
 
 

       คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ท่ี  ๒๔๑ /  ๒๕๖๔ 

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

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา 
๔๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔ แห่งระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยให้รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๑. นายประภาส  ไชยมี  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร  มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี ้
  ๑.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกบั ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลสถานศึกษา 
  ๑.๒ ตรวจสอบกลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศงาน กลุ่มนเิทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม่สง่เสริมการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สัง่การหรือลงนามตลอดจนริเริ่มพฒันา เรง่รัดงานที่มอบหมาย ให้ถูกต้อง 
ทันตามกำหนดเวลา 
  ๑.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ตามกลุ่มหรือกลุ่มงานที่รบัผิดชอบในข้อ ๑.๒ 
  ๑.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับและติดตามการบรหิารงานของสถานศึกษาในสงักัด 
  ๑.๕ รับผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่อำเภอเมอืงมกุดาหาร
และอำเภอหว้านใหญ ่

๑.๖ อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างทีร่ับผิดชอบ 
  ๑.๗ อนุญาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุม่งานที่รับผิดชอบภายในเขตพื้นที่
การศึกษา โดยไม่ผูกพันงบประมาณทางราชการ 

๑.๘ กรณี นายประภาส  ไชยมี ไม่อยูห่รือไมส่ามารถปฏิบัตริาชการได้ให้ นางวรกัญญาพิไล           
แกระหัน ปฏิบัติราชการแทน   

๑.๙ ปฏิบัติการอื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มอบหมาย 

 
 
 
 

  



                                                   -๒- 
๒.  นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษามุกดาหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  ๒.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการศึกษาการพฒันางานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกบั ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสถานศึกษา 
  ๒.๒ ตรวจสอบกลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับติดตามและนิเทศงาน บรหิารงานการเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ก่อนนำเสนอผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สั่งการหรือลงนาม ตลอดจน
ริเริ่มพฒันา เรง่รัดงานที่มอบหมายให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา 
  ๒.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตามกลุ่มหรือกลุ่มงานที่รบัผิดชอบในข้อ ๒.๒ 
  ๒.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับและติดตามการบรหิารงานของสถานศึกษาในสงักัด 
  ๒.๕  รับผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่อำเภอคำชะอีและ
อำเภอนิคมคำสร้อย 

๒.๖ อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างทีร่ับผิดชอบ 
๒.๗ อนุญาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุม่ทีร่ับผิดชอบภายในเขตพื้นที่ 

การศึกษาโดยไม่ผกูพันงบประมาณทางราชการ 
๒.๘ กรณีนางวรกัญญาพิไล     แกระหัน  ไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัตริาชการได้ให้             

นายประภาส  ไชยมี ปฏิบัติราชการแทน 
   ๒๙ ปฏิบัติการอื่น ตามทีผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มอบหมาย 

 ๓.   นายพิเชษฐ์  มหาวงศ์    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบงาน  ดังนี ้

          ๓.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่ วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลสถานศึกษา 
  ๓.๒ ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศงาน กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร สั่งการหรือลงนาม ตลอดจนริเริ่มพัฒนา เร่งรัดงานที่มอบหมายให้ถูกต้องทันตาม
กำหนดเวลา 
  ๓.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตามกลุ่มหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบในข้อ ๓.๒ 
  ๓.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับ และติดตามการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด 
   

                                      
 



                                            -๓- 
   

๓.๕  รับผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่อำเภอดอนตาลและ 
อำเภอดงหลวง 

๓.๖  อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุ่มที่รับผิดชอบ 
๓.๗ อนุญาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุ่มที่รับผิดชอบภายในเขตพื้นที่ 

การศึกษา โดยไม่ผูกพันงบประมาณของทางราชการ 
๓.๘  กรณีนายพิ เชษฐ์     มหาวงศ์   ไม่ อยู่ ห รือไม่ ส ามารถป ฏิบั ติ ราชการได้ ให้                   

นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน ปฏิบัติราชการแทน   
๓.๙ ปฏิบัติการอื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

มอบหมาย 
 

๔.   นายมนตรี   ลาดนาเลา  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏิบัติหน้าท่ี  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  ๔.๑ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาการพัฒนางานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสถานศึกษา 
  ๔.๒ ตรวจสอบกลั่นกรอง เสนอแนะ ควบคุม กำกับติดตามและนิเทศงานกลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมายและคดี และ หน่วยตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร สั่งการหรือลงนาม ตลอดจนริเริ่มพฒันา เร่งรัดงานที่มอบหมายให้ถูกต้องทันตาม
กำหนดเวลา 

๔.๓ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ตามกลุ่มหรือกลุ่มงานที่รบัผิดชอบในข้อ ๔.๒ 
  ๔.๔ ร่วมมือประสานงาน ควบคุม กำกับและติดตามการบรหิารงานของสถานศึกษาในสงักัด 
                     ๔.๕ รบัผิดชอบงานประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่อำเภอหนองสูง 
                     ๔.๖ อนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างที่รับผิดชอบ 

๔.๗ อนญุาตการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างในกลุม่ทีร่ับผิดชอบภายในเขตพื้นที่ 
การศึกษา โดยไม่ผูกพันงบประมาณทางราชการ 
   ๔.๘ ควบคุม ตรวจสอบ กำกับงานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
งานบริหารวิชาการ ในเรื่องที่สำคัญเร่งด่วน ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มอบหมายเป็นการเฉพาะตามภาระกิจและระยะเวลาที่กำหนด 

๔.๙ ปฏิบัติการอื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มอบหมาย  

 

 
 
 
 
 
 



                                            -๔- 
 
การแบ่งงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นการแบ่งงานและมอบหมายงาน 

ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามภารกิจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ ข้าราชการ ได้รับผิดชอบและถือปฏิบัติซึ่ง 
ในการปฏิบัติงานบางครั้ง   อาจมีความจำเป็นจะต้องระดมสรรพกำลังจากกลุ่ม หรือกลุ่มงาน ให้ถือปฏิบัติ 
ช่วยกันเพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการโดยให้ผู้ที่ได้รับรอบหมายรับผิดชอบปฏิบัตติามระเบียบ กฎหมาย  
ข้อบังคับ นโยบายและหนังสือสั่งการของทางราชการโดยเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ จนกว่าจะมี 
คำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมกับใหศึ้กษารายละเอียดตามคำสั่งนี้ ให้เป็นที่เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่   ๕   ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                  

 
 
 
 
                            ( นายวรรณสิทธ์ิ คำเพราะ ) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


