








หลักฐานเชิงประจักษ์ EB9 
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

 

1) ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 

Print Screenหน่วยงานมีการเผยแพร่ ผู้บริหารหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://watbothosp.go.th/ita/watbot_boss62.pdf 

 
 

                  
 
 

http://watbothosp.go.th/ita/watbot_boss62.pdf


1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
Print Screenหน่วยงานมีการเผยแพร่นโยบายของผู้บริหารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

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

 

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
Print Screenหน่วยงานมีการเผยแพร่โครงสร้างหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://watbothosp.go.th/ita/watbot_struc62.pdf 
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1.4 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยง
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/1%20MOPH%20%cd%d3%b9%
d2%a8%cb%b9%e9%d2%b7%b7%d5%e8.pdf 
 

 
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/2%20MOPH%20%c7%d4%ca%
d1%c2%b7%d1%c8%20%be%d1%b9%b8%a1%d4%a8.pdf 
 

 

http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/1%20MOPH%20%cd%d3%b9%d2%a8%cb%b9%e9%d2%b7%b7%d5%e8.pdf
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/1%20MOPH%20%cd%d3%b9%d2%a8%cb%b9%e9%d2%b7%b7%d5%e8.pdf
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/2%20MOPH%20%c7%d4%ca%d1%c2%b7%d1%c8%20%be%d1%b9%b8%a1%d4%a8.pdf
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/2%20MOPH%20%c7%d4%ca%d1%c2%b7%d1%c8%20%be%d1%b9%b8%a1%d4%a8.pdf


1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวมผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/3%20MOPH%20%c2%d8%b7%
b8%c8%d2%ca%b5%c3%ec%aa%d2%b5%d4%2061-
80.pdf
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1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/7%20MOPH%20%be%c3%ba%
20%c1%d2%b5%c3%b0%d2%b9%b7%b7%d2%a7%a8%c3%d4%c2%b8%c3%c3%c1.pdf 

 

 
 

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/8%20MOPH%20%bb%c3%d0%
c1%c7%c5%a8%c3%d4%c2%b8%c3%c3%c1%a2%e9%d2%c3%d2%aa%a1%d2%c3%be%c5%e0
%c3%d7%cd%b9.pdf 
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1.9 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข พ.ศ. 2560 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/9%20MOPH%20%a2%e9%cd%
ba%d1%a7%a4%d1%ba%20%a8%c3%c3%c2%d2%a2%e9%d2%c3%d2%aa%a1%d2%c3%ca%d2
%ca%d8%a2.pdf 

 
1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/10%20MOPH%20%cd%d4%b
9%e2%bf%a1%c3%d2%bf%bf%d4%a1%20%a4%a1%a1%20%a8%c3%d4%c2%b8%c3%c3%c1
%20%ca%d2%ca%d8%a2.pdf 
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1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct)ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 http://www.watbothosp.go.th/moph/basic_info_public_health/11%20MOPH%20%e1%b9%c
7%b7%d2%a7%bb%af%d4%ba%d1%b5%d4%b5%d2%c1%a8%c3%c3%c2%d2%ba%c3%c3%b3%
20%ca%d2%ca%d8%a2.pdf 

 
2)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

http://watbothosp.go.th/ita/1.5watbot_vision62.pdf 
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3) แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB10.pdf 
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4)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตาม 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB10.pdf   

 
 
 
 

http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB10.pdf


          http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB12.pdf 
 

 
5)  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ 
 เจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติ 
 มิชอบ 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB16.pdf
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6)  รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียน 
 เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB16.pdf 
 

 

7)  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
๗.๑ แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา 

Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมาผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานhttp://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB1_Q1.pdf 
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๗.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีผ่านทางเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
 http://122.154.200.114/smf2018/index.php?action=dlattach;topic=117.0;attach=200 
 

 
 

 
 
 
 

http://122.154.200.114/smf2018/index.php?action=dlattach;topic=117.0;attach=200


๗.๓ ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB12.pdf 
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๗.๔ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 http://122.154.200.114/smf2018/index.php?action=dlattach;topic=117.0;attach=205 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://122.154.200.114/smf2018/index.php?action=dlattach;topic=117.0;attach=205


๗.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
Print Screen หน่วยงานมีการเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 1.สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563ในรอบเดือนตุลาคม 2562 
 เผยแพร่ผ่านเว็บไชด์ http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q1.pdf 

 

 

 2.สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 
  เผยแพร่ผ่านเว็บไชด์ http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q1.pdf 

 

http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q1.pdf
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q1.pdf


  3.สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563ในรอบเดือนธันวาคม 2562 
   เผยแพร่ผ่านเว็บไชด์ http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q1.pdf 

 

   

4.สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563ในรอบเดือนมกราคม 2563 
    เผยแพร่ผ่านเว็บไชด์    http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q2.pdf 

 
 

http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q1.pdf
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q2.pdf


5.สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
  เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q2.pdf 

 

 
 

 8)มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB25.pdf 

 
 

http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB4_Q2.pdf
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB25.pdf


 
 9)มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2528) 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB26.pdf 

 

10)  หลักฐานการสั่งการหรืออนุญาต จากผู้บังคัญบัญชา ให้น าค าสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB8_Q1.pdf 
 

 
 

http://www.watbothosp.go.th/ita2563/EB26.pdf
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