
 
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานจัดท าขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่า
อยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้  โรงพยาบาลแว้งจะสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การ
สร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหา ที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิด
กรณีการร้องเรียนการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม และมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 
การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา 
ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามก อนาจารเกี่ยวกับเพศ 
หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจ าท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน ร าคาญ ได้รับความอับ
อาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท าใด ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศ
ไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือ
ผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศ 

 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่ง

กายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับปัญหา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรงข้าม 
หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

 บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ 
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างาน หรือ
ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 

 บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการท างาน 
ของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 

/พฤติกรรม 



 
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรม ได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระท าเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ ต้องการ และมี
ความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่าย การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
อาท ิ
 ๑. การกระท าทางสายตา เช่น 

การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป ที่คอเสื้อ จน
ท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว มีความรู้สึก เช่นเดียวกัน เป็น
ต้น 
 ๒. การกระท าด้วยวาจา เช่น 

 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
 การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูดเรื่อง

ตลกเกี่ยวกับเพศ 
 การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียกผู้หญิง

ด้วยค าที่ล่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูด ที่ส่อไป

ในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ ข่าวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

๓. การกระท าทางกาย เช่น 
 การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโฮกาสกอด

รัต จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืนใดที่ไม่น่าพึง
ประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 

 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม หรือขวาง
ทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก การแสดง
พฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 

๔. การกระท าอ่ืนๆ เช่น 
 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ ในที่ท า งานและใน

คอมพิวเตอร์ของตน 
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ในที่สาธารณะ 

การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงเรื่องเพศ
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

/๕. การกระท า 



 
๕. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

 การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียนทุนการศึกษาดูงาน การ
เลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น 
ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืน ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น 

 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจ าท าร้าย การบังคับให้ มีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 
สิ่งที่ควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศนั้น 

 ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือ ถ่าย video clip (หาก

ท าได)้ 
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา 

และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม ซึ่งถูกล่าวถึง หรืออยู่
ในเหตุการณ ์

 แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
 หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 

บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือ ร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
 กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท า 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
 การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ ในการแก้ไข
ปัญหาเป็นล าดับแรก 
 สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 

 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ผู้กระท าทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือ พูดในนาม
ตนเองได ้

 ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
- ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ข้ึน และให้ 

ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชา ละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ 

- ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มีการ 
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ ในการยุติ
เรื่องดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน 

สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 
 ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไม่เกิน ๕ คน 

ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยอาจีมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ ผู้เสียหาย
ไว้วางใจเข้าร่วมฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด าเนินการสอบ ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้



รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างาน น าข้อมูลเสนอผู้บริหาร 
ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไป ได้อีก 
๓๐ วัน 

 ให้ค าแนะน าหรือกาสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม ่
ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง 

 เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการ 
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจราจากับผู้กระท าเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรื อ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายการ
น าเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของผู้ถูกกระท า 
ฯลฯ 

 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 

 เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อ 
หน้าที่การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้องกัน มิให้
ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกันเป็นต้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป้นพยาน 

 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างาน 
หรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตามความเหมาะสม 

 ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

 ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ควรให้คามเป็นธรรม และให้ 
ได้รบการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 

 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง 
เอกสาร/พยานหลักฐานแก้ข้อกลาวหา 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 
 กองการเจ้าหน้าที่ของแต่ละกรม (กลุ่มงานที่รับผิดชอบงานด้านวินัย) หรือกลุ่มงาน 

คุ้มครองจริยธรรม 
 ศูนย์ด ารงธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
 หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ. 
 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 

จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนศูนย์ด ารงธรรม 
 ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวน 

การ หากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักนายกรัฐมนตรีผ็ตรวจการ
แผ่นดิน เป็นต้น 
 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 

 คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ศูนย์ประสานการป้องกันแลแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ท างาน (ศปศพ) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชน โรงพยาบาลแว้ง 
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๓. ไม่จ ากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอ่ืนใด 
ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก 
 ๔. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับ
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อโรงพยาบาลแว้งและค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และ
ด าเนินการอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
ของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ ในสถานะต่างๆดังนี้ 
 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๑. โรงพยาบาลแว้ง ตระหนักถึงความส าคัญ ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกัน ความเป็น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรในหน่วยงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 
 ๒. โรงพยาบาลแว้ง จะปฏิบัติกับบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการท างาน การให้
สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือต าแหน่งหน้าที่ การก าหนดวินัยและการลงโทษ การ
เลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุโดยอยู่บนพ้ืนฐาน ของความสามารถในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพการท างาน
มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 
 ๓. โรงพยาบาลแว้งจะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่บุคลากรในหน่วยงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ 
 ๔. โรงพยาบาลแว้งจะไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระท าใดๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของ
บุคลากรในหน่วยงานที่ไม่มีผลเสียหาย ต่อกิจการของโรงพยาบาลในการด าเนินกิจกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรในหน่วยงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส คว าม
เบี่ยงเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรภ์ ความพิการ ชาติก าเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง ความคิดเห็น
ที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และอ่ืนๆ 
 ๕. โรงพยาบาลแว้งจะสื่อสาร นโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติตั้งแต่การจ้างงานการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทั่วทั้งองค์การ เพ่ือให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตส านึก และ
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อก าหนดแห่งมาตรฐานนี้ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็น
ระยะ 
 
 
 
 
 
 



 แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) โรงพยาบาลแว้ง จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อน
ต าแหน่ง การสิ้นสุดสภาพกา จ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความ
พิการ เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิก สหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๒) โรงพยาบาลแว้ง ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษบุคลากรในหน่วยงานโดยการท าร้ายร่างกายบุคลากรใน
หน่วยงาน เช่น เฆี่ยน ตี หรือ ว่ากล่าวด้วยค าพูดที่ หยาบคาย พูดจาเสียดสีการข่มขู่คุกคามทางกายและจิตใจ หรือ
โดยการตัดสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
 ๒) กรณีที่บุคลากรในหน่วยงานกระท าผิดกฎระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล โรงพยาบาล ได้ก าหนด
บทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับ ความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนักเบาของความผิด เจตนาในการกระท า
ความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา ส าหรับการพิจารณาลงโทษนั้นโรงพยาบาล ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่
จะลงโทษบุคลากรในหน่วยงานทุกครั้ง โรงพยาบาล จะสอบสวนความผิดนั้น โดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้
ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
บุคลากรในหน่วยงานมากที่สุด 
 ๓) โรงพยาบาลแว้ง ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงานด้วยเหตุ เพราะถูกลงโทษ
ทางวินัย ยกเว้นกรณีที่บุคลากรในหน่วยงาน กระท าความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รั บ
ค่าจ้างในวันที่พักงานนั้น ยกเว้นพักงานเพ่ือการสอบสวน บุคลากรในหน่วยงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 ๔) โรงพยาบาลแว้ง ไม่สนับสนุนให้กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น 
การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 
 ๕) โรงพยาบาลแว้ง ไม่สนับสนุนให้กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่นวิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย 
พูดหยอกล้อ พูดหยาบ คาย เป็นต้น 
 ๖) โรงพยาบาลแว้ง ไม่สนับสนุนให้กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่นการใช้สายตา
ลวนลาม การท าสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น 
 ๗) โรงพยาบาลแว้ง ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดง
รูปลามกอนาจาร ส่ง จดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น 
 ๘) โรงพยาบาลแว้ง ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์
หรือเดือดร้อนร าคาญ  
 


