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แบบรายงานผลการปฏบติตาม 
มาตรการปองกน และแกไขปญ หาการลวงละเมด หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ประจําปงบประมาณ 2564 
********************** 1.  

หนวยงาน สํานั กงานสาธารณสั ขอัําเภอหนองม่วงจั งหวั ดลพบ รั  
 

2.  หนวยงานทั ่รั บผั ดชอบการรายงานผลการดัําเนั นงานตามาตรการฯ งานกฏหมาย กลั มงานบรั หารทั  ัวไปัโทรศ พท -
 โทรสาร -  

3. การประกาศเจตนารมณในการปองก นและแกไขปญหาการลวงละเม ดหรือค กคามทางเพศในการทํางาน 
3.1 ดัําเนั นการเปนลายลั กษณอ กษร 🗸🗸 ม   ไมม  
3.2 ประชาสั มพั นธใหบั คลากรในองคกรรั บทราบอยางทั ่วถั ง 🗸🗸 ม   ไมม  

4.  การจั ดทัําแนวปฏ บ ัตั เพัื่อปองกั นและแกไขปญหาการลวงละเมั ดหรัือคั กคามทางเพศในการทัํางาน 
4.1 ดัําเนั นการเปนลายลั กษณอ กษร 🗸🗸 ม   ไมม  
4.2 ประชาสั มพั นธใหบั คลากรในองคกรรั บทราบอยางทั ่วถั ง 🗸🗸 ม   ไมม  

5.  ม การเสรั มสรางความรั ความเขาใจเกั ่ยวกั บมาตรการฯ และพฤตั กรรมทั ่เปนการลวงละเม ด/คั กคามทางเพศ โดย 
🗸🗸 จั ดทัําหนั งสัือเวั ยนเพัื่อใหบ ัคลากรทราบโดยทั ่วไป 

 จ ดทําแผนพ บ/จดหมายขาว/การเผยแพรตามบอรดประชาส มพ นธของหนวยงาน 
 จั ดทัําคั มือปฏ บั ต ัสัําหรั บแจกขาราชการและเจาหนาทั ่ทั กคน 

🗸🗸 สอดแทรกในก จกรรมการจ ดการความร  
 ประชาสั มพั นธทางเสั ยงตามสาย 

 กําหนดเปนสวนหน ่งของหล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร หรือการปฐมน เทศขาราชการใหม 
🗸🗸 กัําหนดชองทางรั บเรัื่องราวรองทั กขภายในหนวยงาน 

 กัําหนดไวในแผนแมบทการสงเสร มความเสมอภาคหญั งชายของหนวยงาน 
🗸🗸 วั ธั การอื่นๆ ไดแก.ผานการประชั ม/อบรม เชน ประชั มประจัําเดัือน............................................................ 

6. การกําหนดกลไกการรองท กขภายในหนวยงานตามมาตรการในการปองก นและแกไขปญหาการลวงละเม ดัหรือค กคามทางเพศในการทํางาน 
🗸🗸 มั  ไดแก ชองทางการรองเรั ยน.......................  

 ไมม  
7. ปงบประมาณท ่ผานมาัหนวยงานของทานม การรอัหรัือไม 

 ม ั(ตอบขอ 7.1-7.5) 🗸🗸 ไมม  
งเร ยนปญหาการลวงละเม ดหรือค กคามทางเพศในการทํางาน 

7.1 จัํานวนการรองเรั ยนปญหาการลวงละเมั ดหรัือคั กคามทางเพศในหนวยงาน  - ครั ้ง 
7.2 รั ปแบบปญหาการลวงละเมั ดหรัือคั กคามทางเพศทั ่เกั ดขั ้นในหนวยงาน 

  ทางวาจา  -  ครั ้ง   ทางกาย   - ครั ้ง 
  ทางสายตา  - ครั ้ง   ถั กกระทัําโดยม ัผลประโยชนเกั ่ยวของ  - ครั ้ง 
  ถั กกระทัําลั กษณะอื่นๆ  - ครั ้ง ไดแก   

/ 7.3 ลั กษณะการ... 
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7.3 ลั กษณะการลวงละเม ดหรัือคั กคามทางเพศในหนวยงาน 
  ผั บั งคั บบั ญชา กระทัําตอ ผั ใตบั งค ับบั ญชา 

   ผ ใตบ งค บบ ญชาักระทําตอ ผ บ งค บบ ญชา 
  เพัื่อนรวมงาน กระทัําตอ เพัื่อนรวมงาน 
  บั คคลภายในหนวยงาน กระทัําตอ ผั ทั ั เกั ่ยวของหรัือดัําเนั นงานรวมกั บหนว เชน นั กศั กษาฝกงาน ผั รั บจาง หรือผ ร บบร การ 

เปนตน 
7.4 สถานทั ่เกั ดกรณั การลวงละเม ดหรัือคั กคามทางเพศในหนวยงาน 

  ภายในหองทัํางาน 
 บร เวณท ล่ บตาคนหรือม มอ บภายในสถานท ่ทํางาน 
  พัื้นทั ่ปฏ บั ตั งานนอกสัํานั กงาน 

 
 

ยงานของทาน 

 อื่นๆ ไดแก   
7.5  การจั ดการในกรณั ม การรองเรั ยนประเดั นการลวงละเมั ดหรัือคั กคามทางเพศ หนวยงานไดดัตามมาตรการฯ กฎ ระเบั ยบ หรัือกฎหมายทั  ัเกั ่ยวของอยางไร 

ไมม เรัื่องรองเรั ยน 

 
ัําเน นการ 

  

 
 
 
 

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