
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง  โทร. 5057                             

ที ่  รน ๐03๓.201/พิเศษ วันท่ี  4  สิงหาคม  256๕ 

เร่ือง   รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง เจตนารมณการปองกัน

และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน รอบ ๑๒ เดือน 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

๑. ตนเรื่อง 
      ตามที่ โรงพยาบาลระนอง ไดจัดทําประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง เจตนารมณการ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานพรอมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานข้ึน เพ่ือเปนสรางและรักษาสภาพแวดลอมใน
การทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความ
เขาใจเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  

 ๒. ขอเท็จจริง 
       โรงพยาบาลระนองจึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหา

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ข้ึนเพื่อ
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากการจัดทําประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง เจตนารมณการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

๓. ขอพจิารณา 
      ไดพิจารณาแลว เห็นควรนํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และ
อนุญาตใหนําขึ้นเผยแพรบนเวบ็ไซตของโรงพยาบาลระนอง 

                   ๔. ขอเสนอ   
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามรับทราบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 
 

 
 
 

        
                   ทราบ/อนญุาต 
 
 
                (นายอรุณ สัตยาพิศาล) 
           ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 



แบบรายงานผลการดาํเนนิงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการลว่งละเมดิหรอื
คกุคามทางเพศในการทาํงาน ประจาํปีงบประมาณ 2565 หนว่ยงานในสาํนกังานปลดั
กระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค

Google Forms <forms-receipts-noreply@google.com>
พฤ 2022-08-04 3:12 PM

ถงึ: lawyer_bas@hotmail.com <lawyer_bas@hotmail.com>

Thanks for filling out แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการทํางาน ประจํา
ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
 ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค  
Here's what was received.

แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอื
คกุคามทางเพศในการทํางาน ประจํา
ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในสํานักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ราชการบรหิารสว่น
ภมูภิาค  

Email *

lawyer_bas@hotmail.com

ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค จังหวดั *

ระนอง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRrL-1aTM9J3tYSQ_yGNzIIVJXTXVK0jVD7jEGHaOT3QwFsQ/viewform?usp=mail_form_link


หน่วยงาน *

โรงพยาบาลทั�วไป

โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทั�วไป/โรงพยาบาลชมุชน/โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล

ชื�อหน่วยงาน *
เชน่ โรงพยาบาลxxxxx

โรงพยาบาลระนอง

หน่วยงานที�รับผดิชอบการรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการฯ *
เชน่ กลุ่มงานxxxx  โรงพยาบาลxxxx

กลุง่งานบรหิาร โรงพยาบาลระนอง

เบอรโ์ทรศพัท ์*
เชน่ โทรศัพท ์xxx-xxxxxx

0954533059

แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการฯ

1. การประกาศเจตนารมณใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ
ในการทํางาน มกีารดําเนนิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร *

ม ี(โปรดระบ)ุ

ไมม่ี

วนัที�ประกาศเจตนารมณ์



โปรดระบวุนัที�ประกาศเจตนารมณใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิทางเพศใน
การทํางาน *

MM

02 /

DD

07 /

YYYY

2565

ขอ้ 2 - 6

2. การประกาศเจตนารมณใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ
ในการทํางาน มกีารประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากรในองคก์รรับทราบอยา่งทั�วถงึ *

มี

ไมม่ี

3. การจัดทําแนวปฏบิตัเิพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศใน
การทํางาน มกีารดําเนนิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร *

มี

ไมม่ี

4. การจัดทําแนวปฏบิตัเิพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศใน
การทํางาน 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

Other:  

6. การกําหนดกลไกการรอ้งทกุขภ์ายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการทํางาน *

ม ี(โปรดระบ)ุ

ไมม่ี

โปรดระบกุลไกการรอ้งทกุขภ์ายในหน่วยงานตามมาตรการฯ

ไดแ้ก ่*

ผา่นหน่วยงานรับเรื�องรอ้งเรยีน/Facebook ประชาสมัพันธ ์รพ ระนอง

ขอ้ 7

7. ปีงบประมาณที�ผา่นมา หน่วยงานของทา่นมกีารรอ้งเรยีนปัญหาการลว่งละเมดิหรอืคกุคาม
ทางเพศในการทํางานหรอืไม ่*

ม ี(ตอบขอ้ 8 - 10)

ไมม่ี

Create your own Google Form

Report Abuse

https://docs.google.com/forms?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfRrL-1aTM9J3tYSQ_yGNzIIVJXTXVK0jVD7jEGHaOT3QwFsQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRrL-1aTM9J3tYSQ_yGNzIIVJXTXVK0jVD7jEGHaOT3QwFsQ/viewform&usp=mail_receipt_abuse


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ

ในการทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอบ ๑๒ เดือน (เดอืนตุลาคม 2564-เดือนกนัยายน 2565) 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดือน/ป: 4 สิงหาคม 2565 
หัวขอ: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในการ
ทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง เจตนารมณ
การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ 
Linkภายนอก: ไมม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันที.่......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรอืงเดช มสิุด 

               นิติกร 

    4              สิงหาคม ...           2565 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    4              สิงหาคม            2565 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    4              สิงหาคม              2565 


