
 

 

 
ที่ นน ๐43๒/847                                                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
         ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา                                                   
                                                                                        นน ๕๕11๐ 

   21  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/ หัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ                    จํานวน ๑ แผ่น  
                   ๒. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ                   จํานวน ๑ เล่ม  

            ดว้ย สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ไดป้ระกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานและคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

            ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานและคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)-(2) มายังท่านเพ่ือให้ท่านดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างภายในหน่วยงานของท่านทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 

            

                                                (นายชมุพล  สุทธิ) 

                                                                 สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ ๐ ๕๔71 8193 
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ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 ที ่ 58  /๒๕๖3 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
---------------------------------------------------------- 

 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    
เวียงสา  จังหวัดน่าน มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่
ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทํางานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่ง
กันและกัน และไม่กระทํา การใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน  ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดําเนินงานร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิตหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทํางานดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  จะดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทําการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทําการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทํางาน  
 ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกัน
และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้  
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร 
ทุกคน และบุคคลที่เก่ียวข้องหรือดําเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทํางานเพ่ือมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ประกาศ ณ วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ.  2563 

 

                                                      (นายชุมพล  สุทธิ) 

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2564  
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี : วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ 
              คุกคามทางเพศในการทำงาน 

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
3. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทำงาน 
          4. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
Link ภายนอก : www.sasuksa.com....…………………… 
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………… 
 
                

                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
             

                            
                (นายทศพร  ปริกเพ็ชร)                                                   (นายชุมพล  สุทธิ) 
      ตำแหน่ง..นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา  (หัวหน้า) 
     วันที่......21.....เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563                            วันที่....21......เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563             
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      
                                                วันที่....21......เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563                

 


