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  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานจัดท าขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคน
ต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้กรมสุขภาพจิตจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้ อมในการท างานให้
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการ
ป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
อย่างทันท่วงทีรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศขึ้น 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
 การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ 
ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่น
ในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร าคาญ จนได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียด
หยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการ
สร้างเง่ือนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานรัฐหรือ
เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 - บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 - บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเช่น แต่งกายให้เหมาะสม 
หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบ
หรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 
 - บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย 
 - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ท างาน 
 - ในกรณีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อ ง โดยเฉพาะนอกเวลาท างานหรือไป
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 
 - บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการท างานของตนเองมากกว่าที่
จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเน่ืองจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้อย่างครอบคลุม
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับ
อาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ 
 1. การกระท าทางสายตา เช่น  
 การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมอง
รู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น 
 2. การกระท าด้วยวาจา เช่น 
  - การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
  - การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับตาซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการการพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
  - การเกี้ยวพาราสีพูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามกการเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อ
ไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 



  - การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการพูดที่ส่อไปในทางเพศ การ
ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 
 3. การกระท าทางกาย เช่น 
  - การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศการฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การ
หยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่นใดท่ีไม่น่าพึงประสงค์การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 
  - การตามรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นดีด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือขวางทางเดิน การยักคิ้ว
หลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหกการแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศโดย
ใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
 4. การกระท าอ่ืน ๆ เช่น 
  - การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพลามกอนาจารในที่ท างานหรือใน
คอมพิวเตอร์ของตน 
  - การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพที่ส่อไปในทางเพศในที่สาธารณะ การใช้
สัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น 
Facebook, Line ฯลฯ เป็นต้น 
 5. การกระท าทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เช่น 
  - การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียนทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือน
หรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มี
เพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น 
 - การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้ายการบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือ
การพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 

สิ่งที่ควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 - แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น 
 - ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อื่นช่วย 
 - บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวีดีโอคลิป(หากท าได้) 
 - บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา และสถานที่เกิด
เหตุค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่ือของพยานและบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์และรายงานผู้บังคับบัญชา
ที่เหนือขึ้นไป หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน/ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

กระบวนการแก้ไขปัญหา 
 สิ่งที่ผู้ถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 
 - ในกรณีที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ให้ผูร้้องเรยีนพูด/เขียนถึงผู้กระท าเพื่อแจ้งให้ผู้กระท าทราบพฤตกิรรมที่ไม่
เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า โดยผู้เสียหายอาจขอให้มีบุคคลอื่นร่วมอยู่เป็นพยานหรือไม่ก็ได้ 
 - ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ร้องเรียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น
ทราบ โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันท าการ (นับแต่ได้รับรายงาน) ว่าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและ
จะด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 
 - หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไม่เกิน 5 คนประกอบด้วย ประธาน
คณะท างานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณีโดยอาจมีบุคคลที่
มีเพศเดียวกับผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนและให้มีบุคคลที่ผู้ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้หรือให้
งานนิติการ งานทรัพยากรบุคคล ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ท้ังนี้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ และหากต้องมีการ
ด าเนินการทางวินัยขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 
 - สืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/ลงโทษผู้กระท าผิด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 
 - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 
 - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 



ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน 
 ท่านสามารถร้องเรียนการกระท าดังกล่าวได้โดยวิธีการ/ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 1) ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้กระท าหรือทางโทรศัพท์ (กรณีไม่สามารถร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร) 
 2) ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร(จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ถึง  สาธารณสุขอ าเภอปะทิว โดยส่งเอกสาร
ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่ 
 1.ทางไปรษณีย์ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว หมู่ที ่7 ต าบลบางสน อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 86160 
 2.ทางโทรศัพท์ โทรสาร 
  โทรศัพท์หมายเลข   ๐๗๗ ๕๙๑๑๗๙  

 โทรสารหมายเลข   ๐๗๗ ๕๙๑๒๑๓  
 3.ทาง WEBSITE/ Email 

 http://www.pathiudho.com 
 sso.pathiu2@gmail.com 

 

http://www.pathiudho.com/

