
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  กลุ่มบริหารงานทั่วไป    โทร.๐ ๕๔71 8193   .         
ที ่ นน ๐4๓๒/902                              วันที ่   30    ตุลาคม   ๒๕๖4                  . 
เรื่อง    ประกาศนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการ 
            ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง / หัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่ง 

   
  ด้วย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ  ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค (MOIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพ
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน  ในการดำเนินงานกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล  แนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน  รายละเอียดตามบันทึกแนบท้ายนี้  
 

      
(นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 

               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
เห็นชอบ/ดำเนินการ 

 
 

(นายชุมพล  สุทธิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  กลุ่มบริหารงานทั่วไป    โทร.๐ ๕๔71 8193   .         
ที ่ นน.๐4๓๒/901                              วันที ่   30    ตุลาคม   ๒๕๖4                  . 
เรื่อง    หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการ 
            ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    

เรียน    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

  1.ต้นเรื่อง 
  ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 -2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานทั้งหมด และกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (MOIT23)  

  2.ข้อเท็จจริง 
  เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 ตัวชี้วัดที่ 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
มาต รการใน การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ ห าการล่ ว งล ะ เมิ ดห รื อคุ ก ค ามท างเพศ ใน การท ำงาน  
ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

 2.1 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
       หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็น

จริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน 

        1. มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และ
สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน 

        2. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
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  3. มีหลักฐานเป็นคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 
  4. มีหลักฐานการแจ้งเวียน 
  5. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่4 
  6. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำหลักฐานเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามข้อ 2. ถึงข้อ 5. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 2.2 องค์ประกอบด้านหลักฐาน 
  1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2564
ถึงเดือนมีนาคม 2565) 

  2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน 

  3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานของหน่วยงาน 

  4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 

 3.ข้อพิจารณา 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จึงเห็นควรประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ  ในการทำงานของหน่วยงาน ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน  เพ่ือทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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  4.ข้อพิจารณา 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังนี้ 
                        ๑.ลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
     ๒.ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 

   ๓.ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 
 

       
(นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 

               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
เห็นชอบ/ดำเนินการ 

 
 

(นายชุมพล  สุทธิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2564  
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี : วันที่  30  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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......30.....เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564                            วันที่....30.....เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564             
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      
                                                วันที่....30......เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564                

 


