
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครู  พนักงานครู พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน                                       

หรือข้าราชการประเภทอ่ืน สายงานผู้บริหารสถานศึกษามาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  กรณีเกษียณอายุราชการ 
(เพิ่มเติม) 

…………………………………… 
        อ้างถึงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง  เรื่อง  รับโอนข้าราชการครู  พนักงานครู  พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  สายงานผู้บริหารสถานศึกษามาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  กรณีเกษียณอายุราชการ  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  นั้น 
  องค์การบริหาส่วนตำบลภูเขาทอง  มีความประสงค์จะประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือพิจารณารับโอนข้าราชการครู  
พนักงานครู  พนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือข้าราชการประเภทอ่ืนสายงานผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง                    
กรณีเกษียณอายุราชการ (เพ่ิมเติม) 
        อาศัย  อำนาจตามความมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  หวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของ อบต. (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒ ลงวันที่ ๕  มีนาคม  256๒  จงึมีความประสงค์     จะ
คัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงาน อบต. สายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. ตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและมีความประสงค์ขอรับโอน 
         1.1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
             โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ   เลขท่ีตำแหน่ง 473085500131 
    2. คุณสมบัติของผู้ขอโอน 
         2.1 เป็นพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจาก                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในสายงานผู้บริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน 
         2.2 เป็นข้าราชการสังกัดอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน  ซึ่งดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการต้นสังกัด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติ  เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ขอโอนตามที่ ก.ท. กำหนด
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
    3. เอกสารและหลักฐานทีใช้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน 
         3.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือโอนฯ และคำร้องขอโอนย้ายที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดตามแบบที่
กำหนด 
         3.2 ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครคัดเลือก พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
         3.3 ประวัติการลา และหนังสือรับรองความประพฤติท่ีผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว 
         3.4 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน) 

/๓.๕ หนังสือรับรอง... 
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    3.5  หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าเป็น ผู้มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศฯนี้ 
    3.6  สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องตามที่กำหนดในการเจ้าหน้าที่ 
    3.7  สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ 
    3.8  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
    3.9  เอกสารวิสัยทัศน์ ผลงาน และความรอบรู้งานในหน้าที่ (จัดทำรวมในเล่มเดียวกันจำนวน 8 เล่ม) 
    3.10  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการคัดเลือก   

จะดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    4.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร คะแนนเต็ม 1๓0 คะแนน 
         4.1.1 วิสัยทัศน์และผลงาน (๕0 คะแนน) 
               (ก) วิสัยทัศน์ จำนวน ๒๕ คะแนน 
              วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่จะขอการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องทำเอกสาร   
เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกโดยอย่างน้อย ต้องนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
              1. คำนำ               

    2. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
              3. ความคาดหวังและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
              4. กลยุทธ์ในการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ 
              5. แนวทางการพัฒนาหากได้รับการคัดเลือก 
              6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
              ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A 4 โดยจัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่มให้เรียบร้อย       
จำนวน ๕ เล่ม  พร้อมลงนามรับรองข้อเสนอที่เขียนทุกแผ่น  จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
                

/(ข) ความรอบรู้ในงาน... 
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      (ข) ความรอบรู้ในงานหน้าที่ จำนวน 25 คะแนน 
      ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง ( จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 5 เล่ม ) 
        4.1.2 ความสามารถในการบริหาร (30 คะแนน) 
               (ก) ความรอบรู้ในการบริหาร  จำนวน 10 คะแนน 
      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่การบริหาร          
การเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธิ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 
               (ข) ความชำนาญในการบริหาร  จำนวน 10 คะแนน 
      ความชำนาญการในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำปฏิภาณไหว
พริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
               (ค) การบริหารงานบุคคล  จำนวน 10 คะแนน 
      การบริหารงานบุคคลพิจารณาจากการยืดหยุ่น และปรับตัวทักษะในการสื่อสารการประสานสัมพันธ์ของ   
ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
        4.1.3 บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ (50 คะแนน) 
               (ก) ความอุตสาหะ  จำนวน 5 คะแนน 
      พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลา
ให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
               (ข) มนุษยสัมพันธ์  จำนวน 5 คะแนน 
      มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็น
อุปสรรคต่องานราชการและหรือความสารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจ
ในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
                

/(ค) ความสามารถ... 
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                 (ค)  ความสามารถในการสื่อความหมาย จำนวน 5 คะแนน 
      ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานความสามารถในการใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม 
                 (ง)  ปฏภิาณไหวพริบ   จำนวน 5 คะแนน 
    พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือตอบคำถามในสถานการณ์คับขันทันทีทันใด           
ไม่จำเป็นต้องวัดความรู้ 
                (จ)  สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร จำนวน 10 คะแนน 
    พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กรโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์
ขององค์กร 
                (ฉ)  สนับสนุนผูอ่ื้นทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการให้อำนาจ  จำนวน 10 คะแนน 
    พิจารณาจาการให้การสนับสนุนผู้อ่ืน ทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการให้อำนาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า 
และมีความชำนาญในการบริหาร  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์กรในด้าน
ทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
                (ช)  ริเริ่มเป็นผูน้ำในการเปลี่ยนแปลง จำนวน 10 คะแนน 
    พิจารณาจากการริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถ
บรรลุ วิสัยทัศน์ การให้ การสนับสนุน ผู้อื่นในองค์กรให้ นำความคิด  ริเริ่ม ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติ  
ให้เป็นผลสำเร็จ 
      4.2 คุณสมบัติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
          4.2.๑ วุฒิการศึกษา  10  คะแนน 
          4.2.๒ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงาน  10  คะแนน 
          4.2.๓ อายุราชการ 10 คะแนน 
          4.2.๔ การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี  ๑๐ คะแนน 
          4.2.๕ การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี  ๑๐ คะแนน 
      4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก 
          4.3.1 ต้องได้รับคะแนนในสมรรถนะหลักทางการบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
          4.3.2 ต้องได้รับคะแนนในคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  5. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สมัครรับโอน 
      ให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง                
ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  256๓ ในวันและเวลาราชการ                              
ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๐๓-๐๔๘๒  
   

/๖. กำหนดวันประกาศ... 



   
-๕- 

 
  6. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยปิดประกาศไว้                    
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๐๓-๐๔๘๒  
  7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก 
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา 
09.00 น. – ๑๖.30 น.ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง  โดยแต่ง
กายในชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับพร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวข้าราชการไปในวันสัมภาษณ์ด้วย   หากไม่รายงาน
ตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิการคัดเลือกครั้งนี้ 
  ๘. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก   
 จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบ  โดยติดประกาศไว้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โดยจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่
ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และหากคะแนนรวมเท่ากันจะจัดลำดับผู้ที่คะแนน
เท่ากัน  ดังนี้ 
 ๘.๑ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ 
          ๘.๒ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบันก่อน 
 ๘.๓ ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบันพร้อมกัน  ให้พิจารณาเงินเดือนมากกว่า 
 ๘.๔ ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
 ๘.๕ ถ้าอายุราชการเท่ากันให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 

๘.๖ ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันและรับพร้อมกัน  ให้พิจารณาผู้มีอายุตัวมากกว่า        
เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว จะได้เสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี้  ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกมารับราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ภูเขาทอง และต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์                     
๐-๔๓๐๓-๐๔๘๒  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

( นายสมปอง   ไชยดำ ) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

รักษาราชการแทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
    



 
 


