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แนวทางปฏัิบ ติเพื่อปั องก นและแกไขปญหาการลวงละเมัิดหรอคัุกคามทางเพศในการทัํางาน 
 

            แนวทางปฏ ิบัติเพ  ่อปองก ันและแก้ไขปญหาการลวงละเมิดหร อคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทําข  ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีครงแรก เม ่อว ันที่ 16 มิถ ุนายน 2558 โดยมีว ัตถ ุประสงคเพ ่อใหบุคลากร  ในหนวยงาน
ทุกคน ไมวาจะอยูในสถานะใดไดรับการปฏ ิบัติดวยความเคารพในศ ักดิ์ศรีและปราศจาก การถูกลวงละเมิดหร อ
ค ุกคาม ทางเพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผ ิดชอบในการกระทำและปฏ ิบัติตาม แนวปฏ ิบัตินี้กรมส ุขภาพจิต
จะสราง และรกัษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิด หร อค ุกคามทางเพศ ดวยการสราง
ความ ตระหนัก การสรางความรู้ความเขาใจ การก ําหนดมาตรการปองก ัน และจัดการก ับปัญหาที่เก ิดข  ้น และ
จะ ดําเนินการเม ่อเกิดกรณีการร้องเรียนเร ่องการลวงละเมิดหร อ ค ุกคามทางเพศอยางทันทวงทีรวมทั้งการจัด 
สภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ  ่อลดความเส ี่ยง ที่จะทําใหเก ิดการลวงละเมิดหร อค ุกคามทางเพศข  ้น การ 
ลวงละเมิดหร อคุกคามทางเพศ ค อ การกระทําใด ๆ หร อพฤต ิกรรมที่ส ่อไปในทางเพศที่เปนการบังค ับ การใช้ 
อ ํานาจที่ไม่พ  ง ปรารถนาดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเส ียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอ ิเล  กทรอนิกส์ 
หร อส ิ่งของ ลามก อนาจารเกี่ยวก ับเพศ หรอกระทําอยางอ  ่นในทํานองเดียวก ันโดยประการที่นาจะทําใหผู้อ  ่น 
ไดรับ ความเด อดร้อนรําคาญ จนไดรับความอ ับอาย หร อรูส  กวาถ ูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถ  งการ 
ติดตาม รังควานหร อการกระทําใดทกอใหเก ิดบรรยากาศไมปลอดภ ัยทางเพศ โดยเฉพาะการสรางเง  ่อนไข ซ ่งมี 
ผลตอการจางงาน การสรรหา หร อการแตงตั ้ง หร อผลกระทบอ  ่นใดตอผ ูเส ียหายทั้งในหนวยงานรัฐ หร อเอกชน 
รวมถ  งสถาบันการศ  กษา พฤต ิกรรมทพ  งปฏ ิบัติเพ อ่ปองก ันปัญหาการลวงละเมิดหร  อค ุกคามทางเพศ 

 -   บคุลากรของหนวยงานควรใหเก ียรติเพ ่อนรวมงาน ผ ูบังคบบัญชา และผ ูใตบังค ับบัญชา 
-  บุคลากรของหนวยงานควรลดความเส ี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหร อค ุกคามทางเพศ เชน  แตง 

กายใหเหมาะสม หล ีกเล ี่ยงการอยูในที่ล ับตาหร อทํางานสองตอสองก ับผ ูบังค ับบัญชา/ เพ  ่อนรวมงาน หร อมีผู้ที่ 
ไวใจอยดูวยในกรณ ีถูกเรียกเข้าพบหร อรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน 

- บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเม ิด/ค ุกคาม ทางเพศ 
เก ิดข  ้นในหนวยงานตอบุคคลหร อหนวยงานที่เก ี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เก ิดข  ้นก ับ 
เพ  ่อนรวมงาน และควรใหค ําปร กษา รวมทั้งชวยเหล  อแกเพ  ่อนรวมงานดวย 

-  ผ ูบังค ับบัญชาทกระด ับควรทําตวัเปนแบบอย ่างที่ดีและมีหนาทีโ่ดยตรงในการปองก ัน ปญหาการ  
ลวงละเมิดหร อคุกคามทางเพศในที่ทํางาน 

- ในกรณ ีผ ูบังค ับบัญชาระดับส ูงเรียกผ ูใตบังค ับบัญชาปฏ ิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา ทํางาน 
หร อไปปฏ ิบัติงานตางจังหว ัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผ ูบังค ับบัญชาระดับตนรับทราบ กอนทกุครั้ง 
          -  บุคลากรควรมีจิตส ําน กรักศ ักด์ิศรภีาคภ ูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห  นค ุณคา  การทํางานของ
ตนเอง มากกวาที่จะกาวหนาโดยว ิธ ีอ  ่น 

– พฤติกรรมที่ไมพ  งปฏ ิบัติเน ่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรอค ุกคามทางเพศ การลวงละเม ิด 
หร อค ุกคามทางเพศเปนเร  ่องที่มขีอบเขตกวางขวาง ซ ่งไมสามารถระบุ พฤติกรรมไดอยางครอบคล ุมทั้งหมด   
อยางไรก  ตามใหตระหนักวา การกระทาเก ่ียวก ับเพศซ ง่ผ ูถ ูกกระทํา ไมตองการและมีความเด อดรอนรําคาญ     
อ  ดอ ัด อ ับอาย ดูถกเหยียดหยาม ถ  อวาเขาขายการลวงละเมิด หร อค ุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา  เชน  การจองมองรางกายทสีอไปในทางเพศ มองชอนใตก้ระโปรง  มอง 
หน้าอกหรอจองลงไป ทีค่อเส  ้อ  จนทําใหผ ูถกมองรูส  กอ  ดอ ัด อ ับอาย  หร อไมสบายใจ  หร อผ ู
อ  ่นที่อยูบริเวณ ดังกลาวมีความรสู ก เชนเดียวก ัน เปนตน 

2.   การกระทําดวยวาจา เช่น



 
 
            -  การว ิพากษว ิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ 
          - การช ักชวนใหกระทําการใด ๆ ในทีล่ ับตาซ ่งผ ูถ ูกกระทาไมพ  งประสงคและไม่ตองการ การพ ูดเร ่อง 
ตลกเก ี่ยวกับเพศ 

-  การเก ี้ยวพาราส ีพ ูดจาแทะโลม ว ิจารณทรวดทรง  การพ ูดจาลามก  การโทรศ ัพทลามก  การเรียก 
ผ ูหญิงดวยค ําทีส่อไปทางเพศ จับกล ุมว ิจารณพฤติกรรมทางเพศของบ ุคคลในที่ทํางาน 

-  การสนทนาเร ่องเพศหรอเพศส ัมพ ันธการแสดงความค ิดเห  นตอรสนิยมทางเพศ และการพ ูดทีส่อไป 
ในทางเพศ การถามเก ี่ยวก ับประสบการณ์ความช  ่นชอบในเร ่องเพศ การสรางเร ่องโกหก หร อการแพร่ขาวล  อ 
เก ี่ยวก ับช ีว ิตทางเพศของผอ  ่น 

3. การกระทําทางกาย เชน 
- การส ัมผ ัสรางกายของผู้อ  ่น การล ูบคล ํา การถ ูไถรางกายผ ูอ  ่นอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอด 

รัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเน ้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการส ัมผ ัสทางกาย อ  ่นใดทีไ่มนาพ  ง     
ประสงคการด งคนมานั่งต ัก เปนตน 

- การตามรบเราโดยที่อ ีกฝายหน ่งไมเห  นดีดวย การตั้งใจใกลช ิดเก ินไป การตอนเขามุม หร อขวาง 
ทางเดิน การยักค ิ้วหล ิ่วตา การผ ิวปากแบบเช ิญชวน การสงจูบ การเล ียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหก การแสดง 
พฤต ิกรรมที่ส่อไปในทางเพศโดยใชม อหร อการเคล  ่อนไหวรางกาย เปนตน 

4. การกระทําอ  ่น ๆ เชน 
- การแสดงรูปภาพ ว ัตถ ุและขอความท่ีเก ี่ยวของก ับเพศ รวมทั้งการเปดภาพลามก อนาจารในที่ทํางาน 

หรอในคอมพิวเตอร์ของตน 
- การแสดงออกที่เก ี่ยวก ับเพศ เชน การเข ียน หร อวาดภาพ หร อแสดงภาพทีส่อไปในทาง เพศในที 

สาธารณะ การใชส ัญล ักษณ์ ที่แสดงถ  งอว ัยวะเพศ หร อการรวมเพศ การสอขอความ รปูภาพ ส ัญล ักษณ ์ที่แสดง 
ถ  งเร ่องเพศทางอ ินเทอรเน ต เชน Facebook, Line ฯลฯ เปนตน 5. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปล ี่ยน 
ผลประโยชนเช ่น 

- การใหส ัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศ  กษาดูงาน การ 
เล  ่อนเงินเด  อนหร อตําแหนง การตอส ัญญาการทํางาน หากผ ูถ ูกลวงละเมิดหร อ ถ ูกคกคามยอมมีเพศส ัมพ ันธ ์ 
เชน ขอใหไปคางค นดวย ขอใหมีเพศส ัมพ ันธดวย หร อขอใหทําอยางอ  ่น ที่เก ี่ยวของก ับเร ่องเพศ เปนตน 

-  การขมข ูใหเกดผลในทางลบตอการจางงาน การศ กษา  การขมข ูวาจะทําราย  การบังค ับใหมีการ 
ส ัมผ ัสทางเพศ หร อการพยายามกระทําช ําเรา หร อกระทําช ําเรา ส ิ่งที่ควรกระทาเม ่อถ ูกลวงละเมิดหรอค ุกคาม 
ทางเพศ 

- แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผกระทา และถอยหางจากการลวงละเม ิด หร  อค ุกคาม 
ทางเพศนั้น 

- สงเส ียงรองเพ อ่ใหผ ูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผ ูอ ่นชวย 
- บันท กเหตุการณที่เก ิดข  ้นดวยการบันท กเส ียง บันท กภาพหร อภาพถาย หร  อถายว ีดีโอคลิป               

(หากทําได้บันท กเหตุการณที่เก ี่ยวของเปนลายล ักษณอ ักษรทันทีที่เหตุการณเก ิดข  ้น โดยจดบันท ก ว ัน เวลา 
และ สถานที่เก ิดเหต ุค ําบรรยายเหตุการณที่เก ิดข  ้น ช  ่อของพยานและบุคคลที่สาม ซ ่งถ ูกกลาวถ  ง หร ออยู่ใน 
เหตุการณและรายงานผ ูบังค ับบัญชาที่เหน อข  ้นไปหร อหนวยรับเร  ่องรองเรียนของหนวยงาน/ของกรม
ส ุขภาพจิต กระบวนการแก้ไขปัญหา ส ิ่งที่ผ ูถ ูกละเมิดหรอค ุกคามทางเพศตองดําเนินการ



-  ในกรณ ีที่สามารถแกปญหาดวยตนเองไดใหผ ูรองเรียนพ ูด/เข ียนถ  งผ ูกระทําเพ  ่อแจงให้ ผ ูกระทํา 
ทราบพฤติกรรมท่ีไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา โดยผ ูเส ียหายอาจขอใหมบุคคลอ  ่น รวมอยูเปน 
พยานหร อไมก  ได 

- ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหผ ูรองเรียนรายงานบันท กเหต ุการณดังกลาว ให้ ผ ู
บังค ับบัญชาช ั้นตนทราบ โดยหนวยงานจะแจงใหผ ูร้องเรียนทราบภายใน 15 ว ันทําการ (นับแตไดรับ 
รายงาน) วาไดรับรายงานด ังกลาวแลวและจะด ําเนินการส  บสวนขอเท จจริง/แกไขปญหาที่เก ิดข  ้นใหแลวเสร จ 
โดยเร ว ส ิ่งทีผ่ ูบังค ับบัญชาหรอหนวยงานที่รับผ ิดชอบตองด ําเนินการ 

- ห ัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท จจริง จํานวน ไมเก ิน 5 คน ประกอบดวย 
ประธานคณะทํางานที่มีต ําแหนงส ูงกวาค ูกรณ ีบุคคลจากหน่วยงานตนส ังก ัดของคู่กรณี โดยมีตําแหนงไมต่ํากวา 
ค ูกรณ ีโดยอาจมีบุคคลที่มเีพศเดียวก ับผ ูรองเรียนไมนอยกว่าหน ่งคน และให้มีบุคคลทผ ูรองเรียนไววางใจเขา ร
วมรับฟงในการสอบขอเท จจริงไดหร อใหกลมงานว ินัยและนิติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการ 
สอบขอเท จจริง ทั้งนี้ใหรายงานผลตอห ัวหนาหนวยงานทราบ และหาก ตองมีการดําเนินการทางว ินัยขอให้ 
คณะทํางานนาํขอมูลเสนอผ ูบรหิาร ประกอบการดําเนินการทางว ินัย 

- ส  บสวนหาขอเท จจริงอย ่างละเอ ียดรอบคอบ และก ําหนดแนวทางการแก้ไขปญหา/ลงโทษ ผ ูกระทํา 
ผ ิด ใหแลวเสร จภายใน 30 ว ัน หากดําเนินการไมเสร จในกาหนดดังกลาว สามารถขยายเวลาออกไปได อ ีก           
30 ว ัน หนวยรับเร ่องรองเรียน 

- ผ ูบังค ับบัญชาทุกระดับของผ ูกระทํา 
- ศ ูนยรับเร ่องรองเรียนกรมสุขภาพจิต 

- กล ุมค ุมครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต 
– ชองทาง/ว ิธ ีการรองเรียน ทานสามารถรองเรียนการกระทําดังกลาวไดโดยว ิธ ีการ/ผานชองทาง ดังนี้ 
1) รองเรียนดวยวาจาโดยตรงตอผ ูบังค ับบญชาช ั้นตนของผกระทําหรอทางโทรศัพท์ (กรณ ีไม่ สามารถ 

รองเรียนเปนลายล ักษณอ ักษร) 
2) รองเรียนเป็นลายล ักษณอักษร(จดหมาย/จดหมายอ ิเล  กทรอนิกส  ถ  งผ ูบริหาร กรมสุขภาพจิต โดย 

สงเอกสารผานชองทางรับเร ่องรองเรียนชองทางใดชองทางหน ่ง ไดแก่ 
- กลองรับเร ่องรองเรียนของหนวยงาน 
–ทางไปรษณ ีย : ศ ูนยรับเร ่องรองเรียน ส ํานักงานเลขานุการกรม กรมส ุขภาพจิต 80/20 หม ู่ 4 ถนน 

ติวานนท์ อ ําเภอเม อง จังหว ัดนนทบุรี 11000 - ทางไปรษณ ียอ ิเล  กทรอนกส   pr.sec@dmh.mail.go.th 
- ทางเว  บไซตรับเร ่องรองเรียนกรมส ุขภาพจิต: https://secret.dmh.go.th/main/complain หร อ 

http://www.ethicsdmh.com - ทางโทรสาร 02 149 5512

mailto:pr.sec@dmh.mail.go.th
http://www.ethicsdmh.com/
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     แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สําน กงานสาธารณสุขอําเภอแม่ทะจ งหว ดลําปาง 
ตามประกาศสําน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

ััััััเรื่องััประกาศสําน กงานสาธารณสุขอําเภอแม่ทะัเรื่องัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเม ดหร อค กคามทางเพศในการท างานูเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

ัััััััสําหร บหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสําน กงานสาธารณสุขอําเภอแม่ทะััจ งหว ด
ลําปาง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส งก ดสําน กงานสาธารณสุขอําเภอแม่ทะัั
จ งหว ดลําปาง 

 

ชื่อหน่วยงานั: สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง 
ว น /เดือน/ปปัั :   1  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ห วข อั: หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหร อคุกตามทางเพศในการทํางาน 
 
รายละเอียดข อมูล   
          คู่ม อแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหร อคุกคามทางเพศในการทํางานของ
หน่วยงาน 
Linkภายนอกั: 
Linkภายนอกั: 
เว็ปไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ www.maethahealth.com  
หมายเหตุั: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
                           ผู ร บผิดชอบัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััผู อนุม ติร บรอง 

                                                                                    

                                           
 

                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                         ( นายวิชิตพงษ์  วงศ์เร อน) 
                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                 สาธารณสุขอําเภอแม่ทะ 
                      1  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                 1  ธันวาคม  ๒๕๖๓           
                               
 

ผู้รับผิดชอบการนําข้อมูลข ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                       ( นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

                                                       1  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                            

http://www.maethahealth.com/
http://www.maethahealth.com/


 


