
 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
ที่  83 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
                                                                                             
 

  ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ลงวันที ่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เรื ่อง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖4  ได้กำหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์หน่วยงานนั้น 
 

ฉะนั้นเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ลงวันที่ 3๐ พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖4 จึงขอแต่งตั้ง
คณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

๑. นายกมล  ตงศิริ  สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ      ประธานคณะทำงาน 
๒. นายสุรพล  ศรีพรมษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      คณะทำงาน 
๓. นายเสกสรร  ถาบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      คณะทำงาน 
๔. นางศิริอร  อุดมพัฒน์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน     คณะทำงาน 
๕. นางสาวธิดารัตน์  วงค์ศรีชา นักวิชาการสาธารณสุข       คณะทำงาน 
๖. นางสาวสุรีภรณ์ แก้วคำแสน เจ้าพนักงานธุรการ                   คณะทำงาน 
๗. นาพงศกร  เกษเพชร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     คณะทำงาน/เลขานุการ 

 

อำนาจหน้าที่ 
๑) กำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
๒) กำหนดแนวทางส่งเสริมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็ปไซต์แก่เจ้าหน้าที่ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
๓) ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดลักษณะข้อมูลข่าวสารที่อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
๔) กำหนดแนวทางการนำข้อมูลลงจากเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที    30    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖3 
  
                                                     
                   (นายกมล  ตงศิริ) 
                                                   สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
 
 



 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
ที่   84 / ๒๕๖3 

เรื่อง  มอบหมายผู้ดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ 
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

                                                                                             
 

  ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน ๒๕๖3 เรื่อง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปี งบประมาณ ๒๕๖4 ได้กำหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์หน่วยงาน และคำสั่งที่ 83 /๒๕๖3 ลงวันที่  
30 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ นั้น 
 

ฉะนั้นเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ
เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เรื ่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖4  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ จึงออกคำสั่งไว้ ดังนี้ 

๑. มอบหมายการดำเนินการในการพิจารณาอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ดังนี้ 
   ๑.๑  ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ให้นำเผยแพร่บน 
เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒ ดำเนินการ 
   ๑.๒  ให้หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนเว็ป
ไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
   ๑.๓  การมอบหมายการพิจารณาให้นำข้อมูลขึ ้นเผยแพร่บนเว ็ปไซต์สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เป็นการมอบหมายการดำเนินการเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบของตน 
  ๒. มอบหมายการดูแลบริหารจัดการเว็ปไซต์ (Web Master) ให้เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ดำเนินการ 
   ๒.๑  นายพงศกร  เกษเพชร     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   ๒.2  นางสาวสุรีภรณ์  แก้วคำแสน    เจ้าพนักงานธุรการ  
  ๓.  การมอบหมายการดำเนินการตามข้อ ๒  เป็นการมอบหมายให้นำข้อมูลที่ได้รับการพิจารณา
อนุญาตขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์  และการนำข้อมูลลงจากเว็ปไซต์  ตามแนวทางท่ีคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์
กำหนด 
  ๔.  กรณีผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตามคำสั่งนี้  เห็นสมควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รายอ่ืน
ดำเนินการก็ให้กระทำโดยถือว่าสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิได้เห็นชอบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ๕.  ในการดำเนินงานตามคำสั่งนี้ให้ผู ้ได้รับมอบหมายดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐  
และประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิลงวันที่ 30  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 เรื่องแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖4 โดยเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที    30   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖3 
  
                                                      
 
                     (นายกมล  ตงศิริ) 
                                                      สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
ที่  85 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด 
ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา  และประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
                                                                                             

 

                     เพื่อให้การดำเนินงานในการปิด – ปลดและพยานพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศสอบราคา 
ประกาศประกวดราคา  และประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564  ให้เป็นไป
ด้วยความเรีนยร้อยเหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพสูงสูด รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างเปิดเผย  โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
วาริชภูมิ  จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ 
นายเสกสรร  ถาบุตร  ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          

                     2.  เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ 
                          นางศิริอร  อุดมพัฒน์   ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน          
                     3.  เจ้าหน้าที่พยานรับรองการปิด-ปลดประกาศ 
                          นายสุรพล  ศรีพรมษา ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          
                                                                          

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที    30    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖3 
  
                                                     
 
                     (นายกมล  ตงศิริ) 
                                                     สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
ที่  86 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด 
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 

และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564 

                                                                                             
 

                     เพื่อให้การดำเนินงานในการปิด – ปลดและพยานพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศสอบราคา 
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  และประกาศกระบวนการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 
2564  ให้เป็นไปด้วยความเรีนยร้อยเหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพสูงสูด รวมทั้งเพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเปิดเผย  โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ 
นายเสกสรร  ถาบุตร  ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          

                     2.  เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ 
                          นางศิริอร  อุดมพัฒน์   ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน          
                     3.  เจ้าหน้าที่พยานรับรองการปิด-ปลดประกาศ 
                          นายสุรพล  ศรีพรมษา ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที    30    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖3 
  
                                                     
 
                     (นายกมล  ตงศิริ) 
                                                     สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
ที่  87 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด 
ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างรวมถึงประกาศ
เผยแพร่เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ 2564 

                                                                                             
 

                     เพ่ือให้การดำเนินงานในการปิด – ปลดและพยานพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่การ
คำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างรวมถึงประกาศเผยแพร่เอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ให้เป็นไปด้วยความเรีนยร้อยเหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพสูงสูด รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเปิดเผย  โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ 
นายเสกสรร  ถาบุตร  ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          

                     2.  เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ 
                          นางศิริอร  อุดมพัฒน์   ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน          
                     3.  เจ้าหน้าที่พยานรับรองการปิด-ปลดประกาศ 
                          นายสุรพล  ศรีพรมษา ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที    30    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖3 
  
 
                                                     
                    (นายกมล  ตงศิริ) 
                                                    สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

 
 
 


