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คํานํา 
 

   คูมือการปฏิบัติงานกองคลังจัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานในการเงิน 

การบัญชี งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได งานพัสดุและทรัพยสิน เพื่อสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานท่ีรับผิดชอบอยางถูกตองเหมาะสม มีความรู ความเขาใจ 

และความชํานาญในหนาท่ีความรับผิดชอบและบรรลุเปาหมาย เนื้อหาสาระความสําคัญในการปฏิบัติงานได ดังนั้น

หวังเปนอยางยิ่งวา รายละเอียดตางๆ ของคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ สามารถนําไปปรับใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานกองคลังท่ีถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

สอดคลองแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

 

 

         กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
               อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

 

1. ความเปนมา/ความสําคัญ 

  การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน จัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการคลังทราบข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเปน

คูมือสําหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใตขอบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ท่ีเกี่ยวของใหเปนแนวทางเดียวกัน

ตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบโดยนําคูมือการปฏิบัติงานไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร และใชเปน

แหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกใหทราบกระบวนการการปฏิบัติงานดานกองคลัง 

   การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค นอกจากใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ดานการคลังใชเปนคูมือปฏิบัติงานแลวยังเปนประโยชนใหผูบริหารใชในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานการคลัง องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 

 

2. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานมุงไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเองใหผูท่ีเขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลดการตอบ
คําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงท่ีอาจเกิดในการทํางานและสามารถพัฒนาการ
ทํางานใหเปนมืออาชีพได 
  3. เพื่อเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือการปฏิบัติงานตรงกับ
ความตองการได 
  4. เพื่อเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจการทํางานไดอยางเปนระบบ และ
ครบถวนท้ังระดับหัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน 
  5. เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 
 6. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานเปนการลดขอผิดพลาด หรือลด
ความขัดแยงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 
  7. เพื่อเปนองคความรูใชเปนเครื่องมือในการฝกอบรมเปนเอกสารอางอิงในการทํางานและเปน
แหลงขอมูลสําหรับผูสนใจโดยท่ัวไป 
  8. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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3. ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
  1. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วและทําแทนกันได 
  2. ไดงานท่ีมีคุณภาพตามกําหนด 
  3. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 
  4. ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน 
  5. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 
  6. ชวยลดเวลาในการสอนงาน 
  7. สรางความมั่นใจในการทํางานมากข้ึน 
  8. ลดการตอบคําถาม 
 
4. ขอบเขต  
  คูมือการปฏิบัติงานกองคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย 
วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานคลัง
หลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเบิกจาย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําการทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานคลัง เก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาขององคการบริหารสวนตําบล 
และปฏบัิติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 
5. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.อบต. ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับตน) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก ท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ อํานวยการ ส่ังราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แกไขปญหาในงานดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานคอนขางสูงมาก ตองใชความรู ความชํานาญ เฉพาะดาน และปฏบัิติหนาท่ีอื่นท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 
  1. ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท ใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและระเบียบ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ พรอมเรงรัดการจัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย 
  2. ควบคุมตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและระเบียบ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 
  3. ควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตรงตามระเบียบของทางราชการ 
  4. ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลา เปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด 
  5. ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 
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  6. จัดทํางบประมาณรายจายของกองคลัง และตรวจสอบขอมูลรายจายเพื่อประกอบในการจัดทํา
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
  7. ควบคุมรับผิดชอบและตรวจสอบการดําเนินงานของพนักงานและพนักงานจางกองคลังใหปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
  8. จัดทําแผนการใชจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
  9. ควบคุมจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการับเงินฯ ท้ัง 4 ระบบ 
  10. จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันส้ินเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบ
รายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด สงใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบ 
แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป 
  11. ควบคุมและเบิกจายในระบบ GFMIS 
  12. ควบคุมและเรงรัดใหมีการชําระหนี้ 
  13. ควบคุมและจัดทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลองเปนรายเดือนเสนอปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อทราบในฐานะผูบังคับบัญชา 
  14. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อสงให
สํานักตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน 90 วัน และสงสําเนาใหนายอําเภอ 
  15. จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
  16. ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 
  17. จัดทํางบประมาณรายจายของกองคลังและตรวจสอบขอมูลรายจายเพื่อประกอบในการจัดทํา
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
  18. รวบรวมขอมูลรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการจัดทํางบประมาณ
เสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 
  19. ควบคุมตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
  20. ควบคุมและรับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางใหถูกตองพรอม
ท้ังรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 
  21 . ควบคุมการดําเนิน การจัดซื้ อ จัดจ างใน ระบบกรมบัญ ชีกลาง (Electronic Government 
Procurement : e-GP) 
  22. ควบคุมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ (e-plan) ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและประเมินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  23. ควบคุมการปด-ปลดประกาศสอบราคา 
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6. โครงสรางการปฏิบัติงานกองคลัง 
  1. งานการเงินและบัญชี 
  2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  3. งานพัสดุและทรัพยสิน 
   
  งานการเงินและบัญชี  รับผิดชอบดังนี้ 
  1. วิเคราะหงบการเงินและบัญชี 
  2. ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและระเบียบ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 
  3. ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและ
ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตามหมวด แผนงาน 
  4. ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลาเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
เชน งบทดลองประจําเดือน สถิติการคลัง รายรับรายจาย เสนอปลัดองคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําเสนอให
ผูบริหารทราบ 
  5. ควบคุมการจัดทําบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบดานระบบ คือ 
ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบบัญชี ใหตรงกับการลงบัญชีดวยระบบมือ 
  6. ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมและเรงรัดใหสงใชเงินยืมภายในกําหนด 
  7. จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันส้ินเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบ
รายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนดสงใหสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
ตรวจสอบแลว รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป 
  8. ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS 
  9. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเพื่อสง
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบและสงสําเนาใหอําเภอ 
 10. จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 11. จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเปน
ประจําทุกวันท่ีมีการรับจาย 
  12. จัดทําแผนการใชเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
  13. ตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ 
  14. จัดทํารายงานจัดทําเช็คและเขียนเช็คเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 
  15. จายเงินใหแกเจาหนี้ตามรายงานการจัดทําเช็คพรอมท้ังตรวจสอบใบสําคัญการรับเงิน 
  16. จัดทํารายงานประจําเดือน – ประจําป เสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดเวลา 
  17. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน 
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  18. จัดทําบัญชีการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ประจําเดือน 
  19. จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณและทะเบียนเงินนอกงบประมาณ 
 20. จัดทําสมุดเงินสดจาย 
  21. จัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสง 
  22. จัดเก็บฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบฎีกาท่ีเบิกจายแลวถูกตองครบถวน 
  23. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการนําสงเงินประกันสังคม 
  24. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย สงสรรพากรประจําเดือน 
 25. ลงรับฎีกาเบิกจายเงินของทุกกอง 
  26. ตรวจสอบแฟมเอกสารของกองคลัง 
  27. จัดพิมพหนังสือราชการ 
 28. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  รับผิดชอบดังนี้ 
  1. วิเคราะหงานจัดเก็บรายไดประจําปเสนอแนะปรับปรุงการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
  2. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  3. งานวางแผนและจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 
  4. งานวางแผนและโครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดหารายไดขององคการบรหิารสวนตําบล 
  5. ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึง เพื่อใหสามารถเก็บ
รายไดตามเปาหมายท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  6. ควบคุมการรับเงินทุกประเภทใหเปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและระเบียบหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของ พรอมท้ังควบคุมการตรวจสอบแหลงท่ีมาของรายได พรอมท้ังเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
  7. ตรวจสอบและรับเงินตามใบนําสงประจําวันใหถูกตองและนําเงินฝากธนาคารทุกวันทําการ พรอมท้ัง
ตรวจสอบใบสําคัญสรุปใบนําสง 
  8. ควบคุมการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารการรับเงินท่ีใชแลวและใชปจจุบัน 
  9. ควบคุมและรับผิดชอบตรวจสอบงานผลประโยชนและงานแผนท่ีภาษี 
  10. จัดทําใบนําสงเงินประจําวันในสวนท่ีรับผิดชอบ 
  11. รับผิดชอบการรับเงินอุดหนุนทุกประเภทจากจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  12. จัดทําและบันทึกรายรบัเงินสดตลอดจนบันทึกรายการตางๆ ท่ีเกี่ยวของดวยระบบคอมพิวเตอรตามท่ี
กรมสงเสริมการปกครอง กําหนด 
  13. รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหถูกตองตามทะเบียนคุมผูชําระให
เปนปจจุบัน 
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  14. จัดทําและปรับปรุงทะเบียนทรัพย (ผท.4) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผท.5) ใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
  15. จัดทํารายงานตางๆ เกี่ยวกับงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินสงจังหวัดและกรมสงเสริมการ
ปกครอง 
  16. จัดทําทะเบียนคุมผูชําระคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหครบถวนเปนปจจุบัน 
  17. จัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหครบถวนเปนปจจุบันพรอมท้ังสํารวจผูท่ีอยูในขายตองชําระ
คาธรรมเนียมใหชําระคาธรรมเนียม 
  18. จัดเก็บคาน้ําประปาใหครบถวนเปนปจจุบัน 
  19. สํารวจแหลงรายได ภาษีท่ีดินและส่ิงกอสราง ภาษีปาย 
  20. จัดเตรียมเอกสารยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีท่ีดินและส่ิงกอสราง ภาษีปาย และแบบพิมพ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดเก็บภาษี 
  21. บันทึกทะเบียนคุมผูมาชําระภาษีท่ีดินและส่ิงกอสราง ภาษีปายใหเปนปจจุบัน 
  22. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  รับผิดชอบดังนี้ 
  1. รับผิดชอบและดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินตลอดจนการจําหนาย
ทรัพยสินและดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหถูกตองตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีกําหนด 
  2. รับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจาง ใหถูกตองพรอมท้ัง
รายงานสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 
  3. จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ (แบบ สขร.1) สง
อําเภอทุกเดือน 
  4. จัดทําทะเบียนทรัพยสินและออกเลขพัสดุใหถูกตองเปนปจจุบัน 
  5. จัดทําทะเบียนเงินประกันสัญญาพรอมท้ังตรวจสอบกําหนดคืนหลักประกันสัญญาใหเปนปจจุบัน 
  6. จัดทํารายละเอียดทรัพยสินประจําป 
  7. จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรตามท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครอง กาํหนด 
  8. จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e-GP)  
  9. จัดสงขอมูลสัญญา ซื้อขายต้ังแต 100,000 บาท ข้ึนไปใหสรรพากรพื้นท่ีจังหวัดทราบ ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป 
  10. รับผิดชอบในการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางทุกไตรมาสสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  11. ตรวจสอบโครงการคืนหลักประกันสัญญา 
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  12. จัดพิมพเอกสารการจัดซื้อ จัดจาง ซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน ของ อบต.ใหถูกตองตาม
ระเบียบและหนังสือส่ังการกําหนด 
  13. ลงทะเบียนคุมพัสดุของทุกกอง และจัดทําเอกสารคุมหลักฐานการจัดซื้อ จัดจางสงใหเพื่อทําการ
เบิกจาย 
  14. จัดทําทะเบียนคุมเก็บรักษารถยนตสวนกลาง 
  15. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชากําหนด 
 
 
7. ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ.2561 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
  5. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงกอสราง พ.ศ. 2562 
  6. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2550 
 
 
  
 
 


