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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง  
 

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

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
จัดท าขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร ในหน่่วยงาน 
ทุกคนไม่ว่าอยู่่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ่์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู่้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกัน 
และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง  ๆ เพื่อลดความเสี่่ยงที่่จะท าให้เกิด 
การล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 
การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา 

ด้วยวาจา่ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามก 
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน 
ร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระท า 
การใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การ
สรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมถึง
สถาบันการศึกษา 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

บุคลากรของหนว่ยงานควรให้เกียรติเพ่ื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/ 
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหร่ือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม 
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิด 
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งความชว่ยเหล่ือแก่เพ่ื่อนร่วมงานด้วย 

 ผู่้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่่ดี่ และมีหน้าที่่โดยตรงในการป้องกัน 
ปัญหาการลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 ในกรณีของผู่้บังคับบัญชาเรียกผู่้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา 
ท างาน หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู่้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อน 
ทุกครั้ง 

บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการ 
ท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
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พฤติกรรมท่ีไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าขา่ยเปน็การล่วงละเมิดหร ือคุกคามทางเพศ 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่่องที่่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่่งไม่สามารถระบุ 
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า  การกระท าเกี่่ยวกับเรื่่องเพศ 
ซึ่่งผู่้ถู่กกระท าไม่่ต่้องการ และม่ีความรู่้ส่ึกเด่ือดร่้อนร าคาญ อ่ึดอ่ัด อ่ับอาย ถู่กดู่ถู่กเหย่ียดหยาม ถ่ือว่่าเข่้าข่่ายการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาท ิ

๑. การกระท าทางสายตา  เช่น 
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลง ไป 

ท่ี่คอเสื้อ่จนท าให้ผู่้ถูกมองรู่้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู่้ อ่ืนที่่อยู่่ในบริเวณ ดังกล่าว มี
ความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น 

๒. การกระท าดว้ยวาจา เช่น 
การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
 การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่่ลับตา ซึ่่งผู่้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และ  

ไม่ต้องการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก 

การเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 
การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการ 

พูดที่ส่อไปในทางเพศ การเล่าเรื่่องตลกลามกเรื่่องสองแง่สองง่ามในเรื่่องเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ 
ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรา้งเรื่องโกหกหรือการแพร่ขา่วล่ือเกีย่วกับชีวิตทางเพศของผู้อื่่น 

๓. การกระท าทางกาย เช่น 
 การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การ 

ฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว  การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส 
ทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค ์การดึงคนมานั่งตัก 

 การตามตื้อโดยที่่อีกฝ่ายหนึ่่งไม่เล่นด้วย่การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม 
หรอืขวางทางเดิน การย่ักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้ม่ือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 

๔. การกระท าอ่ืน ๆ เช่น 
การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่่เกี่่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ 

ในที่ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศใน 

ที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที ่
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 

๕. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลก เปลี่ยนผลประโยชน์  
 การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู่้ถูกล่วงละเมิดหรือ 
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย่ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย่หรือขอให้ท าอย่างอื่น 
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น 

การข่่มขู่่ให่้เก่ิดผลในทางลบต่่อการจ่้างงาน การศ่ึกษา การข่่มขู่่ว่่าจะท าร่้าย การบ่ังค่ับให้ 
มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 
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ส่ิงท่ีควรกระท าเมื ่อถูกล ่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 ควรแต่งกายให้มดิชิด มีส่วนช่วยพ่้นอ่ันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศได้มาก 
แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระท าของผู่้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศนั้น 
ส่งเสียงร้องเพ่ื่อให้ผู่้กระท าหยุ่ดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือ ถ่าย video 

clip (หากท าได)้  
บันทึกเหตุการณ์ท่ี่เกีย่วข้องเป็นลายลักษณ์อ่ักษรทันทีทีเ่หตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกว่ัน

เวลา และสถานที่่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม ซ่ึง
ถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ ์

แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
 หารือเหตุการณ์ที่่เกิดขึ่้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่่เกิดขึ้นกับ 

ผู่้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่่ปรึกษาหรือ 
ร่วมไปเปน็เพื่อนก็ได้ 

กรณีผู่้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ถูกกระท า  

 ถ้าปฏิเสธอย่างชดัเจนไปแล้วถูกกระท าซ้ า ๆ  อีก ถือว่าเป็นปัญหา ควรปรึกษาผู้ใหญ่ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปกว่านี้ จากนั้นควรด าเนินการขั้นเด็ดขาด โดยร้องเรียนไป ยัง
ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับสูงเพ่ือลงโทษทางวินัย 
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย ่างไม่เป็นทางการ 

การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ 
ในการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรก 

สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้อง  ด าเนินการ  
 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพื่อแจ้งให้ผู้กระท า 

ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า ผู้ถูกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือพูด 
ในนามตนเองได้ 

 ในกรณ่ีไม่สามารถแก่้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และ 

ให่้ผู่้บ่ังค่ับบ่ัญชาด าเน่ินการค่้นหาข่้อเท่็จจร่ิงภายใน ๑๕ ว่ัน หากไม่่ด าเน่ินการใด ๆ  ถ่ือว่่า เป่็นการละเลยต่่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มีการ 
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือใน 
การยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน 
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สิ่งท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ  และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ ว่ัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้ 
อีก ๓๐ วัน 

 ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถ่ือ 
ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผดิ จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจรงิ 

 เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ  โดยจัดการ 
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระท าเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ  
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย 
การน าเสนอเรื่่องไปยังผู่้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ 
ผู้ถูกกระท า ฯลฯ 

 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็น 
ลายล่ักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 
มาตรการค ุ้มครองผู้ร ้องท ุกข  และผู้เป็นพยาน 

 เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ 
หน้าที่การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้องกัน 
มิให้ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้ 
เป็นพยาน 

 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างาน หรือ 
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงาน  ที่
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

 ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรยีนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
มาตรการค ุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

 ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู่้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรม และให้ 
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

ให้โอกาสผู่้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง 
เอกสาร/พยานหลักฐานแก้ข่้อกล่าวหา 
หน่วยรับเร ื่องร้องทุกข ภายในหน่วยงาน 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 
หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าที่ 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข ในหน่วยงาน 
-    ผู่้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น่

จดหมายโทรสาร่่เป็นต้น 
-ผู่้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่่งจนกว่าจะเสร็จ 

กระบวนการ หากไม่มีการด าเนินการใด ๆ  จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหนว่ยงานอื่น 
หน่วยรับเร ื่องร้องทกข ภายนอก 

  ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
(ศปคพ.)่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
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********************** 

1.  หน่วยงาน 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ 
โทรศัพท์ โทรสาร 

3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
3.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ่์อ่ักษร ม่ี่ ไม่ม่ี 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ม่ี่ ไม่ม่ี 

4. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
4.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ่์อ่ักษร ม่ี่ ไม่ม่ี 
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ม่ี่ ไม่ม่ี 

5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทาง 
เพศ โดย 

่จัดท าหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
 จัดท าแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
จัดท าคู่ม่ือปฏิบัติส าหรบัแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
ก าหนดช่องทางรบัเรื่องราวร้องทุ่กข์ภายในหนว่ยงาน 
ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 
วิธีการอื่นๆ ได้แก่............................................................................................................................ 

6. การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
่มี ได้แก่่ 

่ไม่ม่ี 

7. ปีงบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ท างาน หรือไม ่

มี (ตอบข้อ 7.1-7.5) ไม่ม่ี 

7.1 จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน ครั้ง 
7.2  รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

ทางวาจา ครั้ง ทางกาย ครั้ง 
ทางสายตา ครั้ง ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ครั้ง 
ถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ ครั้ง ได้แก่่  

-2-/7.3  ลักษณะ.... 
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7.3  ลักษณะการลว่งละเมิดหรือคุ่กคามทางเพศในหนว่ยงาน 
ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา 
เพ่ื่อนร่วมงาน กระท าต่อ เพ่ือนร่วมงาน 
บุคคลภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เกี่ยวข่้องหร่ือด าเนินงานรว่มกับหน่วยงานของท่าน 

เช่น นักศึกษาฝ่ึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 

7.4  สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน 
ภายในห้องท างาน 
บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน 
อ่ืนๆ ได่้แก่่ 

7.5  การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ 
ด าเนินการ 

ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข่้องอย่่างไร 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………….    
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….    
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….    
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
 

 

 
 

********************** 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไชต์ของโรงพยาบาลบางบัวทอง 

  ชื่อหน่วยงาน   :  โรงพยาบาลบางบัวทอง  

  วัน/เดือน/ปี   :   9  มีนาคม  2565   

  หัวข้อ     :     คู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ                     
............................................................................................................................. ..........................................................
..................................................................................................................................................................... ................. 
Link ภายนอก   

หมายเหตุ  : http://www.bangbuathonghos.org/……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(นายชาญวิทย์  จันทศรี) 

        ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
              วันที่  9  มีนาคม 2565  

                   ผู้อนุมัติรับรอง 
             (นายประพุทธ  ลีลาพฤทธิ์) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
              วันที่   9  มีนาคม  2565 

  

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
      พรรณิดา เมฆกมล 

  (นางสาวพรรณิดา เมฆกมล) 
           ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                วัน         มีนาคม 2565   

 
 


