
     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป   โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ 10๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ    วันที่       8   มิถุนายน  2564 

เรื่อง  ขอรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

           เรื่องเดิม 
       ด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานและคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในข้อ EB 24 
หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางการปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ 
ของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน นั้น 
           ข้อพิจารณา  

                                  ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ราย ไตรมาส 2 แล้วไม่พบบุคลากรโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมี  
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานแต่อย่างใด ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไปยังมีการติดตามก ากับป้องกันและ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 
           ข้อเสนอ 
      1.รับทราบรายงานผลก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศในการท างานตามกรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล 
เก้าเลี้ยวปีงบประมาณ 2564 ในรอบไตรมาสที่ 2 
               2. อนุญาตให้เผยแพร่รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

                                                                              
        (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 

   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

     ทราบ 

                                  
      (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

           นายแพทย์ช านาญการ   รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

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

1.  หน่วยงาน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว        
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามาตรการฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 โทรศัพท์ 0 5638 3562  โทรสาร 0 5638 3562     

3.  การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 3.1  ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร            มี  ไม่มี 
 3.2  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง   มี  ไม่มี 

4. การจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 4.1  ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร             มี  ไมมี่ 
 4.2  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง   มี  ไม่มี 

5.  มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย 
  จัดท าหนังสือเวียนเพ่ือให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
  จัดท าแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
  จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
  ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
  ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
  ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 
  วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่.......................................................................................................... ............................ 

6. การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
 หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
  มี  ได้แก่     ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์          
  ไม่มี 

7. ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 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 าลักษณะอื่นๆ  ครั้ง   ได้แก่      
  

/ 7.3 ลักษณะการ... 
  



7.3  ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน  
      ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
      ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา 
      เพ่ือนร่วมงาน กระท าต่อ เพื่อนร่วมงาน 
      บุคคลภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เก่ียวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน 
          เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 

 7.4  สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน 
      ภายในห้องท างาน 
      บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 
      พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน 
      อ่ืนๆ ได้แก่         

 7.5  การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ 
    ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
               ยังไม่มีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิด       
                
                
                
 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่นว  ๐๐๓๒.๓01 /พิเศษ                     วันที่      ๘  มิถุนายน  2564 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ผลการกับกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานในหน่วยงาน  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีความประสงค์น ารายงานผลผลการกับกับติดตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานในหน่วยงาน งบประมาณ  ๒๕64  ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕63 – ๓๑ มีนาคม ๒๕64 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                                          
                                                                  (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 

               นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
   

             อนุญาต 
 

                                                                         
(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์) 

          นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  8  มิถุนายน  2564 
 
หัวข้อ :- รายงานผลการกับกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานในหน่วยงาน  
      
รายละเอียดข้อมูล  รายงานผลการกับกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานในหน่วยงาน 
 
 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

มาริสา  เขียวสด 
(นางสาวมาริสา  เขียวสด) 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่  8  มิถุนายน  2564 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

นายวศิน ทองทรงกฤษณ์ 
 (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

วันที่  8  มิถุนายน 2564 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ทรงยศ  แจ่มสอน 

 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันที่  8  มิถุนายน  2564 
 

 
 
 
 
 


