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คํานํา 

  แนวปฏิบัติเพื่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทําข้ึน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค4เพื่อให�บุคลากรในหน�วยงานทุกคนได�รับการ
ปฏิบัติด�วยความเท�าเทียมกันเคารพในศักด์ิศรีความเป6นมนุษย4 และปราศจากการถูกล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทํางานรวมท้ังผู�ท่ีมีการดําเนินงานที่เก่ียวข�องกับหน�วยงาน เช�น นักศึกษาฝ<กงาน ผู�รับจ�าง ฯลฯ โดยให�
บุคลากรในหน�วยงานได�มีส�วนร�วมเพื่อให�เกิดการเรียนรู�และยอมรับ รวมท้ังต�องประชาสัมพันธ4เพื่อสร�างความ
ตระหนักแก�บุคลากรทุกคนในหน�วยงานได�รับทราบและถือปฏิบัติ 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม ร�วมสร�างสภาพแวดล�อมในการทํางานปราศจากการถูกล�วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศส�งเสริมความเท�าเทียมกันระหว�างบุคคล เพื่อให�บุคลากรปฏิบัติต�อกันอย�างให�เกียรติและ
เคารพซ่ึงกันและกัน โดยการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดีเน�นการป�องกันป�ญหาเป6นพื้นฐานควบคู�กับการปรับเปล่ียน
ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการล�วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ และแนวทางในการแก�ไขในกรณีที่มีป�ญหาเกิดข้ึน ตามมาตรการในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย4เสนอ และให�
หน�วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ 
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คู�มอืแนวปฏิบัติเพ่ือป3องกันป8ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 

วัตถุประสงค@ 

 ๑. เพื่อให�บุคลากรในหน�วยงานทุกคนไม�ว�าอยู�ในสถานะใดได�รับการปฏิบัติด�วยความเคารพในศักด์ิศรี และ
ปราศจากการถูกล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
 ๒. เพื่อสร�างและรักษาสภาพแวดล�อมในการทํางานให�ปราศจากการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด�วย
การสร�างความตระหนัก การสร�างความรู�ความเข�าใจ การกําหนดมาตรการป�องกันและจัดการกับป�ญหาท่ีเกิดข้ึน  
 ๓. เพื่อจัดสภาพแวดล�อมและมาตรการต�าง ๆ ลดความเส่ียงท่ีจะทําให�เกิดการล�วงละเมิดหรือการคุกคาม
ทางเพศในการทํางาน 

ขอบเขต 

 แนวปฏิบัติเพื่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทําข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร�างมาตรการในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามเพศในการทํางาน ที่
ครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีทํางานในหน�วยงาน รวมทั้งผู�ท่ีดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับหน�วยงาน เพื่อสร�างความ
ตระหนักให�ทุกคนในหน�วยงานทราบและถือปฏิบัติ พร�อมทั้งเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก�บุคลากรเก่ียวกับ
พฤติกรรมการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และแนวทางการแก�ไขของหน�วยงานในกรณีที่มีป�ญหาเกิดข้ึน และ
เสริมสร�างพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป�องกันป�ญหา เช�น การให�เกียรติเพื่อนร�วมงาน ผู�บังคับบัญชา และ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ลดความเส่ียงจากป�ญหา เช�น แต�งกายให�เหมาะสม จัดห�องทํางานท่ีเปJดเผยโล�งมองเห็นได�ชัดเจน 
หลีกเล่ียงการอยู�ในท่ีลับตาหรือทํางานสองต�อสอง ผู�บังคับบัญชาทุกระดับทําตัวเป6นแบบอย�างที่ดี บุคลากรมี
จิตสํานึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณค�าการทํางานของตนเองมากกว�าท่ีจะก�าวหน�า
โดยวิธีอ่ืน รวมถึงมีกระบวนการแก�ไขและจัดการป�ญหาอย�างจริงจัง ทันที รวดเร็ว ลดความเส่ียงที่จะทําให�เกิดการ
ล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน 

การล�วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ  
 การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส�อไปในทางเพศท่ีเป6นการบังคับ ใช�อํานาจที่ไม�พึงปรารถนา ด�วยวาจา 
ข�อความ ท�าทาง แสดงด�วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส4 หรือส่ิงของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ 
หรือกระทําอย�างอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีน�าจะทําให�ผู�อ่ืนได�รับความเดือดร�อนรําคาญ ได�รับความอับ
อาย หรือรู�สึกว�าถูกเหยียดหยาม และให�หมายรวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระทําการใดที่ก�อให�เกิด
บรรยากาศไม�ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร�างเง่ือนไข ซ่ึงมีผลต�อการจ�างงาน การสรรหา หรือการแต�งต้ัง 
หรือผลกระทบอ่ืนใดต�อผู�เสียหายท้ังในหน�วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
 



พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป3องกันป8ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

 • บุคลากรของหน�วยงานควรให�เกียรติเพื่อนร�วมงาน ผู�บังคับบัญชา และผู�ใต�บังคับบัญชา 
 • บุคลากรของหน�วยงานควรลดความเส่ียงจากป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช�น แต�งกายให�
เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู�ในท่ีลับตาหรือทํางานสองต�อสองกับผู�บังคับบัญชา/ผู�ท่ีไม�สนิทสนม/เพศตรงข�าม หรือมี
ผู�ท่ีไว�วางใจอยู�ด�วยในกรณีถูกเรียกเข�าพบหรือได�รับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เป6นต�น 
 • บุคลากรของหน�วยงานควรช�วยสอดส�องและรายงานพฤติกรรมการล�วงละเมิด/คุกคามทางเพศเกิดข้ึนใน
หน�วยงานต�อบุคคลหรือหน�วยงานที่เก่ียวข�อง รวมท้ังไม�ควรเพิกเฉยหากมีป�ญหาดังกล�าวเกิดข้ึนกับเพื่อนร�วมงาน 
และควรให�คําปรึกษา รวมทั้งความช�วยเหลือแก�เพื่อนร�วมงานด�วย 
 • ผู�บังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเป6นแบบอย�างท่ีดี และมีหน�าท่ีโดยตรงในการป�องกันป�ญหาการล�วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
 • ในกรณีของผู�บังคับบัญชาเรียกผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห�อง โดยเฉพาะนอกเวลาทํางาน หรือไป
ปฏิบัติงานต�างจังหวัด/ต�างประเทศ สองต�อสอง ให�แจ�งผู�บังคับบัญชาระดับต�นรับทราบก�อนทุกครั้ง  
 • บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณค�าการทํางานของ
ตนเองมากกว�าท่ีจะก�าวหน�าโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมที่ไม�พึงปฏิบัติเน่ืองจากเข6าข�ายเปEนการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

 การล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป6นเรื่องที่มีขอบเขตกว�างขวาง ซึ่งไม�สามารถระบุพฤติกรรมได�อย�าง
ครอบคลุมท้ังหมด อย�างไรก็ตามให�ตระหนักว�า การกระทําเก่ียวกับเรื่องเพศ ซึ่งผู�ถูกกระทําไม�ต�องการ และมี
ความรู�สึกเดือดร�อนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว�าเข�าข�ายการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
อาทิ  
 ๑. การกระทําทางสายตา เช�น  
  การจ�องมองร�างกายที่ส�อไปในทางเพศ มองช�อนใต�กระโปรง มองหน�าอกหรือจ�องลงไปท่ีคอเส้ือ 
จนทําให�ผู�ถูกมองรู�สึกอึดอัด อับอาย หรือไม�สบายใจ หรือผู�อ่ืนท่ีอยู�ในบริเวณดังกล�าวมีความรู�สึกเช�นเดียวกัน เป6น
ต�น 
 ๒. การกระทําด�วยวาจา เช�น  
  • การวิพากษ4วิจารณ4รูปร�าง ทรวดทรง และการแต�งกายท่ีส�อไปทางเพศ 
  • การชักชวนให�กระทําการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู�ถูกกระทําไม�พึงประสงค4และ ไม�ต�องการการพูด
เรื่องตลกเก่ียวกับเพศ  
  • การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ4ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท4ลามก การเรียก
ผู�หญิงด�วยคําท่ีส�อไปทางเพศ จับกลุ�มวิจารณ4พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน  



  • การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ4 การแสดงความเห็นต�อรสนิยมทางเพศ และการพูดที่ส�อไป
ในทางเพศ การเล�าเร่ืองตลกลามกเรื่องสองแง�สองง�ามในเรื่องเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ4 ความช่ืนชอบใน
เรื่องเพศ การสร�างเรื่องโกหกหรือการแพร�ข�าวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผู�อ่ืน 
 ๓. การกระทําทางกาย เช�น  
  • การสัมผัสร�างกายของผู�อ่ืน การลูบคลํา การถูไถร�างกายผู�อ่ืนอย�างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส
กอดรัด จูบ การหยอกล�อโดยการแตะเน้ือต�องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนใดท่ีไม�น�าพึง
ประสงค4 การดึงคนมาน่ังตัก  
  • การตามต้ือโดยท่ีอีกฝNายหน่ึงไม�เล�นด�วย การต้ังใจยืนใกล�ชิดเกินไป การต�อนเข�ามุมหรือขวาง
ทางเดิน การยักคิ้วหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส�งจูบ การเลียริมฝOปาก การทําท�านํ้าลายหก การแสดง
พฤติกรรมท่ีส่ือไปในทางเพศโดยใช�มือหรือการเคล่ือนไหวร�างกาย เป6นต�น 
 ๔. การกระทําอ่ืน ๆ เช�น  
  • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข�อความท่ีเก่ียวข�องกับเพศ รวมท้ังการเปJดภาพโปP ในท่ีทํางานและ
ในคอมพิวเตอร4ของตน 
  • การแสดงออกที่เ ก่ียวกับเพศ เช�น การโชว4ปฏิทินโปP การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่
สาธารณะ การใช�สัญลักษณ4 ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร�วมเพศ การส่ือข�อความ รูปภาพ สัญลักษณ4ท่ีแสดงถึง
เรื่องเพศทางอินเทอร4เน็ต เช�น เฟสบุRค ไลน4 ฯลฯ เป6นต�น 
 ๕. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน4 
  • การให�สัญญาที่จะให�ผลประโยชน4 เช�น ตําแหน�งหน�าท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน 
การเล่ือนเงินเดือนหรือตําแหน�ง การต�อสัญญาการทํางาน หากผู�ถูกล�วงละเมิด หรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ4 
เช�น ขอให�ไปค�างคืนด�วย ขอให�มีเพศสัมพันธ4ด�วย หรือขอให�ทําอย�างอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องเพศ เป6นต�น 
  • การข�มขู�ให�เกิดผลในทางลบต�อการจ�างงาน การศึกษา การข�มขู�ว�าจะทําร�าย การบังคับให�มีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา  

ส่ิงที่ควรกระทําเม่ือถูกล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 • ควรแต�งกายให�มิดชิด มีส�วนช�วยพ�นอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศได�มาก 
 • แสดงออกทันทีว�า ไม�พอใจในการกระทําของผู�กระทํา และถอยห�างจากการล�วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศน้ัน 
 • ส�งเสียงร�องเพื่อให�ผู�กระทําหยุดการกระทํา และเรียกผู�อ่ืนช�วย 
 • บันทึกเหตุการณ4ที่เกิดข้ึนด�วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ�ายภาพ หรือ ถ�าย video clip (หากทํา
ได�)  



 • บันทึกเหตุการณ4ท่ีเก่ียวข�องเป6นลายลักษณ4อักษรทันทีที่เหตุการณ4เกิดข้ึน โดยจดบันทึก วัน เวลา และ
สถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณ4ท่ีเกิดข้ึนส้ันๆ ช่ือของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล�าวถึงหรืออยู�ใน
เหตุการณ4  
 • แจ�งป�ญหาท่ีเกิดข้ึนให�บุคคลที่ไว�ใจทราบทันที 
 • หารือเหตุการณ4ที่เกิดข้ึนกับเพื่อนร�วมงานหรือเพื่อน และแจ�งป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู�บังคับบัญชา บุคคล
หรือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�วยตนเอง โดยอาจให�เพื่อนร�วมงานเป6นท่ีปรึกษาหรือร�วมไปเป6นเพื่อนก็ได� 
 • กรณีผู�ถูกกระทําอาย/กลัว อาจให�เพื่อนมาแจ�งแทน แต�ต�องได�รับความยินยอมจากผู�ถูกกระทํา 
 • ถ�าปฏิเสธอย�างชัดเจนไปแล�วถูกกระทําซํ้า ๆ อีก ถือว�าเป6นป�ญหา ควรปรึกษาผู�ใหญ� หรือหน�วยงานที่
เก่ียวข�องก�อนที่ป�ญหาจะลุกลามไปกว�าน้ี จากน้ันควรดําเนินการข้ันเด็ดขาด โดยร�องเรียนไปยังผู�บังคับบัญชาท่ีอยู�
ในระดับสูงเพื่อลงโทษทางวินัย 

กระบวนการแก6ไขป8ญหาอย�างไม�เปEนทางการ  

 การยุติป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช�กระบวนการอย�างไม�เป6นทางการในการแก�ไขป�ญหา
เป6นลําดับแรก  

ส่ิงที่ผู6ถูกล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต6องดําเนินการ 

 • ในกรณีท่ีสามารถแก�ไขป�ญหาด�วยตนเองได� ให�พูด/เขียนถึงผู�กระทําเพื่อแจ�งให�ผู�กระทําทราบพฤติกรรมที่
ไม�เป6นที่ยอมรับและร�องขอให�หยุดการกระทํา ผู�ถูกระทําอาจขอให�มีคนอยู�เป6นเพื่อนหรือพูดในนามตนเองได� 
 • ในกรณีไม�สามารถแก�ไขป�ญหาได�ด�วยตนเอง ให�ดําเนินการดังน้ี 
  - ร�องขอความช�วยเหลือต�อผู�บังคับบัญชาของผู�กระทํา หลังจากเกิดเหตุการณ4ข้ึน และให�
ผู�บังคับบัญชาดําเนินการค�นหาข�อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไม�ดําเนินการใด ๆ ถือว�า เป6นการละเลยต�อการ
ปฏิบัติหน�าที่ 
  - ร�องขอหน�วยงานที่รับผิดชอบให�มีบุคคลเป6นผู�ประสานงาน เพื่อช�วยเหลือจัดให�มีการประชุม
หารือระหว�างฝNายต�าง ๆ ที่เก่ียวข�อง เพื่อหาทางยุติอย�างไม�เป6นทางการ หรือผู�ไกล�เกล่ียช�วยเหลือในการยุติเรื่อง
ดังกล�าว  ซึ่งมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เช�นเดียวกัน 

ส่ิงที่ผู6บังคับบัญชาหรือหน�วยงานที่รับผิดชอบต6องดําเนินการ 

 • ตรวจสอบหาข�อเท็จจริงอย�างละเอียดรอบคอบ และแจ�งมาตรการในการแก�ไขป�ญหาดังกล�าวให�ผู�ร�อง
ทุกข4ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนินการไม�เสร็จในกําหนดดังกล�าว ให�ขยายเวลาออกไปได�อีก ๓๐ วัน 
 • ให�คําแนะนําหรือการสนับสนุนผู�ร�องทุกข4และผู�ถูกกล�าวหาอย�างเท�าเทียมกัน และจะไม�ถือว�าผู�ถูก
กล�าวหามีความผิด จนกว�าข�อกล�าวหาจะได�รับการพิสูจน4ว�ากระทําผิดจริง 
 • เป6นตัวกลางในการเจรจาแก�ไขป�ญหาอย�างไม�เป6นทางการและเป6นการลับ โดยจัดการแก�ไขป�ญหาตาม
ความเหมาะสม เช�น เจรจากับผู�กระทําเพื่อให�ม่ันใจว�าจะไม�มีพฤติกรรมการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดข้ึน



อีก จัดการเจรจาประนอมข�อพิพาทระหว�างคู�ความซึ่งได�รับความยินยอมจากทั้งสองฝNาย การนําเสนอเรื่องไปยัง
ผู�บังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไป การแยกคู�ความไม�ให�พบปะกันโดยความยินยอมของผู�ถูกกระทํา ฯลฯ 
 • เม่ือสามารถตกลงกันได�แล�ว ขอให�ท้ังสองฝNายลงนามในบันทึกข�อตกลงร�วมกันเป6น 
ลายลักษณ4อักษร และให�เก็บไว�ในแฟ�มประวัติของท้ังสองฝNาย 

มาตรการคุ6มครองผู6ร6องทุกข@และผู6เปEนพยาน 

 • เม่ือมีการร�องทุกข4แล�ว ผู�ร�องทุกข4และผู�เป6นพยานจะไม�ถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบต�อหน�าท่ีการงาน
หรือการดํารงชีวิต หากจําเป6นต�องมีการดําเนินการใดๆ เช�น การแยกสถานท่ีทํางานเพื่อป�องกันมิให�ผู�ร�องทุกข4และผู�
เป6นพยานและผู�ถูกกล�าวหาพบปะกัน เป6นต�น ต�องได�รับความยินยอมจากผู�ร�องทุกข4และผู�เป6นพยาน 
 • ข�อร�องขอของผู�เสียหาย ผู�ร�องทุกข4 หรือผู�เป6นพยาน  เช�น การขอย�ายสถานท่ีทํางาน หรือวิธีการในการ
ป�องกันหรือแก�ไขป�ญหาดังกล�าว ควรได�รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 • ให�การคุ�มครองผู�ร�องเรียนไม�ให�ถูกกล่ันแกล�ง 

มาตรการคุ6มครองผู6ถูกกล�าวหา 

 • ในระหว�างการร�องทุกข4 ยังไม�ถือว�าผู�ถูกกล�าวหามีความผิด ให�ความเป6นธรรม และให�ได�รับการปฏิบัติ
เช�นเดียวกับบุคลากรอ่ืน  
 • ให�โอกาสผู�ถูกกล�าวหาในการช้ีแจงแก�ข�อกล�าวหาอย�างเต็มที่  รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐานแก�ข�อกล�าวหา 

หน�วยรับเร่ืองร6องทุกข@ภายในหน�วยงาน  

 • ผู�บังคับบัญชาทุกระดับของผู�กระทํา   
 • หน�วยงานด�านการเจ�าหน�าท่ี 
 • คณะกรรมการหรือคณะทํางานด�านการป�องกันการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน�วยงาน ท่ีมี
บุคคลภายนอกจากหน�วยงานกลางด�านการบริหารงานบุคคลร�วมด�วย 

ช�องทาง/วิธีการร6องทุกข@ในหน�วยงาน 

 • ผู�ร�องทุกข4สามารถร�องทุกข4ด�วยตนเอง ได�ที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสันติสุข 
  - ผู�ร�องทุกข4สามารถร�องทุกข4ด�วยตนเอง ทางโทรศัพท4 หรือเป6นลายลักษณ4อักษรต�อผู�บังคับบัญชา
ทุกระดับของผู�กระทํา  
 • ผู�ร�องทุกข4ควรร�องทุกข4ต�อบุคคลหรือหน�วยงานใดหน�วยงานหน่ึงจนกว�าจะเสร็จกระบวนการ หากไม�มี
การดําเนินการใด ๆ จึงร�องทุกข4ต�อบุคคลหรือหน�วยงานอ่ืน  
 
 



หน�วยรับเร่ืองร6องทุกข@ภายนอก 

 • สํานักงาน ก.พ. 
 • คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร�องทุกข4ประจํากระทรวง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการ
จัดการเรื่องราวร�องทุกข4 พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 • ผู�ตรวจการแผ�นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วย
ผู�ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

การติดตามและประเมินผล 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามมาตรการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางานในหน�วยงานเสนอผู�บริหารรับทราบ ปOละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรรณานกุรม 

 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน. กฎ ก.พ.ว�าด�วยการกระทําการอันเป6นการล�วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๓ 

 ศูนย4ข�อมูลข�าวสารด�านเวชภัณฑ4 กระทรวงสาธารณสุข. แนวปฏิบัติเพื่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๐ 

 สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. การป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๐ 

 ศูนย4ปฏิบัติการต�อต�านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส�วนภูมิภาค (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITA). กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ 

 กองบริหารงานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน. เชียงใหม�, ๒๕๖๓ 

 โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน�าน. คู�มือแนวปฏิบัติเพื่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางาน. น�าน, ๒๕๖๔ 

 กลุ�มกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน�าน. คู�มือแนวปฏิบัติเพื่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน. น�าน, ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม 

มาตรการป3องกันและแก6ไขป8ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ประจําปIงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

1. หน�วยงาน              
2. หน�วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามาตรการฯ       
 โทรศัพท4     โทรสาร        
3. การประกาศเจตนารมณ4ในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
 3.1 ดําเนินการเป6นลายลักษณ4อักษร     � มี   � ไม�มี  
 3.2 ประชาสัมพันธ4ให�บุคลากรในองค4กรรับทราบอย�างท่ัวถึง   � มี   � ไม�มี  
4. การจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
 4.1 ดําเนินการเป6นลายลักษณ4อักษร     � มี   � ไม�มี  
 4.2 ประชาสัมพันธ4ให�บุคลากรในองค4กรรับทราบอย�างท่ัวถึง   � มี   � ไม�มี  
5. มีการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมท่ีเป6นการล�วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย 
 � จัดทําหนังสือเวียนเพื่อให�บุคลากรทราบโดยทั่วไป 
 � จัดทําแผ�นพับ/จดหมายข�าว/การเผยแพร�ตามบอร4ดประชาสัมพันธ4ของหน�วยงาน  
 � จัดทําคู�มือปฏิบัติสําหรับแจกข�าราชการและเจ�าหน�าที่ทุกคน  
 � สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู�  
 � ประชาสัมพันธ4ทางเสียงตามสาย  
 � กําหนดเป6นส�วนหน่ึงของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศข�าราชการใหม�  
 � กําหนดช�องทางรับเรื่องราวร�องทุกข4ภายในหน�วยงาน  
 � กําหนดไว�ในแผนแม�บทการส�งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน�วยงาน  
 � วิธีการอ่ืนๆ ได�แก�           
6. การกําหนดกลไกการร�องทุกข4ภายในหน�วยงานตามมาตรการในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการล�วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน  
 � มี ได�แก�             
 � ไม�มี  
7. ปOงบประมาณที่ผ�านมา หน�วยงานของท�านมีการร�องเรียนป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
หรือไม� 
 � มี (ตอบข�อ 7.1-7.5)   � ไม�มี  



7.1 จํานวนการร�องเรียนป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน�วยงาน  ครั้ง  
7.2 รูปแบบป�ญหาการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงาน 
 � ทางวาจา  ครั้ง   � ทางกาย  ครั้ง  
 � ทางสายตา  ครั้ง   � ถูกกระทําโดยมีผลประโยชน4เก่ียวข�อง  ครั้ง  
 � ถูกกระทําลักษณะอ่ืนๆ  ครั้ง ได�แก�       
7.3 ลักษณะการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน�วยงาน  
 � ผู�บังคับบัญชา กระทําต�อ ผู�ใต�บังคับบัญชา  
 � ผู�ใต�บังคับบัญชา กระทําต�อ ผู�บังคับบัญชา  
 � เพื่อนร�วมงาน กระทําต�อ เพื่อนร�วมงาน  
 � บุคคลภายในหน�วยงาน กระทําต�อ ผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานของท�าน เช�น 
นักศึกษาฝ<กงาน ผู�รับจ�าง หรือผู�รับบริการ เป6นต�น  
7.4 สถานท่ีเกิดกรณีการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน�วยงาน  
 � ภายในห�องทํางาน 
 � บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทํางาน  
 � พื้นที่ปฏิบัติงานนอกสํานักงาน  
 � อ่ืนๆ ได�แก�  
7.5 การจัดการในกรณีมีการร�องเรียนประเด็นการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน�วยงานได�ดําเนินการ ตาม
มาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย�างไร 
             
             
             
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน�า ๑๔ 

เล�ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๕๙ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 

กฎ ก.พ. 

ว�าด�วยการกระทําการอันเป6นการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๘๓ (๘) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ ข�าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป6นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให� กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง กฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ 
ก.พ. ไว� ดังต�อไปน้ี  
 ข�อ ๑ กฎ ก.พ. น้ีให�ใช� บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป6นต�นไป  
 ข�อ ๒ ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดกระทําการประการใดประการหน่ึงดังต�อไปน้ี ต�อข�าราชการด�วยกัน 
หรือผู�ร�วมปฏิบัติราชการ ไม�ว�าจะเกิดข้ึนในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู�ถูกกระทํามิได� ยินยอมต�อการกระทําน้ัน 
หรือทําให�ผู�ถูกกระทําเดือดร�อนรําคาญ ถือว�าเป6น การกระทําอันเป6นการล�วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตาม
มาตรา ๘๓ (๘)  
 (๑) กระทําการด�วยการสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะส�อไปในทางเพศ เช�น การจูบ การโอบกอด การจับ
อวัยวะส�วนใดส�วนหน่ึง เป6นต�น  
 (๒) กระทําการด�วยวาจาท่ีส�อไปในทางเพศ เช�น วิพากษ4วิจารณ4ร�างกาย พูดหยอกล � อ พูดหยาบคาย 
เป6นต�น  
 (๓) กระทําการด�วยอากัปกิริยาท่ีส�อไปในทางเพศ เช�น การใช�สายตาลวนลาม การทําสัญญาณ หรือ
สัญลักษณ4ใด ๆ เป6นต�น 
 
 



 
หน�า ๑๔ 

เล�ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
  
 (๔) การแสดงหรือส่ือสารด�วยวิธีการใด ๆ ที่ส�อไปในทางเพศ เช�น แสดงรูปลามกอนาจาร ส�งจดหมาย 
ข�อความ หรือการส่ือสารรูปแบบอ่ืน เป6นต�น  
 (๕) การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ส�อไปในทางเพศ ซึ่งผู�ถูกกระทํา ไม�พึงประสงค4หรือ เดือดร�อนรําคาญ  
 
     ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
          อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  
            นายกรัฐมนตรี  
             ประธาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน�า ๑๔ 

เล�ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก           ราชกิจจานุเบกษา         ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.พ. ฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๘๓ (๘) แห�งพระราชบัญญัติ ระเบียบข�า
ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว�าข�าราชการพลเรือนสามัญต�องไม�กระทําการใด อันเป6นการล�วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. สมควรกําหนดหลักเกณฑ4การกระทํา การอันเป6นการล�วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ จึงจําเป6นต�องออกกฎ ก.พ. น 


