
 
  

                                                 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑,1/6.1                     วันที ่    11  มกราคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   การกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรอืคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใหบุ้คลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ต้องมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดให้จัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ตามกรอบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence - Based 
Integrity and Transparency Assessment)  ในส่วนของ EB 24 นั้น  

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB 24 จึงขอ
ความเห็นชอบในการอนุมัติกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวของโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชนครไทย โดยการลงนามในประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน และอนุมัติให้ใช้คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และหากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  
 
    (นายอวบ  มีแดนไผ่) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
                     อนุมัติ / อนุญาต 
 
 
                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 

            คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 
และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย 

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จะดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน 
 ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 ๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ 
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

       ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
                                                                                                        

                                     (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
 
 

คู่มือแนวปฏบิัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
                      
 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทย 

 

  



คำนำ 
 

 คู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานฉบับนี้  
ได้จัดทำตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB 24  

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด จะได้รับ
การปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมถึงทุกคน
ต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้  

 

          กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                                                                     11  มกราคม  2564 

 

  



สารบัญ 

 เรื่อง หน้า 

1. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1 

2. การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ         1 

3. พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ     1 

4. พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  2 

5. สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ       3 

6. กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ        3 

7. หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน         4 

8. ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน         4 

9. หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก          4 

10. เอกสารอ้างอิง  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จัดทำขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่
ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจาก การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้ 
 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้ าใจ การกำหนดมาตรการ
ป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่อง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลด ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/
คุกคามทางเพศข้ึน  
 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
 การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศท่ีเป็นการบังคับ การใช้อำนาจที่ไม่พึง ปรารถนาด้วย
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ ลามกอนาจารเกี่ยวกับ
เพศ หรือกระทำอย่างอ่ืนในทำนองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อ่ืนได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับ
อาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศ  
ไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใด
ต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  
 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 • บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 • บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่ง
กายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรงข้าม หรือ
มีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลา ทำงาน เป็นต้น 

 • บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม ทางเพศ
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นกับเพ่ือน
ร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 

• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน ปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การทำงาน 
 • ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเว ทำงานหรือไป
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ ก่อนทุกครั้ง 
 • บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณตา การทำงานของ
ตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
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พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทำเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำ ไม่ต้องการและมีความ
เดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทำทางสายตา เช่น 
 การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป คอเสื้อ 
จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก เช่นเดียวกัน เป็นต้น 

๒. การกระทำด้วยวาจา เช่น 
 • การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 

 • การชักชวนให้กระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูด
เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
 • การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ ลามก การเรียก
ผู้หญิงด้วยคำท่ีส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน 
 • การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูด 
ที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการแพร่ข่าวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

๓. การกระทำทางกาย เช่น 
• การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส

กอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ 
การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 

• การตามซื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ ขวางทางเดิน 
การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่าน้ำลายหก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อ
ไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
 ๔. การกระทำอ่ืนๆ เช่น 
  • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ ในที่ทำงานและ
ในคอมพิวเตอร์ของคน 
  • การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ในที่สาธารณะ 
การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 
 ๕. การกระทำทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
  • การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 
การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น 
ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น 
  • การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทำร้าย การบังคับให้มีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 
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สิ่งท่ีควรกระทำเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 • แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศนั้น 
 • ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 • บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือ ถ่าย Video Clip 
(หากทำได้) 
 • บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา 
และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์ 
 • แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
 • หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น กับผู้บังคับบัญชา 
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือ รวมไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
 • กรณีผู้ถูกกระทำอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอม จากผู้ถูกกระทำ 
 
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
 การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ ในการแก้ไข
ปัญหาเป็นลำดับแรก 
 

 สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ 
 • ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทำเพ่ือแจ้งให้ผู้กระทำทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ ผู้ถูกกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือ พูดในนามตนเองได้ 
 • ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้ 
 ๐ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และให้
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชา ละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  ๐ ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มี การประชุม
หารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ ในการยุติเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน 
 
 สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ 
 • ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง จำนวน ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย 
ประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของ โดยมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณี โดยอาจมี
บุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคล ที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ 
หรือให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการ สอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมี
การดำเนินการทางวินัย ขอให้คณะทำงาน นำข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย 
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 • ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ๓๐ วัน 
 • ให้คำแนะนำหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถือว่า  
ผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริง 
 • เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหา
ตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทำเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก 
จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอม จากทั้งสองฝ่าย การนำเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา
ในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกัน โดยความยินยอมของผู้ถูกกระทำ ฯลฯ 
 • เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 
 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ  
 • คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน / ชมรมจริยธรรม 
 
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
 • ซ่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ เป็นต้น 
 • ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น 
 • ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ กระบวนการ 
หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
 • ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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เอกสารอ้างอิง 
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 2021 Open Data  
 to Transparency , 2563. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/7.1     วันที ่      12  มกราคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการจัดทำประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดทำ
คู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัด
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB 24 

  ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ให้ทุกกลุ่มงาน 
งานทุกงาน และบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
                                                               (นายศษิฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/55   วันที่     1  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ต้องมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดให้จัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : 
ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment) EB 24 และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ดำเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามเอกสาร
ที่แนบท้าย และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มเผยแพร่ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4 

2. ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4 

3. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม ๒๕๖4 

4. ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตให้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป 

  
                           
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                            ทราบ / อนุญาต 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   



แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

๑. หน่วยงาน              โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                             . 
๒. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป               . 
 โทรศัพท์     0-5538-9060-1 ต่อ 152 , 155-156     โทรสาร   0-5538-9015                    . 
๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน     
     ๓.๑ ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่มี 
๔. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
 ๔.๑ ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง       มี       ไม่มี 
๕. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย  

   จัดทำหนังสือเวียนเพ่ือให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป  
   จัดทำแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
   จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน  

  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
  กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
  กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
   กำหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  
   อ่ืน ๆ ได้แก่................................................................................................................ ................... 
๖.  การกำหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
 หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   มี ได้แก ่ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับเรื่อง ฯลฯ    ไม่มี 
๗. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
     ในการทำงานหรือไม่ 
   มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)      ไม่มี  

  ๗.๑ จำนวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน   ............... ครั้ง 
 
 

/๗.๒ รูปแบบ... 
 
 
 



- ๒ - 
 

 
   ๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน    
    ทางวาจา ............... ครั้ง  ทางกาย ............... ครั้ง 
    ทางสายตา ............... ครัง้  ถูกกระทำโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ............... ครั้ง 

    ถูกกระทำลักษณะอ่ืนๆ ............... ครั้ง ได้แก่ ............................................................................... 
  ๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน  
    ผู้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำต่อ ผู้บังคับบัญชา  
    เพื่อนร่วมงาน กระทำต่อ เพื่อนร่วมงาน 
    บุคลากรภายในหน่วยงาน กระทำต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  

  เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 
  ๗.๔ สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 
     ภายในห้องทำงาน    บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทำงาน 
     พ้ืนทีป่ฏิบัติงานนอกสำนักงาน  อ่ืน ๆ ได้แก่ ................................................................  

 ๗.๕ การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ดำเนินการ
  ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างไร 
   ............................................................................................................................. ................................... 
   ................................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ................................... 

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

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

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

 
 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :        1  มีนาคม  256๔ 
หัวข้อ  :   รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ่)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                          วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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