
 

                                          

 

ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 
เร่ือง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน      

 
   คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสิรินธร มีเจตนารมณ์
ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล  และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน
หรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร 

      ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานดังกล่าวโรงพยาบาลสิรินธรจำดำเนินการดังนี้                          
    1.  บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์โดยคำนึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุ
ความแตกต่างในเรื่องของเพศและไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
  2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร   ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงาน  และ
บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสิรินธร ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร 

  4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานเพ่ือมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1   มีนาคม   พ.ศ.2564 

 

(นายวรุตม์    เกตุสิริ) 
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. หน่วยงาน   โรงพยาบาลสิรินธร 
2. หน่วยงานที่รับผิดาชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ…………………………………………… 

โทรศัพท์........................................................................โทรสาร....................................... ..................... 
3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

3.1 ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร           มี                   ไม่มี 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่งถึง               มี               ไม่มี   

     4. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
          4.1 ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร           มี                   ไม่มี 
          4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่งถึง               มี               ไม่มี   
     5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ  และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย 
                จัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
                จัดทำแผ่นพับ / จดหมายข่าว / การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
         จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
                สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 
                ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
                กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
                กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
                กำหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 
                อ่ืนๆ ได้แก่................................................................................................................. ........................................ 

     6. การกำหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ               
         คุกคามทางเพศในการทำงาน        มี  ได้แก่..................................................................................... ..      ไม่มี 
     7. ปีงบประมาณที่ผ่านมา  หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
         หรือไม่ 
               มี  (ตอบข้อ  7.1 – 7.5 )              ไม่มี  
         7.1 จำนวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน..................ครั้ง 

 



 
         7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
                   ทางวาจา.............ครั้ง                      ทางกาย.................ครั้ง 
             ทางสายตา..............ครั้ง        ถูกกระทำโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง...................ครั้ง 
                   ถูกกระทำลักกษณะอ่ืนๆ.....................ครั้ง  ได้แก่....................................................................... ......... 
         7.3  ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ในหน่วยงานของท่าน 
           ผู้บังคับบัญชา  กระทำต่อ  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
           ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำต่อ  ผู้บังคับบัญชา 
           เพ่ือนร่วมงาน  กระทำต่อ  เพ่ือร่วมงาน 
                   บุคลากรภายในหน่วยงาน  กระทำต่อ  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน 
                    เช่น นักศึกษาฝึกงาน  ผู้รับจ้าง  หรือผู้รับบริการ  เป็นต้น 
          7.4  สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 
             ภายในห้องทำงาน   บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทำงาน 
                      พ้ืนที่ปฏิบตัิงานนอกสำนักงาน   อ่ืนๆ  ได้แก่........................................................... 
            7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  หน่วยงานได้ดำเนินการ 
                  ตามมาตรการฯ  กฎ  ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างไร      
                  ............................................................................................................................. ..................................... 
                  ............................................................................................................................. ..................................... 
                  ................................................................................................................................................................ .. 
                  .............................................................................................................. .................................................... 
                  ............................................................................................................................. ..................................... 
                  ................................................................................................................................. ................................. 
                  ............................................................................... ................................................................................... 
 

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

 

 

 

 
 
 



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
************************************************** 

 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานจัดทำข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรีครั้งแรก  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่
ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี   และการปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน  ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้  โรงพยาบาลสิรินธร  จะ
สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศด้วยการสร้างความ

ตระหนัก  การสร้างความรู้ความเข้าใจการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะ
ดำเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัด

สภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  คือ 

 การกระทำใดๆ  หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศท่ีเป็นการบังคับ การใช้อำนาจที่พึงปรารถนาด้วยวาจา  
ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ  
หรือกระทำอย่างอ่ืนในทำนองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ  ได้รับความอับ
อาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศ
ไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างเงิน  การสรรหา  หรือการแต่งตั้ง  หรือ
ผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา    
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
    บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา 
    บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เช่น  แต่งกายให้เหมาะสม  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม  หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เป็นตน้ 
      บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทาเพศ
เกิดข้ึนในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนกบั
เพ่ือนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือร่วมงานด้วย 
      ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การทำงาน 
       ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทำงาน
หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ  แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 



 
                      บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี  ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่าการทำงาน
ของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
   การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรม
ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทำเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่ต้องการและมี
ความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ 
   1.การกระทำทางสายตา เช่น  
      การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ  มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอ
เสื้อ จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน  
เป็นต้น 
   2.การกระทำด้วยวาจา เช่น 
                       การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง  และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
                       การชักชวนให้กำระทำการาใดๆ  ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการการ
พูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 
       การเก้ียวพาราสี  พูดจาแทะโลม  วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก การ
เรียกผู้หญิงด้วยคำท่ีส่อไปทางเพศ  จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของ
บุคคลในที่ทำงาน 
       การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์  การแสงดความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการพูด
ที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าว
ลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผู้อ่ืน 
   3.การกระทำทางกาย เช่น   
       การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น  การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศการฉวย
โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว  การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนใดที่ไม่น่า
พึงประสงค์การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 
         การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือขวาง
ทางเดิน การหยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่าน้ำลายหกการแสดง
พฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
    4.การกระทำอื่นๆ เช่น 
       การแสดงรูปภาพ  วัตถุ และข้อความที่เก่ียวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ทำงาน
และในคอมพิวเตอร์ของตน 
       



        การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ  เช่น การโชว์ปฏิทินโป ๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่
สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ที่แสดงถึง
เรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ฯลฯ  เป็นต้น 
   5.การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
        การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียนทุนการศึกษาดู
งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็น
ต้น 
                        การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา  การข่มขู่ว่าจะทำร้ายการบังคับให้มี
การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 

สิ่งที่ควรกระทำเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
   แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศนั้น 
    ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
            บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือ ถ่าย Video Clip 
(หากทำได้)  
            บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น  โดยจดบันทึกวัน เวลา 
และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ หรือ บุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ใน
เหตุการณ์ 
    แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
    หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพ่ือร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้บังคับบัญชา 
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพ่ือนก็ได้ 
    กรณีผู้ถูกกระทำอาย กลัว อาจให้เพื่อมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทำ 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
   การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ
แก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก 

 

 

 

 



สิ่งท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ 
  ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทำเพ่ือแจ้งให้ผู้กระทำทราบพฤติกรรมที่
ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ ผู้ถูกกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพ่ือนหรือพูดในนามตนเองได้ 
  ในกรณีมาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้ 
    ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและให้
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ 
    ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มีการประชุม
หารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเวลา 15 วัน เช่น เดียวกัน 

   สิ่งท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ 
    ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง จำนวน ไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหาย
ไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ 
ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการดำเนินการทางวินัย ขอให้คณะทำงานนำข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร  ประกอบการดำเนินการทางวินัย 
     ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน 
    ให้คำแนะนำหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและจะไม่ถือว่าผู้
ถูกกล่าวหามีความผิดจนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริง 
     เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับโดยจัดการแก้ไข
ปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจาแก้ไขกับผู้กระทำเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากท้ังสองฝ่าย 
การนำเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ
ผู้ถูกกระทำ ฯลฯ 
     เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว  ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์
อักษร  และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 

 

 

 



หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
       ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ 
      กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
       หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์เช่น เว็บไซต์กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ตู้ป.ณ. 
        ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เชน่ 
จดหมาย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น 
        ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการ หากไม่มีการดำเนินการาใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
        ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

 
    
               
 

    
  
    

 

 

 

  

 

 

      


