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๑. ที่มา 

รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ รวมถึงฉบับปัจจุบันปีพุทธศักราช ๒๕๖๐                
ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย     
ไม่ว่าเหล่ก าเนิด เพศ หรือศาสนาใดย่อมได้รับความคุ้มครองโดยเสมอกัน นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยได้เข้า
มาเป็นภาคือนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Eliminationof all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) ส่งผลให้ประเทศไทยมีข้อผูกพัน
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรม
ทางสังคมบนพ้ืนฐานในเรื่องเพศ โดยมุ่งไห้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย ห้ามไม่ให้
กระท าการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้มีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่น
ของประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยก าหนดการห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ อันหมายถึงการกระท าหรือไม่กระท าการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิ             
ประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นสาเหตุหนึ่งของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศซึ่งเป็น
ความรุนแรงทางเพศท่ีแสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหาส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานที่ท างน หนึ่งในปัญหาเหล่านี้ คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่
ท างานหรือเกี่ยวเนื่องจากการท างานที่สมารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งชาย หญิง และบุคคล ที่แสดงออกแตกต่าง
จากเพศโดยก าเนิด เกิดจากการกระท าของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่ติดต่อประสานงานด้วย
สิ่งเหล่านี้ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศ และสิทธิในการท างานที่บุคคลควรได้ อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการขัดขวางโอกาสต่าง ๆ ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและเป็นการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 397 ก าหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากกระท าในสาธารณสถาน ต่อหน้าธารก านัล หรือส่อไปในทาง
ล่วงเกินทางเพศ รวมทัง้หากกระท าโดยผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
๑ เดือน ปรับไม่เกิน 10,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส่วนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานใน
ส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คุ้มครองแรงงานในระบบ 
ที่ห้ามมใิห้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อน
ร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ส าหรับรัฐวิสาหกิจ มีประกาศคณะกรรมการวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการขั้นต่ า
ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒5๔๙ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงาน 



- ๒ - 
 

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 คุมครองพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีหามมิใหนายจาง ผู ซ่ึงเปนหัวหนางาน           

ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน คุกคามหรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง       

และในสวนของขาราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.   

วาดวยการกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 กําหนดการกระทําอันเปนการ

ลวงละเมิดและคุกคามทางเพศไว ซ่ึงเปนการคุมครองขาราชการพลเรือน เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ ท่ีอยู

ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องนี้อยู 

แตสถานการณของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศก็ยังเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง จากการศึกษาของ

กนกวรรณ ธราวรรณ ระบุวา “สถานการณการคุกคามทางเพศในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากข้ึน                    

ในขณะเดียวกันเหตุการณผูหญิงทํางานในทุกสาขาอาชีพ ถูกลวนลามทางเพศในรูปแบบตาง ๆ ก็ยังเกิดข้ึนอยู

ทุกวัน ในเบื้องตนขอมูลการสํารวจจากสวนดุสิตโพล สํารวจความเห็นผูหญิง จํานวน 1,153 คน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเก่ียวกับการถูกลวนลามหรือถูกลวงละเมิดทางเพศในท่ีทํางาน ผูใหความเห็น

แยกเปนขาราชการหญิง 470 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง 258 คน พนักงานบริษัทหญิง 293 คน 

พนักงานธนาคารหญิง 132 คน โดยสํารวจพบวา ผูใหความเห็นตางมีประสบการณถูกคุกคามทางเพศ         

ในรูปแบบตาง ๆ โดยมักถูกใชวาจาลามกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ถูกลวนลาม แตะอ๋ัง ถูกเนื้อตองตัว และ

อันดับสุดทาย คือ ถูกชวนดูเว็บไซตโป ถูกแทะโลมดวยสายตา ถูกชวนไปมีเพศสัมพันธ ผูหญิงท่ีมีประสบการณ

ถูกคุกคามทางเพศเหลานี้ กลาววา หัวหนางานเปนผูกระทําลวนลามทางเพศอยูในอันดับตน รองลงมา คือ 

เพ่ือนรวมงาน ผูมาติดตองาน ลูกคา คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษาความปลอดภัย” นอกจากนี้ ในการ

สํารวจสถานการณปญหาการลวงละเมิดทางเพศในหนวยงานราชการไทย ของ นางสาวสุวรรณา พูลเพชร ระบุวา 

“สถานการณปญหาการลวงละเมิดทางเพศในหนวยงานราชการไทยท่ีดูเหมือนวาจะต่ํา แตในความเปนจริงแลว

ยังคงมีเหตุการณการลวงละเมิดทางเพศในหนวยงานท่ีเกิดข้ึนแตเรื่องราวกลับไปไมถึงกระบวนการสอบสวน...”  
 

2. รูปแบบและผลกระทบของการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ 

  จากการรายงานประเมินสถานการณปญหาการคุกคามหรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศ

ในท่ีทํางาน หรือเนื่องจากงานในองคกรภาครัฐ ซ่ึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดรวมกับ

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําข้ึน พบวา การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมี 2 แบบ คือ 

 1. “การกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศในท่ีทํางาน หรือการสรางบรรยากาศอันเปนปฏิปกษ 

หรือไมพึงปรารถนา (Hostile environment sexual harassment)” ไดแก การใชวาจา เชน                     

การวิพากษวิจารณรูปรางหนาตา แซว พูดตลกลามก ลอเลียน ดูหม่ินเหยียดหยามในความเปนหญิงความเปนชาย 

หรือเพศสภาพอ่ืน รวมถึงรสนิยมทางเพศ หรือแสดงลักษณะทางกิริยา เชน มองดวยสายตาโลมเลีย สงจูบ ผิวปาก 

จับมือถือแขน ถูกเนื้อตองตัว หรือการแสดงสิ่งของ ภาพ จดหมาย เชน ภาพลามก ปฏิทินโปเปลือย จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ภาพหนาจอคอมพิวเตอร เปนตน 

 2. “การใชประโยชนหรือโทษจาก “งาน” เพ่ือแลกเปลี่ยนใหไดมาซ่ึงความพอใจทางเพศสัมพันธ 

(Quid pro quo sexual harassment หรือ this for that)” การลวงเกินคุกคามทางเพศชนิดนี้ เปนการ

ลวงเกินทางเพศโดยตรงเห็นไดชัดเจนท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง ใชการแลกเปลี่ยนผลประโยชน หรือการใชอํานาจใหคุณ

ใหโทษ เพ่ือไดมาซ่ึงความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ อาทิ การรวมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัว รางกาย หรือการ

กระทําอ่ืนใดทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศนี้ มักเปนการกระทําของผูมีอํานาจกระทํากับผูท่ีดอยอํานาจ.....” 
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 ซ่ึงการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในรูปแบบท่ีสองนี้ แมอีกฝายยินยอม หรือตกอยูในภาวะจํายอม 

หรือยอมจํานน ถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากมีการนําผลประโยชนของหนวยงาน          

เปนสิ่งแลกเปลี่ยน ซ่ึงขัดหลักหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สงผลตอท้ังบุคคลและหนวยงาน รวมถึงประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณของหนวยงาน 

 สําหรับผลกระทบของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จากการศึกษาขององคกรแรงงาน

ระหวางประเทศราบุวา “การถูกคุกคามทางเพศมีผลตอสุขภาพและอารมณ ผูถูกกระทําจะมีความเครียด         

มีอาการปวดศีรษะ วิตกกังวล สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศ          

ไมเพียงแตสั่นคลอนตัวตนของผูถูกกระทํา แตยังมีผลกระทบตอการทํางาน เกิดความตึงเครียดในท่ีทํางาน 

ผลผลิตตกต่ํา เนื่องจากตองขาดงานบอย เพราะผูถูกกระทําจะหลีกเลี่ยงการประชุมท่ีมีผูบริหารหรือหัวหนางาน

ท่ีกระทําการคุกคามทางเพศอยูดวย และหลีกเลี่ยงการพบปะลูกคาท่ีกระทําการคุกคามทางเพศ 

 “ ซ่ึงเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอกระบวนการทํางานในองคกร ประสิทธิภาพการทํางาน            

และคุณภาพของงานอยางมาก และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดข้ึนในท่ีทํางานบอย ๆ ยอมเปนตัวชี้วัดวา

สังคมไมมีความเสมอภาคหญิงชาย” 

 

3. แนวคิดในการกําหนดแนวทางการจัดการกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

 การลวงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทํางานเปนเรื่องท่ีมีเจตคติทางเพศเขามาเก่ียวของ มักมี

ประเด็นเก่ียวโยงกับความสัมพันธเชิงอํานาจในการใหคุณใหโทษในหนาท่ีการงานระหวางผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา อีกท้ัง การท่ีสังคมไทยยังไมตระหนักถึงปญหาดังกลาว ยังมองวาเปนเรื่องท่ีนาอับอายและซํ้าเติม

ผูถูกกระทํา จึงทําใหผูถูกกระทําไมกลาพูดถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และเอาผิดผูกระทํา สงผลใหปญหาการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการทํางานยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และการแกปญหามีความยากลําบากมากข้ึน 

 งานวิจัยเก่ียวกับการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศหลายเลม ไดแก รายงานการประเมินสถานการณ

ปญหาการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศในท่ีทํางาน หรือเนื่องจากงานในองคกร

ภาครัฐ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและมหาวิทยาลัยมหิดล การคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน             

โดยมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะหความเก่ียวของของการดื่มสุรา                   

กับความรุนแรงในท่ีทํางาน โดยรองศาตราจารยบุญเสริม หุตะแพทย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงานราชการไทย : ปญหาและนโยบายในการปองกันและแกไข โดยนางสาวสุวรรณา 

พูลเพชร ไดใหขอเสนอแนะในการจัดการกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานท่ีคลายคลึงกัน 

ดังนี้ 1) การทําความสะอาดองคกร และสรางคานิยมใหมท่ีไมยอมรับเรื่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ              

2) การกําหนดใหเปนขอหามหนึ่งในประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของหนวยงาน 3) การเสริมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 4) มีกฎหมายเพ่ือปองปราม

โดยเฉพาะ 5) มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สรางกลไกในการรองรับปญหา 6) มีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง            

7) มีชองทางและข้ันตอนการรองเรียนท่ีชัดเจน โดยปกปดชื่อผูรองเรียนเปนความลับ และมีการบันทึกขอมูล

การแกไขปญหา และ 8) ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองรับผิดชอบในการปองกันและแกไขการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ 
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 จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติในตางประเทศ พบวามีการสอดแทรกประเด็นการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศไวในกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญา หรือกฎหมายเก่ียวกับความเทาเทียม

ทางเพศแลว และหลายประเทศไดจัดทํามาตรการ/แนวปฏิบัติ (code of conduct) เพ่ือจัดการกับปญหา

ดังกลาวท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงาน เชน องคการแรงงานระหวางประเทศ (International labour 

Organization – ILO) องคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (Japan International Cooperation 

Agency – JICA) มหาวิทยาลัยยอรค ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 

 ท้ังนี้ การกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ         

ในการทํางาน กอนการเขาสูกระบวนการทางวินัย ตองใหผูถูกกระทําเปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงความตองการ

ของผู ถูกกระทํา มีมาตรการคุมครองผูรองทุกข พยาน และผูกระทํา เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลเสียตอ

ความสัมพันธในการทํางานของท้ังสองฝาย หนวยงาน/องคกรควรเนนการสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดี

ในการทํางาน สรางความตระหนักรู สรางวัฒนธรรมการเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และไมยอมรับ          

การกระทําท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ซ่ึงเปนการปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

อีกทางหนึ่ง 

 

4. มาตรการในการปองกันและแกปญหาการลวงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทํางาน 

 1. หนวยงานตองมีประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร (เชน ประกาศ คําสั่ง) โดยเผยแพร

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึง ในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทํางาน 

 2. หนวยงานตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทํางาน ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีทํางานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังผูท่ี

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน เชน นักศึกษา นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง ฯลฯ โดยใหบุคลากรในหนวยงาน

ไดมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ รวมท้ังประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคน

ในหนวยงานไดรับราบและถือปฏิบัติ 

 3. หนวยงานตองแสดงเจตนารมณอยางจริงจังในการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล 

เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน โดยเนนการปองกันปญหาเปนพ้ืนฐาน 

ควบคูกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ รวมท้ังกําหนดใหเปนประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

 4. หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

และแนวทางในการแกไขในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน และสรางสภาพแวดลอมท่ีดี โดยคํานึงถึงเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย

ในองคกร เชน จัดหองทํางานท่ีเปดเผย โลง มองเห็นกันไดชัดเจน เปนตน 

 5. หนวยงานตองกําหนดกลการรองทุกขภายในหนวยงาน (เชน ฝายการเจาหนาท่ี ฝายกฎหมาย 

หรือคุมครองจริยธรรม) 

 6. การแกไขและจัดการปญหาอาจใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกันอยาง

เปนมิตร การประนอมขอพิพาท ฯลฯ เพ่ือยุติปญหา หากกระบวนการไมเปนทางการไมสามารถแกไขปญหาได 

จึงจะเขาสูกระบวนการทางวินัยตามกฎหมายท่ีหนวยงานนั้นถือปฏิบัติอยู 
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 7. การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยางจริงจังโดยทันทีและเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด

ในแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางาน และตองเปนความลับ 

เวนแตคูกรณีท้ังสองฝายยินดีใหเปดเผย รวมท้ังใหความเปนธรรมตอท้ังสองฝายเทาเทียมกัน กรณีท่ีขยายเวลา

ออกไป ตองมีเหตุผลท่ีดีพอ 

 8. กรณีท่ีมีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

  - ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวนไมเกิน 5 คน 

ประกอบดวย ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี โดยมี

ตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี โดยตองมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลผูเสียหาย

ไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได เฉพาะในกรณีมีการสอบปากคําผูเสียหาย หรือ 

  - ใหกลุมกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ท้ังนี้ 

ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดําเนินการทางวินัย ขอใหคณะทํางานนําขอมูลเสนอ

ผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย 

 9. หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนและผูเปนพยาน เม่ือมีการรองเรียนแลว                 

ผูรองเรียนและผู เปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบตอหนา ท่ีการงานหรือการดํารงชีวิต                   

หากจําเปนตองมีการดําเนินการใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูรองเรียนและผูเปนพยาน รวมถึงขอรองขอ

ของผูเสียหาย ผูรองเรียน หรือผูเปนพยาน ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ         

ตามความเหมาะสม และหนวยงานตองใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

 10. หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา โดยในระหวางการรองเรียน ยังไมถือวาผูถูก

กลาวหามีความผิด ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน และตองมีการให

โอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน            

แกขอกลาวหา 

 11. หนวยงานตองรายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ เพ่ือปองกันและแกไขปญหา            

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานอยางตอเนื่อง สําหรับหนวยงานภาครัฐ ใหรายงานตอผูบริหาร

ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) และใหเจาหนาท่ีศูนย

ประสานดานความเสมอภาคระหวางชายหญิง (Gender Focal Point : GFP) ติดตามการดําเนินงานตาม

มาตรการฯ สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานใหรายงานไปยังศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหา 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันท่ี 

31 มกราคม ของทุกป 

 12. ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและครอบครัว ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และติดตามผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการฯ โดยรายงานตอคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ (คณะกรรมการ 

สทพ.) อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 

 

 

 



แนวทางการดําเนินงานมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 

ท่ี ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
1 หนวยงานตองมีประกาศเจตนารมณเปนลาย

ลักษณอักษร (เชน ประกาศ คําสั่ง) โดยเผยแพร
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบ
อยางท่ัวถึง ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

1. 
 
 
 

2. 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดําเนินการจัดทํา
รางประกาศเจตนารมฯ และสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใชเปนตัวอยาง เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ศูนยประสานฯ (ศปคพ.) ประสานติดตามความคืบหนา
หนวยงานท่ีประกาศเจตนารมณ 

2 หนวยงานตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติ เ พ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน ท่ีครอบคลุม
บุคลากรทุกคนท่ีทํางานในหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมท้ังผู ท่ีดํ า เนินงาน ท่ี
เ ก่ี ย วข อ ง กับหน ว ยงาน  เช น  นั ก ศึ กษา 
นัก ศึกษาฝกงาน ผู รั บจ า ง  ฯลฯ โดยให
บุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมเพ่ือใหเกิด
การเรียนรูและยอมรับ รวมท้ังประชาสัมพันธ
เพ่ือสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

1. 
 
 

2. 
 

3. 

ใหมีการจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงตอการถูกลวง
ละเมิดทางเพศในการทํางานของบุคลากร เพ่ือหา
แนวทางปองกันและแกปญหา 
การจัดทําแนวปฏิบัติควรทํา 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
และระดับองคกร 
แนวปฏิบัติตองกําหนดจริยธรรมขององคกร ระบุชัดเจน
ถึงพฤติกรรมท่ีตองไมกระทํา เชน การพูดจาสองแงสามงาม 

3 หนวยงานตองแสดงเจตนารมณอยางจริงจังใน
การสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล 
เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติ
และเคารพซ่ึงกันและกัน โดยเนนการปองกัน
ปญหาเปนพ้ืนฐาน ควบคูกับการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ รวมท้ัง
กําหนดใหเปนประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

หนวยงานตองกําหนดใหประเด็นการสงเสริมความเสมอ
ภาคระหวางเพศ และการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ
องคกร รวมถึงการปฐมนิเทศ/ใหความรูกับบุคลากรใหม
ของหนวยงาน โดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวเปนหนวยงานจัดทําหลักสูตรและใหความรู
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
มีการดําเนินการรวมกับสถานศึกษาในการสรางความรู
ความเขาใจเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศ 

4 หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ และแนวทางในการแกไขในกรณีท่ีมี
ปญหาเกิดข้ึน และสรางสภาพแวดลอมท่ีดี 
โดยคํานึงถึงเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยในองคกร เชน 
จัดหองทํางานท่ีเปดเผย โลง มองเห็นกันได
ชัดเจน เปนตน 

1. 
 
 
 
 
 

หนวยงานตองตรวจสอบสภาพแวดลอมของสถานท่ี
ทํางาน มีการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางาน 
และไมเสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศ รวมถึงสราง
ความเขาใจกับบุคลากรไมใหกระทําการใดท่ีสรางความ
อึดอัดใจตอเพ่ือนรวมงานหรือผูมาติดตองาน 
 

5 หนวยงานตองกําหนดกลการรองทุกขภายใน
หนวยงาน (เชน ฝายการเจาหนาท่ี ฝาย
กฎหมาย หรือคุมครองจริยธรรม) 

1. 
 
 
 
 
 

หนวยงานตอง กําหนดกลไกการรองทุกขภายใน
หนวยงานท่ีชัดเจน ท้ังนี้หากผูกระทําเปนผูบริหาร
หนวยงาน หนวยงานตองกําหนดมาตรการ/ชองทางอ่ืน
ในการรองทุกข เชน ศูนยประสานฯ (ศปคพ.) หรือสาย
ดวน 1300 โดยตองประชาสัมพันธใหบุคลากรของ
องคกรไดรับรูโดยท่ัวกัน 

- ๖ - 



ท่ี ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
  2. หนวยงานตองกําหนดชองทางการรองทุกขหลายรูปแบบ 

ท้ังแบบ Offline และ Online 
  3. ขอมูลการรองทุกขตองรักษาไวเปนความลับเพ่ือให     

ผูรองรูสึกสบายใจ และปลอดภัย และเปนการปกปอง
สิทธิของผูรองและผูถูกรอง 

6 ก า ร แ ก ไ ข แ ล ะ จั ด ก า ร ป ญ ห า อ า จ ใ ช
กระบวนการอยางไมเปนทางการ เชน การ
พูดคุยกันอยางเปนมิตร การประนอมขอพิพาท 
ฯลฯ เพ่ือยุติปญหา หากกระบวนการไมเปน
ทางการไมสามารถแกไขปญหาได จึงจะเขาสู
กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายท่ีหนวยงาน
นั้นถือปฏิบัติอยู 

1. 
 
 

2. 

กระบวนการจัดการปญหาอยางไมเปนทางการตองเกิด
จากความยินยอมท้ังสองฝาย โดยผูประนอมขอพิพาท
ตองเปนบุคคลท่ีคูกรณีท้ังสองฝายใหความเคารพนับถือ 
การประนอมขอพิพาทตองมีการกําหนดเง่ือนไข เพ่ือเปน
การคุมพฤติกรรมของผูกระทําไมใหเกิดการกระทําซํ้า 
โดยตองเคารพการตัดสินใจของผูเสียหาย เชน การ
ชดเชยคาใชจายในการพบแพทย เปนตน 

7 การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการ
อยางจริงจังโดยทันทีและเปนไปตามเวลาท่ี
กําหนดในแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกปญหา
การลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน และตองเปนคามลับ เวนแตคูกรณีท้ัง
สองฝายยินดีใหเปดเผย รวมท้ังใหความเปน
ธรรมตอท้ังสิงฝายเทาเทียมกัน กรณีท่ีขยาย
เวลาออกไป ตองมีเหตุผลท่ีดีพอ 

1. 
 

2. 
 
 

3. 

หนวยงานตองกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนของกระบวนการ
แกไข/จัดการปญหาฯ ในทุกข้ันตอน 
การขยายระยะเวลาในการจัดการปญหาฯ ตองสราง
ความเปนธรรมใหท้ังสองฝาย ไมเปนการเอ้ือประโยชน
ใหฝายใดฝายหนึ่ง 
ขอมูลของคูกรณีท้ังสองฝายตองเปนความลับ 
 
 

8 กรณีท่ีมีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ 
ใหดําเนินการ ดังตอไปนี ้
- ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้ ง
คณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวนไมเกิน 5 คน 
ประกอบดวย ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนง
สูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัด
ของคูกรณี โดยมีตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี  
โดยตองมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผู เสียหาย          
ไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลผูเสียหาย
ไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได 
เฉพาะในกรณีมีการสอบปากคําผูเสียหาย หรือ 
- ใหกลุมกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชัยนาท ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ท้ังนี้ 
ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหาก
ต อ ง มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย  ข อ ใ ห
ค ณ ะ ทํ า ง า น นํ า ข อ มู ล เ ส น อ ผู บ ริ ห า ร 
ประกอบการดําเนินการทางวินัย 

๑. 
 

๒. 
 
 
 
 
 

๓. 

ใหมีการตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง โดยตองมีบุคคล
ท่ีมีเพศสภาพเดียวกับผูรองทุกขรวมเปนคณะทํางาน 
ในกรณีท่ีผูกระทําเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
ระดับกรม ใหผูมีอํานาจเทียบเทาของหนวยงานอ่ืน 
หรืออํานาจเหนือกวา เปนประธานการสอบขอเท็จจริง 
และใหมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูแทนหนวยงานอ่ืนท่ีมี
ประสบการณ การ ทํ า ง าน ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง  ร วม เป น
คณะทํางานดวย 
หนวยงานภาคเอกชนท่ีใหความรวมมือในการนํา
มาตรการฯ ไปดําเนินการ หากมีขนาดเล็ก สามารถ
ขอใหผูแทน ศปคพ. หรือหนวยงานท่ีมีประสบการณ
การทํางานท่ีเก่ียวของรวมเปนคณะทํางานท่ีเก่ียวของ
รวมเปนคณะทํางานสอบขอเท็จจริง 
 

    
    
    

 

- ๗ - 



 

ท่ี ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
๙ หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน

และผู เปนพยาน เ ม่ือมีการรองเรียนแลว            
ผูรองเรียนและ ผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการ
ใด ๆ ท่ีกระทบตอหนา ท่ีการงานหรือการ
ดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใด  ๆ
ตองไดรับความยินยอมจากผูรองเรียน และผูเปน
พยาน  ร วม ถึ งข อร อ งขอของผู เ สี ยหาย            
ผูรองเรียน หรือผู เปนพยาน ควรไดรับการ
พิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม และหนวยงานตองใหการ
คุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

๑. 
 
 
 

๒. 

หนวยงานตองกําหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการคุมครอง         
ผูรองเรียน และผูเปนพยาน ตองมีหลักประกันความ
ปลอดภัยวาจะไมเกิดการกลั่นแกลงดวยการโยกยาย 
หรือถูกฟองรอง 
ผูรองเรียนตองไดรับการฟนฟู เยียวยา และไดรับการ
ชดเชยคาใชจายตาง ๆ ท่ีสืบเนื่องมาจากการลวงละเมิด
ทางเพศในการทํางาน เชน คาเดินทางในการมาให
ขอเท็จจริง หรือคารักษาพยาบาล เปนตน ท้ังนี้หาก
กรณีดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ 
สามารถยื่นขอเงินเยียวยาไดจากกองทุนสงเสริมความ
เท า เ ที ยม ร ะหว า ง เ พศ  ส าม าร ถยื่ น คํ า ร อ ง ต อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ระหวางเพศพิจารณา 

๑๐ หน วยงานตอง มีมาตรการคุ มครองผู ถู ก
กลาวหา โดยในระหวางการรองเรียน ยังไมถือ
วาผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปน
ธรรมและใหไดรับการปฏิบัติ เชนเดียวกับ
บุคลากรอ่ืน และตองมีการใหโอกาสผู ถูก
กลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี 
รวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน
แกขอกลาวหา 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 

ผูถูกรอง จะไมถือเปนผูมีความผิดจนกวากระบวนการ
แกไข/จัดการปญหา จะสิ้นสุด 
ผูถูกรอง มีสิทธิในการชี้แจงขอกลาวหา และแสดง
หลักฐาน/พยานเพ่ือยืนยันขอเท็จจริง 
ผูถูกรองควรตองไดรับการบําบัด เยียวยา เชน การไปพบ
จิตแพทย เปนตน 
 

๑๑ หนวยงานตองรายงานผลการดําเนินงานตาม
แนวปฏิบัติ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
อยางตอเนื่อง สําหรับหนวยงานภาครัฐ ให
รายงานตอผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาท
หญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : 
CGEO) และใหเจาหนาท่ีศูนยประสานดาน
ความเสมอภาคระหวางชายหญิง (Gender 
Focal Point : GFP) ติดตามการดําเนินงาน
ตามมาตรการฯ สําหรับการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหรายงานไปยังศูนยประสานการ
ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน (ศปคพ. )           
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันท่ี 
31 มกราคม ของทุกป 

๑. 
 
 
 

๒. 
 
 
 

๓. 
 
 

๔. 
 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวยในการ
จัดทําแบบฟอรม Online เพ่ือใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ใหศูนยประสานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
(Gender Focal Point : GFP) เปนผูรับผิดชอบในการ
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการฯ ไปยังศูนย
ประสานฯ ศปคพ. ภายใน 31 ตุลาคม ของทุกป 
หนวยงานภาครัฐท่ีไมได ต้ัง GFP ใหศูนยประสานฯ 
(ศปคพ.) ประสานขอผลการดําเนินงานตามมาตรการฯ 
ไปโดยตรง 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ใหรายงานมายังศูนยประสานฯ 
(ศปคพ.) โดยตรง 
 

    
    
    

- ๘ - 



 

 

ท่ี ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
12 ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการ

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
(ศปคพ. )  กรมกิจการสตรีและครอบครั ว          
ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทํางาน และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการฯ โดยรายงานตอคณะกรรมการ
ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ท า เ ที ย ม ร ะ ห ว า ง เ พ ศ 
(คณะกรรมการ สทพ.) อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกองสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ เปนหนวยประสานงาน 
และติดตามการดําเนินงานตามมาตรการฯ ของ
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือรายงานตอ สทพ. อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 
ศูนยประสานฯ (ศปคพ.) ตองดําเนินการรวมกับศูนย
ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว          
(ศปก.สค.) ในการใหความชวยเหลือตามกระบวนการ
แกผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. หน่วยงาน..................................................................................................................... .................................... 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ.............................................................. 

โทรศัพท์............................................................... โทรสาร............................................... .............................. 

3. การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

3.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร     มี        ไม่มี  

3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง   มี        ไม่มี 

4. การจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

4.1 ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร      มี        ไม่มี 

4.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง      มี        ไม่มี 

5. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ฯ และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ โดย 

         จัดท าหนังสือเวียนเพ่ือให้บุคลากรทราบโดยทั่วไป 

         จัดท าแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

         จัดท าคู่มือปฏิบัติส าหรับแจกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน 

         สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู้ 

         ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 

         ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  หรือการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 

         ก าหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

         ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 

         อ่ืน ๆ ได้แก.่................................................................................................................................................. 

6. การก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน     มี ได้แก่....................................................................................    ไม่มี 

7. ปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานหรือไม ่

        มี (ตอบข้อ 7.1 – 7.5)        ไม่มี 

7.1 จ านวนการร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน.................ครั้ง 

/ 7.2 รูปแบบ 



7.2 รูปแบบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

              ทางวาจา...............ครั้ง           ทางกาย...............ครั้ง 

              ทางสายตา...............ครั้ง          ถูกกระท าโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง...............ครั้ง 

              ถูกกระท าลักษณะอ่ืน ๆ ...............ครั้ง  ได้แก่................................................................................  

7.3 ลักษณะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงานของท่าน 

              ผู้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 

              ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าต่อ ผู้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน กระท าต่อ เพื่อนร่วมงาน 

บุคลากรภายในหน่วยงาน กระท าต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานของท่าน 

เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 

7.4 สถานที่เกิดกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหน่วยงาน 

               ภายในห้องท างาน           บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ท างาน 

               พ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกส านักงาน          อ่ืน ๆ ได้แก่  

7.5 การจัดการในกรณีมีการร้องเรียนประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานได้ด าเนินการ
ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่าง 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
(สามารถปรับให้เหมาะสมกับการปฏิบัติของหน่วยงาน) 
…………………………………………………………………………. 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานจัดท า
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่  1๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร               
ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการ            
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกร ะท าและปฏิบัติตาม                
แนวปฏิบัตินี้โรงพยาบาลสรรคบุรี จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจการก าหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการกบัปัญหาที่เกิดข้ึน และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการ                  
ล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึง 

ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่ าจะท าให้ผู้ อ่ืนได้รับ              
ความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาน
หรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการ 
จ้าง การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ          

เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

 บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม    
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว          
เกิดข้ึนกับเพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การท างาน 

 ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างาน
หรือไปปฏิบัติงานตา่งจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 

 บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการ
ท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 



พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุ

พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเพศ ซ่ึงผูถูกกระทํา          

ไมตองการและมีความเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ อาทิ 

  ๑. การกระทําทางสายตา เชน 

  การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาหรือจองลงไปท่ีคอเสื้อ 

จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกัน  เปนตน 

 ๒. การกระทําดวยวาจา เชน 

   การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปในทางเพศ 

   การชักชวนการกระทําใด ๆ ในท่ีลับตา ซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ        

การพูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 

   การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทลามก 

การเรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก 

หรือการแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน 

 ๓. การกระทําดวยทางกาย เชน 

   การสัมผัสรางกายของผู อ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผู อ่ืนอยางมีนัยทางเพศ          

การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว และการสัมผัสทางกายอ่ืนใดท่ีไมพึงประสงค           

การดึงคนมานั่งตัก เปนตน 

   การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม          

หรือขวางทางเดิน การยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหก 

การแสดงพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

 ๔. การกระทําอ่ืน ๆ เชน 

   การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโป             

ในท่ีทํางานและในคอมพิวเตอรของตน 

   การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การโทร ปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ       

ในท่ีสาธารณะ การใชสัญลักษณท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ          

ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุก ไลน ฯลฯ เปนตน 

 ๕. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน เชน 

   การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผู ถูกลวงละเมิด                 

หรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืน          

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

   การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับ

ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 

 

 

 



ส่ิงท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศนั้น 

  สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา หรือเรียกผูอ่ืนชวย 

  บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถาย Video 

Clip (หากทําได) 

  บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก 

วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสามซ่ึงถูกกลาวถึง 

หรืออยูในเหตุการณ 

  แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

  หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือ           

รวมไปเปนเพ่ือนก็ได 

  กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก

ผูถูกกระทํา 

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 

 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการในการ

แกปญหาเปนอันดับแรก 

ส่ิงท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 

  ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทํา เพ่ือแจงใหผูกระทํา

ทราบพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพ่ือนหรือพูด

ในนามตนเองได 

  ในกรณีไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้ 

  - รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณข้ึน และให

ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวาผูบังคับบัญชาละเลย

ตอการปฏิบัติหนาท่ี 

  - รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือจัดใหมีการ

ประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหายุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือในการยุติ

เรื่องดังกลาว ซ่ึงมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ 

  ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริง จํานวนไมเกิน ๕ คน 

ประกอบดวย ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี โดยมี

ตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกันกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคล          

ที่ผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดชัยนาท ดําเนินการสอบขอเท็จจริง ท้ังนี้ ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากมีการดําเนินการ

ทางวินัย ขอใหคณะทํางานนําขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย 

  ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา

ดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๓๐ วัน หากดาํเนินการไมเสรจ็ในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปไดอีก ๓๐ วัน 

  ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และไมถือวา

ผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 

  เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการแกไข

ปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศเกิดข้ึนอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซ่ึงไดรับความยินยอมจากท้ังสองฝาย           

การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไป การแยกคูความไมใหพบปะกัน โดยความยินยอมของ

ผูถูกกระทํา ฯลฯ 

  เ ม่ือสามารถตกลงกันไดแลว ขอให ท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน           

เปนลายลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

  ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา 

  กลุมกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

  หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข ตู ป.ณ. 

  ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน 

จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสารฯ เปนตน 

  ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ งจนกวาจะเสร็จ 

กระบวนการ หากไมมีการดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

  ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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