
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 
ตามประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลดงเจริญ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน)บริหารทั่วไป งานพัสดุ 
วัน/เดือน/ปี :  30 สิงหาคม 2564     
หัวข้อ : EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ
หน่วยงาน ตามแบบรายงานที่ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 
2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
............................................................................................................................................. .............................................. 
Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
.......................................................................................................................................... ................................................. 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
                   รุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์                                                 ปัทมา สายสุจริต 
                 (นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์)                                       (นางสาวปัทมา สายสุจริต)                                    
   ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ                               
        วันที่ 30  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                           วันที่  30  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564     
                                                                              

                                                               
                                                       

                                                  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                           ปฐมพงษ์ จันข า 
                                                        (นายปฐมพงษ์ จันข า)                                    
                                    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
                                              วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564     
 
                     

 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานประจ าปีงบประมาณ 2564 

**************************************** 
1. หน่วยงาน โรงพยาบาลดงเจริญ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ ฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล  
ดงเจริญ โทรศัพท์ 056 – 039790  โทรสาร 056 – 039790 
3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 3.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร                                  มี       ไม่มี 
 3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง   มี       ไม่มี 
4. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 4.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง   มี       ไม่มี 
5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ฯ และ พฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทาง
เพศ โดย 
  จัดท าหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
  จัดท าแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
  จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
  ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือ การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
  ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
  ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 
  วิธีการอ่ืน ๆ ได้แก่.......................................................................................  
6. การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือ คุกคามทางเพศในการท างาน 

  มีได้แก่ โดยขอคำปรึกษา คำแนะนำ มีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน  
6.1 เว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญhttp:/www.djrhos.com  
6.2 ทางอีเมล์dongcharoen.hospital@gmail.com 
6.3 ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าติ/ชม จ านวน 1 ตู้ บริเวณหน้าห้องบัตร โรงพยาบาล        
ดงเจริญ  
6.4 จดหมาย / ไปรษณีย์ ถึง หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลดงเจริญ ต าบลส านักขุน
เณร   อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210 
6.5 โทรศัพท์ 0 5603 9790 ต่อ 101 หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หรือ หัวหน้ากลุ่มการ          
พยาบาล 0 5603 9790 ต่อ 112 ในเวลาราชการ 

              6.6 โทรสาร 0 5603 9790 
              6.7 ติดต่อด้วยตนเอง ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ 
   ไม่มี........................................................................................................................ ... 

7.ปีงบประมาณ... 

http://www.djrhos./
mailto:dongcharoen.hospital@gmail.com


-2- 
7. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน หรือไม่ 
  มี (ตอบข้อ 7.1 – 7.5 )          ไม่มี   
 7.1 จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน................. ครั้ง 
 7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
  ทางวาจา.................ครั้ง            ทางกาย.....................................ครั้ง 
  ทางสายตา..............ครั้ง   ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง...............ครั้ง 
  ถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ.....................ครั้ง ได้แก่..................................................................  
 7.3 ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วงงาน 
   ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อผู้บังคับบัญชา 
   เพ่ือนร่วมงาน กระท าต่อ เพ่ือนร่วมงาน 
   บุคคลภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เก่ียวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของ
 ท่าน เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับบริการ เป็นต้น 
 7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
   ภายในห้องท างาน 
   บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 
   พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน 
   อ่ืน ๆ ได้แก่......................................................................... 
 7.5 การจัดการในกรณีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้
 ด าเนินการ ตามมาตรการ ฯ กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
 ...................................................................................................................... ................................ 
 ............................................................................................................................. ......................... 
 ...................................................................... ................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ......................... 
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