
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/3.๑    วันท่ี   5   มกราคม  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง การกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔            

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใหบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด และกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตองมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เปน
ลายลักษณอักษร รวมถึงกำหนดใหจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ตามกรอบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence - Based 
Integrity and Transparency Assessment)  ในสวนของ EB 24 นั้น  

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาแลวเพื่อใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 24 จึงขอ
ความเห็นชอบในการอนุมัติกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
โดยการลงนามในประกาศเจตนารมณปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทำงาน 
และอนุมัติใหใชคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ และหากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของ
หนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

        
                                 ( นางพนม  พรหมเมศร ) 

                             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
           หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

         อนุมัติ / อนุญาต  
 

             
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง เจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

 

         คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลมีเจตนารมณ
รวมกันที่จะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคลและสรางองคกรท่ีปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไมกระทำการใดที่เปนการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคบับัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ลูกจาง และบุคคลที่เก่ียวของ
ในการติดตอประสานงานหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานดังกลาว โรงพยาบาลวัดโบสถจะดำเนินการดังนี ้

  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยโดยคำนึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทำการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
ตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเรื่องของเพศและไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน 
 ๒. สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง 
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให 
ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลที่เก่ียวของหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 ๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงานเพ่ือมิใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                                                            
(นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 

 

 

คูมือแนวปฏบิัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 

  



คำนำ 

 

 คูมือแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานฉบับนี้  
ไดจัดทำตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาล
วัดโบสถ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔เพ่ือใหบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดย
เครงครัด ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity& 
Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ(Evidence - 
Based Integrity and Transparency Assessment) EB 24 

กลุมงานบริหารงานทั่วไป หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรในหนวยงานทุกคนไมวาอยูในสถานะใดจะไดรับ
การปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมถึงทุกคน
ตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 

 

        กลุมงานบริหารทั่วไป 
 5   มกราคม 2564 

 

  



สารบัญ 

 เรื่อง หนา 

1.แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1 

2. การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ         1 

3.พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ     1 

4.พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  2 

5.สิ่งที่ควรกระทำเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ       3 

6. กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ        3 

7. หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน         4 

8. ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน         4 

9. หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก          4 

10. เอกสารอางอิง  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบตัิเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 

 
 แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จัดทำขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไมวาอยู
ในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจาก การถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้ 

 โรงพยาบาลวัดโบสถ จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหปราศจากการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณีการรองเรียนเรื่อง การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที 
รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลด ความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการลวงละเมิด/คกุคามทางเพศขึ้น  

การลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ คือ 
 การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอำนาจที่ไมพึง ปรารถนาดวย
วาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของ ลามกอนาจารเก่ียวกับ
เพศ หรือกระทำอยางอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการที่นาจะทำใหผูอื่นไดรับ ความเดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับ
อาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระทำใดที่กอใหเกิดบรรยากาศ 
ไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใด
ตอผูเสียหายทั้งในหนวยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคบับัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

  บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตง
กายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา ผูที่ไมสนิทสนม/เพศตรงขาม หรือ
มีผูที่ไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลา ทำงาน เปนตน 

  บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม ทางเพศ
เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิดข้ึนกับเพื่อน
รวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมท้ังชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน ปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การทำงาน 

 ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา ทำงานหรือ
ไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบ กอนทุกครั้ง 

 บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณตา การทำงานของ
ตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 
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พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบตัิเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การลวงละเมิตหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ พฤติกรรมได
อยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทำเก่ียวกับเพศ ซึ่งผูถูกกระทำ ไมตองการและมีความ
เดือดรอนรำคาญ 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
เรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 

 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท ลามก การเรียก
ผูหญิงดวยคำที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน 

 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูดที่ 
สอไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาวลือ
เก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอืน่ 

๓. การกระทำทางกาย เชน 

การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลำ การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส
กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อื่นใดที่ไมนาพึงประสงค 
การดึงคนมานั่งตัก เปนตน 

การตามซื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ ขวางทางเดิน 
การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำลายหก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อ
ไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 
 ๔. การกระทำอ่ืนๆ เชน 

  การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโป ในที่ทำงานและใน
คอมพิวเตอรของคน 

  การแสดงออกที่เก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ในท่ีสาธารณะ 
การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 
 ๕. การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

  การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตำแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 
การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการทำงาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน 
ขอใหไปคางคนืดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทำอยางอ่ืน ที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

  การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำราย การบังคับใหมีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 
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สิ่งท่ีควรกระทำเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศนั้น 

 สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทำหยุดการกระทำ และเรียกผูอ่ืนชวย 

 บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือ ถาย Video Clip 
(หากทำได) 

 บันทึกเหตุการณที่เก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 

 แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันท ี

 หารือเหตุการณที่เกิดข้ึนกับเพื่อนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาที่เกิดขึ้น กับผูบังคับบัญชา 
บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือ รวมไปเปนเพื่อนก็ได 

 กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอม จากผูถูกกระทำ 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 
 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ ในการแกไข
ปญหาเปนลำดับแรก 

 สิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดำเนินการ 

 ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทำเพื่อแจงใหผูกระทำทราบ
พฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทำ ผูถูกกระทำอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือ พูดในนามตนเองได 

 ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดำเนินการดังนี้ 
 ๐ รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทำ หลังจากเกิดเหตุการณขึ้น และให
ผูบังคบับัญชาดำเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไมดำเนินการใดๆ ถือวาผูบังคับบัญชา ละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาที่ 
  ๐ รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมี การประชุม
หารือระหวางฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือ ในการยุติเรื่องดังกลาว 
ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 

 สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดำเนินการ 

 ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงต้ังคณะทำงานสอบขอเท็จจริง จำนวน ไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย
ประธานคณะทำงานที่มีตำแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของ โดยมีตำแหนงไมต่ำกวาคูกรณี โดยอาจมี
บุคคลที่มีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคล ที่ผูเสยีหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได 
หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการ สอบขอเท็จจริง ทั้งนี้ 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
ในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกัน โดยความยินยอมของผูถูกกระทำ ฯลฯ 

 เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหทั้งสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน เปนลายลักษณอักษร 
และใหเก็บไวในแฟมประวัติของทั้งสองฝาย 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

 ผูบังคบับัญชาทุกระดับของผูกระทำ  

  คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน / ชมรมจริยธรรม 

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

 ซองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข ตู ป.ณเปนตน 

 ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสารฯ เปนตน 

 ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ กระบวนการ 
หากไมมีการดำเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

 ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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กลุมบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/3.2    วันท่ี   6     มกราคม  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง แจงเวียนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔            

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

  ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔โดยการจัดทำประกาศเจตนารมณการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเปนลายลักษณอักษร รวมถึงจัดทำคูมือแนวปฏิบัติ
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบั ติ โดยเครงครัด ทั้ งนี้  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ นงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ ( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB 24 

  ในการนี้ โรงพยาบาลวัดโบสถ ขอแจงเวียนประกาศเจตนารมณปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลวัดโบสถ ใหทุกกลุมงาน งานทุกงาน และบุคลากรในสังกัดทุก
คน ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

 

                                                                  
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 
 

  
 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/16    วันท่ี   1     มีนาคม  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามที่  กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตองมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานเปนลายลักษณอักษร รวมถึงกำหนดใหจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึงท้ังนี้ ตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity& 
Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB 24และ โรงพยาบาลวัดโบสถ ได
ดำเนินการตามมาตรการดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวนั้น 

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลวัดโบสถตามเอกสารที่แนบทาย 
และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตามแบบฟอรมเผยแพร โดยมีผลการดำเนินการดังนี ้

1. ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖4 

2. ดำเนินการจัดทำคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖4 

3. ดำเนินการจัดทำบันทึกขอความแจงเวียนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ 2564 ใหทุกกลุมงานรับทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕๖4 

4. ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอรมที่กำหนด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตใหนำเผยแพรผานเว็บไซตหนวยงานตอไป 

        
                                 ( นางพนม  พรหมเมศร ) 

                             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
           หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

         ทราบ / อนุญาต  
 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

๑. หนวยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ   . 

๒. หนวยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯกลุมงานบริหารทั่วไป. 

 โทรศัพท 055-061079 ตอ 100โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗. 

๓. การประกาศเจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

     ๓.๑ ดำเนินการเปนลายลักษณอักษร   มี       ไมม ี

 ๓.๒ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง       มี       ไมมี 

๔. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 ๔.๑ ดำเนินการเปนลายลักษณอักษร       มี       ไมม ี

 ๔.๒ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง       มี       ไมมี 

๕. มกีารเสรมิสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เปนการลวงละเมิด/คกุคามทางเพศ โดย  

   จัดทำหนังสือเวียนเพ่ือใหบุคลากรทราบโดยท่ัวไป 

   จัดทำแผนพับ / จดหมายขาว / การเผยแพรตามบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน  

   จัดทำคูมือปฏิบัติสำหรับแจกขาราชการและเจาหนาที่ทุกคน  

  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู 

  ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย 

  กำหนดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศขาราชการใหม 

  กำหนดชองทางรับเรื่องราวรองทุกขภายในหนวยงาน 

  กำหนดไวในแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหนวยงาน  

   อื่น ๆ ไดแก................................................................................................................................... 

๖.  การกำหนดกลไกการรองทุกขภายในหนวยงานตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด

 หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   มี ไดแกรองทุกขผานชองทางตางๆ เชน กลองรับเรื่อง ฯลฯ  ไมมี 

๗. ปงบประมาณที่ผานมา หนวยงานของทานมีการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในการทำงานหรือไม 

 ม ี(ตอบขอ ๗.๑ - ๗.๕)    ไมมี 

  ๗.๑ จำนวนการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน............... ครัง้ 

 

 

/๗.๒ รูปแบบ... 

 

 

 



- ๒ - 
 

 

   ๗.๒ รูปแบบปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดข้ึนในหนวยงาน    

    ทางวาจา ............... ครั้ง  ทางกาย ............... ครั้ง 

    ทางสายตา ............... ครัง้  ถูกกระทำโดยมีผลประโยชนเก่ียวของ............... ครั้ง 

    ถูกกระทำลักษณะอ่ืนๆ ............... ครั้ง ไดแก ............................................................................... 

  ๗.๓ ลักษณะการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงานของทาน  

   ผูบังคับบัญชากระทำตอผูใตบังคับบัญชา 

   ผูใตบังคับบญัชากระทำตอผูบังคับบัญชา  

   เพื่อนรวมงานกระทำตอเพื่อนรวมงาน 

   บุคลากรภายในหนวยงานกระทำตอผูที่เกี่ยวของหรือดำเนินงานรวมกับหนวยงานของทาน 

  เชน นักศกึษาฝกงาน ผูรบัจาง หรือผูรับบริการ เปนตน 

  ๗.๔ สถานที่เกิดกรณกีารลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน 

     ภายในหองทำงาน    บริเวณที่ลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานท่ีทำงาน 

     พื้นทีป่ฏิบัติงานนอกสำนักงาน  อื่น ๆ ไดแก ................................................................ 

 ๗.๕ การจัดการในกรณีมีการรองเรียนประเด็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หนวยงานไดดำเนินการ

  ตามมาตรการฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวของอยางไร 

   ................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................ 

  

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

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  ๑  มีนาคม 256๔ 
หัวขอ: รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทำงานประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการกำกับติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                  
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....1.... เดือน..มีนาคม.... พ.ศ..256๔...             วันที่....1..... เดือน....มีนาคม.... พ.ศ. ..256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


