
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 

http://www.thongthinlaws.com/2010/04/2560.html 
 

ข้อกฎหมายอ านาจหน้าที่ อปท. 
 พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542.html 

 พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 
2552 
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2537-6-2552_10.html 

 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542_21.html 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วน
บุคคลท้องถ่ิน 
http://www.thongthinlaws.com/2010/02/82560.html 

 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือ
กันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
http://www.thongthinlaws.com/2015/06/blog-post.html 
 

พระราชบัญญัต ิ
 พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 

2556 
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2500-8-2556.html 

 พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
http://www.thongthinlaws.com/2010/02/2560_24.htm 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รบับ านาญของราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2522 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 16) พ.ศ. 2558 
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2546-2-2554.html 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2535-10-2558.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/25412543-23_7.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2541-3-2549.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2542.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2552 
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2542-3-2552.html 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/06/2544.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2522-16-2558.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/blog-page_59.html  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 
http://www.thongthinlaws.com/2016/10/2548-2-2559.html  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2548_12.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
http://www.thongthinlaws.com/2010/09/2548-3-2559.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2548_89.html 

http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2535-10-2558.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2535-10-2558.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/25412543-23_7.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/25412543-23_7.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2541-3-2549.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2541-3-2549.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2542.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2542.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2542-3-2552.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2542-3-2552.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/06/2544.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2522-16-2558.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2522-16-2558.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/blog-page_59.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/blog-page_59.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/10/2548-2-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/10/2548-2-2559.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2548_12.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/09/2548-3-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/09/2548-3-2559.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2548_89.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2548_89.html


 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2551.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2552 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2552.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองทรพัย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรบัการสงเคราะห์หรือบรกิารอื่นใด พ.ศ. 2552  
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2552.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2553.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2553_21.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในเขตพัฒนาพเิศษ
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/03/2554.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/03/2557.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลอืกพนกังานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/07/2-2558.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2559_27.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
https://thongthinlaw.blogspot.com/2016/06/2553-2-2559.html 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
http://www.thongthinlaws.com/2016/11/2559.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
http://www.thongthinlaws.com/2010/01/2559.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2559.html 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครือ่งแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
http://www.thongthinlaws.com/2010/10/2560_17.html 
 

ประกาศ 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบกิจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/12-2542.html 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับระยะเวลาในการคืนบ าเหน็จข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินเพือ่นับเวลาราชการต่อเนือ่ง 
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/blog-post_40.html 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/4-2546.html 

 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ยกเลกิประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรือ่ง หลักเกณฑ์การสนบัสนุนของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ 
http://www.thongthinlaws.com/2016/08/blog-post_46.html 
 

http://www.thongthinlaws.com/2016/11/2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/11/2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/01/2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/01/2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/10/2560_17.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/10/2560_17.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/12-2542.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/12-2542.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/blog-post_40.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/blog-post_40.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/4-2546.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/4-2546.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/08/blog-post_46.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/08/blog-post_46.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/08/blog-post_46.html

