บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/
วันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตองมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เปน
ลายลักษณอักษร รวมถึงกำหนดใหจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง ทั้งนี้ 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
ที่แนบทาย และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตามแบบฟอรมเผยแพร โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
1. ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4
2. ดำเนินการจัดทำคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4
3. ดำเนินการจัดทำบันทึกขอความแจงเวียนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ 2564 ใหทุกกลุมงานรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม ๒๕๖4
4. ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอรมที่กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตใหนำเผยแพรผานเว็บไซตหนวยงานตอไป

(นายอวบ มีแดนไผ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
ทราบ / อนุญาต
(นางสุภาพร ปรางคเจริญ)
นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔
( วันที่ 1 กันยายน 2564 )
************************************
๑. หนวยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
.
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ กลุมงานบริหารทั่วไป
.
โทรศัพท 0-5538-9060-1 ตอ 152 , 155-156 โทรสาร 0-5538-9015
.
๓. การประกาศเจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๓.๑ ดำเนินการเปนลายลักษณอักษร  มี  ไมมี
๓.๒ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง  มี  ไมมี
๔. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๔.๑ ดำเนินการเปนลายลักษณอักษร  มี  ไมมี
๔.๒ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง  มี  ไมมี
๕. มีการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เปนการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย
 จัดทำหนังสือเวียนเพื่อใหบุคลากรทราบโดยทั่วไป
 จัดทำแผนพับ / จดหมายขาว / การเผยแพรตามบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน
 จัดทำคูมือปฏิบัติสำหรับแจกขาราชการและเจาหนาที่ทุกคน
 สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู
 ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย
 กำหนดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศขาราชการใหม
 กำหนดชองทางรับเรื่องราวรองทุกขภายในหนวยงาน
 กำหนดไวในแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหนวยงาน
 อื่น ๆ ไดแก...................................................................................................................................
๖. การกำหนดกลไกการรองทุกขภายในหนวยงานตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  มี ไดแก รองทุกขผานชองทางตางๆ เชน กลองรับเรื่อง ฯลฯ  ไมมี
๗. ป งบประมาณที ่ ผ  า นมา หน วยงานของท านมี การร องเรี ยนป ญหาการลว งละเมิดหรื อคุ กคามทางเพศ
ในการทำงานหรือไม
 มี (ตอบขอ ๗.๑ - ๗.๕)
 ไมมี
๗.๑ จำนวนการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน ............... ครั้ง

/๗.๒ รูปแบบ...

-๒ -

๗.๒ รูปแบบปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
 ทางวาจา ............... ครั้ง
 ทางกาย ............... ครัง้
 ทางสายตา ............... ครัง้
 ถูกกระทำโดยมีผลประโยชนเกี่ยวของ ............... ครัง้
 ถูกกระทำลักษณะอื่นๆ ............... ครั้ง ไดแก ...............................................................................
๗.๓ ลักษณะการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงานของทาน
 ผูบังคับบัญชา กระทำตอ ผูใตบังคับบัญชา
 ผูใตบังคับบัญชา กระทำตอ ผูบังคับบัญชา
 เพื่อนรวมงาน กระทำตอ เพื่อนรวมงาน
 บุคลากรภายในหนวยงาน กระทำตอ ผูที่เกี่ยวของหรือดำเนินงานรวมกับหนวยงานของทาน
เชน นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง หรือผูรับบริการ เปนตน
๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน
 ภายในหองทำงาน
 บริเวณที่ลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทำงาน
 พื้นที่ปฏิบัติงานนอกสำนักงาน
 อืน่ ๆ ไดแก ................................................................
๗.๕ การจัดการในกรณีมีการรองเรียนประเด็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หนวยงานไดดำเนินการ
ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
************************************

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วัน/เดือน/ป : 1 กันยายน 2564
หัวขอ : รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔
Link ภายนอก : ไมมี
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
( นายอวบ มีแดนไผ )
ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ผูอนุมัติรับรอง
( นางสุภาพร ปรางคเจริญ )
ตำแหนง นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
( นางสาวทศพรสวรรค แจงธีรศิลป )
ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

