
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลสันติสุข  อ.สันติสุข จ.น่าน    โทร.0-5460-2042                 .         
ท่ี  นน.๐๐๓๒.301/1712                               วันที่     16  พฤศจิกายน   ๒๕๖3                  . 
เร่ือง    หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการ 
            ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน    

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

  1.ต้นเร่ือง 
  ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคล่ือนมาตรการ 3 ป. 
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานท้ังหมด และก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์(EBIT) 24 ข้อ 

  2.ข้อเท็จจริง 
  เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ใน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค( MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ในส่วนEB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของ
ผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
ในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

 2.1 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
       หน่วยงาน ส่งหลักฐานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีเป็น

จริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน 

        1. มีเนื้อหาท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และ
สร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระท าการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 

        2. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานด าเนินการให้เสร็จส้ินในไตรมาสท่ี2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

/3. มีหลักฐาน… 
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  3. มีหลักฐานเป็นคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 

  4. มีหลักฐานการแจ้งเวียน 
  5. มีรายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานท่ีก าหนดด าเนินการให้เสร็จส้ินในไตรมาสท่ี4 
  6. ผู้บังคับบัญชา ต้องส่ังการให้น าหลักฐานเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามข้อ 2. ถึงข้อ 5. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 2.2 องค์ประกอบด้านหลักฐาน 
  1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ด าเนินการให้เสร็จส้ินในไตรมาสท่ี 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563
ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

  2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างาน 

  3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานของหน่วยงาน 

  4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 

 3.ข้อพิจารณา 
     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและศักด์ิศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างาน จึงเห็นควรประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างาน และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงาน ให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสันติสุขเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังนี้ 
                        ๑.ลงนามในประกาศโรงพยาบาลสันติสุข 
     ๒.ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในโรงพยาบาลสันติสุข 

   ๓.ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันติสุข 
 
 

   (นายกฤษ ใจวงค์) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหนวยงาน :  โรงพยาบาลสันติสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
                     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี  :  16  พฤศจิกายน  2๕๖3 
หัวข้อ         :  แนวปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1.)  บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

2.)  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน 

3.) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน 

4.) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

5.)  รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
 

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
                       

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                               ผู้อนมุตัิรบัรอง 
 
 
                      นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่                                       นายวิทยา    มิ่งปรีชา     
              เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                         นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                                                                                 (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป) 
          วันท่ี 16  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563              วันท่ี 16  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลขึน้เผยแพร่ 
 
 

นางเจียมจิตร  ถิ่นอยู่ 
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

วันท่ี 16  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

 


