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บทที่ 1
ความสำคัญของปัญหา
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การคุกคามทางเพศถือเป็นความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี
(Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี และตระหนักว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นมาของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรี โดยได้ให้คำจำกัดความของคำว่า
“ความรุนแรงต่อสตรี” ไว้ว่า หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นความรุนแรงที่เกิดจากความแตกต่างของบทบาท
ทางเพศ (Gender-based violence) ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการทำร้ายร่างกายทางเพศ หรือทางจิตใจ
ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนตัว
(United Nations, 1993 อ้างถึงใน พรวิภา วิภ านราภัย, ๒๕๕๔) ซึ่ง การล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เป็นความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหาสำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานที่ทำงาน
พรวิภา วิภานราภัย (๒๕๕๔) กล่าวว่า การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทำงาน มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการคุกคามทางวาจา การสัมผัสทางกาย รวมถึงการแสดงท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศอีก ด้ว ย การคุก คามทางเพศในสถานที่ท ำงานเป็นภัย เงียบที่ไม่ป รากฏความจริง ให้สังคมได้รับ รู้
อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเหตุการณ์การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทำงานเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรง
หรือเพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของตัวบุคคลหรือองค์กร แต่ในปัจจุบันการรายงานข่าวเรื่องการคุกคาม
ทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทำงานปรากฏต่อสังคมมากขึ้น ทำให้คนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนัก
เกี่ยวกับเหตุการณ์การคุกคามที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานหรือเกี่ยวเนื่อง
จากการทำงาน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งชาย หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทำของนายจ้าง
หรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทำงาน
ที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสต่าง ๆ ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานก็คือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
และฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิที่เท่าเทียมกัน
ของหญิ งชาย ห้ ามการเลื อ กปฏิ บั ติโดยเงื่อ นไขต่ าง ๆ รวมทั้ งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้ มี การส่ งเสริม
ความเสมอภาคหญิ งชาย ส่งผลให้ ห น่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องนำไปกำหนดเป็นนโยบายและทิศทาง
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ในการดำเนิ น งาน อีก ทั้ งประเทศไทยยั งได้ เข้าเป็ น ภาคี อนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยการขจัด การเลื อกปฏิ บั ติต่ อ สตรี
ในทุ ก รู ป แบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women :
CEDAW) ทำให้ ป ระเทศไทยมีข้อผูกพัน ในการส่ งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเท่ าเที ย มและความเป็ น ธรรมทางสั งคมบนพื้ น ฐานในเรื่อ งเพศ อย่ างไรก็ ดี สถานการณ์
การคุกคามทางเพศในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมองว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นเรื่องที่น่าอับอาย ผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจึงมักไม่กล้าพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่กล้าเรียกร้อง
เอาผิดกับผู้กระทำ โดยในส่วนของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” (“เตือนภัยผู้หญิง”, ๒๕๕๑ อ้างถึงใน กนกวรรณ ธราวรรณ, ๒๕๕๔)
ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงจำนวน ๑,๑๕๓ คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการถูกลวนลาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ผู้ให้ความเห็นแยกเป็นข้าราชการผู้หญิง ๔๗๐ คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง
๒๕๘ คน พนักงานบริษัทหญิง ๒๙๓ คน พนักงานธนาคารหญิง ๑๓๒ คน ผลการสำรวจพบว่าผู้ให้ความเห็น
ต่างมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ โดยมักจะถูกใช้วาจาลามกมากที่สุด รองลงมา คือ ถูกลวนลาม
ถูกเนื้อต้องตัว และอันดับสุดท้ายคือ การถูกชวนดูเว็บไซต์ลามกอนาจาร ถูกแทะโลมด้วยสายตา ถูกชวนมีเพศสัมพันธ์
ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศเหล่านี้กล่าวว่าหัวหน้างานเป็นผู้กระทำการลวนลามทางเพศอยู่ในอันดับต้น
รองลงมา คื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ ม าติ ด ต่ อ งาน ลู ก ค้ า คนงาน ภารโรง และพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย
นอกจากนี้ มูล นิ ธิเพื่ อนหญิ ง (พรวิภ า วิภ านราภั ย, ๒๕๕๔) ได้ เปิ ดเผยสถิติแนวโน้มความรุนแรงทางเพศ
ที่ผู้เสียหายมาขอรับคำปรึกษามีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มี ๗๔๑ คน ในจำนวนนี้เป็นการล่วงละเมิด
ทางเพศ ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ๗๗๕ คน ในจำนวนนี้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นห่วงก็คือ การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน
เพราะมีเพิ่มมากถึง ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเพียง ๘ คน อีกทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้เปิดเผยข้อมูลผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และถูกล่วงละเมิด
สิท ธิมนุ ษยชน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีจำนวน ๒,๕๗๔ ราย แบ่งเป็นผู้ ที่ ถูกละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน
รวม ๑,๓๔๐ เรื่อง ในจำนวนนี้มี ๑๒๒ เรื่อง ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาค
ของบุคคล โดยสถานที่ที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อนั้น ได้แก่ สถานที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน (สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๖)
ปั จจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา ๒๗ ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง โดยกำหนดให้เพศชายและหญิง
มีสิทธิเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้นำความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศ มาเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ โดยห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน
หรือผู้ตรวจงาน กระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ทั้งนี้ มาตรา ๑๔๗
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ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท
๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘
ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ โดยกำหนดโทษของบุคคลที่กระทำการใด ๆ ต่อผู้อื่น
อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำ
อันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำ อันเนื่องจากความสัมพันธ์
ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน
และปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้น
เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
๕. พระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) กำหนดให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
โดยมาตรา ๘๔ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ เป็นผู้กระทำผิดวินัย
ซึ่งต่อมา ก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่ อ กำหนดรู ป แบบการกระทำที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน
กระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็ นชอบ
ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้หน่วยงาน
ภาครัฐถือปฏิบัติ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานไปดำเนินการตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ข้อมูลการล่วงละเมิด
ทางเพศของกระทรวงสาธารณสุ ข ๓ ปี ย้อนหลั ง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผู้ กระทำการล่ วงละเมิดทางเพศ
จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน โดยพบว่าผู้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้า จำนวน ๕ คน
และระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน ถูกลงโทษทางวินัย จำแนกเป็นวินัยไม่ร้ายแรง จำนวน ๗ คน และวินัยร้ายแรง
จำนวน ๒ คน ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ไม่พบว่ามีบุคลากรในส่วนราชการ
ระดั บ กรมที่ ก ระทำความผิ ด กรณี ก ารล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ (รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐, ๒๕๖๐) และจากกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพศชาย สังกัดกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทำอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง 1 ราย
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ในลั ก ษณะไม่ ส มควร เป็ น การคุ ก คามทางเพศ และมี พ ฤติ ก รรมใช้ อ ำนาจข่ ม ขู่ ต่ าง ๆ ทำให้ ผู้ ถู ก กระทำ
เกิดความรู้สึกอึดอัด เกรงกลัว ซึ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (รัฐบาลไทย, ๒๕๖๐) ทำให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง จั ด ทำแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
มีความตระหนั กและมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญ หาการล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ตลอดจนกำหนดมาตรการป้ องกัน และจัดการกับปั ญ หาการล่ ว งละเมิดหรือคุก คามทางเพศในการทำงาน
ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ
๑.๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒.๒ เพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒.๓ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่ว งละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 9
ของ 84

บทที่ 2
การประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ได้ประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติทั้งระดับสังคม องค์กร และบุคคล ในส่วนนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ความหมายของการคุกคามทางเพศ

คำว่ า “การคุ ก คามทางเพศ” (Sexual Harassment) มี ใ ช้ ค รั้ ง แรกในปี ค.ศ. ๑๙๖๔
โดยอยู่ในรูปแบบของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,
๒๕๕๔) แต่เอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถามผู้หญิง
๙,๐๐๐ คน เกี่ ย วกั บ การถู ก คุ ก คามทางเพศ ปรากฏว่ า ประมาณร้ อ ยละ ๙๐ เคยถู ก คุ ก คามทางเพศ
และหลังจากนั้นเป็น ต้น มา การคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงาน
ในปัจจุบัน สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนทำให้มีผู้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแตกต่างกันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
ได้ให้นิยามของการคุกคามทางเพศว่า “เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจหรือซ้ำ ๆ ซาก ๆ เป็นการแสดงท่าที
หรือการสัมผัสทางกายในลักษณะที่เป็นความหมายทางด้านเพศ โดยที่ฝ่ายหญิงไม่พอใจและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น”
ในขณะที่ Irish Nurses Organization ได้ให้คำนิยามของการคุกคามทางเพศว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ
การตอบสนองและเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เชื้อเชิญหรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งแสดงออกโดยการคุกคาม
ทำให้ บุ ค คลที่ ถู ก คุ ก คามทางเพศรู้ สึ ก ถู ก เหยี ย ดหยาม ดู ถู ก ศั ก ดิ์ ศ รี และหนั ก ใจต่ อ พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น
(Mrkwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
ใน ค.ศ. ๑๙๘๐ The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ได้ให้ความหมาย
ของการคุกคามทางเพศว่า เป็นการแสดงที่ส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้าน
ร่างกายหรือทางวาจา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. การยอมจำนนต่อการมีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศ เพราะเป็นเงื่อนไขกำหนดการจ้างงาน
๒. การยอมจำนนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศซึ่งถูกนำมาเป็นพื้นฐาน
ในการจ้างงาน
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๓. การคุกคามทางเพศมีจุด มุ่ง หมาย ซึ่งถือ ว่า เป็ นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุค คล
โดยไม่มีเหตุผล โดยการขู่ การเป็นศัตรู หรือทำให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย (Goodner,
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
การให้ความหมายของการคุกคามทางเพศนั้น มักจะส่งผลถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
ซึ่งอาจมีความรุนแรงน้อย ปานกลาง หรือมาก โดยขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล
(Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) จะเห็นได้ว่าในนิยามหรือความหมายของการคุกคาม
ทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม ๓ ลักษณะ ด้วยกัน คือ
๑. เป็นพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางร่างกายและวาจา
๒. เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้เชื้อเชิญ หรือพอใจ หรือต้องการให้เกิดขึ้น
๓. เป็นพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถือว่าเป็นการดูถูก เหยียดหยามสิทธิสตรี และความสามารถ
ในการทำงานของสตรี
การคุกคามทางเพศจะแตกต่างกันในเรื่องการพูดจาเกี้ยวกัน การประจบประแจง การชื่นชม
ฝ่ายตรงข้าม หรือแม้แต่การกระทำชำเรา ฉะนั้น การคุกคามทางเพศจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการจ้างงาน
เพศหญิงในปัจจุบัน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคาม
ทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะชนิดของงาน อายุ สีผิว และสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ (Kaye,Donald &Merker,
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) โดยปกติแล้วการคุกคามทางเพศนั้นจะเป็นปัญหามากหรือน้อยนั้น
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้ทำการคุกคาม พฤติกรรมผู้ถูกคุกคาม พฤติกรรมของผู้คุกคาม / พฤติกรรมของบุคคลรอบข้าง
และพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่รอบข้าง / พฤติกรรมของผู้ถูกคุกคาม (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,
๒๕๕๔)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Internatioal Labour Organization : ILO) ได้นิยาม
การคุกคามทางเพศในที่ทำงานไว้ว่า เป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการละเมิด
ต่อผู้ถูกกระทำ การคุกคามทางเพศในที่ทำงานต้องมีลักษณะสองประการ ดังนี้
๑. การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ มีการให้ผลประโยชน์เรื่องงาน เช่น การขึ้นค่าตอบแทน
การเลื่อนตำแหน่งขึ้น หรือแม้แต่การจ้างงานต่อไป ถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามที่ต้องการ
๒. การสร้างสภาพการทำงานที่ไม่เป็นมิตรซึ่งทำให้เกิดเหตุที่คุกคามเหยื่อหรือทำให้เหยื่ออับอาย
ทั้งนี้ พฤติกรรมที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Internatioal Labour Organization : ILO)
ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ประกอบด้วย ทางกาย ได้แก่ ใช้ความรุนแรงทางกาย สัมผัส เข้าใกล้ชิดโดยไม่จำเป็น
ทางวาจา ได้แก่ ออกความเห็นหรือถามคำถามเกี่ยวกับรูปโฉม วิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ การละเมิดด้วยการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การไม่ใช้วาจา ได้แก่ ผิวปาก แสดงท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศ แสดงวัตถุทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศ
ที่เป็น การบังคับ ใช้อำนาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้ว ยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร
ข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิก ส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือ กระทำอย่างอื่น ในทำนอ งเดีย วกัน
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม
และให้ห มายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ
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โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหาย
ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
จะเห็นได้ว่า ความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่ง
ที่เหมือนกันก็คือ การแสดงพฤติกรรมที่สื่อความหมายในเรื่องเพศโดยที่ฝ่ายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจและไม่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น ซึ่งก็มีทั้งการใช้วาจา การสัมผัสทางกาย หรือการแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายในทางเพศ
แม้บางรายอาจจะมีความรุนแรงน้อย แต่บางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่งดูได้จากสาเหตุของปัญหา ความรุนแรง
ของปัญหา แนวทางแก้ไข และตัวของผู้ถูกคุกคามเองว่ามีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด (Internatioal Labour
Organization, 2007 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)

๒.๒ รูปแบบของการคุกคามทางเพศ

Beavais (1986 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้จำแนกรูปแบบของการคุกคามทางเพศ
ออกเป็น ๔ รูปแบบ ตามคู่กรณี คือ
๑. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female)
๒. หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male)
๓. พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harass Homosexual)
๔. พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Homosexual Harass Heterosexual)
แมคคินอน (Mackinon,1979 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ
๑. การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศ การขอนัด และการพูดคุยยกยอที่ปราศจาก
ความหมาย
๒. การสัมผัสทางกาย เช่น การแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ
๓. การนัดหมายอันไม่เป็นที่ต้องการ
๔. การร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในขณะทำงาน
Working Women United Institute (WWUI) (อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔)
ได้เสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ๖ รูปแบบ คือ
๑. การยักคิ้วหลิ่วตา และการชำเลืองมองดูรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด
๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝ่ายหญิงอยู่เสมอ
๓. การขู่ผู้หญิงให้ยอมจำนนต่อการคาดคั้นหรือการเหน็บแนม
๔. การจับตัวผู้หญิงซึ่งอยู่กันตามลำพังเพื่อความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจของฝ่ายหญิง
๕. การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผย โดยมักจะขู่ถึงการออกจากงานหรือการเลื่อนตำแหน่ง
๖. การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝ่ายหญิง
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
อิน เทอร์เน็ ตได้อย่ างสะดวก ยั งส่งผลให้ เกิดการคุกคามทางเพศในรูปแบบใหม่ ผ่ านทางสื่ อสั งคมออนไลน์
(Social Media) เช่น การส่งภาพลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ (application) ไลน์
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การส่งข้อความก่อกวนทางเพศอย่างต่อเนื่อง การข่มขู่ว่าจะนำภาพลามกอนาจารของผู้เสียหายไปเผยแพร่
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

๒.๓ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศ : สาเหตุและการดำเนินการแก้ไข

ทฤษฎีที่ใช้อธิบ ายการคุกคามทางเพศ ได้แบ่งออกเป็น ๕ แนวคิด ดังนี้ (Lee, Croninger,
Linn, & Chen, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
๒.๓.๑ ทฤษฎีทางชีวะ (biological theory)
ทฤษฎีนี้อ้างอิงความแตกต่างทางกายภาพระหว่างเพศ ลักษณะของร่างกายและฮอร์โมน
ที่แตกต่างกัน ทำให้เพศชายก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิง แนวคิดนี้กำหนดให้เพศชายเป็นผู้รุกราน และเพศหญิง
เป็นเหยื่อของการลวนลามทางเพศ ถึงแม้ว่าเพศชายจะได้รับการสอนให้มีการควบคุมตนเอง แต่ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่มีอยู่ในตัว ตามแนวคิดนี้วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน คือ การปกป้อง และมักจะจำกัดวงที่ผู้หญิง ถึงแม้การลงโทษ
เพศชายที่เป็นผู้รุกรานอาจจะเป็นประโยชน์กับสังคม แต่อาจจะไม่มีประสิทธิผล ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกต่อต้านเนื่องจากมีตัวอย่างที่ปรากฏว่ามีการลวนลามผู้ชายและมีอัตราเพิ่มมากขึ้น
๒.๓.๒ ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theory)
แนวคิดนี้กำหนดให้บุคคลเรียนรู้ที่จะสื่อสารความรู้สึกผ่านทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
บุคคลที่เยาว์วัยกว่า มีความยากลำบากในการสื่อสารความรู้สึกทางบวกและทางลบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ การดึงดูด
ทางเพศไม่ส ามารถที่จ ะแสดงความรู้สึกให้ เหมาะสมทางสังคมได้ จึงนำไปสู่ลักษณะพฤติกรรมที่ล วนลาม
โดยวัยรุ่นหญิงมีทักษะทางสังคมมากกว่าวัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิงมีพฤติกรรมที่ลวนลามน้อยกว่า แต่เมื่อบุคคล
มีวุฒิภาวะมากขึ้นพฤติกรรมนี้ ก็จะลดลงถึงแม้บางคนไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม แนวคิดนี้
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของการสร้ า งการตระหนั ก รู้ ต นเอง ความเข้ า อกเข้ า ใจ และทั ก ษะการสื่ อ สาร
แต่มีแนวคิดที่ค้านทฤษฎีนี้ คือ การคงอยู่ของการลวนลามทางเพศในที่ทำงาน และข้อเท็จจริงที่ว่าคนบางคน
ดูเหมือนว่าได้รับการถ่ายทอดทางสังคมที่ดี แต่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ
๒.๓.๓ ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค
แนวคิดนี้ถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทางสังคม
ที่รุนแรงเช่นเดียวกับการทำร้ายทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว ความเจ็บปวดบอบช้ำที่เหยื่อได้รับ
เป็นสาเหตุทำให้ สูญเสียความสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจ และเห็นว่าตนเองเป็นผู้ผิด วิธีการบำบัดด้วยกลุ่ ม
และการทำให้หายขาด (sublimation) โดยใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดของการฟื้นฟู
แต่การเปลี่ยนแปลงใช้ เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายมาก แนวคิดนี้ถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นเรื่องธรรมดา
สำหรับคนทั่วไป ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง โดยสมาคมจิตวิทยาของอเมริกาไม่ได้จัดประเภทของการลวนลามทางเพศ
เป็นความผิดปกติทางจิต
๒.๓.๔ ทฤษฏีการทำร้ายโดยผู้มีอำนาจ (abuse of power theories)
ทฤษฎีนี้กำหนดแนวคิดไว้ ๓ แบบ ที่อธิบายกลไกการลวนลามทางเพศที่ผู้ชายข่ม
หรือครอบงำผู้หญิงไว้ ดังนี้
๒.๓.๔.๑ การลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบของการสนิทสนมที่พิเศษ (exclusionary
intimidation) โดยคนที่มักจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความกรุณาอาจเป็นการลวนลามโดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการขู่เข็ญ

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 13
ของ 84

ในเรื่องสิทธิพิเศษทางสังคม แรงจูงใจของผู้บุกรุกจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวที่จะสนิทสนมกับเหยื่อโดยยกเลิกสิทธิพิเศษ
ที่ได้รับใหม่ การลวนลามทางเพศจะเป็นการคงรักษาผู้หญิงให้สงบ
๒.๓.๔.๒ การทำร้ายของผู้มีอำนาจในองค์กร (abuse of organizational power)
ตามแนวคิดนี้ คนที่อยู่ในหน่วยงานมีปริมาณอำนาจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาท เช่น นายจ้างมีอำนาจเหนือ
ลูกจ้าง อาจารย์มีอำนาจเหนือนักศึกษา การลวนลามทางเพศเป็นผลโดยตรงมาจากอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างชายหญิงในองค์กร การลวนลามทางเพศจึงเป็นการใช้อำนาจ โดยทั่วไปผู้ชายมีบทบาทอำนาจสูงในหน่วยงาน
แนวคิดนี้ถือว่าอำนาจเป็นการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ไปด้วยกันกับอำนาจ แนวคิดนี้จะไม่สามารถอธิบาย
การลวนลามทางเพศระหว่างเพื่อนได้
๒.๓.๔.๓ การทำร้ายของผู้มีอำนาจทางสังคม (abuse of societal power) แนวคิดนี้
สังคมให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ชายให้มีอำนาจเหนือผู้หญิง โดยผู้ชายเป็นตัวหลักสำคัญในการทำพฤติกรรมการลวนลาม
ทางเพศ
๒.๓.๕ ทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Culture theories)
แนวคิดนี้มีทั้งส่วนที่แตกต่างจากทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วและคาบเกี่ยวกันอยู่บางส่วน
แต่โดยหลักการแล้วทฤษฎีนี้เป็นวัฒนธรรมที่รายล้อมกับเหตุการณ์ของการลวนลามทางเพศที่เกิดขึ้นขณะนั้น
มากกว่าบุคคลหรือสังคมที่ใหญ่กว่า ทฤษฎีวัฒนธรรมที่จะกล่าวถึงในที่นี้มี ๔ แนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคมวิทยา และทฤษฎีความเป็นผู้หญิง ดังนี้ คือ
๒.๓.๕.๑ แนวคิด ทางวัฒ นธรรมของฟรอยด์ (Freudian culture approach)
แนวคิดนี้กล่าวถึงการมีอยู่ของการลวนลามทางเพศว่า เป็นความล้มเหลวของวัฒนธรรมที่จะเก็บกดหรือการทำงาน
ที่มศี ักยภาพของแรงผลักดันที่ทำลายล้างระหว่างแรงขับที่ดำรงรักษาตนเอง และแรงขับทำลายล้างตนเองในคน
การควบคุมแรงผลักดันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของสังคม การลวนลามทางเพศเป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่แตกสลาย
และเป็นภัยที่สำคัญต่อความมีระเบียบของสังคม ทฤษฎีนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมคนที่มีความประพฤติดีจำนวนมาก
จึงเรียกร้องให้มีการเก็บกดกิจกรรมก้าวร้าวและกิจกรรมทางเพศของวัยรุ่น และวิธีการตอบสนองกับการลวนลาม
ทางเพศอีกวิธีหนึ่ง คือ การสร้างกฎ ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ชายและผู้หญิงเก็บกดแรงผลักดันที่
ทำลายล้างนี้
๒.๓.๕.๒ แนวคิดโครงสร้า ง (structural approach) แนวคิดนี้เน้น บรรทัด ฐาน
ของสถานศึกษาที่คำนึงถึงเรื่องเพศและความก้าวร้าว ทฤษฎีวัฒนธรรมนี้สนับสนุนการเปลี่ยนโครงสร้าง ว่าเป็นวิธีหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้อาจให้ความใส่ใจไปยังโครงการที่เป็นทางการและมีความชัดเจน
เช่น กฎระเบียบ วินัยของสถานศึกษา ทฤษฎีนี้อาจมองไปที่โครงสร้างของสถานศึกษาที่มีความชัดเจนน้อยกว่า
เช่น เรื่องราวของสิ่งที่ร้องทุกข์ได้รับการดำเนินการจริง ความอดทนต่อพิธีกรรมและพฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการ
ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ขัดกับการไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการขององค์กรในเรื่องการลวนลามทางเพศ สิ่งที่เป็นปรปักษ์
ของแนวคิดโครงสร้าง คือการมองว่าการตอบโต้นี้เป็นสิ่งที่ฝังแน่น และไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ความเชื่อและค่านิยมที่ซับซ้อนของคน
๒.๓.๕.๓ แนวคิดทฤษฎีวิกฤต (critical theory approach) แนวคิดนี้ใกล้เคียงกับ
ทฤษฎีผู้มีอำนาจ แต่แนวคิดทฤษฎีวิกฤตเน้นวัฒนธรรมการทำร้ายทางสังคมของสถานศึกษา ทฤษฎีทั้งสอง
มองการลวนลามทางเพศในเรื่องความรุนแรงและความก้าวร้าวทางเพศในสังคมที่ใหญ่ขึ้น ว่ามีสาเหตุจากการโฆษณา
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และการบริโภคทุนนิยม ทฤษฎีนี้มองว่าเป็นการเก็บกดทางสังคมที่ยาวนานในรู ปแบบต่าง ๆ ทางกฎหมาย
ของความก้าวร้าว เช่น ประเด็นที่ซ่อนเร้นของการถ่ายทอดทางสังคมในสถานศึกษา การลวนลามทางเพศตามแนวคิดนี้
เป็นการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความแปลกแยก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความรุนแรง
ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมที่ถูกเก็บกด ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ให้ มีความเมตตากรุ ณ า โดยปั ญ หาต่าง ๆ ที่ เก็บกดสามารถเปิ ดกว้างพู ดคุยได้ เพื่ อผู้ เรียนจะได้มีส่ ว นร่ว ม
ในกิจกรรมสถานศึกษามากขึ้น การตัดสินใจจะได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตจริงของผู้เรียนและบุคลากรยิ่งขึ้น
๒.๓.๕.๔ แนวคิดจริยธรรม (ethical view) แนวคิดนี้จะเห็นว่าการลวนลามทางเพศ
เป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวขององค์กรที่จะปลูกฝังศีลธรรมจรรยา และความซื่อสัตย์ให้กับสมาชิก วิธีการแก้ไข
วิธีหนึ่งได้แก่ การเพิ่มความใส่ใจขององค์กรกับพันธกิจทางด้านศีลธรรม จริยธรรม และเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับ
สมาชิก โดยเน้นพฤติกรรมทางศีลธรรม จริยธรรมสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ

๒.๔ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ

ทฤษฎีการคุกคามทางเพศที่กล่าวถึงในข้างต้นนั้นแต่ละทฤษฎีมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์การคุกคามทางเพศได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น เลนนิค-ฮอลล์ (Lengnick-Hall, 1995 อ้างถึงใน
พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔ ) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน โดยทฤษฎีนี้
ระบุลักษณะบุคคลที่เป็น ผู้คุกคามว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร โดยดูจากพฤติกรรมในอดีตและบุคลิกภาพ เช่น
พวกฉวยโอกาส พวกไม่รู้ตัว สถานการณ์ที่มีโอกาสทำให้เกิดการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน เช่น สัดส่วนชายหญิง
ไม่เท่ากัน มีเพศใดเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศและบรรยากาศส่งเสริมทางเพศ แนวคิดนี้กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของบุคคล และสถานการณ์ที่จะทำให้เมินประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศ โดยพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศสามารถแปรเปลี่ยนตามมิติ ๓ มิติ ได้แก่ ปริมาณความถี่ ความรุนแรง และรูปแบบ โดยพฤติกรรม
สามารถมีความต่อเนื่องจากการเกิดขึ้นครั้งเดียวจนถึงบ่อยมาก พฤติกรรมอาจจะมีความรุนแรงมาก เช่น ถูกข่มขืน
หรือรุนแรงน้อย เช่น ภาษาที่หยาบคาย การรุกราน และพฤติกรรมอาจอยู่ในรูปทางกายภาพ เช่น การสัมผัส
ที่ไม่ต้องการ หรือในรูปภาษา เช่น ข้อเสนอทางเพศที่ไม่ต้องการ โดยที่เหยื่อมีการตอบสนองการคุกคามทางเพศ
โดยตรง ได้แก่ การเผชิญหน้ากับผู้คุกคาม หรือร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ หรือเป็นการตอบสนองทางอ้อม
ได้แก่ การหลบหนีหลีกเลี่ยงหรือไม่ใส่ใจผู้คุกคาม ซึ่งการตอบสนองของเหยื่อ ได้รับการแทรกแซงจากการแปล
ความหมายพฤติกรรมนั้น และการกระทำขององค์กรที่มีต่อพฤติกรรมนั้น โดยประวัติส่วนบุคคลและภูมิหลัง
ของเหยื่อ จะมีอิทธิพ ลในการกำหนดว่า พฤติกรรมนั้นเป็น การคุกคามทางเพศหรือไม่ และการตอบสนอง
ของบุคคลอื่นอาจมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นของการตอบสนองพฤติกรรมนั้น เช่น เพื่อนร่วมงานอาจจะบอกว่า
เหยื่อวิตกไปเอง ทำให้เหยื่อมีการประเมินพฤติกรรมใหม่ การดำเนินการองค์การมีส่วนสำคัญในการแปลความหมาย
พฤติกรรมว่าเป็นการคุกคามทางเพศและมีส่วนที่แทรกอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ในการตอบสนองของเหยื่อ
และผลลัพธ์ของบุคคลและองค์กร เช่น องค์กรที่มีการดำเนินการที่เหมาะสมในทันทีอาจจะลดผลกระทบทางลบ
ต่อการคุกคามทางเพศที่มีต่อผลลัพธ์ของบุคคล เช่น ผลการปฏิบัติงาน ในทำนองเดียวกัน ผลกระทบทางลบ
ที่มีต่อผลลัพธ์ของบุคคล จะลดผลกระทบทางลบต่อผลลัพธ์องค์กรด้วย
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๒.๕ ผลกระทบของการคุกคามทางเพศที่มีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ

การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบอย่างมากมายต่อเหยื่อหรือผู้ถูกคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการทำงาน เห็นได้จากการศึกษาของ US. Merit Systems Protection Board จากการสุ่มตัวอย่างพบว่า
ประมาณร้อยละ ๒๕ ของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเนื่องจากถูกคุกคามทางเพศ (Kaye et al., 1994
อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) นอกจากนี้ การคุกคามทางเพศยังมีผลต่อทางเศรษฐกิจและการศึกษา
ของผู้ถูกคุกคามอีกด้วย อาทิ ความสามารถในการศึกษา การทำงาน โอกาสก้าวหน้าในการทำงานความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล ตลอดจนความมั่นใจในการทำงานลดลง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ถูกคุม คามลดลง นอกจากนี้ ยังพบด้ว ยว่า ประมาณร้อ ยละ ๙๐ เกิด ความผัน แปรทางด้า นอารมณ์
(Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) คือ เกิดความเครียด มีอารมณ์โกรธ กลัว ซึมเศร้า
อยากร้ องไห้ โ ดยไม่ทราบสาเหตุ มีความวิตกกังวล และรู้สึ ก ต่ำต้อย คิดอยู่เสมอว่า ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้
จึงเกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วยังมีผลกระทบทางด้านร่างกายด้วย เช่น เบื่ออาหาร
รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวล น้ำหนักลด ปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุ นอนไม่ค่อยหลับ
พักผ่อนได้น้อย ไม่มีสมาธิ และอาจมีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาการ
ดังกล่าวจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกคุกคาม และการปรับตัวของผู้ถูกคุกคามทางเพศเอง
โดยอาการเริ่มแรกของผู้ถูกคุกคามทางเพศ คือ มีความสงสัยหรือรู้สึกสับสนว่าตัวเองผิดหรือไม่ในพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ถูกคุกคามทางเพศอาจปฏิเสธว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจเป็นเพราะตกใจมากเกินไปที่ถูกคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความวิตกกังวล
ตลอดเวลา ผู้ถูกคุกคามทางเพศจะเกิดความรู้สึกในแง่ที่ไม่ดีต่อสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ทำงานที่ ตนกำลัง
ศึกษาหรือทำงานอยู่ เมื่อปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทำให้ความวิตกกังวลเพิ่มพูนมากขึ้น ทำให้ผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศเกิดภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ ความมั่นใจในตนเองยังถูกทำลายด้วย เมื่อถึงจุดวิกฤตตัวของลูกจ้าง
จะลดคุณภาพในการทำงานลง ในขณะที่นักเรียน นักศึกษาก็จะสนใจในการเรียนลดลง และในที่สุดเมื่อไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผู้ถูกคุกคามทางเพศก็จะเกิดอาการทางจิต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและรักษาจากจิตแพทย์
และผู้เชี่ยวชาญต่อไป (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อ การคุ ก คามทางเพศมี ผ ลกระทบทั้ ง ๒ ด้ า น คื อ กระทบต่ อ บุ ค คล
และกระทบต่อองค์กร ซึ่งหมายถึงสถานที่ทำงานและสถานศึกษา โดยส่วนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อจิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งถ้าเกิดในสถานที่ทำงาน ก็จะทำให้
ผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ เช่นในกรณีผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องออกจากงาน หรือโอกาส
ในความก้าวหน้าในการทำงานลดลง แต่ถ้าเกิดกับนักเรียน นักศึกษา แล้ว คุณภาพในการศึกษาก็จะลดลง
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุกคามทางเพศ และอาจมีผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติ
พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และสังคมรอบข้างของผู้ถูกคุกคามทางเพศ สำหรับผลต่อองค์กร ซึ่งหมายถึงสถานที่ทำงาน
และสถานศึกษานั้นจะทำให้สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษานั้นเป็นสถานที่ซึ่งไม่ปลอดภัย ทำให้มีการปรับเปลี่ยน
ผู้ทำงานอยู่เสมอ ขวัญและกำลังใจของผู้ทำงานลดลงซึ่งทำให้ผลผลิตของงานที่ทำลดลงด้วย
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๒.๖ การช่วยเหลือทางด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ถกู คุกคามทางเพศ

ประมาณร้อยละ ๑๒ ของผู้ที่ถูกคุกคามต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ (Charney,
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) ในการประเมินภาวะของผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ และการดูแล
ผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจนั้นพบว่ามีความแตกต่างกันตามลักษณะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เช่น ประเภทหรือชนิด
ของการคุกคามทางเพศ การปรับตัวของผู้ถูกคุกคาม อายุ เพศ สถานภาพ ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ เป็นต้น
สำหรับการรักษานั้นจะเริ่มต้นเหมือนกัน คือ เริ่มด้วยการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบการรักษา
ทั้งนี้ ผู้ ถูก คุกคามทางเพศโดยส่ วนใหญ่ จะแสดงออกให้ เห็ นในลั กษณะของความไม่แน่ ใจ
ในการเข้าหาบุคคลที่จะรับปรึกษา กล่าวคือ ไม่แน่ใจว่าผู้ที่ให้คำปรึกษาจะช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ และไม่แน่ใจ
ในผู้ให้คำปรึกษา โดยคิดว่าผู้ที่รับปรึกษาอาจจะคิดว่าตนเอง (ซึ่งหมายถึงผู้ถูกคุกคามทางเพศ) เป็นผู้สร้างปัญหา
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความเครียดซ้ำสอง แต่ในรายที่ผู้ถูกคุกคามทางเพศไว้วางใจ
ในผู้ให้คำปรึกษาปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการแก้ไขที่สำคัญก็คือ ตัวผู้ให้คำปรึกษาต้องสร้าง
สัมพันธภาพส่วนบุคคลโดยการแสดงความมั่นใจให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเห็นว่าผู้ให้คำปรึกษาจะสามารถช่วยเหลือ
ผู้ถูกคุกคามทางเพศได้ โดยการพยายามเข้าใจในสถานการณ์ที่ผู้ถูกคุกคามทางเพศได้ประสบมา ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ร ะยะเวลาพอสมควรในขั้น ตอนนี้ โดยเมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความไว้ว างใจในผู้ให้ คำปรึกษาแล้ ว
ความเครียดครั้งที่สองจากผู้ถูกคุกคามทางเพศก็จะหมดลง ก็สามารถทำการรักษาในขั้นตอนต่อไปได้
ผู้ที่ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุกคามทางเพศ ต่างยอมรับว่าปัจจัยพื้นฐานและปัญหาของการสัมภาษณ์
ก็คือ การผูกมิตรกับผู้ถูกคุกคามทางเพศนั่นเอง ซึ่งคาร์แมน (Carman, 1989 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย ,
๒๕๕๔) ได้ให้ข้อสังเกตว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องการความอบอุ่น ความปลอดภัย ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะต้อ งใช้ค วามสามารถเพื่อ สร้า งความสัม พัน ธ์ต่อ ผู้ถูก คุก คามทางเพศอย่า งเต็ม ที่ เพื่อ ให้ผู้ถูก คุก คาม
ได้เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศภายใต้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่ปลอดภัยและอบอุ่น
เมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเริ่มให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้ให้คำปรึกษา ก็จะสามารถหาทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ ในที่สุด จากการให้การรักษาพบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและการเข้าใจในปัญหาของผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศที่ได้ประสบมาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ การเรียนรู้
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะทำให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเองจะสามารถปรับตัว เพื่อแก้ไขปัญหาและดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้ตามอัตภาพ (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)

๒.๗ การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ

The American Nurses Association (ANA) (Mrkwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,
๒๕๕๔) ได้เสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยเสนอไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับนายจ้าง
ผู้บริหาร และระดับลูกจ้าง ดังนี้
๑. ระดับนายจ้าง ผู้บริหาร (Employer Prevention) ต้องมีการกำหนดนโยบายและแจ้งให้
ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน มีการกำหนดวิธีการฟ้องร้อง
หรือการเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ควรมีการฝึก
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องจากนายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้าง
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๒. ระดับลูกจ้าง (Employee Prevention) โดยมากแล้วจะเน้นในเรื่องการป้องกันตนเอง
จากการถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้
๒.๑ เผชิญหน้าผู้ทำการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจำเป็นและขอร้องให้หยุด
การกระทำดังกล่าว
๒.๒ รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา
๒.๓ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยแสดงรายละเอียด ใคร ทำอะไร ที่ไหน
และเวลาเท่าไหร่ แล้วทำสำเนาเก็บไว้
๒.๔ หาผู้ ส นั บ สนุ น จากที่ อื่ น หรื อ จากองค์ ก รอื่ น ซึ่ ง สามารถเรี ย นรู้ จ ากการคุ ก คาม
ประเภทและผู้ทำการคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะทำให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้ำหนักมากขึ้น จะเห็นได้ว่า
นโยบายในที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศในสถานทำงานเป็นสิ่ งที่สำคัญ การให้ความรู้
การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ตลอดจนการออกกฎระเบียบต่าง ๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนั้น
ก็เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานได้ และเมื่อนายจ้างได้ทราบว่ามีการคุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานจริง ภายหลังจากการสอบสวนแล้ว นายจ้าง ผู้บริหารมีกลวิธีในการจัดการ คือ
๑. ตักเตือน (Langlow, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
๒. เปลี่ยนหน่วยงาน
๓. ตัดเงินพิเศษ (Bonus)
๔. ให้ออก
๕. ไล่ออก
๖. แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคาม เช่น ให้การขอโทษเหยื่อต่อหน้าบุคคลอื่น
๗. จ่ายค่ารักษา (ถ้ามี) ค่าปรึกษา (จิตแพทย์หรือทนายความในกรณีที่มีการปรึกษาจิตแพทย์
และมีการฟ้องร้อง)
นโยบายของสถานที่ทำงานในการป้องกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจาก
การป้องกันตนเองของผู้ทำงานแล้ว การประกาศให้ผู้ทำงานทราบเกี่ยวกับนโยบาย การห้ามมีการคุกคามทางเพศ
ในสถานทำงานจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการคุกคามทางเพศได้ และหากแม้มีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น
ในสถานทำงานจริง นายจ้าง ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการจัดการและสอบสวน
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาอีก
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น จะต้องมีเหตุการณ์ ๑ หรือ ๒ เหตุการณ์นี้
เกิดขึ้น คือ
๑. ผู้ถูกคุกคาม เหยื่อ เก็บตัว ไม่ยอมเปิดเผยเหตุการณ์
๒. มีการฟ้องร้อง การเรียกร้องต่อสู้กันในระดับสูงต่อไป
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บทที่ 3
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หาการล่วงละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน จัดทำขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในที่ทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสร้าง
และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการ
ต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงทีจ่ ะทำให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น

๓.๑ ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศ
ที่เป็น การบังคับ ใช้อำนาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้ว ยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร
ข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิก ส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือ กระทำอย่างอื่น ในทำนองเดีย วกัน
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม
และให้ห มายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ
โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหาย
ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา

๓.๒ พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

๓.๒.๑ ระดับบุคคล
(๑) บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่สนิทสนม /
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เป็นต้น
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(๓) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด /
คุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่ าว
เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
(๔) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
(๕) ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทำงาน หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อนทุกครั้ง
(๖) บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่า
การทำงานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
(๗) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
(๘) เพื่อนร่วมงานที่รับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหาแนวทาง
การช่วยเหลือที่เหมาะสม
๓.๒.๒ ระดับองค์กร
(๑) หน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ เป็นลายลักษณ์ อักษร (เช่น ประกาศ
คำสั่ง) ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึก
ในการเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
(๒) หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ หน่ ว ยงาน เช่ น นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน ผู้ รั บ จ้ าง ฯลฯ โดยให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละยอมรั บ รวมทั้ งต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์เพื่ อ สร้า งความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทุ ก คน
ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
(๓) หน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคน
ให้ ได้ รั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ างเคร่ งครั ด ตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ช่ อ งทางการขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
หรือร้องเรียน กรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้และยอมรับความเสมอภาค
ระหว่างบุคคล
(๕) หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณี ที่มีปัญ หาเกิดขึ้น จัด สภาพแวดล้อ มที่ดี ที่ส ามารถ
ป้องกันปัญหาการล่ว งละเมิดทางเพศ ดังนี้
(๕.๑) กรณีสำนักงาน ควรจัดสถานที่ทำงานในลักษณะเปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน
และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณที่เหมาะสม
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(๕.๒) กรณีหน่วยบริการผู้ป่วย
 โรงพยาบาล
- ห้องตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะต้องมีผู้ช่วยแพทย์
ซึ่งเป็นบุคคลที่สามอยู่ด้วย
- ห้องให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย
แต่ควรคำนึงถึงการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย
- จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่างหอพัก
เจ้าหน้าที่ กับอาคารบริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- จัดระบบเตือนภัย / การป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณเสียงดัง
ให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้ได้ยิน
- จัดระบบการขึ้นเวรคู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ญาติ เพื่อนบ้านใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่างหอพัก
เจ้าหน้าที่ กับอาคารบริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ
(๖) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางและกำหนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
กรณีการล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่ว ยงาน ที่ทำให้ผู้ ร้องเรียนมีความมั่นใจได้ว่า ได้ดำเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานในสังกัด
ตามสายบังคับบัญชาได้
(๗) ผู้ให้คำปรึกษาควรมีความรู้ ความสามารถ ในการช่วยเหลือตามแนวทางของหน่วยงาน
ที่กำหนด และต้องไม่เพิกเฉย รวมถึงต้องรักษาความลับ
(๘) กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- ให้ หั วหน้ าหน่ วยงานดำเนิ นการแต่ งตั้ งคณะทำงานสอบข้ อเท็ จจริง จำนวน
ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสู งกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่ว ยงานต้นสั งกัด
ของคู่ กรณี โดยมี ต ำแหน่ งไม่ต่ ำกว่าคู่ กรณี โดยอาจมี บุ ค คลที่ มี เพศเดีย วกับ ผู้ เสี ย หายไม่ น้ อยกว่าหนึ่ งคน
และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือ
- ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการสอบข้อเท็จจริง
(9) การแก้ไขและจัดการปั ญ หาต้องดำเนิน การอย่างจริงจังโดยทัน ทีและเป็ นไป
ตามเวลาที่กำหนดในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน
และต้ อ งเป็ น ความลั บ เว้ น แต่ คู่ ก รณี ทั้ งสองฝ่ ายยิน ดี ให้ เปิ ด เผย รวมทั้ งให้ ค วามเป็ น ธรรมต่ อ ทั้ งสองฝ่ า ย
เท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ
(10) ห น่ ว ย งาน ต้ อ งมี ม าต รก ารคุ้ ม ค รอ งผู้ ร้ อ งเรี ย น แ ล ะ ผู้ เป็ น พ ย าน
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นแล้ ว ผู้ ร้ อ งเรี ย นและผู้ เป็ น พยานจะไม่ ถูก ดำเนิ น การใด ๆ ที่ กระทบต่ อ หน้ าที่ ก ารงาน
หรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยาน
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รวมถึงข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบตามความเหมาะสม และหน่วยงานต้องให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
(11) หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา โดยในระหว่างการร้องเรียน
ยังไม่ถือว่าผู้ ถูกกล่ าวหามีความผิ ด ต้องให้ ความเป็น ธรรมและให้ ได้รับการปฏิบั ติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
และต้องมีการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร /
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
(12) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทำงาน และรายงานผลการดำเนิ น งาน
ตามแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบรายงาน
ที่ ก ำหนด มายั งสำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ รายงานผลการดำเนิ น งานไปยั งศู น ย์ ป ระสาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกปี

๓.๓ ลักษณะการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรม
ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่ต้องการ
และมีความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ อาทิ
(๑) การกระทำทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่ายกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้ อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป
ที่คอเสื้อ จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน
เป็นต้น
(๒) การกระทำด้วยวาจา เช่น
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
- การชักชวนให้กระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก
การเรียกผู้หญิงด้วยคำที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน
- การสนทนาเรื่ อ งเพศหรื อ เพศสั ม พั น ธ์ การแสดงความเห็ น ต่ อ รสนิ ย มทางเพศ
และการพูดส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก
หรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
(๓) การกระทำทางกาย เช่น
- การสัม ผัส ร่า งกายของผู้อื่น การลูบ คลำ การถูไถร่ า งกายผู้อื่น อย่า งมีนัย ทางเพศ
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น
ที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก
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- การรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายไม่ ให้ความสนใจ การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่าน้ำลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
(๔) การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
- การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์
เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น
- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทำร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา
(๕) การกระทำอื่น ๆ ของการกระทำทางเพศที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น
- การแสดงรูปแบบ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพเปลือย
ในที่ทำงานและในคอมพิวเตอร์ของตน
- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ
ทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ
- การส่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓.๔ สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

(๑) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
(๒) ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำและเรียกผู้อื่นช่วย
(๓) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน์
(video clip) (หากทำได้)
(๔) บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ / หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง
หรืออยู่ในเหตุการณ์
(๕) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
(๖) หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
(๗) กรณีผู้ถูกกระทำอาย / กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทำ
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๓.๕ หลักการพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การช่ว ยเหลือ ผู้ถูก ล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศ ควรดำเนิน การตามหลัก การพื้น ฐาน
คือ LIVES ประกอบด้วย
(๑) การรับฟัง (Listen : L) หมายถึง การรับฟังถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างตั้งใจ
ด้วยความเห็นใจ และไม่ตัดสินถูก ผิด เพื่อ ให้ถูก ล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศมีโ อกาสที่จ ะพูด ในสิ่งที่ต น
ต้องการ กับบุคคลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว การรับฟังเป็นส่วนสำคัญที่สุด
ที่จะเยียวยาทางด้านอารมณ์
(๒) การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns : I)
หมายถึง การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อความจำเป็นและความกังวล
ด้านต่าง ๆ ของผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณ์ ทางกาย ทางสังคม และการปฏิบัติตามหน้าที่
เพื่อที่จะรับ รู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุ ดสำหรับผู้ ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และเคารพต่อความต้องการ
และตอบสนองต่ อ ความจำเป็ น ที่ ผู้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศต้ อ งการ รั บ ฟั ง และให้ ค วามใส่ ใจ
ต่อสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล ซึ่งต้องแยกความจำเป็น
และข้อกังวล เป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความจำเป็นทางกาย ความจำเป็นทางอารมณ์ หรือความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
ความกังวลด้านความปลอดภัย หรือความช่วยเหลือทางสังคมที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจำเป็นต้องได้รับ
(๓) การทำให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคุณค่า (Validate) หมายถึง
การแสดงออกถึงความเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่ผู้ ถูกล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศกล่าว และให้ความมั่นใจว่า
ผู ้ถูก ล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศจะไม่ถูก ต่อ ว่า เพื่อ ให้ผู ้ถูก ล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศทราบว่า
ความรู้สึก ของตนเป็น สิ ่งปกติ และสามารถพูดถึงความรู้สึกของตนได้อย่างปลอดภั ย รวมถึงมีสิทธิ ที่จะอยู่
โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว
ทั้งนี้ การให้ คุณค่ากับประสบการณ์ของคนอื่น หมายถึง การให้ บุคคลนั้นรับรู้ถึงการรับฟัง
อย่างตั้งใจ และเข้าใจถึงสิ่งที่บุคคลดังกล่าวพูด ตลอดจนเชื่อโดยที่ไม่ตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟัง
(๔) การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผู้ถูกล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกป้องผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิดความรุนแรง
ขึ้นอีก เพื่อช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณ์และวางแผนถึงความปลอดภัยในอนาคต
ผู้ถูกล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเอง
แต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ และยังไม่ ทราบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ควรอธิบาย
ให้ ผู้ ถ ูก ล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศเธอทราบว่ าความรุ นแรงจากคนใกล้ ชิ ดจะไม่ ห ยุ ดได้ ด้ วยตั วเอง
แต่มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น
ทั้งนี้ การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ไม่อาจจะเกิดขึ้น
จากการพูดคุยในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังนี้
(๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการได้รับความรุนแรงทางเพศ โดยผู้ถูกกระทำรุนแรง
ทางเพศมักจะรู้จักผู้ที่กระทำ
(๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหน้าของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด
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(๕) การช่ ว ยเหลื อ (Support) หมายถึ ง สนั บ สนุ น ผู้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ
โดยให้ เข้ าถึ งข้ อมู ล บริ การ และการช่ว ยเหลือ ทางสัง คม เพื ่อ ให้ผู ้ถ ูก ล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศ
สามารถเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือสำหรับ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือทางสังคม ทั้งนี้ สามารถ
พูดคุยกับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจำเป็นที่ต้องการ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้
(๕.๑) สอบถามผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตนในขณะนี้
โดยสอบถามว่าอะไรที่จะช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอได้มากที่สุด หากสามารถช่วยเหลือได้ในขณะนี้
(๕.๒) ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่มี
(๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไว้วางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยด้วยได้หรือไม่ และมีบุคคล
ซึ่งสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่

๓.6 การดำเนินงานตามแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง และราชการบริ ห ารส่ ว นกลางที่ มี ส ำนั ก งานตั้ ง อยู่ ในส่ ว นภู มิ ภ าค สำนั ก งาน
สาธารณสุขจั งหวัด สำนั กงานสาธารณสุ ขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข องค์ ก ารมหาชน รั ฐ วิส าหกิ จ ในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และสถาบั น พระบรมราชชนก
ดำเนินการตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงาน ประกาศเจตนารมณ์ ต่ อต้านการล่ ว งละเมิดหรือคุก คามทางเพศ
ในการทำงานทุกรูปแบบ
(2) แต่ ง ตั้ ง คณะทำงานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานในระดับหน่วยงาน
(3) จัดทำแผนการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของหน่วยงาน
(4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เพื่อป้อ งกันปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อย่างต่อเนื่อง
(6) จัดสถานที่ทำงานให้ เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล่ วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน
(7) ประเมิน ความเสี่ย งสถานที่ท ำงานและบริเวณโดยรอบสถานที่ท ำงาน ทุก ๖ เดือ น
ตามช่วงเวลา เช่น กลางวัน และกลางคืน
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(8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(9) แก้ไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันที
(10) สรุปผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ให้คณะทำงาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
(11) รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๓.7 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
(๑) เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องทุกข์
ผู้เป็นพยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
(๒) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงาน
หรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม
(๓) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

๓.8 มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
(๑) ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับ
การปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
(๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร /
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา

๓.9 ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นกรณี การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
(1) ร้ อ งเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
www.stopcorruption.moph.go.th
(2) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000

๓.๑0 หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในกระทรวงสาธารณสุข
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์พึ่งได้ (OSCC : One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับกรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 4
ขั้ น ตอนการดำเนิ น การทางวิ นั ย กรณี ก ารล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
4.1 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ลำดับ
1

กระบวนงาน
(๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รับเรือ่ งร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
จากผู้ถกู ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีท่ ำงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2

ใช้เวลา
(PT/WR)
1 วัน

เจ้าหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

5 นาที

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

3 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

๑ วัน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3
(3) เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

4
(4) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาลงนามในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานฯ ดำเนินกการไกล่เกลีย่ หาข้อยุติ

ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 27
ของ 84
ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
5
(๕) คณะกรรมการ ฯ
ดำเนินการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท ฯ

ผู้เสียหายยินยอมให้ยุติเรื่อง

๗ วัน

คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน
ของกระทรวง
สาธารณสุข

๗ วัน

- ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

ยุติเรื่อง

ผู้เสียหายต้องการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิด
คณะกรรมการ ฯ เสนอเรือ่ งต่อเสนอเรือ่ งต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินยั ต่อไป

6
(6) เข้าสู่กระบวนการดำเนินการทางวินยั

(1) ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน กรณีการล่วงละเมิด
จากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน จากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ วลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนในระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ส่ งเรื่อง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ก ลุ่ มงานคุ้ม ครองจริ ย ธรรม สรุปเนื้อ หา และเสนอเรื่องต่ อ คณะกรรมการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าท
กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ ฯ ได้รับเรื่องแล้ว
ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯ หากผลการไกล่เกลี่ยเป็นที่พอใจของผู้เสียหาย และผู้เสียหายยินยอมให้ยุติเรื่อง
ให้คณะกรรมการ ฯ ยุติเรื่อง แต่หากผู้เสียหายยังคงประสงค์ จะดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ให้คณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ทางวินัยต่อไป
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ จากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน จากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในที่ทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับ
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๓) เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม รั บ เรื่ อ ง และทำการสรุ ป เนื้ อ หา แล้ ว เสนอเรื่ อ ง
ต่อคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย ข้อ พิพ าทกรณี การล่ วงละเมิดหรือคุก คามทางเพศในการทำงานของกระทรวง
สาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 28
ของ 84

๔) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องตามที่เจ้าหน้าที่
กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เสนอ และลงนามในหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
๕) คณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทกรณี ก ารล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ดำเนิ น การไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาท ฯ ระหว่างผู้ เสี ยหาย และผู้ กระทำการล่ วงละเมิ ด
หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทำงาน หากผู้ เ สี ย หายยิ น ยอมให้ ยุ ติ เ รื่ อ ง ให้ ค ณะกรรมการ ฯ ยุ ติ เ รื่ อ ง
แต่ห ากผู้เสี ยหายยังคงต้องการให้ ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่อง
ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป
๖) เข้าสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย

4.2 กระบวนการดำเนินการทางวินัย
4.2.1 กรณีข้าราชการกระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ลำดับ
1

กระบวนงาน
(๑) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

2

ใช้เวลา
(PT/WR)
๗ วัน

คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน
ของกระทรวง
สาธารณสุข

๑ วัน

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

๑ วัน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

๓ วัน

นิติกรผู้รับผิดชอบ

(2) กลุ่มเสริมสร้างวินยั และระบบคุณธรรม

3
(๓) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

4

(4) นิติกรผูร้ ับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น

ก

ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 29
ของ 84
ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
5

2 วัน

ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

3 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

5 วัน

คณะกรรมการสืบสวน /
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๗ วัน

คณะกรรมการสืบสวน /
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

15 วัน

- นิติกร
- ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
- ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

(5) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินยั
และระบบคุณธรรม
พิจารณาลงนาม

6

(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาลงนาม

7
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน / ตรวจสอบข้อเท็จจริง

8
(8) คณะกรรมการสืบสวน / ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน

9
(9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณา
ในเบื้องต้น
ไม่มีมูล

มีมูล

(9.3) แจ้งผู้ร้อง
(กรณีลงชื่อ)
ทราบ
มีมูล

ข

(9.1) ให้ยุติเรื่องได้

(9.2) แจ้งผู้ร้อง
(กรณีลงชื่อ)
ทราบ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 30
ของ 84

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ข

10
(10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั
อย่างร้ายแรง (มาตรา 93)
และสอบสวน

แต่งตั้งหรือไม่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั อย่างไม่ร้ายแรง
(มาตรา 92) และสอบสวน

พิจารณา
ความผิด

ไม่กระทำผิด

รายงานผลการสอบสวน
และเสนอความเห็น
ที่ได้พิจารณาแล้ว

สั่งยุติเรื่อง

60 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง)
120 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง)

คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั
อย่างไม่ร้ายแรง /
คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั
อย่างร้ายแรง

15 วัน

- ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
สำนวน

5 วัน

- ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

90 วัน

อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข

7 วัน

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57

กระทำผิด

สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/
ลดเงินเดือน/งดโทษ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ผิดวินยั
สั่งยุติเรื่อง

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข

11

12

ผิดวินยั
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/
ตัดเงินเดือน/
ลดเงินเดือน/งดโทษ
ปลดออก/ไล่ออก

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข

(11) อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณา

(12) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข

ค

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 31
ของ 84

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ค
13

(13) นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุม่ เสริมสร้างวินยั และระบบคุณธรรม

(13.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

7 วัน

นิติกรประจำเขต
และผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

(13.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์
ประจำเขต
นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจำเขต

(13.3) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูล

14
(14) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เก็บรวบรวมข้อมูล

(1) ขอบเขต
เริ่มจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ผ่ านกระบวนการไกล่ เกลี่ ย แล้ ว และผู้ เสี ย หายต้ อ งการ
ให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ พิจารณาเบื้องต้น
คณะกรรมการสื บ สวนดำเนิ น การตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ หากมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นดำเนินการ
ดังนี้ 1) กรณี มีมูล ความผิ ดวินั ย อย่ างไม่ร้ายแรง ได้มีการแจ้งข้อกล่ าวหาและสรุป พยานหลักฐานให้ ทราบ
ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวน
เห็นว่ากระทำผิดให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษแล้วแต่กรณี 2) กรณีมีมูลความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวน
และเสนอความเห็ น ต่อ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่ อ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าผู้ ถู ก กล่ าวหา
ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน งดโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี รายงานไปให้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
แล้ ว สั่ งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุ ข นิ ติกรประจำเขต และผู้ อำนวยการกลุ่ มเสริม สร้างวินั ย

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 32
ของ 84

และระบบคุณ ธรรม ดำเนิ นการเพื่อแจ้งผลให้ ผู้ เสี ยหายทราบ รายงานผลให้ส าธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต
และแจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูล
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว และผู้เสียหายต้องการให้ดำเนินการ
ทางวินั ยกับ ผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลั ดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ ปฏิบัติราชการแทน
ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
2) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว
และผู้ เสี ย หายต้อ งการให้ ดำเนิ น การทางวินัยกั บผู้ กระทำผิ ดต่ อไป จากคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าท
กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
3) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับ
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังนิติกรผู้รับผิดชอบ
4) นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5) ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม เสริ ม สร้ า งวิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม พิ จ ารณาเรื่ อ งตามที่ นิ ติ ก ร
ผู้รับผิดชอบเสนอ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาเรื่องที่เสนอ
7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนพิจารณาและสั่งการ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระทำผิดหรือไม่
8) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน / พิจารณา ในเบื้องต้น
9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้
9.2) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย
10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เห็นว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ตามมาตรา 92 ทั้งนี้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิด
ตามข้อกล่าวหาก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากผลการสอบสวนเห็นว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
10.2) กรณี มีมูล ความผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ ผู้บั งคับ บัญ ชาซึ่งมีอำนาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ตามมาตรา 93 เมื่ อ สอบสวนเสร็ จ ให้ ร ายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็ น

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 33
ของ 84

ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ กรณี ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและความผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงนั้ น
ก่อนออกคำสั่งลงโทษ ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สำนักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาโทษก่อน
11) อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย
12) ผู้สั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สั่งตามมติของ อ.ก.พ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
13) นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการ
13.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
13.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต รับทราบผล
13.3) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรวบรวมข้อมูล
14) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูล
4.2.2 กรณีพนักงานราชการกระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ลำดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
(PT/WR)
๗ วัน

คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน
ของกระทรวง
สาธารณสุข

๑ วัน

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

๑ วัน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

(๑) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

2
3

(2) กลุ่มเสริมสร้างวินยั และระบบคุณธรรม

(๓) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ก

ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง
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ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
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ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก

4

(4) นิติกรผูร้ ับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น

5

2 วัน

นิติกรผู้รับผิดชอบ

2 วัน

ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

3 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

5 วัน

คณะกรรมการสืบสวน /
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๗ วัน

คณะกรรมการสืบสวน /
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

15 วัน

- นิติกร
- ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
- ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

(5) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินยั
และระบบคุณธรรม
พิจารณาลงนาม

6
(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาสั่งการ

7
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน / ตรวจสอบข้อเท็จจริง

8
(8) คณะกรรมการสืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน

9
(9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณา
ในเบื้องต้น
ไม่มีมูล

มีมูล

(9.3) แจ้งผู้ร้อง
(กรณีลงชื่อ)
ทราบ

(9.1) ให้ยุติเรื่องได้

มีมูล

ข
ข

(9.2) แจ้งผู้ร้อง
(กรณีลงชื่อ)
ทราบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 35
ของ 84
ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

10
(10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั
อย่างร้ายแรง (มาตรา 93)

แต่งตั้งหรือไม่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั อย่างไม่ร้ายแรง

พิจารณา
ความผิด

ไม่กระทำผิด

สั่งยุติเรื่อง

รายงานผลการสอบสวน
และเสนอความเห็น
ที่ได้พิจารณาแล้ว

60 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง)
120 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง)

คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั
อย่างไม่ร้ายแรง /
คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั
อย่างร้ายแรง

15 วัน

- ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
สำนวน

5 วัน

- ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

7 วัน

นิติกรประจำเขต
และผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

กระทำผิด

สั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ /
ตัดเงินค่าตอบแทน /
ลดขั้นเงินค่าตอบแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ผิดวินยั
สั่งยุติเรื่อง

ผิดวินยั
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ /
ตัดเงินค่าตอบแทน/
ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
/ไล่ออก

11
(11) นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุม่ เสริมสร้างวินยั และระบบคุณธรรม

(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

ผู้รับผิดชอบ

(11.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์
ประจำเขต
นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจำเขต

(11.3) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูล

(12) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เก็บรวบรวมข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 36
ของ 84

(1) ขอบเขต
เริ่ ม จากคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทกรณี ก ารล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ
ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว และผู้เสียหาย
ต้องการให้ ดำเนิ นการทางวินั ยกับ ผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หรือพิจารณาเบื้ องต้น คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลัก ฐานในเบื้องต้นดำเนินการ
ดังนี้ 1) มีมู ล ความผิ ด วินั ย อย่ างไม่ร้ ายแรง และได้มี การแจ้งข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลั กฐานให้ ท ราบ
ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวน
เห็ น ว่ากระทำผิ ด ให้ สั่ งลงโทษลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิน ค่ าตอบแทน ลดขั้น เงิน ค่ าตอบแทน แล้ ว แต่ ก รณี
2) มีมู ล ความผิ ด วินั ย อย่ างร้ ายแรง แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินั ยอย่างร้ายแรง เมื่ อสอบสวนเสร็จ
ให้รายงานผลการสอบสวน และเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษ
ภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิน ค่ า ตอบแทน ลดขั้ น เงิน ค่ า ตอบแทน หรื อ ไล่ อ อก นิ ติ ก รประจำเขต และผู้ อ ำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมดำเนินการเพื่อแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานผลให้สาธารณสุขนิเทศก์
ประจำเขต และแจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูล
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ผ่ านกระบวนการไกล่ เกลี่ ย แล้ ว และผู้ เสี ย หายต้ อ งการ
ให้ ด ำเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู้ ก ระทำผิ ด ต่ อ ไป ต่ อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
2) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว
และผู้ เสี ย หายต้อ งการให้ ดำเนิ น การทางวินัยกั บผู้ กระทำผิ ดต่ อไป จากคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าท
กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
3) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับ
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังนิติกรผู้รับผิดชอบ
4) นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5) ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม เสริ ม สร้ า งวิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม พิ จ ารณาเรื่ อ งตามที่ นิ ติ ก ร
ผู้รับผิดชอบเสนอ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาเรื่องที่เสนอ
7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาและสั่งการ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้นั้น
กระทำผิดหรือไม่

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 37
ของ 84

8) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน / พิจารณาในเบื้องต้น
9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ยุติเรื่องได้
9.2) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
และปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เห็ น ว่ า ได้ ก ระทำผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา ให้ สั่ ง ลงโทษตามควรแก่ ก รณี
โดยไม่ ตั้ งคณะกรรมการสอบสวนก็ ได้ หรื อ จะแต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรงก็ ได้
ทั้ งนี้ ถ้ า ผลการสอบสวนเห็ น ว่ าไม่ ได้ ก ระทำผิ ด ตามข้ อ กล่ าวหาก็ ให้ สั่ งยุ ติ เรื่ อ ง แต่ ห ากผลการสอบสวน
เห็นว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี
10.2) กรณี มี มู ล ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็น
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง
แต่หากได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน หรือไล่ออก
แล้วแต่กรณี
11) นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการ
11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
11.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต รับทราบผล
11.3) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรวบรวมข้อมูล
12) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 38
ของ 84

4.2.3 กรณีลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน
ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

1
๗ วัน

คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน
ของกระทรวง
สาธารณสุข

๑ วัน

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

๑ วัน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

๓ วัน

นิติกรผู้รับผิดชอบ

2 วัน

ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

3 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

(๑) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

2
(2) กลุ่มเสริมสร้างวินยั และระบบคุณธรรม

3
(๓) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

4

5

6

(4) นิติกรผูร้ ับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น

(5) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินยั
และระบบคุณธรรม
พิจารณาลงนาม

(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาสั่งการ

ก

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 39
ของ 84
ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
7

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน / ตรวจสอบข้อเท็จจริง

8

(8) คณะกรรมการสืบสวน / ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน

9

5 วัน

คณะกรรมการสืบสวน /
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๗ วัน

คณะกรรมการสืบสวน /
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

15 วัน

- นิติกร
- ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
- ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

(9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณา
ในเบื้องต้น
ไม่มีมูล

มีมูล

(9.3) แจ้งผู้ร้อง
(กรณีลงชื่อ)
ทราบ

(9.1) ให้ยุติเรื่องได้

มีมูล

(9.2) แจ้งผู้ร้อง
(กรณีลงชื่อ)
ทราบ

10
(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

(10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั
อย่างร้ายแรง (มาตรา 93)
และสอบสวน

แต่งตั้งหรือไม่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั อย่างไม่ร้ายแรง
(มาตรา 92) และสอบสวน

พิจารณา
ความผิด

ไม่กระทำผิด

สั่งยุติเรื่อง
กระทำผิด

ข

รายงานผลการสอบสวน
และเสนอความเห็น
ที่ได้พิจารณาแล้ว

60 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง)
120 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง)

คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั
อย่างไม่ร้ายแรง /
คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั
อย่างร้ายแรง

15 วัน

- ผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
สำนวน

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 40
ของ 84
ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ข

สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ / ตัดค่าจ้าง /
ลดขั้นค่าจ้าง / งดโทษ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ผิดวินยั
สั่งยุติเรื่อง

- ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน

7 วัน

นิติกรประจำเขต
และผู้อำนวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

ผิดวินยั
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ /
ตัดค่าจ้าง / ลดขั้น
ค่าจ้าง / งดโทษ
ปลดออก / ไล่ออก

11
(11) นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุม่ เสริมสร้างวินยั และระบบคุณธรรม

(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

5 วัน

(11.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์
ประจำเขต
นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจำเขต

(11.3) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูล

(12) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เก็บรวบรวมข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 41
ของ 84

(1) ขอบเขต
เริ่ ม จากคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทกรณี ก ารล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ
ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว และผู้เสียหาย
ต้องการให้ ดำเนิ นการทางวินั ยกับ ผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หรือพิจารณาเบื้ องต้น คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นดำเนินการ
ดังนี้ 1) มีมู ล ความผิ ด วินั ย อย่ างไม่ร้ ายแรง และได้มี การแจ้งข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลั กฐานให้ ท ราบ
ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวน
เห็นว่ากระทำผิดให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี 2) มีมูลความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวน
และเสนอความเห็ น ต่อ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่ อ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าผู้ ถู ก กล่ าวหา
ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระทำผิ ดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง
ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณ ธรรมดำเนิน การ เพื่อแจ้งผลให้ ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานผลให้ สาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต
และแจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูล
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอเรื่ องร้ องเรี ยนที่ ผ่ านกระบวนการไกล่ เกลี่ ยแล้ ว และผู้ เสี ย หายต้ อ งการ
ให้ ด ำเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู้ ก ระทำผิ ด ต่ อ ไป ต่ อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
2) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว
และผู้ เสี ย หายต้อ งการให้ ดำเนิ น การทางวินัยกั บผู้ กระทำผิ ดต่ อไป จากคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าท
กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
3) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับ
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังนิติกรผู้รับผิดชอบ
4) นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5) ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม เสริ ม สร้ า งวิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม พิ จ ารณาเรื่ อ งตามที่ นิ ติ ก ร
ผู้รับผิดชอบเสนอ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาเรื่องที่เสนอ
7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจำของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2537 และข้ อ 10 ของระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556) หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พิจารณา

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารเลขที่
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 42
ของ 84

และสั่งการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ลูกจ้างประจำ
หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นกระทำผิดหรือไม่
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 60
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 61
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 62
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 63
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 64
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 65
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 66
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 67
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 68
ของ 84

ภาคผนวก
ตัวอย่าง
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(สามารถปรับให้เหมาะสมกับการปฏิบัติของหน่วยงาน)
******************************************
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานจัดทำ
ขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ค รั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ในหน่ ว ยงานทุ ก คนไม่ ว่ า อยู่ ใ นสถานะใดได้ รั บ การปฏิ บั ติ ด้ ว ยความเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี และปราศจาก
การถูก ล่ ว งละเมิด หรื อ คุ กคามทางเพศในการทำงาน ทุ ก คนต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในการกระทำและปฏิ บั ติ ต าม
แนวปฏิ บั ติ นี้ .........................................(หน่ ว ยงาน) จะสร้ า งและรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน
ให้ป ราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ
การกำหนดมาตรการป้ องกั น และจั ดการกั บปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น และจะดำเนิ นการเมื่ อเกิ ดกรณี การร้ องเรี ยน
เรื่ องการล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทั นท่ วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้ อมและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด / คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ
การกระทำใด ๆ หรือ พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางเพศที่ เป็ นการบั งคั บ การใช้อ ำนาจที่ ไม่ พึ ง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ ย วกั บ เพศ หรื อ กระทำอย่ างอื่ น ในทำนองเดี ย วกั น โดยประการที่ น่ า จะทำให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ
ความเดื อดร้ อ นรำคาญ ได้รั บ ความอับ อาย หรือรู้สึ ก ว่าถู กเหยี ยดหยาม และให้ ห มายรวมถึ งการติ ด ตาม
รั งควานหรื อ การกระทำใดที่ ก่ อ ให้ เกิ ด บรรยากาศไม่ ป ลอดภั ย ทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้ า งเงื่อ นไข
ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
• บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
• บุคลากรของหน่ วยงานควรลดความเสี่ ยงจากปัญ หาการล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เช่ น แต่ ง กายให้ เหมาะสม หลี ก เลี่ ย งการอยู่ ใ นที่ ลั บ ตาหรื อ ทำงานสองต่ อ สองกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา /
ผู้ที่ไม่สนิทสนม / เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลา
ทำงาน เป็นต้น

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 69
ของ 84

บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด / คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
• ผู้ บังคับ บัญ ชาทุกระดับควรทำตัวเป็น แบบอย่างที่ ดี และมี ห น้ าที่โดยตรงในการป้องกั น
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การทำงาน
• ในกรณี ของผู้ บั งคับบัญ ชาเรี ยกผู้ ใต้บังคับ บั ญ ชาปฏิบัติงานในห้ อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทำงานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อน
ทุกครั้ง
• บุ ค ลากรควรมี จิ ต สำนึ ก รั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ภาคภู มิ ใจในผลการทำงานของตนเอง เห็ น คุ ณ ค่ า
การทำงานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
•

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศเป็ น เรื่ อ งที่ มี ข อบเขตกว้ า งขวาง ซึ่ งไม่ ส ามารถระบุ
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ ตระหนักว่า การกระทำเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ ถูกกระทำ
ไม่ ต้ อ งการและมี ค วามเดื อ ดร้ อ นรำคาญ อึ ด อั ด อั บ อาย ดู ถู ก เหยี ย ดหยาม ถื อ ว่า เข้ าข่ ายการล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศ อาทิ
๑. การกระทำทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป
ที่ค อเสื้ อ จนทำให้ ผู้ ถูกมองรู้ สึ กอึด อัด อับ อาย หรือ ไม่ ส บายใจ หรือผู้ อื่ นที่ อยู่ บริเวณดังกล่ าวมี ความรู้สึ ก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
๒. การกระทำด้วยวาจา เช่น
• การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
• การชักชวนให้กระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่ งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
• การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก
การเรียกผู้หญิงด้วยคำที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน
• การสนทนาเรื่ อ งเพศหรื อ เพศสั ม พั น ธ์ การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ รสนิ ย มทางเพศ
และการพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือ
การแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
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๓. การกระทำทางกาย เช่น
• การสั ม ผั ส ร่ า งกายของผู้ อื่ น การลู บ คลำ การถู ไถร่ า งกายผู้ อื่ น อย่ า งมี นั ย ทางเพศ
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น
ใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น
• การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกิน ไป การต้อนเข้ามุมหรือ
ขวางทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่าน้ำลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
๔. การกระทำอื่น ๆ เช่น
• การแสดงรู ป ภาพ วั ต ถุ และข้ อ ความที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เพศ รวมทั้ ง การเปิ ด ภาพโป๊
ในที่ทำงานและในคอมพิวเตอร์ของตน
• การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทิน โป๊ การเขียนหรื อวาดภาพทางเพศ
ในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
๕. การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
• การให้ สั ญ ญาที่ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ เช่ น ตำแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุ น การศึก ษาดู งาน การเลื่ อ นเงิน เดื อ นหรือ ตำแหน่ ง การต่ อ สั ญ ญาการทำงาน หากผู้ ถู กล่ ว งละเมิด หรือ
ถู ก คุ ก คามยอมมี เพศสั ม พั น ธ์ เช่ น ขอให้ ไปค้ า งคื น ด้ ว ย ขอให้ มี เพศสั ม พั น ธ์ ด้ ว ย หรื อ ขอให้ ท ำอย่ า งอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น
• การข่ ม ขู่ ใ ห้ เ กิ ด ผลในทางลบต่ อ การจ้ า งงาน การศึ ก ษา การข่ ม ขู่ ว่ า จะทำร้ า ย
การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา
สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
• แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศนั้น
• ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อื่นช่วย
• บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการบั น ทึ ก เสี ย ง บั น ทึ ก ภาพหรื อ ภาพถ่ า ย หรื อ
ถ่าย Video Clip (หากทำได้)
• บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน
เวลา และสถานที่ เ กิ ด เหตุ คำบรรยายเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ชื่ อ ของพยานและ/หรื อ บุ ค คลที่ ส าม
ซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์
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แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
• หารื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ เพื่ อ น และแจ้ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
กับผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วม
ไปเป็นเพื่อนก็ได้
• กรณี ผู้ ถู ก กระทำอาย/กลั ว อาจให้ เ พื่ อ นมาแจ้ ง แทน แต่ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอม
จากผู้ถูกกระทำ
•

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุ ติปั ญ หาการล่ ว งละเมิด หรือคุ กคามทางเพศจะใช้ กระบวนการอย่ างไม่ เป็ น ทางการ
ในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ
• ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญ หาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้ กระทำเพื่อแจ้งให้ผู้กระทำ
ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ ผู้ถูกกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูด
ในนามตนเองได้
• ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้
o ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ก ระทำ หลั ง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ขึ้ น
และให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดำเนินการใด ๆ ถือว่า ผู้บังคับบัญชา
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
o ร้ อ งขอหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี บุ ค คลเป็ น ผู้ ป ระสานงาน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ จั ด ให้ มี
การประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือใน
การยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ
• ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง จำนวน ไม่เกิน ๕ คน
ประกอบด้ ว ย ประธานคณะทำงานที่ มี ต ำแหน่ งสู งกว่ า คู่ ก รณี บุ ค คลจากหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ของคู่ ก รณี
โดยมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคล
ที่ผู้ เสี ย หายไว้ว างใจเข้าร่ วมรั บ ฟั งในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือ ให้ ก ลุ่ มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนิ นการ
สอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการดำเนินการทางวินัย ขอให้คณะทำงาน
นำข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย
• ตรวจสอบหาข้อ เท็ จ จริ งอย่ างละเอี ย ดรอบคอบ และแจ้ งมาตรการในการแก้ ไขปั ญ หา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีก ๓๐ วัน
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ให้ ค ำแนะนำหรื อ การสนั บ สนุ น ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละผู้ ถู ก กล่ า วหาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
และจะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริง
• เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไข
ปั ญ หาตามความเหมาะสม เช่ น เจรจากั บ ผู้ ก ระทำเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า จะไม่ มี พ ฤติ ก รรมการล่ ว งละเมิ ด
หรื อ คุ ก คามทางเพศเกิ ด ขึ้ น อี ก จั ด การเจรจาประนอมข้ อ พิ พ าทระหว่ า งคู่ ค วามซึ่ ง ได้ รั บ ความยิ น ยอม
จากทั้ งสองฝ่ า ย การนำเสนอเรื่ อ งไปยั งผู้ บั งคั บ บั ญ ชาในระดั บ สู ง ขึ้ น ไป การแยกคู่ ค วามไม่ ให้ พ บปะกั น
โดยความยินยอมของผู้ถูกกระทำ ฯลฯ
• เมื่ อ สามารถตกลงกั น ได้ แ ล้ ว ขอให้ ทั้ ง สองฝ่ า ยลงนามในบั น ทึ ก ข้ อตกลงร่ ว มกั น
เป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
•

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ
• กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ช่องทาง / วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
• หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ.
• ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ส ามารถร้ อ งทุ ก ข์ ด้ ว ยตนเอง ทางโทรศั พ ท์ หรื อ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น
• ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ค วรร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง จนกว่ า จะเสร็ จ
กระบวนการ หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
• ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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(สำเนา)
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1581/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานที่ครอบคลุมบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในหน่วยงาน
ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอัน เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ได้กำหนด
แนวทางการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการเพื่อไม่ให้นำไปสู่การกระทำผิดวินัย แต่หากไม่สามารถป้องกันการ
กระทำดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นได้ การกระทำของบุคคลนั้น ๆ ย่อมเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย ตามมาตรา 83 (8)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การกระทำการอัน เป็ น การล่ ว งละเมิด หรือ คุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุ ข จึงแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิ ดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวง
สาธารณสุข และคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. คณะกรรมการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาการล่ว งละเมิด ทางเพศหรื อ คุก คามทางเพศ
ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
1.1 องค์ประกอบ
1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการ
2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
รองประธานกรรมการ
3) อธิบดีกรมการแพทย์
กรรมการ
4) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
5) อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรรมการ
6) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรรมการ
7) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรรมการ
8) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรรมการ
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9) อธิบดีกรมอนามัย
10) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
11) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
12) สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 - 12
13) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14) ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ
กรรมการ
11) หัวหน้า ...
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.2 อำนาจหน้าที่
1) กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน และสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในของกระทรวงสาธารณสุข
2) ขับเคลื่อนมาตรการและกำหนดผู้รับผิดชอบในระดับหน่วยงาน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
3) ติดตาม กำกับ ดูแล คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
2.1 องค์ประกอบ
1) นายพรเพชร ปัญจปิยะกุล
ประธานคณะทำงาน
กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) นางสาวผุสดี คชสาร
คณะทำงาน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการแพทย์
3) นายวรพจน์ ภู่จินดา
คณะทำงาน
สำนักกฎหมายและจริยธรรม
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4) นายเบ็ญจรงค์ จำปานาค
คณะทำงาน
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5) นางสาวปิยะนุช ถันพลกรัง
คณะทำงาน
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กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กรมควบคุมโรค
6) นางสาวณิชารัศม์ สิริวัชรศิลป์
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กรมควบคุมโรค
7) นางสาวหรรษา ทองคำ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8) นายมาลายุทธ คัชมาตย์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9) นางสุณี หาญศรีวรพงศ์
สำนักบริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10) นางสาวนพร ผลึกเพ็ชร์
กองการเจ้าหน้าที่
กรมสุขภาพจิต
11) นางสาวสุภาวดี พิบูลย์
กองการเจ้าหน้าที่
กรมสุขภาพจิต
12) นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์
กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย
13) นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์
กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย
14) นางสาวนพรดา ธุระแพง
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15) นางจารี ศรีพารัตน์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
16) นายธีรพงษ์ เสวนาพร
ฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
17) นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
18) นายภราดร นิ่มนุช
คณะทำงาน
กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
19) นางสาวคงขวัญ จันทร์แก้ว
คณะทำงาน
กลุ่มพัฒนาองค์การ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
20) นางสาววาสนา มากจันทร์
คณะทำงาน
ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
21) นายสงวน แก้วขาว
คณะทำงาน
ฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
22) นางสาวจิตติมา ช้างน้อย
คณะทำงาน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน
23) นางสาวเพชรลดา กาฎีโรจน์
คณะทำงาน
สำนักอำนวยการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
24) นางสาวณัฐิญา ศิลปนันต์
คณะทำงาน
หน่วยทรัพยากรมนุษย์ ส่วนงานสนับสนุน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
25) นายศุภฑิต สนธินุช
คณะทำงาน
หน่วยงานสื่อสาร สำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
26) นายคำรพ ศิริพงษ์
คณะทำงาน
กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
องค์การเภสัชกรรม
27) นางสาวธันยาพร หวังชอบ
คณะทำงาน
กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
องค์การเภสัชกรรม
28) นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
คณะทำงานและเลขานุการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29) นายรณชัย ธูปทอง
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30) นางสาวณัฐพัชร์ ธรรมชาติ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
31) นายเกตุแก้ว แก้วใส
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2.2 อำนาจหน้าที่
1) จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน
2) ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
และแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง
มารศรี เอี่ยมสุวรรณ
(นางสาวมารศรี เอี่ยมสุวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.
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(สำเนา)
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 77/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศหรื อ คุ ก คามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการกระทำอั น เป็ น การล่ ว งละเมิ ด หรือ คุ ก คามทางเพศ พ.ศ. 2553
และมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ซึ่งเห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1581/2560
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 นายยงยศ ธรรมวุฒิ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.2 นางอรสา นารายนะคามิน
ข้าราชการบำนาญ
1.3 นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 80
ของ 84

1.4 นางสาวภคภรณ์ นิธิศุภโชคชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.5 นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.6 นายพศวีร์ วัชรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.7 นางนภเกตต์ ขันศิลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่และอำนาจ
2.1 กำหนดแนวทาง ขั้ น ตอน และระยะเวลาการดำเนิ น การไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ระหว่างผู้ ถูกล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2.2 ดำเนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งผู้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ
ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุ ข และบุ ค ลากรในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ น ผู้ กระทำการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยความเป็นกลาง โดยคำนึงถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในรูปคณะทำงาน
2.3 ดำเนินการตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้แก่
2.3.1 จั ด ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการไกล่ เกลี่ ย ระงับ ข้ อ พิ พ าท กรณี ผู้ ถูก ล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์ให้ยุติเรื่องร้องเรียน
2.3.2 เสนอเรื่องให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินการทางวินัย กรณีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
ประสงค์ให้ดำเนินการทางวินัยต่อผู้กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2.4 รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
2.6 ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 81
ของ 84

3. ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1581/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ สุขุม กาญจนพิมาย
(นายสุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำเนาถูกต้อง
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 24 มกราคม 2563

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 82
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 83
ของ 84

เรื่อง

แนวปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
ตุลาคม 2563
หน้า 84
ของ 84

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 22 ตุลาคม 2563
หัวข้อ: แนวปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แนวปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

วินัย คณาศรี
(นายวินัย คณาศรี)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้า)
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วินัย คณาศรี
(นายวินัย คณาศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

