
                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล  อ.ขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   

ที ่ ชร 0032.301/ 101                        วันที ่  1  กันยายน  2564 
เรื่อง  รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
         ในการท างานของหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ................................................... 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

1. เรื่องเดิม 
                           ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าวฯ ไปยังศูนย์ประสาร
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) นั้น 

                            โรงพยาบาลขุนตาล  จึงได้ด าเนินการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมาตรการดังกล่าวรวมถึงแนว
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน โดยมุ่งหมายให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจาก การล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างานเคร่งครัด เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานนั้น 

2. ข้อเท็จจริง 
                             โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดให้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ Evidence – based Integrity and Transparency Assessment: EBIT EB ๒๔ ข้อ ๕ รายงานการ
ก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงานนั้น 

3. ข้อพิจารณา 
                                ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงพยาบาลขุนตาล ได้ด าเนินการดังนี้  

๓.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

- ได้ด าเนินการแล้ว  
๓.๒ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศในการท างาน 
-  ด าเนินการประกาศแล้ว 

 3.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานของหน่วยงาน 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดคุกคาม
ทางเพศในการท างานของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 

 



๓.๔ บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 

- ด าเนินการแจ้งเวียนมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานเรยีบร้อยแล้ว 

 ๓.๕ รายงานการก ากับติตตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 

- ตามท่ีโรงพยาบาลขุนตาล  ได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงานเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน นั้น ทางโรงพยาบาลขุนตาล จึงขอรายงานการ
ก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการท างานของหน่วยงานใน      
ไตรมาส ๔ ไม่มี การล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการท างาน แต่อย่างใด ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลขุนตาล ได้
ปลูกฝังให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องบุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงศิลธรรมจริยธรรมอันดีงามในการท างานกับ
เพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี  

๓.6  ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุนตาล  ด าเนินการขอ
อนุญาตและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลขุนตาลเรียบร้อย 

             4. ข้อเสนอ 
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจรณาอนุมัติจะจัดเป็นประคุณอย่างยิ่ง 
                                                         

 

 (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

       อนุมัติ 
       ไม่อนุมัติ 

 

 

                                                                       (นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
                                                       นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

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

๑. หน่วยงาน :  โรงพยาบาลขุนตาล 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ :  โรงพยาบาลขุนตาล 
 โทรศัพท์ :  0-5360-6221                 โทรสาร :  0-5360-6220 
๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน     
     ๓.๑ ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่มี 
๔. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
 ๔.๑ ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่มี 
๕. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย  

   จัดท าหนังสือเวียนเพ่ือให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป  
   จัดท าแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
   จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน  

  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
  ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
  ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
   ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  
   อ่ืน ๆ ได้แก่........................................................................... ........................................................ 
๖.  การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
 หรือคุกคามทางเพศในการท างาน   มี ได้แก่ .........ศูนย์จัดการข้อร้องเรียน...................   ไม่มี 
๗. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
     ในการท างานหรือไม ่
   มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)      ไม่มี  

  ๗.๑ จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน   ............... ครั้ง 
 
 
 
 
 



/๗.๒ รูปแบบ... 
   ๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน    
    ทางวาจา ............... ครั้ง  ทางกาย ............... ครั้ง 
    ทางสายตา ............... ครัง้  ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ............... ครั้ง 

    ถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ ............... ครั้ง ได้แก่ ...............................................................................  
  ๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน  
    ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บงัคับบัญชา  
    เพื่อนร่วมงาน กระท าต่อ เพื่อนร่วมงาน 
    บุคลากรภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  

  เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 
  ๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 
     ภายในห้องท างาน    บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 
     พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน  อ่ืน ๆ ได้แก่ ................................................................  

 ๗.๕ การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ 
 ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างไร 
   ............................................................................................................................. ................................... 
   ..................................................................................................................................... ........................... 
   .................................................................................................... ............................................................ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล  อ.ขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   

ที ่ ชร 0032.301/102                      วันที ่  1 กันยายน  2564 

เรื่อง  รายงานการก ากับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
        ของหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
 

ตามท่ี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทาง
เพศในการท างานของหน่วยงาน นั้น  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล  จึงขอโปรดลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพิจรณาอนุมัติจะจัดเป็นประคุรอย่างยิ่ง 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

       อนุมัติ 
       ไม่อนุมัติ 

 

 

                                                                       (นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
                                                        นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป................................................... 
วัน/เดือน/ปี............1...........เดือน................กันยายน............... พ.ศ...............2564..............................           
หัวข้อ  รายงาน นโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-64 
หมายเหตุ............................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ) 
                     ต าแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...1...เดือน..กันยายน..พ.ศ....2564                      วัน...1...เดือน..กันยายน..พ.ศ....2564           
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้น 

 
 

(นางสาวอุษมา  ทะทา) 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

วัน...1...เดือน..กันยายน..พ.ศ....2564 
 

 


