
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  6,896,400 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 72,200 บาท

งบกลาง รวม 72,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
มาตรา 46 มาตรา 47
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,200 บาท

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

สํารองจ่าย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 57,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือศพกรณีพนักงานหรือลูกจ้างเสียชีวิต

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,241,200 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,241,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 959,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งนักบริหาร จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 4,069,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่หน่วยงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ 
แต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 1,433,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,382,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

จํานวน 4,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ
บุคลากรท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 1,730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟวส ลําโพง ไมโครโฟน
ไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
แปรง แก้วน้ํา ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย 
ไม้ต่าง ๆ  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต รถจักรยานยนต 
ทุกชนิด เป็นต้น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเช่น น้ํายาต่าง ๆ
แอลกอฮอล ออกซิเจน เคมีภัณฑ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา พันธุพืช ปุย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ
ผ้า หมวก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษต่อเนื่อง
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภท
หนึ่งประเภทใด แต่มีความจําเป็นต้องใช้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 850,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในกิจการประปารวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

งบลงทุน  เป็นเงิน 1,513,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 657,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 543,600 บาท

1. ปมคลอรีน      ตั้งไว้จํานวน  9,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปมคลอรีน จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ปมขนาด 3.8 ลิตร แรงดัน 7.6 บาร    
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2

2. ประตูน้ําเหล็กหล่อก้านโยก    ตั้งไว้จํานวน  75,000  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ําเหล็กหล่อก้านโยก จํานวน 10
 ตัว ตัวละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 4 นิ้ว มี มอก.
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 3

3. มอเตอรเครื่องกวนสาร      ตั้งไว้จํานวน  39,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอรเครื่องกวนสาร จํานวน 3 เครื่อง 

 เครื่องละ 13,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ขนาด 1HP  220V
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 4

4. เครื่องชั่งแบบดิจิตอล      ตั้งไว้จํานวน  10,100  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300
 กิโลกรัม  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เครื่องชั่งน้ําหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
2. แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับน้ําหนักเป็นสเตนเลส
3. ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร
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4. อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 20 กรัม
 - เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑสํานักงานงบประมาณ
ประจําป 2563
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 5

5. เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่ง พร้อมแท่นติดตั้ง  ตั้งไว้
จํานวน  240,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่ง จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องละ 120,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. 25HP 380V
2. ขนาดน้ําเข้า 5 นิ้ว  น้ําออก 4 นิ้ว
3. มอเตอร 25 แรงม้า 3 สาย 4 โพลส
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 6

6. เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่ง พร้อมแท่นติดตั้ง ขนาด 20 แรงม้า  
 ตั้งไว้จํานวน  90,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่ง จํานวน 1 เครื่อง 
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. 20HP 380V
2. ขนาดน้ําเข้า 4 นิ้ว  น้ําออก 3 นิ้ว
3. มอเตอร 20 แรงม้า 3 สาย 4 โพลส
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 7

7. เครื่องสูบจ่ายสารเคมี      ตั้งไว้จํานวน  80,000  บาท
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบจ่ายสารเคมี จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องละ 40,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ จ่ายสารเคมีได้ไม่น้อย
กว่า 170 ล./ชม. ที่ 7 บาร 0.25kw 380V
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 45,000 บาท

ตู้ควบคุมปมน้ํา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปมน้ํา โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 25
 HP380 V แบบ STAR - DELTA จํานวน 1 ตู้ 
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา โดยมี
คุณลักษณะ เป็นเครื่องมือตรวจวัดค่า ph ของน้ํา (วัดค่าความ
เป็นกรด - ด่างและอุณหภูมิ)
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว จํานวน 19,000 บาท
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เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง      
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
 - เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑสํานักงานงบประมาณ
ประจําป 2563
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 856,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จํานวน 593,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานประปา เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ    ตั้งไว้จํานวน  303,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานประปา เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1

2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ  
 ตั้งไว้จํานวน  163,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของประปา
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3

3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บสารเคมีระบบประปา  
 ตั้งไว้จํานวน  127,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บสารเคมี
ระบบประปา (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    

 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 4
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 230,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องน้ําพร้อมเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรงผลิตน้ํา
ประปาแห่งที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ําพร้อมเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรง
ผลิตน้ําประปาแห่งที่ 2 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ)
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท. 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
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