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-7แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง
******************************************
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
จัดทาขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ในหน่่วยงาน
ทุกคนไม่ว่าอยู่่ในสถานะใดได้รับ การปฏิบัติด้ว ยความเคารพในศัก ดิ่์ศรี และปราศจากการถูกล่ว งละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองเชียงใหม่ จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการล่ว งละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู่้ความเข้าใจ การกาหนดมาตรการป้องกัน
และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดาเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
อย่า งทัน ท่ว งที รวมทั้ ง การจั ด สภาพแวดล้ อ มและมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดความเสี ่่ย งที ่่จ ะทาให้เ กิด
การล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ
การกระทาใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา
ด้วยวาจา่ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามก
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
ราคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระทา
การใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การ
สรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหร่ือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นต้น
บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด /คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหล่ือแก่เพ่ื่อนร่วมงานด้วย
 ผู่้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่่ดี่ และมีหน้าที่่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
 ในกรณีของผู่้บังคับบัญชาเรียกผู่้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทางาน หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด /ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู่้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อน
ทุกครั้ง
 บุคลากรควรมีจิตสานึกรักศักดิ์ศ รี ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เห็นคุณค่าการ
ทางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
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การล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศเป็น เรื่่อ งที่่มีข อบเขตกว้า งขวาง ซึ่่งไม่ส ามารถระบุ
พฤติ ก รรมได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทั้ ง หมด อย่ า งไรก็ ต ามให้ ต ระหนั ก ว่ า การกระทาเกี ่่ย วกั บ เรื ่่อ งเพศ
ซึ่ง่ ผู้ถ่ ูก่ กระทาไม่่ต้อ่ งการ และม่ีความรู้ส่ ึก่ เด่ือดร่้อนราคาญ อ่ึดอ่ัด อ่ับอาย ถู่กดู่ถูก่ เหย่ียดหยาม ถ่ือว่่าเข่้าข่่ายการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ
๑. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลง ไป
ท่ี่คอเสื้ อ่จนทาให้ ผู ่้ถู ก มองรู ่้สึ ก อึ ด อั ด อั บ อาย หรื อ ไม่ ส บายใจ หรื อ ผู่้อื่ น ที ่่อ ยู ่่ในบริเ วณ ดั ง กล่ า ว มี
ความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น
๒. การกระทาด้วยวาจา เช่น
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
 การชั ก ชวนให้ ก ระทาการใดๆ ในที ่่ลั บตา ซึ ่่ง ผู ่้ถู ก กระทาไม่ พึ ง ประสงค์ แ ละ
ไม่ต้องการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก
การเรียกผู้หญิงด้วยคาที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทางาน
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการ
พูดที่ส่อไปในทางเพศ การเล่าเรื่่องตลกลามกเรื่่องสองแง่สองง่ามในเรื่่องเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์
ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ขา่ วล่ือเกีย่ วกับชีวิตทางเพศของผู้อ่น่ื
๓. การกระทาทางกาย เช่น
 การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลา การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การ
ฉวยโอกาสกอดรั ด จูบ การหยอกล้ อ โดยการแตะเนื้ อ ต้ อ งตั ว การฉวยโอกาสกอดรั ด และการสัม ผัส
ทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก
 การตามตื้อโดยที่่อีกฝ่ายหนึ่่งไม่เล่นด้วย่การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม
หรือขวางทางเดิน การย่ักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือ่ หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
๔. การกระทาอื่น ๆ เช่น
การแสดงรูป ภาพ วัตถุ และข้อความที่่เ กี่่ยวข้องกับเพศ รวมทั้ง การเปิด ภาพโป๊
ในที่ทางานและในคอมพิวเตอร์ของตน
การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศใน
ที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
๕. การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 การให้ สั ญ ญาที่ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ เช่น ตาแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุน การศึกษาดูงาน การเลื่อนเงิน เดือนหรือตาแหน่ง การต่อสัญญาการทางาน หากผู่้ถูกล่ว งละเมิดหรือ
ถูกคุกคามยอมมีเ พศสัมพัน ธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้ว ย่ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้ว ย่หรือ ขอให้ทาอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น
การข่่มขู่ใ่ห่้เก่ิดผลในทางลบต่่อการจ่้างงาน การศ่ึกษา การข่่มขู่ว่ ่า่ จะทาร่้าย การบ่ังค่ับให้
มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทาชาเรา หรือกระทาชาเรา
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 ควรแต่งกายให้มดิ ชิด มีส่วนช่วยพ่้นอ่ันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศได้มาก
แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระทาของผู่้กระทา และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
ส่งเสียงร้องเพ่ื่อให้ผู้ก่ ระทาหยุ่ดการกระทา และเรียกผู้อื่นช่วย
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือ ถ่าย video
clip (หากทาได้)
 บันทึกเหตุการณ์ท่ี่เกีย่ วข้องเป็นลายลักษณ์อัก่ ษรทันทีทเี่ หตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกว่ัน
เวลา และสถานที ่่เ กิ ดเหตุ คาบรรยายเหตุ การณ์ ที่่เ กิ ด ขึ้น สั้ น ๆ ชื่ อ ของพยานและ/หรื อ บุ ค คลที่ ส าม ซึง่
ถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์
แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
 หารื อเหตุก ารณ์ ที่่เกิ ด ขึ ่้นกับเพื่ อนร่ว มงานหรื อเพื่ อ น และแจ้งปั ญหาที ่่เกิ ด ขึ้น กับ
ผู่้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็น ที่่ปรึกษาหรือ
ร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
 กรณีผู่้ถูกกระทาอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระทา
 ถ้าปฏิเสธอย่างชัดเจนไปแล้วถูกกระทาซ้า ๆ อีก ถือว่าเป็นปัญหา ควรปรึกษาผู้ใหญ่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปกว่านี้ จากนั้นควรดาเนินการขั้นเด็ดขาด โดยร้องเรียนไป ยัง
ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับสูงเพื่อลงโทษทางวินัย
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ
ในการแก้ไขปัญหาเป็นลาดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้อง ดาเนินการ
ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทาเพื่อแจ้งให้ผู้กระทา
ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทา ผู้ถูกระทาอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูด
ในนามตนเองได้
ในกรณ่ีไม่สามารถแก่้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดาเนินการดังนี้

ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทา หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และ
ให่้ผู้บ่ ัง่ ค่ับบ่ัญชาดาเน่ินการค่้นหาข่้อเท่็จจร่ิงภายใน ๑๕ ว่ัน หากไม่่ดาเน่ินการใด ๆ ถ่ือว่่า เป่็นการละเลยต่่อการ
ปฏิบัติหน้าที่

ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือใน
การยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน

-10สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ ว่ัน หากดาเนินการไม่เสร็จในกาหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้
อีก ๓๐ วัน
ให้คาแนะนาหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถือ่
ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการ
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย
การนาเสนอเรื่่องไปยังผู่้บังคับบัญชาในระดับสูง ขึ้นไป การแยกคู่่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ
ผู้ถูกกระทา ฯลฯ
 เมื่อสามารถตกลงกัน ได้แล้ว ขอให้ ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่ว มกันเป็น
ลายล่ักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกขและผู้เป็นพยาน
 เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใดๆ เช่่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อป้องกัน
มิให้ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้
เป็นพยาน
 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน หรือ
วิ ธี ก ารในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ควรได้ รั บ การพิ จ ารณาจากบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน ที่
รับผิดชอบตามความเหมาะสม
 ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
 ในระหว่างการร้องทุก ข์ ยังไม่ถือว่า ผู่้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรม และให้
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
ให้โอกาสผู่้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็ม ที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐานแก้ข้อ่ กล่าวหา
หน่วยรับเรื่องร้องทุกขภายในหน่วยงาน
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
 หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าที่
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกขในหน่วยงาน
- ผู่้ร้องทุกข์ส ามารถร้ องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลั กษณ์อักษร เช่น่
จดหมายโทรสาร่่เป็นต้น
-ผู ่้ร้ อ งทุ ก ข์ ควรร้ อ งทุ ก ข์ ต่อ บุ ค คลหรื อ หน่ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่่ง จนกว่ าจะเสร็จ
กระบวนการ หากไม่มีการดาเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทกขภายนอก
  ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
(ศปคพ.)่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศในการทางาน
ประจาปี งบประมาณ 2565
**********************
1. หน่วยงาน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการฯ
โทรศัพท์
โทรสาร
3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
3.1 ดาเนินการเป็นลายลักษณ่์อัก่ ษร

ม่ี่ 
ไม่มี่
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง 
ม่ี่ 
ไม่มี่
4. การจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
4.1 ดาเนินการเป็นลายลักษณ่์อัก่ ษร

ม่ี่ 
ไม่มี่
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง 
ม่ี่ 
ไม่มี่
5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทาง
เพศ โดย

่จัดทาหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป
 จัดทาแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

จัดทาคู่มือ่ ปฏิบัติสาหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน

สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้

ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย

กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

กาหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุ่กข์ภายในหน่วยงาน
กาหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน


วิธีการอื่นๆ ได้แก่............................................................................................................................
6. การกาหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน

่มี ได้แก่่

่ไม่มี่
7. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทางาน หรือไม่

มี (ตอบข้อ 7.1-7.5)

ไม่มี่
7.1 จานวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน
ครั้ง
7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ทางวาจา
ครั้ง 
ทางกาย
ครั้ง

ทางสายตา
ครั้ง 
ถูกกระทาโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
ครั้ง

ถูกกระทาลักษณะอื่นๆ
ครั้ง ได้แก่่
-2-/7.3 ลักษณะ....

-27.3 ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุ่กคามทางเพศในหน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชา กระทาต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทาต่อ ผู้บังคับบัญชา

เพ่ื่อนร่วมงาน กระทาต่อ เพื่อนร่วมงาน

บุคคลภายในหน่วยงาน กระทาต่อ ผู้ที่เกี่ยวข่้องหร่ือดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน
เช่น นักศึกษาฝ่ึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น
7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน

ภายในห้องทางาน

บริเวณที่ลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทางาน

พื้นที่ปฏิบัติงานนอกสานักงาน

อื่นๆ ได่้แก่่
7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้
ดาเนินการ
ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข่้องอย่่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

**********************
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไชต์ของโรงพยาบาลบางบัวทอง
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางบัวทอง
วัน/เดือน/ปี : 9 มีนาคม 2565
หัวข้อ : คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายชาญวิทย์ จันทศรี)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ 9 มีนาคม 2565

ผู้อนุมัติรับรอง
(นายประพุทธ ลีลาพฤทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง
วันที่ 9 มีนาคม 2565

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พรรณิดา เมฆกมล
(นางสาวพรรณิดา เมฆกมล)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วัน
มีนาคม 2565

