
 

 

 

 

 

 

คูมือปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
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คํานํา 

         รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 บัญญัติไวในมาตรา ๔ วา ศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความ

คุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และมาตรา ๒๗ กําหนดให บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ เสรีภาพ

และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยสาเหตุ

ความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางไมขัดตอ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได      

 พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนใชใหสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีกฎหมายและมาตรการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติดวย

เหตุแหงเพศ และเพ่ือปองกันมีใหมีการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมระหวางเพศในสังคมไทย อึกท้ังเปนกฎหมายท่ี

สอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคีไดแก

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ หลักการยอกยาการตา วาดวยการใชกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุรสนิยมทางเพศ และอัตลักษณทางเพศ 

รวมท้ังสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเปาหมายท่ี ๕ วาดวยเรื่องการบรรลุความเทาเทียมระหวาง

เพศและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง 

          เพ่ือสงเสริมความเทาเทียมทางเพศและคุมครองมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวาง

โรงพยาบาลกะเปอรจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติเพ่ือปองกัน และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
    

                                                                             

                                                                                 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                             หนา 

 สวนท่ี ๑  คํานํา          

 สวนท่ี ๒           

 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ/แนวปฏิบัติ                                                      ๑ 

 คําจํากัดความการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ                                                ๑ 

 พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ                                                                                ๑ 

 พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ           ๒ 

 สิ่งท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ                                         ๓ 

 สิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ                           ๓ 

 สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตองดําเนินการ                                                 3 

 ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน                                                              ๔ 

 แนวทางปฏิบัติ                                                                                        ๕   

 แนวทางปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชน  โรงพยาบาลกะเปอร     ๖ 

 แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหา    ๗ 

 การลวงละเมิดหรือคุกคุมทางเพศในการทํางาน        
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คูมือแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
 โรงพยาบาลกะเปอร 

                                .....................................................................................   
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ/แนวปฏิบัติ       
   คู มือปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
จัดทําข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีแรก เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานทุกคน ไมวาจะอยูในสถานะไดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
โรงพยาบาลกะเปอร จึงสรางและรักษาสภาพแวดสอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะเนินการเม่ือเกิดกรณีกรรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที 
รวมท้ังการจัดภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทาง
เพศข้ึน 
คําจํากัดความ    
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
      การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอํานาจท่ีไมพึงปรารถนาดวย
วาจาขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจาร
เก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ 
ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําใดท่ี
กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสรางเง่ือนไขซ่ึงมีผลตอการจางาน การสรรหา หรือการ
แตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
พฤติกรรมท่ีพ่ึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
         ๑. บุคลากรของหนวยงานควรให เ กียรติเ พ่ือนรวมงานผูบัง คับบัญชาและผู ใตบัง คับบัญชา                                    
 ๒. บุคคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเชนแตง
กายกายใหเหมาะสมหลีกเสี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูไมสนิทสนม/เพศ
ตรงขาม  หรือมีผูท่ีไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน                   
 ๓. บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศท่ี
เกิดข้ึนในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ    รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีบัญหาดังกลาวเกิดข้ึนกับ 
เพ่ือนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย    
 4. ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกันปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
          ๕. ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติในหอง โดยเฉพาะนอกเวลาทํางานหรือไป

ปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสองใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอนทุกครั้ง  

  ๖. บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคาการทํางานของ

ตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 
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พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
          การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุพฤติกรรมได 
อยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเพศ ซ่ึงผูถูกกระทําไมตองการและมี 
ความเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ
 ๑. การกระทําทางสายตา เชน        
    การจองมองรายกายท่ีสอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไปท่ีคอเสื้อ จน
ทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน
 ๒. การกระทําดวยวาจา เชน        
        - การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ       
        - การชักชวนใหกระทําการใด ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการการพูดตลก
เก่ียวกับเรื่องเพศ                  
        - การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทลามก การ
เรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมของเพศของบุคคลในท่ีทํางาน  
         - การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดท่ี
สอไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาว
ลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน         
   ๓. การกระทําทางกาย เชน        
        - การสัมผัสรางกายผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส 
กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และ การสัมผัสทางกายอ่ืนใดท่ีไมนา
พึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก เปนตน        
        - การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือขวาง
ทางเดิน การหยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําน้ําลายหก การแสดง
พฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน    
  ๔. การกระทําอ่ืน ๆ เชน         
         - การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโปในทํางานและ
ในคอมพิวเตอรของตน          
          - การแสดงออกเก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในท่ี
สาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณท่ีแสดง
ถึงเรื่องเพศทางอินเตอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน เปนตน 
            ๕. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน      

           - การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียนทุนการศึกษา ดู

งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูก ลวงละเม็ดหรือถูกคุกคามยอมมี

เพศสัมพันธ เชน การขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวยหรือขอใหทําอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเพศ เปน

ตน    

   - การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมชูวาจะทําราย การบังคับใหมี

การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 
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ส่ิงท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ     
            - แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศนั้น          
          - สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย   
           - บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถายVideo Clip 
(หากทําได)           
           - บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเกิดเหตุการณข้ึน โดยจดบันทึก วัน 
เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ชื่อของพยาน/หรือบุคคลท่ีสามซ่ึงถูกกลาวถึงหรืออยู
ในเหตุการณ           
           - แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที     
           - หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูบงัคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงาน เปนท่ีปรึกษาหรือรวมไป
เปนเพ่ือนก็ได           
           - กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกกระทํา 
กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 
          การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการในการแกไข
ปญหาเปนลําดับแรก          
      ส่ิงท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ     
            -ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด เขียน ถึงผูกระทําเพ่ือแจงใหผูกระทํา
ทราบพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและขอรองใหหยุดกระทํา ผูถูกกระทํา อาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือพูดใน
นามตนเองได           
           - ในกรณีท่ีไมสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหดําเนินการดังนี้   
              - รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณข้ึนและ
ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวาผูบังคับบัญชาละเลย
ตอการปฏิบัติหนาท่ี          
              - รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมีการ 
ประชุมหารือระหวางฝายตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือในการ
ยุติเรื่องตางๆ ดังกลาว ซ่ึงมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน      
                       
   ส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ    
             - ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริง จํานวนไมเกิน ๕ คน 
ประกอบดวย ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตันสังกัดของคูกรณีโดยมี
ตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลทีมีเพศ เดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลท่ี
ผูเสียหายไววางใจเขารวมฟงในการสอบขอเท็จจริงได สอบขอเท็จจริง ท้ังนี้ ใหรายงานผลตอหัวหนางาน และ
หากตองมีการดําเนินงานทางวินัย ขอใหคณะทํางานนํา ขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย
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     - ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา
ดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓0 วัน หากดําเนินการไมสําเร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปได 
อีก ๓๐ วัน           
              - ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกันและจะไมถือ
วาผูถูกกลาวหามีความผิดจนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง   
              - เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับโดยจัดการแกไข
บัญหาตามความเหมาะสม เชนเจรจากับผูกระทําเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวง ละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศเกิดข้ึน จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซ่ึงไดยินยอมจากท้ัง สองฝาย การนําเสนอเรื่อง
ไปยังผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความโดยไมพบปะกันโดยความยินยอม ของผูถูกกระทํา ฯลฯ 
     - เม่ือสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปนลาย
ลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย 
หนวยรับเรื่องรองทุกขในหนวยงาน        
             - ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา      
             - คณะกรรมการจริยธรรม 
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน        
             - หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไชต กลองรับเรื่องรองทุกข ตู ปณ. 
             - ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน 
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสารฯ เปนตน       
              - ผูรองทุกขตอบุคคล หรือหนวยงานในหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จกระบวนการหากไมมี
การดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ประชุมหารือระหวางฝายตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
หาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือในการยุติเรื่องตางๆ ดังกลาว ซ่ึงมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน 
เชนเดียวกัน   
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก         
  -ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (ศป.คพ) 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑. โรงพยาบาลกะเปอรจะไมกีดกันในการจางงาน การจายคาตอบแทน การเขารับการฝกอบรม การ
เลือนตําแหนง การนสุดสภาพการจาง หรือการเกษียน ดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติชนชั้นวรรณะ ศาสนา 
เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ การเปนสมาชิก สหภาพ หรือการมีสวนรวมทางการเมือง   
  ๒. โรงพยาบาลกะเปอร ไมอนุญาตใหมีการลงโทษบุคลากรในหนวยงานโดยการทํารายรางกาย
บุคลากรในหนวยงาน เชน เฆ่ียน ดี หรือวากลาวดวยคําพูดท่ีหยาบคาย พูดจาเสียดสี การขมขูคุกคามทางกาย
และจิตใจ หรือการตัดสิทธิประโยชนของบุคลากรในหนวยงาน      
  ๓. กรณีท่ีบุคลากรในหนวยงานกระทําผิดกฎระเบียบขอปงคับของโรงพยาบาลกะเปอร และได
กําหนดบทลงโทษทางวินัยท่ีเหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนักเบาของความผิด เจตนาใน
การกระทําความผิด ความดี และโทษทางวินัยท่ีผานมา สําหรับการพิจารณาลงโทษนั้น โรงพยาบาลกะเปอรถือ
เปนนโยบายวากอนท่ีจะลงโทษบุคลากรในหนวยงานทุกครั้ง โรงพยาบาลกะเปอร จะสอบสวนความผิดนั้นโดย
ละเอียด ดวยการมอบหมายใหฝายบุคคลรวมกับผูบังคับบัญชาระดับปฏิบัติการข้ึนไปรวมกันสอบสวนพรอมกับ 
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แจงใหบุคลากรในหนวยงานทราบถึงความผิดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานไดมีโอกาสชี้แจงเรื่องราว
ตางๆกอใหเกิดความเปนธรรมแกบุคลากรในหนวยงานมากท่ีสุด     
  ๔. โรงพยาบาลกะเปอร ไมมีการจัดคาจาง หรือเงินเดือนของบุคลากรในหนวยงานดวยเหตุเพราะ
ลงโทษทางวินัย ยกเวนกรณีท่ีบุคลากรในหนวยงาน การกระทําความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงาน
โดย ไมไดรับคาจางในวนท่ีพักงานนั้น ยกเวนพักงานเพ่ือการสอบสวนบุคลากรในหนวยงานจะไดรับคาจาง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด          
 ๕. โรงพยาบาลกะเปอร ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยการสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะสอไปทางเพศ 
เชนการจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตัน     
  ๖. โรงพยาบาลกะเปอร ไมสนับสนุนใหการกระทําดวยวาจาทีสอไปทางเพศ เชน วิพากษวิจารณ
รางกาย พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน        
  ๗. โรงพยาบาลกะเปอร ไมสนับสนุนใหการกระทําดวยอากัปกิริยาท่ีสอไปทางเพศ เชน สายตา
ลวนลาม การทําสัญญาณ หรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน      
 ๘. โรงพยาบาลกะเปอร ไมสนับสนุนใหมีการแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใดๆท่ีสอไปในทางเพศ เชน 
แสดงรูปลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน ๆ เปนตน   
 ๙. โรงพยาบาลกะเปอร ไมสนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอไปทางเพศ ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึง
ประสงคหรือเดือดรอน        
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แนวปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชน โรงพยาบาลกะเปอร 
      เคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายไวในจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. ไมกระทําการใด ๆ หรือไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน    
 ๒. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือนําไปเปนสวนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน           
 ๓. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่อง
อ่ืนใดท้ังนี้ พึงหลีกเสี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก   
 ๔. จัดใหมีชองทางสื่อสาร เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานหรือผูท่ีเชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับ
การปฏิบัติอยางไมเปนธรรม สามารถรองเรียนตอโรงพยาบาลกะเปอร และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใส 
และดําเนินการอยางเปนธรรม นอกจากนี้โรงพยาบาลกะเปอร ยังไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
เคารพสิทธิมนุษยชน ของผูมีสวนไดเสียกับธุรกิจ ของโรงพยาบาลกะเปอรในสถานะตาง ๆ ดังนี้ 
      นโยบายการไมเลือกปฏิบัติ 
 ๑. โรงพยาบาลกะเปอร ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องศักดิ์ความเปนมนุษยเทาเทียมกันความเปน
ธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตอบุคลากรในหนวยงาน เพราะความแตกตางในบุคลิกลักษณะสวนบุคคล 
 ๒. โรงพยาบาลกะเปอร จะปฏิบัติกับบุคลากรในหนวยงานเรื่องการจางงาน คาตอบแทนการทํางาน 
การใหสวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนข้ัน หรือตําแหนงหนาท่ี การกําหนดวินัยและการ
ลงโทษ การเลิกจาง หรือการเกษียณอายุโดยอยูบนพ้ืนฐาน ของความสามารถในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพ
การทํางานมากกวาบุคลิกลักษณะสวนบุคคล       
 ๓. โรงพยาบาลกะเปอรจะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิท่ีบุคลากรในหนวยงานทุกประเภทสัญญาจาง
จะไดรับ             
 ๔. โรงพยาบาลกะเปอรจะไมขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทําการใดๆ ท่ีจะเปนผลกระทบตอการใช
สิทธิของบุคลากรในหนวยงานท่ีไมมีผลเสียหาย ตอกิจการของโรงพยาบาลทุงใหญ ในการดําเนินกิจกรรมของ
บุคลากรในหนวยงาน และไมเลือกปฏิบัติตอบุคลากรในหนวยงานในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ ศาสนา สีผิว สัญขาติ 
สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรภ ความพิการ ชาติกําเนิด การเปนสมาชิกสหภาพ 
พรรคการเมือง ความคิดเห็นท่ีแตกตางทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บปวยหรือผูติดเชื้อ HIV และอ่ืนๆ
 ๕. โรงพยาบาลกะเปอรจะสื่อสาร นโยบายเก่ียวกับการไมเลือกปฏิบัติตั้งแตการจางงานการคุมครอง
สิทธิประโยชนตางๆ เปนตน ใหแกบุคลากรในหนวยงานท่ัวท้ังองคกร เพ่ือใหลูกจางทุกคนไดมีความรู มีสํานึก 
และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ตั่งแตเริ่มตนงานใหมและตอเนื่องไป
เปนระยะ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ประจําปงบประมาณ 256๕ 
********************** 

1.  หนวยงาน โรงพยาบาลกะเปอร         
2.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามาตรการฯ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป โทรศัพท
07798 ๗222 โทรสาร 07798 ๗๒๒๒    
3.  การประกาศเจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 3.1  ดําเนินการเปนลายลักษณอักษร            มี  ไมมี 
 3.2  ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึง   มี  ไมมี 
4. การจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 4.1  ดําเนินการเปนลายลักษณอักษร             มี  ไมมี 
 4.2  ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึง   มี  ไมมี 
5.  มีการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมท่ีเปนการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศ 
โดย 
  จัดทําหนังสือเวียนเพ่ือใหบุคลากรทราบโดยท่ัวไป 
  จัดทําแผนพับ/จดหมายขาว/การเผยแพรตามบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 
  จัดทําคูมือปฏิบัติสําหรับแจกขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคน 
  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู 
  ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย 
  กําหนดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศขาราชการใหม 
  กําหนดชองทางรับเรื่องราวรองทุกขภายในหนวยงาน 
      กําหนดไวในแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาค       
       วิธีการอ่ืนๆ ไดแก..................................................................................................... 
6. การกําหนดกลไกการรองทุกขภายในหนวยงานตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด 
 หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
  มี  ไดแก คูมือแนวทางแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  ไมมี 
7. ปงบประมาณท่ีผานมา หนวยงานของทานมีการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน 
  หรือไม 
  มี  (ตอบขอ 7.1-7.5)   ไมมี 
 7.1  จํานวนการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหนวยงาน  ครั้ง 
 7.2  รูปแบบปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 
     ทางวาจา  ครั้ง   ทางกาย  ครั้ง  
     ทางสายตา ครั้ง   ถูกกระทําโดยมีผลประโยชนเก่ียวของ  ครั้ง  
     ถูกกระทําลักษณะอ่ืนๆ  ครั้ง   ไดแก      
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7.3  ลักษณะการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหนวยงาน  
      ผูบังคับบัญชา กระทําตอ ผูใตบังคับบัญชา 
      ผูใตบังคับบัญชา กระทําตอ ผูบังคับบัญชา 
      เพ่ือนรวมงาน กระทําตอ เพ่ือนรวมงาน 
      บุคคลภายในหนวยงาน กระทําตอ ผูท่ีเก่ียวของหรือดําเนินงานรวมกับหนวยงานของทาน 
          เชน นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง หรือผูรับบริการ เปนตน 
 7.4  สถานท่ีเกิดกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหนวยงาน 
      ภายในหองทํางาน 
      บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานท่ีทํางาน 
      พ้ืนท่ีปฏิบัติงานนอกสํานักงาน 
      อ่ืนๆ ไดแก         

 7.5  การจัดการในกรณีมีการรองเรียนประเด็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หนวยงานไดดําเนนิ    

 การ ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางไร 

               

               

               

                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

          


