
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑.1/063             วันที่    27  สิงหาคม  2564      
 

เรื่อง  รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์ เรื่องมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในข้อ EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  เพ่ือแสดงถึงการ
เสริมวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน ทั้งนี้ พบว่าไตรมาสที่ 4 บุคลากรของ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยไม่มีเหตุให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานแต่อย่างใด ถึงอย่างไรก็
ตามมีการก ากับ ป้องกัน และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยต่อไป 
 

     
  
 

 (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
                                                                      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
 
 
               √   อนุมัต ิ  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
********************** 

1. หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามาตรการฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
    โทรศัพท์ 055-673136 ต่อ 0, 153, 157 โทรสาร 055-673136-7   
3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
    3.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร              √   มี            ไม่มี  
    3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       √   มี            ไม่มี 
4. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
    4.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร              √   มี            ไม่มี  
    4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       √   มี            ไม่มี  
5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย  
    √    จัดท าหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป  
         จัดท าแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
    √    จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน  
          สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้  
          ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย  
          ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  
          ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน  
          ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  
          วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่....................................................................................................................... ...............  
6. การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด        
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน √    มี ได้แก่สามารถร้องทุกข์ได้ที่ หรือกล่องรับเรื่องแสดงความคิดเห็น        ไม่มี  
7. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
หรือไม่  
         มี (ตอบข้อ 7.1-7.5)     √   ไม่มี  
    7.1 จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน........-.......ครั้ง  
    7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน  

    ทางวาจา........-.......ครั้ง        ทางกาย........-.......ครั้ง  
    ทางสายตา........-.......ครั้ง        ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง........-.......ครั้ง  

              ถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ........-.......ครั้ง ได้แก่……………………………………………………………………………………… 
 
 
 

/7.3 ลักษณะ... 
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     7.3 ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน 
       ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา  
       ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา  
       เพื่อนร่วมงาน กระท าต่อ เพื่อนร่วมงาน  
       บุคคลภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  
      เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น  

      7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน  
      ภายในห้องท างาน  
      บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน  
      พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน  
      อ่ืนๆ ได้แก่  

     7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ ตาม
มาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร  

- กรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ฝ่ายปกครองจะด าเนินการเสนอ 
ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 30 วัน กรณีมีมูลจะด าเนินการ ทางวินัยเพื่อเอาผิด
ลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่มีการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :    27  สิงหาคม 2564 
 
หัวข้อ :  หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการก ากับติดตามมาตรการการป้องกันและและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ 

ในที่ท างาน ไตรมาสที่ 4/2564 (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 

 
 

Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
  
..............................................................................                ....................................................................... 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
         วันที ่ 27  สิงหาคม 2564                                    วันที่  27  สิงหาคม 2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่   27  สิงหาคม 2564                 

 


