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๑ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เล่ม ๑ 

 

๒ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว เล่ม ๑ 

 

๓ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว เล่ม ๒ 

 

๔ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เล่ม ๑ 

 

๕ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เล่ม ๒ 

 

๖ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เล่ม ๓ 

 

๗ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เล่ม ๔ 

 

๘ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย เล่ม ๑ 
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๙ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย เล่ม ๒ 

 

๑๐ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย เล่ม ๓ 

 

๑๑ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เล่ม ๔  

๑๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เล่ม ๗  

๑๓ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๑  

๑๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๒  

๑๕ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๓  

๑๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๔  

๑๗ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๕ 

 

๑๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๖ 

 

๑๙ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๗ 

 

๒๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๘ 
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๒๑ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๙ 

 

๒๒ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๑๐ 

 

๒๓ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๑๑ 

 

๒๔ 
แผนการปฏิบัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๒๕ คู่มือฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้นส าหรับชุมชน  
๒๖ คู่มือ (เล่ม ๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

๒๗ 
คู่มือ (เล่ม ๓) แนวทางการยกร่างข้อก าหนดของท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

๒๘ 
คู่มือตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

๒๙ คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓๐ 
คู่มือเจ้าหน้าท่ีของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

๓๑ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ ๒๕๔๘ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

๓๒ คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๓๓ คู่มือกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
๓๔ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๘  

๓๕/๑ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๘  
๓๕/๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๒  
๓๖ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙  
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๓๘ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐  
๓๙ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐  
๔๐ รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑  
๔๑ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑  
๔๒ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑  
๔๓ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓)  
๔๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน พ.ศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕  
๔๕ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๔๖ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๒  
๔๗ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)  
๔๘ รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
๔๙ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
๕๐ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๓  
๕๑ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)  
๕๒ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๕๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน พ.ศ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  
๕๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
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๕๕ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)  
๕๖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองล าพูน (พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๖๑)  
๕๗ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

๕๘ 
รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

๕๙ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
๖๐ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
๖๑ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
๖๒ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

๖๓ 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องการ
ทุจริต (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 

๖๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
๖๕ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  
๖๖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองล าพูน (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  

๖๗ 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

๖๘ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลเมืองล าพูน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

๖๙ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

๗๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๗๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองล าพูน  



ดัชนีสืบค้นเอกสาร - ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองล าพูน 
ตัวสืบค้น - สีเขียว 

ที่อยู่ - ชั้นที่ ๓,๔ ด้านขวา (ชั้น ๓) 
 

หมายเลข รายการ หมายเหต ุ

๗๒ 
แผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ๔ ปี เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 

 

๗๓ 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๗๔ 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า) เทศบาล
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

 

๗๕ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ 

 

๗๖ 
แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๗๗ 
รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๗๘ 
แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๗๙ 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
CONFLICT OF INTEREST เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๘๐ 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
CONFLICT OF INTEREST เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๘๑ แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘๒ 
แผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้จัดท าเป็นโครงการ 
(ผด.๐๒/๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๘๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองล าพูน 
แก้ไข (ครั้งท่ี ๑) 

 

๘๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองล าพูน 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑) 

 



ดัชนีสืบค้นเอกสาร - ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองล าพูน 
ตัวสืบค้น - สีเขียว 

ที่อยู่ - ชั้นที่ ๓,๔ ด้านขวา (ชั้น ๓) 
 

หมายเลข รายการ หมายเหต ุ
๘5 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘8 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๒ 

 

๘๙ 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒ 

 

๙๐ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 


