
“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลบ้านม่วง โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ               วันที่    1 กันยายน  ๒๕๖4 
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
ในหน่วยงาน                    
    

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

  ๑. เร่ืองเดิม 
          กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วงจึงได้ด าเนินการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และมาตรการดังกล่าว รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ ใน 
สถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

  2.ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา 
2.1 โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในการท างาน มาตรการป้องกัน และคู่มือแนวปฏิบัติฯดังกล่าว เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 
และได้แจ้งเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
  2.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท ารายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564 มีผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน ตามแบบรายงานผลการด าเนินการท่ีแนบมาพร้อมนี้    

 

 3. ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี   
1 - 4 (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) ผ่านบนเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
 
          
 
                                                                      (นายสด  อุดมฉวี) 

                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 
 
 
 
                                                                                         (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

- ทราบ   
- อนุญาต 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปััญหาการล่วงละเมัิดหรือคั กคามทางเพศในการท างานั 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

๑. หน่วยงาน ............................................โรงพยาบาลบ้านม่วง............................................................................. 
๒.   หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ ...............กลุ่มงานบริหารทั่วไป.......................... 
          โทรศัพท์ ....... 0 4279 4118............. โทรสาร ........0 4279 4213................................ 

  ๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
๓.๑ ด าเนินการเป็นลายล ักษณ์อ ักษร  มี   ไม่ม ี 
๓.๒ ประชาส ัมพ ันธ ์ให้บุคลากรในองค ์กรรับทราบอย่างทั่วถ ึง    มี   ไม่ม ี 

๔. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
๔.๑ ด าเนินการเป็นลายล ักษณ์อ ักษร   มี   ไม่ม ี 
๔.๒ ประชาส ัมพ ันธ ์ให้บุคลากรในองค ์กรรับทราบอย่างทั่วถ ึง   มี   ไม่ม ี 

๕. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย 
จัดท าหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
จัดท าแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
จัดท าคู่มือปฏิบัติสำหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู ้
ประชาส ัมพ ันธ ์ทางเสียงตามสาย 

      ก าหนดเป็นส ่วนหน ึ่งของหล ักสูตรการพ ัฒนาบ ุคลากร หร ือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

        ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 
      อ ื่น ๆ  ได้แก ่................................................................................................................  

๖. การก าหนดกลไกการรอ้งทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

      มี ได้แก่ … ..คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ......................  

     ไม่มี 
๗. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการท างานหรือไม ่

 มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)  ไม่ม ี
๗.๑ จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล ่วงละเม ิดหรือค ุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน  ......0....... ครั้ง (ต.ค.63 – 2  ก.ย.64) 



- ๒ - 
 
 

๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเม ิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เก ิดขึ้นในหน่วยงาน 
        ทางวาจา ............... คร้ัง  ทางกาย ................................. คร้ัง 

 
 

/๗.๒ รูปแบบ... 

  ทางสายตา ............... คร้ัง                         ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ................................................................. ครั้ง 
 ถูกกระท าลักษณะอ ื่นๆ ............... คร ั้ง ได ้แก ่ ...............................................................................  

๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน 
 ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา 
 เพื่อนร่วมงาน กระท าต่อ เพื่อนร่วมงาน 
 บ คลากรภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน 

เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้ร ับจ้าง หรือผู้ร ับบริการ เป็นต้น 
๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเม ิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 

 ภายในห้องทำงาน  บริเวณท ี่ลับตาคนหรือม ุมอ ับภายในสถานที่ท างาน 
 พ ื้นทีป่ฏ ิบัติงานนอกส าน ักงาน  อ ื่น ๆ  ได้แก ่ ................................................................ 

๗.๕ การจัดการในกรณีม ีการร้องเรียนประเด  นการล ่วงละเม ิดหร ือค ุกคามทางเพศ หน ่วยงานได ้ดำเน ินการ ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่
เก ี่ยวข้องอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... ................... 
 

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



ผู้อนุมัติรับรอง          
                 
 
            (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ป ี: 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ดังนี ้
1. บันทึกรายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ      
ในการท างาน 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน 
 
Link ภายนอก : www.bmhos.com 
หมายเหตุ : 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

 (นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
                                         ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
                                       1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล          
                    
 
                   (นายสด  อุดมฉวี) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 


