
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป    โรงพยาบาลรัตภูม ิ   
ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/04/พิเศษ   วันที่  30  สิงหาคม  ๒๕๖4    
เรื่อง  รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ   
        ทำงานของหน่วยงาน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูม ิ
     

  เรื่องเดิม 
ตามที่โรงพยาบาลรัตภูมิ  ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงาน  แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน  ของโรงพยาบาลรัตภูมิ  เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและถือปฏิบัติ    

 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงานโรงพยาบาลรัตภูมิ  ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้  
   

ข้อพิจารณา 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการการกำกับติดตามมาตรการฯ และเพ่ือพิจารณาดังนี้ 
    1.เพ่ือโปรดทราบ  

2.เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rattaphumhospital.go.th ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรัตภูมิ 
    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                
        (นางนิภาพร  ปานแก้ว) 
                       นักจัดการงานทั่วไป 
      
 

ผลการพิจารณา  ( /) อนุมัติ        (   ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................ 
  

                     
     (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 

 
 
 

http://www.rattaphumhospital.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน :   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
วัน/เดือน/ปี  :    30 สิงหาคม  ๒๕๖4   
หัวข้อ         :   รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
Linkภายนอก  :   www.rattaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมลู ผู้อนุมัตริับรอง 
 

นางนภิาพร  ปานแก้ว 
 

นายสุวิทย์  คงชูช่วย 
(นางนภิาพร  ปานแก้ว) (นายสุวทิย์  คงชูช่วย) 

ตำแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไป ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลรัตภูม ิ
วันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ..............       วันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ..............       

 

 
ผู้รับผดิชอบการนำข้อมลูขึ้นเผยแพร ่

นายอธิวัฒน์   บัวดำ 
(นายอธิวัฒน์   บัวดำ) 

ตำแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ. ............. 

 
 

http://www.rattaphumhospital.go.th/


 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
************************************ 

๑. หน่วยงาน          โรงพยาบาลรัตภูมิ    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา                                    . 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป            . 
 โทรศัพท์  074-389110       โทรสาร 074-389022                                                               . 
๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน     
     ๓.๑ ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่มี 
๔. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
 ๔.๑ ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่มี 
๕. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย  

   จัดทำหนังสือเวียนเพ่ือให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป  
   จัดทำแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
   จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน  

  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
  กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
  กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
   กำหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  
   อ่ืน ๆ ได้แก่................................................................................................................ ................... 
๖.  การกำหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
 หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   มี ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น / ผอ.รพ.รัตภูมิ       ไม่มี 
๗. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
     ในการทำงานหรือไม ่
   มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)      ไม่มี  

  ๗.๑ จำนวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน   ............... ครั้ง 
 ๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน    
    ทางวาจา ............... ครั้ง  ทางกาย ............... ครั้ง 
    ทางสายตา ............... ครัง้  ถูกกระทำโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ............... ครั้ง 

    ถูกกระทำลักษณะอ่ืนๆ ............... ครั้ง ได้แก่ ............................................................................ ... 
 
 

/๗.๒ รูปแบบ... 
   



  ๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน  
    ผู้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้บังคับบัญชา  
    เพื่อนร่วมงาน กระทำต่อ เพื่อนร่วมงาน 
    บุคลากรภายในหน่วยงาน กระทำต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  

  เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 
  ๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 
     ภายในห้องทำงาน    บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทำงาน 
     พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกสำนักงาน  อ่ืน ๆ ได้แก่ ................................................................  

 ๗.๕ การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ดำเนินการ
  ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างไร 
   ............................................................................................................................. ................................... 
   ............................................................................................ .................................................................... 
   ............................................................................................................................. ................................... 

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

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

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


