
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุม่งานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสบเมย ต.แมค่ะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐ 
ที่ มส ๐๐๓๒.301/1285                                  วันที่   31 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เร่ือง  รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน

ของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ตามที่ โรงพยาบาลสบเมย ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานของหน่วยงาน   

ในการน้ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมน้ี ทั้งน้ี ขออนุญาตน ารายงานผลการก ากับติดตามฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา     
 
 

    (นางวาสนา  วงศ์มิตร)  
หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป     
                             

      
      อนุมัติ/อนุญาต 

      ไม่อนุมัติ           
 

                                                       (นายจักรี  คมสาคร) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

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

๑. หน่วยงาน ................โรงพยาบาลสบเมย................ 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ ...........งานบริหารทั่วไป....... 
 โทรศัพท์ ...................0 5361081.................... โทรสาร .............0 53618099.........................  
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 าหนดช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
   ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  
   อื่น ๆ ได้แก่................................................................................................................................... 
๖.  การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
 หรือคุกคามทางเพศในการท างาน   มี ได้แก่ การร้องทุกข์แบบ Online แล Offline    ไม่มี 
๗. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
     ในการท างานหรือไม่ 
   ม ี(ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)      ไม่มี  

  ๗.๑ จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน   - คร้ัง 
 ๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน    

    ทางวาจา - คร้ัง  ทางกาย - คร้ัง 
    ทางสายตา - คร้ัง  ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง - คร้ัง 

    ถูกกระท าลักษณะอื่นๆ - คร้ัง ได้แก่ ............................................................................... 
 

 
 



/๗.๒ รูปแบบ... 
         ๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน  
    ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา  
    เพ่ือนร่วมงาน กระท าต่อ เพ่ือนร่วมงาน 
    บุคลากรภายในหน่วยงาน  กระท าต่อ ผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือด 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 กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
   ................................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 โรงพยาบาลสบเมย  
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
หัวข้อ : รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน

ของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         -รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน

ของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
                

                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง  
  
                   
                 (นางวาสนา วงศ์มิตร)                                           (นายจักรี คมสาคร)  
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย   
    วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4                    วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4                     
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 
                                                       (นายพงศวัฒ สมแก้ว) 
                                                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                             วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4                     
 


