
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕๔76 1043   .         
ท่ี  นน.0932/23                                         วันท่ี   23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4                  . 
เรื่อง    หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติทีเ่คารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการ 
            ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน    

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

  1.ต้นเรื่อง 
  ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานทั้งหมด และก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์(EBIT) 24 ข้อ 

  2.ข้อเท็จจริง 
  เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค( MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ในส่วนEB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
ในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

 2.1 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
       หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็น

จริยธรรมสากลในการเคารพสทิธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน 

        1. มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และ
สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 

        2. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 

/3. มีหลกัฐาน… 
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  3. มีหลักฐานเป็นคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 
  4. มีหลักฐานการแจ้งเวียน 
  5. มีรายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่4 
  6. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าหลักฐานเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามข้อ 2. ถึงข้อ 5. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 2.2 องค์ประกอบด้านหลักฐาน 
  1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563
ถึงเดือน มีนาคม 2564) 

  2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างาน 

  3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานของหน่วยงาน 

  4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 

 3.ข้อพิจารณา 
     กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลว่งละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน จึงเห็นควรประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงาน ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงเพื่อทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  4.ข้อพิจารณา 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังนี้ 
                        ๑.ลงนามในประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
     ๒.ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

   ๓.ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศดังกล่าวข้ึนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง 

                                                
(นางจรรยา เช้ือหมอ)  

                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      - อนุมัติ - 

                                                           
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 



 

 

 

 
ที่ นน ๐932/24         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
     ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 
         จังหวัดน่าน นน ๕๕1๐๐ 

   23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

เรื่อง   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ                    จ านวน ๑ แผ่น  
                   ๒. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ                   จ านวน ๑ เล่ม  

            ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานและคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

            ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานและคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการท างานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)-
(2) มายังท่านเพื่อให้ท่านด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างภายในหน่วยงานของท่านทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                  
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

- ส ำ เ น ำ คู่ ฉ บั บ -  
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   จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
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 ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 ที่  7 /๒๕๖4 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
---------------------------------------------------------- 

 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง มี
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบตัิต่อกันอย่างใหเ้กียรติและเคารพซึง่กนัและกัน และไม่กระท า การใดที่เป็น
ก า ร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ห รื อ คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า  เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น  
ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิ ดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จะด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี ความ
เป็นมนุษย์โดยค านึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อบุคคล
ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการท างาน  
 ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
และบุคลากรทุกคนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและเคารพ 
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ๓. สร้ างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ ดีภายในองค์กร และส่ ง เสริมความปลอดภัยไม่ ให้ 
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร ทุกคน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ 
ในการท างานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

                                                           
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

คู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทํางาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง 

 

 

 

 

 

 
 



คํานํา  
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน จัดท าข้ึนตาม

มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บคุลากร ในหน่วยงานทุกคน
ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจาก การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติน้ี 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความ เข้าใจ การก าหนด
มาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่อง การล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ  เพื่อลด ความเสี่ยง
ที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

                                                                                                     23 กุมภาพันธ์ 2564 
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คู่มือแนวปฏบิัตเิพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทํางาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง 

1.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในป้องกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน 

๒. เพื่อใหบุ้คลากรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
๓. เพื่อใหบุ้คลากรใหเ้กียรตเิพื่อนร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา และผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการท างาน 

 2.ขอบเขต 

เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงในการเกิดการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการท างานบุคลากรของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงและเป็นแนวทางในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ
ล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการท างานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงจงึก าหนดกรอบแนวแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ที่ได้ให้ความหมายของการ
ล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ ดังนี ้

3.การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 

การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึง ปรารถนาด้วย
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ ลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นได้รับ ความเดือดร้อนร าคาญ 
ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระท าใดที่
ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา 
หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

4.พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• บุคลากรของหน่วยงานควรใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา และผู้ใต้บงัคับบญัชา 
• บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกาย 

ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลบัตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บงัคับบัญชา ผู้ที่ไมส่นิทสนม/เพศตรงข้าม 
หรือมีผูท้ี่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลา ท างาน เป็นต้น 

• บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤตกิรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม ทางเพศ
เกิดข้ึนในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมปีัญหาดังกล่าว เกิดข้ึนกับ
เพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรกึษา รวมทั้งช่วยเหลือแกเ่พือ่นร่วมงานด้วย 

• ผู้บังคับบญัชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี และมหีน้าที่โดยตรงในการ
ป้องกัน ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การท างาน 

• ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างานหรือไป
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 
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• บุคลากรควรมจีิตส านึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการท างานของ
ตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น 

5.พฤติกรรมท่ีไม่พึงปฏิบัติเน่ืองจากเข้าขา่ยเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ อีกรรม
ได้อย่างครอบคลุมทัง้หมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท า ไม่ต้องการและ
มีความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
อาทิ 

 ๑. การกระท าทางสายตา เช่น 
 การจ้องมองร่างกายทีส่่อไปในทางเพศ มองซ้อนใตก้ระโปรง มองหน้าอกหรือจอ้งลงไป 

เช่นเดียวกัน เป็นต้น ที่คอเสื้อ จนท าใหผู้้ถูกมองรูส้ึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยูบ่รเิวณ
ดังกล่าวมีความรูส้ึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น 

 ๒. การกระท าด้วยวาจา เช่น 
     • การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
     • การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลบัตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ตอ้งการ 

การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
     • การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ ลามก 

การเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุม่วิจารณ์พฤตกิรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 
     • การสนทนาเรื่องเพศหรอืเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการ

พูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการ
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอ้ื่น 

 ๓. การกระท าทางกาย เช่น 
     • การสัมผสัร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวย

โอกาสกอดรัด จบู การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อื่นใดที่ไม่
น่าพึงประสงค์ การดึงคนมาน่ังตัก เป็นต้น 

     • การตามซื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึง่ไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรอื
ขวางทางเดนิ การหยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสง่จบู การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลือ่นไหวร่างกาย เป็นต้น 

 ๔. การกระท าอื่น ๆ เช่น 
     • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกบัเพศ รวมทั้งการเป็นเปิดกาพโป้ในที่

ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
     • การแสดงออกทีเ่กี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพสาธารณะ  

การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสือข้อความ รปูภาพ ที่แสดงถึงเรื่องเพศทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 
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 ๕. การกระท าทางเพศทีม่ีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
     • การให้สัญญาทีจ่ะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ผลการ ทุนการศึกษาดู

งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิด ถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ์ เช่นขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอใหท้ าอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งเพศ เป็นต้น 

     • การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผสัทางเพศ หรอืการพยายามกระท าช าเรา หรอืกระท าช าเรา 

6.สิ่งท่ีควรกระทําเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  • แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผูก้ระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศนั้น 
 • ส่งเสียงร้องเพื่อใหผู้้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อื่นช่วย 
 • บันทึกเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย : ถ่าย Video Clip 

(หากท าได้) 
 • บันทึกเหตกุารณ์ทีเ่กี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันททีี่เหตุการณ์เกิดข้ึน โดยจดบันทึก วัน 

เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ช่ือของพยานและ/หรอืบุคคลที่สาม ซึง่ถูกกล่าวถึง 
หรืออยู่ในเหตกุารณ์ 

 • แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันท ี
 • หารือเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนกับเพื่อนร่วมงานหรอืเพื่อน และแจ้งปญัหาที่เกิดข้ึน กับ

ผู้บังคับบญัชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจใหเ้พื่อนร่วมงานเป็นทีป่รกึษาหรอื ร่วมไป
เป็นเพื่อนก็ได ้

 • กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจใหเ้พื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระท า 

7.กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 

การยุติปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไมเ่ป็นทางการ ในการแก้ไข
ปัญหาเป็นล าดับแรก 

สิ่งทีผู่้ถูกล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 
• ในกรณีที่สามารถแก้ไขปญัหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระท าเพื่อแจ้งใหผู้้กระท าทราบ

พฤติกรรมที่ไมเ่ป็นที่ยอมรบัและร้องขอใหห้ยุดการกระท า ผูถู้กกระท าอาจขอใหม้ีคนอยู่เป็นเพือ่นหรือพูดใน
นามของตนเองได้ 

• ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๐ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผูบ้ังคับบญัชาของผู้กระท า หลงัจากเกิด จะใหผู้้บงัคับบญัชา

ด าเนินการค้นหาข้อเทจ็จริง ภายใน ๑๕ วัน หากไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที ่



 ๐ ร้องขอหน่วยงานที่รบัผิดชอบให้มบีุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วย การประชุมหารอื
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไมเ่ป็นทางการ หรือผู้ไกลเ่กลี่ยช่วยเหลอืในการยุติเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 15 วันเช่นเดียวกัน    

สิ่งทีผู่้บงัคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบต้องด าเนินการ 
• ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตัง้คณะท างานสอบข้อเท็จจรงิ จ านวน ไม่เกิน ๕ คน 

ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสงักัดของ โดยมีต าแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มเีพศเดียวกบัผูเ้สียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มบีุคคล ผูเ้สียหาย
ไว้วางใจเข้าร่วมรบัฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด าเนินการสอบข้อเทจ็จริง 
ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะก น าข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

• ตรวจสอบหาข้อเทจ็จริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวให้ผู้
ร้องทกุข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากด าเนินการไม่เสรจ็ในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไป ได้อีก ๓๐ วัน 

• ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะไดร้ับการพสิูจน์ว่ากระท าผิดจริง 

• เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไมเ่ป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการ แก้ไขปญัหา
ตามความเหมาะสม เช่น เจรจากบัผู้กระท าเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
เกิดข้ึนอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึง่ได้รับความยินยอม จากทั้งสองฝ่าย การน าเสนอ
เรื่องไปยังผู้บงัคับบญัชาในระดับสงูข้ึนไป การแยกคู่ความไมใ่ห้พบปะกัน โดยความยินยอมของผู้ถูกกระท า 
ฯลฯ 

• เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นลายลกัษณ์อักษร 
และใหเ้ก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 
8.หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ 
 8.1 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

       • ผู้บังคับบัญชาทกุระดบัของผู้กระท า  
       • กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบา้นหลวง 

 ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 

  • ทางไปรษณีย์ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน  55190 
  • ทางโทรศัพท์ : 054781043 
  • ทาง Internet : facebook. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  หรือ 
www.ssobanluang.com 
  • ยื่นด้วยตนเอง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสรจ็ 
กระบวนการ  
หากไม่มีการด าเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

 

 



 8.2 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 

       • ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการท างาน 
(ศปคพ.) กรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

9.การติดตามและประเมินผล 
 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างานในหน่วยงานเสนอผู้บริหารรบัทราบ ปลีะ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 



บรรณานุกรม 

บรรณานุกรม 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.. เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสขุอําเภอบ้านหลวง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
วัน/เดือน/ปี : วันที่   23   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ 
              คุกคามทางเพศในการท างาน 

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน 

3. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการ
ท างาน 
          4. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
Link ภายนอก :…… www.ssobanluang.com.............. 
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
                   
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                                                                             
                   ( นางจรรยา เช้ือหมอ )                                            ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                    ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง        

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                          วันที่  23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                          
                                                                                                         

 
ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 

 
( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                                     วันที่  23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                          

 

 
 
 


