
หลักฐานเชิงประจักษ EB2 
หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน 

 

1) ขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบัน ประกอบดวย 
1.1 ขอมูลผูบริหารของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 หนวยงานมีการเผยแพร ผูบริหารหนวยงาน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://watbothosp.go.th/images/2564.png  

    
1.2 นโยบายของผูบริหาร 

 หนวยงานมีการเผยแพรนโยบายของผูบริหารผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://watbothosp.go.th/ita/1.5watbot_vision62.pdf 

 
 

1.3 โครงสรางหนวยงาน 
 หนวยงานมีการเผยแพรโครงสรางหนวยงานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://watbothosp.go.th/ita/watbot_struc62.pdf 

 
1.4 หนาที่และอำนาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

 หนวยงานมีการเผยแพรหนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของผานทางเว็บไซตของหนวยงาน
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/1_MOPH_INFO.pdf 

 
            1.5 กฎหมายที่เก่ียวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงานมีการเผยแพรกฎหมายที่เก่ียวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

                       https://ops.moph.go.th/public/index.php/law 
 
                1.6 ขาวประชาสัมพันธ ที่แสดงขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามหนาที่และอำนาจ และ

หนวยงานมีการเผยแพรภารกิจของหนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 หนวยงานมีการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ที่แสดงขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามหนาที่
และอำนาจ และภารกิจของหนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

                      http://www.watbothosp.go.th/             
  
                1.7 ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ที่อยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ที่อยูไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส แผนที่ตั้งหนวยงาน 
               http://www.watbothosp.go.th/ 
 
                1.8 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ตอการดำเนินงานตาม

หนาที่และอำนาจตามภารกิจของหนวยงาน  
 หนวยงานมีการเผยแพรชองทางการรับฟงความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ตอการดำเนินงานตามหนาที่และอำนาจตามภารกิจของหนวยงาน 

                       http://www.watbothosp.go.th/ 



                   1.9 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH  
 หนวยงานมีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/2_MOPH_INFO.pdf 

 
1.10 ยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวม 

 หนวยงานมีการเผยแพรยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวมผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/6_MOPH_INFO.pdf 

 
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

 หนวยงานมีการเผยแพรพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/7_MOPH_INFO.pdf 

 
1.12 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

 หนวยงานมีการเผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/8_MOPH_INFO.pdf 
 

1.13 ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 หนวยงานมีการเผยแพรขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/9_MOPH_INFO.pdf 

 
1.14 อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปจจุบัน 

 หนวยงานมีการเผยแพรอินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขชุดปจจุบัน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

                        http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/10_MOPH_INFO.pdf 
 

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 หนวยงานมีการเผยแพรจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)ผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน 

 http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/11_MOPH_INFO.pdf 
 

       2)  นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน 
      หนวยงานมีการเผยแพรนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
            http://watbothosp.go.th/ita/1.5watbot_vision62.pdf 

    
      3) แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
          ประจำปของหนวยงาน 

 หนวยงานมีการเผยแพรแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://watbothosp.go.th/ita/watbot_plan64.pdf 



 

4)  แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม 
 แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน 

 หนวยงานมีการเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน และการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 
http://watbothosp.go.th/ita/watbot_plan64.pdf 

 
5)  หลักเกณฑ / ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของ
เจาหนาที่ 
  หนวยงานมีการเผยแพรหลักเกณฑ / ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการ
ปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาที่ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_1.pdf 
 

6)   หลักเกณฑ / ขั้นตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 หนวยงานมีการเผยแพรหลักเกณฑ / ขั้นตอนการแกไขปญหาในกรณทีี่มีการรองเรียนเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_2.pdf 
 

 7)   รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 
 หนวยงานมีการเผยแพรรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
       http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB10Q4_01.pdf 

8)   รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 หนวยงานมีการเผยแพรรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
       http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB10Q4_01.pdf 
9)  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย 

9.๑ การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 หนวยงานมีการเผยแพรการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปที่ผานมา 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://122.154.200.114/smf2018/index.php?PHPSESSID=i5tidmqfifqm83pivbpqvd58d7
&topic=193.%20msg197;topicseen#new 

 
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำป 
  หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 
 http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB4Q1_013.pdf 
9.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดปุระจำป ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดใน
กรอบแนวทาง 

 หนวยงานมีการเผยแพรผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดปุระจำป ตาม
รอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 



1.http://122.154.200.114/smf2018/index.php?PHPSESSID=di8l1t7rtqtuicjjgg1ve7hq
63&topic=192.ms 
2. http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB4Q2_011.pdf 
3. http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB4Q3_011.pdf 
4. http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB4Q4_011.pdf 

 
9.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน 

หนวยงาน ดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาที่ 
 หนวยงานมีการเผยแพรประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาที่
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

 http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_5.pdf 
 

9.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
 หนวยงานมีการเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน 

 1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนตุลาคม 2563 

 เผยแพรผานเว็บไชด 
      http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB5Q1_01.pdf 

 2.สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563,มกราคม 2564,

กุมภาพันธ 2564 เผยแพรผานเว็บไชด 

  http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB5Q2_01.pdf 
 

  3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มีนาคม,เมษายน และพฤษภาคม 

2564 เผยแพรผานเว็บไชด  

  http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB5Q3_01.pdf 
   

  4.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มิถุนายน,กรกฎาคม และ

สิงหาคม 2564 เผยแพรผานเว็บไชด  

  http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2564/EB5Q4_01.pdf 
 

10. คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 
 หนวยงานมีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงานผาน
ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

         http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_6.pdf 
 

 11. คูมือขั้นตอนการใหบริการ (ภารกิจใหบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถามี) 



 

12. แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
  http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_7.pdf 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


