
แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

************** 
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

จัดทำขึ ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อใหบุคลากร             
ในหนวยงานทุกคน ไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิด                
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัต ินี้   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหปราศจากการ          
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกำหนด
มาตรการปองกันและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะดำเนินการตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง     
ท่ีจะทำใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ  
การกระทำใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปนการบังคับ ใชอำนาจที่ไมพึงปรารถนา 

ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามก
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอยางอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการที่นาจะทำใหผู อื่นไดรับความ
เดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควาญ
หรือการกระทำการใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไขซ่ึงมีผลตอการ
จางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

• บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

• บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี ่ยงการอยู ในที ่ลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผู บังคับบัญชา/ผูท่ี            
ไมสนิทสนม/เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอก
เวลาทำงาน เปนตน 

• บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว
เกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมท้ังความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางท่ีดี  และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกัน
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

• ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทำงาน หรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอน                  
ทุกครั้ง  

• บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณคา
การทำงานของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน  

 

 



-2- 

พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ

พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมทั ้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทำเกี ่ยวกับเร ื ่องเพศ                         
ซึ่งผูถูกกระทำไมตองการ และมีความรูสึกเดือดรอนรำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขาย
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ  

๑. การกระทำทางสายตา เชน  
การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจอง      

ลงไปที่คอเสื้อ จนทำใหผู ถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื ่นที่อยู ในบริเวณดังกลาว                      
มีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน 

๒. การกระทำดวยวาจา เชน  

• การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 

• การชักชวนใหกระทำการใด ๆ ในที ่ล ับตา ซึ ่งผ ู ถ ูกกระทำไมพ ึงประสงคและ                       
ไมตองการ การพูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ  

• การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก 
การเรียกผูหญิงดวยคำท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน  

• การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการ
พูดท่ีสอไปในทางเพศ การเลาเรื่องตลกลามกเรื่องสองแงสองงามในเรื่องเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ 
ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน 

๓. การกระทำทางกาย เชน  

• การสัมผัสรางกายของผู อื ่น การลูบคลำ การถูไถรางกายผู อื ่นอยางมีนัยทางเพศ       
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส                 
ทางกายอ่ืนใดท่ีไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก  

• การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำลายหก 
การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

๔. การกระทำอ่ืน ๆ  เชน  

• การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที ่เกี ่ยวของกับเพศ รวมทั ้งการเปดภาพโป                   
ในท่ีทำงานและในคอมพิวเตอรของตน 

• การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในท่ี
สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณท่ี
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 

๕. การกระทำทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

• การใหส ัญญาท่ีจะให ผลประโยชน เช น ตำแหนงหนาที ่การงาน ผลการเร ียน 
ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการทำงาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ                 
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทำอยางอ่ืน                       
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

• การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำราย การบังคับใหมี
การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา  
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ส่ิงท่ีควรกระทำเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น 

• สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทำหยุดการกระทำ และเรียกผูอ่ืนชวย 

• บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือถาย 
video clip (หากทำได)  

• บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึก    
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม                  
ซ่ึงถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ  

• แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

• หารือเหตุการณที่เกิดขึ ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื ่อน และแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานที ่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพื ่อนรวมงานเปนที ่ปรึกษา        
หรือรวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

• กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกกระทำ  
กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ  

การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ 
ในการแกไขปญหาเปนลำดับแรก  

สิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดำเนินการ 

• ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทำเพ่ือแจงใหผูกระทำ
ทราบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทำ ผูถูกระทำอาจขอใหมีคนอยูเปนเพื่อนหรือ
พูดในนามตนเองได 

• ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดำเนินการดังนี้ 
  รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทำ หลังจากเกิดเหตุการณข้ึน 

และใหผูบังคับบัญชาดำเนินการคนหาขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไมดำเนินการใด ๆ ถือวา เปนการละเลย
ตอการปฏิบัติหนาท่ี 

 รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมี
การประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ย
ชวยเหลือในการยุติเรื่องดังกลาว  ซ่ึงมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 

สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดำเนินการ 

• ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริง จำนวนไมเกิน 5 คน
ประกอบดวย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี     
โดยมีตำแหนงไมต่ำกวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคล 
ที่ผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการ
สอบขอเท็จจริง ทั ้งนี ้ ใหรายงานตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดำเนินการทางวินัย ขอให
คณะทำงานนำขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย  

• ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา
ดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไมเสร็จในกำหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไป
ไดอีก ๓๐ วัน 
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• ใหคำแนะนำหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะไม
ถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทำผิดจริง 

• เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการ
แกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทำเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอมจากทั้งสอง
ฝาย การนำเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอม
ของผูถูกกระทำ ฯลฯ 

• เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหทั้งสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปน 
ลายลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย  

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน  

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทำ   

• กลุมงานคุมครองจริยธรรม   
 
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 
  ผู ร องทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร        
ตอผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทำ  

• ผู ร องทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ
กระบวนการ หากไมมีการดำเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน  
 
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

• ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ทำงาน (ศป.คพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  


