แบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖3
************************************
๑. หน่วยงาน .........สานักงานสาธารณสุขอาเภอมะนัง จังหวัดสตูล.......................................................
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการฯ ....สานักงานสาธารณสุขอาเภอมะนัง
โทรศัพท์ .......074-750881......................... โทรสาร ..........074-750881..................................................
๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
๓.๑ ดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  มี  ไม่มี
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  มี  ไม่มี
๔. การจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
๔.๑ ดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  มี  ไม่มี
๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  มี  ไม่มี
๕. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย
 จัดทาหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป
 จัดทาแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 จัดทาคู่มือปฏิบัติสาหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน
 สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้
 ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย
 กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
 กาหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
 กาหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน
 อื่น ๆ ได้แก่...................................................................................................................................
๖. การกาหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน
 มี ได้แก่ 1.กล่องรับความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน
2.ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สานักงานเบอร์ 074-750881
3.ยื่นข้อร้องด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่
 ไม่มี

/7.ปีงบประมาณ...

-๒ -

๗. ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา หน่ วยงานของท่ า นมี การร้ อ งเรี ย นปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อคุ กคามทางเพศ
ในการทางานหรือไม่
 มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)
 ไม่มี
๗.๑ จานวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน ............... ครั้ง
๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 ทางวาจา ............... ครั้ง
 ทางกาย ............... ครั้ง
 ทางสายตา ............... ครั้ง
 ถูกกระทาโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ............... ครั้ง
 ถูกกระทาลักษณะอื่นๆ ............... ครั้ง ได้แก่ ...............................................................................
๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน
 ผู้บังคับบัญชา กระทาต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา
 ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทาต่อ ผู้บังคับบัญชา
 เพื่อนร่วมงาน กระทาต่อ เพื่อนร่วมงาน
 บุคลากรภายในหน่วยงาน กระทาต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน
เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น
๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน
 ภายในห้องทางาน
 บริเวณที่ลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทางาน
 พื้นที่ปฏิบัติงานนอกสานักงาน
 อื่น ๆ ได้แก่ ................................................................
๗.๕ การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ดาเนินการ
ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
************************************

แบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖4
(1 ตุลำคม2563-28 กุมภำพันธ์ 2564)
************************************
๑. หน่วยงาน .........สานักงานสาธารณสุขอาเภอมะนัง จังหวัดสตูล.......................................................
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการฯ ....สานักงานสาธารณสุขอาเภอมะนัง
โทรศัพท์ .......074-750881......................... โทรสาร ..........074-750881..................................................
๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
๓.๑ ดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  มี  ไม่มี
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  มี  ไม่มี
๔. การจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
๔.๑ ดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  มี  ไม่มี
๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  มี  ไม่มี
๕. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย
 จัดทาหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป
 จัดทาแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 จัดทาคู่มือปฏิบัติสาหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน
 สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้
 ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย
 กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
 กาหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
 กาหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน
 อื่น ๆ ได้แก่...................................................................................................................................
๖. การกาหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน
 มี ได้แก่ 1.กล่องรับความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน
2.ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สานักงานเบอร์ 074-750881
3.ยื่นข้อร้องด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่
 ไม่มี

/7.ปีงบประมาณ...
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๗. ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา หน่ วยงานของท่ า นมี การร้ อ งเรี ย นปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อคุ กคามทางเพศ
ในการทางานหรือไม่
 มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)
 ไม่มี
๗.๑ จานวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน ............... ครั้ง
๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 ทางวาจา ............... ครั้ง
 ทางกาย ............... ครั้ง
 ทางสายตา ............... ครั้ง
 ถูกกระทาโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ............... ครั้ง
 ถูกกระทาลักษณะอื่นๆ ............... ครั้ง ได้แก่ ...............................................................................
๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน
 ผู้บังคับบัญชา กระทาต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา
 ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทาต่อ ผู้บังคับบัญชา
 เพื่อนร่วมงาน กระทาต่อ เพื่อนร่วมงาน
 บุคลากรภายในหน่วยงาน กระทาต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน
เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น
๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน
 ภายในห้องทางาน
 บริเวณที่ลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทางาน
 พื้นที่ปฏิบัติงานนอกสานักงาน
 อื่น ๆ ได้แก่ ................................................................
๗.๕ การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ดาเนินการ
ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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