
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานบริหาร  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

ที่  ยส 0๕33/๑๐๗ วันที่     ๑๔   กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง  ประกาศการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
          ปีงบประมาณ 256๖ 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   

ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ได้ด าเนินการขับเคล่ือนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยมีเกณฑ์ช้ีวัดในการประเมินท้ังหมด จ านวน 22 ข้อ และหนึ่งในนั้นคือ MOIT 22 หน่วยงานมีนโยบายและ
มีแนวปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้
แสดงนโยบายและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างมีธรรมาภิบาลนั้น 

         งานบริหาร ได้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบประกาศเรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน   คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการท างาน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
        งานบริหาร ขอเสนอรายงานดังกล่าว เพื่อพิจารณาดังนี้ 

1. ลงนามในประกาศและคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

2. แจ้งเวียนทุก รพ.สต.  หัวหน้างาน 
3. ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
               
        
                                                                                                                                    
                                                                     
                                                                (นายสมชาติ   ยอดดี) 
                                                       ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัยฝ่ายบริหาร 

 
 

-  ทราบ  
- ลงนามแล้ว 

 
 
 

 



                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานบริหาร  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

ที่  ยส 0๕33/๑๐๘ วันที่     ๑๔   กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ทุกแห่ง 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 25๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจากการ
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานนั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่อง การ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความ
เส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น อนึ่ง ขอให้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของท่าน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือ 
แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  
จังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชยั จังหวัดยโสธร 

…………………………… 
 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานจัดท า
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 25๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจากการถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
โรงพยาบาลมหาชนะชัยจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่อง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่าง
ทันท่วงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการล่วงละเมิด/
คุกคามทางเพศขึ้น 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศท่ี
เป็นการบังคับ การใช้อ านาจท่ีไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เ อกสาร 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ิงของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกันโดย
ประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้
หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท าใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจาก
การสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายท้ังใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ท่ีไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

 บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม 
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว 
เกิดขึน้กับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมท้ังช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีการท างาน 

 ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ท างานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่างประทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อน
ทุกครั้ง 
 

 
/บุคลากร... 
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 บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการ
ท างานของตนเองมากกว่าท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ 

พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมท้ังหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท า 
ไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

๑. การกระท าทางสายตา เช่น การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง 
มองหน้าอกหรือจ้องลงไปท่ีคอเส้ือ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นท่ีอยู่บริเวณ
ดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น 

๒. การกระท าด้วยวาจา เช่น  
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพศ 
 การซักชวนให้กระท าการใด ๆ ในท่ีลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ

การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ  
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก 

การเรียกผู้หญิงด้วยค าท่ีส่อไปในทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีท างาน 
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และ

การพูดท่ีส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการ
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

๓. การกระท าทางกาย เช่น  
 การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การ

ฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อื่นใดท่ี
ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 

 การตามต้ือโดยท่ีอีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ 
ขวางทางเดิน การหยักค้ิวหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก 
การแสดพฤติกรรมท่ีส่ือไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น 

๔. การกระท าอื่น ๆ เช่น 
 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ รวมท้ังการเปิดภาพโป๊ในท่ี

ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ 

ในท่ีสาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การส่ือข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 

๕. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ 
 การให้สัญญาท่ีจะให้ผลประโยชน์  เช่น ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน

ทุนการศึกษาดูงาน การเล่ือนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงถูกคุกคามยอมมี 
 

/เพศสัมพันธ์… 
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เพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอื่ นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
เป็นต้น 

 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้ายการบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 
  สิ่งที่ควรกระท าเม่ือถูกลงละมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น 

 ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อื่นช่วย 
 บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่าย 

Video Clip (หากท าได้) 
 บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจด

บันทึกวัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ช่ือของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสามซึ่งถูก
กล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์ 

 แจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้บุคคลท่ีไว้ใจทราบทันที 
 หารือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นท่ีปรึกษาหรือร่วมไป
เป็นเพื่อนก็ได้ 

 กรณีผู้ถูกกระท าอับอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ถูกกระท า 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ

แก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรก 
ส่ิงท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 

 ในกรณีท่ีสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพื่อแจ้งให้
ผู้กระท าทราบพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่
เป็นเพื่อนหรือพูดในนามตนเองได้ 

 ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
O ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 
๑๕ วัน หากไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

O ร้ อ ง ข อห น่ ว ย ง าน ท่ี รั บ ผิ ด ชอ บ ให้ มี บุ ค คล เ ป็ น ผู้
ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการประชุมหรือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกล่ียช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน 

 
 

/ส่ิงท่ีผู้บังคับ... 
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ส่ิงท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องด าเนินการ 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน 
ไม่เกิน ๕ คนประกอบด้วย ประธานคณะท างานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้น
สังกัดของคู่กรณีโดยมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่า
หนึ่งคน และให้มีบุคคลท่ีผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ท้ังนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมี
การด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีก ๓๐ วัน 

 ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียม
กันและจะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง 

 เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ 
โดยจัดการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระท าเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรม
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับ
ความยินยอมจากท้ังสองฝ่าย การน าเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความ
ไม่ให้พบปะกัน โดยความยินยอมของผู้ถูกกระท า ฯลฯ 

 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ท้ังสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของท้ังสองฝ่าย 

หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
 หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์  
 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น 
 ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ

กระบวนการ หากไม่มีการด าเนินการใด จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ภายนอก 

 ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

    

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

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

๑. หน่วยงาน ....................................................................................................................................................... 

๒. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ ............................................................ 

 โทรศัพท์ ..................................................................... โทรสาร .....................................................................  

๓. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน     

     ๓.๑ ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 

 ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างท่ัวถึง       มี       ไม่มี 

๔. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

 ๔.๑ ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร       มี       ไม่มี 

 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างท่ัวถึง       มี       ไม่มี 

๕. มกีารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมท่ีเป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย  

   จัดท าหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยท่ัวไป  

   จัดท าแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  

   จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกคน  

  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 

  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 

  ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 

  ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

   ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน  

   อื่น ๆ ได้แก่................................................................................................................................... 

๖.  การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

 หรือคุกคามทางเพศในการท างาน   มี ได้แก่ ..........................................................................   ไม่มี 

๗. ปีงบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

     ในการท างานหรือไม่ 

   มี (ตอบข้อ ๗.๑ - ๗.๕)      ไม่มี  

  ๗.๑ จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน   ............... ครั้ง 

/๗.๒ รูปแบบ... 
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   ๗.๒ รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน    

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

    ทางสายตา ............... ครั้ง  ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ............... ครั้ง 

    ถูกกระท าลักษณะอื่น ๆ ............... ครั้ง ได้แก่ ............................................................................... 

  ๗.๓ ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน  

    ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 

    ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา  

    เพื่อนร่วมงาน กระท าต่อ เพื่อนร่วมงาน 

    บุคลากรภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เก่ียวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน  

  เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 

  ๗.๔ สถานท่ีเกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 

     ภายในห้องท างาน    บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานท่ีท างาน 

     พื้นท่ีปฏิบัติงานนอกส านักงาน  อื่น ๆ ได้แก่ ................................................................ 

 ๗.๕ การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ

  ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร 

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

   ................................................................................................................................................................ 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

            คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลมหาชนะชัย 
มีเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่ งกันและกัน และไม่กระท า
การใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลมหาชนะชัย 

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานดังกล่าว โรงพยาบาลมหาชนะชัยจะด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์โดยค านึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระท าการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างาน 
 ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลมหาชนะชัย ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพ
ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
 ๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้  
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลมหาชนะชัย 

 ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
ทางเพศในการท างานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๔    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   
     
   
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๖ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงานในสังกัด 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานบริหาร    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
วัน/เดือน/ปี :    ๑๔   กุมภาพันธ์ 2566 

หัวข้อ:  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
             2. คู่มือ เรื่อง  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างาน 
             3 . หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานโรงพยาบาลมหาชนะชัย 
            4.มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน  
 
Linkภายนอก:  - 
หมายเหตุ: …………-……………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

                  ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล                                        
 
 
 
 

       (นายสมชาติ  ยอดดี)                                                                
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           
  วันท่ี ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๖                                         
 
  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

                                                    (นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง)                                                     
                                          ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                           
                                              วันท่ี ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๖ 

 
 

 
 

ผู้อนมุัต ิ
 
 
 
 

วันท่ี ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๖                                                         


