
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.  0 5548 6045 . 
ที่  อต  ๐832/276                       วันที่     30  มีนำคม  256๕              
เรื่อง  แจ้งเวียนแนวทางคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๕ .   

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก   

ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของภำครัฐ 
(ITA) แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ MOIT 23 หน่วยงำนมีนโยบำยและมีแนวปฏิบัติที่ เคำรพสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีของ ผู้ปฏิบัติงำนมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม 
ทำงเพศในกำรท ำงำน โดยสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก ได้ลงน ำมประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและแก้ปัญหำ
กำรล่วงละเมิด หรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนเรียบร้อยแล้ว ตำมแบบฟอร์มที่แนบมำพร้อมนี้ และขอ
อนุญำตน ำข้อมูลรำยงำน ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน https://www.hosthai.com/00579/ 

เว็บไซต์ส านักสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก           

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรอยำ่งเคร่งครัดต่อไป  
              

 

      (นำงสำวนภัสสร   แก้วนวล) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

ควำมเห็นสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 

 √    ทรำบ 

 √    อนุญำตเผยแพร่         ไมอ่นุญำต (เหตุผล) ……………………………………………….. 

 
 

     
                                                                    (นำยขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
                    สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก  
 



 
 
 

 
 

ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

 

            คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 
และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
บ้านโคก 

 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จะด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยค านึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างาน 
 ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 ๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้  
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      
   

               (นำยขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
                                                           นักววิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

      สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก  
จังหวัดอตุรดิตถ์ ปี ๒๕๖5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าน า 

 
 แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนจัดขึ้น ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกร ในหน่วยงำนทุกคนไม่ว่ำอยู่ใน
สถำนะใดได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเคำรพในศักดิ์ศรีและปรำศจำกกำรถูกล่วงละเมิด หรือคุกคำมทำงเพศใน  
กำรท ำงำน ทุกคนต้องรับผิดชอบในกำรกระท ำและปฏิบัติตำมแนวปฏิบัตินี้ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์ต ำรวจ  
จะสร้ำง และรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ปรำศจำกกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ ด้วยกำรสร้ำง
ควำมตระหนัก กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้น และจะ 
ด ำเนินกำรต่อกรณีกำรร้องเรียนเรื่องกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมอย่ำงทันท่วงทีรวมทั้งกำรจัดสภำพแวดล้อม
และ มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เก กำรล่วงละเมิด/คุกคำมทำงเพศข้ึน คณะกรรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก ขอขอบคุณ
คณะท ำงำนจัดท ำแผนและผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำคู่มือฉบับนี้ มำ ณ โอกำสนี้ด้วย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
วัตถุประสงค์           ๑  
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ     ๑  
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร        3  
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภำยในหน่วยงำน         ๔ 
 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภำยในหน่วยงำน         ๔  
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน         4  
บรรณำนุกรม            5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการ 
ท างานส านักงานสาธารณสุข อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๔ 

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

 แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนจัดขึ้น ตำมมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกร ในหน่วยงำนทุกคนไม่ว่ำอยู่ใน 
สถำนะใดได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเคำรพในศักดิ์ศรีและปรำศจำกกำรถูกล่วงละเมิด หรือคุกคำมทำงเพศใน
กำรท ำงำน ทุกคนต้องรับผิดชอบในกำรกระท ำและปฏิบัติตำมแนวปฏิบัตินี้  ส ำนักงำนยุทธศำสตร์ต ำรวจ จะ
สร้ำงและ รักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ปรำศจำกกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ ด้วยกำรสร้ำง
ควำมตระหนัก กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้น และจะ
ด ำเนินกำรต่อกรณี กำรร้องเรียนเรื่องกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมอย่ำงทันท่วงทีรวมทั้งกำรจัดสภำพแวดล้อม
และมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดกำรล่วงละเมิด/คุกคำมทำงเพศข้ึน 
 
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ  
 กำรกระท ำใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงเพศท่ีเป็นกำรบังคับ ใช้อ ำนำจที่ไม่พึงปรำรถนำด้วยวำจำ 
ข้อควำมท่ำทำง แสดงด้วยเสียง รูปภำพ เอกสำร ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลำมก อนำจำรเกี่ยวกับ
เพศ หรือกระท ำอย่ำงอ่ืนในท ำนองเดียวกันโดยประกำรที่น่ำจะท ำให้ผู้อ่ืนได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญ ได้รับ
ควำมอับอำย หรือรู้สึกว่ำถูกเหยียดหยำม และให้หมำยรวมถึงกำรติดตำม รังควำญหรือกำรกระท ำกำรใด 
ที่ก่อให้เกิด บรรยำกำศไม่ปลอดภัยทำงเพศ โดยเฉพำะจำกำรสร้ำงเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อกำรจ้ำงงำน กำรสรรหำ 
หรือกำรแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหำยทั้งในหน่วยงำนของรัฐและเอกชน รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ  
 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  • บุคลำกรของหน่วยงำนควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ  
  • บุคลำกรของหน่วยงำนควรลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ เช่น  
แต่งกำยให้ เหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรอยู่ในที่ลับตำหรือท ำงำนสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชำ/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศ
ตรงข้ำม หรือม ีผู้ที่ไว้วำงใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้ำพบหรือได้รับมอบหมำยงำนนอกเวลำท ำงำน เป็นต้น  
  • บุคลำกรของหน่วยงำนควรช่วยสอดส่องและรำยงำนพฤติกรรมกำรล่วงละเมิด/คุกคำมทำงเพศ
เกิดขึ้น ในหน่วยงำนต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหำกมีปัญหำเกิดขึ้นกับเพ่ือน
ร่วมงำนและ ควรให้ค ำปรึกษำ รวมทั้งควำมช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงำนด้วย  
 • ผู้บังคับบัญชำทุกระดับควรท ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีและมีหน้ำที่โดยตรงในกำรป้องกันปัญหำกำรล่วง 
ละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน 
 • ในกรณีของผู้บังคับบัญชำเรียกผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติงำนในห้อง โดยเฉพำะนอกเวลำท ำงำน หรือไป 
ปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด/ต่ำงประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชำระดับต้นรับทรำบก่อนทุกครั้ง  
 • บุคลำกรควรมีจิตส ำนึกรักศักดิ์ศรีภำคภูมิใจในผลกำรท ำงำนของตนเอง เห็นคุณค่ำกำรท ำงำนของ 
ตนเองมำกกว่ำที่จะก้ำวหน้ำโดยวิธีอ่ืน 



 
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
 กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้ำงขวำง ซึ่งไม่สำมำรถระบุ พฤติกรรม 
ได้อย่ำงครอบคลุมทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมให้ตระหนักว่ำ กำรกระท ำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่ต้องกำร 
และมีควำมรู้สึกเดือดร้อนร ำคำญ อึดอัด อับอำย ถูกดูถูกเหยียดหยำม ถือว่ำเข้ำข่ำยกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม
ทำงเพศ อำท ิ 
 ๑. กำรกระท ำทำงสำยตำเช่น กำรจ้องมองร่ำงกำยที่ส่อไปในทำงเพศ มองช้อนใต้กระโปรง  
มองหน้ำอก หรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ จนท ำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอำย หรือไม่สบำยใจ หรือผู้อ่ืนที่อยู่ใน
บริเวณดังกล่ำวมีควำมรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น  
 ๒. กำรกระท ำด้วยวำจำเช่น  
 • กำรวิพำกษ์วิจำรณ์รูปร่ำง ทรวดทรง และกำรแต่งกำยที่ส่อไปทำงเพศ 
 • กำรชักชวนให้กระท ำกำรใดๆ ในที่ลับตำ ซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องกำรกำรพูดเรื่อง
ตลก เกี่ยวกับเพศ  
 • กำรเกี้ยวพำรำสีพูดจำแทะโลม วิจำรณ์ทรวดทรง กำรพูดลำมก กำรโทรศัพท์ลำมก กำรเรียกผู้หญิง
ด้วยค ำที่ส่อไปทำงเพศ จับกลุ่มวิจำรณ์พฤติกรรมทำงเพศของบุคคลในที่ท ำงำน 
 • กำรสนทนำเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์กำรแสดงควำมเห็นต่อรสนิยมทำงเพศ และกำรพูดที่ส่อไป
ในทำง เพศ กำรเล่ำเรื่องตลกลำมกเรื่องสองแง่สองง่ำมในเรื่องเพศ กำรถำมเกี่ยวกับ ประสบกำรณ์ควำมชื่น
ชอบในเรื่อง เพศ กำรสร้ำงเรื่องโกหกหรือกำรแพร่ข่ำวลือเกี่ยวกับชีวิตทำงเพศของผู้อ่ืน 
 ๓. กำรกระท ำทำงกำยเช่น  
 • กำรสัมผัสร่ำงกำยของผู้อ่ืน กำรลูบคล ำ กำรถูไถร่ำงกำยผู้อ่ืนอย่ำงมีนัยทำงเพศ กำรฉวยโอกำสกอด
รัด จูบ กำรหยอกล้อโดยกำรแตะเนื้อต้องตัว กำรฉวยโอกำสกอดรัด และกำรสัมผัส ทำงกำยอ่ืนใดที่ไม่น่ำพึง
ประสงค ์กำรดึงคนมำนั่งตัก  
 • กำรตำมตื้อโดยที่อีกฝ่ำยหนึ่งไม่เล่นด้วย กำรตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป กำรต้อนเข้ำมุมหรือขวำงทำงเดิน 
กำร ยักคิ้วหลิ่วตำ กำรผิวปำกแบบเชิญชวน กำรส่งจูบ กำรเลียริมฝีปำก กำรท ำท่ำนน้ ำลำยหก กำรแสดง
พฤติกรรมที ่สื่อไปในทำงเพศโดยใช้มือหรือกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย เป็นต้น  
 ๔. กำรกระท ำอ่ืนๆ เช่น 
 • กำรแสดงรูปภำพ วัตถุและข้อควำมที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งกำรเปิดภำพโป๊ในที่ท ำ งำนและใน 
คอมพิวเตอร์ของตน  
 • กำรแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศเช่นกำรโชว์ปฏิทินโป๊กำรเขียนหรือวำดภำพทำงเพศในที่สำธำรณะ  
กำรใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือกำรร่วมเพศ กำรสื่อข้อควำม รูปภำพ สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศ
ทำงอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ฯลฯ เป็นต้น 
 ๕. กำรกระท ำทำงเพศท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  
 • กำรให้สัญญำที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ผลกำรเรียน ทุนกำรศึกษำดูงำน กำร
เลื่อน เงินเดือนหรือต ำแหน่ง กำรต่อสัญญำกำรท ำงำน หำกผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ ถูกคุกคำมยอมมีเพศสัมพันธ์ 
เช่น ขอให้ ไปค้ำงคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท ำอย่ำงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น  



 • กำรข่มขู่ให้เกิดผลในทำงลบต่อกำรจ้ำงงำน กำรศึกษำ กำรข่มขู่ว่ำจะท ำร้ำย กำรบังคับ ให้มีกำร
สัมผัสทำง เพศ หรือกำรพยำยำมกระท ำช ำเรำ หรือกระท ำช ำเรำ สิ่งที่ควรกระท ำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคำม
ทำงเพศ 
  • ควรแต่งกำยให้มิดชิด มีส่วนช่วยพ้นอันตรำยจำกสำยตำและพฤติกรรมคุกคำมทำงเพศได้มำก  
 • แสดงออกทันทีว่ำ ไม่พอใจในกำรกระท ำของผู้กระท ำ และถอยห่ำงจำกกำรล่วงละเมิด หรือคุกคำม
ทำง เพศนั้น  
 • ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท ำหยุดกำรกระท ำ และเรียกผู้อ่ืนช่วย  
 • บันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกำรบันทึกเสียง บันทึกภำพหรือถ่ำยภำพ หรือ ถ่ำย video clip  
(หำกท ำได้)  
 • บันทึกเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลำยลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุกำรณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลำ 
และ สถำนที่เกิดเหตุ ค ำบรรยำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยำนและ/หรือบุคคลที่สำม ซึ่งถูกกล่ำวถึง 
หรืออยู่ในเหตุกำรณ ์ 
 • แจ้งปัญหำที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทรำบทันที  
 • หำรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงำนหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหำที่เกิดขึ้นกับ ผู้บังคับบัญชำ 
บุคคล หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอำจให้เพ่ือนร่วมงำนเป็นที่ปรึกษำหรือ ร่วมไปเป็นเพ่ือนก็ได้ 
 • กรณีผู้ถูกกระท ำอำย/กลัว อำจให้เพื่อนมำแจ้งแทน แต่ต้องได้รับควำมยินยอมจำก ผู้ถูกกระท ำ 
  • ถ้ำปฏิเสธอย่ำงชัดเจนไปแล้วถูกกระท ำช้ำๆ อีก ถือว่ำเป็นปัญหำควรปรึกษำผู้ใหญ่ หรือหน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้องก่อนที่ปัญหำจะลุกลำมไปกว่ำนี้ จำกนั้นควรด ำเนินกำรขั้นเด็ดขำดโดยร้องเรียน ไปยังผู้บังคับบัญชำที่
อยู่ในระดับสูงเพื่อลงโทษทำงวินัย 
 
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ  
 กำรยุติปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศจะใช้กระบวนกำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ในกำรแก้ไข  
ปัญหำเป็นล ำดับแรก  
 
 
สิ่งท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ  
 • ในกรณีที่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้วยตนเองได้ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท ำ เพ่ือแจ้งให้ผู้กระท ำทรำบ
พฤติกรรม ที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดกำรกระท ำ  ผู้ถูกระท ำอำจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือ  
พูดในนำมตนเองได ้ 
 • ในกรณีไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง ให้ด ำเนินกำรดังนี้  
 © ร้องขอควำมช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชำของผู้ กระท ำ หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น และให้
ผู้บังคับบัญชำ ด ำเนินกำรค้นหำข้อเท็จจริงภำยใน ๑๕ วัน หำกไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ถือว่ำ เป็นกำรละเลย ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่  



 © ร้องขอหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสำนงำน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มี กำรประชุมหำรือ 
ระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำทำงยุติอย่ำงไม่เป็นทำงกำร หรือผู้ไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือในกำรยุติเรื่อง
ดังกล่ำว ซึ่งมีก ำหนดเวลำ ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน สิ่งที่ผู้บังคับบัญชำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบต้องด ำเนินกำร 
  • ตรวจสอบหำข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบ และแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ ดังกล่ำว  
ให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบภำยใน ๓๐ วัน หำกด ำเนินกำรไม่เสร็จในก ำหนดดังกล่ำวให้ขยำยเวลำออกไป ได้อีก ๓๐ วัน 
 • ให้ค ำแนะน ำหรือกำรสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่ำวหำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และจะไม่ถือว่ำผู้ถูก 
กล่ำวหำมีควำมผิด จนกว่ำข้อกล่ำวหำจะได้รับกำรพิสูจน์ว่ำกระท ำผิดจริง  
 • เป็นตัวกลำงในกำรเจรจำแก้ไขปัญหำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรและเป็นกำรลับ โดยจัดกำรแก้ไขปัญหำ
ตำมควำมเหมำะสม เช่น เจรจำกับผู้กระท ำเพ่ือให้มั่นใจว่ำจะไม่มีพฤติกรรมกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
เกิดขึ้นอีก จัดกำรเจรจำประนอมข้อพิพำทระหว่ำงคู่ควำมซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกทั้งสองฝ่ำย  กำรน ำเสนอ
เรื่องไปยัง ผู้บังคับบัญชำในระดับสูงขึ้นไป กำรแยกคู่ควำมไม่ให้พบปะกันโดยควำมยินยอม ของผู้ ถูกกระท ำ 
ฯลฯ  
 • เมื่อสำมำรถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ำยลงนำมในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลำยลักษณ์อักษร  
และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่ำย มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยำน  
 • เมื่อมีกำรร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยำนจะไม่ถูกด ำเนินกำรใด ๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำร
งำน หรือกำรด ำรงชีวิต หำกจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ท ำงำนเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ร้อง
ทุกข์และ ผู้เป็นพยำนและผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยำน 
 • ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ท ำงำนหรือวิธีกำรในกำร 
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำน ที่รับผิดชอบตำมควำม
เหมำะสม  
 • ให้กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง มำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกกล่ำวหำ 
 • ในระหว่ำงกำรร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิดให้ควำมเป็นธรรม และให้ได้รับกำรปฏิบัติ 
เช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น  
 • ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในกำรแสดง เอกสำร/  
พยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ 
 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
 • ผู้บังคับบัญชำทุกระดับของผู้กระท ำ 
  • หน่วยงำนด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่  
 • คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศของหน่วยงำน ที่มี 
บุคคลภำยนอกจำกหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลร่วมด้วย ช่องทำง/วิธีกำรร้องทุกข์ในหน่วยงำน 
  • ผู้ร้องทุกข์สำมำรถร้องทุกข์ด้วยตนเองทำงโทรศัพท์ หรือเป็นลำยลักษณ์อักษร ต่อผู้บังคับบัญชำทุก  
ระดับของผู้กระท ำ 
  • ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งจนกว่ำจะเสร็จ กระบวนกำรหำกไม่
มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภำยนอก  



 • ผู้ร้องทุกข์สำมำรถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
 • ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี  
 • คณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำกระทรวง ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย 
กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 • คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ตำมมำตรำ ๒๓ พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิ มนุษยชนแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
 • ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน มำตรำ ๒๓,๒๔ และมำตรำ ๓๕ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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