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๑ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เล่ม ๑ 

 

๒ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว เล่ม ๑ 

 

๓ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว เล่ม ๒ 

 

๔ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เล่ม ๑ 

 

๕ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เล่ม ๒ 

 

๖ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เล่ม ๓ 

 

๗ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เล่ม ๔ 

 

๘ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย เล่ม ๑ 
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๙ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย เล่ม ๒ 

 

๑๐ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย เล่ม ๓ 

 

๑๑ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เล่ม ๔ 

 

๑๒ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เล่ม ๗ 

 

๑๓ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๑ 

 

๑๔ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๒ 

 

๑๕ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๓ 

 

๑๖ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๔ 

 

๑๗ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๕ 

 

๑๘ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๖ 

 

๑๙ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๗ 

 

๒๐ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๘ 
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๒๑ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๙ 

 

๒๒ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๑๐ 

 

๒๓ 
คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เล่ม ๑๑ 

 

๒๔ 
แผนการปฏิบัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

๒๕ คู่มือฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ส าหรับชุมชน  
๒๖ คู่มือ (เล่ม ๑) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

๒๗ 
คู่มือ (เล่ม ๓) แนวทางการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 
ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

๒๘ 
คู่มือตอบขอ้หารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

๒๙ คู่มือการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

๓๐ 
คู่มือเจา้หนา้ท่ีของรัฐสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

๓๑ 
คู่มือการปฏิบติังานตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ ๒๕๔๘ ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

 

๓๒ คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๓๓ คู่มือกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
๓๔ แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๘  
๓๕/๑ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๘  
๓๕/๒ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๒  
๓๖ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙  
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๓๘ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐  
๓๙ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐  
๔๐ รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑  
๔๑ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑  
๔๒ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑  
๔๓ แผนพฒันาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓)  

๔๔ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  พ .ศ  ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๕ 

 

๔๕ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๔๖ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๒  

๔๗ แผนพฒันาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)  

๔๘ รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒  

๔๙ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๕๐ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๓  
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๕๑ แผนพฒันาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)  

๕๒ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๕๓ 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน พ.ศ ๒๕๕๔ – 

๒๕๕๘ 
 

๕๔ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  

๕๕ แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)  

๕๖ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองล าพูน (พ.ศ.๒๕๕๗ -
๒๕๖๑) 

 

๕๗ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

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

 

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

๖๓ 
แผนปฏิบติัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้นแบบ ด้านการป้อง
การทุจริต (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 

๖๔ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
๖๕ แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  

๖๖ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองล าพูน (พ.ศ.๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) 

 

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

 

๖๘ 
แผนปฏิบติัการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลเมืองล าพูน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
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๖๙ 
แผนปฏิบติัการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

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

 

๗๑ แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองล าพูน  

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

 

๗๓ 
แผนอตัราก าลงั ๓ ปี เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๗๔ 
แผนอตัราก าลงั ๓ ปี (พนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า) เทศบาล
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

 

๗๕ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ 

 

๗๖ 
แผนปฏิบติัการ ป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

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

 

๗๘ 
แผนปฏิบติัการ ป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๗๙ 
คู่มือการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
CONFLICT OF INTEREST เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๘๐ 
คู่มือการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
CONFLICT OF INTEREST เทศบาลเมืองล าพูน 

 



ดัชนีสืบค้นเอกสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองล าพูน 
ตัวสืบค้น - สีเขียว 

ที่อยู่ - ช้ันที่ ๓, ๔, ๕ ด้านขวา (ช้ัน ๓) 
หมายเลข รายการ หมายเหตุ 

๘๑ แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

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

 

๘๓ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองล าพูน 
แกไ้ข (คร้ังท่ี ๑) 

 

๘๔ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองล าพูน 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี ๑) 

 

๘๔ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘๕ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘๖ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘๗ 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพฒันาเทศบาล 
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๒ 

 

๘๘ 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพฒันาเทศบาล 
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๒ 

 

๘๙ 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพฒันาเทศบาล 
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๒ 

 

๙๐ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๙๑ 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพฒันาเทศบาล 
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๑ 

 

๙๒ แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๙๓ 
รายงานวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๙๔ 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน 
จงัหวดัล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 



ดัชนีสืบค้นเอกสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองล าพูน 
ตัวสืบค้น - สีเขียว 

ที่อยู่ - ช้ันที่ ๓, ๔, ๕ ด้านขวา (ช้ัน ๓) 
๙๕ คู่มือส าหรับประชาชน เทศบาลเมืองล าพูน  

๙๖ 
รายงานติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพฒันาเทศบาล 
เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๑ 

 

๙๗ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี ๒) 

 

๙๘ 
เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เทศบาลเมืองล าพูน  

 

๙๙ 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๐๐ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๐๑ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๐๒ กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองล าปาง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๐๓ 
รายงานติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพฒันาเทศบาลเมือง
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒ 

 

๑๐๔ 
รายงานติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพฒันาเทศบาลเมือง
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒ 

 

๑๐๕ แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๐๖ รายงานกิจกรรมประจ าปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองล าพูน  

๑๐๗ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
(คร้ังท่ี ๓) 

 

๑๐๘ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๑๐๙ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๑๑๐ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



ดัชนีสืบค้นเอกสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองล าพูน 
ตัวสืบค้น – เขียว 

ที่อยู่ - ช้ันที่ ๓, ๔, ๕ ด้านขวา (ช้ัน ๕) 

 

๑๑๑ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองล าพูน 

 

๑๑๒ 
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลเมืองล าพูน  

 

๑๑๓ แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   


