
   

บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน               .   

ที่  นน 0033.301.04/8209           วันที่  15  กันยายน 2565                                 . 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เรื่องเดิม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA) บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 32 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดย “ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
องค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล โดยมุ่งเน้น 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร
ด้วยการแสดงถึงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. หน่วยงานต้องมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และ
มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ”  

ข้อมูลประกอบข้อคำถาม 
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็น

จริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน 

1. มีประกาศเจตนารมณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้
เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ดังนี้ 

1.1 กรณีผู้บริหารคนเดิม อนุโลมให้ใช้ประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับเดิม 
1.2 กรณีเปลี่ยนผู้บริหาร ให้ทบทวนประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่ 

2. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน ดำเนนิการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 มีนาคม 2565) 

3. มีหลักฐานเป็นคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานของหน่วยงาน 

4. มีหลักฐานการแจ้งเวียน 
 

5./มีรายงาน... 



   

5. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่าน
ระบบ GoogleForm ด้วยการ 

5.1 Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่าง) 
5.2 นำ URL ที่ได้วางไฟล์Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 

6. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำหลักฐานเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามข้อ 2. ถึงข้อ 5. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ข้อเท็จจริง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีความมุ่งมั่นจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล

และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้
เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน จึงไดด้ำเนินการดังนี้ 

1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์
โหลดรายงานจาก QR CODE ท้ายเอกสารฉบับนี้ 

เรื่องที่เสนอ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การ
ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขออนุญาตนำข้อมูลตามข้อ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
www.puahospital.go.th และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                        (นางโชติกา  ติฉัน) 
                                                                          นักวิชาการพัสดุ 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่เสนอ 

 
 

                   (นางสาวสุรียพ์รรณ  วังแสง) 
                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 
 
                                                  

 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 



 

 

แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลาง 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั จงัหวดัน่าน 

ตามประกาศสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรือ่ง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พ.ศ. 2565 

สำหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลางสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                                                     .                                                                             
วัน/เดือน/ปี  :   15 กันยายน 2565                                                                                  .  . 
หัวข้อ :หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง                     ..  
                                                                                                                               . 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
.                                                                                                                                 . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                        . 
หมายเหตุ :                                                                                                                   . 
                                                                                                                                  
       ผูร้บัผดิชอบการให้ขอ้มลู                                                       ผูอ้นมุตัริบัรอง 
 
   
          (นางโชติกา  ติฉัน)                                                  (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
     วันที่ 15 กันยายน 2565                                                  วันที่ 15 กันยายน 2565 

ผูร้บัผดิชอบการนำขอ้มลูเผยแพร่ 
 
 

(นางโชติกา  ติฉัน) 
นักวิชาการพัสดุ 

วันที่ 15 กันยายน 2565 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
******************** 

1. หน่วยงาน  ................................................................................................................... .......................... 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานมาตรการฯ............................................................. 

โทรศัพท์................................................................โทรสาร............................................... ....................... 
3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทำงาน 
3.1 ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร    มี         ไม่มี                                     
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  มี  ไม่มี                    

     4.  การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
 4.1 ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร    มี  ไม่มี 
 4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  มี  ไม่มี   
     5.  มีการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคาม 
         ทางเพศ โดย  

              จัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
     จัดทำแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
     จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
     สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
     ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
     กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
     กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
     กำหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 
     วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่...............................................................................................................................  
     6.  การกำหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
      หรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน 
         มี  ได้แก่............................................................................................................................................ 
         ไม่มี 
     7.  ปีงบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
         ในการทำงาน หรือไม่  
         มี (ตอบข้อ 7.1-7.5)                     ไม่มี   
  7.1  จำนวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน...................ครั้ง 
  7.2  รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน 
     ทางวาจา..................ครั้ง  ทางกาย.................ครั้ง 
     ทางสายตา...............ครั้ง  ถูกกระทำโดยผลประโยชน์เกี่ยวข้อง...............ครั้ง 
      ถูกกระทำลักษณะอ่ืนๆ................ครั้ง  ได้แก่......................................................................  
              /7.3  ลักษณะการ... 

    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
                                                                        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

           0-5471-9613 - 15     0-5471-9617 
 
 
 

    / 
 

    / 
 
    / 
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         7.3  ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน  
    ผู้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้บังคับบัญชา 
    เพ่ือนร่วมงาน  กระทำต่อ เพ่ือนร่วมงาน 
    บุคคลภายในหน่วยงาน กระทำต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  
    เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 
  7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 
    ภายในห้องทำงาน           บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทำงาน 
             พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกสำนักงาน      อื่นๆ ได้แก่................................................................  
  7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ 
         ดำเนินการตามมาตรการฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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