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 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน จดัท ำข้ึนตำมมติ
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อยู่ในสถำนะใดได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเคำรพในศักดิ์ศรี และปรำศจำก กำรถูกล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศใน
กำรท ำงำนและปฏิบัติตำม แนวปฏิบัตินี้ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ จะสร้ำงและรักษำภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้ปรำศจำกกำรล่วง
ละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ ด้วยกำรสร้ำงควำมตระหนัก กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
และจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้น และจะด ำเนินกำรเมื่อเกิดกรณีกำรร้องเรียนเรื่อง กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
อย่ำงทันท่วงทีรวมทั้งกำรจัดสภำพแวดล้อมและมำตรกำรต่ำงๆเพ่ือลด ควำมเสี่ยงที่จะท ำให้ 
เกิดกำรล่วงละเมิดคุกคำมทำงเพศข้ึน 
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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับมีจิตส ำนึกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศใน 
กำรท ำงำน 
 2. เพ่ือให้บุคลำกรลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ 
 3. เพ่ือให้บุคลำกรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรท ำงำน 

ขอบเขต 
 เพ่ือเป็นกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนบุคลำกรของ  
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ และเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วง 
ละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ จึงก ำหนดกรอบแนวปฏิบัติเพ่ือ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน ที่ได้ให้ควำมหมำยของกำรลำวงละเมิด 
หรือคุกคำมทำงเพศ ดังนี้ 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  
 กำรกระท ำใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในเพศท่ีเป็นกำรบังคับ กำรใช้อ ำนำจที่ไม่พึง ปรำรถนำด้วยวำจำ 
ข้อควำม ท่ำทำง แสดงด้วยเสียง รูปภำพ เอกสำร ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ ลำมกอนำจำรเกี่ยวกับเพศ 
หรือกระท ำอย่ำงอ่ืนในท ำนองเดียวกันโดยประกำรที่น่ำจะท ำให้ผู้อื่นได้รับ ควำมเดือดร้อนร ำคำญ ได้รับควำมอับ
อำย หรือรู้สึกว่ำถูกเหยียดหยำม และให้หมำยรวมถึงกำรติดตำม รังควำนหรือกระท ำใดที่ก่อให้เกิดบรรยำกำศไม่
ปลอดภัยทำงเพศโดยเฉพำะจำกกำรสร้ำงเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อกำรจ้ำงงำน กำรสรรหำ หรือกำรแต่งตั้ง หรือ
ผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหำยทั้งในหน่วยงำนของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 - บุคลำกรของหน่วยงำนควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 - บุคลำกรของหน่วยงำนควรลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศเช่น แต่งกำยให้ 
เหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรอยู่ในที่ลับตำหรือท ำงำนสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชำ/เพ่ือนร่วมงำน หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ 
ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้ำพบหรือรับมอบหมำยงำนนอกเวลำท ำงำน เป็นต้น 
 - บุคลำกรของหน่วยงำนควรช่วยสอดส่องและรำยงำนพฤติกรรมกำรล่วงละเมิด/คุกคำมทำงเพศเกิดข้ึนใน
หน่วยงำนต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหำกมีปัญหำดังกล่ำวเกิดข้ึนกับเพื่อน 
ร่วมงำน และควรให้ค ำปรึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงำนด้วย 
 - ผู้บังคับบัญชำทุกระดับควรท ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีและมีหน้ำที่โดยตรงในกำรป้องกันปัญหำกำรล่วง 
ละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในที่ท ำงำน 
 - ในกรณีผู้บังคับบัญชำระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติงำนในห้อง โดยเฉพำะนอกเวลำท ำงำนหรือ 
ไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด/ต่ำงประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชำระดับต้นรับทรำบก่อนทุกครั้ง 
 - บุคลำกรควรมีจิตส ำนึกรักศักดิ์ศรีภำคภูมิใจในผลกำรท ำงำนของตนเอง เห็นคุณค่ำกำรท ำงำนของ 
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ตนเองมำกกว่ำที่จะก้ำวหน้ำโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้ำงขวำง ซึ่งไม่สำมำรถระบุพฤติกรรมได้อย่ำง 
ครอบคลุมทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมให้ตระหนักว่ำ กำรกระท ำเกี่ยวกับเพศซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่ต้องกำรและมีควำม 
เดือดร้อนร ำคำญ อึดอัด อับอำย ดูถูกเหยียดหยำม ถือว่ำเข้ำข่ำยกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ อำทิ 
 1. กำรกระท ำทำงสำยตำ เช่นกำรจ้องมองร่ำงกำยที่ส่อไปในทำงเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้ำอก 
หรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ จนท ำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอำย หรือไม่สบำยใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่ำวมี 
ควำมรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น 
 2. กำรกระท ำด้วยวำจำ เช่น 
  - กำรวิพำกษ์วิจำรณ์รูปร่ำง ทรวดทรง และกำรแต่งกำยที่ส่อไปทำงเพศ 
  - กำรชักชวนให้กระท ำกำรใด ๆ ในที่ลับตำซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องกำรกำรพูด
เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
  - กำรเก้ียวพำรำสีพูดจำแทะโลม วิจำรณ์ทรวดทรง กำรพูดจำลำมก กำรโทรศัพท์ลำมกกำรเรียก
ผู้หญิงด้วยค ำท่ีส่อไปทำงเพศ จับกลุ่มวิจำรณ์พฤติกรรมทำงเพศของบุคคลในที่ท ำงำน 
  - กำรสนทนำเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อรสนิยมทำงเพศและกำรพูดท่ีส่อ
ไปในทำงเพศ กำรถำมเก่ียวกับประสบกำรณ์ควำมชื่นชอบในเรื่องเพศ กำรสร้ำงเรื่องโกหกหรือกำรแพร่ข่ำวลือ 
เกี่ยวกับชีวิตทำงเพศของผู้อ่ืน 
 3. กำรกระท ำทำงกำย เช่น 
  - กำรสัมผัสร่ำงกำยของผู้อ่ืน กำรลูบคล ำ กำรถูไถร่ำงกำยผู้อ่ืนอย่ำงมีนัยทำงเพศกำรฉวยโอกำส
กอดรัด จูบ กำรหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว กำรฉวยโอกำสกอดรัด และกำรสัมผัสทำงกำยอ่ืนใดที่ไม่น่ำพึง
ประสงค ์กำรดึงคนมำนั่งตัก เป็นต้น 
  - กำรตำมรบเร้ำโดยที่อีกฝ่ำยหนึ่งไม่เห็นดีด้วย กำรตั้งใจใกล้ชิดเกินไป กำรต้อนเข้ำมุมหรือขวำง
ทำงเดินกำรยักค้ิวหลิ่วตำ กำรผิวปำกแบบเชิญชวน กำรส่งจูบ กำรเลียริมฝีปำก กำรท ำท่ำน้ ำลำยหกกำรแสดง
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงเพศโดยใช้มือหรือกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย เป็นต้น 
 4. กำรกระท ำอ่ืน ๆ เช่น 
  - กำรแสดงรูปภำพ วัตถุและข้อควำมที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งกำรเปิดภำพลำมกอนำจำรในที่
ท ำงำนหรือในคอมพิวเตอร์ของตน 
  - กำรแสดงออกที่เก่ียวกับเพศ เช่น กำรเขียน หรือวำดภำพ หรือแสดงภำพที่ส่อไปในทำงเพศในที่ 
สำธำรณะ กำรใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือกำรร่วมเพศ กำรสื่อข้อควำม รูปภำพสัญลักษณ์ที่แสดงถึง 
เรื่องเพศทำงอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Line ฯลฯ เป็นต้น 
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5. กำรกระท ำทำงเพศท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
  - กำรให้สัญญำที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ผลกำรเรียนทุนกำรศึกษำดูงำน 
กำรเลื่อนเงินเดือนหรือต ำแหน่ง กำรต่อสัญญำกำรท ำงำน หำกผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคำมยอมมีเพศสัมพันธ์ 
เช่น ขอให้ไปค้ำงคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท ำอย่ำงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น 
  - กำรข่มขู่ให้เกิดผลในทำงลบต่อกำรจ้ำงงำน กำรศึกษำ กำรข่มขู่ว่ำจะท ำร้ำยกำรบังคับให้มีกำร
สัมผัสทำงเพศ หรือกำรพยำยำมกระท ำช ำเรำ หรือกระท ำช ำเรำ 

สิ่งท่ีควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 - แสดงออกทันทีว่ำไม่พอใจในกำรกระท ำของผู้กระท ำ และถอยห่ำงจำกกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำง 
เพศนั้น 
 - ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท ำหยุดกำรกระท ำ และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 - บันทึกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยกำรบันทึกเสียง บันทึกภำพหรือภำพถ่ำย หรือถ่ำยวีดีโอคลิป (หำกท ำได้) 
 - บันทึกเหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลำยลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุกำรณ์เกิดข้ึน โดยจดบันทึกวัน เวลำ และ 
สถำนที่เกิดเหตุค ำบรรยำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยำนและบุคคลที่สำม ซึ่งถูกกล่ำวถึงหรืออยู่ในเหตุกำรณ์
และรำยงำนผู้บังคับบัญชำที่เหนือขึ้นไป หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำน/ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนธิ 

กระบวนการแก้ไขปัญหา 
 สิ่งที่ผู้ถูกละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศต้องด ำเนินกำร 
 - ในกรณีที่สำมำรถแก้ปัญหำด้วยตนเองได้ให้ผู้ร้องเรียนพูด/เขียนถึงผู้กระท ำเพ่ือแจ้งให้ผู้กระท ำทรำบ 
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดกำรกระท ำ โดยผู้เสียหำยอำจขอให้มีบุคคลอื่นร่วมอยู่เป็นพยำน 
หรือไม่ก็ได้ 
 - ในกรณีไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ร้องเรียนรำยงำนบันทึกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวให้ 
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นทรำบ โดยหน่วยงำนจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วันท ำกำร (นับแต่ได้รับรำยงำน) 
ว่ำได้รับรำยงำนดังกล่ำวแล้วและจะด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบต้องด ำเนินกำร 
 - หัวหน้ำหน่วยงำนด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนสอบข้อเท็จจริง จ ำนวน ไม่เกิน 5 คนประกอบด้วย 
ประธำนคณะท ำงำนที่มีต ำแหน่งสูงกว่ำคู่กรณีบุคคลจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมีต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ 
คู่กรณีโดยอำจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่ำหนึ่งคนและให้มีบุคคลที่ผู้ร้องเรียนไว้วำงใจเข้ำร่วม 
รับฟังในกำรสอบข้อเท็จจริงได้หรือให้กลุ่มงำนวินัยและนิติกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด ำเนินกำรสอบ 
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้รำยงำนผลต่อหัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ และหำกต้องมีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยขอให้คณะท ำงำน 
น ำข้อมูลเสนอผู้บริหำร ประกอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
 - สืบสวนหำข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบ และก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ/ลงโทษผู้กระท ำผิด 
ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หำกด ำเนินกำรไม่เสร็จในก ำหนดดังกล่ำว สำมำรถขยำยเวลำออกไปได้อีก 30 วัน 
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 
 - ผู้บังคับบัญชำทุกระดับของผู้กระท ำ 
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 - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 

ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน 
 ท่ำนสำมำรถร้องเรียนกำรกระท ำดังกล่ำวได้โดยวิธีกำร/ผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 
 1) ร้องเรียนด้วยวำจำโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้กระท ำหรือทำงโทรศัพท์ (กรณีไม่สำมำรถ 
ร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร) 
 2) ร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร (จดหมำย/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์) ถึงผู้บริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุข 
อ ำเภอบ้ำนธิ 

โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่ 
 - กล่องรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำน 
 - ทำงไปรษณีย์: ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  254 ม.6 ต.บ้ำนธิ อ.บ้ำนธิ จ.ล ำพูน 51180 
 - ทำงเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน หัวข้ออ ำเภอบ้ำนธิ 
 - ทำงโทรสำร 053 984 948 

การติดตามและประเมินผล 
 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม 
ทำงเพศในกำรท ำงำนเสนอผู้บริหำรรับทรำบ ปีละ 2 ครั้ง ( รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ) 
 


