
(สําเนา) 
 
 

 

 
 
ท่ี  มท 0808.2/ 10249 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ถนนนครราชสีมา กทม. 10300 
             9  พฤศจิกายน  2547 
 

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดปตตานี    
 

อางถึง   1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1735 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2547 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.3/ว 76 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 

 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241)  
 เลขท่ีสงออก  42   ลงวันท่ี  9 พฤศจิกายน  2547 จํานวน 1 ฉบับ 
 

 ตามที่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นไดแจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แผนงานสงเสรมิและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร เพื่อเบิกจายเปนเงินเดือน  คาจางประจํา เงินประจําตําแหนงและเงนิ
เพิ่มพิเศษ ใหกับขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับการถายโอนบุคลากร สําหรับเดือนตุลาคม 2547 ถึง เดือนมีนาคม 2548 
สวนเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหดําเนินการเบิกจายโดยไมตองมีเงินประจํางวดในสวนจังหวัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลงั    ดวนที่สุด ท่ี กค 0409.6/ว 27 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547  น้ัน 
 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่พิจารณาแลว เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการถายโอนในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงขอแจงการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกร   ปกครองสวนทองถิ่น งานสนับสนุน
เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร จากสวนกลาง
ไปตั้งจายจังหวัดปตตานี งบประมาณทั้งสิ้น 540,000 บาท เพื่อเบิกจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ใหกับขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับการถายโอนบุคลากร สําหรับเดือนตุลาคม 2547 ถึง เดือน
กันยายน 2548 รายละเอียดตามสําเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241) ท่ีแนบมาพรอมน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวัลลภ  พริ้งพงษ)  
     รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
โทร./โทรสาร  0-2241-9043  0-2241-0753 
 



(สําเนา) 
 

 

 
 
ท่ี  มท 0808.2/ 10251 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ถนนนครราชสีมา กทม. 10300 
            9  พฤศจิกายน  2547 
 

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส    
 

อางถึง  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1735 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2547 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.3/ว 76 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 

 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241)  
 เลขท่ีสงออก  42  ลงวันท่ี  9 พฤศจิกายน  2547 จํานวน 1 ฉบับ 
 

 ตามที่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นไดแจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แผนงานสงเสรมิและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร เพื่อเบิกจายเปนเงินเดือน  คาจางประจํา เงินประจําตําแหนงและเงนิ
เพิ่มพิเศษ ใหกับขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับการถายโอนบุคลากร สําหรับเดือนตุลาคม 2547 ถึง เดือนมีนาคม 2548 
สวนเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหดําเนินการเบิกจายโดยไมตองมีเงินประจํางวดในสวนจังหวัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลงั    ดวนที่สุด ท่ี กค 0409.6/ว 27 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547  น้ัน 
 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่พิจารณาแลว เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการถายโอนในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงขอแจงการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกร   ปกครองสวนทองถิ่น งานสนับสนุน
เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร จาก
สวนกลางไปตั้งจายจังหวัดนราธิวาส งบประมาณทั้งสิ้น 336,000 บาท เพื่อเบิกจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหกับขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับการถายโอนบุคลากร สําหรับเดือนตุลาคม 2547   
ถึงเดือนกันยายน 2548 รายละเอียดตามสําเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241) ท่ีแนบ
มาพรอมน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวัลลภ  พริ้งพงษ)  
     รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
โทร./โทรสาร  0-2241-9043  0-2241-0753 



(สําเนา) 
 
 

 

 
 
ท่ี  มท 0808.2/10250 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ถนนนครราชสีมา กทม. 10300 
            9 พฤศจิกายน  2547 
 

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดยะลา    
 

อางถึง  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1735 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2547 
 2. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.3/ว 76 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 
 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241)  
 เลขท่ีสงออก 42 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน  2547 จํานวน 1 ฉบับ 
 

 ตามที่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นไดแจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แผนงานสงเสรมิและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร เพื่อเบิกจายเปนเงินเดือน  คาจางประจํา เงินประจําตําแหนงและเงนิ
เพิ่มพิเศษ ใหกับขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับการถายโอนบุคลากร สําหรับเดือนตุลาคม 2547 ถึง เดือนมีนาคม 2548 
สวนเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหดําเนินการเบิกจายโดยไมตองมีเงินประจํางวดในสวนจังหวัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลงั  ดวนที่สุด ท่ี กค 0409.6/ว 27 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547  น้ัน 
 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่พิจารณาแลว เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการถายโอนในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงขอแจงการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกร   ปกครองสวนทองถิ่น งานสนับสนุน
เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร จาก
สวนกลางไปตั้งจายจังหวัดยะลา งบประมาณทั้งสิ้น 432,000 บาท  เพื่อเบิกจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหกับขาราชการและลกูจางประจาํท่ีไดรับการถายโอนบุคลากร สําหรับเดือนตุลาคม 2547 ถึง 
เดือนกันยายน 2548 รายละเอียดตามสําเนารายงานการโอนเปลีย่นแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แบบ ง.241) ท่ีแนบมา
พรอมน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวัลลภ  พริ้งพงษ)  
     รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
โทร./โทรสาร  0-2241-9043  0-2241-0753 


