
                                              

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/   วันท่ี     1  กันยายน  2564 

เรื่อง   รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตองมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เปน
ลายลักษณอักษร รวมถึงกำหนดใหจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึง ท้ังนี้ ตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : 
ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment) EB 24 และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดดำเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามเอกสาร
ท่ีแนบทาย และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตามแบบฟอรมเผยแพร โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม ๒๕๖4 

2. ดำเนินการจัดทำคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม ๒๕๖4 

3. ดำเนินการจัดทำบันทึกขอความแจงเวียนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ 2564 ใหทุกกลุมงานรับทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด เม่ือวันท่ี 12 มกราคม ๒๕๖4 

4. ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตใหนำเผยแพรผานเว็บไซตหนวยงานตอไป 

  
                           
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

                                            ทราบ / อนุญาต 
                    
                       

           (นางสุภาพร  ปรางคเจริญ) 
           นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

( วันท่ี 1 กันยายน 2564 ) 
************************************ 

๑. หนวยงาน              โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                             . 

๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ     กลุมงานบริหารท่ัวไป               . 

 โทรศัพท     0-5538-9060-1 ตอ 152 , 155-156     โทรสาร   0-5538-9015                    . 

๓. การประกาศเจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน     

     ๓.๑ ดำเนินการเปนลายลักษณอักษร       มี       ไมมี 

 ๓.๒ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึง       มี       ไมมี 

๔. การจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 ๔.๑ ดำเนินการเปนลายลักษณอักษร       มี       ไมมี 

 ๔.๒ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึง       มี       ไมมี 

๕. มีการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมท่ีเปนการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย  

   จัดทำหนังสือเวียนเพ่ือใหบุคลากรทราบโดยท่ัวไป  

   จัดทำแผนพับ / จดหมายขาว / การเผยแพรตามบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน  

   จัดทำคูมือปฏิบัติสำหรับแจกขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคน  

  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู 

  ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย 

  กำหนดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศขาราชการใหม 

  กำหนดชองทางรับเรื่องราวรองทุกขภายในหนวยงาน 

   กำหนดไวในแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหนวยงาน  

   อ่ืน ๆ ไดแก................................................................................................................................... 

๖.  การกำหนดกลไกการรองทุกขภายในหนวยงานตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด

 หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   มี ไดแก รองทุกขผานชองทางตางๆ เชน กลองรับเรื่อง ฯลฯ    ไมมี 

๗. ปงบประมาณที่ผานมา หนวยงานของทานมีการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

     ในการทำงานหรือไม 

   มี (ตอบขอ ๗.๑ - ๗.๕)      ไมมี  

  ๗.๑ จำนวนการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน   ............... ครั้ง 

 

 

/๗.๒ รูปแบบ... 

 

 

 



- ๒ - 
 

 

   ๗.๒ รูปแบบปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน    

    ทางวาจา ............... ครั้ง  ทางกาย ............... ครัง้ 

    ทางสายตา ............... ครัง้  ถูกกระทำโดยมีผลประโยชนเก่ียวของ ............... ครัง้ 

    ถูกกระทำลักษณะอ่ืนๆ ............... ครั้ง ไดแก ............................................................................... 

  ๗.๓ ลักษณะการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงานของทาน  

    ผูบังคับบัญชา กระทำตอ ผูใตบังคับบัญชา 

    ผูใตบังคับบัญชา กระทำตอ ผูบังคับบัญชา  

    เพ่ือนรวมงาน กระทำตอ เพ่ือนรวมงาน 

    บุคลากรภายในหนวยงาน กระทำตอ ผูที่เกี่ยวของหรือดำเนินงานรวมกับหนวยงานของทาน  

  เชน นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง หรือผูรับบริการ เปนตน 

  ๗.๔ สถานท่ีเกิดกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน 

     ภายในหองทำงาน    บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานท่ีทำงาน 

     พ้ืนท่ีปฏิบัติงานนอกสำนักงาน  อ่ืน ๆ ไดแก ................................................................ 

 ๗.๕ การจัดการในกรณีมีการรองเรียนประเด็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หนวยงานไดดำเนินการ

  ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางไร 

   ................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................ 

  

************************************ 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓ 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :     1  กันยายน  2564 
หัวขอ  :   รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                 ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ )                              ( นางสุภาพร  ปรางคเจริญ ) 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป      ตำแหนง นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 
      วันท่ี 1  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564             ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
                                                                     วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
( นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป ) 

                                   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
                                         วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

 


	5.บันทึกรายงานติดตามและรายงานผล
	6.แบบรายงานผลมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา (1)
	7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

