
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.๐ ๕๓97 6019  

ที ่ ลพ 0032.301/1126                                      วันที ่   1  กันยายน 2564  . 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทาง
เพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข และขออนุมัติเผยแพร่บน website ของโรงพยาบาล 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 ตามที่โรงพยาบาลแม่ทา ได้ประกาศเจตนารมณ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีการรายงาน       
ผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด ในเวปไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข                              
http://www.stopcorruption.moph.go.th/ นั้น 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา จึงขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบรายงาน  
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นเผยแพร่บน website ของโรงพยาบาลแม่ทา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           
 (นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

 

- ทราบ  
 - อนุมัติเผยแพร่ 

          
(นายสันติ วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


yut 1829 <luknut1829@gmail.com>

แบบรายงานผลการดาํเนนิงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการทาํงาน ประจาํปีงบประมาณ 2564 หนว่ยงานในสาํนกังานปลดั
กระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค  
1 ขอ้ความ

Google ฟอรม์ <forms-receipts-noreply@google.com> 26 สงิหาคม 2564 13:55
ถงึ: luknut1829@gmail.com

ขอบคณุที�กรอกขอ้มลูใน แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการทํางาน 
ประจําปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 

นี�คอืคําตอบที�ไดรั้บ

แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคุ
กคามทางเพศในการทํางาน ประจํา
ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสํานักงานปลั
ดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่น
ภมูภิาค 

อเีมล *

luknut1829@gmail.com

ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค จังหวดั *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_KH-t8YSou5riPO6UGngtQpaSgDuGSpAQ8bD7Sq9dGXGalA/viewform?usp=mail_form_link
mailto:luknut1829@gmail.com


จังหวดัลําพนู

หน่วยงาน *

โรงพยาบาลชมุชน

โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทั�วไป/โรงพยาบาลชมุชน/โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล

ชื�อหน่วยงาน *
เชน่ โรงพยาบาลxxxxx

โรงพยาบาลแมท่า

หน่วยงานที�รับผดิชอบการรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการฯ *
เชน่ กลุ่มงานxxxx โรงพยาบาลxxxx

กลุม่งานบรหิารทั�วไป โรงพยาบาลแมท่า

เบอรโ์ทรศพัท ์*
เชน่ โทรศัพท ์xxx-xxxxxx

062-9407979

แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการฯ

1. การประกาศเจตนารมณใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ
ในการทํางาน มกีารดําเนนิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร *

ม ี(โปรดระบ)ุ

ไมม่ี



วนัที�ประกาศเจตนารมณ์

โปรดระบวุนัที�ประกาศเจตนารมณใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิทางเพศในการ
ทํางาน *

วว

23  /  

ดด

02  /  

ปปปป

2021

ขอ้ 2 - 6

2. การประกาศเจตนารมณใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ
ในการทํางาน มกีารประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากรในองคก์รรับทราบอยา่งทั�วถงึ  *

มี

ไมม่ี

3. การจัดทําแนวปฏบิตัเิพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการ
ทํางาน มกีารดําเนนิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร *

มี

ไมม่ี

4. การจัดทําแนวปฏบิตัเิพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการ
ทํางาน มกีารประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากรในองคก์รรับทราบอยา่งทั�วถงึ *

มี

ไมม่ี

5. มกีารเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัมาตรการฯ และพฤตกิรรมที�เป็นการลว่งละเมดิ/
คกุคามทางเพศ โดย *
*** ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้



✓ จัดทําหนังสอืเวยีนเพื�อใหบ้คุลากรทราบโดยทั�วไป

✓ จัดทําแผน่พับ / จดหมายขา่ว / การเผยแพรต่ามบอรด์ประชาสมัพันธข์องหน่วยงาน

จัดทําคูม่อืปฏบิตัสํิาหรับแจกขา้ราชการและเจา้หนา้ที�ทกุคน

✓ สอดแทรกในกจิกรรมการจัดการความรู ้

ประชาสมัพันธท์างเสยีงตามสาย

กําหนดเป็นสว่นหนึ�งของหลกัสตูรการพัฒนาบคุลากร หรอืการปฐมนเิทศขา้ราชการใหม่

กําหนดชอ่งทางรับเรื�องราวรอ้งทกุขภ์ายในหน่วยงาน

กําหนดไวใ้นแผนแมบ่ทการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายของหน่วยงาน

อื�นๆ:  

6. การกําหนดกลไกการรอ้งทกุขภ์ายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการทํางาน *

ม ี(โปรดระบ)ุ

ไมม่ี

โปรดระบกุลไกการรอ้งทกุขภ์ายในหน่วยงานตามมาตรการฯ

ไดแ้ก ่*

1.หน่วยงานมกีารเพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญาการลว่งละเมนิทางเพศฯ 2.มกีารแสดงเจตนารมยอ์ยา่งจรงิจัง 
ในการแกไ้ขปัญหา 3.เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการลว่งละเมดิทางเพศ 4.การจัดการปัญหา ดํา 
เนนิการอยา่งจรงิจังทนัทฯี 5.กรณีมกีารรอ้งเรยีนมกีารแตง่ตั �งคณะกรรมการดํา เนนิการเรื�องนี�โดยเฉพาะฯ 
6.มกีารตดิตามผลการดํา เนนิงานอยา่งตอ่เนื�อง โดยโรงพยาบาลกํา หนดชอ่งทางการรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์ไว ้
ชดัเจน และประชาสมัพันธใ์หเ้จา้หนา้ที�ในหน่วยงานทราบ (จนท.สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี�กลุม่งานประกนัฯได ้
ทั �งในเวลาและนอกเวลาราชการ)

ขอ้ 7



7. ปีงบประมาณที�ผา่นมา หน่วยงานของทา่นมกีารรอ้งเรยีนปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคาม
ทางเพศในการทํางานหรอืไม ่*

ม ี(ตอบขอ้ 8 - 10)

ไมม่ี

สรา้ง Google ฟอรม์ของคณุเอง

รายงานการละเมดิ

https://docs.google.com/forms?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc_KH-t8YSou5riPO6UGngtQpaSgDuGSpAQ8bD7Sq9dGXGalA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_KH-t8YSou5riPO6UGngtQpaSgDuGSpAQ8bD7Sq9dGXGalA/viewform&usp=mail_receipt_abuse


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารสว่นภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ขอนำข้อมูลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
เผยแพรท่างเวปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทา 

สำหรับหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสงักัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน :  โรงพยาบาลแมท่า    
วัน/เดือน/ปี :   1 กันยายน 2564    
หัวข้อ :   EB 24 หน่วยงานมนีโยบายเเละมีเเนวปฏิบัตทิี่เครารพสิทธิมนษุยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัตงิานมาตรการในการ
ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมดิ 

หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบรายงานศนูยป์ฏบิัตกิารต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 
2.  รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการลว่งละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเวป็ไซค์ของหน่วยงาน 
 

เว็บไซต์โรงพยาบาล :  http://www.mth.go.th 
 
หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

                  
 

(นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  
 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
              นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

               รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมท่า 
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

 
  

วันที ่ 6  ธนัวาคม  2562 วันที ่  6  ธนัวาคม  2562…. 
 

 
ผู้รับผดิชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

                                                                 
(นางสาววิภารัตน ์  ราชปญัญา) 

ตำแหนง่ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 
วันที ่1 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2564 

 
 

http://www.mth.go.th/

