บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ (กองกำรศึกษำฯ) โทร. ๐๓๒-๗๘๗๒๓๓ ต่อ ๑๔
ที่ พบ ๗๒๐๐๔ / ๐๔๓
วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
.
เรื่อง ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมและศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์
ต้นเรื่อง
๑. ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ของกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ดังนี้
๑) คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ ๐๓๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ลงวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ (มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
๒ ปี นับแต่วันแต่งตั้ง )
๒) คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ ๑๒๔ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำสำมปีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไปสู่กำรปฏิบัติ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนห้วยกวำงจริง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘
๓) คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ ๑๓๒ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำสำมปีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไปสู่กำรปฏิบัติ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนมะขำมโพรง ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘
๔) คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ ๑๓๖ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรน ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก ไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะขำมโพรง ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘
๕) คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ ๑๔๗ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรน ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก ไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุสวรรค์ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘
๒. มีกรรมกำรบำงส่วนในชุดดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นได้รับกำรอนุมัติรับโอน (ย้ำย) และให้โอน (ย้ำย)
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนครู ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
๑) คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ เลขที่ ๓๓๘ / ๒๕๕๘ เรื่อง กำรรับโอน และ
แต่ง ตั้ง พนั กงำนส่วนตำบลสำยงำนผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสำยงำนผู้บริหำร ลงวั นที่ ๑๗ พฤศจิกำยน
๒๕๕๘ ตำมมติ ก.อบต.จังหวั ดเพชรบุรี ในครำวประชุม ครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๒๒ ตุลำคม พ.ศ.
๒๕๕๘ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ จึงได้แต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบลสำยงำนผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่ง
สำยงำนผู้บริหำร รำย นำงสำวศิวรรจน์ บุญกูลธนพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ระดับ ๖ ว เลขที่ตำแหน่ง
๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ อัตรำเงินเดือน ๒๒,๔๙๐.- บำท สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้ำนลำด
จังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (นักบริหำรกำรศึกษำ) ระดับ ๖
เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ อัตรำเงินเดือน ๒๒,๔๙๐.- บำท สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอ
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

/ ๒) มติ ก.อบต….

-๒-

๒) มติ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้โอนและรับโอนพนักงำนส่วนตำบล ดังนี้
๒.๑) นำยวิญญู นกน่วม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕๐๐๑ อัตรำเงินเดือน ๑๘,๗๙๐.- บำท สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำร
ศึกษำ ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ อัตรำเงินเดือน ๑๘,๗๙๐.- บำท สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ้ำนทำน อำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี
๒.๒) นำงสำวภั ทรภร หั ตถ์เถื่อ น ตำแหน่ง ครู เลขที่ต ำแหน่ง ๗๖-๒-๐๐๙๖ รั บ
เงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น ๑๙,๕๑๐.- บำท สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุสวรรค์ ไปดำรงตำแหน่ง ครู
สัง กั ด โรงเรียนวั ดก ำมะเสน ( ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึกษำประจวบคีรี ขันธ์ เขต ๑ ) อำเภอ
บำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อเสนอ
อาศัยอานาจตามความตามระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรนำเงิน
รำยได้ของสถำนศึก ษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ วรรคห้า ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวรรคหก ว่าด้วยเรื่อง
แผนปฏิบัติการประจาปี การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.25๕๒ มาตรา
16 (9), (10) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๕๓ พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงาน โดยคานึงถึงลักษณะงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานดัง กล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ จึง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมและศูนย์พั ฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พุสวรรค์ รำยละเอียดตำมหนังสือที่เสนอมำพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดนาเรียนผู้บริหารลงนามอนุมัติในหนังสือ
คาสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้
(นายวิญญู นกน่วม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ความเห็นของผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวศิวรรจน์ บุญกูลธนพัฒน์ )
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
/ ความเห็น…

-๓-

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพุสวรรค์
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายดารงค์ สังวาลย์เพ็ชร )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพุสวรรค์
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพุสวรรค์
..............................................................................................................................................................................
อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายอุทัย อยู่ฉิม )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพุสวรรค์

