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ค าน า 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นที่มาของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็น ความรุนแรง 
ทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหา ส าคัญที่ส่งผล 
กระทบต่อผู้ถูกกระท าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานที่ท างาน หนึ่งในปัญหาเหล่านี้ คือ การล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในที่ 
ท างานหรือเกี่ยวเนื่องจากการท างานที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งชาย หญิง และ บุคคลหลากหลายทาง 
เพศ จากการกระท าของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือนร่วมงาน การล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศ และสิทธิในการท างาน ที่บุคคลควรได้อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสต่าง ๆ ในการท างานที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นการเลือก 
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร ในสังกัดทุกหน่วยงานทุก คน
ไม่ว่า อยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทาง เพศในการท างาน พร้อมการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและ 
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกคนได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
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เรื่อง หน้า 

บทน า ๑ 
ความหมายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ๓ 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ๓ 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ๔ 
สิ่งที่ควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ๕ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ ๖ 
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ ๖ 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ ๖ 
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ ๗ 



บทน า 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) ได้บัญญัติไว้สรุปว่า 
“ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามที่ก าหนดใน             
กฎ ก.พ.” ซึ่งเป็น ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
ร้ายแรง ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕(๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพล 
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ขณะนี้ ก.พ.ได้ออกกฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทาง 
เพศ พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 
เป็นต้นไป กล่าวคือ ถ้าข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่ 
เกิดข้ึนตั้งแต่วันที ่๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ก็จะม ีความผิดวินัยตามกฎหมายและมาตราดังกล่าว 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ออก กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 127 ตอนที่ 59 ก 
วันที่ 28 กันยายน 2553 หน้า 14 - 16) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป 
กล่าวคือ ถ้า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ต่อข้าราชการ 
ด้วยกัน หรือ ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อ 
การกระท านั้น หรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป ถือว่าเป็น 
การกระท าอันเป็น การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา 83(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามกฎ ก.พ.ฉบับดังกล่าว พฤติกรรมที่ต้องลักษณะของการล่วงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศ มี 5 ประการดังนี้ 

1. กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด                
การจับ อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

2. กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อพูดหยาบคาย 
เป็นต้น 

3. กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทาสัญญาณหรือ 
สัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น 

4. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย 
ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น 

5. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดท่ีส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนร าคาญ 
นอกจากนี ้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบร่าง 

มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  ตามที่
กระทรวงการ พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ 

1. หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทาง  
เพศในการท างานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ท างานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยงาน เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
และ ถือปฏิบัติ 

๒. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพ่ือให้ 
บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเน้นการป้องกัน 
ปัญหาเป็นพ้ืนฐานควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 

 
 



๓. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
และแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรทุกระดับ การจัดสถานที่ท างานเพ่ือลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  เช่น 
จัดห้องท างานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น 

๔. การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็น 
มิตร การประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพ่ือยุติปัญหา หากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึง 
จะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่ 

๕. การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องด าเนินการอย่างจริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดใน 
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการท างาน และต้องเป็นความลับ 
เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลา 
ออกไปต้องมีเหตุผลที่ดีพอ 

๖. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมี 
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี บุคคลที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจนเป็นที่ประจักษ์  โดย 
อาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟัง ใน 
การสอบข้อเท็จจริงได้ หากต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหาร 
ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

๗. หน่วยงานต้องติดตามผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
และคุกคามทางเพศในการท างานอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง 
เพศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน จัดท าขึ้นตาม 
มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร ในหน่วยงานทุก 
คน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจาก  การถูกล่วงละเมิดหรือ 
คุกคาม ทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้ส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วง 
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการ 
ป้องกัน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือ
คุกคาม ทางเพศอย่างทันท่วงท ีรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง ที่จะท าให้ 
เกิดการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน 

 
ความหมายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ความหมาย คือ การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่ 

พึง ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งของ 
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับ  ความ 
เดือดร้อนร าคาญ จนได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังควาน 
หรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้าง 
งาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน รวมถึง 
สถาบันการศึกษา 

 
 
 



พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
๑. บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒. บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  เช่น แต่ง 

กายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ เพ่ือนร่วมงาน หรือมีผู้ที่ 
ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

๓. บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม ทางเพศ 
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว  เกิดขึ้นกับ 
เพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 

๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน  ปัญหาการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 

๕. ในกรณีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา ท างาน 
หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ ก่อนทุก 
ครั้ง 

๖. บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในผลการทeงานของตนเอง เห็นคุณค่า การท างาน 
ของ ตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 

 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ พฤติกรรมได้ 

อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศซึ่งผู้ถูกกระท า ไม่ต้องการและมี 
ความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
อาท ิ

๑. การกระท าทางสายตา เช่น การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มอง 
หน้าอกหรือจ้องลงไป ที่คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนที่อยู่บริเวณ 
ดังกล่าวมีความรู้สึก เช่นเดียวกัน เป็นต้น 

๒. การกระท าด้วยวาจา เช่น 
๒.๑ การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
๒.๒ การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับตาซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ 

การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
๒.๓ การเกี้ยวพาราสีพูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก 

การเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 
๒.๔ การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการ 

พูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการ 
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

๓. การกระท าทางกาย เช่น 
๓.๑ การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ              

การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืน
ใด ทีไ่ม ่น่าพึงประสงค์การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 

 
 
๓.๒ การตามรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นดีด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม  



หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 

๔. การกระท าอ่ืน ๆ เช่น 
๔.๑ การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพลามก 

อนาจารในที่ท างานหรือในคอมพิวเตอร์ของตน 
๔.๒ การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพที่ส่อไป 

ในทาง เพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ  
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Line ฯลฯ เป็นต้น 

๕. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เช่น 
๕.๑ การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ ถูก 
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องเพศ เป็นต้น 

๕.๒ การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ 
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 
สิ่งท่ีควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
๑. แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด หรือคุกคาม ทางเพศ 
นั้น 
๒. ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
๓. บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวีดีโอคลิป (หาก ท าได)้ 
๔. บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา และ 
สถานที่เกิดเหตุค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ใน 
เหตุการณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน/ของ กรม 
สุขภาพจิต 

 
กระบวนการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ 

สิ่งที่ผู้ถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 
๑. ในกรณีที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ให้ผู้ร้องเรียนพูด/เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ ผู้กระท า 

ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า โดยผู้เสียหายอาจขอให้มีบุคคลอ่ืน ร่วมอยู่ 
เป็นพยานหรือไม่ก็ได ้

๒. ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ร้องเรียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ดังกล่ าว ให้ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วันท าการ (นับแต่ได้รับ 
รายงาน) ว่าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและจะด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จ 
โดยเร็ว 

 
 
 
 

 
สิ่งท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 



เมื่อมีการล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศเกิดข้ึนในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการดังนี้ 
๑. หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง  จ านวน ไม่เกิน ๕ คน 

ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี  โดยมี 
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณีโดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  และให้มีบุคคลที่ผู้ 
ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้หรือให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองบริหารทรัพยากร 
บุคคล ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ และหาก ต้องมีการด าเนินการ 
ทางวินัยขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

๒. สืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/ลงโทษ 
ผู้กระท าผิด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว สามารถขยายเวลาออกไป 
ได ้อีก ๓๐ วัน 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ 
ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน สามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเองหรือบุคคลที่ได้รับ 

มอบหมายได ้ตามแนวทางการปฏิบัติได้ท่ี 
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า หรือสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
๒. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
๓. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง 

 
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ 
ท่านสามารถร้องเรียนการกระท าดังกล่าวได้โดยวิธีการ/ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๑. ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กระท าหรือทางโทรศัพท์  (กรณีไม่ สามารถ 

ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 
๒. ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร(จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ถึงผู้บริหาร ส านักงาน 

สาธารณสุขอ าเภอจุน โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่ 
๒.๑ กล่องรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒.๒ ทางไปรษณีย์ : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า ที่อยู่ เลขที ่7 

หมู่ที ่15 ต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  ๕๖11๐ 
๒.๓ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน : atimeit2004@yahoo.com 
๒ .4 ทางเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
http://209.97.161.153/chors/ 
๒.5 ทางโทรศัพท์/โทรสาร ของหน่วยงาน : ๐ 5445 1974 
๒.6 ทาง facebook : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

mailto:atimeit2004@yahoo.com
http://209.97.161.153/chors/
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