
 
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-๗86452-4 

ที ่ พช.๐๐๓๒.301/7225 วันที่    31   สิงหาคม  2564    

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
          ทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
ตามที่ โรงพยาบาลวังโป่ง ได้กำหนดกรอบแนวทาง ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๒๔ ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดง 
Link หลักฐานช่องทาง จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง ได้ดำเนินการกำกับติดตาม ผลการ
ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
ไตรมาสที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   

 
 
 

                          ( นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง) 
          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
 
            อนุมัติ         ไม่อนุมัติ 

                         
   
 

   ( นายสุรศักดิ์ จันทร์เกตุ ) 
                นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
 

 



   

แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

********************** 
1. หน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามาตรการฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัง
โป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท ์๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖  โทรสาร ๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ ต่อ ๑๑๗  
3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
3.1 ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร มี ไม่ม ี 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง มี ไม่มี   
4. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
4.1 ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร มี ไม่ม ี 
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง มี ไม่มี  
5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ 
โดย  
จัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป   
จัดทำแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน   
สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้  
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย  
กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  
กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน  
กำหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  
วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่ เผยแพร่ผ่านเฟสบุคของหน่วยงาน  
6. การกำหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   
     มี ได้แก่ ร้องทุกข์ด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่มี  
7. ปีงบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน หรือไม ่ 
 มี (ตอบข้อ 7.1-7.5) ไม่ม ี 
7.1 จำนวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน ครั้ง  
7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน  
ทางวาจา ครั้ง ทางกาย ครั้ง  
ทางสายตา ครั้ง ถูกกระทำโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ครั้ง  
ถูกกระทำลักษณะอื่นๆ ครั้ง ได้แก ่ 



7.3 ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน  
ผู้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงาน กระทำต่อ เพ่ือนร่วมงาน  
บุคคลภายในหน่วยงาน กระทำต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  
เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น  
7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน  
ภายในห้องทำงาน  
บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทำงาน  
พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกสำนักงาน  
อ่ืนๆ ได้แก่  
7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ดำเนินการ ตาม
มาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร  
********************** 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี      31 สิงหาคม  2564 
หัวข้อ  บันทึกข้อความ  รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
บันทึกข้อความ  รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงาน 
หมายเหตุ 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                         สุภาวดี ตั้งเมืองทอง                               นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่.....31.....เดือน...สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4.   วันที่.....31.....เดือน...สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ... 
วันที่.....31.....เดือน...สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 

 
 



 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗86452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/2118 วันท่ี       5  มีนาคม  2564    

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามแนวการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม  

          ทางเพศในการทํางานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
ตามท่ี โรงพยาบาลวังโปง ไดกําหนดกรอบแนวทาง ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร กําหนดใหผูบริหารของหนวยงานไดแสดงเจตจํานงการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ( Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๒๔ ) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการดําเนินงานตามแนวการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ และเผยแพรผานเว็บไซตตามแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต และแสดง 
Link หลักฐานชองทาง จากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการกํากับติดตาม ผลการ
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
ไตรมาสท่ี ๒ แลวขอเรียนวามาตรการตามกรอบแนวทางดังกลาวเริ่มประกาศใช ณ 1 มีนาคม ๒๕๖๔         
จึงยังไมสามารถประเมินผลการดําเนินการตามแบบรายงานได คาดวาสามารถรายงานไดในไตรมาสตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   

 
 
 

                          ( นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง) 
          นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 
            อนุมัติ         ไมอนุมัติ 

                         
   
 

   ( นายสุรศักดิ์ จันทรเกตุ ) 
                นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
                                                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 

 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      1 มีนาคม  2564 
หัวขอ  หนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศโรงพยาบาลวังโปง  
เรื่อง ประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
หนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศโรงพยาบาลวังโปง เรื่องประกาศ
เจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
หมายเหตุ 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                         สุภาวดี ตั้งเมืองทอง                               นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี.....1.....เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4.   วันท่ี.....1.....เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4. 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ... 
วันท่ี.....1.....เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
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