
 
 
 

 

 

 

 

 

คูมือแนวปฏิบัติ  

การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

คํานํา 

 

  สาํนักงานสาธารณสุขโนนสูง   ตระหนักถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ

การเสมอภาค ของบุคลากร โดยในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายท่ีกลาวถึงการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศใน

การปกปองผูถูกกระทํา และเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๑๓ ท่ีไดมีการเห็นชอบ

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ตามท่ีกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอ จึงไดมีการจัดทําคูมือแนวปฏิบัติการปองกัน และแกไขปญหาการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

  ในการนี้ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือแนวปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือ

คุกคามทางเพศในการทํางานจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานและบุคลากร ในสังกัดสาํนักงานสาธารณสุขโนนสูง    

 

 

 

 

        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

         ๑๑  มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

สารบัญ 

 

การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ         ๑ 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ     ๑ 

พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   ๒ 

 สิ่งท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ       ๓ 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน   ๔ 

มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา          ๔ 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน         ๕ 

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน         ๕ 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก         ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

๑ 

แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ของสํานักงานสาธารณสุขโนนสูง 

............................................................................. 

  แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทํา

ข้ึน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไม

วาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ

ในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ สํานักงานสาธารณสุขโนนสูง                

จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวง ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสราง

ความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการ ปองกันและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะ

ดําเนินการตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมท้ังการจัด

สภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทํา ใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

  การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ  การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ี

เปนการบังคับใชอํานาจท่ีไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามก อนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะ

ทําใหผูอ่ืนไดรับ ความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการ

ติดตาม รังควาญหรือการกระทําการใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไข 

ซ่ึงมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐ และ

เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 • บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

 • บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกายให

เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไม สนิทสนม/เพศตรงขาม หรือ

มีผูท่ีไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลา ทํางาน เปนตน 

 • บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม ทางเพศเกิดข้ึน

ในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิดข้ึนกับเพ่ือน

รวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

 • ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกัน ปญหาการลวง 



 
 
 

 

๒ 

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

 • ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา ทํางาน หรือไป

ปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอนทุกครั้ง 

 • บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคา การทํางานของ

ตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุ พฤติกรรม

ไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศ ซ่ึงผูถูกกระทําไมตองการ 

และมีความรูสึกเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขาย การลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ อาทิ 

 ๑. การกระทําทางสายตา เชน การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มองหนาอก

หรือจองลง ไปท่ีคอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูในบริเวณดังกลาว                  

มีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน 

 ๒. การกระทําดวยวาจา เชน  

  • การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 

  • การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและ ไมตองการ การพูด

เรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 

  • การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก การเรียก

ผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน 

  • การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และ การพูดท่ีสอ

ไปใน              ทางเพศ การเลาเรื่องตลกลามกเรื่องสองแงสองงามในเรื่องเพศ การถามเก่ียวกับ ประสบการณ 

ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน 

 ๓. การกระทําทางกาย เชน 

  • การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส

กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส ทางกายอ่ืนใดท่ีไมนาพึง

ประสงค การดึงคนมานั่งตัก 



 
 
 

 

 

  ๓ 

• การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม หรือขวางทางเดิน การยักค้ิว

หลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทานาลาย หก การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไป

ในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

 ๔. การกระทําอ่ืน ๆ เชน 

  • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโป ในท่ีทํางานและ

ในคอมพิวเตอรของตน 

  • การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ ในท่ี

สาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณท่ีแสดงถึง

เรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 

  ๕. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

  • การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 

การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ 

เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืน ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

  • การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับ ใหมีการ

สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา สิ่งท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม              

ทางเพศ 

  • ควรแตงกายใหมิดชิด มีสวนชวยพนอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศไดมาก 

  • แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ

คุกคามทางเพศนั้น 

  • สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย 

  • บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือ ถาย video clip 

(หากทําได) 

  • บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก วัน 

เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสาม ซ่ึงถูกกลาวถึง 

หรืออยูในเหตุการณ 



 
 
 

 

  ๔ 

  • แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

  • หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ ผูบังคับบัญชา 

บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือ รวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

 • กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก ผูถูกกระทํา 

• ถาปฏิเสธอยางชัดเจนไปแลวถูกกระทําซา ๆ อีก ถือวาเปนปญหา ควรปรึกษาผูใหญ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กอนท่ีปญหาจะลุกลามไปกวานี้ จากนั้นควรดําเนินการข้ันเด็ดขาด โดยรองเรียน ไปยังผูบังคับบัญชาท่ีอยูใน

ระดับสูงเพ่ือลงโทษทางวินัย 

-กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 

 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ ในการแกไข

ปญหาเปนลําดับแรก 

ส่ิงท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

 • ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพ่ือแจงใหผูกระทํา ทราบพฤติกรรม

ท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือ พูดในนามตนเองได 

 • ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้ 

  ๑.รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณข้ึน และให

ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวา เปนการละเลย ตอการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

  ๒. รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมี การประชุม

หารือระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ย ชวยเหลือในการยุติเรื่อง

ดังกลาว ซ่ึงมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 

ส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ 

 • ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา ดังกลาวใหผูรอง

ทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไป ไดอีก ๓๐ วัน 

 • ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะไม ถือวาผูถูก

กลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 

 • เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการ แกไขปญหาตาม๕ 
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ความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศเกิดข้ึน

อีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซ่ึงไดรับความยินยอมจากท้ังสอง ฝาย การนําเสนอเรื่องไปยัง

ผูบังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอม ของผูถูกกระทํา ฯลฯ 

 • เม่ือสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปน ลายลักษณอักษร 

และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

 • เม่ือมีการรองทุกขแลว ผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบตอ หนาท่ีการงาน

หรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือ ปองกันมิใหผูรองทุกขและ

ผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรอง ทุกขและผูเปนพยาน 

 • ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางาน หรือวิธีการในการ

ปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

 • ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

 • ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรม และให ไดรับการปฏิบัติ

เชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

 • ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง เอกสาร/

พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

 • ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา  

 • กลุมงานนิติการ 

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

 • ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ไดท่ี http://nonsunghealth.com 

 • ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร ตอผูบังคับบัญชาทุก

ระดับของผูกระทํา 

 • ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ กระบวนการ หากไมมี

การดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

 • สํานักงาน ก.พ. 

http://nonsunghealth.com/
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 • คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวง ตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวย

การจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 • ผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๑๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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