา้ขาว

ร.ร.อนุบาลลาํปาง

59

34

ถนนจาม เทว ีซ.1

ถน
น ป

งสนุ
กซ.2

พื้นที่เขตชุมชนบา้นปงสนุก 2

134

เทสโกโ้ลตสั

พื้นที่เขตชุมชนเจริญประเทศ

46
วดัปงสนุกเหนือ

พื้นที่ชุมชนจามเทวี

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นปงสนุก 4

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านปงสนุก 4
รหัสชุมชน 52990027

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนจามเทวี
ถนนปงสนุก
ตรอกนาสร้อย

ถนนปงสนุกซอย 2

ชุมชนจามเทวี
ชุมชนบา้นปงสนุก 2
ชุมชนบา้นปงสนุก 3
ชุมชนเจริญประเทศ

18.298202,99.495499 - 18.297255,99.4989551
18.295883,99.493199 - 18.294096,99.496863
18.297255,99.4989551 - 18.294096,99.496863
18.296841,99.494236 - 18.295883,99.4931999

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นปงสนุก 4     0.129924     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนบานสนามบิน 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานสนามบิน 1 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                              

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนศรีชุม 
18.281582,99.5ð4237 

ถึง 
18.281743,99.5ð6722 

ทิศใต ติดเขต ทาอากาศยานลําปาง เขตปลอดชุมชน 
18.278933,99.5ð5ð64 

ถึง 
18.278998,99.5ð662ð 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสนามบิน ๑ ชุมชนสนามบิน ๒ 
18.281743,99.5ð6727 

ถึง 
18.278998,99.5ð662ð 

ทิศตะวันตก ติดเขต ทาอากาศยานลําปาง ชุมชนศรีชุม-ปาไผ 
18.281582,99.5ð4237 

ถึง 
18.279933,99.5ð5ð64 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานสนามบิน 1 
๐.๐๙๒๗๐๑ ตารางกิโลเมตร 

ถนนพระบาท 2-4/14 (เลขคู) 
ถนนสนามบิน 1 เลขที่ 2-236/1 (เลขคู) 

ถนนไฮเวย ลําปาง-งาว เลขที่ 322-346 (เลขคู) 
ถนนพระบาท ซ.8 เลขท่ี 2-80 (เลขคู) 

 

 





ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ถน
นส

นา
มบิ

น1

ถนนพระบาท

ที่ทาํการกองทุน
ชุมชนบา้นสนามบิน

อนัดาซีฟู๊ ด

โกไข่เจ๊นอ้ย
มาร์เกต็ฟู้ด

ตลาดพระบาท

โลต
สั

เอก็
ซ์เพ

รส

ซอย สนัติราษฎร์

พื้ นที่เขตท่าอากาศยานลาํปาง

พื้นที่เขตทา่อากาศยานลาํปาง

พื้นที่เขตชุมชนศรีชุม

18.2789980 ,
99.506620018.278933 ,
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18.281582 ,
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18.281743 ,
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2

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นสนามบิน 1

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านสนามบิน 1
รหัสชุมชน 52990005

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว
ท่าอากาศยานลาํปาง
ถนนสนามบิน

ท่าอากาศยานลาํปาง

ชุมชนศรีชุม
เขตปลอดชุมชน
ชุมชนสนามบิน 2
ชุมชนศรีชุมป่าไผ่

18.281582,99.504237 - 18.281743,99.506722
18.278933,99.505064 - 18.278998,99.506620
18.281743,99.506727 - 18.278998,99.506620
18.281582,99.504237 - 18.279933,99.505064

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นสนามบิน 1     0.090731     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนบานสนามบิน 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานสนามบิน 2 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                               

 

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ตดิเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนปาขาม  
18.281760,99.507000 

 ถึง 
18.282165,99.509382 

ทิศใต ติดเขต ถนนพระบาท ชุมชนพระบาทหนองหมู 
18.278087,99.508498 

 ถึง 
18.277977,99.510127 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนพระบาท 
ชุมชนปาขาม  
(วัดจองคํา) 

18.281811,99.509661 
 ถึง 

18.281111,99.509832 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสนามบิน ชุมชนบานสนามบิน 1 
18.281760,99.507000 

 ถึง 
18.278998,99.506620 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนสนามบิน 2 
0.101094 ตารางกิโลเมตร 

ถนนไฮเวย ลําปาง-งาว เลขท่ี 350-486 (เลขคู),ถนนพระบาท 6-112 (เลขคู) 
ถนนสนามบิน 1 เลขที่ 1-67 (เลขคี่),พระบาท ซ.2 เลขที่ 2-28 (เลขคู) 
พระบาท ซ.2 เลขท่ี 1-9 (เลขคี)่,พระบาท ซ.4 เลขที่ 2/1-14/1 (เลขคู) 
พระบาท ซ.4 เลขที่ 1-9/1 (เลขคี)่,พระบาท ซ.1 เลขที่ 3-25 (เลขคี่) 

ถนนปาขาม 2 เลขที่ 2-98 (เลขคู) 

 





ถนนพหลโยธิน ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว
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ตลาดพระบาท
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โรงเรียนกวดวิชา
บา้นครูชอ้ยลาํปาง
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ย 2

ร้านขายไม้

แปรรูปลาํปาง

พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม 1
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พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)

พื�นที�เขตชุมชนพระบาท-หนองหมู

พื�นที�เขตปลอดชุมชน

18.2821655 ,
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พื�น
ที�เ

ขต
ชุม

ชน
บา้

นส
นา

มบิ
น 

1

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
บา้นสนามบิน

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนบา้นสนามบิน 2

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านสนามบนิ 2
รหัสชุมชน 52990005

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว
ถนนพระบาท
ถนนพระบาท
ถนนสนามบิน

ชุมชนป่าขาม
ชุมชนพระบาทหนองหมู

ชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)
ชุมชนสนามบิน �

18.281760,99.507000 - 18.282165,99.509382
18.278087,99.508498 - 18.277977,99.510127
18.281811,99.509661 - 18.281111,99.509832
18.281760,99.507000 - 18.278998,99.506620

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนบา้นสนามบิน 2     0.101094     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานหนาคาย 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานหนาคาย ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง                
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้               

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์

มนตรี 
โรงพยาบาลคายสุร

ศักดิ์มนตรี 

18.294064,99.518448  
ถึง  

18.291348,99.523293 

ทิศใต ติดเขต ลําหวยแมกะตึ๊บ ชุมชนบานตาสามัคคี 
18.289934,99.515802  

ถึง 
18.290610,99.516150 

ทิศตะวันออก ติดเขต ที่ดินวางเปลา 
อบต.พิชัยและบานไร

พัฒนา 

18.291348,99.523293  
ถึง  

18.290529,99.520190 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนบานหัวเวยีง 
18.294064,99.518448  

ถึง  
18.290610,99.516150 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนที่ 

พื้นท่ีชุมชนบานหนาคาย 
0.229644 ตารางกิโลเมตร 

ถนนราษฎรบูรณะ เลขที่ 1-271/1 (ตลอดสาย) 
ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว เลขที่ 678-740 (เลขคู) 
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ลาํหว้ ยเเม่กระ ตึ๊บ

ลาํหว้ ยเเม่กระตึ๊บ

18.2913481 ,
99.5232933

18.294064109 ,
99.518448999

18.2906107 ,
99.5161502

18.2919807 ,
99.5171633

พื้นที่เขตชุมชนบา้นตา้สามคัคี
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252/1

18.209529 ,
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686

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนบา้นหนา้ค่าย

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านหน้าค่าย
รหัสชุมชน 52990004

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แนวรั้วโรงพยาบาลค่ายสุรศกัดิ์มนตรี

ลาํหว้ยแม่กะตึ๊บ
ที่ดินวา่งเปล่า

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

โรงพยาบาลค่ายสุรศกัดิ์มนตรี และองคก์ารทหาร
ผา่นศึก

ชุมชนบา้นตา้สามคัคี
อบต.ตาํบลพิชยั และบา้นไร่พฒันา

ชุมชนบา้นหวัเวียง

18.294064,99.518448 - 18.291348,99.523293
18.289934,99.515802 - 18.290610,99.516150
18.291348,99.523293 - 18.290529,99.520190
18.294064,99.518448 - 18.290610,99.516150

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหนา้ค่าย

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบา้นหนา้ค่าย 0.229644 ตารางกิโลเมตร

สาํนกังานสงเคราะห์ทหารผา่นศึก

ฮงัเล



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานหัวเวียง 1 

............................................................ 
โดยท่ีเปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานหัวเวียง 1 ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                    

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนหัวเวียง 2 
18.2916653,99.5080773 

ถึง  
18.2935691,99.5131717 

ทิศใต ติดเขต ถนนเขลางคนคร ชุมชนปาขาม  
18.2900210,99.5087452 

ถึง 
18.2919527,99.5141936 

ทิศตะวันออก ติดเขต 
ถนนไฮเวย 

ลําปาง - งาว 
ชุมชนบานตาสามัคคี 

18.2935691,99.5131717 
ถึง  

18.2919527,99.5141936 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนเขลางคนคร ชุมชนปาขาม 
18.2916653,99.5080773 

ถึง 
18.2900210,99.5087452 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนบานหัวเวียง 1 
0.098998 ตารางกิโลเมตร 

ถนนพหลโยธิน เลขท่ี 306-534 (เลขคู) 
ถนนไฮเวย-งาว เลขท่ี 663-813 (เลขคี่) 

ถนนเรือนแพ เลขที่ 4-28 (เลขคู) 
ถนนเรือนแพ เลขที่ 1-27 (เลขค่ี) 
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พื�นที�เขตชุมชนบา้นหวัเวียงเขต 2

พื�นที�เขตมณฑลทหารบกที� 32

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนบา้นหวัเวยีง 1

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านหัวเวยีง 1
รหัสชุมชน  52990030

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมสิังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนพหลโยธิน
ถนนเขลางคน์คร

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว
ถนนเขลางคน์คร

ชุมชนบา้นหวัเวยีง 2
ชุมชนป่าขาม

ชุมชนบา้นตา้สามคัคี
ชุมชนป่าขาม

18.2916653,99.5080773 - 18.2935691,99.5131717
18.2900210,99.5087452 - 18.2919527,99.5141936
18.2935691,99.5131717 -  18.2919527,99.5141936
18.2916653,99.5080773 - 18.2900210,99.5087452

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนบา้นหวัเวียง 1 0.220149 ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดตั้งชุมชนบานหัวเวียง 2 

............................................................ 
โดยท่ีเปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถิ่น และเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนบานหัวเวียง 2 ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                    

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมนํ้าวัง ชุมชนทามะโอ 
18.2902906,99.5109028  

ถึง 
18.2926655,99.5166294 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนบานหัวเวียง 1 18.2858499,99.5124599 

ทิศตะวันออก ติดเขต 
ถนนบุญวาทย 
 (คายทหาร) 

มณฑลทหารบกท่ี 32 18.2926655,99.5166294 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนราชทัณฑ ชุมชนศรีเกิด 
18.2902906,99.5109028  

ถึง 
18.2858499,99.5124599 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนบานหัวเวียง 2 
0.074921 ตารางกิโลเมตร 

ถนนพหลโยธิน เลขท่ี 239/1-283/9 (เลขคี่) 
ถนนวังทาน เลขที่ 1-39 (เลขค่ี) 
ถนนวังทาน เลขที่ 2-32 (เลขคู) 

ถนนบุญวาทย(คายทหาร) เลขที่ 1-117/3 (เลขคี่) 
ถนนบุญวาทย(คายทหาร) เลขที่ 2-34 (เลขคู) 
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พื�นที�เขตมณฑลทหารบกที� 32

พื� นที�เขตชุมชนศรีเกิดเขต 1
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ปั�มเอสโซ่

The Gusto @

Hua Vieng

โรงเรียนวิสุทธิ�
วิทยากร

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาลาํปาง

วดัป่ารวก

พื�นที�เขตชุมชนบา้นหวัเวียงเขต 1

เเม่นํ�าวงัพื�นที�เขตชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหวัเวยีง

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนบา้นหวัเวยีง 2

ทิศเหนือ

ชุมชนบ้านหัวเวยีง 2
รหัสชุมชน  52990030

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมสิังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

แม่นํ�าวงั
พหลโยธิน

ลาํห้วยเเม่กระตึ�บ
ถนนราชทณัฑ์

ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง
ชุมชนบา้นหวัเวยีง 1
มณฑลทหารบกที� 32

ชุมชนศรีเกิด

18.2902906,99.5109028 - 18.2926655,99.5166294
18.2858499,99.5124599
18.2926655,99.5166294

18.2902906,99.5109028 - 18.2858499,99.5124599

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนบา้นหวัเวยีง 2  0.164745     ตารางกิโลเมตร

หอ้งสมุดประชาชน

ถนนราชทณั
ฑ

์

เเม่กระตึ�บ

ลาํหว้ย



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี                 

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนสุชาดา ชุมชนพระแกว-หัวขวง 
18.298154,99.506813 

 ถึง 
18.300259,99.507781 

ทิศใต ติดเขต 
ถนนทานางลอย  

ซอย 2  
ชุมชนทามะโอ 

18.296513,99.512178 
 ถึง 

18.296573,99.512679 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนเลียบแมน้ําวัง เทศบาลเมืองพิชัย 
18.299803,99.511131 

 ถึง 
18.300744,99.510019 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนพระแกว ชุมชนพระแกว-หัวขวง 
18.296513,99.512178 

 ถึง 
18.296573,99.512679 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนที่ 

พื้นที่ชุมชนประตตูนผึ้ง 
ทานางลอย 

0.200411 ตารางกิโลเมตร 

ถนนปาไม เลขท่ี 200-248/1 (เลขคู),ถนนทามะโอ เลขที่ 11-35 (เลขคี่) 
ถนนทานางลอย เลขที่ 1-58 (ตลอดสาย 

ถนนทานางลอย ซอย 1 เลขที่ 1-20 (ตลอดสาย) 
ถนนทานางลอย ซอย 2 เลขที่ 1-63 (ตลอดสาย) 

ถนนพระแกว เลขที่ 82-104/4 (เลขคู) 
ถนนสุชาดา เลขท่ี 1-42 (ตลอดสาย),ตรอกวัดตนผ้ึง เลขที่ 1-55/1 (ตลอดสาย) 
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พื�นที�เขตชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง
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พื�นที�เขตเทศบาลเมืองพิชยั

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนประตูตน้ผึ� ง

แผนที�เเบ่งเขตชุมชน
ประตูตน้ผึ�ง-ท่านางลอย

ทิศเหนือ

ชุมชนประตูต้นผึ�ง-ท่านางลอย

รหัสชุมชน 52990024
พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั

ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

ฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนสุชาดา
ถนนท่านางลอยซอย 2

แม่นํ�าวงั
ถนนพระแกว้

ชุมชนพระแกว้-หวัข่วง
ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง

เทศบาลเมืองพิชยั
ชุมชนพระแกว้-หวัข่วง

18.298154,99.506813 - 18.300259,99.507781
18.296513,99.512178 - 18.296573,99.512679
18.299803,99.511131 - 18.300744,99.510019
18.296513,99.512178 - 18.296573,99.512679

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนประตูตน้ผึ�ง-ท่านางลอย  0.200411      ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนประตูตาล 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ                
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน                  
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนประตูตาล ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง      
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                 

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนประตูตาล เทศบาลตําบลตนธงชัย 
18.307813,99.512394  

ถึง  
18.308277,99.512905 

ทิศใต ติดเขต ถนนกําแพงเมือง ชุมชนกําแพงเมือง 
18.304937,99.508649  

ถึง  
18.303378,99.508879 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนกําแพงเมือง ชุมชนพระแกว-หัวขวง 
18.308277,99.512905  

ถึง  
18.303378,99.508879 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนพระเจาทันใจ 

ซอย 2 
เทศบาลตําบลตนธงชัย 

18.307428,99.511420  
ถึง  

18.305525,99.506890 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนประตูตาล 
0.10055 ตารางกิโลเมตร 

ถนนประตูมา เลขที่ 157-205/33 (เลขคี่) 
ถนนประตูมา ซอย 1 เลขท่ี 2-10/2 (เลขคู) 
ถนนประตูมา ซอย 1 เลขที่ 9-61 (เลขคี่) 
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แผนที่เเบ่งเขตชุมชนประตูตาล

ทิศเหนือ

ชุมชนประตูตาล
รหัสชุมชน 52990007

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนประตูตาล
ถนนกาํแพงเมือง
ถนนกาํแพงเมือง

ถนนพระเจา้ทนัใจ ซอย 2

ชุมชนประตูมา้
ชุมชนกาํแพงเมือง

ชุมชนพระแกว้ - หวัข่วง
เทศบาลตาํบลตน้ธงชยั

18.302946,99.503329 - 18.305587,99.505739
18.303106,99.503379 - 18.303706,99.504913
18.305587,99.505739 - 18.304982,99.505840
18.303404,99.502759 - 18.303106,99.503379

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนประตูตาล

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนประตูตาล     0.100551     ตารางกิโลเมตร

18.306941 ,
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18.304807,
99.502795
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18.303829,
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18.305469 ,
99.506861

18.302885 ,
99.504375



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนประตูมา 

............................................................ 
โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน              
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนประตูมา ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนบานเอื้ออาทร

ลําปาง 
เทศบาลตําบลตนธงชัย 

18.307813,99.512394 
 ถึง  

18.308277,99.512905 

ทิศใต ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนพระกระแกว-หัวขวง 
18.304937,99.508649  

ถึง  
18.303378,99.508879 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนชางแตม 
18.308277,99.512905  

ถึง  
18.303378,99.508879 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนพระกระแกว-หัวขวง 
18.307428,99.511420  

ถึง  
18.305525,99.506890 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือนท่ี 

พื้นท่ีชุมชนประตูมา 
0.101389 ตารางเมตร 

 
ถนนประตูมา เลขที่ 157-205/33 (เลขคี่) 
ถนนประตูมา ซอย 1 เลขท่ี 2-10/2 (เลขคู) 
ถนนประตูมา ซอย 1 เลขที่ 9-61 (เลขค่ี) 
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พื�นที�ติดเทศบาลตน้ธงชยั

พื�นที�ชุมชนพระเเกว้หวัข่วง

พื�นที�ชุมชนช่างเเ
ตม้

พื�นที�ชุมชนบา้นเอื�ออาทร

ศูนยเ์รียนรู้

ชุมชนบา้นให
ม่ประตูมา้

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนประตูมา้

ทิศเหนือ

ชุมชนประตูม้า
รหัสชุมชน 52990003

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนบา้นเอื�ออาทรลาํปาง
ถนนประตูมา้
ถนนประตูมา้
ถนนประตูมา้

เทศบาลตาํบลตน้ธงชยั

ชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง

ชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง
ชุมชนช่างเเตม้

18.307813,99.512394 - 18.308277,99.512905
18.304937,99.508649 - 18.303378,99.508879
18.308277,99.512905 - 18.303378,99.508879
18.307428,99.511420 - 18.305525,99.506890

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนประตูมา้     0.101389     ตารางกิโลเมตร
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนปาขาม (มอนสัณฐาน) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนปาขาม (มอนสัณฐาน) ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง   
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี                

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนวชิราวุธดําเนิน ชุมชนบานตาสามคัคี 
18.282797,99.509500 

ถึง 
18.285220,99.512876 

ทิศใต ติดเขต ถนนจองคํา 
ชุมชนปาขาม 
(วัดจองคํา) 

18.280855,99.513619 
ถึง 

18.282198,99.515647 

ทิศตะวันออก ติดเขต คลองชลประทาน เทศบาลเมืองเขลางค 
18.285220,99.512876 

ถึง 
18.284341,99.515686 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนซุปเปอรไฮเวย

ลําปาง - งาว 
ชุมชนปาขาม  
(มอนสัณฐาน) 

18.282797,99.509500 
ถึง 

18.280855,99.513619 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนปาขาม  
(มอนสัณฐาน) 

0.359102  ตารางกิโลเมตร 
 

ถนนลําปาง-งาว 490-584 (เลขคู),ถนนมอนจําศลิ 2 เลขที่ 2-58/2 (เลขคี่) 
ถนนมอนจําศิล 2 เลขที่ 1-37 (เลขคี่) 

ถนนมอนจําศิล 2-48 (เลขคู) 
ถนนมอนจําศิล 5-67 (เลขคี)่ 

ถนนมอนจําศิล ซ.1 เลขที่ 1-11 (เลขคี่) 
ถนนมอนจําศิล ซ.1 เลขที่ 2-84 (เลขคู) 

ถนนวชิราวธุดําเนิน 2-54 (เลขคู) 

 





ถนนไฮเวยล์าํปาง 
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ปตท. บริษทั พฒันาสหกล จาํกดั

พิพิธภณัฑเ์ซรามิคธนบดี

ถนนวดั
จอ

งค
าํ ซ

อย1

ถนนวดั
จอ

งค
าํ ซ

อย2

ถนนวดั
จอ

งค
าํ ซ

อย3

ถนนวดัจองคาํ ซอย2

ถนนวดัม่อนจาํศีล

ถนนวดัม่อนจาํศีล

ถนนวดัม่อนจาํศีล ซอย1

ที�ประสานงานศูนย์

สงเคราะห์ราษฎร

พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม (วดัจอมคาํ)

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนป่าขาม (ม่อนสณัฐาน)

ทิศเหนือ

ชุมชนป่าขาม (ม่อนสัณฐาน)
รหัสชุมชน 52990021

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนวชิราวธุดาํเนิน
ถนนจองคาํ

คลองชลประทาน
ถนนซุปเปอร์ไฮเวยล์าํปาง - งาว

ภูมสิังคม
ชุมชนบา้นตา้สามคัคี 

ชุมชนป ่าขาม (วัดจองคํา)
เทศบาลเมืองเขลางค์  

ชุมชนป ่าขาม

18.282797,99.509500 - 18.285220,99.512876
18.280855,99.513619 - 18.282198,99.515647
18.285220,99.512876 - 18.284341,99.515686
18.282797,99.509500 - 18.280855,99.513619

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนป่าขาม (ม่อนสณัฐาน)   0.195526 ตารางกิโลเมตร

ถนนวชิราวุธดาํเนิน

พื�นที�เขตชุมชนบา้นตา้สามคัคี
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ปตท. บริษทั พฒันาสหกล จาํกดั



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนปาขาม (วดัจองคํา) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนปาขาม (วัดจองคํา) ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                 

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนจองคํา 
ชุมชนปาขาม   
(มอนสัณฐาน) 

18.282279,99.509500  
ถึง 

 18.281227,99.509103 

ทิศใต ติดเขต ถนนพระบาท ชุมชนพระบาทหนองหม ู
18.274416,99.512755  

ถึง 
 18.275411,99.515040 

ทิศตะวันออก ติดเขต คลองชลประทาน เทศบาลเมืองเขลางค 
18.282279,99.509500  

ถึง 
 18.280730,99.513401 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนพระบาท  ชุมชนสนามบิน 
18.279843,99.509066  

ถึง 
 18.247416,99.512755 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนปาขาม 
(วัดจองคาํ) 

0.195526  ตารางกิโลเมตร 
 

ถนนพระบาท 1-205/2 (เลขคี่),ถนนปาขาม 2 เลขที่ 1-43 (เลขคี่) 
ถนนปาขาม 2 เลขที่ 2-58 (เลขคู),ถนนจองคํา 2-48 (เลขคู) 

ถนนจองคํา 11,15 (เลขคี่),ถนนพระบาท ซอย 1 เลขที่ 3-25 (เลขคี่) 
ถนนพระบาท ซอย 1 เลขท่ี 8-62 (เลขคู),ถนนพระบาท ซอย 3 เลขที่ 3-61 (เลขคี)่ 

ถนนพระบาท ซอย 3 เลขที่ 6-58/2 (เลขคู) 
ถนนพระบาท ซอย 5 เลขที่ 1-61 (เลขคี)่ 

ถนนพระบาท ซอย 7 เลขที่ 22-10 (เลขคู) 

 





แผนที�เเบ่งเขตชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)

ทิศเหนือ

ชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)
รหัสชุมชน 52990021

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนจองคาํ
ถนนพระบาท

คลองชลประทาน
ถนนพระบาทซอย1

ชุมชนป่าขาม (ม่อนสัณฐาน)
ชุมชนพระบาท-หนองหมู
เทศบาลเมืองเขลางค์  

ชุมชนสนามบิน

18.282279,99.509500 - 18.280855,99.513619
18.274416,99.512755 - 18.275411,99.515040
18.280730,99.513401 - 18.275411,99.515040
18.281227,99.509103 - 18.274416,99.512755

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)      0.359101     ตารางกิโลเมตร

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนพระบาท

ถนนพระบาท

ถน
นป่

าข
าม

 1 
ซอ

ย  
1

ถนนป่าขาม 2

ถนนวดัจองคาํ

18.28085544 ,
99.51361949

18.2807300,
99.5134012

18.2744161 ,
99.5127551

18.2754113 ,
99.5150401

18.28004781 ,
99.51173222

18.27984308 ,
99.50906688

18.28122755 ,
99.50910314

18.281255 ,
99.509458

18.2820263 ,
99.5096499

18.2822797 ,
99.5095000

18.28129320 ,
99.51194722

พื�นที�เขตชุมชนพระบาท-หนองหมู

พื�นที�เขตชุมชนพระบาท-หนองหมู

พื �น
ที� เ

ขต
ชุม

ชน
สน

าม
บิน

พื�นที�เขตชุมชนสนามบิน

พื�นที�เขตเทศบาลเมืองเขลางค์

พื�นที�เขตเทศบาลเมืองเขลางค์

58/1
20

22

18

6

4

1

9

15/1

33/1

45

41

37

33/1

41

103

39

37

5

44/3

35

3/1

201
194

197
199/1

195

193/1

185

183

153

151

152

173/1

95

69/4

69/8

69

76

8/1

32/1

58/1

60

62

70

72

53/10

53/13

102

วิทยาลยัสารพดัช่างลาํปาง

พิพิธภณัฑเ์ซรามิคธนบดี

สาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดั
ลาํปาง

ถนนป่าขาม 2

ถนนวดัจอ
งค

าํ ซ
อย1

ถนนวดัจอ
งค

าํ ซ
อย2

ถนนวดัจอ
งค

าํ ซ
อย3

ถนนวดัจอ
งค

าํ ซ
อย4

ถนนปริญ
ญา

ถนนวดัจอ
งค

าํ ซ
อย6

ถนนป่าขาม 2 ซอย 4

ถน
นป่

าข
าม

 2 
ซอ

ย 3

ถนนพระบาท ซอย3

ถนนพระบาท ซอย5 ถนนพระบาท ซอย5

ถนนพระ บาท ซอย7

ถนนพระบาท ซอย7

ถนนพ ระ บาท ซอย7

ถนนพระบาท ซอย5

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนป่าขาม 2

วดัจองคาํ

18.278632 ,
99.509802

18.278378,
99.512630

1
5

103

19/1

17

17/1

20

เหรียญ ทอง 
อพา ทเมนท์ 

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนพระบาท

ถนนพระบาท

18.2807300,
99.5134012

18.2744161 ,
99.5127551

18.2754113 ,
99.5150401

18.28004781 ,
99.51173222

18.27984308 ,
99.50906688

พื�นที�เขตชุมชนพระบาท-หนองหมู

พื�นที�เขตชุมชนพระบาท-หนองหมู

พื�นที�เขตเทศบาลเมืองเขลางค์

พื�นที�เขตเทศบาลเมืองเขลางค์

33/1

45

41

37

33/1

41

103

39

37

5

44/3

35

3/1

201
194

197
199/1

195

193/1

185

183

153

151

152

173/1

95

69/4

69/8

69

76

8/1

32/1

102

วิทยาลยัสารพดัช่างลาํปาง

สาํนักงานศึกษาธิ

การจงัหวดัลาํปาง

ถนนวดัจอ
งค

าํ ซ
อย6

ถนนพระบาท ซอย3

ถนนพระบาท ซอย5 ถนนพระบาท ซอย5

ถนนพระ บาท ซอย7

ถนนพระบาท ซอย7

ถนนพ ระ บาท ซอย7

ถนนพระบาท ซอย5

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนป่าขาม 2

18.278632 ,
99.509802

18.278378,
99.512630

1
5

103

19/1

17

17/1

20

เหรียญ ทอง 
อพา ทเมนท์ 

พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม (ม่อนสัณฐาน)



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนปาขาม  
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ิน และเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนปาขาม ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี                

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกดั Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีเกิด 
18.28762, 99.503616  

ถึง  
18.290309,99.514433 

ทิศใต ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนสนามบิน 
18.282318,99.506551 

ถึง  
18.285372,99.512330 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนเขลางคนคร ชุมชนหัวเวียง 
18.290309,99.514433  

ถึง  
18.285372,99.512330 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสนามบิน ชุมชนศรีชุม 
18.287620,99.503615  

ถึง  
18.282318,99.506551 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือนท่ี 

พื้นที่ชุมชนปาขาม  
0.547293 ตารางกิโลเมตร 

ถนนปาขาม เลขที่ 1-376 (ตลอดสาย), 
ถนนปาขาม 1 เลขที่ 2-239/1 (ตลอดสาย)) 

ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว เลขท่ี 579-665/6 (เลขคี่) 
ถนนสนามบิน เลขที่ 1-99 (เลขคี่) 

ถนนพหลโยธิน เลขท่ี 260 - 286  (เลขคู) 

 





วิทยาลยัอาชีวศึกษา

ลาํปาง

โรงพยาบาลลาํปาง

วิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

นครลาํปาง

บา้นพกัพยาบาล

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัลาํปาง สาํนกังาน สิ�งแวดลอ้มภาคที� 2 ลาํปาง

คอนโดดรีม

บา้นพกัตาํรวจ

วดัป่าฝาง

18.290309,
99.514435

18.509184,
99.282775

18.282748,
99.508884

18.282318,
99.506551

18.287620,
99.503616

พื�นที�เขตบา้นหวัเวียง

พื� นที�เขตชุมชนศรีเกิด

พื�นที�เขตชุมชนศรีเกิด

พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม 2

ถนนซุปเปอร์ไฮเวยส์าย ลาํปาง - งาว

ถนนสนามบิน

ถนนพหลโยธิน

ถนนเขลา งคน์คร

18.289845,

99.509106

18.290095 ,

99.509589

18.282318 ,

99.506551

18.286121 ,

99.506089

18.288171 ,

99.504593

18.292057 ,

99.509957

18.285363,

99.506320

18.282318 ,

99.506551

18.284905 ,99.506863
18.284677,99.508135

647

579

82

76-78

288/10

288/18-20

292/1

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนป่าขาม

ทิศเหนือ

ชุมชนป่าขาม
รหัสชุมชน 52990032

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนพหลโยธิน
ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ถนนเขลางคน์คร
ถนนสนามบิน

ชุมชนศรีเกิด
ชุมชนสนามบิน
ชุมชนหวัเวียง
ชุมชนศรีชุม

18.28762, 99.503616 - 18.290309,99.514433
18.282318,99.506551 - 18.285372,99.512330
18.290309,99.514433 - 18.285372,99.512330
18.287620,99.503615 - 18.282318,99.506551

วดัป่าขาม 1

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนป่าขาม 1

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนป่าขาม     0.547293  ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนพระแกว-หัวขวง 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนพระแกว-ขวง 1 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                  

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนกําแพงเมือง ชุมชนประตูมา 
18.307385,99.5095491  

ถึง  
18.3044725,99.5094328 

ทิศใต ติดเขต ถนนกําแพงเมือง ชุมชนพระแกว-หัวขวง 2 
18.303623,99.50491342 

 ถึง  
18.301209,99.506699 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนพระแกว - หัวขวง 2 
18.3044725,99.5095491  

ถึง  
18.301209,99.506699 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนกําแพงเมือง ชุมชนพระแกว-หัวขวง 2 
18.307385,99.5095491  

ถึง  
18.303623,99.540913 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนพระแกว-หัวขวง 1 
0.12458 ตารางกิโลเมตร 

ถนนประตูมา 119-163/1 (ค่ี) 

 

 





18.303344,
99.508777

18.3041945 ,
99.5053892

18.303623,
99.504913

18.303578,
99.504832

ถนน
ประ

ตูมา้

ถนนกาํเเพงเมือง

18.301198
99.506118

18.301198
99.506118

ร้านรุ่งเรือง
แบตเตอรี่ ลาํปาง

117

121

121/1

119

125
131

121
/6

125/1

92/1

123/1

121/2

123

123/7

31/1

29/6
29/6

45/1

51/3

10/2

31/4

53/1

163

155
182/6

104
155/1

153/2

614

76/1

80/2

พื้น
ท่ีเข
ตชุม

ชน
พระ

เเกว้
-หวั
ขว่ง

 2

พื้นที่เขตชุมชนบา้นประตูมา้

พื้น
ท่ีเข

ตชุ
มช
นป
ระตู

ตาล

พื้นที่เขตชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง 2

18.3037898 ,
99.5088976

18.304937 ,
99.508649

วดัพระเเกว้-หวัขว่ง

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน

พระเเกว้-หวัขว่ง

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง 1

ทิศเหนือ

ชุมชนพระเเก้ว-หัวข่วง 1
รหัสชุมชน 52990026

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนกาํแพงเมือง
ถนนกาํแพงเมือง
ถนนประตูมา้

ถนนกาํแพงเมือง

ชุมชนประตูมา้
ชุมชนพระเเกว้ - หวัข่วง 2
ชุมชนพระแกว้ - หวัข่วง 2
ชุมชนพระเเกว้ - หวัข่วง 2

18.307385,99.5095491 - 18.3044725,99.5094328
18.303623,99.50491342 - 18.301209,99.506699
18.3044725,99.5095491 - 18.301209,99.506699

18.307385,99.5095491 - 18.303623,99.540913429
พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง 1     0.12458     ตารางกิโลเมตร

หมูบ่า้นฆอ้งคาํ

หมูบ่า้นฆอ้งคาํ



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนพระแกว-หัวขวง 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนพระแกว-ขวง 2 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                 

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนพระแกว - หัวขวง 1 
18.303344,99.508777  

ถึง 
18.3020445,99.5087560 

ทิศใต ติดเขต ถนนทามะโอ 
ชุมชนศรีลอม  
แสงเมืองมา 

18.299412,99.503998 
 ถึง 

18.2981340,99.5068752 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสุชาดา 
ชุมชนประตูตนผ้ึง  

ทานางลอย 

18.3019961,99.5101433 
ถึง 

18.3000029,99.5100567 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนประตมูา ชุมชนกําแพงเมือง 
18.303578,99.504832  

ถึง 
18.299412,99.503998 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนพระแกว-หัวขวง 2 
0.229059 ตารางกิโลเมตร 

ถนนประตูมา 94-182/6 (เลขคู) 
ถนนประตูมา 53-117/1 (เลขคี่) 
ถนนวังโคง 145/1-153 (เลขคี่) 

ถนนพระแกว 139-195/1 (เลขค่ี) 
ถนนวัดนางเหลียว 1-23 (เลขคี่) 

ถนนหนาวดัพระแกว 108-114 (เลขคู) 
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ท่ีเข
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าํเเ
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ง

พื้นที่เขตชุมชนศรีลอ้ม-เเสงเมืองมา

พื้นที่เขตชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง 1

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง 2

ทิศเหนือ

ชุมชนพระเเก้ว-หัวข่วง 2
รหัสชุมชน 52990026

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนประตูมา้
ถนนท่ามะโอ
ถนนสุชาดา
ถนนประตูมา้

ชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง 1
ชุมชนศรีลอ้ม - แสงเมืองมา
ชุมชนประตูตน้ผึ้ง - ท่านางลอย

ชุมชนกาํเเพงเมือง

18.303344,99.508777 - 18.3020445,99.50875606
18.299412,99.503998 - 18.2981340,99.5068752

18.3019961,99.51014339 - 18.3000029,99.5100567
18.303578,99.504832 - 18.299412,99.503998

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง 2     0.229059     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถ่ิน และเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศยัอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลาํปางจึงจัดต้ังชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                 

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนรถไฟ ชุมชนรถไฟนครลําปาง 
18.279129,99.469706  

ถึง  
18.277180,99.476008 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนนากวมใต 
18.277165,99.467478  

ถึง  
18.274270,99.473434 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนพหลโยธิน เขตชุมชนนากวมใต 
18.277180,99.476008  

ถึง  
18.274270,99.473434 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนนากวมเหนือ ชุมชนนากวมเหนือ 
18.279129,99.469706  

ถึง  
18.277165,99.467478 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนท่ี 

พื้นที่ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ 
 0.237065  ตารางกิโลเมตร 

ตําบลสบตุย 520104 ,ถนนรถไฟ เลขที่ 47 - 61 (เลขคี่) 
ตําบลชมพู 520106 ,ถนนนากวมเหนือ เลขที่ 29 - 135/12 (เลขคี่) 

ถนนนากวมเหนือ ซอย 3 เลขที่ 1 - 123 (ตลอดสาย),ถนนนากวม ซอย 3 เลขท่ี  
26/1 - 34 (เลขคู),ถนนนากวม ซอย 3 เลขท่ี 68 - 92/1 (เลขคู) 

ถนนนากวม ซอย 5 เลขที่ 13 - 37 (เลขคี่) 
ถนนนากวม ซอย 5 เลขที่ 26 - 34 (เลขคู),ถนนพหลโยธิน เลขท่ี 2-28 (เลขคู) 

 





แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
พระธาตุนาก่วมเหนือ

ทิศเหนือ

ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ
รหัสชุมชน 52990013

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนรถไฟ
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนนาก่วมเหนือ

ชุมชนรถไฟนครลาํปาง
ชุมชนนาก่วมใต้
ชุมชนนาก่วมใต้
ชุมชนนาก่วมเหนือ

18.279129,99.469706 - 18.277180,99.476008
18.277165,99.467478 - 18.274270,99.473434
18.277180,99.476008 - 18.274270,99.473434
18.279129,99.469706 - 18.277165,99.467478
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พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ     0.237065     ตารางกิโลเมตร
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนพระบาทหนองหมู  
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนพระบาทหนองหมู ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                  

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนพระบาท ชุมชนปาขาม   
18.276060,99.511085  

ถึง  
18.275879,99.511124 

ทิศใต ติดเขต เทศบาลเมืองเขลางค เทศบาลเมืองเขลางค 
18.274096,99.505022 

 ถึง 
18.271485,99.511854 

ทิศตะวันออก ติดเขต คลองชลประทาน เทศบาลเมืองเขลางค 
18.275879,99.511124  

ถึง  
18.274422,99.512613 

ทิศตะวันตก ติดเขต ทาอากาศยานลําปาง สนามบินลําปาง 
18.274567,99.505149  

ถึง 
18.274096,99.505022 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนพระบาท 
(หนองหมู) 

0.351627 ตารางกิโลเมตร 
 

ถนนพระบาท 144/1-126/1 (เลขคู) 
ถนนพระบาท ซ.6 เลขที่ 8/3-267 (ตลอดสาย) 
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ซอย 6

ซอ
ย 6

ซอย 6

ซอย 6

ซอย 6ซอย 6

พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม 2

พื� นที�เขตเทศบาลเขลางคน์คร

พื�นที�เขตปลอดชุมชน

พื�นที�เขตปลอดชุมชน

พื�นที�เขต
ท่าอ

าก
าศ

ยา
นลาํ

ปาง

ถนนพระบาท ซอย 6/1

พื�นที�เขตชุมชนพระบาท(เเอร์พอร์ต) เขต 2

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
พระบาทหนองหมู

เกาะลอย

สนามบินนํ� า

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนพระบาท
(หนองหมู)

ทิศเหนือ

ชุมชนพระบาท(หนองหมู)
รหัสชุมชน 52990022

พื�นที�ตดิต่อ พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ภูมิประเทศ
ถนนพระบาท

เทศบาลเขลางค์  
คลองชลประทาน
ท่าอากาศยานลําปาง

ภูมสิังคม
ชุมชนป ่าขาม (วัดจองคํา) 
เทศบาลเมืองเขลางค์  
เทศบาลเมืองเขลางค์

สถามบินลาํปาง

18.276060,99.511085 - 18.275879,99.511124
18.274096,99.505022 - 18.271485,99.511854
18.275879,99.511124 - 18.274422,99.512613
18.274567,99.505149 - 18.274096,99.505022

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนพระบาท(หนองหมู)     0.351627     ตารางกิโลเมตร

คล
อง

ชล
ปร

ะท
าน



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดตั้งชุมชนพระบาทแอรพอรต  

............................................................ 
โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนพระบาทแอรพอรต ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                    

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนพระบาท ชุมชนปาขาม  
18.276868,99.506490 

ถึง 
18.278055,99.509967 

ทิศใต ติดเขต 
ถนนพระบาท 

ซอย ๖ 
ชุมชนพระบาทหนองหมู 

18.275791,99.507375 
ถึง 

18.275705,99.511122 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนพระบาท ชุมชนปาขาม  
18.278055,99.509967 

ถึง 
18.275705,99.511122 

ทิศตะวันตก ติดเขต 
ถนนพระบาท 

ซอย ๖ 
ชุมชนบานสนามบิน 

18.276868,99.506490 
ถึง 

18.275791,99.507375 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนพระบาท (แอรพอรต) 
0.083862 ตารางกิโลเมตร 

ถนนพระบาท ซ.6/1 เลขที่ 2-8/2 (เลขคู) 
ถนนพระบาท 112/1-112/242 

ถนนพระบาท ซ.6 เลขท่ี 157,243,243/2,245,245/1,251 

 

 





18.278055 ,
99.509967

18.276704 ,
99.507019

18.276868 ,
99.506420

18.276066 ,
99.511065

18.275705 ,
99.511122

18.275875 ,
99.51112418.275510 ,

99.508251

18.275751,
99.507375

18.275527 ,
99.509433

ถนนพระบาท

20

16/112

8/5

18.276704 ,
99.507019

112/121

112/170

112/170

111/104

111/236

111/161

112/150

สาํนกังานศึกษาธิการ

จงัหวดัลาํปาง

ถนนเเอร์พอตวิลล่า

ซอย 1

ซอย 2

ซอย 3

ซอย 4

ซอย 6

ซอย 5

บริษทั

คอมพาวดเ์คลย์

จาํกดั

ซอย 7

ซอย 8

ซอย 9

ซอย 10

ถนนพระบาท ซอย 6/1

พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)
พื�นที�เขตชุมชนบา้นสนามบิน

พื�นที�เขตชุมชนบา้นสนามบิน

พื�นที�เขตชุมชนพระบาท(หนองหมู) เขต 1

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนพระบาท
(เเอร์พอร์ต)

ทิศเหนือ

ชุมชนพระบาท(เเอร์พอร์ต)
รหัสชุมชน 52990022

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนพระบาท
ถนนพระบาท ซอย �

ถนนพระบาท
ถนนพระบาทซอย �

ชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)
ชุมชนพระบาท(หนองหมู)
ชุมชนป่าขาม (วดัจองคาํ)

ชุมชนสนามบิน

18.276868,99.506490 - 18.278055,99.509967
18.275791,99.507375 - 18.275705,99.511122
18.278055,99.509967 - 18.275705,99.511122
18.276868,99.506490 - 18.275791,99.507375

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนพระบาท(เเอร์พอร์ต)     0.083862    ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนรถไฟ (เกาจาว) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง  
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนรถไฟ (เกาจาว) ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                    

 

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนประสานไมตรี ชุมชนศรีบุญเรอืง 
18.284163,99.466581 

 ถึง 
18.280449,99.473161 

ทิศใต ติดเขต ถนนตลาดรัตน ชุมชนนากวมเหนือ 
18.283535,99.465932 

 ถึง  
18.280076,99.472904 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสุเรนทร ชุมชนรถไฟ (ดอนปาน) 
18.280449,99.473161 

 ถึง 
18.280076,99.472904 

ทิศตะวันตก ตดิเขต ถนนทาคราวนอย ชุมชนศรบีุญเรือง 
18.284163,99.466581 

 ถึง  
18.283535,99.465932 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนรถไฟ ( เกาจาว) 
0.154451 ตารางกิโลเมตร 

ถนนตลาดรตัน เลขที่ 63-121 (เลขค่ี) 
ถนนประสานไมตรี เลขที่ 1-241 (เลขคี่) 

ถนนสุเรนทร 130-130/10 (เลขคู) 
ถนนรถไฟ 6-206 (เลขคู) 

 





ถนนประสานไมตรี

ถนนสุเรนทร์

เเม
น่ํ้า
วงั

ถนนรถไฟ

ตลาดรัตน์

ตลาดรัตน์

ทางรถไฟ

ทางรถไฟ

ทางรถไฟ

18.28046658 ,
99.47348588

18.28044988,
99.47316150

18.28007676 ,
99.47290435

18.2804661 ,
99.4433257

18.2813907 ,
99.4685582

18.282051,
99.467487

18.2835355,
99.4639327

18.2841639 ,
99.4665811

18.282132,
99.468688

วดันาก่วมเหนือ

สถานีรถไฟ

กาดเก๊าจาว

บริษทั นิ่มลีสซิ่ง จาํกดั
สาขา สบตุ๋ย

ตลาดนดัรถไฟลาํปาง

วงเวียนรถไฟ

643
130/155

57

59

62

63

64

101

10
9115

12
3

134

14
7

87
89

90

92

93

96

98

10010
210
310
4105

241

130/5
123

131

พื้นที่เขตชุมชนตรอกไฟฟ้าเกา่

พื้นที่เขตชุมชนนากว่มเหนือ

พ้ืน
ท่ีเข

ตชุ
มช
นร
ถไ
ฟ

(ดอ
นป

าน
)

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนรถไฟ

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนรถไฟ
(เก๊าจาว)

ทิศเหนือ

ชุมชนรถไฟ(เก๊าจาว)
รหัสชุมชน 52990010

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนประสานไมตรี
ถนนตลาดรัตน์
ถนนสุเรนทร์

ถนนท่าคราวนอ้ย

ชุมชนศรีบุญเรือง
ชุมชนนาก่วมเหนือ

ชุมชนรถไฟ(ดอนปาน)
ชุมชนศรีบุญเรือง

18.284163,99.466581 - 18.280449,99.473161
18.283535,99.465932 - 18.280076,99.472904
18.280449,99.473161 - 18.280076,99.472904
18.284163,99.466581 - 18.283535,99.465932

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนรถไฟ(เก๊าจาว)     0.154451     ตารางกิโลเมตร

นอ้
ย

ถน
นท

่าค
ราว



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนรถไฟ (ดอนปาน) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนรถไฟ (ดอนปาน) ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                     

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนประสาน

ไมตรี 
เขตปลอดชุมชน 

18.280466,99.473485  
ถึง  

18.278630,99.477603 

ทศิใต ติดเขต ถนนรถไฟ 
ชุมชนพระธาตุ
นากวมเหนือ 

18.278069,99.469896 
 ถึง 

18.277830,99.470122 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนเจริญสขุ 
18.278630,99.477603 

 ถึง 
18.277677,99.476950 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสุเรนทร ชุมชนรถไฟ (เกาจาว) 
18.281390,99.468558 

 ถึง 
18.281496,99.468740 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนรถไฟ(ดอนปาน) 
0.162942 ตารางกิโลเมตร 

ถนนสุเรนทร 117-131/1 (เลขคี่) 
ถนนรถไฟ เลขที่ 1-411 (เลขคี่) 
ถนนพหลโยธิน 7-49 (เลขคี่) 

ถนนประสานไมตรี 459-647 (เลขคี่) 

 





ถนนประสานไมตรี

ถนนสุเรนทร์

สี่เเยกดอนปาน

ถนน
พห
ลโย

ธิน

ถนนรถไฟ

ถนนรถไฟ

ถนนรถไฟ

ทางรถไฟ

18.278630 ,
99.477603

18.277677 ,
99.476950

18.2729818,
99.4761119

18.28046658 ,
99.47348588

18.28044988,
99.47316150

18.28007676 ,
99.47290435

18.2804661 ,
99.4433257

18.279625 ,
99.471165

18.277830 ,
99.470122

18.2791286 ,
99.4728822

18.278069 ,
99.469896

18.2802770 ,
99.4702949

18.2814963,
99.4687408

18.2813907 ,
99.4685582

กอง
บาํรุ

งทา
ง

เขต
ลาํป

าง

ที่ทาํการเเพทย์
เขตลาํปาง

ที่ทาํการเเขวงบาํรุง
ทางลาํปาง

ที่ทาํการนายตรวจ
ทางลาํปาง

เเขวงรถจกัรลาํปาง

วงเวียนรถไฟ

คลงั
นํา้ม

นัเช
ลล์

37

45
9

49
351

1

29

45
21

19
17

643
130/1

243

55

57
59

62

63

64

101

10
9115

12
3

134

14
7

27

13

9/11

130/5
123

131

43

51

7750

6849

48

46

45

35

พื้นที่เขตชุมชนตรอกไฟฟ้าเกา่

พื้นที่เขตชุมชนนากว่มเหนือ

พื้นที่เขตชุมชนรถไฟ
(เก๊าจาว)

พื้น
ท่ีเข
ตชุม

ชน
เจริ
ญสุ
ข

พื้นที่เขตชุมชนพระธาตุนากว่มเหนือ

พื้นที่เขตชุมชนพระธาตุนากว่มเหนือ

ถนนรถไฟ

สถานีรถไฟ

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนรถไฟ
(ดอนปาน)

ทิศเหนือ

ชุมชนรถไฟ(ดอนปาน)
รหัสชุมชน 52990010

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนประสานไมตรี
ถนนรถไฟ

ถนนพหลโยธิน
ถนนสุเรนทร์

เขตปลอดชุมชน
ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ

ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนรถไฟ(เก๊าจาว)

18.280466,99.473485 - 18.278630,99.477603
18.278069,99.469896 - 18.277830,99.470122
18.278630,99.477603 - 18.277677,99.476950
18.281390,99.468558 - 18.281496,99.468740

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนรถไฟ(ดอนปาน)       0.162942     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนโรงเรยีนเทศบาล 4 (1) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (1) ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                      

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนฉัตรไชย ปลอดชุมชน 
18.2888491,99.490733 

ถึง 
18.287460,99.493334 

ทิศใต ติดเขต 
ซอยหลังชุมชน 

โรงเรียนเทศบาล 4 
ชุมชนโรงเรียน 

เทศบาล 4  

18.285380,99.486358 
ถึง 

18.283446,99.487250 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนรอบเวียง ปลอดชุมชน 
18.2888491,99.490733 

ถึง 
18.285380,99.486358 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนดวงรัตน ปลอดชุมชน 
18.287460,99.493334 

ถึง 
18.283446,99.487250 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนโรงเรียนเทศบา 4(1) 
0.211759 ตารางกิโลเมตร 

ถนนฉัตรไชย เลขท่ี 327,335/1-10,339,339/1-2,341,341/1-
3,341/7,343,343/1-6,343/8-19,347-349,351-351/1,355/1-
5,357,357/1-5,357/68,357/55-67,358/1354/39,359/2,259/2-
3,355/3-5,355/6-47,355/86,351/19-49 
ถนนรอบเวียง 433/1,431/105,131/123-125,431/101-
102,431/100,431/91-

 



99,431/89,431/71,431/74,431/34,431/128,431/111,431/82,431
/112 
431/106,431/57-58,431/111-120,431/50,431/54-
55,431/86,431/63,431/75-76,431/107-
108,431/91,431/80,431/91,431/131-133,457/5,457/10-
22,457/1-4,457,457/21,417/1,431/123-
124,431/103,399/1,199/1-23,539,539/1-3,515,515/2-3,511/1-
2,469/1,459/3-7,459/2,457/15,487/1-2,487,479/2,477/2-
6,477,507/7,485,485/1,481,481/1,483,471/1-81,589/8-9 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนแตละชุมชน ปรากฏตามแผนที่ชุมชนตามท่ี
แนบทายประกาศน้ี บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใดของเทศบาลนครลําปางในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศน้ี
หรือขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 

ประกาศ          ณ          วันที่          กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

 

  





หา้เเยกหอนาฬิกา
18.2888491°
99.4907331°

สวนสาธารณะ
หา้แยกหอนาฬิกา

327
ถนน

ฉตัร
ไชย

ถนน
ฉตัร

ไชย

ถนน
ฉตัร

ไชย

สาํนกังานเทศบาล
นครลาํปาง

ร้านเบบี้ ทอยส์
ลาํปาง

ก๋วยเตี๋ยวปู่โยง่
นิยมโอชา

เครื่องเสียงติดรถ
ยนตล์าํปาง

Mum
Mum

ถนนเวียงละกอน

เพญ็ทรัพย์

ถนนดวงรัตน์

357/18-19

18.285380°
99.486358°

เพื่อนนกัเรียน
ลาํปาง

357/37
sr

357/57
357

357/57

431/135
18.283446°
99.48720°

18.283442°
99.487221°

431/36

ซ.หลงั
โรงเรี

ยนเท
ศบาล

 4

ซ.หลงั
โรงเรี

ยนเท
ศบาล

 4

ไลออ้นเฮา้ท์

พหลโยธิน 7

431/10 431/15
431/26

431/11

431/116 431/5

431/91

425

โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย)

18.287460°
99.493334°

18.287407°
99.493498°

ร้านกินรี

ร้านก๋วยเตี๋ยว
จมัโบ้

ถนนรอบเวียง

ถนนรอบเวียง

ขา้วหนา้เป็ด

ถนนท่าคราวนอ้ย

ป้อมตรวจ

ถนนบุญวาทย์

ถน
น 
บา้
นเ
ชีย
งร
าย

หมูจุ่มยกซด

ซอย
 ขนุ

ชิตช
นาพ

าธ

ร้านเนตร
ดาว

โชคทวเีเมนชัน่
ลาํปาง

โกโกเขม้ขน้
ลาํปาง

ซ.หล
งัโร

งเรีย
นเท

ศบา
ล 4

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

พื้นที่เขตชุมชนสวนดอก

พื้นที่ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2)

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน
เทศบาล 4

แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
โรงเรียนเทศบาล 4 (1)

ทิศเหนือ

ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (1)
รหัสชุมชน 52990031

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนฉตัรไชย
ซอยหลงัชุมชนโรงเรียนเทศบาล4

ถนนรอบเวยีง
ถนนดวงรัตน์

เขตปลอดชุมชน
ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2)

ชุมชนสวนดอก
เขตปลอดชุมชน

18.2888491,99.4907331 - 18.287460,99.493334
18.285380,99.486358 - 18.283446,99.487250

18.2888491,99.4907331 - 18.285380,99.486358
18.287460,99.493334 - 18.283446,99.487250

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (1)     0.211757    ตารางกิโลเมตร



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดตั้งชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2) 

............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดต้ังชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2) ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง       
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                        

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกดั Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ซอยหลังชุมชน

โรงเรียนเทศบาล 4 
ชุมชนโรงเรียน

เทศบาล 4 

18.283299,99.487354 
ถึง 

18.287407,99.493498 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ปลอดชุมชน 
18.282200,99.487859 

ถึง 
18.284944,99.496090 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสวนดอก ปลอดชุมชน 
18.283299, 99.487354 

ถึง 
18.282200,99.487859 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนดวงรัตน ปลอดชุมชน 
18.287407,99.493498 

ถึง 
18.284944,99.496090 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2) 
0.19682 ตารางกิโลเมตร 

ถนนสวนดอก 64,64/1,64/2,66,68,70,72,72/1,76,78,80,82,84,86 
ถนนรอบเวียง 60,62,111/2,111/3,111/4-8,151/1-
8,281,283,287,288,291,293,295,297,310,309,313,315,350,350/
1-2,321,315,315/1-
3,329,331,333,325,327,335,337,341,343,345,347,349,349/1- 
2,377,377/1,373,371,379,375,375/1,369,367,353/1,381,383, 

  



383/1,385,399,389,387/1,391,391/1,393,395,397,401,401/1,40
3/1-
2,407,407/1,409,409/1,454,411,417,405,407/1,411/1,423/28,4
23/13,423/14-27,423/33-37,547,111,365/1-
2,361,361/2,111/1,111/7,421,423,425,427,427/1-
6,427/1,433,431,431/7,431/104,435,435/1-
5,437,439/5,439/9,431/11,,431/7,431/9,447,477/10,546,54
6/60,441,431,447 
447/59,435/11,431/137,431/11,451/2,423/15,451,431/56,
431/14,431/62,431 
431/87,431/9,431/88,431/13,435/2,435/4, 
435/7,431/19,431/21,431/22-23,431/41,431/40,431/25-
29,431/31-
33,431/38,431/35,431/42,431/126,431/36,357/5 
ถนนพหลโยธนิ 
97/6,97/7,97/10,99/47,99,99/59,99/64,99/15,99/44- 
45,99/46,99/3134,99/39,99/60,99/55,99/57,99/43,99/54,9
9/29- 
30,99/62,99/16,99/50-53,99/47-
49,99/58,99/61,99/41,99/51,99/18-20,99/25-
28,99/42,101/7-10,101/23-27,101/18-20,101/12- 
15,101/32,101/37,101/28-30,101/34-38,101/16-
17,101/8,103,103/1-5,103/6-
9,105,107,111,111/5,103,451/1,451/3 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนแตละชุมชน ปรากฏตามแผนที่ชุมชนตามท่ี
แนบทายประกาศน้ี บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใดของเทศบาลนครลําปางในสวนท่ีกําหนดไวแลวในประกาศน้ี
หรือขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 

ประกาศ          ณ          วันที่          กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

  





ถนนดวงรัตน์

เพื่อนนกัเรียน
ลาํปาง

Double U cafe

357/37
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357/57

357

357/57

431/135
18.283446°
99.48720°

18.283442°
99.487221°

431/36

18.282200°
99.487850°

ซ.หลงั
โรงเรี

ยนเท
ศบาล

 4

ซ.หลงั
โรงเรี

ยนเท
ศบาล

 4

ไลออ้นเฮา้ท์

พหลโยธิน 7

431/10 431/15
431/26

431/11

431/116 431/5

431/91

425 421

โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย)

431

283

18.287460°
99.493334°

18.287407°
99.493498°

ร้านกินรี

ร้านก๋วยเตี๋ยว
จมัโบ้

ตรอกมิตรภาพ

ร้านเหยีย่ว
ราตรี

ถนนรอบเวยีง

ขา้วหนา้เป็ด

ถนนตรอกศรีกศุล

ถนนตรอกศรีกศุล

116

18.284944°
99.496090°

ถนนพ
หลโย

ธิน

ถนนพ
หลโย

ธิน

อู่ทอง
 ครัวเรือน

116
ฉตัรมงคลยาง

ยนตร์
ร้านอิ่มหนาํ
สาํราน

Wiang Tong

ซ.หล
งัโร

งเรีย
นเท

ศบา
ล 4

พื้นที่ ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (1)

พื้นที่เขตปลอดชุมชน
พื้นที่เขตปลอดชุมชน

แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
ชุมชนโรงเรียนเทสาล 4 (2)

ทิศเหนือ

ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2)
รหัสชุมชน 52990031

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ซอยหลงัชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4

ถนนพหลโยธิน
ถนนสวนดอก
ถนนดวงรัตน์

ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (1)
เขตปลอดชุมชน
ชุมชนกลางเวียงใต้
เขตปลอดชุมชน

18.283299, 99.487354 - 18.287407,99.493498
18.282200,99.487859 - 18.284944,99.496090
18.283299, 99.487354 - 18.282200,99.487859
18.287407,99.493498- 18.284944,99.496090

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2)     0.196823     ตารางกิโลเมตร

283

18.287236°
99.495713°

116

18.285289°
99.496354°

พื้นที่เขตชุมชนกลางเวียงใต้

ไก่ยา่งภาณี

ถนนสวนดอก

ซอย ตรอกศรีกศุล

พื้นที่เขตชุมชนสวนดอก



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนวัดเชียงราย 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึ งจัดตั้ งชุมชนวัดเ ชียงราย ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง                 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี                         

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ตดิเขต แมนํ้าวัง ชุมชนกาดกองตาใต 
18.291066,99.491977 

ถึง 
18.289778,99.495871 

ทิศใต ติดเขต ถนนรอบเวยีง ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 
18.288684,99.491381 

ถึง 
18.287091,99.495801 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสวนดอก ชุมชนสวนดอก 
18.289778,99.495871 

 ถึง  
18.287091,99.495801 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนบานเชียงราย ชุมชนสิงหชัย 
18.289113,99.491085 

ถึง  
18.291066,99.491977 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนวัดเชียงราย 
0.140857 ตารางกิโลเมตร 

ถนนรอบเวียง 164-222 (เลขคู),ถนนบุญวาทย 213-323 (เลขคู) 
ถนนบุญวาทย 168-244 (เลขคู),ตรอกมิตรเกษม 2-14/1 (เลขคู) 
ตรอกมิตรเกษม 752-752/4 (เลขคู),ตรอกมิตรเกษม 747-749 (เลขคี่) 
ถนนสวนดอก 2-58 (เลขคู),ถนนบานเชียงราย 407-457 (เลขคี่) 
ถนนทิพยชาง 229-405 (เลขคี่) 
ตรอกดอกไมแดง 877,878,879,879/1,869,868,881 
ตรอกราฎอุทิศ 2-18 (เลขคู),ตรอกราฎอุทิศ 1-17 (เลขคี)่,ตรอกวัดเชียงราย 5-13/1 (คี่) 

 





เเม่นํ้ าวงั

18.289113 ,
99.491085

18.288684 ,
99.491381

18.291066,
99.491977

18.287091,
99.495801

18.289778 ,
99.495871

18.288478,
99.495662

แผนที่เขตชุมชนวดัเชียงราย

ทิศเหนือ

ชุมชนวดัเชียงราย
รหัสชุมชน -

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

ฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร 054237220

ถน
นบ

า้น
เชีย

งร
าย

พ้ืน
ท่ีเข

ตชุ
มช
นสิ

งห์
ชยั

ถนนทิพยช์า้ง

พื้นที่เขตชุมชนกองตา้ใต้

ถนนสวนดอก

ถน
นส

วน
ดอ

ก

ถนนรอบเวียง
พื้นที่เขตชุมชนเทศบาล 4

พื้นที่เขตชุมชนสวนดอก

ถนนบุญวาทย์
ตร
อก

วนั
เชีย

งร
าย

ตรอกวนัเชียงราย

ซอ
ยต

ร อ
กร
า ษ
ฎร์

อุทิ
ศ

ซอ
ยต

ร อ
กร
า ษ
ฎร์

อุทิ
ศ

ตรอกมิตรเกษม

ถนนตลาดเก่า

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนวดัเชียงราย        0.140857 ตารางกิโลเมตร

สาํนกัชลประทานที่ 2

วดัเชียงราย

ธนาคารกรุงศรีอยธุยาสาขาลาํปางคลินิกแพทยข์ชล

ร้านยาเจียรจินดาเภสชั
(หา้แยก)

หา้แยกหอนาฬิกา

สวนสาธารณะ
หา้แยกหอนาฬิกา

อินทราเอาทเ์ลท
สาขาหอนาฬิกาลาํปาง

หมูจุ่มยกซด

7-11 เทศบาล4 (ลาํปาง)
โรงเรียนเทศบาล 4
(บา้นเชียงราย)

ร้านนครกิโล

บจก. พิณโฮเตล็

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั
แอล.พี.ไฮเทคเซ็นเตอร์

ศาลเจา้แม่ทบัทิม

โรงแรมเอเชีย

เอเซียลาํปางโฮเตล็

TK Home

ศิริรัตน์การไฟฟ้า

เเม่นํ้ าวงั ชุมชนกาดกองต้าใต้ 18.291066,99.491977 - 18.289778,99.495871
ถนนรอบเวยีง ชุมชนเทศบาล 4 18.288684,99.491381 - 18.287091,99.495801
ถนนสวนดอก ชุมชนสวนดอก 18.289778,99.495871 - 18.287091,99.495801

ถนนบา้นเชียงราย ชุมชนสิงห์ชยั 18.289113,99.491085 - 18.291066,99.491977
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ไก่ยา่งภาณี



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนศรีเกิด 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีเกิด 1 ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง      
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                          

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนบุญวาทย ชุมชนศรีเกิด 2 
18.289811,99.501923  

ถึง  
18.291814,99.507999 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนปาขาม  
18.287958,99.503502  

ถึง  
18.289746,99508654 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนราชทัณฑ ชุมชนหัวเวยีง  
18.291814,99.507999 

 ถึง  
18.289746,99508654 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนไปรษณีย ชุมชนกลางเวียงเหนือ 
18.289811,99.501923 

 ถึง 
18.287958,99.503502 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีเกิด 1 
0.200825 ตารางกิโลเมตร 

ถนนศรีเกิด 7/1-29 (เลขคี่),ถนนศรีเกิด 22-36 (เลขคู) 
ถนนรอบเวยีง 1-115/5 (เลขคี่),ถนนรอบเวียง 2/1-60 (เลขคู) 

ถนนบุญวาทย (เดิม) 2/2-80 (เลขคู) 
พหลโยธิน 191/1-241 (เลขคี่) 

ราชทัณฑ 84-98/6 (เลขคู) 

 





ถนนพหลโยธิน

ถนนไปรษณีย์

ถนนราชทณั
ฆ์

ถนนรอบเวียง

ถนนบุญวาทย์

ถนนศรีเกิด

ถนนศรีเกิด

ถนนบุญวาทย์

ถนนรอบเวียง

ถนนรอบเวียง

115/4

191/2

207/4

215

98/6

86/2

88 - 90

84

37/6
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5/5

82

8076/1

2/1

58
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249/2

59/1

63/1
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41

34/1

29
27

24

17/2

7/1
22/2

24

32

22/10
22/9

12/6

11
23/1

เรือนจาํกลางลาํปาง

ศาลแขวงลาํปาง

วดัศรีเกิด

วดัเชตวนั
ที�ทาํการปกครอง

อาํเภอเมืองลาํปาง

กองกาํกบัการสืบสวน

สอบสวน ตาํรวจภูธร

จงัหวดัลาํปาง

โรงเรียนเทศบาล 3

(บุญทวงศอ์นุกลู)

18.290024 ,

99.50865

18.287965 ,
99.503558

18.292057 ,
99.509957

18.289840 ,
99.501851

พื�นที�เขตชุมชนกลางเวียงเหนือ

พื�นที�เขตชุมชนป่าขาม

พื�นที�เขตชุมชนบา้นหวัเวยีง

พื�นที�เขตชุมชนศรีเกิดเขต 2

พื�นที�เขตชุมชนศรีเกิดเขต 2แผนที�เเบ่งเขตชุมชนศรีเกิด 1

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีเกดิ 1
รหัสชุมชน 52990033

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนบุญวาทย์
ถนนพหลโยธิน
ถนนราชทณัฑ์
ถนนไปรษณีย์

ชุมชนศรีเกิด �
ชุมชนป่าขาม

ชุมชนบา้นหวัเวียง
ชุมชนกลางเวยีงเหนือ

18.289811,99.501923 - 18.291814,99.507999
18.287958,99.503502 - 18.289746,99508654
18.291814,99.507999 - 18.289746,99508654
18.289811,99.501923 - 18.287958,99.503502

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนศรีเกิด 1      0.200825 ตารางกิโลเมตร

พิพิธภณัฑม์ิวเซียมลาํปาง

ศาลหลกัเมือง

พระพุทธนิรโรคนัตรายชยัวฒัน์

จตุรทิศ



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนศรีเกิด 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัด ต้ังชุมชนศรีเ กิด 2 ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                          

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนทามะโอ 
18.292971,99.500919  

ถึง  
18.293720,99.503301 

ทิศใต ติดเขต ถนนบุญวาทย ชุมชนศรีเกิด 1 
18.289892,99.501846 

 ถึง  
18.291968,99.507934 

ทิศตะวันออก ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนทามะโอ 
18.293720,99.503301  

ถึง  
18.291968,99.507934 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนไปรษณยี ชุมชนกาดกองตากลาง 
18.290861,99.501115 

 ถึง 
18.289892,99.501846 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีเกิด 2 
0.139192 ตารางกิโลเมตร 

ถนนราชบุตร 1-39/2 (เลขคี่),ถนนราชบุตร 2-52 (เลขคู) 
ถนนรัษฎา 5-61 (เลขคี่),ถนนทิพยชาง 1-79 (เลขคี่) 

ถนนทิพยชาง 2-20 (เลขคู),ถนนชางเผือก 2-26 (เลขคู) 
ถนนชางเผือก 9-23 (เลขคี่),ถนนศรีเกิด 2-8 (เลขคู) 

ถนนศรีเกิด 1-7 (เลขคี)่,ถนนบุญวาทยเดิม 1-37/3 (เลขคี่) 

 





ถนนไปรษณีย์

ถนนทิพยช์
า้ง

ถนนรัษฎา

ถนนริมนํ�า

ถนนริมนํ� า

ถนนริมนํ�า

ถนนบุญวาทย์

ถนนราชบุตร

ถนนทิพยช์
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ถนนศรีเกิด

ถนนบุญวาทย์
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ที�ทาํการปกครอง

อาํเภอเมืองลาํปาง

วดับุญวาทยว์หิาร

ไปรษณียไ์ทย สาขา

จงัหวดัลาํปาง

กองกาํกบัการสืบสวน

สอบสวน ตาํรวจภูธร

จงัหวดัลาํปาง

โรงเรียนเทศบาล 3

(บุญทวงศอ์นุกลู)

วดับุญยนื

วดัป่าดวัะ

วดัหมื�นกาศ

สหกรณ์
ออมทรัพย์

ครูลาํป
าง

สาํน
กังาน

เหลา่ก
าช

าด

จงั
หวดั

ลาํป
าง

18.292057 ,
99.509957

18.290840 ,
99.501100

18.291479 ,
99.501673

18.292629 ,
99.501069

18.292931 ,
99.500911

พื�นที�เขตชุมชนกาดกองตา้กลาง

พื�นที�เขตชุมชนกลางเวียงเหนือ

พื�นที�เขตชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่� อง

พื�นที�เขตชุมชนศรีเกิดเขต 1

พื�นที�เขตชุมชนศรีเกิดเขต 1

18.289840 ,
99.501851

พื�นที�เขตชุมชนเเจ่งหวัริน-สันโคง้

เเม่นํ� าวงั

เเม่นํ�าวงั

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนศรีเกิด 2

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีเกดิ �
รหัสชุมชน 52990033

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ�าวงั
ถนนบุญวาทย์

แม่นํ� าวงั
ถนนไปรษณีย์

ชุมชนท่ามะโอ
ชุมชนศรีเกิด �
ชุมชนท่ามะโอ

ชุมชนกองตา้กลาง

18.292971,99.500919 - 18.293720,99.503301
18.289892,99.501846 - 18.291968,99.507934
18.293720,99.503301 - 18.291968,99.507934
18.290861,99.501115 - 18.289892,99.501846

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนศรีเกิด 2       0.139192 ตารางกิโลเมตร

วดัคะตึกเชียงมั�น



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การจัดตั้งชุมชนศรีชุม 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรี ชุม 1 ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                           

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนพหลโยธิน เขตปลอดชุมชน 
18.281305,99.499832  

ถึง  
18.281432,99.502240 

ทิศใต ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนสุขสวสัดิ์ 
18.276516,99.498754 

 ถึง  
18.276010,99.499900 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนทิพยวรรณ ชุมชนศรีชุม 2 
18.281423,99.502240  

ถึง  
18.276010,99.499900 

ทิศตะวันตก ตดิเขต ถนนลําเหมืองแมปูน เขตปลอดชุมชน 
18.281305,99.499832  

ถึง 
18.276516,99.498754 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

  
พื้นที่ชุมชนศรีชุม 1 

0.21438 ตารางกิโลเมตร 

ถนนนพหลโยธิน ต.สวนดอก 164/2,164/4-9,166,168/3,172/1,-266/14 (คู) 
ถนนทิพยวรรณ ต.สวนดอก เลขที่ 144/1,2-286 (คู) 

ถนนสวนดอก เลขท่ี 47-239 (คี่),ถนนสวนดอก เลขที่ 92-178 (เลขคู) 
ถนนไฮเวยลําปาง-งาว เลขที่ 329-421 (เลขคี่) 

 





สี่เเยกสวนดอก

ถนนพ
หลโย

ธิน

ถนนสวนดอก

ร.ร.ลาํปางกลัย
าณี

พื้นที่ชุมชน ศรีชุม 2

พื้นที่ปลอดชุมชน

พื้นที่ชุมชนสวนดอก

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

190-190/2
184176

166/4

164/2 116

35
383

227/2-3 227/2-3

419
286

258
254 223

226
226/12 146/1

185

ถนนไทยลานนา

ถนนทิพยว์รรณ

เรณูเคก้

เเยกศรีชุม
99.500001°
18.286486°

99.494973°
18.284629°

18.281726°
99.4967035°

18.281898°
99.499755°

วดัศรีชุม

ปั้นขา้วเหนียว

บจก นนทว์สัดุ พลสั

บริษทั นนทไ์มเ้อกจาํกดั

upgrade bar

ถนนลาํเหมืองเเม่ปูน

ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนศรีชุม

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีชุม 1

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีชุม 1
รหัสชุมชน 52990042

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต

ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนพหลโยธิน
ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ถนนทิพยว์รรณ
ถนนลาํเหมืองแม่ปูน

ชุมชนสวนดอก
ชุมชนสุขสวสัดิ์
ชุมชนศรีชุม 2
เขตปลอดชุมชน

18.281305,99.499832 - 18.281423,99.502240
18.276516,99.498754 - 18.276010,99.499900
18.281423,99.502240 - 18.276010,99.499900
18.281305,99.499832 - 18.276516,99.498754

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีชุม 1     0.214387     ตารางกิโลเมตร

ทิศใต้

พื้นที่ชุมชนสุขสวสัดิ์



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนศรีชุม 2  
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีชุม 2 ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี                             

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนพหลโยธิน เขตปลอดชุมชน 
18.286547,99.500154  

ถึง  
18.287724,99.503417 

ทิศใต ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนศรีชุม - ปาไผ 
18.281935,99.499873  

ถึง 
18.2823226,99.5063008 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสนามบิน ชุมชนปาขาม 1 
18.287724,99.503417  

ถึง 
18.2823226,99.5063008 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนทิพยวรรณ ชุมชนศรีชุม 1 
18.286547,99.500154 

 ถึง  
18.281935,99.499873 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีชุม 2 
0.29548 ตารางกิโลเมตร 

ถนนสนามบิน เลขท่ี 4-276 (เลขคู) 
ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง เลขที่ 226/14-230/24 (เลขคู) 

ถนนทิพยวรรณ ต.หัวเวียง เลขที่ 177-279 (เลขคี่) 
ถนนไทยลานนา เลขที่ 1-108 (ตลอดสาย) 

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว ต.หัวเวียง เลขที่ 423-577 (เลขคี่) 

 





18.281918°
99.499819°

18.286566°
99.500075°

ประพฒัน์เภสชั
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18.287873°
99.503536°

ถนนสนามบิน

34

226
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ถนนไฮเวย์ลําปาง - งาว
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ย ว์
ร ร
ณ

ถน
น

ห้าเเยกประตูชัย

เเยกศรีชุม

สี่แยกสนามบิน

พื้นที่ชุมชน ศรีชุม 1

พื้นที่ชุมชน ป่าขาม 1

พื้นที่ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่

419 286

258

254

226

223

227/2-3

ถนนไทย ลานนา

สี่เเยกศรีชุม

ถนนสนามบิน

พื้นที่ชุมชนกลางเวยีงเหนือ

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีชุม 2

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีชุม 2
รหัสชุมชน 52990042

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนพหลโยธิน
ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ถนนสนามบิน
ถนนทิพยว์รรณ

ชุมชนกลางเวียงเหนือ
ชุมชนศรีชุม - ป่าไผ่
ชุมชนป่าขาม 1
ชุมชนศรีชุม 1

18.286547,99.500154 - 18.287724,99.503417
18.281935,99.499873 - 18.2823226,99.5063008
18.287724,99.503417 - 18.2823226,99.5063008

18.286547,99.500154 - 18.281935,99.499873
พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีชุม 2     0.295482     ตารางกิโลเมตร

99.5063008°
18.2823226°



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนศรีชุม-ปาไผ 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินของ
ตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีชุม-ปาไผ ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                             

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนศรีชุม 
18.281305,99.499832  

ถึง  
18.281423,99.502240 

ทิศใต ติดเขต ถนนลําปางแมทะ ชุมชนถาวรสุข 
18.276516,99.498754  

ถึง  
18.276010,99.499900 

ทิศตะวันออก ติดเขต ทาอากาศยานลาํปาง ทาอากาศยานลําปาง 
18.281423,99.502240  

ถึง  
18.276010,99.499900 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนลําปาง -แมทะ ชุมชนสุขสวัสดิ ์
18.281305,99.499832  

ถึง 
18.276516,99.498754 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนที่ 

พื้นท่ีชุมชนศรีชุม-ปาไผ 
0.09096 ตารางกิโลเมตร 

ถนนลําปาง-แมทะ เลขที่ 1-71 (เลขคี่) 
ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 1 เลขที่1-116 (ตลอดสาย) 

ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 1 เลขที่ 9849 
ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 3 เลขที่ 1-81 (ตลอดสาย) 
ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว เลขท่ี 282-320 (เลขคู) 

ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว ซอย 6 เลขที่ 4-89 (ตลอดสาย) 
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พื้นที่เขต ท่าอากาศยานลาํปาง

พื้นที่เขตชุมชนถาวรสุข

พื้นที่เขตชุมชนศรีชุม

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ถนนไฮเวยล์าํปาง-งาว ซอย 6  ซอย
 6

 ซอยลาํป
าง-เเม่ทะ 1

ถนนไฮเวยล์าํปาง-งาว ซอย 1/4

ถนนไฮเวยล์าํปาง-งาว ซอย 1/3

ถนนไฮเวยล์าํปาง-งาว ซอย 1/2

ถนน
ลาํปา

ง-เเม่
ทะ ซอย

 1
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81 67
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แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่
รหัสชุมชน 52990039

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว
ถนนลาํปางเเม่ทะ

ลานวิ่งอากาศยานลาํปาง
ถนนลาํปาง - แม่ทะ

ชุมชนศรีชุม
ชุมชนถาวรสุข

ท่าอากาศยานลาํปาง
ชุมชนสุขสวสัดิ์

18.281305,99.499832 - 18.281423,99.502240
18.276516,99.498754 - 18.276010,99.499900
18.281423,99.502240 - 18.276010,99.499900
18.281305,99.499832 - 18.276516,99.498754

เซเวน่

18.276576 ,
99.498730

ศูนยก์า
รเรียน

รู้

ชุมชน
ศรีชุม-ป่าไผ

่

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีชุม-ป่าไผ ่      0.163563 ตารางกิโลเมตร

SABAI
E-BIKE

LAMPANG

The Runway
café Lampang

ฉตัรมงคล
ยางยนต์เอน็เจ 

คาร์ออดิโอหจก.วิชยัรวม
ยาง ลาํปาง

NEUF Cafe Lampang



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การจัดตั้งชุมชนศรีบุญโยง 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีบุญโยง 1 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                             

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม พิกัด 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนจามเทวี ชุมชนจามเทวี 
18.2996047,99.4844824 

ถึง 
18.29904818,99.492501 

ทิศใต ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงไชย 
18.2990869,99.4873066  

ถึง 
18.2946890,99.4902846 

ทิศตะวันออก ติดเขต ซอยวงัคํา ชุมชนศรีบุญโยง 2 
18.29904818,99.492501 

ถึง
18.2946890,99.4902846 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนขางโรงเรียนเคนเน็ต 
ชุมชนสามดวง

สามัคคี 

18.2990869,99.4873066  
ถึง  

18.2990548,99.4870586 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีบุญโยง 1 
0.135470 ตารางกิโลเมตร 

ถนนปงสนุก 222-3444 (คู) 
ถนนจามเทวี 239-275 (คี่) 
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ถนนเจริญประเทศ

ถนนเจริญประเทศ

230
228

224245

236

238326

342/1

334

223

109/1
247

เเม่นํ้ าวงั

ลูกชิ้นเขียงป้าตอ้ย

พื้นที่ชุมชนสามดวงสามคัคี

ถนนขา้งโรงเรียนเคนเน็ต

พื้นที่ชุมชนศรีบุญโยง 2

พื้นที่ชุมชนศรีบุญโยง 2

18.2996047°
99.484482°

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีบุญโยง 1

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีบุญโยง 1
รหัสชุมชน 52990019

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนจามเทวี
แม่นํ้าวงั
ซอยวงัคาํ

ถนนขา้งโรงเรียนเคนเน็ต

ชุมชนจามเทวี
ชุมชนบา้นดงไชย
ชุมชนศรีบุญโยง 2

ชุมชนสามดวงสามคัคี

18.2996047,99.48448243 - 18.29904818,99.49250152
18.2990869,99.4873066 - 18.2946890,99.49028461

18.29904818,99.49250152 - 18.2946890,99.49028461
18.2990869,99.4873066 - 18.2990548,99.4870586

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีบุญโยง1     0.135470     ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ชุมชนจามเทวี

พื้นที่ชุมชนบา้นดงไชย

โรงเรียนเคนเน็ต
แมค็เคนซี

กองช่างฝ่ายซ่อม
บาํรุงเทศบาลนคร

ลาํปาง



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การจัดตั้งชุมชนศรีบุญโยง 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีบุญโยง 2 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                              

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนจามเทวี ชุมชนจามเทวี 
18.30151926,99.4844309 

ถึง 
18.2996497,99.4904214 

ทิศใต ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงไชย 
18.2996047,99.48448243 

ถึง 
18.2975870,99.49003574 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนบุญโยง ชุมชนเจริญประเทศ 
18.2996047,99.48448243 

ถึง 
18.2975870,99.49003574 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนเจริญประเทศ ชุมชนสามดวงสามัคคี 
18.30151926,99.4844309 

ถึง 
18.2996047,99.48448243 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีบุญโยง 2 
0.1568921804 ตารางกิโลเมตร 

ถนนบุญโยง 3-59 (เลขคี่) 
ถนนบุญโยง 232-324 (เลขคู) 

ถนนเจริญประเทศ 159-225/1 (เลขคี่) 
ถนนปงสนุก 187-247 (เลขคี่) 

ถนนปงสนุก 166-220/1 (เลขคู) 
ถนนจามเทวี 227-239/24 (เลขคี่) 
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พื้นที่ชุมชนศรีบุญโยง 1

ศูนยเ์รียนรู้ วดัศรีบุญโยง
ชุมชนจามเทวี

18.2994422°
99.486388°

18.2946890°
99.49028461°

พื้นที่ชุมชนจามเทวี

พื้นที่ชุมชนเจริญประเทศ

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีบุญโยง 2

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีบุญโยง 2
รหัสชุมชน 52990019

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนจามเทวี
เเม่นํ้ าวงั

ถนนบุญโยง
ถนนเจริญประเทศ

ชุมชนจามเทวี
ชุมชนบา้นดงไชย
ชุมชนเจริญประเทศ
ชุมชนศรีบุญโยง 1

18.30151926,99.4844309 - 18.2996497,99.4904214
18.2996047,99.48448243 - 18.2975870,99.49003574
18.2996047,99.48448243 - 18.2975870,99.49003574
18.30151926,99.4844309 - 18.2996047,99.48448243

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีบุญโยง2     0.156892     ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ชุมชนบา้นดงไชย



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนศรีบุญเรือง 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีบุญเรือง 1 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                              

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนตัดใหม ชุมชนศรีบุญเรอืง 3 
18.285492,99.467496 

 ถึง  
18.283998,99.470642 

ทิศใต ติดเขต ถนนประสานไมตรี ชุมชนรถไฟ 
18.284243,99.466524  

ถึง 
18.282526,99.469425 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนเจริญวิทยา ชุมชนตรอกไฟฟาเกา 
18.283998,99.470642  

ถึง 
18.282526,99.469425 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนทาคราวนอย ชุมชนศรีบุญเรอืง 2 
18.285492,99.467496  

ถึง  
18.284243,99.466524 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีบุญเรือง 1 
0.07136 ตารางกิโลเมตร 

ถนนทาคราวนอย 289-325 (เลขคี่),ตรอกพอเล้ียงอุน เลขที่ 1-20 (คู) 
ตรอกพอเลี้ยงอุน เลขที่ 1-19 (คี่),ตรอกผดุงศิลป เลขท่ี 1-20 (คู) 
ตรอกผดุงศิลป เลขที่ 1-17 (คี)่,ถนนตัดใหม เลขที่ 2-42 (เลขคู) 

ถนนเจริญวิทยา 1-15/19 (เลขคี่) 
ประสานไมตรี(เกาจาว) เลขท่ี 148-248 (เลขคู) 

 





ถนนตดัใหม่

วดัศรีบุญเรือง

283250/4

1/4

12/1
18/1

22

283

40/1

212

29/4
17/1

264

290
80

305

293

289-291

ซ.วิโรขน์ศศิธร

ซ.ตรอก
ผดุงศิลป์

อุ่น 2

ซ.พอ่

เลี� ยง

เลี� ยงอุ่น 1

ซ.พอ่

ถนนเจริญวิทยา

ถนนเจริ
ญวิท

ยา

ถนนประสานไมตรี

ถนนตดัใหม่

18.285563°
99.467440°

18.284259°
99.466436°

18.282560°
99.469471°

18.283977°
99.470696°

พื�นที�เขตชุมชน ศรีบุญเรือง 3

พื�นที�เขตชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่าพื�นที�เขตชุมชนรถไฟ

พื�นที�เขตชุมชนศรีบุญเรือง 2

หา้งทอง
เเม่ทองดี

ถนนท่าค
ราว

นอ้ย

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนศรีบุญเรือง 1

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีบุญเรือง �
รหัสชุมชน 52990029

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมสิังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนตดัใหม่
ถนนประสานไมตรี
ถนนเจริญวิทยา

ถนนท่าคราวนอ้ย

ชุมชนศรีบุญเรือง 3
ชุมชนรถไฟ

ชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า
ชุมชนศรีบุญเรือง 2

18.285492,99.467496 - 18.283998,99.470642
18.284243,99.466524 - 18.282526,99.469425
18.283998,99.470642 - 18.282526,99.469425
18.285492,99.467496 - 18.284243,99.466524

 พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนศรีบุญเรือง 1     0.071365     ตารางกิโลเมตร



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนศรีบุญเรือง 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีบุญเรือง 2 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                               

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพกิัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมนํ้าวัง พ้ืนท่ีปลอดชุมชน 
18.2894126,99.4676889 

ถึง 
18.2881084,99.4693426 

ทิศใต ติดเขต ถนนรถไฟ ชุมชนนากวมเหนือ 
18.2850212,99.4652216 

ถึง 
 18.284317,99.466363 

ทิศตะวันออก ตดิเขต ถนนทาคราวนอย ชุมชนศรีบุญเรือง 3 
18.2881084,99.4693426 

ถึง 
 18.284317,99.466363 

ทิศตะวันตก ติดเขต แมนํ้าวัง เขตปลอดชุมชน 
18.2894126,99.4676889 

ถึง 
18.2850212,99.4652216 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีบุญเรือง 2 
0.12771 ตารางกิโลเมตร 

ถนนทาคราวนอย เลขที่ 162-330 (เลขคู) 

 

 





18.287585°
99.468958°

18.285563°
99.467440°

73
249

23/1

281

283

ซ.ท่าคราวนอ้ย 2

ซ.ท่าคราวนอ้ย 3250/4

วดัศรีบุญเรือง

ซ.สมุนไพร 216/1

212/1

ซ.มงคล

122/1
ตน้บุญคอฟฟี่

ถนนตดัใหม่

264

290
80

305

293

289-291

อุ่น 2

ซ.พ่อ เลี้ยง

เลี้ยงอุ่น 1

ซ.พอ่

18.285563°
99.467440°

162/9

128/1
201/4

ถน
นเ
รีย
บเ
เม่น

ํ ้าว
งั

162

168/2

162/4

มูลนิธิบุญกวา้ง

18.289581°
99.467698°

18.287585°
99.468958°

เเม่นํ้าวงั

เเม่นํ้าวงั

ซอ
ย ม

.พฒั
นา

18.284259°
99.466436°

190

ถน
นเรี

ยบ
เเม่
นํ้า
วงั

พื้นที่เขตชุมชนท่าคราวนอ้ย

พื้นที่เขตชุมชนศรีบุญเรือง 3

พื้นที่เขตชุมชนศรีบุญเรือง 1

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีบุญเรือง 2

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีบุญเรือง 2
รหัสชุมชน 52990042

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต

ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

เเม่นํ้ าวงั
ถนนรถไฟ

ถนนท่าคราวนอ้ย
แม่นํ้าวงั

พื้นที่เขตปลอดชุมชน
ชุมชนรถไฟ

ชุมชนศรีบุญเรือง 3
เขตปลอดชุมชน

18.2894126,99.4676889 - 18.2881084,99.4693426
18.2850212,99.4652216 - 18.284317,99.466363
 18.2881084,99.4693426 - 18.284317,99.466363

18.2894126,99.4676889 - 18.2850212,99.4652216
 พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีบุญเรือง 2     0.127713      ตารางกิโลเมตร

ทิศใต้

ถนนท่าคราว น้อย

ถน
นท

า่คร
าวน

อ้ย

ถน
นท

า่คร
าวน

อ้ย

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนศรีบุญเรือง

พื้นที่เขตชุมชนรถไฟ



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนศรีบุญเรือง 3 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีบุญเรือง 3 ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                               

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนมนตรี ชุมชนทาคราวนอย 
18.287544,99.468972  

ถึง  
18.285350,99.472008 

ทิศใต ติดเขต ถนนตัดใหม ชมุชนศรีบุญเรอืง 1 
18.285565,99.467554  

ถึง  
18.284063,99.470708 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนเจริญวิทยา ชุมชนตรอกไฟฟาเกา 
18.285350,99.472008  

ถึง  
18.284063,99.470708 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนทาคราวนอย ชุมชนศรีบุญเรือง 2 
18.287544,99.468972 

 ถึง  
18.285350,99.472008 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนศรีบุญเรือง 3 
0.101921 ตารางกิโลเมตร 

ถนนทาคราวนอย ซ.3 เลขท่ี 1-23 (เลขคี่)  
ถนนทาคราวนอย ซ.3 เลขท่ี 4-12/2 (เลขคู) 
ถนนทาคราวนอย ซ.2 เลขท่ี 1-33/1 (เลขคี่)  
ถนนทาคราวนอย ซ.2 เลขท่ี 2-32 (เลขคู) 

ถนนทาคราวนอย 249-285/7 (เลขคี่) ,ถนนตัดใหม เลขที่ 1-29/12 (เลขคี่) 
ถนนเจริญวิทยา 17-53/3 (เลขคี่),ถนนมนตรี 31-73 (เลขคี่) 

 





พื�นที�เขตชุมชนท่าคราวนอ้ย

18.287585°
99.468958°

18.285563°
99.467440°

18.283977°
99.470696°

18.2885350°
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ถนนมนตรี
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ถนนตดัใหม่
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29/4
17/140/1

212

ร.ร. เทศบาล 5

ถนนเจริ
ญวิท

ยา

31/1

ซ.เจริญวิทยาที� 1

ซ.ท่าคราวนอ้ย 2

ซ.ท่าคราวนอ้ย 3

ซ.ท่าคราวนอ้ยที� 3

250/4

วดัศรีบุญเรือง

ซ.สมุนไพร 216/1

212/1

ซ.มงคล

ซ.มนตรีวิษณุ

พื�นที�เขตชุมชนศรีบุญเรือง 2

พื�นที�เขตชุมชนศรีบุญเรือง 1

122/1
ตน้บุญคอฟฟี�

ก๋วยเตี�ยวสามลอ้
ป้าเเกว้

ลาบอุบล

ตุ๊ตามสั�ง

1/4

12/1

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนศรีบุญเรือง 3

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีบุญเรือง �
รหัสชุมชน 52990029

พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั
ทิศเหนือ ติดเขต

ทิศใต้ ติดเขต
ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนมนตรี
ถนนตดัใหม่

ถนนเจริญวิทยา
ถนนท่าคราวนอ้ย

ชุมชนท่าคราวนอ้ย
ชุมชนศรีบุญเรือง 1

ชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า
ชุมชนศรีบุญเรือง 2

18.287544,99.468972 - 18.285350,99.472008
18.285565,99.467554 - 18.284063,99.470708
18.285350,99.472008 - 18.284063,99.470708
18.287544,99.468972 - 18.285350,99.472008

 พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนศรีบุญเรือง 3     0.101921     ตารางกิโลเมตร

ถนนตดัใหม่

พื�นที�เขตชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนศรีปงชัย 1 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ         
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีปงชัย 1 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี                              

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมนํ้าวัง ส้ินสุดเขตเทศบาล 
18.269416,99.458254  

ถึง 
 18.269298,99.463640 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีปงชัย 2 
18.260007,99.459949  

ถึง 
 18.26649299.465112 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนลําปาง -เชียงใหม ชุมชนนากวมใต 
18.269298,99.463640  

ถึง 
18.26649299.465112 

ทิศตะวันตก ตดิเขต เทศบาลเมืองเขลางค ส้ินสุดเขตเทศบาล 
18.269416,99.458254  

ถึง 
18.260007,99.459949 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนศรีปงชัย 1 
0.547049 ตารางกิโลเมตร 

ถนนบานศรีปงชัย 1-125 (ตลอดสาย) 
ซอยวัดศรีปงชัย 1-80/1 (ตลอดสาย) 

ถนนพหลโยธิน 248-326 (เลขคู) 
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139/4
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น 4

ถนน
บา้น

ศรีป
งชยั

พหลโยธิน 6

พหลโยธิน 6

สุสานนาก่วมใต้

258

270/12

272

270/14

288

324

วดัศรีปงชยั

12/1
16/1

26 28

28

58

64

68

70/1

74

72

113

18.269416°
99.458254°

18.2630137°
99.458692°

18.260306°
99.460479°

18.260306°
99.4604657°

225

189

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง LIT

167

165

123

159/2

153

แม่นํ้าวงั

ซอยบา้นศรีปงชยั 2

ซอยบ
า้นศรี

ปงชยั
 2

ซอยบา้นศรีปงชยั 2

6

ซอยพหลโยธิน 4

น.สมฤทธิ์กลการ

ถนนไฮเวยล์าํปาง-เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั
ประสบสุขไมนิ่ง

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

แยกนาก่วม

ขา้วตม้ปลาเจ๊
วาสนา ซอย พหลโยธิน 3

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

ซอย วดัศรีปงชยั

ร้านคาํยวง
พาณิชย์

ซอย วดัศรีปงชยั

ซอย วดัศรีปงชยั

ซอย บา้นศรีปงชยั 7

ร้านนอ้งเมย์
ขายของชาํ

ซอย บา้นศรีปงชยั 5

ซอย บา้นศรีปงชยั 4

ซอย บา้นศ
รีปงชยั

 4

ซอย บา้นศรีปงชยั 6

ซอย บา้นศรีปงชยั 9

 วดัศรีปงชยั

ซอย

ซอ
ยว
ดัศ

รี ป
งช
ยั

ซอย พหลโยธิน 8

ขา้วเเกงอยธุยา

ขา้วซอย
ปานทิพย์

padtai ซอย พหลโยธิน 5

ซอย พหลโยธิน 7

love you caffee

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต้

พื้นที่เขตเทศบาลขลางค์

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนศรีปงชยั

ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนศรีปงชยั

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีปงชยั 1

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีปงชัย 1
รหัสชุมชน  52990016

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ้าวงั
ถนนพหลโยธิน

ถนนลาํปาง - เชียงใหม่
เทศบาลเมืองเขลางค์

สิ้นสุดเขตเทศบาล
ชุมชนศรีปงชยั 2
ชุมชนนาก่วมใต้
สิ้นสุดเขตเทศบาล

18.269416,99.458254 - 18.269298,99.463640
18.260007,99.459949 - 18.26649299.465112
18.269298,99.463640 - 18.26649299.465112
18.269416,99.458254 - 18.260007,99.459949

 พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีปงชยั 1     0.547049     ตารางกิโลเมตร

พื้นที่เขตชุมชนศรีปงชยั 2



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนศรีปงชัย 2 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีปงชัย 2 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี                              

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีปงชัย 1 
18.260258,99.460465 

ถึง
18.266437,99.465730 

ทิศใต ติดเขต เทศบาลเมืองเขลางค ส้ินสุดเขตเทศบาล 
18.258043,99.461965 

ถึง 
18.263792,99.466895 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนลําปาง -เชียงใหม ชุมชนนากวมใต 
18.266437,99.465730 

ถึง 
18.263792,99.466895 

ทิศตะวันตก ติดเขต เทศบาลเมืองเขลางค ส้ินสุดเขตเทศบาล 
18.260258,99.460465  

ถึง 
18.258043,99.461965 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนศรีปงชัย 2 
 0.56837 ตารางกิโลเมตร 

ถนนพหลโยธิน 141-227 (เลขคู) 
ถนนไฮเวยลําปาง-เชียงใหม 3-139/3 (คี่) 

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว  1-25 (เลขคี่) 
ถนนไฮเวยลําปาง-งาว 2-32/1 (เลขคู) 
ถนนหมูบานกนกวิมาน 1-320/75 

ถนนบานศรีหมวดเกลา 20-20/7,24 (เลขคู) 
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18.263691°
99.4668954°

18.260214°
99.464128°

4

18.258043°
99.461965°

20/9

ซอยพหลโยธิน 4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั
ประสบสุขไมนิ่ง

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

แยกนาก่วม

ถนนไฮเวยล์าํปาง-เชียงใหม่

ขา้วตม้ปลา
เจ๊วาสนา

ซอย พหลโยธิน 3

ครัวเบด็กาํนนั

ถน
นพ
หล
โยธิ

น
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หล
โยธิ

น

ถน
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หล
โยธิ
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ซอย วดัศรีปงชยั

ซอย พหลโยธิน 8

ขา้วเเกงอยธุยา

ขา้วซอย
ปานทิพย์

padtai

ซอย พหลโยธิน 5ซอย พหลโยธิน 7

love you caffee

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

ถนน
พห
ลโย

ธิน

ถน
นพ
หล
โยธิ

น

ปั๊ม Esso

โรงเรียนลาํปาง
พาณิชยการและ
เทคโนโลยี

กนกวิมานสปอร์ตคลบั

ออ้มวารีบุฟเฟ่ต์
ทะเลเผา

อู่ทอง
การ์เดน้ท ์รีสอร์ท

ซอ
ยศ
รีห
มว
ดเก

ลา้

พื้นที่เขตชุมชนนาก่วมใต้

พื้นที่เขตเทศบาลขลางค์

พื้นที่เขตเทศบาลขลางค์

พื้นที่เขตเทศบาลขลางค์

พื้นที่เขตชุมชนศรีปงชยั 1

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนศรีปงชยั 2

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีปงชัย 2
รหัสชุมชน  52990016

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนพหลโยธิน
เทศบาลเมืองเขลางค์
ถนนลาํปาง - เชียงใหม่
เทศบาลเมืองเขลางค์

ชุมชนศรีปงชยั 1
สิ้นสุดเขตเทศบาล
ชุมชนนาก่วนใต้
สิ้นสุดเขตเทศบาล

18.260258,99.460465 - 18.266437,99.465730
18.258043,99.461965 - 18.263792,99.466895
18.266437,99.465730 - 18.263792,99.466895
18.260258,99.460465 - 18.258043,99.461965

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนศรีปงชยั 2     0.568371     ตารางกิโลเมตร

18.25971°
99.469726°

ปั้ม PTT

หลกักิโล



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง              
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                              

 

พื้นที่ติดตอ ภมูิประเทศ ภมูิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนทามะโอ ชุมชนพระแกว - หัวขวง 
18.299218,99.504859  

ถึง  
18.299236,99.504996 

ทิศใต ติดเขต ถนนวังเหนือ ชุมชนทามะโอ 
18.295405,99.502413 

 ถึง 
18.296869,99.508046 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนทามะโอ 
ชุมชนประตูตนผ้ึง  

 ทานางลอย 

18.297803,99.506584 
 ถึง 

18.296869,99.598046 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนประตูมา ชุมชนแจงหัวริน 
18.296148,99.502517 

 ถึง 
18.295405,99.502413 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนท่ี 

พื้นที่ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา 
0.154285 ตารางกิโลเมตร 

ถนนประตูมา เลขที่ 2 - 92 (เลขคู),ถนนวังเหนือ เลขที่ 1 - 85 (เลขคี่) 
ถนนทามะโอ เลขที่ 2 - 26 (เลขคู),ถนนพระแกว เลขท่ี 28 - 80 (เลขคู) 

ถนนพระแกว เลขท่ี 77 - 137/1 (เลขค่ี) 
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J.Y.Y.(Good cake cafe')

คลงัพีจีพี
ลาํปาง

ศูนยพ์ิสูจนห์ลกัฐาน 5

วดัประตูป่อง

ก๋วยเตี�ยวไก่ถนน
วฒันธรรม

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ
เเละสิ�งเเวดลอ้มลาํปาง

นํ�าปั�นลอดฮั�ว

วดัศรีลอ้ม

หม่าล่า
เตาถ่าน

ตรอกเเจ่งหวัริน

พื�นที�เขตชุมชนพระเเกว้-หวัข่วง

พื�นที�เขตชุมชนประตูตน้ผึ�ง-ท่านางลอย

พื�นที�เขตชุมชนท่ามะโอ

พื�นที�เขตชุมชนแจ่งหวัริน-สันโคง้
วดัแสงเมืองมา

แผนที�เเบ่งเขต
ชุมชนศรีลอ้ม-แสงเมืองมา

ทิศเหนือ

ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา

รหัสชุมชน 52990006
พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมสิังคม พกิดั

ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนท่ามะโอ
ถนนวงัเหนือ
ถนนท่ามะโอ
ถนนประตูมา้

ชุมชนพระแกว้ - หวัข่วง
ชุมชนท่ามะโอ

ชุมชนประตูตน้ผึ�ง - ท่านาลอย
ชุมชนแจ่งหวัริน - สันโคง้

18.299218,99.504859 - 18.299236,99.504996
18.295405,99.502413 - 18.296869,99.508046
18.297803,99.506584 - 18.296869,99.598046
18.296148,99.502517 - 18.295405,99.502413

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนศรีลอ้ม-แสงเมืองมา  0.154285     ตารางกิโลเมตร

ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนศรีลอ้ม



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนสวนดอก 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน   
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสวนดอก ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง          
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้         

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนทิพยชาง ชุมชนกาดกองตาใต 
18.289806,99.495972 

ถึง 
18.290007,99.498412 

ทิศใต ติดเขต ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีชุม 
18.285377,99.496654 

ถึง 
18.287328,99.497245 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนเจริญเมือง ชุมชนกลางเวยีงใต 
18.290007,99.498412 

 ถึง  
18.287328,99.497245 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสวนดอก ชุมชนบานเชียงราย 
18.289806,99.495972 

 ถึง  
18.285377,99.496654 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนสวนดอก 
0.095747 ตารางกิโลเมตร 

ถนนสวนดอก 1-43  (เลขคี่),ถนนพหลโยธิน 113-117 (เลขคี่) 
ถนนอุปราช 942-945 (ตลอดสาย),ถนนอุปราช 1000-1017/1 (ตลอดสาย) 
ถนนเจริญเมือง 9711/2-989/8 (เลขคี่),ถนนเจริญเมือง 4,14/1,14/2 (เลขคู) 
ตรอกวัดเมืองศาสน 18-30 (เลขคู),ถนนรอบเวียง 114-160/6 (เลขคู) 
ถนนรอบเวียง 243-277/3 (เลขคี่),ถนนทิพยชาง 207-297 (เลขคี่) 
ถนนบุญวาทย 111-209 (เลขคี่),ถนนบุญวาทย 100-156 (เลขคู) 

 





แผนที่เขตชุมชนสวนดอก

ทิศเหนือ

ชุมชนสวนดอก
รหัสชุมชน -

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

ฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร 054237220

ถนนทิพยช์า้ง ชุมชนกองต้าใต้ 18.289806,99.495972 - 18.290007,99.498412
ถนนพหลโยธิน ชุมชนศรีชุม 18.285377,99.496654 - 18.287328,99.497245
ถนนเจริญเมือง ชุมชนกลางเวียง(ใต้) 18.290007,99.498412 - 18.287328,99.497245
ถนนสวนดอก ชุมชนบ้านเชียงราย 18.289806,99.495972 - 18.285377,99.496654

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนสวนดอก     0.095747     ตารางกิโลเมตร
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนสามดวงสามัคคี 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถ่ิน และเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสามดวงสามัคคี ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนจามเทวี ชุมชนจามเทวี 
18.302174,99.482211  

ถึง  
18.301574,99.484145 

ทิศใต ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงไชย 
18.298860,99.481507 

 ถึง  
18.299552,99.484164 

ทิศตะวันออก ติดเขต 
ถนนขาง ร.ร.เคนเน็ต

แม็คเคนซี 
ชุมชนศรีบุญโยง 

18.301574,99.484145 
 ถึง 

18.299552,99.484164 

ทิศตะวันตก ติดเขต ซอยคลองซาววา ชุมชนบานดงมอนกระทิง 
18.302174,99.482211 

 ถึง 
18.298860,99.481507 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนสามดวงสามัคคี 
 0.88242 ตารางกิโลเมตร 

ถนนจามเทวี เลขที่ 279 - 281/48 (เลขคี่) 
ถนนจามเทวี เลขที่ 287/1 - 287/11 (เลขคี่) 
ถนนเจริญประเทศ เลขท่ี 227 - 259/1 (เลขคี่) 

 

 





18.3023246°
99.4819575°

279/18 18.30157409°
99.48414579°

376/2
378/1

378/3
378

18.2994525°
99.4843430°

18.2984783°
99.4814583°

235 400
390

384

380
382/1

ถน
นข

า้ง
โร
งเรี

ยน
เคน

เน็
ต

ถนนเจ
ริญปร

ะเทศ

ถนนจามเทวี

 ซอ
ย 2

ลูกชิ้นเขียง
เขื่อนยางปลาเผา

ผกัสด

อาคารมูลนิธิ
ชยัพฒันา

 ซอย 2

 ซอย 1

ชมรมผูสู้งอายุ

สาํนกัช่างซ่อมบาํรุง
 (เคนเน็ต)

คลอ
งซา

ววา

พื้นที่ชุมชนจามเทวี

พื้นที่
ชุมช

นบา้
นดง

ไชย

พื้นที่ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง

สุสานร่องสามดวง

ศูนยเ์รียนรู้
ช.สามดวงสามคัคี

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนสามดวงสามคัคี

ทิศเหนือ

ชุมชนสามดวงสามคัคี
รหัสชุมชน 52990001

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนจามเทวี
แม่นํ้าวงั

ถนนขา้งร.รเคนเน็ตแมค็เคนซี
ถนนคลองซาววา

ชุมชนจามเทวี
ชุมชนบา้นดงไชย
ชุมชนศรีบุญโยง

ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง

18.302174,99.482211 - 18.301574,99.484145
18.298478,99.481458 - 18.299452,99.484343
18.301574,99.484145 - 18.299552,99.484164

18.3023246,99.4819575 - 18.2984783,99.4814583
 พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนสามดวงสามคัคี     0.088248     ตารางกิโลเมตร

โรงเรียนพงษส์วสัดิ์

คลอ
งซา

ววา

เเม่นํ้าวงั

287/6

287/9-10
287/5,8
287/5
287/3

287/2

410
287/6

287/7

372/1
379/5

253
251

247
241/1

233/1 233

พื้นที่ชุมชนศรีบุญโยง

สาธารณะสุข
เมืองลาํปาง

ตรอ
กคล

องส
ามด

วง

ถน
นค
ลอ
งซ
าวว

า

ถน
นค

ลอ
งซ
าวว

า

ตรอ
กคล

องส
ามด

วง



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนสิงหชัย (ทาคราวนอย) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ         
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสิงหชัย (ทาคราวนอย) ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้           

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมน้ําวัง ชุมชนบานดงไชย 
18.292637,99.488386 

ถึง 
18.293944,99.489690 

ทิศใต ติดเขต ซอยถนนเม็งราย เขตปลอดชุมชน 
18.290636,99.489220 

ถึง 
18.291746,99.491265 

ทิศตะวันออก ติดเขต แมน้ําวัง 
ชุมชนสิงหชัย 

 (เม็งราย) 

18.293944,99.489690 
ถึง 

18.291746,99.491265 

ทิศตะวันตก ติดเขต ซอยคนึงนิจ ชุมชนบานดงไชย 
18.293944,99.489690 

ถึง 
18.290636,99.489220 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนสิงหชัย 
(ทาคราวนอย) 

0.05539 ตารางกิโลเมตร 

วังขวา 1-15/1 (ริมน้ํา) 247-459 ผสมถนนเม็งราย 
331/1,331/2,332/16,333,335,338,330,329, 

305,387,391,393,398,398/2,406/1,406,407,403,403/1-
3,401,402,402/1,400,400/1-2,445,445/2 

 

 





 หจก ทวีทรัพย์
มอเตอร์

ลาํปางกุง้ซิ่ง

วดัดาํรง
ธรรม

กินอาร์ทลาํปาง

18.292637°
99.488386°

9/34 9/25 7/2

ถนนวงั
ขวา

ถนน
วงัขว

า

ถนน
วงัขว

า

ถนน
วงัขว

า

99.489581
18.292855°

248
293

293/1

319

319/2

331/1

332

200

269/1-2

269

267/1
265

263

249

273

274/1 275/1

336
337

52/154/7-854/10
66/11

66/25-27

68/14
68/5068/62-63

30/13 70/13

470/4

18.289734°
99.482266°

18.2897494°
99.482378°

459
458/1-2

457
251/1

สนง.ปศุสตัว์
ลาํปาง

223/5

225

วดัดงไชย
พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย

ถนนท่าคราวนอ้ย

ถนนท่าคราวนอ้ย

ถนนท่าคราวนอ้ย

Miss maya7-11
ตลาดอศัวนิ

เสรีมาเกต็
อศัวนิ

ร้านรัตนา
พนัธ์

Mao deep สวนสาธารณะเขลางคน์คร

สาํนกังานจาํนงค์
การบญัชี

 บา้นดงไชย 3

ซอย

ซอย บา้นดงไชย 4

ดียา่เน็ต
ลาํปาง

ถน
นปิ

ยว
รร
ณ

ลานลม
ร้านซนัเดย์
แฟชัน่วิทยาลยัเทคนิคลาํปาง

พื้นที่เขตชุมชนสิงห์ชยั(เมง็ราย)

พื้นที่เขตชุมชนสิงห์ชยั(วงัขวา)

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนสิงห์ชยั(ท่าคราวนอ้ย)

ทิศเหนือ

ชุมชนสิงห์ชัย(ท่าคราวน้อย)
รหัสชุมชน  52990040

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนวงัขวา
ถนนท่าคราวนอ้ย
ซอยคนึงนิจ
ถนนวงัขวา

ชุมชนบา้นดงไชย
เขตปลอดชุมชน

ชุมชนสิงห์ชยั(เมง็ราย)
ชุมชนบา้นดงไชย

18.289749,99.482378 - 18.292637,99.488386
18.289734,99.482266 - 18.288965,99.490829
18.292855,99.489581 - 18.290100,99.488831
18.289749,99.482378 - 18.289734,99.482266

 พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนสิงห์ชยั(ท่าคราวนอ้ย)    0.175256     ตารางกิโลเมตร

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

ซอ
ยค
นึง

นิจ

ซอ
ยค
นึง

นิจ

18.289128°
99.488696°

18.290022°
99.488832°

18.292874°
99.489624°
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ดีย
ป์ร

าส
าท
สร้
อย



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การจัดตั้งชุมชนสิงหชัย (เม็งราย) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสิงหชัย (เม็งราย) ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง     
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                  

พื้นท่ีติดตอ ภมูิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนวังขวา ชุมชนเจริญประเทศ 
18.289749,99.482378 

ถึง 
18.292637,99.488386 

ทิศใต ติดเขต ถนนทาคราวนอย 
ชุมชนสิงหชัย 

(วงัขวา) 

18.289734,99.482266 
ถึง 

18.288965,99.490829 

ทิศตะวันออก ติดเขต ซอยคนึงนิจ ชุมชนเจริญประเทศ 
18.292855,99.489581 

ถึง 
18.290100,99.488831 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนวังขวา 
ชุมชนสิงหชัย 
(ทาคราวนอย) 

18.289749,99.482378 
ถึง 

18.289734,99.482266 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนสิงหชัย 
(เม็งราย) 

0.17525 ตารางกิโลเมตร 

ทาคราวนอย 2/1-70/13 
ถนนเม็งราย 349/1,350,351,352/1,352/2,352/3,353 
ถนนวงัขวา 271,286,288,430/1-4,456,458,458/1-

4,452,452/3,452/4,446/51,446/136 
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18.293944°
99.489696°
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บา้นดงไชยซอย 8  ณชัชา
ฟลาวเวอร์

 หจก ทวีทรัพย์
มอเตอร์

วดัดาํรง
ธรรม

กินอาร์ทลาํปาง
18.292637°
99.488386°
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331/1
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410
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402/1

434

445/2
400

18.291746°
99.491265°

18.2917083°
99.491265°

1 1/1

วดัสิงห์ชยั

แม่นํ้าวงั

พื้นที่เขตชุมชนบา้นดงไชย

สะพ
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ขวน
(สะ
พาน

ส้ม
)

ถน
นเม

ง็ร
าย

ถนนเมง็ราย

ถนนวงัขวา

พื้นที่ชุมชนสิงห์ชยั 3

พื้นที่ชุมชนสิงห์ชยั 2

ซอ
ยค
นึง

นิจ
ศูนยเ์รียนรู้

ชุมชนสิงห์ชยั

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนสิงห์ชยั(เมง็ราย)

ทิศเหนือ

ชุมชนสิงห์ชัย(เมง็ราย)
รหัสชุมชน  52990040

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ้าวงั
ซอยเจดียป์ราสาทสร้อย

แม่นํ้าวงั
ซอยคนึงนิจ

ชุมชนเจริญประเทศ
ชุมชนสิงห์ชยั(วงัขวา)
ชุมชนเจริญประเทศ

ชุมชนสิงห์ชยั(ท่าคราวนอ้ย)

18.292637,99.488386 - 18.293944,99.489690
18.290636,99.489220 - 18.291746,99.491265
18.293944,99.489690 - 18.291746,99.491265
18.293944,99.489690 - 18.290636,99.489220

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนสิงห์ชยั(เม็งราย)     0.055397     ตารางกิโลเมตร

วงเวียนไก่

พื้นที่เขตชุมชนเจริญประเทศ

18.290022°
99.488832°
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จดียป์
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อย
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จดียป์
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ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การจัดต้ังชุมชนสิงหชัย (วงัขวา) 
............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถ่ินและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสิงหชัย (วังขวา) ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง      
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต แมนํ้าวัง 
ชุมชนสิงหชัย 

 (เม็งราย) 

18.290636,99.489220  
ถึง 

18.291708,99.491546 

ทิศใต ติดเขต ถนนทาคราวนอย เขตปลอดชุมชน 
18.290100,99.488831 

 ถึง 
18.289114,99.490925 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนเชียงราย ชุมชนวัดเชียงราย 
18.291150,99.491853  

ถึง 
18.289114,99.490925 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนเจดียประสาทสรอย 
ชุมชนสิงหชัย 
(ทาคราวนอย) 

18.290100,99.488831  
ถึง  

18.289114,99.490925 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นที่ชุมชนสิงหชัย  
(วังขวา) 

0.066296 ตารางกิโลเมตร  

เม็งราย 305/1-459/12 
ถนนทาคราวนอย 6/1,18,34,40,40/1 

บานเชียงราย 334-360 
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255/3-4

ร้านเมง้กญุเเจลาํปาง

52/154/7-8

แม่นํ้าวงั

สะพ
านแ

ขวน
(สะ
พาน

ส้ม
)

ถนนเมง็ราย

ถนนเมง็ราย
ขา้วหอม

คอนโดมิเนียม

ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา

คลินิค
ออ้มอุ่น

ถน
นบ

า้น
เชีย

งร
าย

ถน
นบ

า้น
เชีย

งร
าย

flat white cafe
x poshtel

วดัเชียงราย

ตรอกวดัเชียงราย
ถนนวงัขวา

ถนนท่าคราวนอ้ย

ถนน
ฉตัร

ไชย

สาํนกังานเทศบาล
นครลาํปาง

ญอ
ก๋วยจ๊บญวณ

พื้นที่เขตชุมชนสิงห์ชยั(เมง็ราย)

พื้นที่เขตชุมชนสิงห์ชยั(ท่าคราวนอ้ย) ซ.เจดียป์ราสาทสร้อย

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนสิงห์ชยั(วงัขวา)

ทิศเหนือ

ชุมชนสิงห์ชัย(วงัขวา)
รหัสชุมชน  52990040

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

แม่นํ้าวงั
ถนนท่าคราวนอ้ย
ถนนเชียงราย

ซอยเจดียป์ราสาทสร้อย

ชุมชนสิงห์ชยั(เมง็ราย)
เขตปลอดชุมชน
ชุมชนวดัเชียงราย

ชุมชนสิงห์ชยั(ท่าคราวนอ้ย)

18.290636,99.489220 - 18.291708,99.491546
18.290100,99.488831 - 18.289114,99.490925
18.291150,99.491853 - 18.289114,99.490925
18.290100,99.488831 - 18.289114,99.490925

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนสิงห์ชยั(วงัขวา)     0.066296     ตารางกิโลเมตร

ลานนํ้าพุ

สาธารณา
หา้เเยกหอนาฬิกาพื้นที่เขตปลอดชุมชน

พื้นที่เขตชุมชนเจริญประเทศ

พื้นที่เขตชุมชนวดัเชียงราย

18.289128°
99.488696°

ซอยเ
จดียป์

ราสา
ทสร้

อย

ซอยเ
จดียป์

ราสา
ทสร้

อย

ซอ
ยเจ

ดีย
ป์ร

าส
าท
สร้

อย



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดต้ังชุมชนสุขสวัสด์ิ 1  

............................................................ 
โดยท่ีเปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของ
ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
บริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสุขสวัสดิ์ 1 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                   

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนไฮเวย 
ลําปาง-งาว 

ชุมชนเจริญสุข 
18.277819,99.486571 

 ถึง  
18.268971,99.489898 

ทิศใต ติดเขต ถนนสุขสวัสดิ์ 1 เทศบาลเมืองเขลางค 
18.274910,99.482811 

 ถึง 
18.266805,99.488785 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 
18.268971,99.489898  

ถึง  
18.266805,99.488785 

ทิศตะวันตก ติดเขต ทางรถไฟ เขตปลอดชุมชน 
18.277819,99.486571 

 ถึง 
18.274910,99.482811 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

 
พื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ 1 

0.159017 ตารางกิโลเมตร 

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว เลขที่ 102-122 (เลขคู) 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี 2-24 (เลขคู) 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 102-108/18  (เลขคู) 
ถนนสุขสวัสดิ์ 1 เลขที่ 4-128/4 (เลขคู) 

 

 





ทางรถไฟ

ถนนไฮเวยล์าํปาง - ง
าว

ถนนสุขสวสัดิ�  1

ถนนสุขสวสัดิ�  1

ถนนสุขสวสัดิ�  1

ถนนสุขสวสัดิ�  1

แมค็โครลาํปางศูนย์

โตโยตา้

พาวเวอร์ไลฟ์ฟิต

ลาํปาง

โรงเรียนพฒันาการศึกษา

คนตาบอดและคนพิการ

ลาํปาง

สนามกีฬาเท
ศบาลนคร

ลาํปาง

วดัสุขสวสัดิ�

พารากอนซาวด์

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิริ

นาวินวิทยา)

พื�นที�เขตชุมชนเจริญสุข

18.2778460,
99.4866711

18.277819,
99.486571

18.274910 ,
99.482811

18.26680511,
99.48878521

18.2686401 ,
99.4902266

พื�นที�เขตปลอดชุมชน

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 1

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 2

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 3

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 4

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 5

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 6

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 7

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 8

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 9

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 10

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 11

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 12

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 13

พื�นที�เขตชุมชนสุขสวสัดิ� 2

ศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชนสุขสวสัดิ�

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนสุขสวสัดิ�  1

ทิศเหนือ

ชุมชนสุขสวสัดิ� �

รหัสชุมชน 52990036
พื�นที�ติดต่อ ภูมปิระเทศ ภูมสิังคม พกิดั

ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว
สุขสวสัดิ�  1

ถนนสุขสวสัดิ�  1
ทางรถไฟ

ชุมชนเจริญสุข
เทศบาบเขลางค์

ชุมชนสุขสวสัดิ�  2
เขตปลอดชุมชน

18.277819,99.486571 - 18.268971,99.489898
18.274910,99.482811 - 18.266805,99.488785
18.268971,99.489898 - 18.266805,99.488785
18.277819,99.486571 - 18.274910,99.482811

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนสุขสวสัดิ�  1        0.849632 ตารางกิโลเมตร

โรงเรียนพินิจวิทยา



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดต้ังชุมชนสุขสวัสดิ์ 2  

............................................................ 
โดยท่ีเปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                    

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต 
ถนนไฮเวย 
ลําปาง-งาว 

เขตปลอดชุมชน 
18.277848,99.486671 

 ถึง  
18.281188,99.497507 

ทิศใต ติดเขต ถนนสุขสวัสดิ์ 1 เทศบาลเมืองเขลางค 
18.274004,99.498135 

 ถึง  
18.272014,99.497746 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 3 
18.278151,99.494126  

ถึง  
18.274004,99.498135 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 1 
18.268640,99.490226 

 ถึง  
18.272014,99.497741 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 
0.763507 ตารางกิโลเมตร 

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว เลขท่ี 124-224 (เลขคู) 
ถนนลําปาง-แมทะ เลขที่ 164-244/1 (เลขคู) 

ถนนสุขสวัสดิ์ 1 เลขท่ี 1-375 (เลขคี่) 
ถนนสุขสวัสดิ์ 2 เลขท่ี 2-280 (เลขคู) 
ถนนสุขสวัสดิ์ 2 เลขท่ี 5-217 (เลขคี่) 

ถนนสุขสวัสด์ิ 3 เลขท่ี 5-113 (เลขค่ี),ถนนสุขสวัสดิ์ 3 เลขท่ี 20-210 (เลขคู) 

 





ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ถน
นล

าํป
าง

 - 
เเม่

ทะ

ถนนสุขสวสัดิ�  1

ถนนสุขสวสัดิ�  1

ถนนสุขสวสัดิ�  1

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 1

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 2

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 3

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 4

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 5

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 6

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 7

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 8

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 9

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 10

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 11

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 12

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 13

ถนนสุขสวสัดิ�  1
 ซอย 27

ถนนสุขสวสัดิ�  2

ถนนสุขสวสัดิ�  2

ถนนสุขสวสัดิ�  2

ถนนสุขสวสัดิ�  2

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 1

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 2

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 3

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 4

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 5

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 6

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 7

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 8

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 9

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 10

ถนนสุขสวสัดิ�  2
 ซอย 11

ถนนสุขสวสัดิ�  3

ถนนสุขสวสัดิ�  3

ถนนสุขสวสัดิ�  3

ถนนสุขสวสัดิ�  3

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 2

ถนนสุขสวสัดิ�  3 ซอย 1

ถนนสุขสวสัดิ�  3

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 3

ถนนสุขสวสัดิ�  4

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 8

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 9

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 10

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 11

ถนนสุขสวสัดิ�  4
 ซอย 10

ถน
นสุ

ขส
วสั

ดิ�  
4 ซ

อย
 13

ซอ
ยล

าํป
าง

-เเ
ม่ท

ะ 
8

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 8

ถนนสุขสวสัดิ�  3
 ซอย 9

โฮมโปรลาํปาง

ปั�มนํ� ามนั
เอสโซ่

โลตสั
ลาํปาง

พื�นที�เขตปลอดชุมชน

18.274004 ,
99.498135

18.272014 ,
99.497746

18.278251 ,
99.494126

18.28118811,
99.49750729

18.280088,
99.491553

18.2778460,
99.4866711

18.277819,
99.486571

18.2686401 ,
99.4902266
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4/3

124
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114

221/2 216/1 218

พื �น
ที�เ

ขต
ชุม

ชน
ถา

วร
สุข

พื�นที�เขตชุมชนสุขสวสัดิ�  1 พื�นที�เขตเทศบาลเมืองเขลางค์

พื�นที�เขตชุมชนสุขสวสัดิ�  3

แผนที�เเบ่งเขตชุมชนสุขสวสัดิ�  2

ทิศเหนือ

ชุมชนสุขสวสัดิ� �

รหัสชุมชน 52990036
พื�นที�ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิดั

ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม
โทร.054237220

ถนนสุขสวสัดิ�  �
ถนนสุขสวสัดิ�  �

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ชุมชนสุขสวสัดิ�  �
ชุมชนสุขสวสัดิ�  �

เทศบาลเมืองเขลางค์
เขตปลอดชุมชน 18.277848,99.486671 - 18.281188,99.497507

18.274004,99.498135 - 18.272014,99.497746
18.278151,99.494126 - 18.274004,99.498135
18.268640,99.490226 - 18.272014,99.497741

พื�นที�ทั�งหมดของชุมชนสุขสวสัดิ�  2        0.763507 ตารางกิโลเมตร

สุขสวสัดิ�  1



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดต้ังชุมชนสุขสวัสด์ิ 3 

............................................................ 
โดยท่ีเปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน          
ในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนสุขสวัสดิ์ 3 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                   

พื้นที่ติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ชุมชนศรีชุม 
18.281188,99.497507  

ถึง  
18.281283,99.499618 

ทิศใต ติดเขต ถนนลําปาง-แมทะ ชุมชนถาวรสุข 
18.274004,99.498135  

ถึง  
18.274114,99.498113 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนลําปาง -แมทะ ชุมชนศรีชุม-ปาไผ 
18.281283,99.499618  

ถึง  
18.274004,99.498135 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 
18.281188,99.497507  

ถึง 
 18.278151,99.494126 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือน 

พื้นท่ีชุมชนสุขสวัสดิ์ 3 
0.292739 ตารางกิโลเมตร 

ถนนสุขสวัสดิ์ 4 เลขท่ี 15-95/2 (เลขคู) 
ถนนลําปาง-แมทะ 2-160/2 (เลขคู) 

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว 230-278 (เลขคู) 

 

 





ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว
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สุขส
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 3 ซอ

ย 8
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วสัด์ิ
 3 ซอ

ย 9
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สุขส

วสัด์ิ
 3 ซอ

ย 10

ถนน
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วสัด์ิ
 3 ซอ

ย 11

ถนน
สุขส

วสัด์ิ
 4 ซอ

ย 10

พืน้ที่เขตชุมชนสุขสวสัดิ์ 2

พื้ นที่เขตชุมชนสุขสวสัดิ์ 2

แผนที่เเบ่งเขตชุมชนสุขสวสัดิ์ 3

ทิศเหนือ

ชุมชนสุขสวสัดิ์ 3
รหัสชุมชน 52990036

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ถนนไฮเวยล์าํปาง - งาว

ถนนลาํปาง - แม่ทะ
ถนนสุขสวสัดิ์ 4

ชุมชนศรีชุม

ชุมชนศรีชุมป่าไผ่

18.281188,99.497507 - 18.281283,99.499618
18.274004,99.498135 - 18.274114,99.498113
18.281283,99.499618 - 18.274004,99.498135
18.281188,99.497507 - 18.278151,99.494126

พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนสุขสวสัดิ์ 3        0.292739 ตารางกิโลเมตร

ถนนลาํปาง - แม่ทะ

ชุมชนสุขสวสัดิ์ 2

ชุมชนถาวรสุข



 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การจัดต้ังชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา 

............................................................ 

โดยท่ีเปนการสมควรใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนของตนเองรวมตลอดถึง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ        
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน         
ในการบริหารงานของทองถิ่นและเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลําปางจึงจัดตั้งชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง        
จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                   

พื้นท่ีติดตอ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม รหัสพิกัด Geographic 

ทิศเหนือ ติดเขต ลําเหมืองสาธารณะ เขตปลอดชุมชน 
18.281654,99.477015  

ถึง  
18.283136,99.478047 

ทิศใต ติดเขต ถนนฉัตรไชย เขตปลอดชุมชน 
18.280274,99.479726  

ถึง  
18.281026,99.480728 

ทิศตะวันออก ติดเขต ถนนกูเกิ้ง เขตปลอดชุมชน 
18.283057,99.479599  

ถึง 
18.281026,99.480728 

ทิศตะวันตก ติดเขต ถนนมนตรี ชุมชนชาวจีน 
18.281654,99.477015 

 ถึง 
18.280274,99.479726 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลหลังคาเรือนท่ี 

พ้ืนที่ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา 
0.07799 ตารางกิโลเมตร 

ถนนฉัตรไชย เลขท่ี 306-340/4 (เลขคู) 
ถนนฉัตรไชย เลขที่ 307 

ถนนมนตรี เลขที่ 2-16/22 (เลขคู) 
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โรงเรียนอรุโณทยั

ถนนกู่เกิง้

ถนนกู่เกิง้

พื้นที่เขตปลอดชุมชน

พื้นที่เขตชุมชนชาวจีน

มาชิตะ สุกี้ตี๋นอ้ย

ร้านซุปเปอร์เเซ่บ
แนวกินอีสาน

ศูนยเ์รียนรูชุมชนหลงั
ร.ร.มธัยมวทิยา

แผนที่เเบ่งเขตชุมชน
หลงัโรงเรียนมธัยมวทิยา

ทิศเหนือ

ชุมชนหลังโรงเรียนมธัยมวทิยา
รหัสชุมชน 52990002

พืน้ที่ตดิต่อ ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พกิัด
ทิศเหนือ ติดเขต
ทิศใต้ ติดเขต

ทิศตะวนัออก ติดเขต
ทิศตะวนัตก ติดเขต

งานฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม
โทร.054237220

ลาํเหมืองสาธารณะ
ถนนฉตัรไชย
ถนนกูเ้กิ้ง
ถนนมนตรี

พื้นที่เขตปลอดชุมชน
พื้นที่เขตปลอดชุมชน
พื้นที่เขตปลอดชุมชน

ชุมชนชาวจีน

18.281654,99.477015 - 18.283136,99.478047
18.280274,99.479726 - 18.281026,99.480728
18.283057,99.479599 - 18.281026,99.480728
18.281654,99.477015 - 18.280274,99.479726

 พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนหลงัโรงเรียนมธัยมวิทยา     0.077994     ตารางกิโลเมตร

ถนนมนตรี
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