
 
  

                                                 บนัทกึขอความ 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
ท่ี   พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑,1/64                      วันท่ี     1  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   การกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด และกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตองมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เปน
ลายลักษณอักษร รวมถึงกำหนดใหจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึง ท้ังนี้ ตามกรอบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ในสวนของ MOIT 23 นั้น  

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ MOIT 23 
จึงขอความเห็นชอบในการอนุมัติกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย โดยการลงนามในประกาศเจตนารมณปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน และอนุมัติใหใชคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ และหากเห็นชอบขออนุญาต
เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  
 
    (นายอวบ  มีแดนไผ) 

หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
                     อนมัุติ / อนุญาต 

 
 

                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       3  มีนาคม  256๕ 
หัวขอ  :   การกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
             ในการทำงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              การกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
              ในการทำงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี 3  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕               วันท่ี 3  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                           วันท่ี 3  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 



 

 
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

เรื่อง  เจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 

            คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชนครไทย มีเจตนารมณรวมกันท่ีจะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรท่ีปราศจาก

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 

และไมกระทำการใดท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 

ลูกจาง และบุคคลที่เกี่ยวของในการติดตอประสานงานหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นครไทย 

 ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ในการทำงานดังกลาว โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย จะดำเนินการ ดังนี้ 

 23 ๑. 23บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยโดยคำนึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทำการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

ตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเรื่องของเพศ และไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในการทำงาน 

 ๒. สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน 

และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซึ่งกันและกัน และ

เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

 ๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให 

ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากร

ทุกคน และบุคคลท่ีเก่ียวของหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 

 ๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการทำงาน เพ่ือมิใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
                                                                                                        

                                     (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                                      ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
 

 

 

 
ประกาศเจตนารมณ 

“การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน” 
ประจำป ๒๕๖๕ 

-------------------------------------- 
ขาพเจา นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

พรอมคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย มีเจตนารมณรวมกันที่จะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรที่ปราศจาก
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 
และไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
ลูกจาง และบุคคลที่เกี่ยวของในการติดตอประสานงานหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย 

ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานดังกลาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จะดำเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซึ่งกันและกนั เคารพใน 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยคำนึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทำการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเร่ืองของเพศ และไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 

๒. สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให
ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และ
บุคลากรทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน เพื่อมีใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

            ประกาศ ณ วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ MOIT 23 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปงบประมาณ 256๕  
วันท่ี  3  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา 15.00 น. 

ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ MOIT 23 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปงบประมาณ 256๕  
วันท่ี  3  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา 15.00 น. 

ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 

 
 

 
 



 

 

 

คูมือแนวปฏบิัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
                      

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทย 

 

  



คำนำ 

 

 คูมือแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานฉบับนี้  
ไดจัดทำตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ท้ังนี้ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ในสวนของ 
MOIT 23   

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรในหนวยงานทุกคน ไมวาอยูในสถานะใด จะไดรับ
การปฏิบัติดวยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมถึงทุกคน
ตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้  

 

          กลุมงานบริหารท่ัวไป 
                                                                                      มีนาคม  256๕ 
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แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จัดทำข้ึนตาม
มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไมวาอยู
ในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจาก การถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้ 
 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหปราศจาก
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกำหนดมาตรการ
ปองกันและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะดำเนินการเม่ือเกิดกรณีการรองเรียนเรื่อง การลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศอยางทันทวงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลด ความเสี่ยงท่ีจะทำใหเกิดการลวงละเมิด/
คุกคามทางเพศข้ึน  
 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
 การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอำนาจท่ีไมพึง ปรารถนาดวย
วาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของ ลามกอนาจารเก่ียวกับ
เพศ หรือกระทำอยางอ่ืนในทำนองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทำใหผูอ่ืนไดรับ ความเดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย 
หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระทำใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศ 
ไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไข ซ่ึงมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใด
ตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  
 
พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 • บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

 • บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกาย
ใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา ผูท่ีไมสนิทสนม/เพศตรงขาม หรือมีผูท่ี
ไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลา ทำงาน เปนตน 

 • บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศ
เกิดข้ึนในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิดข้ึนกับเพ่ือน
รวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมท้ังชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกัน ปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีการทำงาน 

 • ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลาทำงานหรือ
ไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบ กอนทุกครั้ง 

 • บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณตา การทำงานของ
ตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 
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พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุพฤติกรรมไดอยาง
ครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทำเก่ียวกับเพศ ซ่ึงผูถูกกระทำ ไมตองการและมีความเดือดรอน
รำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทำทางสายตา เชน 
 การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป คอเสื้อ 
จนทำใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึก เชนเดียวกัน เปนตน 

๒. การกระทำดวยวาจา เชน 

 • การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 

 • การชักชวนใหกระทำการใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทำไมพึงประสงคและไมตองการ การพูด
เรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 

 • การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท ลามก การเรียก
ผูหญิงดวยคำท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน 

 • การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูด 
ท่ีสอไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาวลือ
เก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน 

๓. การกระทำทางกาย เชน 

• การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลำ การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส
กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืนใดท่ีไมนาพึงประสงค 
การดึงคนมานั่งตัก เปนตน 

• การตามซ้ือโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ ขวางทางเดิน 
การหยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อ
ไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 
 ๔. การกระทำอ่ืนๆ เชน 

  • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโป ในท่ีทำงานและ
ในคอมพิวเตอรของคน 

  • การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ในท่ีสาธารณะ 
การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 
 ๕. การกระทำทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

  • การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตำแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 
การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการทำงาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน 
ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทำอยางอ่ืน ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

  • การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำราย การบังคับใหมีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 
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ส่ิงท่ีควรกระทำเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 • แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศนั้น 

 • สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทำหยุดการกระทำ และเรียกผูอ่ืนชวย 

 • บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือ ถาย Video Clip 
(หากทำได) 

 • บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก วัน เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสาม ซ่ึงถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 

 • แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

 • หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึน กับผูบังคับบัญชา 
บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือ รวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

 • กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอม จากผูถูกกระทำ 
 
กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 
 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ ในการแกไข
ปญหาเปนลำดับแรก 
 

 สิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดำเนินการ 

 • ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทำเพ่ือแจงใหผูกระทำทราบ
พฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทำ ผูถูกกระทำอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือ พูดในนามตนเองได 

 • ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดำเนินการดังนี้ 
 ๐ รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทำ หลังจากเกิดเหตุการณข้ึน และให
ผูบังคับบัญชาดำเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไมดำเนินการใดๆ ถือวาผูบังคับบัญชา ละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
  ๐ รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมี การประชุม
หารือระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือ ในการยุติเรื่องดังกลาว 
ซ่ึงมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 
 
 สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดำเนินการ 

 • ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริง จำนวน ไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย 
ประธานคณะทำงานท่ีมีตำแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของ โดยมีตำแหนงไมต่ำกวาคูกรณี โดยอาจมี
บุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคล ท่ีผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได 
หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการ สอบขอเท็จจริง ท้ังนี้ 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 เจรจากับผูกระทำเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศเกิดข้ึนอีก 
จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซ่ึงไดรับความยินยอม จากท้ังสองฝาย การนำเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชา
ในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกัน โดยความยินยอมของผูถูกกระทำ ฯลฯ 

 • เม่ือสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน เปนลายลักษณอักษร 
และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย 
 
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

 • ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทำ  

 • คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน / ชมรมจริยธรรม 
 
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

 • ซองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข ตู ป.ณ เปนตน 

 • ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสารฯ เปนตน 

 • ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ กระบวนการ 
หากไมมีการดำเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 
 
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

 • ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/68                   วันท่ี      3  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจงเวียนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

 ดวย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการจัดทำประกาศเจตนารมณ
การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเปนลายลักษณอักษร รวมถึงจัดทำ
คูมือแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรในสังกัด
ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ท้ังนี้ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment ) 
MOIT 23 

  ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอแจงเวียนประกาศเจตนารมณปองกัน
และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ใหทุกกลุมงาน 
งานทุกงาน และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจงเจาหนาท่ีใหทราบโดยท่ัวกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 
 
 

                                                               (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
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