
  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ์ โทรศัพท ์055-061079 ต่อ 100             
ที ่ พล ๐6๓๒.307 /31      วันที ่    1 กันยายน  ๒๕๖4                . 

เรื่อง รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

        ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

  ตามที่  กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขต้องมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงก าหนดให้จัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ 
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity& 
Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB 24 และโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้
ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น 

          ในการนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตามเอกสารที่แนบท้าย 
และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มเผยแพร่ โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒๕๖4 

2. ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕๖4 

3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕๖4 
 4. ด าเนินการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตให้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป 
   

                                                                             
                                               (นายพนม  พรหมเมศร์) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                              ทราบ / อนุญาต   

                                                      
                                          (นางสาวพิมพ์พรรณ์ ปั่นโพธิ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

(วันที่ 1 กันยายน 2564) 

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

๑. หน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ ์  . 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป. 
 โทรศัพท์ 055-061079 ต่อ 100โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗. 
๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
     ๓.๑ ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร   มี       ไม่มี 
 ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่ม ี
๔. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
 ๔.๑ ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่ม ี
๕. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย  

   จัดท าหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
   จัดท าแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
   จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน  

  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
  ก าหนดเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  
  ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
  ก าหนดไว้ใน แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  
   อื่น ๆ ได้แก่................................................................................................................................... 
๖.  การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
 หรือคุกคามทางเพศในการท างาน   มี ได้แกร่้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับเรื่อง ฯลฯ  ไม่ม ี
๗. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานหรือไม ่
 มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)    ไม่มี 

  ๗.๑ จ านวนการร้องเรียน ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน............... ครั้ง 
 
 

/๗.๒ รูปแบบ... 
 
 



- ๒ - 
 

 
 

   ๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน    
    ทางวาจา ............... ครั้ง  ทางกาย ............... ครั้ง 
    ทางสายตา ............... ครั้ง  ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง............... ครั้ง 

    ถูกกระท าลักษณะอื่นๆ ............... ครั้ง ได้แก่ ............................................................................... 
  ๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน  
   ผู้บังคับบัญชากระท าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าต่อผู้บังคับบัญชา  
   เพื่อนร่วมงานกระท าต่อเพื่อนร่วมงาน 
   บุคลากรภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  

  เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น  
  ๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน  
     ภายในห้องท างาน    บริเวณที่ลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 
     พื้นที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน  อื่น ๆ ได้แก่ ................................................................ 

 ๗.๕ การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ
  ตามมาตรการฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร  
   ................................................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................................................  

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
วัน/เดือน/:  1  กันยายน 2564 
หัวข้อ: รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การท างานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Link ภายนอก: ไม่มี 
หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                                                                              
                        (นายพนม  พรหมเมศร์)                              (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
         วันที่...1…. เดือน..กันยายน. พ.ศ. 2564..                  วันที่...1…. เดือน..กันยายน. พ.ศ. 2564.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


