
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 0 5583 2100                     

ที ่อต 0032.306/2948                                  วนัที ่      2๙  พฤศจิกายน 2564             .         
เรื่อง ขออนุมัติลงนามมาตรการในการป้องกนัและแก้ไข้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

                    ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าวไปยังศูนย์ประสาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพทศในการท างาน (คปคพ.) อย่างเคร่งครัด 
ประกอบการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส าหนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดที่ ๙ 
MOIT 23 ก าหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานนั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในข้อ MOTI 23 ดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุ ตามมาตรการดังกล่าว
โรงพยาบาลพิชัย จึงขออนุญาติน าประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไจปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละ
เมินหรือคุกคามทางเพศในการท างานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัย 
และแจ้งให้บุคลกรในโรงพยาบาลพิชัย ทราบเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการท าถือปฏิบัติต่อไป  

  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
                                                               (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                          เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  
 
 

        
                                  

                                                              (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์)      
                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
      
 

 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

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

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลพิชัย          
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระท า
การใดที่เป็นการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานลูกจ้าง และ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพิชัย 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทาเพศ
ในการท างานดังกล่าว โรงพยาบาลพิชัย จะด าเนินการดังนี้ 

          1. บริหารงานและปฏิบัติและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยค านึกถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมินหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 
                     2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลพิชัยให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
                     3. สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก
ล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุก
คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพิชัย 

4. สร้างกลไกและกระบวนการในป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานเพ่ือมิให้มีการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัตโดยเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
 
 
 

 
                                                                (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์)      
                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 0 5583 2100                     

ที ่ อต 0032.306/2949                                     . วันที ่      29  พฤศจิกายน  256๔      .                  
เรื่อง ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

เรียน   บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัย 
                    ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ประกาศและก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไจขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาล
พิชัย รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ ทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pichaihos.com/ หัวข้อการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOIT 23) 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

        
 
                                  

                                                         (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์)      
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
      

 

http://www.pichaihos.com/


 
 
 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
โรงพยาบาลพิชัย 

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

  แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานจัดท าขึ้น ตาม มติ
คณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่า
จะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ
ในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลพิชัยจะสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้าง  ความตระหนัก การ
สร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณี
การร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมแลมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  

การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนาด้วย 
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจาร  
เกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนร าคาญ  
ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท าใดที่  
ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการ
แต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

  บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา  

           บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น 
แต่ง กายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ไม่สนิทสนม/เพศตรง  
ข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 



   บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ
ที่ เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ  
เพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 

  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหา
การ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

 ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างาน
หรือ ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง  

 บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการ
ท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน  

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้ อย่าง
ครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ต้องการและมี  ความ
เดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ  

1. การกระท าทางสายตา เช่น  
การจ้องมองร่ายกายที่ส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ จน

ท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าว มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น       
2. การกระท าด้วยวาจา เช่น  

 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ  

 การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ  การพูด
ตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศ  

 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก  การ
เรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมของเพศของบุคคลในที่ ท างาน  

 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการ  พูดที่
ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้าง เรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

 
 



 
3. การกระท าทางกาย เช่น  

 การสัมผัสร่างกายผู้อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ การฉวย  โอกาส 
กอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และ  การสัมผัสทางกายอ่ืนใดที่ไม่น่าพึง
ประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น  

 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ  ขวาง
ทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก การแสดง
พฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวรา่งกาย เป็นต้น  

4. การกระท าอ่ืนๆ เช่น 

  การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ท างานและ
ในคอมพิวเตอร์ของตน 

  การแสดงออกเกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฎิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่ 
สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึง
เรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น   

5. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  

 การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน  ทุนการศึกษา ดู
งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูก  ล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ์ เช่น การขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเพศ เป็นต้น 

  การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ ให้มี
การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา  

 
สิ่งท่ีควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ  

   ควรแต่งกายให้มิดชิด มีส่วนช่วยพ้นอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศได้มาก 

 แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด  หรือ
คุกคามทางเพศนั้น  

 ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย  

 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่าย Video Clip 
(หากท าได้)  



 บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยจดบันทึก  วัน 
เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือ บุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่
ในเหตุการณ ์ 

 แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันท ี 

 หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนกับ ผู้บังคับบัญชา 
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้  

 กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท า 

 ถ้าปฏิเสธอย่างชัดเจนไปแล้วถูกกระท าซ้ า ๆ อีก ถือว่าเป็นปัญหา ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปกว่านี้ จากนั้นควรด าเนินการขั้นเด็ดขาด โดยร้องเรียนไปยัง
ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับสูงเพื่อลงโทษทางวินัย 

 
 กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ  

การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ
แก้ไข ปัญหาเป็นล าดับแรก  

สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ  

 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด / เขียน ถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ ผู้กระท า
ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและขอร้องให้หยุดกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนาม
ตนเองได ้ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้ด าเนินการดังนี้  
   - ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น  และ

ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการ ใดๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่  

  - ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มีการประชุม 
หารือระหว่างฝ่ายต่าง ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ ในการยุติเรื่อง
ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน  

 
 
 
 
 



สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ  

             ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบสวนข้อเท็จจริง จ านวนไม่เกิน  5 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจาก หน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศ เดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหาย
ไว้วางใจเข้าร่วมฟัง ในการสอบข้อเท็จจริงได้ สอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้างาน และหากต้องมีการ
ด าเนินงานทางวินัย ขอให้คณะท างานน า ข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย  

 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่ส าเร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้ อีก 30 วัน  

 ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและ จะไม่ถือว่าผู้
ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง  

 เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ  โดยจัดการแก้ไข
ปัญหาตามความเหมาะสม เช่นเจรจากับผู้กระท าเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วง  ละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศเกิดขึ้น จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้ง สองฝ่าย การน าเสนอ
เรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความโดยไม่พบปะกันโดยความยินยอมของผู้ถูกกรท า ฯลฯ  

 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นลายลักษณ์
อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 

  เมื่อมีการ้องทุกข์แล้ว  ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้อกันมิให้ผู้ร้อง
ทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 

 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือวิธีการ
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม 

 ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

 

 

 

 



มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

   ในระหว่างการ้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรม และให้ได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

   ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 

 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ในหน่วยงาน 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า  

 หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าที่ 

 คณะกรรมการหรือคุณท างานด้านการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของ
หน่วยงาน ที่มีบุคคลภายนอกจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลร่วมด้วย   

 
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน  

 หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ปณ.  

 ผู่ร้องเรียนสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่ www.rtpstrategy.police.go.th 

 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น  จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ ต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 

 ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคล หรือ หน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ 
หากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย 
 

 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก  

                      ส านักงาน ก.พ. 

 ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ  ท างาน 
(ศป.คพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส าน านายกรัฐมาตรี
ว่าด้วยการจัดการเรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แต่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓,๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    บรรณานุกรม 
กนกวรรณ  ราวรรณ . 2554  รายงานโครงการศึกษาวิจัย การต่อสู้ภาคประชาสังคมเพื่อยุติการคุกคามทาง

เพศในการท างาน กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นาถฤดิ  เด่นดวง.2552. รายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อน
ร าคาญทางเพศ ในที่ท างาน หรือเนื่องจากงาน ในองค์กรภาครัฐ. ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร. 2554 รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การคุกคามทางเทศใน
ที่ท างาน. มูลนิธิธีรนาถ  กาญจนอักษร. 

บุญเสริม  หุตะแพทย์.2552 รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องการดื่มสุรากับความรุนแรง ใน
การท างาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มาหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 

สุวรรณา  พูลเพชร.2554 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการ
ป้องกันและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี    30  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
          ของโรงพยาบาลพิชัย ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน 

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ

หน่วยงาน 
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 

Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
หมายเหตุ :        
                     หลักฐานประกอบ MOIT ๒๓ 
 
                  
                  ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..30..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....           วันที่..30..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....               

                            
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
                                      วันที่..30..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....                

 
 


