
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/13.2            วันที่   2  กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง การกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                            .                                                                                                                                                                    

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได จัดทํามาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด และกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตองมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน เปน
ลายลักษณอักษร รวมถึงกําหนดใหจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง  ทั้งน้ี ตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ในสวนของ MOIT 23 น้ัน  

ในการน้ี กลุมงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ MOIT 23 
จึงขอความเห็นชอบในการอนุมัติกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ของโรงพยาบาล วัด
โบสถ โดยการลงนามในประกาศเจตนารมณปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน และอนุมัติใหใชคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี และหากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของ
หนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                    

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

       อนุมัติ / อนุญาต 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง เจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

 

         คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของ โรงพยาบาล วัดโบสถ  มี
เจตนารมณรวมกันที่จะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคลและสรางองคกรที่ปราศจากการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางานดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไมกระทําการใด
ที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ลูกจาง และบุคคลที่
เกี่ยวของในการติดตอประสานงานหรือดําเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทํางานดังกลาว โรงพยาบาลวัดโบสถจะดําเนินการดังน้ี 
 24 ๑.24บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยโดยคํานึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทําการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
ตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเรื่องของเพศ และไมกระทําการใดที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในการทํางาน 
 ๒.สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถไทยใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย 
 ๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให  
ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวของหรือดําเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 ๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางานเพ่ือมิใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  

   ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

                                              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 

 
ประกาศเจตนารมณ 

“การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน” 
ประจําป ๒๕๖๕ 

-------------------------------------- 
ขาพเจานางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พรอมคณะผูบริหาร 

ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล วัดโบสถ  มีเจตนารมณรวมกันที่จะ
สงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรที่ปราศจาก การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางานดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน และไมกระทําการใดที่เปนการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานลูกจาง และบุคคลที่เกี่ยวของใน
การติดตอประสานงานหรือดําเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทํางานดังกลาว โรงพยาบาลวัดโบสถ จะดําเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพใน 
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยโดยคํานึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทําการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเรื่องของเพศ และไมกระทําการใดที่เปนการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน 

๒. สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล วัดโบสถ  ใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และเคารพใน
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให
ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และ
บุคลากรทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของหรือดําเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 

๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางานเพื่อมีใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

   ประกาศ ณ วันที่  4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                      
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 23 
ภาพถายกิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ประจําปงบประมาณ 256๕ 
                            วันที่ 4 กุมภาพันธ 256๕ เวลา 13.00 น. 
                            ณ หองประชุมราชาวด ีโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
คูมือแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



 

คํานํา 

 

 คูมือแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ฉบับน้ี  
ไดจัดทําตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของ โรงพยาบาล
วัดโบสถ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ เพ่ือใหบุคลากรสังกัด โรงพยาบาลวัดโบสถ  ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดย
เครงครัด ทั้งน้ี ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity& 
Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ ๕ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ในสวนของ MOIT 23 

กลุมงานบริหารงานทั่วไป หวังเปนอยางย่ิงวา บุคลากรในหนวยงานทุกคนไมวาอยูในสถานะใดจะไดรับ
การปฏิบัติดวยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  รวมถึงทุกคน
ตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี 

 

        กลุมงานบริหารทั่วไป  
 กุมภาพันธ 256๕ 

 



 

สารบัญ 

 เรื่อง หนา  

1.แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 1 

2. การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ         1 

3.พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ     1 

4.พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเน่ืองจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  2 

5.สิ่งที่ควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ       3 

6. กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ        3 

7. หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน         4 

8. ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน         4 

9. หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก          4 

10. เอกสารอางอิง  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทําขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไมวาอยู
ในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจาก การถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติน้ี 
 
 โรงพยาบาลวัดโบสถ จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหปราศจากการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น และจะดําเนินการเมื่อเกิดกรณีการรองเรียนเรื่อง การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที 
รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลด ความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น  
 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
 การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปนการบังคับ การใชอํานาจที่ไมพึง ปรารถนาดวย
วาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของ ลามกอนาจารเกี่ยวกับ
เพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนไดรับ ความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย 
หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระทําใดที่กอใหเกิดบรรยากาศ 
ไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไข ซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงต้ัง หรือผลกระทบอ่ืนใด
ตอผูเสียหายทั้งในหนวยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  
 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 • บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

 • บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกาย
ใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา ผูที่ไมสนิทสนม/เพศตรงขาม หรือมีผูที่
ไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลา ทํางาน เปนตน 

 • บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิดขึ้นกับเพ่ือน
รวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมทั้งชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน ปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การทํางาน 

 • ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเว ลาทํางานหรือ
ไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบ กอนทุกครั้ง 

 • บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณตา การทํางานของ
ตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 
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พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมไดอยาง
ครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผูถูกกระทํา ไมตองการและมีความเดือดรอน
รําคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา เชน 
 การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป คอเสื้อ 
จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนที่อยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึก เชนเดียวกัน เปนตน 

๒. การกระทําดวยวาจา เชน 

 • การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ 

 • การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ การพูด
เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 

 • การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท ลามก การเรียก
ผูหญิงดวยคําที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน 

 • การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูด 
ที่สอไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน 

๓. การกระทําทางกาย เชน 

• การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส
กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเน้ือตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืนใดที่ไมนาพึงประสงค 
การดึงคนมาน่ังตัก เปนตน 

• การตามซื้อโดยที่อีกฝายหน่ึงไมเลนดวย การต้ังใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ ขวางทางเดิน 
การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทานํ้าลายหก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อ
ไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 
 ๔. การกระทําอ่ืนๆ เชน 

  • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพโป ในที่ทํางานและ
ในคอมพิวเตอรของคน 

  • การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ในที่สาธารณะ 
การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ ที่แสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 
 ๕. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

  • การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 
การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน 
ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืน ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

  • การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 
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สิ่งที่ควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 • แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศน้ัน 

 • สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย 

 • บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือ ถาย Video Clip 
(หากทําได) 

 • บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้น ช่ือของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 

 • แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที 

 • หารือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาที่เกิดขึ้น กับผูบังคับบัญชา 
บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือ รวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

 • กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอม จากผูถูกกระทํา 
 
กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 
 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ ในการแกไข
ปญหาเปนลําดับแรก 
 

 สิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

 • ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพ่ือแจงใหผูกระทําทราบ
พฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือ พูดในนามตนเองได 

 • ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังน้ี 
 ๐ รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณขึ้น และให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใดๆ ถือวาผูบังคับบัญชา ละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาที่ 
  ๐ รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมี การประชุม
หารือระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือ ในการยุติเรื่องดังกลาว 
ซึ่งมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 
 
 สิ่งที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการ 

 • ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวน ไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย
ประธานคณะทํางานที่มีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของ โดยมีตําแหนงไมตํ่ากวาคูกรณี โดยอาจมี
บุคคลที่มีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหน่ึงคน และใหมีบุคคล ที่ผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได 
หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดําเนินการ สอบขอเท็จจริง ทั้งน้ี ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมี
การดําเนินการทางวินัย ขอใหคณะทํางาน นําขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย 
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 • ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาว 
ใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปไดอีก ๓๐ วัน 

 • ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะไมถือวา 
ผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 

 • เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการแกไขปญหา
ตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพ่ือใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก
จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอม จากทั้งสองฝาย การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชา
ในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใหพบปะกัน โดยความยินยอมของผูถูกกระทํา ฯลฯ 

 • เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหทั้งสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน เปนลายลักษณอักษร 
และใหเก็บไวในแฟมประวัติของทั้งสองฝาย 
 
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

 • ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา  

 • คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน / ชมรมจริยธรรม 
 
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

 • ซองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข ตู ป.ณเปนตน 

 • ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสารฯ เปนตน 

 • ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงจนกวาจะเสร็จ กระบวนการ 
หากไมมีการดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 
 
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

 • ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (ศปคพ.) 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 2021 Open Data  
 to Transparency, 2563. 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 202๒More Open , 
to more transparencyคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565, 2564. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 



 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/13.2            วันที่  4  กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง แจงเวียนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                                                                            .                                                                                                                                                                 

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

 ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการ ลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยการจัดทําประกาศเจตนารมณการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานเปนลายลักษณอักษร รวมถึงจัดทําคูมือแนวปฏิบัติ
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรในสังกัด ไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเครงครัด ทั้งน้ี ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  
ของหนวยงานภาครัฐ ( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment) 
MOIT 23 

  ในการน้ี โรงพยาบาลวัดโบสถ ขอแจงเวียนประกาศเจตนารมณปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไข ปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลวัดโบสถ ใหทุกกลุมงาน งานทุกงาน และบุคลากรในสังกัดทุก
คน ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
                                                                                     

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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