
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสบปราบ  อ.สบปราบ  จ.ล าปาง                                         
ที ่  ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ                      วันที ่  18  กุมภาพันธ์  2564            

เรื่อง   ขอรายงานการก ากับติดตามมาตรการเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคาม
ทางเพศในการท างาน โรงพยาบาลสบปราบ ประจ าปี 2564 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

  ด้วยงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสบปราบ ได้จ าท าประกาศมาตรการเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการท างาน ซึ่งได้ประกอบของเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 และประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการโรงพยาบาลสบปราบ แล้วนั้น 

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรืองคุมคามทางเพศในการท างานโรงพยาบาลสบปราบ ประจ าปี 
2564 (ไตรมาส 2) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสบปราบ www.sopprabhospital.go.th  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
(นายไพศาล  พินทิสืบ) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

  ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
- อนุญาตให้น าเผยแพร่บนเว็บไซด์ โรงพยาบาลสบปราบ 

 

 
                   (นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 

                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sopprabhospital.go.th/


  
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
************************ 

1. หน่วยงาน............................................................................................................................................................ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ................................................................. 
    โทรศัพท์.......................................................โทรสาร............................................................................................ 
3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการท างาน 
 3.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร                                       มี                  ไม่มี 
 3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์การรับทราบอย่างทั่วถึง          มี                  ไม่มี    
4. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการท างาน 
     4.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร                                       มี                  ไม่มี 
 4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์การรับทราบอย่างทั่วถึง          มี                  ไม่มี  
5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศโดย   
                  จัดท าหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
         จัดท าแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
         จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
         สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
                  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
                  ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
                  ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
        ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคชาย/หญิงของหน่วยงาน 
                  วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่................................................................................................................................. 
6. การก าหนดกลไกการ้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 
        มี  ได้แก่............................................................................................................................................ 
 ไม่มี 
7. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการ้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
หรือไม่ 
                  มี (ตอบข้อ 7.1-7.5)      ไม่มี 
 7.1 จ านวนการ้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน.....................ครั้ง 
 7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในหน่วยงาน 
        ทางวาจา....................ครั้ง              ทางกาย........................ครั้ง 
        ทางสายตา..................ครั้ง              ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง....................ครั้ง 
                  ถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ......................ครั้ง   ได้แก่............................................................................. 



  
 
 7.3 ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน 
  ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา 
  เพื่อนร่วมงาน กระท าต่อ เพื่อนร่วมงาน 
  บุคลากรภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  
                      เช่น นักศึกษาฝึกงาน รู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 

 7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในหน่วยงาน 
  ภายในห้องท างาน 
  บริเวณที่ลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 
  พื้นที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน 
  อ่ืนๆ ได้แก่................................................................................................................................... 
  

7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ                                 
ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง โครงการชมรมจริยธรรมภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โรงพยาบาลสบปราบ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป ี   :  18  กุมภาพันธ์  2564 

 
หัวข ้อ :  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการ
ท างาน 

 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
     
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

                                                      
 (นายไพศาล  พินทิสืบ)                                 (นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 

      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

       วันที่ 18  เด ือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564                   วันที่ 18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564    
 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา  บุญศิริชัย) 

นักวิชาการพัสดุ 
                                         วันที่ 18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 



  
 

 
 


