


หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 2 
หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 

 

1) ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนปจจุบัน ประกอบดวย 
1.1 ขอมูลผูบริหารของโรงพยาบาลวัดโบสถ*** 

 หนวยงานมีการเผยแพร ผูบริหารหนวยงาน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 http://watbothosp.go.th/images/WBH_CEO_66.png    

1.2 นโยบายของผูบริหาร 
 หนวยงานมีการเผยแพรนโยบายของผูบรหิารผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

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

1.3 โครงสรางหนวยงาน 
 หนวยงานมีการเผยแพรโครงสรางหนวยงานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

                     http://watbothosp.go.th/ita/watbot_struc65.pdf 
1.4 หนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

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

 
            1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงานมีการเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

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

หนวยงานมีการเผยแพรภารกิจของหนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564*** 
 หนวยงานมีการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ท่ีแสดงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตามหนาท่ี
และอำนาจ และภารกิจของหนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

                      http://www.watbothosp.go.th/             
  
            1.7 ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส แผนท่ีตั้งหนวยงาน 
               http://www.watbothosp.go.th/ita/contact_us.php 
            1.8 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ตอการดำเนินงานตาม

หนาท่ีและอำนาจตามภารกิจของหนวยงาน  
 หนวยงานมีการเผยแพรชองทางการรับฟงความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ตอการดำเนินงานตามหนาท่ีและอำนาจตามภารกิจของหนวยงาน 

                       http://www.watbothosp.go.th/ 
 
            2) วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH  

 หนวยงานมีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/2_MOPH_INFO.pdf 
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 3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

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

 
  4) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 

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

    
            5) ขอกำหนดจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  

 หนวยงานมีการเผยแพรขอกำหนดจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/9_MOPH_INFO.pdf 

 
  6) อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปจจุบัน 

 หนวยงานมีการเผยแพรอินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจรยิธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขชุดปจจุบัน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน*** 

                        http://moph.cc/iesXx4FIS 
  7) ยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวม 

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

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

      9) แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน ทุกแผน) 
 หนวยงานมีการเผยแพรแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน ทุก
แผน) ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน*** 

         http://watbothosp.go.th/ita/watbot_plan66.pdf 
10)  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน (เปนไปตามขอ 9.) 

หนวยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน (เปนไปตามขอ 9.) ผาน

ทางเว็บไซตของหนวยงาน*** 

    http://watbothosp.go.th/ita/watbot_planreport66.pdf 

       11) แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม 
 แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน*** 

 หนวยงานมีการเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน และการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 
       http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT4_Q1_13.pdf 

  12) คูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี 
  หนวยงานมีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
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http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_1.pdf 
 

    13)  คูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 หนวยงานมีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

         14) คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 
 หนวยงานมีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงานผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน 
   http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_6.pdf 
           15) คูมือข้ันตอนการใหบริการ (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 

    16) รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) *** 

 หนวยงานมีการเผยแพรรายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
      http://watbothosp.go.th/ita/ita2565/MOIT11_Q4.pdf 

    17) รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณพ.ศ 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) *** 

 หนวยงานมีการเผยแพรรายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบผานทางเวบ็ไซตของหนวยงาน 

       http://watbothosp.go.th/ita/ita2565/MOIT11_Q4.pdf 

    18)  ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 
18.๑ การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
*** 

 หนวยงานมีการเผยแพรการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปท่ีผานมา 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

          http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT3_Q1_2.pdf 
18.2 แผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำป ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2566*** 

  หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT4_Q1_13.pdf 
18.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดปุระจำป ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดใน
กรอบแนวทาง*** 

 หนวยงานมีการเผยแพรผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำป ตาม
รอบระยะเวลาท่ีกำหนดในกรอบแนวทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
1. ไตรมาส 1 http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT4_Q1_22.pdf 
2. ไตรมาส 2 
3. ไตรมาส 3  
4. ไตรมาส 4 

18.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน 
หนวยงาน ดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี 
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 หนวยงานมีการเผยแพรประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี 

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

18.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน (แบบ สขร.1)*** 
 หนวยงานมีการเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน 
1.สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนตุลาคม,พฤศจิกายน  

ธันวาคม 2565 เผยแพรผานเว็บไชด 

 http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT5_Q1_2.pdf 

 http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT5_Q1_3.pdf 

 http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT5_Q1_4.pdf 

 2.สรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565,มกราคม 2566,

กุมภาพันธ 2566 เผยแพรผานเว็บไชด 

 

  3.สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน มีนาคม,เมษายน และพฤษภาคม 

2566 เผยแพรผานเว็บไชด  

   

  4.สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน มิถุนายน,กรกฎาคม และ

สิงหาคม 2566 เผยแพรผานเว็บไชด 

 

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

 

 หมายเหตุ *** ขอปรับปรุงขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ.2566 สวนหัวขออื่นๆ ยังคงเดิม 
  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_5.pdf
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_5.pdf
http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT5_Q1_2.pdf
http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT5_Q1_3.pdf
http://www.watbothosp.go.th/ita/ita2566/MOIT5_Q1_4.pdf
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/13_MOPH_INFO_7.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























