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นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 
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 wannasit@mdh.go.th 
 089-5842268 

                                                    

         ดร.ประภาส  ไชยมี       ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน 
               รองผู้อำนวยการ        รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร               สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

             prapas@mdh.go.th       worakanyapilai@mdh.go.th  
            096-0753165                085-7460318 
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   และอำเภอหว้านใหญ่                                              อำเภอนิคมคำสร้อย 
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          นายพิเชษฐ  มหาวงศ์               นายมนตรี  ลาดนาเลา 
               รองผู้อำนวยการ     รองผู้อำนวยการ 
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2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     2. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
3. โรงเรียนในเขตอำเภอดอนตาล       3. กลุ่มกฎหมายและคดี 
   และอำเภอดงหลวง        4. โรงเรียนในเขตอำเภอหนองสูง 
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ดร.วิหาญ  พละพร 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

และ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
wihan666@hotmail.com 

081-3895400 
 

                                                                            

                 นางสพุตัรา  พรมรกัษา            นายสายันต์  ผาดโผน 

            ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                      ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
             promraksa.s@gmail.com                              varida_1234@hotmail.com 
                  086-9105585                                                098-1035325  
     

                                                                          

              นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์                                   นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล 
       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
          pada5189@hotmail.com                        รกัษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                    0913478639                                       amon.aod1@hotmail.com 
                                                                                     091-8617031 
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               นายประสพสุข  จันเต็ม                                      นายอภิชาติ  เสียงลำ้  
        ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                        ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี 
             prasopsok@gmail.com                                    apichart@mdh.go.th  
                     089-8629872                                               094-5247809 
             

                                                              

               นางมิตรภูไทย  หงส์เวียง        นางสาวสุลักขณา  รักษา 
ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
             mitputhai@hotmail.com                          เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
                   061-6958860                                      sulukkana_r@hotmail.com 
                                                                                   087-2282085 
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1. การจัดการศึกษา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กำหนดไว้ว่า“รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคที่หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้
มีการ่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สมารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม 
  บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ 
(3) ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 
(4) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 
 (5) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 มาตรา 16 ให ้ส ่วนราชการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการของส ่วนราชการนั ้นในแต่ละ
ปีงบประมาณให้   ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ตามมาตรา 16 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ภายในกำหนดเวลา 

2. บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามความใน
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
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  มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม 
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีอำนาจหน้าที ่ในการกำกับดูแล จัดตั ้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอ่ืน และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พื้นที ่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กำกับ  
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และ 

คณะทำงานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน           

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
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3. ทีต่ั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ                       

ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์  49000 
โทรศัพท ์0-4261-1532 โทรสาร 0-4261-3040 Website  http://www.mdh.go.th 
   ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร อยู่ทางทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2530                             
เดิมเป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารมีหนา้ที่
รับผิดชอบบริหาร จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 7 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร          
อำเภอคำชะอี  อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง และอำเภอหว้านใหญ่   

4. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด 

คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 

ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                  หน้า 8 
 

5. หน่วยงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม มีอำนาจหน้าที่ ดงันี้ 
(1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 

มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับหมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
การศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการ 
จัดสรรงบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ 
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

(ง) ดำเนินการวเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีอำนาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย ์
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(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี  
งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ     

การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ 

ดำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ 
ประเมินผลการศึกษา 

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพย์สิน 

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 

(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
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(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการ้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย 

และงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กระจายอำนาจการบริหารจัด 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยแบ่งออกเป็นกลุ ่มโรงเรียน ใช้ชื ่อว่า“กลุ ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา” จำนวน 19 กลุ่ม ดังนี้ 

 อำเภอเมืองมุกดาหาร  จำนวน 78 โรงเรียน 1 สาขา แบ่งเป็น  5 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหาร จำนวน  15  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวน ดงเย็น จำนวน  17  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ จำนวน 17 โรงเรียน 1 สาขา 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ จำนวน  12  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ จำนวน  17  โรงเรียน 
 อำเภอคำชะอี  จำนวน 33 โรงเรียน  แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอี คำบก จำนวน  11  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีศึกษาพัฒน์จำนวน  12  โรงเรียน 
 อำเภอดอนตาล  จำนวน 36 โรงเรียน  แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล  จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว จำนวน  11  โรงเรียน              
               กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา  จำนวน  15  โรงเรียน 
 อำเภอนิคมคำสร้อย  จำนวน 33  โรงเรียน 1 สาขา แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อย นาอุดม จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี ่  จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่มกกชัยพัฒนา จำนวน  13  โรงเรียน 1 สาขา 

 อำเภอดงหลวง จำนวน 29 โรงเรียน 1 สาขา แบ่งเป็น  2 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง  จำนวน  14  โรงเรียน 1 สาขา 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน จำนวน  15  โรงเรียน 

อำเภอหว้านใหญ่ จำนวน 15 โรงเรียน  และแบ่งเป็น 1 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จำนวน  15 โรงเรียน 
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 อำเภอหนองสูง  จำนวน 19  โรงเรียน  และแบ่งเป็น 2 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง จำนวน  8  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา จำนวน  11  โรงเรียน  

 
7. ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กำหนด          
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจ เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คำนิยามขององค์กร  พันธกิจ 
และเป้าประสงค ์ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นองค์กรคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สังคมที่ยั่งยืน” 

คำนิยาม 
 การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 เป็นองค์กรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ ) 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล : 6 ประการ (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส  มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ความคุ้มค่า)                                     

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : 3 หลักการ  (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ) 
              2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม )  
              4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 

 สู่สังคมที่ยั่งยืน : ยุทธศาสตร์ชาติ :  
     1.คนไทยเปน็คนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
            2.สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 4. บริหารจัดการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สู่วิถีสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21  
เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะ
ของผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเอง        
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 



 

ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                  หน้า 13 
 

 2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ การจัดการที่
หลากหลาย เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย           
ตามแนวทาง 5Q Model 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการความรู้  (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  บนพื้นฐานของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  ให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยหลัก
ความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9. มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาและองค์การที่มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่สู่ความยั่งยืน  
 10. ผู้เรียนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว  

8. นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ภายใต้การใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน     
ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ดังนี้ 
 1. ห้องเรียนคุณภาพ 

1.1 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
1.2 ความปลอดภัยภายในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์ 
1.3 บรรยากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอเหมาะต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.4 การจัดตกแต่งสื่อ องค์ความรู้ มุมประสบการณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.5 มีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สำคัญและจำเป็นเหมาะสม 

 2. ครูคุณภาพ 
2.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ (ความรู้ความสามารถ ทักษะ) 
2.2 เตรียมการจัดการเรียนการสอนยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) 
2.5 วัดและประเมินผล และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 
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 3. ผู้บริหารคุณภาพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ 
3.2 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
3.4 จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
3.5 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
3.6 ดำเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
3.7 ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

 4. สถานศึกษาคุณภาพ 
4.1 ความสะอาด/ความเป็นระเบียบบริเวณโรงเรียน อาคาร สถานที่ 
4.2 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 
4.3 ความร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
3.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.6 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.7 มีเอกลักษณ์/ความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
4.8 สร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 

 5. ผู้เรียนคุณภาพ 
5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
     5.1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
     5.1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  
     5.1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  
     5.1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

       5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       5.2.1 ความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ  
       5.2.2 ความสะอาดและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
       5.2.3 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
       5.2.4 ความสามารถด้านทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
       5.2.5 ความสามารถด้านทักษะชีวิต  

    5.2.6 ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
    5.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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9. ข้อมูลด้านการศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนหลัก  
243 แห่ง และ โรงเรียนสาขา 3  แห่ง  โดยจำแนก ดังนี้  (ท่ีมาข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564) 

ตารางท่ี 1 ระดับที่เปิดการสอน 
    หน่วย : โรงเรียน 

ระดับที่เปิดสอน ก่อนประถมศึกษา-
ประถมศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนต้น 

รวม 

โรงเรียนปกต ิ 186 57 243 
โรงเรียนสาขา 3 0 3 

รวม 189 57 246 
Home School 4 0 4 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 
 หน่วย : โรงเรียน 

 

จำนวนนักเรียน 

อำเภอ 
 

รวม 

เม
ือง

มุก
ดา

หา
ร 

นิค
มค

ำส
ร้อ

ย 

ดอ
นต

าล
 

ดง
หล

วง
 

คำ
ชะ

อ ี

หว้
าน

ให
ญ่

 

หน
อง

สูง
 

จำนวนนักเรียน   0 0 0 0 1 0 0 0 1 
จำนวนนักเรียน   1 - 119 43 20 21 14 22 9 16 145 
จำนวนนักเรียน   120 - 719 34 14 15 14 12 6 3 98 
จำนวนนักเรียน   720- 1679 2 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 79 34 36 29 34 15 19 246 

ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

1. ระดับก่อนประถมศึกษา     
- อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ 83 79 162 22 
- อนุบาล 2 1,430 1,362 2,792 246 
- อนุบาล 3 1,543 1,509 3,052 248 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,056 2,950 6,006 516 
2. ระดับประถมศึกษา     
- ประถมศึกษาปีที่ 1 1,576 1,591 3,167 251 
- ประถมศึกษาปีที่ 2 1,658 1,576 3,234 253 
- ประถมศึกษาปีที่ 3 2,009 1,866 3,875 260 
- ประถมศกึษาปีที ่4 1,874 1,761 3,635 258 
- ประถมศึกษาปีที่ 5 1,775 1,654 3,429 255 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 1,809 1,710 3,519 255 

รวมระดับประถมศึกษา 10,701 10,158 20,859 1,532 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 634 452 1,086 62 
- มัธยมศึกษาปีที่ 2 656 509 1,165 62 
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 602 502 1,104 60 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,892 1,463 3,355 184 
รวมทุกระดับการศึกษา 15,649 14,571 30,220 2,232 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  ณ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

หน่วย : คน 

ตำแหน่ง / สายงาน จำนวน (คน) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 
ศึกษานิเทศก์ 18 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 41 
ลูกจ้างประจำ 3 
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 11 

รวมทั้งหมด 79 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
              จำแนกตามสายงาน 

หน่วย : คน 

 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน                    

   (O-NET)    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 56.20 54.31 -1.89 
คณิตศาสตร์ 29.99 28.16 -1.83 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.44 -1.34 
ภาษาอังกฤษ 43.55 36.54 -7.01 

เฉลี่ย 42.13 39.11 -3.02 

ตำแหน่ง / สายงาน จำนวน (คน) 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 227 
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 
3. ครูผู้สอน 1,702 
4. ลูกจ้างประจำ 56 
5. พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 102 
6. ครูอัตราจ้าง  
    - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 67 
    - บุคลากรครูวิทย์-คณิต 13 
7. ลูกจ้างชั่วคราว  
   - ธุรการโรงเรียน   232 
   - นักการภารโรง 79 
   - อ่ืนๆ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 67 
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                   
   ปีการศึกษา 2561  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 62-63) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา    
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ภาษาไทย 52.39 47.11 54.31 7.20 
คณิตศาสตร์ 34.20 31.40 28.16 -3.24 
วิทยาศาสตร์ 38.21 33.97 37.44 3.47 
ภาษาอังกฤษ 32.54 29.37 36.54 7.17 

เฉลี่ย 36.33 35.46 39.11 3.65 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                               
ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

4.  

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                        
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 54.29 51.39 -2.90 
คณิตศาสตร์ 25.46 21.39 -4.07 
วิทยาศาสตร์ 29.89 28.36 -1.53 
ภาษาอังกฤษ 34.38 28.61 -5.77 

เฉลี่ย 36.01 32.44 -3.57 
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ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       
             ปีการศึกษา 2561  - 2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ.62-63) 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 
ภาษาไทย 49.68 51.88 51.39 -0.49 
คณิตศาสตร์ 24.85 28.19 21.39 -6.80 
วิทยาศาสตร์ 33.93 22.10 28.36 -6.26 
ภาษาอังกฤษ 25.70 29.20 28.61 0.59 

เฉลี่ย 33.54 32.84 32.44 -0.40 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                               
ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา 2563 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ประเทศ สพป.มุกดาหาร ความแตกต่าง 
ด้านคณิตศาสตร์ 40.47 41.59 +1.12 
ด้านภาษาไทย 47.46 47.45 -0.01 

เฉลี่ย 43.97 44.52 +0.55 
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  
               ปีการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

+เพิ่ม  -  ลด 

ด้านคณิตศาสตร์ 45.96 41.59 -4.37 
ด้านภาษาไทย 44.41 47.45 +3.04 

เฉลี่ย 45.18 44.52 -0.66 

ตารางท่ี 12 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 13 ผลการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
ปีงบประมาณ 

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS:KPI Report System) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การดำเนินงานของ สพท. : ITA Online 

คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
2562 4.47321 89.46 มาตรฐานขั้นสูง 87.53 A 
2563 3.84827 76.97 มาตรฐานขั้นสูง 82.11 B 
2564 4.21099 84.22 มาตรฐานขั้นสูง 86.62 A 
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ตารางท่ี 14 ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร 089-5842268   

2 นายประภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 096-0753165   

088-6578211   

3 นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 085-7460318   

4 นายพิเชษฐ  มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 086-6342853   

5 นายมนตรี ลาดนาเลา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 065-0972195   

6 นางวิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

081-3895400   

7 นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 086-9105585   

8 นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

065-2453664   

9 นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 091-3478639   

10 นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

091-8617031   

11 นางวิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

081-3895400   

12 นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

089-8629872   

13 นายอภิชาติ เสียงล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและ
คดี 

094-5247809   

14 นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

061-6958860   

15 นางสาวสุลักขณา รักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

087-2282085   
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ตารางท่ี 15 ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ กลุ่ม โทรศัพท์ หมายเลขภายใน โทรสาร 

1 หน้าห้อง ผอ. สพป.มุกดาหาร 042-611532 20 042-613040 

2 หน้าห้อง รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 042-611532 20 042-613040 

3 กลุ่มอำนวยการ 042-611532 13 042-613040 

4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 042-611532 11 042-613040 

5 กลุ่มนโยบายและแผน 042-611532 15 042-613040 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 042-611532 14 042-613040 

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 042-611532 12 042-613040 

8 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

042-611532 25 042-613040 

9 กลุ่มกฎหมายและคดี 042-611532 14 042-613040 

10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

042-611532 14 042-613040 

11 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

042-611532 15 042-613040 

12 หน่วยตรวจสอบภายใน 042-611532 20 042-613040 

Website   http://www.mdh.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                  หน้า 23 
 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน แยกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์ 

เครือข่ายแก้วมุกดาหาร 

1 คำสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นายหัสดร  สุดชา 080-4604793 

2 บ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นายพีระพงษ ์ เผ่าภูไทย 088-5482100 

3 บ้านดานคำ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ว่าง - 

4 นาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรีฤทธิ์กล้า  ขุนทวี 088-5526539 

5 เมืองใหม่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นายกิตติพล  โคตรสุโพธิ์ 081-9656023 

6 บ้านศูนย์ไหม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นางอภิวันท์  บุญประสพ 081-3203778 

7 บ้านนาโปน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นายอังกูร  อ้วนพรหมมา 089-8426738 

8 มุกดาลัย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นายชาติชาย  ก่อคุณ   081-2602572 

9 ชุมชนนาโปใหญ่-โคก
สุวรรณ 

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นายประดิน  อินไชยา  083-1507663 

10 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ 081-7394384 

11 ชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร นายวิเศษ  ปรีประสาท 089-2771370 

12 บ้านบุ่งอุทัย ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร นายรวมมิตร  พันธ์มุก 091-0640079 

13 บ้านส้มป่อย“รอดนุกูล” ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร นายประยูร  บุญประสพ 081-3202423 

14 บ้านท่าไค้ ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร นายทวีโรจน์  ไชยพันธ์แสน 087-2149348 

15 บ้านโนนศรี ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร นางเอมอร  ภูแด่น 089-2744693 

เครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็น 

1 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์
วิทยา 

คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร นายรณชัย  ปัญญาพ่อ 087-2370858 

2 บ้านคำเขือง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร ว่าง - 

3 บ้านคำเม็ก คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร เรียนรวมกับโนนสะอาด
ราษฎร์บำรุง และเหมืองบ่า 

- 

4 บ้านโค้งสำราญ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร นางชลนภา  ประภาศรี 084-5157603 

5 บ้านดงมัน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง 084-6067554 

6 บ้านโนนสะอาด
ราษฎร์บำรุง 

คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร ว่าง  

7 บ้านพรานอ้น คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร นายพศิณศักดิ์   
     กลางประพันธ์ 

081-5467409 

8 บ้านเหล่าคราม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร นายโอนัด  เพชราเวช 081-8729950 

9 บ้านเหมืองบ่า คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร เรียนรวมกับโนนสะอาด
ราษฎร์บำรุง และคำเม็ก 

- 
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10 บ้านดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร นายสุดสาคร  ศรีลาศักดิ์ 081-9541098 

11 บ้านคำบง 2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร  เรียนรวมกับบ้านป่งโพน - 

12 บ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร นายประกอบ  มีธรรม 081-9543320 

13 นราธิป-พร้อยสุพิน-
บ้านโคกตะแบง 

ดงเย็น เมืองมุกดาหาร นายอุทัยวุฒิ   ศรีจันทร์ 087-2240507 

14 บ้านป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร นายทินกร  วิชิตพันธ์ 095-6609399 

15 บ้านโพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร นางเยาวรัตน์  แก้วมะ 085-7429933 

16 บ้านสามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร นายสมมัคร  ผลสว่าง 084-4282135 

17 บ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร นางสาวภรัญพ์ชร   
      รชัตจิรพิสิฐ 

085-6821948 

เครือข่ายสะพานมิตรภาพ 

1 สามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร นายปรัชญา  มานะวงศ์ 087-9441697 

2 แก้งโนนคำประชาสรรค์ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร นายสมถ่ิน  โทจันทร์ 085-5189218 

3 บ้านคำป่าหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร นายอรรณพ   โพธิ์ศรี 087-8146549 

4 บ้านนาคำน้อย 2 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์ 084-1269351 

5 บ้านนาตะแบง 1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร นายประกาศ  สว่างวงศ์ 088-5948721 

6 บ้านนาสองห้อง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร นายศาสตรา  เพียงงาม 084-3899573 

7 บ้านนาเสือหลาย
หนองยอ 

คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร นางวริญารักษ ์ โสมดา 062-4326592 

8 บ้านคำผักหนอก 
สงเปือย 

บางทราย เมืองมุกดาหาร นายอดุลย์  ลมงาม 082-8595793 

9 บ้านดอนม่วย บางทราย เมืองมุกดาหาร นายวินัย  จันทร์ปัญญา 088-5619635 

10 บ้านหนองแอก บางทราย เมืองมุกดาหาร นายปริญญา  บุญล้อม 081-3895827 

11 ชุมชนบางทรายใหญ่ บางทราย เมืองมุกดาหาร นางนิภาพร  อุปนิ 089-8634355 

12 บ้านหนองหอย 
ป่าหวาย  

บางทราย
ใหญ ่

เมืองมุกดาหาร นายสมบัติ  นาจาน 089-8634255 

เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ 

1 บ้านป่งเปือย นาโสก เมืองมุกดาหาร นายกี ้  พรหมวงค์ 093-9487723 

2 บ้านนาโด่ นาโสก เมืองมุกดาหาร นางปาริชาต  ทับทอง 089-9405609 

3 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นาโสก เมืองมุกดาหาร นายเกียรติศักดิ ์  วังคะฮาต 081-2668943 

4 ชุมชนนาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร นายประยุทธ  ศรีเสน 086-2261641 

5 บ้านหนองน้ำเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร นายไชยา  สุวะไกร 093-3295545 
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6 บ้านนาหัวภู นาโสก เมืองมุกดาหาร นางเยาวลักษณ์  สะภา 091-1169402 

7 บ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร นายประศักดิ์ชัย  ปู่ทา 080-0107084 

8 บ้านนาถ่อน นาโสก เมืองมุกดาหาร นายจิรวัฒน์  ทะเสนฮด  094-2919096 

9 บ้านนาโสกน้อย นาโสก เมืองมุกดาหาร นายศิวากร  เรืองแสง 084-7895207 

10 ชุมชนโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร นายโอวาท  สุเลิศ  081-7083781 

11 บ้านม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร นายแหลมทอง  แสนสุข 081-0508634 

12 บ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร นายวสันต์  ปัญญาบุตร 062-3289783 

13 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรีชินชาติ   
      ชูคำสัตย์  

088-4702453 

14 บ้านแก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร นายเกริกไกร  หนองสูง 081-2634065 

15 บ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร นายวิพัฒน์  บัวช ู 087-4903905 

16 บ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร นางสาวดวงดารา  เจริญวงค ์ 084-7862732 

17 บ้านดงยางนันทวัน กุดแข้ เมืองมุกดาหาร ว่าง   

เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ 

1 บ้านคำผึ้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร นายอดิศักดิ ์ หาญจริง 095-6054652 

2 บ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง 087-7714473 

3 ไตรมิตรวิทยาคม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร นางเอ้ือมกาญจน์  จันทพันธ์ 087-2332579 

4 บ้านโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร เรียนรวมกับไตรมิตร
วิทยาคม 

- 

5 บ้านผึ่งแดด ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร นายพินิจ  ภูนาโคก  089-7103575 

6 บ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร นายกฤษฎา  ปาวงค์ 095-6700269 

7 บ้านนาดี 2 ดงมอน เมืองมุกดาหาร นางสาวพิณทิพา  จันรอง 085-7457767 

8 บ้านสงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร นายวัชรินทร์ เชื้อกุณะ   

9 ห้วยยางจอมมณี ดงมอน เมืองมุกดาหาร นายวุฒิชัย  ไชยกาศ 093-4956716 

10 บ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร นางสุมาลี  นามแสง 088-5151036 

11 บ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร นายบุญอำนวย  แฝงสาคู  061-1234253 

12 บ้านป่าหวาย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร นายพัฒน์ธนเดช  ภาคภูมิ 093-4690375 

13 บ้านพงัคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร นายเพ็ญสมัย  แก้วตา 095-6625839 

14 บ้านสงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  ไชยมาโย 089-8434680 

15 บ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร นายสมบัติ  ศรีวิเศษ 085-2097924 

16 บ้านหนองแวง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร นายสุรศักด์ิ  จันทรโคตร 084-3356903 
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17 บ้านโคก 1 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร นายลิขิต  หาคุ้มคลัง 091-0643978 

เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า 

1 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 
2501 

น้ำเที่ยง คำชะอี นายเอกราช  พรหมพิบูลย์ 081-9541597 

2 บ้านหนองเอ่ียนดง 
“ราษฎร์สงเคราะห์” 

น้ำเที่ยง คำชะอี นางศิวพร  อาจหาญ 091-8625885 

3 บ้านม่วง บ้านเหล่า คำชะอี นายฉลาด  สุพร 089-2757924 

4 บ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี นางสาวอนัตตา  ชาวนา 090-8239887 

5 บ้านเหล่า  บ้านเหล่า คำชะอี นายทักษิณ  คนซื่อ  086-2276642 

6 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง คำชะอี นายประสาทชัย  แสนนา 084-7889283 

7 บ้านซ่ง บ้านซ่ง คำชะอี นางวัชราภรณ์  สกุลทราย 062-1522102 

8 บ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี เรียนรวมกับ 
บ้านเหล่าสร้างถ่อ 

- 

9 บ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี นายจักรกฤษณ์  โลคลัง 083-6675554 

10 บ้านโคกสว่าง 2 เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี นายอนุศักดิ ์  ว่องไว 091-8678500 

เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ 

1 บ้านค้อ"บ้านค้อ" 
วิทยาคาร 

บ้านค้อ คำชะอี ว่าง   

2 บ้านโคก 2 บ้านค้อ คำชะอี นายเชิญสิน  ไชยเพชร 086-2344062 

3 บ้านดงยาง 1 บ้านคอ้ คำชะอี นางสาวธนัตถ์กานต์  ศรี
เฉลียว 

089-8436862 

4 ไทยรัฐวิทยา 11 
(บ้านแข้) 

บ้านค้อ คำชะอี ว่าง   

5 บ้านหนองสระพังทอง โพนงาม คำชะอี ว่าง   

6 บ้านดอนป่าแคน โพนงาม คำชะอี ว่าง   

7 บ้านตูมหวาน โพนงาม คำชะอี นายเชาวลิต  แสงเดือน 093-3831462 

9 บ้านโพนงาม โพนงาม คำชะอี นายจีรศักดิ์   ศรีบุรมย์ 081-4893303 

10 บ้านนาหลวง 1 หนองเอ่ียน คำชะอี เรียนรวมกับบ้านหนองบง  - 

11 บ้านหนองบง หนองเอ่ียน คำชะอี นางเสาวลักษณ์  ธรรมวงศา 086-2283436 

12 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน คำชะอี นายวรเชษฐ์  พันโกฏิ 090-2378800 

เครือข่ายคำชะอี  คำบก 

1 ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี คำชะอี นายสมปอง  เสียงล้ำ 083-3435809 

2 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี คำชะอี นายยุธนา  ผิวขำ 097-3170479 
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3 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี เรียนรวมกับ 
ชุมชนบ้านคำชะอี 

 - 

4 บ้านนาปุ่ง คำชะอี คำชะอี เรียนรวมกับวัดหลวงปู่จามฯ  - 

5 บ้านโนนสว่าง 1 คำชะอี คำชะอี นายอิทธิพล  พุทธพรหม 083-9312633 

6 บ้านหนองกะปาด คำชะอี คำชะอี นายสมหมาย  คำมุงคุณ 081-9653822 

7 วัดหลวงปู่จาม มหา
ปุญโญ  บ้านห้วยทราย 
“ราษฎร์ประสงค์” 

คำชะอี คำชะอี นายมนาส    สาระไชย 081-7256317 

8 บ้านกลาง คำบก คำชะอี ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย 081-0612295 

9 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล คำบก คำชะอี นางโยษิตา  คนซื่อ 092-5632857 

10 บ้านบาก 1 คำบก คำชะอี เรียนรวมกับวัดหลวงปู่จามฯ  - 

11 บ้านห้วยลำโมง คำบก คำชะอี นางสาวชลินธร  บุตรดีวงศ ์ 095-9629264 

เครือข่ายดอนตาล 

1 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล นายทวี  ซามงค์ 081-5745230 

2 บ้านนาม่วง  ดอนตาล ดอนตาล นางกนกนุช  เขียวเขิน 061-0240099 

3 บ้านโพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล นายสมเกียรติ   ศรีสอาด 083-5998925 

4 บ้านห้วยกอก 2 ดอนตาล ดอนตาล ว่าง   

5 นาสะเม็งวิทยา นาสะเม็ง ดอนตาล นายจิรวัฒน์   ผิวงาม 093-4797139 

6 บ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล นายพรสิทธิ์  ราชริวงษ์ 081-7684964 

7 บ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล นายไชยยศ  จันทพันธ์ 095-2267540 

8 นาหว้าประชาสรรค์ นาสะเม็ง ดอนตาล นายวิชยา  คนไว 086-8623657 

9 บ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล ว่าง   

10 บ้านภูผาหอมพัฒนา  นาสะเม็ง ดอนตาล นายบุญตา  เสนา 081-3899183 

เครือข่ายภูสระดอกบัว 

1  บ้านห้วยทราย 2 บ้านไร่ ดอนตาล นายสมบัติ  ทานะสิงห์ 098-5910901 

2  บ้านหนองเม็ก บ้านไร่ ดอนตาล นายธนัตถกานต ์ ลามุล 098-5561985 

3  บ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล นายจิตติพงษ ์ มัธยม 085-6376846 

4  บ้านนาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล นายสมหมาย  นุทธบัตร 086-8728094 

5  บ้านนามน ป่าไร่ ดอนตาล นายอุดมพร  ถาโคตร 083-0452723 

6  บ้านโนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล นายบุญแสง  สมไวย์ 091-8611366 

7  บ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล นายพิทยา  ศรีลาศักดิ์ 099-9145150 
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8  บ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล นายวีรชาติ  บุตรดีวงศ์ 089-5776875 

9  บ้านบาก 2 บ้านบาก ดอนตาล นายวิบูลย์   ราชอุดม 081-0537504 

10  บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล นายอรรคพล  แดนดี 093-3246147 

11  ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ป่าไร่ ดอนตาล นายไพโรจน์  ยืนยง   085-9279111 

เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 

1  บ้านแก้ง 2 บ้านแก้ง ดอนตาล นายวุฒิไกร  จันทร 081-7082336 

2  บ้านคำดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล     

3  บ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล นายวชิระ  แสงบุญ 084-6014607 

4  บ้านนาคำน้อย 1 บ้านแก้ง ดอนตาล นางสาวสุวิมล  คนไว 084-6702154 

5  บ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล นางสาววัชรีพร   
      ธนพุทธิวิโรจน ์

089-4216122 

6  ชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล นายโกสินธ์  พรหมเสนา 081-6619120 

7  บ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล นายเดชดำรง  ตุระซอง 081-5926516 

8  บ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล นายสมพร  หมันสิงห์ 081-5465738 

9  บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล นายพลพักษ์    คนหาญ 081-7259414 

10  บ้านโคกสว่าง 1 เหล่าหมี ดอนตาล นายเสน่ห์    สุพรรณ 081-8781998 

11  บ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล เรียนรวมกับสยามกลการ 4  - 

12  บ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมี ดอนตาล เรียนรวมกับสยามกลการ 4  - 

13  บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล นายนิพนธ์  ชื่นสุคนธ์ 08 1954 8024 

14  บ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล นายสุทัศน์  บุญแพง 080-4159524 

15  สยามกลการ 4  เหล่าหมี ดอนตาล นายทักษิณ    สุวรรณไตรย์ 098-6837495 

เครือข่ายร่มกกชัย 

1  คำแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมคำสร้อย นายสมชัย  เจริญไกร 083-3721721 

2  บ้านนาหลวง 2 กกแดง นิคมคำสร้อย นายเชวงศักดิ์  บรรจง 087-2256306 

3  บ้านบะ กกแดง นิคมคำสร้อย นายประภาส  หมั่นเรียน 089-8627429 

4  บ้านป่าแดง กกแดง นิคมคำสร้อย ว่าง   

5  บ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมคำสร้อย ว่าง   

6  บ้านอุ่มไผ่ กกแดง นิคมคำสร้อย นายสุพจน์  ทาระขจัด 088-5639079 

7  ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โชคชัย นิคมคำสร้อย นายสุริยัน   ทรัพย์ผล 093-5079994 

8  บ้านคำบง 1 
  

โชคชัย นิคมคำสร้อย นายชุมพล  ประเทพา 098-1184790 
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9  บ้านคำพอก 2 โชคชัย นิคมคำสร้อย เรียนรวมกับ 
บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 

- 

10  บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย นายสุเพศ  ยุติพันธ์ 081-0636856 

11  บ้านคำนางโอก ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย นายอนุชา  บุรัตน์ 085-7122674 

12  บ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย นายบุญรอด  ริมทอง 096-1873155 

13  บ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย นายเศรษฐา  สลางสิงห์ 097-0825431 

เครือข่ายคำสร้อย  นาอุดม 

1 บ้านโนนเกษม นิคมฯ นิคมคำสร้อย นางชญานิศ  ประเทพา 087-2319942 

2 บ้านภูแผงม้า นิคมฯ นิคมคำสร้อย นายเผย  สุพรรณโมก   093-0833824 

3 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมฯ นิคมคำสร้อย นายคุณาธรณ์  พลสาร 090-2476886 

4 บ้านคำสร้อย นิคมฯ นิคมคำสร้อย นายกานต์  นักลำ 081-9742461 

5 บ้านด่านมน นิคมฯ นิคมคำสร้อย นายบัญชา ภัทรกุลวิศาล  087-2182444 

6 บ้านนาอุดม นาอุดม นิคมคำสร้อย นายพงศ์พิสิฎฐ์  จันปุ่ม  093-8919351 

7 บ้านขอนแก่น นาอุดม นิคมคำสร้อย ว่าง   

8 บ้านคำไหล นาอุดม นิคมคำสร้อย นางสาวปภาดา   
      สมประสงค ์

095-6456971 

9 คณะเทศบาลนคร
กรุงเทพ 3 

นาอุดม นิคมคำสร้อย นายสุริยา  เสียงเย็น 089-0403861 

10 บ้านป่าเตย  นาอุดม นิคมคำสร้อย นายไชยนะคร   บัวระพันธ์ 084-3929460 

เครือข่ายธารบังอี่ 

1 บ้านห้วยกอก 1 นากอก  นิคมคำสร้อย นางสาวปรียะปภัสร์   
       ทาสีเพชร 

086-0102287 

2 เตรียมทหาร รุ่นที่ 13 
อนุสรณ์ 

นากอก  นิคมคำสร้อย ว่าง   

3 บ้านนากอก นากอก  นิคมคำสร้อย นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย 094-2894863 

4 บ้านนาสองเหมือง นากอก  นิคมคำสร้อย นายอภิเชก  เผ่าภูไทย 093-0919342 

5 บ้านน้ำเที่ยง 2 นากอก  นิคมคำสร้อย เรียนรวมกับบ้านนากอก -  

6 ป่งแดงวิทยาคม หนองแวง นิคมคำสร้อย นายสมชาย  อุตสาหะ 081-9740556 

7 บ้านเหลา่หลวงเตาถ่าน หนองแวง นิคมคำสร้อย นางฐนิศรา  นักลำ 081-7258803 

8 บ้านโนนสะอาด 2 หนองแวง นิคมคำสร้อย นายชัยยา  สาระไชย 081-2631443 

9 หนองข่าประชาอุทิศ หนองแวง นิคมคำสร้อย นายอภินันท ์  อินลี 086-2347847 

10 บ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวง นิคมคำสร้อย นายพิริยะ  ทองมนต์ 085-7547891 
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เครือข่ายดงหลวง 

1 บ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อย ดงหลวง นายยุทธิยงค ์ ฌามุงคุณ  081-9994298 

2 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง นายอารักษ ์ ทองมหา  086-2343032 

3 บ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง นางรัตติยา  ศรีนาม 093-5456694 

4 บ้านโสก ดงหลวง ดงหลวง นายศิโรจน์  อาจวิชัย 089-8617388 

5 บ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง นายจำรัส   รัตนวิชัย 085-7436268 

6 บ้านโพนแดง ดงหลวง ดงหลวง นายพงศักดิ ์  คนหมั่น 085-4509796 

7 บ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง นายไพฑูรย์  ศรีหลิ่ง 089-7101378 

8 บ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง สิบเอกเผด็จ  ปานอีเม้ง 086-2261225 

9 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง นายนิพนธ์  สินพูน 083-3802820 

10 ร่มเกล้า หนองแคน ดงหลวง นายรังสรรค์  สุทารัมย์ 087-8546314 

11 ชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง นายประศักดิ ์ จิตอามาตย์ 089-8617975 

12 บ้านน้ำบ่อดง หนองบัว ดงหลวง ว่าง   

13 บ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง นายไมตรี  พนันชัย 081-5135472 

14 บ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง นายภาสกร   จันทะรักษ์ 098-8826939 

ดงหลวงตอนบน 

1 บ้านกกตูม กกตูม ดงหลวง นายชาญวุธ  แสงฤทธิ์ 083-1549635 

2 บ้านแก้งนาง กกตูม ดงหลวง นายสมบูรณ ์  ศรีหาพล 098-1821884 

3 บ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง ว่าที ่ร.ต.สุทธิพล ห้วยทราย 087-9195937 

4 บ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง นายยุทธนา  เชื้อคมตา 093-5059697 

5 บ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง ว่าง   

6 สยามกลการ 5 กกตูม ดงหลวง เรียนรวมกับบ้านกกตูม  - 

7 บ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง นายทองสม  สมลับ 083-6666292 

8 หมู่บ้านป่าไม้ กกตูม ดงหลวง นางธฤษวรรณ  สุขโอรส 093-1317745 

9 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ พังแดง ดงหลวง นายเปลื้อง  เชื้อเมืองแสน 082-1118055 

10 บ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง นายธีรกร  เชื้อคำจันทร์ 089-2213840 

11 บ้านฝั่งแดง พังแดง ดงหลวง นายคำพันธ์  ชนะมาร 082 1362165 

12 บ้านมะนาว   พังแดง ดงหลวง นางสุมินตรา  โคตรพัฒน์ 095-1722261 

13 บ้านหนองคอง พังแดง ดงหลวง นายสมศักดิ ์ ศรีมาชัย 061-2594110 

14 พระราชทานบ้าน
หนองหมู 

พังแดง ดงหลวง นายไชยพันธ์  พันธ์ชาติ 087-2308894 
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ที ่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์มือ 

15 ห้วยตาเปอะ บ้านค้อ คำชะอี นายวรชาติ  สกุลเดช 093-6324986 

เครือข่ายหว้านใหญ่ 

1 เมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด หว้านใหญ่ นางทัศนีย์  บุญมาศ 098-6639945 

2 บ้านชะโนด 1 ชะโนด หว้านใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีปรีดา  ก้องเสียง 081-9544432 

3 สมเด็จพระศรีฯ ชะโนด หว้านใหญ่ นายธีรพงษ์  แสนยศ 062-1950899 

4 บ้านขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ นายพิพัฒน์พล  ปุริมานุรักษ์ 088-3597675 

5 บ้านทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ นางกานต์พิชชา   ผิวผ่อง 084-8801939 

6 ชุมชนบางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธ์ 080-1789128 

7 บ้านสองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ ว่าที ่ร.ต.วินัย  วะหาโล 095-8213124 

8 บ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่ นางสุกัญญา  ว่องไว 086-2309163 

9 บ้านนาขามป้อม
วิทยาคม 

ป่งขาม หว้านใหญ่ นางสรัลรัชน์สิริ  สุดชา 083-2897011 

10 บ้านนาดีโคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ นายสมพร  สุกรรณ์ 084-3544669 

11 บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ นางปิยะมาศ  ขวานคร 089-8415695 

12 บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ นายพิเชษฐ์  เจือจันทร์ 081-9896582 

13 บ้านหว้านน้อย 
  

หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ ว่าที ่ร.ต.วชริะวิชญ์ 
       โกศลศิรศักดิ์  

081-2976797 

14 บ้านนาแพงโคกนำ้สร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ นายสำพันธ์  แก้วโรจน์ 081-5488486 

15 บ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ นายเมธาวิร  ชาวนา 080-1844844 

เครือข่ายเมืองหนองสูง 

1 ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
เหนือ 

หนองสูง นายไพโรจน์  กลางประพันธ์ 081-9645398 

2 บ้านนาหนองแคน หนองสูง
เหนือ 

หนองสูง นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม 091-0535132 

3 บ้านคันแท หนองสูง
เหนือ 

หนองสูง เรียนรวมกับ 
ชุมชนเมืองหนองสูง 

- 

4 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง นายพิจิตร  สุนทรส 081-0543475 

5 บ้านคำพอก 1 โนนยาง หนองสูง นายยุทธชัย  น้อยทรง 087-9487310 

6 บ้านงิ้ว โนนยาง หนองสูง นายเศรษฐชาติ  ชาวันดี 081-8727143 

7 บ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ 095-1694092 

8 บ้านหนองโอใหญ่ 
 
  

โนนยาง หนองสูง นายพิพัฒน์  แสนโสม 089-4208109 
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ที ่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์มือ 

เครือข่ายคีรีวงศึกษา 

1  บ้านคำพ้ี บ้านเป้า หนองสูง นายพัทธนา  กลางประพันธ์ 087-0560814 

2  บ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง นายกฤษฎา  อาจวิชัย 087-3740240 

3  บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง นายวิบูลย์  ทิพย์ลม 084-5164917 

4  บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์ 084-4282588 

5  บ้านนาตะแบง 2 ภูวง หนองสูง นายบรรดิษฐ์  แก้วศรีนวม 080-6140239 

6  บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง นายอมรเทพ  เขมะปัญญา 080-1496373 

7  บ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง นายพิพัฒน์  แสนโสม 089-4208109 

8  บ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง นายสุธน  มูลตรีศรี 099-0131179 

9  บ้านแวง หนองสูงใต้ หนองสูง นายเสกสรรค์  อาจวิชัย 084-4969882 

10  บ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง นายศราวุธ  อาจวิชัย 080-8505556 

11  บ้านหลุบปึ้ง หนองสูงใต้ หนองสูง นายชา  ท่าประโคน 083-3773341 
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ตารางท่ี 17 ข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท และขนาดโรงเรียน แยกรายโรง 

ที่ รหัส  
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 มิ.ย.

64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

1 730001 ชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

97 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

2 730002 บ้านท่าไค ้ นาสนีวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

129 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

3 730003 บ้านนาโปน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

85 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

4 730004 บ้านโนนศรี นาสนีวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

100 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

5 730005 บ้านบุ่งอุทัย นาสนีวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

84 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

6 730006 มุกดาลัย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

929 โรงเรียนทั่วไป ใหญ่ 

7 730007 บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' นาสนีวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

226 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

8 730008 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

388 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

9 730009 แก้งโนนคำประชา
สรรค ์

คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

145 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

10 730010 บ้านคำปา่หลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

233 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

11 730011 บ้านนาคำน้อย 2 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

90 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

12 730012 บ้านนาตะแบง 1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

275 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

13 730013 บ้านนาสองห้อง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

68 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

14 730014 บ้านนาเสือหลาย
หนองยอ 

คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

121 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

15 730015 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์
วิทยา 

คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

152 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

16 730016 บ้านคำเขือง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

73 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

17 730017 บ้านคำเม็ก คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

22 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

18 730018 บ้านโค้งสำราญ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

104 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

19 730019 บ้านดงมัน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

43 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 มิ.ย.

64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

20 730020 บ้านโนนสะอาด
ราษฎร์บำรุง 

คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

34 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

21 730021 บ้านพรานอ้น คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

108 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

22 730022 บ้านเหลา่คราม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

260 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

23 730023 บ้านหนองแวง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

218 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

24 730024 บ้านโคก 1 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

84 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

25 730025 บ้านป่าหวาย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

78 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

26 730026 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

151 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

27 730027 บ้านสงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

137 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

28 730028 บ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

67 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

29 730029 บ้านดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

141 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

30 730030 บ้านคำบง 2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

5 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

31 730031 บ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

182 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

32 730032 นราธิป-พร้อยสุพณิ
บ้านโคกตะแบง 

ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

104 โรงเรียนต้นแบบ 
Stand Alone 

เล็ก 

33 730033 บ้านป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

156 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

34 730034 บ้านโพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

165 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

35 730035 บ้านสามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

123 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

36 730036 บ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

139 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

37 730037 บ้านป่งเปือย นาโสก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

176 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

38 730038 บ้านนาโด ่ นาโสก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

92 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

39 730039 แก้งนาบอนพิทยา
สรรค ์

นาโสก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

140 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

40 730040 ชุมชนนาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

224 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

41 730041 บ้านหนองน้ำเตา้ นาโสก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

92 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

42 730042 บ้านนาหัวภ ู นาโสก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

40 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

43 730246 บ้านเหลา่ปา่เป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

141 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

44 730043 บ้านนาโปใหญ่- 
โคกสุวรรณ 

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

129 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

45 730044 บ้านคำผักหนอก 
สงเปือย 

บางทราย
ใหญ่ 

เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

79 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

46 730045 คำฮีเบ็ญจวทิย ์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

200 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

47 730046 บ้านดอนม่วย บางทราย
ใหญ่ 

เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

60 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

48 730047 ชุมชนบางทรายใหญ ่ บางทราย
ใหญ่ 

เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

107 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

49 730048 บ้านหนองหอยป่า
หวาย 

บางทราย
ใหญ่ 

เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

167 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

50 730049 บ้านหนองแอก บางทราย
ใหญ่ 

เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

97 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

51 730050 บ้านคำฮี สาขาดอน
ม่วงพัฒนา 

โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

19 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

52 730051 บ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

165 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

53 730052 บ้านคำผึ้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

52 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

54 730053 บ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

35 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

55 730054 ไตรมิตรวิทยาคม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

125 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

56 730055 บ้านนาดี 2 ดงมอน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

26 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

57 730056 บ้านโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

14 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

58 730057 บ้านผึ่งแดด ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

101 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

59 730058 บ้านสงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

206 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

60 730059 ห้วยยางจอมมณ ี ดงมอน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

63 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

61 730060 บ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

42 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

62 730061 บ้านไร ่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

22 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

63 730062 บ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

132 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

64 730063 บ้านกุดแข้ใต ้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

42 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

65 730064 บ้านแก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

33 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

66 730065 บ้านดงยางนนัทวนั ดงมอน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

80 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

67 730066 บ้านนาถ่อน โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

131 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

68 730067 บ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

49 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

69 730068 ชุมชนโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

125 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

70 730069 บ้านมว่งหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

41 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

71 730070 บ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

96 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

72 730071 คำสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

23 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

73 730072 บ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ม.3 

125 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

74 730073 บ้านดานคำ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

45 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

75 730074 นาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

93 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

76 730075 เมืองใหม่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

132 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

77 730076 บ้านศนูย์ไหม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

144 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

78 730077 บ้านเหมืองบา่ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

45 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

79 730078 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อ.1-
ป.6 

1,389 โรงเรียนทั่วไป ใหญ่ 

80 730079 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 
2501 

น้ำเที่ยง คำชะอี อ.1-
ป.6 

402 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

81 730080 บ้านซง่ บ้านซง่ คำชะอี อ.1-
ป.6 

123 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

82 730081 บ้านโนนสังข์ศร ี บ้านซง่ คำชะอี อ.1-
ม.3 

258 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

83 730082 บ้านมว่ง บ้านเหลา่ คำชะอี อ.1-
ป.6 

67 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

84 730083 บ้านแมด บ้านเหลา่ คำชะอี อ.1-
ป.6 

100 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

85 730084 บ้านหนองเอ่ียนดง 
'ราษฎร์สงเคราะห์ ' 

น้ำเที่ยง คำชะอี อ.1-
ม.3 

196 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

86 730085 บ้านเหลา่ บ้านเหลา่ คำชะอี อ.1-
ม.3 

188 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

87 730086 บ้านค้อ บา้นค้อวิทยา
คาร 

บ้านค้อ คำชะอี อ.1-
ป.6 

90 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

88 730087 บ้านโคก 2 บ้านค้อ คำชะอี อ.1-
ป.6 

78 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

89 730088 บ้านดงยาง 1 บ้านค้อ คำชะอี อ.1-
ป.6 

72 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

90 730089 บ้านดอนปา่แคน โพนงาม คำชะอี อ.1-
ป.6 

30 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

91 730090 บ้านตูมหวาน โพนงาม คำชะอี อ.1-
ม.3 

112 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

92 730091 บ้านแฝก โพนงาม คำชะอี อ.1-
ป.6 

70 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

93 730092 ไทยรัฐวิทยา 11  
(บ้านแข้) 

บ้านค้อ คำชะอี อ.1-
ป.6 

60 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

94 730093 บ้านโพนงาม โพนงาม คำชะอี อ.1-
ป.6 

121 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

95 730094 บ้านหนองสระพังทอง โพนงาม คำชะอี อ.1-
ป.6 

47 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

96 730095 ห้วยตาเปอะ บ้านค้อ คำชะอี อ.1-
ม.3 

261 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

97 730096 ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี คำชะอี อ.1-
ป.6 

149 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

98 730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี คำชะอี อ.1-
ป.6 

39 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

99 730098 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี อ.1-
ป.6 

26 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

100 730099 บ้านนาปุ่ง คำชะอี คำชะอี อ.1-
ป.6 

25 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

101 730100 บ้านโนนสวา่ง 1 คำชะอี คำชะอี อ.1-
ป.6 

45 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

102 730101 บ้านหนองกะปาด คำชะอี คำชะอี อ.1-
ป.6 

48 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

103 730102 วัดหลวงปู่จาม มหา
ปุญฺโญ บา้นห้วยทราย 
ราษฎร์ประสงค ์

คำชะอี คำชะอี อ.1-
ป.6 

140 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

104 730103 บ้านกลาง คำบก คำชะอี อ.1-
ป.6 

39 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

105 730104 คำบกราษฎร์นุกูล คำบก คำชะอี อ.1-
ป.6 

48 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

106 730105 บ้านบาก1 คำบก คำชะอี อ.1-
ป.6 

23 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

107 730106 บ้านห้วยล้าโมง คำบก คำชะอี อ.1-
ป.6 

45 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

108 730107 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน คำชะอี อ.1-
ม.3 

150 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

109 730108 บ้านโคกสว่าง 2 หนองเอ่ียน คำชะอี อ.1-
ป.6 

50 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

110 730109 บ้านนาหลวง 1 หนองเอ่ียน คำชะอี อ.1-
ป.6 

29 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

111 730110 บ้านหนองบง หนองเอ่ียน คำชะอี อ.1-
ป.6 

132 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

112 730111 บ้านหนองไฮ เหล่าสร้าง
ถ่อ 

คำชะอี อ.1-
ป.6 

52 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

113 730112 บ้านเหลา่สร้างถ่อ เหล่าสร้าง
ถ่อ 

คำชะอี อ.1-
ป.6 

127 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

114 730113 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล อ.1-
ป.6 

290 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

115 730114 บ้านนามว่ง ดอนตาล ดอนตาล อ.1-
ป.6 

62 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

116 730115 บ้านโพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล อ.1-
ป.6 

135 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

117 730116 บ้านห้วยกอก 2 ดอนตาล ดอนตาล อ.1-
ป.6 

46 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

118 730117 นาสะเม็งวิทยา นาสะเม็ง ดอนตาล อ.1-
ม.3 

247 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

119 730118 บ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

108 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

120 730119 บ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

91 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

121 730120 นาหว้าประชาสรรค ์ นาสะเม็ง ดอนตาล อ.1-
ม.3 

173 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

122 730121 บ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

56 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

123 730122 บ้านบาก 2 บ้านบาก ดอนตาล อ.1-
ม.3 

381 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

124 730123 บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล อ.1-
ป.6 

102 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

125 730124 บ้านภลู้อม บ้านบาก ดอนตาล อ.1-
ป.6 

91 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

126 730125 บ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล อ.1-
ป.6 

104 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

127 730126 บ้านภผูาหอมพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

60 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

128 730127 ป่าไรป่่าชาดวทิยา ป่าไร ่ ดอนตาล อ.1-
ม.3 

194 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

129 730128 บ้านนาทาม ป่าไร ่ ดอนตาล อ.1-
ม.3 

290 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

130 730129 บ้านนาป่ง ป่าไร ่ ดอนตาล อ.1-
ป.6 

127 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

131 730130 บ้านนามน ป่าไร ่ ดอนตาล อ.1-
ป.6 

57 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

132 730131 บ้านโนนสวาท ป่าไร ่ ดอนตาล อ.1-
ม.3 

186 โรงเรียนทั่วไป กลาง 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

133 730132 บ้านห้วยทราย 2 ป่าไร ่ ดอนตาล อ.1-
ป.6 

122 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

134 730133 บ้านหนองเม็ก ป่าไร ่ ดอนตาล อ.1-
ม.3 

152 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

135 730134 ชุมชนโพธิไ์ทร โพธิ์ไทร ดอนตาล อ.1-
ป.6 

85 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

136 730135 บ้านแก้ง 2 บ้านแก้ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

60 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

137 730136 บ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล อ.1-
ม.3 

121 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

138 730137 บ้านคำดู ่ บ้านแก้ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

53 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

139 730138 บ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

96 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

140 730139 บ้านนาคำน้อย 1 บ้านแก้ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

63 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

141 730140 บ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล อ.1-
ม.3 

178 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

142 730141 บ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล อ.1-
ป.6 

27 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

143 730142 บ้านเหลา่หมี เหล่าหมี ดอนตาล อ.1-
ม.3 

214 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

144 730143 บ้านโคกสว่าง 1 เหล่าหมี ดอนตาล อ.1-
ป.6 

76 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

145 730144 บ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมี ดอนตาล อ.1-
ป.6 

46 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

146 730145 บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล อ.1-
ป.6 

78 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

147 730146 บ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล อ.1-
ป.6 

54 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

148 730147 สยามกลการ4 เหล่าหมี ดอนตาล อ.1-
ม.3 

185 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

149 730148 บ้านเหลา่แขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล อ.1-
ป.6 

26 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

150 730149 ชุมชนบ้านม่วงไข ่ นิคมคำ
สร้อย 

นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

74 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

151 730150 บ้านคำสร้อย นิคมคำ
สร้อย 

นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

341 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

152 730151 บ้านด่านมน นิคมคำ
สร้อย 

นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

19 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

153 730152 บ้านโนนเกษม นิคมคำ
สร้อย 

นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

45 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

154 730153 บ้านภูแผงม้า นิคมคำ
สร้อย 

นิคมคำสร้อย อ.1-
ม.3 

156 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

155 730154 คำแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

87 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

156 730155 บ้านคำนางโอก หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

125 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

157 730156 บ้านนาหลวง 2 กกแดง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

53 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

158 730157 บ้านบะ กกแดง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

85 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

159 730158 บ้านป่าแดง กกแดง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

58 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

160 730159 บ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

78 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

161 730160 บ้านอุ่มไผ่ กกแดง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

31 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

162 730161 ชุมชนบ้านหนองแวง
น้อย 

โชคชัย นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

125 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

163 730162 บ้านคำบง 1 โชคชัย นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

445 โรงเรียนต้นแบบ
คุณภาพ 

กลาง 

164 730163 บ้านคำพอก 2 โชคชัย นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

22 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

165 730164 บ้านนิคมร่มเกล่า หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

64 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

166 730165 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย อ.1-
ม.3 

427 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

167 730166 บ้านหนองนกเขียน หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

96 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

168 730167 ชุมชนบ้านหนองแวง
น้อย  สาขาหนอง
ลำดวน 

โชคชัย นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

30 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

169 730168 บ้านห้วยกอก 1 นากอก นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

56 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

170 730169 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 
อนุสรณ์ 

นากอก นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

87 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 



 

ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                  หน้า 42 
 

ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

171 730170 บ้านนากอก นากอก นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

54 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

172 730171 บ้านนาสองเหมือง นากอก นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

136 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

173 730172 บ้านน้ำเที่ยง 2 นากอก นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

11 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

174 730173 บ้านนาอุดม นาอุดม นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

158 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

175 730174 บ้านขอนแก่น นาอุดม นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

162 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

176 730175 บ้านคำไหล นาอุดม นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

82 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

177 730176 คณะเทศบาลนคร
กรุงเทพ ๓ 

นาอุดม นิคมคำสร้อย อ.1-
ม.3 

152 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

178 730177 บ้านป่าเตย นาอุดม นิคมคำสร้อย อ.1-
ม.3 

177 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

179 730178 ป่งแดงวิทยาคม หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ม.3 

168 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

180 730179 บ้านเหลา่หลวงเตา
ถ่าน 

หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ม.3 

139 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

181 730180 บ้านโนนสะอาด 2 หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

43 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

182 730181 หนองข่าประชาอุทิศ หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

108 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

183 730182 บ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวง นิคมคำสร้อย อ.1-
ป.6 

133 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

184 730183 บ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

194 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

185 730184 บ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

126 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

186 730185 บ้านโพนแดง ดงหลวง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

166 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

187 730186 บ้านโสก ดงหลวง ดงหลวง อ.1-
ม.3 

243 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

188 730187 บ้านกกตูม กกตูม ดงหลวง อ.1-
ม.3 

111 โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดำริฯ 
กลุ่มกอง
ทุนการศึกษา 

เล็ก 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

189 730188 บ้านแก้งนาง กกตูม ดงหลวง อ.1-
ม.3 

234 โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดำริฯ 
กลุ่มกอง
ทุนการศึกษา 

กลาง 

190 730189 บ้านขัวสง ู กกตูม ดงหลวง อ.1-
ป.6 

59 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

191 730190 บ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง อ.1-
ป.6 

129 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

192 730191 บ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง อ.1-
ป.6 

8 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

193 730192 สยามกลการ 5 กกตูม ดงหลวง  - 0 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

194 730193 บ้านสานแว ้ กกตูม ดงหลวง อ.1-
ม.3 

277 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

195 730194 หมู่บ้านป่าไม ้ กกตูม ดงหลวง อ.1-
ป.6 

59 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

196 730195 ร่มเกล้า หนองแคน ดงหลวง อ.1-
ม.3 

245 โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดำริฯ 
กลุ่มโรงเรียน
ร่มเกล้า 

กลาง 

197 730196 บ้านกา้นเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง อ.1-
ป.6 

115 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

198 730197 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ พังแดง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

90 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

199 730198 บ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

70 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

200 730199 บ้านฝั่งแดง พังแดง ดงหลวง อ.1-
ม.3 

271 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

201 730200 บ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง อ.1-
ป.6 

103 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

202 730201 บ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

96 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

203 730202 บ้านหนองคอง พังแดง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

173 โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดำริฯ 
กลุ่มกอง
ทุนการศึกษา 

กลาง 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

204 730203 พระราชทานบ้าน
หนองหมู 

พังแดง ดงหลวง อ.1-
ป.6 

74 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

205 730204 บ้านโพนไฮ สาขาบา้น
โคกยาว 

หนองแคน ดงหลวง อ.1-
ป.6 

6 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

206 730205 ชุมชนบ้านหนองบวั หนองบัว ดงหลวง อ.1-
ม.3 

249 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

207 730206 บ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อย ดงหลวง อ.1-
ม.3 

314 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

208 730207 บ้านน้ำบ่อดง หนองบัว ดงหลวง อ.1-
ป.6 

20 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

209 730208 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง อ.1-
ม.3 

362 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

210 730209 บ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง อ.1-
ป.6 

90 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

211 730210 บ้านเหลา่ดง หนองบัว ดงหลวง อ.1-
ป.6 

80 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

212 730211 บ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง อ.1-
ป.6 

99 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

213 730212 บ้านหวา้นใหญ ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

209 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

214 730213 บ้านนาขามป้อม
วิทยาคม 

ป่งขาม หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

74 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

215 730214 บ้านนาดีโคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

69 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

216 730215 บ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

62 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

217 730216 สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 84 
พรรษา 

ดงหมู หว้านใหญ่ อ.1-
ม.3 

185 โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดำริฯ 
กลุ่มโรงเรียน
สังวาลวิทย์ฯ 

กลาง 

218 730217 บ้านสองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ อ.1-
ม.3 

242 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

219 730218 บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

44 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

220 730219 บ้านหวา้นน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

44 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

221 730220 บ้านนาแพงโคกนำ้
สร้าง 

หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

161 โรงเรียนทั่วไป กลาง 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

222 730221 เมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

83 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

223 730222 บ้านขามป้อม บางทราย
น้อย 

หว้านใหญ่ อ.1-
ม.3 

174 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

224 730223 บ้านชะโนด1 ชะโนด หว้านใหญ่ อ.1-
ม.3 

147 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

225 730224 บ้านทรายทอง บางทราย
น้อย 

หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

83 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

226 730225 บ้านโนนสวา่ง 2 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ.1-
ป.6 

35 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

227 730226 ชุมชนบ้านบางทราย
น้อย 

บางทราย
น้อย 

หว้านใหญ่ อ.1-
ม.3 

92 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

228 730227 ชุมชนเมืองหนองสงู หนองสูง
เหนือ 

หนองสูง อ.1-
ป.6 

194 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

229 730228 บ้านคนัแท หนองสูง หนองสูง อ.1-
ป.6 

34 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

230 730229 บ้านนาตะแบง 2 ภูวง หนองสูง อ.1-
ป.6 

94 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

231 730230 บ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง อ.1-
ป.6 

37 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

232 730231 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง อ.1-
ม.3 

77 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

233 730232 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง อ.1-
ป.6 

92 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

234 730233 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง อ.1-
ม.3 

109 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

235 730234 บ้านคำพอก 1 โนนยาง หนองสูง อ.1-
ป.6 

94 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

236 730235 บ้านงิ้ว โนนยาง หนองสูง อ.1-
ม.3 

154 โรงเรียนทั่วไป กลาง 

237 730236 บ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง อ.1-
ป.6 

50 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

238 730237 บ้านหนองโอใหญ่ โนนยาง หนองสูง อ.1-
ป.6 

75 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

239 730238 บ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง อ.1-
ป.6 

37 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

240 730239 บ้านคำพี ้ บ้านเป้า หนองสูง อ.1-
ป.6 

41 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 
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ที่ รหัส 
OBEC 

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
ที่เปิด
สอน 

นักเรียน  
(10 

มิ.ย.64) 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

241 730240 บ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง อ.1-
ป.6 

64 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

242 730241 บ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง อ.1-
ป.6 

123 โรงเรียน
คุณภาพ 

กลาง 

243 730242 บ้านภ ู บ้านเป้า หนองสูง อ.1-
ป.6 

33 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

244 730243 บ้านแวง หนองสูงใต้ หนองสูง อ.1-
ป.6 

91 โรงเรียน
คุณภาพ 

เล็ก 

245 730244 บ้านหลบุปึง้ หนองสูงใต้ หนองสูง อ.1-
ป.6 

54 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

246 730245 บ้านเหลา่น้อย หนองสูงใต้ หนองสูง อ.1-
ป.6 

22 โรงเรียนทั่วไป เล็ก 

หมายเหตุ 
1. กลุ่มโรงเรียน 
 1.1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป  
 1.2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนตน้แบบคุณภาพ และ
โรงเรียนต้นแบบ Stand Alone 
2. ขนาดโรงเรียน (ขนาดโรงเรยีนจะเปลี่ยนไปตามจำนวนนักเรียนของแต่ละปีการศึกษา) 

2.1  ขนาดเล็ก           นักเรยีน 21 -120  คน 
2.2  ขนาดกลาง         นักเรียน  121 - 600  คน 
2.3  ขนาดใหญ ่         นักเรยีน  601 - 1,500  คน 
2.4  ขนาดใหญ่พิเศษ   นักเรียน  1,501  คน 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

1. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายประภาส  ไชยม ี   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
3. นางวรกัญญาพไิล  แกระหัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
4. นายพิเชษฐ  มหาวงศ ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
5. นายมนตรี  ลาดนาเลา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะทำงาน 

1. นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
     รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสาวสุลักขณา  รักษา   นักวิเคราะห์นโยนบายและแผน ชำนาญการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
3. นายชูกิจ  พาพันธ ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
4. นายรุ่งเรือง  อาจหาญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
5. นางสาวสุจิตรา  ไตรยวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
6. นายราเชนทร์  มหานิล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
7. นายพงษ์เศรษฐ   ห้วยทราย  ลูกจ้าง    



ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำมุกดำหำร
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศกึษำธกิำร
www.mdh.go.th

โทร 042-611532 โทรสำร 042-613040


	ปกข้อมูลพื้นฐาน
	1.คำนำ  สารบัญ(ข้อมูลพื้นฐาน)
	ข้อมูลพื้นฐาน สพป.มุกดาหาร(แก้ไข)

