
 
 

       คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ท่ี  ๒๔๑ /  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    การมอบหมายอำนาจหนา้ท่ีให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ 
--------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นไปอย่าง
คล่องตัว รวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๕ (๕)            
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๑. นายประภาส  ไชยมี  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร  มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี ้
  ๑.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา 
  ๑.๒ ตรวจสอบกลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศงาน กลุ่มนเิทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร สั่งการหรือลงนามตลอดจนรเิริม่พฒันา เร่งรัดงานที่มอบหมาย ให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา 
  ๑.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหารตามกลุ่ม
หรือกลุ่มงานทีร่ับผิดชอบในข้อ ๑.๒ 
  ๑.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับและติดตามการบรหิารงานของสถานศึกษาในสงักัด 
  ๑.๕ รับผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่อำเภอเมอืงมกุดาหาร 
  ๑.๖ อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างทีร่ับผิดชอบ 
  ๑.๗ อนุญาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุม่งานที่รับผิดชอบภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
โดยไม่ผูกพันงบประมาณทางราชการ 

๑.๘ กรณี นายประภาส  ไชยมี ไม่อยูห่รือไมส่ามารถปฏิบัตริาชการได้ให้นางวรกัญญาพิไล           
แกระหัน ปฏิบัติราชการแทน   

๑.๙ ปฏิบัติการอื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมอบหมาย 
  

๒.  นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
มีหน้าท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  ๒.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการศึกษาการพฒันางานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา 
 
  
 



-๒- 
  ๒.๒ ตรวจสอบกลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับติดตามและนิเทศงาน บรหิสนงานการเงินและ
สินทรพัย์ กลุม่นโยบายและแผนและ กลุม่สง่เสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สัง่การหรอืลงนาม ตลอดจนรเิริม่พัฒนา เร่งรัดงานที่
มอบหมายให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา 
  ๒.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามกลุ่ม
หรือกลุ่มงานทีร่ับผิดชอบในข้อ ๒.๒ 
  ๒.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับและติดตามการบรหิารงานของสถานศึกษาในสงักัด 
  ๒.๕ รับผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่อำเภอดอนตาล และอำเภอ 
นิคมคำสร้อย 

๒.๖ อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างทีร่ับผิดชอบ 
๒.๗ อนุญาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุม่ทีร่ับผิดชอบภายในเขตพื้นที่การศึกษา  

โดยไม่ผูกพันงบประมาณทางราชการ 
๒.๘ กรณีนางวรกัญญาพิไล     แกระหัน ไมอ่ยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัติราชการได้ให้ นายประภาส  

ไชยมี ปฏิบัตริาชการแทน 
   ๒.๙ ปฏิบัติการอื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมาย 
 ๓.   นายพิเชษฐ์  มหาวงศ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
มีหน้าท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี ้

          ๓.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา 
  ๓.๒ ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  
และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร สั่งการหรือลงนาม ตลอดจนริเริ่มพัฒนา เร่งรัดงานที่มอบหมายให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา 
  ๓.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามกลุ่ม
หรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบในข้อ ๓.๒ 
  ๓.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับ และติดตามการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๓.๕ รับผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตท้องที่อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอ       
ดงหลวง และอำเภอคำชะอี 
  ๓.๖ อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุ่มที่รบัผิดชอบ 
  ๓.๗ อนุญาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุม่ทีร่ับผิดชอบภายในเขตพื้นที่การศึกษา        
โดยไม่ผูกพันงบประมาณของทางราชการ 

๓.๘กรณีนายพิเชษฐ์  มหาวงศ์    ไม่อยูห่รือไมส่ามารถปฏิบัติราชการได้ให้ นางวรกัญญาพิไล  
แกระหัน ปฏิบัติราชการแทน   

๓.๙ ปฏิบัติการอื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓- 
 

๔.   นายมนตรี   ลาดนาเลา  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏิบัติหน้าท่ี  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๔.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการศึกษาการพฒันางานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา 
  ๔.๒ ตรวจสอบกลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับติดตามและนิเทศงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่ม
กฎหมายและคดี และ หน่วยตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร สั่งการหรือลงนาม ตลอดจนริเริ่มพฒันา เรง่รัดงานที่มอบหมายให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา 

๔.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามกลุ่ม 
หรือกลุ่มงานทีร่ับผิดชอบในข้อ ๔.๒ 
  ๔.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับและติดตามการบรหิารงานของสถานศึกษาในสงักัด 
                     ๖.๕ รบัผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่อำเภอหนองสูง 
  ๔.๕  อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างทีร่ับผิดชอบ 

๔.๖ อนุญาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุม่ทีร่ับผิดชอบภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยไม่ผูกพันงบประมาณทางราชการ 
   ๔.๘ ควบคุม ตรวจสอบ กำกับงานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานบริหาร 
วิชาการ ในเรื่องที่สำคัญเร่งด่วน ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมาย 
เป็นการเฉพาะตามภาระกจิและระยะเวลาทีก่ำหนด 

๔.๙ ปฏิบัติการอื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมาย  
 

การแบ่งงานและมอบหมายงานใหป้ฏิบัติตามคำสัง่นี้ เป็นการแบ่งงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความ 
เหมาะสม ตามภารกิจในตำแหนง่หน้าที่เพื่อให้ ข้าราชการ ได้รับผิดชอบและถือปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติงานบางครั้ง   
อาจมีความจำเป็นจะต้องระดมสรรพกำลงัจากกลุม่ หรือกลุม่งาน ให้ถือปฏิบัติช่วยกันเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อทางราชการ 
โดยให้ผู้ที่ได้รับรอบหมายรับผิดชอบปฏิบัตติามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและหนังสือสั่งการของทางราชการ
โดยเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติตามคำสัง่นี้ จนกว่าจะมีคำสัง่เปลี่ยนแปลง พร้อมกบัให้ศึกษารายละเอียดตามคำสัง่นี้ ให้
เป็นทีเ่ข้าใจ สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่   ๕   ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

           สั่ง  ณ  วันที่   ๕   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                                                                    
 

                                                     (นายวรรณสิทธ์ิ  คำเพราะ) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  
 


