
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน    . 

ที่ นน0032.301/3918           วันที่  24 มีนาคม 2565                                             . 

เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน                  .  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เร่ืองเดิม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA) บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการท่ี 32 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดท่ี 53 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 
ส้ินสุดในไตรมาสท่ี 4) และถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดย “ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
องค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นจริยธรรมสากล โดยมุ่งเน้น 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร
ด้วยการแสดงถึงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมท่ีเป็นสากล และ
มีแนวปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ”  

ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
หน่วยงาน ส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีเป็น

จริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน 

1. มีประกาศเจตนารมณ์ท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
และสร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้
เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระท าการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ดังนี้ 

1.1 กรณีผู้บริหารคนเดิม อนุโลมให้ใช้ประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับเดิม 
1.2 กรณีเปลี่ยนผู้บริหาร ให้ทบทวนประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่ 

2. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างาน ด าเนินการต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง
วันที ่30 มีนาคม 2565) 

3. มีหลักฐานเป็นคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างานของหน่วยงาน 

4. มีหลักฐานการแจ้งเวียน 
 

5./มีรายงาน... 



   

5. มีรายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานท่ีก าหนดด าเนินการให้เสร็จส้ินในไตรมาสท่ี 4 ผ่าน
ระบบ GoogleForm ด้วยการ 

5.1 Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่าง) 
5.2 น า URL ท่ีได้วางไฟล์Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 

6. ผู้บังคับบัญชา ต้องส่ังการให้น าหลักฐานเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามข้อ 2. ถึงข้อ 5. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ข้อเท็จจริง 
โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชปัว มีความมุ่งมั่นจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล

และสร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้
เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระท าการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน 

2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เร่ืองที่เสนอ 
  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การ
ด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขออนุญาตน าข้อมูลตามข้อ 1 – ข้อ 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสมเด็จ         
พระยุพราชปัว www.puahospital.go.th และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                        (นางโชติกา  ติฉัน) 
                                                                          นักวิชาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต รายละเอียดท่ีเจ้าหน้าท่ีเสนอ 

 

               (นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง) 
             นกัจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 

 

 

 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
อนุญาต/ลงนามแล้ว 

 
 

(นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 



 

 
                                                  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

โรงพยาบาล จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                                                                       .                                                                                              

วัน/เดือน/ปี  :   24 มีนาคม 2565                                                                                                              . 

หัวข้อ :หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง                     ..  
                                                                                                                               . 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน 

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ

หน่วยงาน 
 
 
 
 
.                                                                                                                                 . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                        . 
หมายเหตุ :                                                                                                                   . 
                                                                                                                                  
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
   
           (นางโชติกา  ติฉัน)                                                 (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
            นักวิชาการพัสดุ                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว                                         
       วันท่ี 24 มีนาคม 2565                                                  วันท่ี 24 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 
 
 

(นางโชติกา  ติฉัน) 
นักวิชาการพัสดุ 

วันท่ี 24 มีนาคม 2565 
 


