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แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 
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คำนำ 

 
 
  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูทำงานใน

เรื่องชีวิตทางเพศ และสิทธิในการทำงานที่บุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสตาง ๆ

ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีสาเหตุสำคัญ คือ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศแมประเทศไทยไดมี

การประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและกำหนดโทษสำหรับผูกระทำการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทหลายฉบับแลวก็ตามแตสถานการณของการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศยังคง

เกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของบุคลากรใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  กระทรวงสาธารณสุขโดยศูนยปฏิบัติการตอตานการะทรวงสาธารณสุขทุจริตจึงจัดทำแนวปฏิบัติ

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สาธารณสุขอำเภอหนอง

สองฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคนไดรับการปฏิบัติ ไดในศักดิ์ศรีปราศจาก

การลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  มีความตระหนักและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหา

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงานที่เกิดข้ึนใหเปน  

ไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 

                                                        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

กุมภาพันธ 2564 
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บทที่ ๑ 
 
 
 
ความสำคัญของปญหา 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

   การคุกคามทางเพศถือเปนความรุนแรงตอสตรีซึ่งปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรง

ตอสตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันวาความรุนแรงตอ

สตรีเปนการละเมิด สิทธิ และเสรีภาพขั ้นพื ้นฐานของสตรี และตระหนักวาความรุนแรงตอสตรีเปน

ปรากฏการณหนึ่งที ถึงความเปนมาของ ความสัมพันธเชิงอำนาจที่ไมเทาเทียบุรุษ และสตรีหวางบุโดยไดให

คำจำกัดความของคำวา “ความรุนแรงตอสตรี” ไววา หมายถึง การกระๆ ทำใดี่เปนความรุนแรงที่เกิดจาก

ความแตกตางของบทบาท ทางเพศ (Gender-based violence) ซึ่งเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการ

ทำรายรางกายทางเพศหรือทางจิตใจ กอใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรี รวมทั้งการขูเข็ญคุกคามกีดกัน

เสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและที่สวนตัว (United Nations, 1993 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

ซึ่งการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เปนความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการณแบงแยก โดยมีเรื่อง

เพศเปนประเด็นหลักกีดกนัเปนปญหาสำคัญที่สงผลกระทบตอผูถูกกระทำทั้งทางรางกาย และจิตใจเกิดขึ้น 

ไดในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ทองเที่ยวหรือแมแตสถานท่ีทำงาน 

   พรวิภา วิภานราภัย (๒๕๕๔) กลาววาการคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทำงานมีรูปแบบ 

ที่หลากหลาย สวนใหญเปนการคุกคามทางวาจาการสัมผัสทางกายรวมถึงการแสดงทาทางที่สื่อความหมาย ทาง

เพศอีกดวยการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานเปนภัยเงียบที่ไมปรากฏความจริงใหสังคมได  อาจเปนเพราะคน

สวนใหญมองวาเหตุการณการคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทำงานเปนปญหาที่ไดหรือเพื่อรักษาชื่อเสียง และ

ภาพลักษณของตัวบุคคลหรือองคกรแตในปจจุบันการรายงานขวเรื่องการคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทำงาน

ปรากฏตอสังคมมากขึ้นทำใหคในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณการคุกคามที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำงานสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนหญิง

ทั้งชายและบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทำของนายจางหรือผูบังคับบัญชารวมทั้งเพื่อนรวมงานซึ่งถือ

เปนการละเมิดสิทธิสวนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทำงานที่บุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมรวมทั้งยังขัดขวางโอกาสตางๆในการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้สาเหตุสำคัญของการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในที่ทำงานก็คือการเลือกปฏิบัติดวยเหตุซึ่งรัฐธรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะ

ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๕ และฉบับปพุทธศักราช 2560 ไดกำหนดหลักการเกี่ยวกับการ

คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิที่เทาเทียมกันของหญิงชาย หามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขตางๆรวมทั้ง
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เงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังใหมีการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายสงผลใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของตองนำไป

กำหนดเปนนโยบาย และทิศทางในการดำเนินงาน อีกทั้งประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัด

การเลือกปฏิบัติ ในทุกรูปแบบConvention (on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women:CEDAW) ทำใหประเทศไทยมีขอผูกพันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุมครองและพิทักษสิทธิ 

เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและความเปนธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ อยางไรก็ดีสถานการณ การคุกคาม

ทางเพศในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมองวาการถูกลวงละเมิด เปนเรื่องที่นาอับ

อายผูหญิงที่ถูกลวงละเมิดทางเพศจึงมักไมกลาพูดถึงประสบการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งไมกลาเรียกรอง เอาผิดกับ

ผูกระทำ โดยในสวนของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ยังคงเกิดขึ้นอยา ดังจะเห็นไดจากผล

สำรวจของ“สวนดุสิตโพล” (“เตือนภัยผูหญิง”, ๒๕๕๑ อางถึงใน กนกวรรณ ธราวรรณ,๒๕๕๔) ซึ่งไดสำรวจความ

คิดเห็นของผูหญิงจำนวน,๑๕๓ ๑คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการถูกลวนลาม หรือลวง

ละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ผูใหความเห็นแยกเปนขาราชการผูหญิง ๔๗๐ คน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒๕๘ คน 

พนักงานบริษัทหญิง ๒๙๓ คน พนักงานธนาคารหญิง ๑๓๒ คน ผลการสำรวจพบวาผู ใหความเห็ ตางมี

ประสบการณถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบตางๆโดยมักจะถูกใชวาจาลามกมากที่สุด รองลงมา คือ ถูกลวนลาม ถูก

เนื้อตองตัว และอันดับสุดทายคือ การถูกชวนดูเว็บไซตลามกอนาจาร ถูกแทะโลมดวยสายตา ถูกชวนม ผูหญิงที่มี

ประสบการณถูกคุกคามทางเพศเหลานี้กลาววาหัวหนางานเปนผูกระทำการลวนลามทางเพศ รองลงมา คือ เพื่อน

รวมงาน ผูมาติดตองาน ลูกคา คนงานและพนักงานรักษาความปลอดภัยภารโรง นอกจากนี้มูลนิธิเพื่อนหญิง  

    (พรวิภา วิภานราภัย, ไดเปดเผยสถิติแนวโนมความรุนแรงทางเพศ๒๕๕๔) ที่ผูเสียหายมา

ขอรับคำปรึกษามีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับป.ศ.๒๕๕๑ที่มี๗๔๑คน ในจำนวนนี้เปนการลวงละเมิด ทางเพศ ๗๓ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๐ขณะที่ปพ.ศ. ๒๕๕๒ มี๗๗๕ คน ในจำนวนนี้เปนการลวงละเมิดทางเพศ ๘๓ คน คิดเปน

รอยละ๑๑ อยางไรก็ตามสิ่งที่มูลนิธิเพื่อนหญิงเปนหวงก็คือการลวงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน เพราะมีเพิ่มมากถึง

๑๘คน คิดเปนรอยละ๒๒ จากปพ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเพียง๘คน อีกทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมกับ

มูลนิธิหญิงชายกาวไกลเปดเผยขอมูลผูที่ถูกกระทำรุนแรงได ถูกลวงละเมิดทางเพศ และถูกลวงละเ สิทธิมนุษยชน 

ในชวงปพ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีจำนวน๒,๕๗๔ ราย แบงเปนผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวม ๑,๓๔๐ เรื่องใน

จำนวนนี้มี๑๒๒ เรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานเด็ก สตรี และความเสมอ ของบุคคล โดยสถานที่ที่

ผูหญิงตกเปนเหยื่อนั้น ไดแก สถานที่ทำงานในหนวยงานภาครัฐ หน ที่เกี ่ยวกับกระบวนการยุติธรรม องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนชน การสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๖) 

   ปจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และ

กำหนดโทษสำหรับผูกระทำการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไดแก 

   ๑.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๖๐หมวด๓สิทธิและเสรีภาพของ

ปวงชน ชาวไทยมาตรา๒๗ไดวางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิงโดยกำหนดใหเพศ

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันหามมิใหนำความแตกตางของบุคคลในเรื่องเพศ และหามมาเปนเหตุในการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปน   

   ๒.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) ๕๑พ. ศ.๒๕๕๑มาตรา.๒๕๘ไดแกไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตราโดยหามมิใหนายจาง ๑๖หัวหนางาน ผู
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ควบคุมงานหรือผูตรวจงานกระทำการลวงเกินคุกคามหรือกอความเดือดรอนรำคาญทางเพศตอลูกจางทั้งนี้

มาตรา๑๔๗ ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ไดกำหนดโทษของผูที่ฝาฝนมาตรา ๑๖ ตอง

ระวางโทษปรับ ไมเกินสองหมื่นบาท     

   ๓. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒)มาตราพ.ศ.๒๕๕๘ 

ไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗โดยกำหนดโทษของบุคคลที่กระทำการใดๆตอผูอื่น 

อันเปนการรังแก ขมเหง คุกคามหรือกระทำใหไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรำคาญ ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากเปนการกระทำในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกำนัล หรือเปนการกระท 

อันมีลักษณะสอไปในทางที่จะลวงเกินทางเพศ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐ 

หรือทั้งจำทั้งปรับ แตหากเปนการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผูกระทำมีอำนาจเหนือผูถูกกระทำ อันเนื่อง ใน

ฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา นายจาง หรือผูมีอำนาจเหนือประการอื่น ตองระวางโทษจำคุกไม และปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท 

   ๔.พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศพ.ศ.๒๕๕๘ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่ตรา

ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศและปองกันมิใหมีการเลือ

ปฏิบัติ โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

   ๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) กำหนดให 

ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทำการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ 

โดยมาตรา ๘๔ กำหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ฝาฝนขอหามตามมาตรา๘๓เปนผูกระทำผิดวินัย ซึ่ง

ตอมาก.พ. ไดออก กฎ ก.พ. วาดวยการกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อ

กำหนดรูปแบบการกระทำที ่จะถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาตามมาตราทางเพศ ๘๓ (๘) แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑ 

   ๖.ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการ

จางในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๐ หามมิใหนายจางผูซึง่เปนหัวหนางานผูควบคุมงาน หรือกระทำการ

ลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรำคาญทางเพศตอลูกจาง 

   นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๘ไดมีมติเห็นชอบราง

มาตรการในการป องก ัน และแก ไขป ญหาการล วงละเม ิด หร ือค ุกคามทางเพศในการทำงาน                               

และใหหนวยงาภาครัฐถือปฏิบัติและมอบหมายใหกระทรวงแรงงานขอความรวมมือหนวยงานภาคเอกชรับ

รางมาตรกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานไปดำเนินการ

ตามความเหมาะสม 

   อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกลาวแลว แตสถานการณของ

การลวงล หรือคุกคามทางเพศก็ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งในสวนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

ขอมูลการลวงละเมิด ทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข๓ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผูกระทำการ

ลวงละเมิดทางเพศ จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน โดยพบวาผูกระทำการลวงละเมิดทางเพศ ดำรงตำแหนงระดับ

หัวหนา จำนวน ๕ และระดับปฏิบัติงาน จำนวน๔คน ถูกลงโทษทางวินัย จำแนกเปนวินัยไมรายแรง จำนวน

๗ คน และวินัยรายแรง จำนวน ๒ คน ซึ่งเปนบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดไม
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พบวามีบุคลากรในสวนราชการ ระดับกรมที่กระทำความผิดการลวงละเมิดทางเพศรณี(รายงานการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่๒/๒๕๖๐, ๒๕๖๐) และจาก

กรณีขาราชการพลเรือนสามัญเพศชายสังกัดกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทำอนาจาร

ผูใตบังคับบัญชาหญิง 1 รายในลักษณะไมสมควรเปนการคุกคามทางเพศ  และมีพฤติกรรมใชอำนาจขมขู

ตางๆทำใหผูถูกกระทำเกิดความรูสึกอึดอัด เกรงกลัวซึ่งปรากฏเปนขาวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (รัฐบาล

ไทย,ทำใหเกิด๒๕๖๐) ความเสื ่อมเสียตอภาพลักษณของกระทรวงสาธารณสุข ดวยเหตุนี ้กระทรวง

สาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติ การตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกัน 

และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ขึ้นเพื่อให

บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีปราศจากการลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา มีความตระหนักและความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงา ตลอดจนกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงาน ที่เกิดขึ้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการดำเนินการ 

            ๑.๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทาง

เพศ 

ในการทำงานของสาธารณสุขอำเภอพล 

            ๑.๒.๒ เพื่อจัดทำแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทาง

เพศในการทำงานของสาธารณสุขอำเภอพล 

            ๑.๒.๓เพื่อติดตามกำกับตามแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดดูแล 

หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสาธารณสุขอำเภอพล
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บทที๒่ 

 
 
 

การประมวลทฤษฎีที่ถูกตอง 

 

  แนวปฏิบัติเพื ่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำของ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ไดประมวลทฤษฎีที่เกี ่ยวของประเด็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่
สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติทั ้งระดับสังคม องคกร และบุคคล ในสวนนี ้ขอนำเสนอเกี ่ยวกับทฤษฎีมี
รายละเอียดดังนี ้
๒.๑ ความหมายของการคุกคามทางเพศ 

  คำวา“การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) มีใชครั ้งแรกในป.ศ.๑๙๖๔ โดยอยู ใน

รูปแบบของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศวาดวยการจางงาน(Charney,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, 

๒๕๕๔) แตเอกสารที่เผยแพรสูสาธารณชนเปนครั้งแรกใน REDMAGAZINES โดยการออกแบบสอบถาม

ผูหญิง ๙,๐๐๐ คน เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศปรากฏวาประมาณรอยละ๙๐ เคยถูกคุกคามทางเพศ 

และหลังจากนั้นเปนตนมาการคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏอยางแพรหลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจางงาน ใน

ปจจุบันสังคมไดตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอยางจริงจังจนทำใหมีผู ใหความหมาย 

เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแตกตางกันออกไปสภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อางถึงใน พรวิภาวิภานราภัย, 

๒๕๕๔) ไดใหนิยามของการคุกคามทางเพศวา“เปนการวิพากษวิจารณดวยโดยจงใจหรือซ้ำวาจาๆซาก ๆ 

เปนการแสดงทาที หรือการสัมผัสทางกายในลักษณะที่เปนความหมายทางโดยที่ฝายหญิงไมพอใจและ

ตองการใหเกิดขึ ้นในขณะที่ Irish Nurses Organization ไดใหคำนิยามของการคุกคามทางเพศวาเปน

พฤติกรรมที่ไมตองการการตอบสนอง และเปนพฤติกรรมที่ไมไดเชื้อเชิญหรือพึงพอใจในทาทีเกี่ยวกับเรื่อง

เพศซึ่งแสดงออกโดยการคุกคาม ทำใหบุคคลที่ถูกคุกคามทางเพศรูสึกถูกเหยียดหยามดูถูกศักดิ์ศรีและ

หนักใจตอพฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Mr. kwickaq, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, )๒๕๕๔ 

  ใ น  ค . ศ .  ๑๙๘๐  The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ไ ด  ใ ห

ความหมาย ของการคุกคามทางเพศวาเปนการแสดงที่สอใหเห็นถึงพฤติกรรมการลวงเกินทางเพศ ไมวาจะ

เปนทั้ง รางกายหรือทางวาจาโดยมีวัตถุประสงคคือ 

  ๑. การยอมจำนนตอการมีพฤติกรรมลวงเกินทางเพศเพราะเปนเงื่อนไขกำหนดการจางงาน 

  ๒. การยอมจำนนหรือการปฏิเสธตอการมีพฤติกรรมการลวงเกินทางเพศซึ่งถูกนำมาเปนพื้นใน

การจางงาน 

  ๓. การคุกคามทางเพศมีจุดมุงหมายซึ่งถือวาเปนการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคลโดยไมมี

เหตุผลโดยการขูการเปนศัตรูหรือทำใหสภาพแวดลอมในที่ทำงานเปนสถานที่ที่ไมปลอดภัย

(Goodner,1994อางถึงในพรวิภา วิภานราภัย,)๒๕๕๔ 

  การใหความหมายของการคุกคามทางเพศนั้นมักจะสงผลถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
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ซึ่งอาจมีความรุนแรงนอยปานกลาง หรือมากโดยขึ้นอยูกับปญหาและวิธีการแกไขปญหาของแตละบุค 

(Charney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, )๒๕๕๔จะเห็นไดวาในนิยามหรือความหมายของการ

คุกคาม ทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม ๓ ลักษณะดวยกันคือ 

  ๑. เปนพฤติกรรมทางเพศที่เก่ียวของกับการลวงละเมิดทางเพศทั้งทางรางกายและวาจา  

  ๒. เปนพฤติกรรมที ่เกิดขึ ้นโดยที ่ฝายหญิงไมไดเชื ้อหรือพอใจ หรือเชิญตองการใหเกิดขึ้น            

  ๓. เปนพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศซึ่งถือวาเปนการดูถูกเหยียดหยามสิทธิสตรีและความสามาร

ในการทำงานของสตรี 

   การคุกคามทางเพศจะแตกตางกันในเรื่องการพูดจาเการประจบประแจงเกี่ยวกันการชื่นชมฝาย

ตรงขามหรือแมแตการกระทำชำเราฉะนั้นการคุกคามทางเพศจึงเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญของการจางงาน 

เพศหญิงในปจจุบัน(Charney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการ

คุกคามทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะชนิดของงานอายุสีผิวและสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ (Kaye,Donald 

&Merker,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) โดยปกติแลวการคุกคามทางเพศนั้นจะเปนปญหา

มากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับพฤติกรรมผู ทำการคุกคามพฤติกรรมผู ถูกคุกคามพฤติกรรมของผูคุกคาม/

พฤติกรรมของบุคคลรอบขางและพฤติกรรมของบุคคลที ่อยู รอบขาง/พฤติกรรมของผู ถ ูกคุกคาม

(Charney,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 

  องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ไดนิยาม การ

คุกคามทางเพศในที่ทำงานไววาเปนพฤติกรรมทางเพศอยางหนึ ่งซึ ่งเปนที่นารังเกียจและเปนการตอ

ผูถูกกระทำการคุกคามทางเพศในที่ทำงานตองมีลักษณะสองประการดังนี ้

  ๑.การแลกประโยชนกันกลาวคือมีการใหผลประโยชนเรื่องงานเชนการขึ้นคาตอบแทนการเลื่อน

ตำแหนงขึ้นหรือแมแตการจางงานตอไปถาเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอยางตามที่ตองการ 

  ๒. การสรางสภาพการทำงานที่ไมเปนมิตรซึ่งทำใหเกิดเหตุที่คุกคามเหยื่อหรือทำใหเหยื่อทั้งนี้

พฤติกรรมที่องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ถือวาเปน

การคุกคามทางเพศประกอบดวยทางกาย ไดแก ใชความรุนแรงทางกายสัมผัสเขาใกลชิดโดยไมจำเปนทาง

วาจาไดแกออกความเหหรือถามคำถามเกี่ยวกับรูปโฉมวิถีชีวิตรสนิยมทางเพศการละเมิดดวยการติดตอทาง

โทรศัพทการไมใชวาจา ไดแก ผิวปาก แสดงทาทางที่สื่อความหมายทางเพศแสดงวัตถุทางเพศ 

  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึงการกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่

เปนการบังคับใชอำนาจที่ไมพึงปรารถนาดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ ขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอยางอื่นทำนองเดียวกัน โดยประการที่

นาจะทำใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยามและใหหมาย

รวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจาก

การสรางเงื ่อนไขซึ ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื ่นใดตอ ทั ้งใน

หนวยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา 

  จะเห็นไดวาความหมายของการคุกคามทางเพศมีผูใหความหมายแตกตางกันออกไปแตสิ่งหนึ่ง ที่

เหมือนกัน คือ การแสดงพฤติกรรมที่สื่อความหมายในเรื่องเพศโดยที่ฝายถูกคุกคามรูสึกไมพอใจและไม
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ตองการใหเกิดขึ้นซึ่งก็มีทั้งการใชวาจาการสัมผัสทางกายหรือการแสดงสัญลักษณที่แสดงความหมายในทาง

เพศ แมบางรายอาจจะมีความรุนแรงนอยแตบางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่งดูไดจากสาเหตุของปญหา

ความรุนแรง ของปญหาแนวทางแกไขและตัวของผูถูกคุกคามเองวามีความวิตกทุกขรอนมากเพียงใด

(International Labour Organization, 2007 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 

 

๒.๒ รูปแบบของการคุกคามทางเพศ 

          Beavais (1986 อางถึงใน พรวิภาวิภานราภัย,๒๕๕๔) ไดจำแนกรูปแบบของการคุกคาม

ทางเพศ ออกเปน๔ รูปแบบ ตามคูกรณีคือ 

          ๑. ชายคุกคามหญิง(Male Harass Female) 

          ๒. หญิงคุกคามชาย(Female Harass Male) 

          ๓. พวกรักตางเพศคุกคามพวกรักรวมเพศ(Heterosexual Harass Homosexual)  

          ๔. พวกรักรวมเพศคุกคามพวกรักรวมเพศ(Homosexual Harass Heterosexual) แมคคิ

นอน(Mackinon,1979 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) ไดแบงรูปแบบพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ

ออกเปน๔ รูปแบบ คือ 

          ๑. การใชวาจาเชนการพูดจาลอเลียนเรื่องเพศการขอนัดและการพูดคุยยกยอที่ปราศจาก

ความหมาย 

          ๒. การสัมผัสทางกายเชนการแตะ การลูบหลังการกอดรัดและการจบู 

          ๓. การนัดหมายอันไมเปนที่ตองการ 

          ๔. การรวมประเวณีหรือการขมขืนในขณะทำงานWorking Women United Institute 

(WWUI) (อางถึงในพรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) ไดเสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ๖ 

รูปแบบ คือ 

          ๑. การยักคิ้วหลิ่วตาและการชำเลืองมองดูรูปรางของผูหญิงอยางไมรูจักหยุด 

          ๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝายหญิงอยูเสมอ 

          ๓. การขูผูหญิงใหยอมจำนนตอการคาดคั้นหรือการเหน็บแนม 

          ๔. การจับตัวผูหญิงซึ่งอยูกันตามลำพังเพื่อความใกลชิดทางเพศซึ่งเปนการฝนใจ 

            ๕. การชักชวนใหมีเพศสัมพันธอยางเปดเผยโดยมักจะขูถึงการออกจากงานหรือการเลื่อนตำแหนง 

          ๖. การมีความสัมพันธทางเพศโดยการฝนใจฝายหญิง 

          นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถอินเทอรเน็ต

ไดอยางสะดวก ยังสงผลใหเกิดการคุกคามทางเพศในรูปแบบใหม ผานทางสื่อสังคม(Social Media) เชน การสงภาพ

ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ ผานทางโปรแกรมประยุกต(application)ไลนการสงขอความกอกวนทางเพศอยาง

ตอเนื่อง การขมขูวาจะนำภาพลามกอนาจารของผูเสียหายไปเผยแ บนสื่อสังคมออนไลนSocial(Media) 

 
๒.๓ ทฤษฎีที่ใชอธิบายการคุกคามทางเพศ:สาเหตุและการดำเนินการแกไข 
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          ทฤษฎีที่ใชอธิบายการคุกคามทางเพศไดแบงออกเปน๕ แนวคิดดังนี้ (Lee, Croninger, 
Linn, & Chen, 1996 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 
          ๒.๓.๑ ทฤษฎีทางชีวะ (biological theory) 
                 ทฤษฎีนี้อางอิงความแตกตางทางกายภาพระหวางเพศลักษณะของรางกายและ
ฮอรโมน ที่แตกตางกันทำใหเพศชายกาวราวมากกวาเพศหญิงแนวคิดนี้กำหนดใหเพศชายเปนผูรุกรานและ
เพศหญิง เปนเหยื่อของการลวนลามทางเพศถึงแมวาเพศชายจะไดรับการสอนใหมีการควบคุมตนเองแตก็
ยากตอการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยูใตามแนวคิดนี้วิธีที่ดีที่สุดในตัวคือการปกปององกันและมักจะจำกัดวงที่
ผูหญิงถึงแมการลงโทษ เพศชายที่เปนผูรุกรานอาจจะเปนประโยชนกับสังคมแตอาจจะไมมีประสิทธิผลใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกตอตานเนื่องจากมีตัวอยางที่ปรากฏวามีการ
ลวนลามผูชายและมีอัตราเพิ่มม 
          ๒.๓.๒ ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theory)  
                 แนวคิดนี้กำหนดใหบุคคลเรียนรูที่จะสื่อสารความรูสึกผานทางปฏิสัมพันธบุคคลที่
เยาววัยกวามีความยากลำบากในการสื่อสารความรูสึกทางบวกและทางลบที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศการดึงดูด 
ทางเพศไมสามารถที่จะแสดงความรูสึกใหเหมาะสมทางสังคมได จึงนำไปสูลักษณะพฤติกรรมที่ลวนลามคม
ได โดยวัยรุนหญิงมีทักษะทางสังคมมากกวาวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมที่ลวนลามนอยกวาชายแตเมื่อบุคคล มี
วุฒิภาวะมากขึ้นพฤติกรรมนี้ก็จะลดลงถึงแมบางคนไมไดเรียนรูพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมแนวคิดนี้ 
ชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของการสรางการตระหนักรูตนเองความเขาอกเขาใจและทักษะการสื่อสาร แตมี
แนวคิดที่คานทฤษฎีนี้คือการคงอยูของการลวนลามทางเพศในที่ทำงานและขอเท็จจริงที่วาคนบางคน ดู
เหมือนวาไดรับการถายทอดทางสังคมที่ดี แตถูกลาวหาวามีพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 
          ๒.๓.๓ ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค 
                 แนวคิดนี้ถือวาการลวนลามทางเพศเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เปนปฏิปกษทาง ที่

รุนแรงเชนเดียวกับการทำรายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวความเจ็บปวดบอบช้ำที่เหยื่อไดรับ เปน

สาเหตุทำใหสูญเสียความสามารถที่จะเขาอกเขาใจและเห็นวาตนเองเปนผูผิดวิธีการบำบัดดวยกลุม และ

การทำใหหายขาด (sublimation) โดยใชกิจกรรมทางสังคมเปนรูปแบบหนึ่งที่เปนไปไดมากที่สุดของกา แต

การเปลี่ยนแปลงใชเวลานานและเสียคาใชจายมากแนวคิดนี้ถือวาการลวนลามทางเพศเปนเรื่องธรรมดา 

สำหรับคนทั่วไป ไมใชเรื่องรายแรงโดยสมาคมจิตวิทยาของอเมริกาไมไดจัดประเภทของการลวนลามทาง

เพศ เปนความผิดปกติทางจิต 

 

 

          ๒.๓.๔ ทฤษฏีการทำรายโดยผูมีอำนาจ (abuse of power theories)  

                 ทฤษฎีนี้กำหนดแนวคิดไว๓แบบ ที่อธิบายกลไกการลวนลามทางเพศที่ผูชายขม

หรือครอบงำผูหญิงไวดังนี ้

                 ๒.๓.๔.๑ การลวนลามทางเพศเป นร ูปแบบของการสน ิทสนมท ี ่พ ิ เศษ 

(exclusionary intimidation) โดยคนที่มักจะปฏิบัติตอผูอื ่นดวยความกรุณาอาจเปนการลวนลามโดย

เปลี่ยนเงื่อนไขเปนการขูเข็ญในเรื่องสิทธิพิเศษทางสังคมแรงจูงใจของผูบุกรุกจะโดยรูตัวหรือไมรูตัวที่จะ

สนิทสนมกับเหยื่อโดยยกเ ที่ไดรับใหมการลวนลามทางเพศจะเปนการคงรักษาผูหญิงใหสงบ 
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                 ๒.๓.๔.๒ การทำรายของผูมีอำนาจในองคกร(abuse of organizational power) 

ตามแนวคิดนี้คนที่อยูในหนวยงานมีปริมาณอำนาจที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบทบาทเชนนายจางมีอำนาจ

เหนือลูกจางอาจารยมีอำนาจเหนือศึกษาการลวนลามทางเพศเปนผลโดยตรงมาจากอำนาจที่ไมเทาเทียม

กัน ระหวางชายหญิงในองคกรกาลวนลามทางเพศจึงเปนการใชอำนาจโดยทั่วไปผูชายมีบทบาทอำนาจสูง

ในหนวยงาน แนวคิดนี้ถือวาอำนาจเปนการใหตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ไปดวยกันกับอำนาจแนวคิดนี้

จะไมสามารถอธิบาย การลวนลามทางเพศระหวางเพื่อนได 

                 ๒.๓.๔.๓ การทำรายของผูมีอำนาจทางสังคม(abuse of societal power) แนวคิด

นี้ สังคมใหสิทธิพิเศษแกผูชายใหมีอำนาจเหนือผูหญิงโดยผูชายเปนตัวหลักสำคัญในการทำพฤติกรรมการ

ลวนลาม ทางเพศ 

          ๒.๓.๕ ทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Culture theories)  

                  แนวคิดนี้มีทั้งสวนที่แตกตางจากทฤษฎีที่กลาวมาแลวและคาบเกี่ยวกัน แตโดย

หลักการแลวทฤษฎีนี้เปนวัฒนธรรมที่รายลอมกับเหตุการณของการลวนลามทางเพศที่เกิดข มากกวาบุคคล

หรือสังคมที่ใหญกวาทฤษฎีวัฒนธรรมที่จะกลาวถึงในนี้มี๔แนวคิดที่ไดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคม

วิทยาและทฤษฎีความเปนผูหญิงดังนี้คือ 

                 ๒.๓.๕.๑ แนวคิดทางวัฒนธรรมของฟรอยด(Freudian culture approach) 

แนวคิดนี้กลาวถึงการมีอยูของการลวนลามทางเพศวาเปนความลมเหลวของวัฒนธรรมที่จะเก็บกดหรือการ

ทำงาน ที่มีศักยภาพของแรงผลักดันที่ทำลายลางระหวางแรงขับที่ดำรงรักษาตนเองและแรงขับทำลายลาง

ตนเองในคน การควบคุมแรงผลักดันนี้เปนจุดมุงหมายของสังคมการลวนลามทางเพศเปนสัญลักษณของ

สังคมที่แตกสลาย และเปนภัยที่สำคัญตอความมีระเบียบของสังคมทฤษฎีนี้อาจอธิบายไดวาทำไมคนที่มี

ความประพฤติดีจำนวนม จึงเรียกรองใหมีการเก็บกดกิจกรรมกาวราวและกิจกรรมทางเพศของวัยรุนและ

วิธีการตอบสนองกับการลวนลาม ทางเพศอีกวิธีหนึ่งคือการสรางกฎประเพณีและพิธีกรรมตางๆที่จะชวยให

ผูชายและผูหญิงดูแรงเก็บกผลักดันที่ ทำลายลางนี้ 

                 ๒.๓.๕.๒ แนวคิดโครงสราง(structural approach) แนวคิดนี้เนนบรรทัดฐาน ของ

สถานศึกษาที่คำนึงถึงเรื่องเพศและความกาวราวทฤษฎีวัฒนธรรมนี้สนับสนุนการเปลี่ยนโครงสรางวาเปนวิธี

หนึ่ง ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลทฤษฎีนี้อาจใหความใสใจไปยังโครงการที่เปนทางการและมีความ

ชัดเจ เชนกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา ทฤษฎีนี้อาจมองไปที่โครงสรางของสถานศึกษาที่มีความชัดเจน

นอย เชนเรื่องราวของสิ่งที่รองทุกขไดรับการดำเนินการจริงความอดทนตอพิธีกรรมและพฤติกรรมที่ไมเปน

ทางการ ซึ่งการดำเนินการเชนนี้ขัดกับการไมยอมรับอยางเปนทางการขององคกรในเรื่องการลวนลามทาง

เพศ สิ่งที่เปนปรปกษ ของแนวคิดโครงสราง คือการมองวาการตอบโตนี้เปนสิ่งที่ฝงแนนและไมเพียงพอ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความเชื่อและคานิยมที่ซับซอนของคน 

                 ๒.๓.๕.๓ แนวคิดทฤษฎีวิกฤต (critical theory approach) แนวคิดนี้ใกลเคียงกับ 

ทฤษฎีผูมีอำนาจแตแนวคิดทฤษฎีวิกฤตเนนวัฒนธรรมการทำรายทางสังคมของสถานศึกษาทฤษฎีทั้งสอง 

มองการลวนลามทางเพศในเรื่องความรุนแรงและความกาวราวทางเพศในสังคมทีวามีสาเหตุจากการ

โฆษณาใหญขึ้นและการบริโภคทุนนิยมทฤษฎีนี้มองวาเปนการเก็บกดทางสังคมที่ยาวนานในรูปแบบตางๆ 
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ทางกฎหมาย ของความกาวราวเชนประเด็นที่ซอนเรนของการถายทอดทางสังคมในสถการลวนลามทาง

เพศตามแนวคิดนี้นศึกษา เปนการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความแปลก

แยกซึ่งมีสาเหตุมาจากความรุนแรง ที่ไดรับในสภาพแวดลอมที่ถูกเก็บกด ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสามารถ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไดโดยการจัด ใหมีความเมตตากรุณา โดยปญหาตางๆที่เก็บกดสามารถเปดกวาง

พูดคุยไดเพื่อผูเรียนจะไดมีสวนรวม ในกิจกรรมสถานศึกษามากขึ้นการตัดสินใจจะไดสัมพันธใกลชิดกับชีวิต

จริงของผูเรียนและบุคลากรยิ่งขึน้ 

                 ๒.๓.๕.๔ แนวคิดจริยธรรม(ethical view) แนวคิดนี้จะเห็นวาการลวนลามทาง

เพศ เปนสัญลักษณของความลมเหลวขององคกรที่จะปลูกฝงศีลธรรมจรรยาและความซื่อสัตยใหกับสมาชิก 

วิธีการแกไ วิธีหนึ่งไดแกการเพิ่มความใสใจขององคกรกับพันธกิจทางดานศีลธจริยธรรรมและเชื่อมโยงให

เกีย่วของกับ สมาชิกโดยเนนพฤติกรรมทางศีลธรรมจริยธรรมสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ 
 

๒.๔ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการคุกคามทางเพศ 
ทฤษฎีการคุกคามทางเพศที ่กลาวถึงในขางตนนั ้นแตละทฤษฎีมีขอจำกัดที ่ไมสาม 

ปรากฏการณการคุกคามทางเพศไดอยางครอบคลุมดังนั้นเลนนิค-ฮอลล (Lengnick-Hall, 1995 อางถึงใน 
พรวิภาวิภานราภัย,๒๕๕๔ ) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานโดย
ทฤษฎีนี ้ ระบุลักษณะบุคคลที ่เปนผู คุกคามวามีบุคลิกภาพอยางไรโดยดูจากพฤติกรรมในอดีตและ
บุคลิกภาพ เชน พวกฉวยโอกาส พวกไมรูตัวสถานการณที่มีโอกาสทำใหเกิดการคุกคามทางเพศในที่ทำงเชน
สัดสวนชายหญิง ไมเทากันมีเพศใดเพศหนึ่งมากกวาอีกเพศและบรรยากาศสงเสริมทางเพศ แนวคิดนี้
กลาวถึงปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล และสถานการณที่จะทำใหเมินประสบการณถูกคุกคาม
ทางเพศโดยพฤติกรรม การคุกคามทางเพศสามารถแปรเปลี่ยนตามมิติ๓ไดแกปริมาณความถี่ความรุนแรง
และรูปแบบโดยพฤติกรรม สามารถมีความตอเนื่องจากการเกิดข้ึนครั้งเดียวจนถึงบอยมากพฤติกรรมอาจจะ
มีความรุนแรงมากเชนถูกขมขืน หรือรุนแรงนอยเชนภาษาที่หยาบคายการรุกรานและพฤติกรรมอาจอยูใน
รูปทางกายภาพเชนการสัมผัส ที่ไมตองการหรือในรูปภาษาเชนขอเสนอทางเพศที่ไมตองการโดยที่เหยื่อมี
การตอบสนองการคุกคามทางเพศ โดยตรง ไดแกการเผชิญหนากับผูคุกคามหรือรองทุกขอยางเปนทางการ
หรือเปนการตอบสนองทางออม ไดแกการหลบหนีหลีกเลี่ยงหรือไมใสใจผูคุกคามซึ่งการตอบสนองของ
เหยื่อไดรับการแทรกแซงจากการแปล ความหมายพฤติกรรมนั้นและการกระทำขององคกรที่มีตอพฤติกรรม
นั้นโดยประวัติสวนบุคคลและภูมิหลัง ของเหยื่อจะมีอิทธิพลในการกำหนดวาพฤติกรรมนั้นเปนการคุกคาม
ทางเพศหรือไมและการตอบสนอง ของบุคคลอื่นอาจมีอิทธิพลตอความนาจะเปนของการตอบสนองพฤติกรรมนั้น
เชนเพื่อนรวมงานอาจจะบอกวา เหยื่อวิตกไปเองทำใหเหยื่อมีการประเมินพฤติกรรมใหมการดำเนินการองคการมีสวน
สำคัญในการแปลความหมาย พฤติกรรมวาเปนการคุกคามทางเพศและมีสวนที่แทรกอยูระหวางความสัมพันธ
ในการตอบสนองขอ และผลลัพธของบุคคลและองคกรเชนองคกรที่มีการดำเนินการที่เหมาะสมในทันที
อาจจะลดผลกระทบทางลบตอการคุกคามทางเพศที่มีตอผลลัพธของบุคคลเชนผลการปฏิบัติงานในทำนอง
เดียวกันผลกระทบทางลบ ที่มีตอผลลัพธของบุคคลจะลดผลกระทบทางลบตอผลลัพธองคกรดวย 

 
๒.๕ ผลกระทบของการคุกคามทางเพศที่มีตอผูถูกคุกคามทางเพศ 

   การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบอยางมากมายตอเหยื่อ หรือผูถูกคุกคามทางเพศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการทำงาน เห็นไดจากการศึกษาของ US. Merit Systems Protection Board จาก

การสุมตัวอยางพบวา ประมาณรอยละ๒๕ ของผูหญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเนื่องจากถูกคุกคามทาง
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เพศ(Kayeetal.,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) นอกจากนี้การคุกคามทางเพศยังมีผลตอทาง

เศรษฐกิจและการศึกษา ของผูถูกคุกคามอีกดวยอาทิความสามารถในการศึกษาการทำงาน โอกาสกาวหนา

ในการทำงานความสัมพันธ อันดีระหวางบุคคลตลอดจนความมั่นใจในการทำงานลดลงซึ่งผลกระทบเหลานี้

สงผลทำใหคุณภาพชีวิต ของผูถูกคุมคามลดลงนอกจากนี้ยังพบดวยวาประมาณรอยละ๙๐ เกิดความผัน

แปรทางดานอารมณ (Charney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) คือเกิดความเครียดมีอารมณ

โกรธกลัวซึมเศรา อยากรองไหโดยไมทราบสาเหตุมีความวิตกกังวล และรูสึกต่ำตอยคิดอยูเสมอวาทำไม

เหตุการณเชนนี้ จึงเกิดขึ้นกับตนเองนอกจากผลกระทบทางดานจิตใจแลวยังมีผลกระทบทางดานรางกาย

ดวยเชนเบื่ออาหาร รับประทานอาหารไมคอยไดซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลน้ำหนักลดปวดศีรษะไมทราบ

สาเหตุนอนไมคอยหลับ พักผอนไดนอยไมมีสมาธิ และอาจมีปญหาทางดานระบบทางเดินหายใจและระบบ

ทางเดินปสสาวะซึ่งอาการ ดังกลาวจะเปนมากหรือนอยขึ้นอยูกับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกคุกคาและการ

ปรับตัวของผูถูกคุกคามทางเพศเอง โดยอาการเริ่มแรกของผูถูกคุกคามทางเพศคือมีความสงสัยหรือรู สึก

สับสนวาตัวเองผิดหรือไมในพฤติก ที่เกิดขึ้นและเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไรผูถูกคุกคามทางเพศ

อาจปฏิเสธวาเหตุการณที่เกิดข ไมเปนความจริงซึ่งอาจเปนเพราะตกใจมากเกินไปที่ถูกคุกคามทางเพศอยาง

ตอเนื ่องตลอดจนมีความวิตกกังว ตลอดเวลา ผู ถูกคุกคามทางเพศจะเกิดความรู สึกในแงที ่ไมด ีตอ

สถาบันการศึกษาหรือสถานที่ทำงตนกำลัง ศึกษาหรือทำงานอยูเมื่อปญหาไมไดรับการแกไขก็จะทำใหความ

วิตกกังวลเพิ่มพูนมากขึ้นทำใหผูถูกคุกคาม ทางเพศเกิดภาวะซึมเศรานอกจากนี้ความมั่นใจในตนเองยังถูก

ทำลายดวย เมื่อถึงจุดวิกฤตตัวของลูก จะลดคุณภาพในการทำงานลงในขณะที่นักเรียนนักศึกษาก็จะสนใจ

ในการเรียนลดลงและในที่สุดเมื่อไมสามารถ แกไขปญหาดังกลาวไดผูถูกคุกคามทางเพศก็จะเกิดอาการทาง

จิตซึ่งตองไดรับการแกไขและรักษาจากจิตแพทย และผูเชี่ยวชาญตอไป (Charney, 1994 อางถึงใน พรวิภา 

วิภานราภัย,๒๕๕๔) 
กลาวโดยสรุปก็คือการคุกคามทางเพศมีผลกระทบทั้ง๒ดานคือกระทบตอบุคคล และ

กระทบตอองคกรซึ่งหมายถึงสถานที่ทำงานและสถานศึกษาโดยสวนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอยางมาก ตอ
จิตใจอารมณสังคมตลอดจนชีวิตความเปนอยูของผูถูกคุกคามทางเพศซึ่งถาเกิดในสถานที่ทำงานก็จะทำให 
ผูถูกคุกคามทางเพศตองสูญเสียทางดานเศรษฐี เชนในกรณีผูถูกคุกคามทางเพศตองออกจากงานหรือโอกาส 
ในความกาวหนาในการทำงานลดลงแตถาเกิดกับนักเรียนนักศึกษาแลวคุณภาพในการศึกษาก็จะลดลง ซึ่งมี
ผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของผูถูกคุกคามทางเพศและอาจมีผลตอบุคคลที่อยูรอบขางไมวาจะเปนญาติ พี่
นองเพื่อนรวมงาน และสังคมรอบขางของผูถูกคุกคามทางเพศสำหรับผลตอองคกรซึ่งหมายถึงสถานที่
ทำงาน และสถานศึกษานั้นจะทำใหสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษานั้นเปนสถานที่ซึ่งไมปลอดภัยทำใหมีการ
ปรับเปลี่ยน ผูทำงานอยูเสมอขวัญและกำลังใจของผูทำงานลดลงซึ่งทำใหผลผลิตของงานที่ทำลดลงดวย 
 

๒.๖การชวยเหลือทางดานจิตใจสำหรับผูที่ถูกคุกคามทางเพศ 

   ประมาณรอยละ๑๒ ของผูที่ถูกคุกคามตองการความชวยเหลือทางดานจิตใจ(Charney, 

1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) ในการประเมินภาวะของผูที่ถูกคุกคามทางเพศและการดูแล ผู

ที่มีปญหาทางดานจิตใจนั้นพบวามีความแตกตางกันตามลักษณะของผูปวยแตละบุคคลเชนประเภทหรือ

ชนิด ของการคุกคามทางเพศการปรับตัวของผูถูกคุกคามอายุเพศ สถานภาพ ของผูถูกคุกคามทางเพศเปน

ตน สำหรับการรักษานั้นจะเริ่มตนเหมือนกันคือเริ่มดวยการสัมภาษณเพื่อหาขอมูลประกอบการรักษา 
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   ทั้งนี้ผูถูกคุกคามทางเพศโดยสวนใหญจะแสดงออกใหเห็นในลักษณะของความไมแนใจ 

ในการเขาหาบุคคลที่จะรับปรึกษากลาวคือไมแนใจวาผูที่ใหคำปรึกษาจะชวยเหลือตนเองไดหรือไมและไม

แนใจ ในผูใหคำปรึกษาโดยคิดวาผูที่รับปรึกษาอาจจะคิดวาตนเอง(ซึ่งหมายถึงผูถูกคุกคามทางเพศ)เปน

ผูสรางปญหา ซึ่งปญหาดังกลาวจะทำใหผูถูกคุกคามทางเพศเกิดความเครียดซ้ำสองแตในรายที่ผูถูกคุกคาม

ทางเพศไววางใจ ในผูใหคำปรึกษาปญหาอาจจะไมเกิดขึ้นไดอยางไรก็ตามการแกไขที่สำคัญก็คือตัวผูให

คำปรึกษาตองสราง สัมพันธภาพสวนบุคคลโดยการแสดงความมั่นใจใหผูถูกคุกคามทางเพศเห็นวาผูให

คำปรึกษาจะสามาร ผูถูกคุกคามทางเพศไดโดยการพยายามเขาใจในสถานการณที่ผูถูกคุกคามทางเพศได

ประสบมาซึ่งอาจจะตอง ใชระยะเวลาพอสมควรในขั้นตอนนี้โดยเมื่อผูถูกคุกคามทางเพศเกิดความไววางใจ

ในผูใหคำปรึกษาแลว ความเครียดครั้งที่สองจากผูถูกคุกคามทางเพศก็สามารถทำการรักษาในขั้นตอนตอไป

ไดจะหมดลง 

   ผูที่ไดใหคำปรึกษาแกผูถูกคุกคาตางยอมทางเพศรับวาปจจัยพื้นฐานและปญหาของการ

สัมภาษณ ก็คือการผูกมิตรกับผูถูกคุกคามทางเพศนั่นเองซึ่งคารแมน(Carman, 1989 อางถึงใน พรวิภา 

วิภานราภัย,๒๕๕๔) ไดใหขอสังเกตวาผูถูกคุกคามทางเพศตองการความอบอุนความปลอดภัยฉะนั้นจึง

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชความสามารถเพื่อสรางความสัมพันธตอผูถูกคุกคามทางเพศอยางเต็มที่ใหผูถูก

คุกคามไดเลาเรื ่องประสบการณเกี ่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศภายใตสภาวะอารมณและความรูสึกที่

ปลอดภัยเมื่อผูถูกคุกคามทางเพศเริ่มใหขอมูลและวิเคราะหขอมูลรวมกับผูใหคำปรึกษาก็จะสามารถหาทาง

แกไขปญหาตางๆไดในที่สุดจากการใหการรักษาพบวาการใหขอมูลที่เปนจริงและการเขาใจในปญหาของผู

ถูกทางเพศที่ไดประสบมาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจะชวยใหการรักษาประสบความสำเร็จนอกจากนี้การ

เรียนรูในการแกไขปญหารวมกันจะทำใหผูถูกคุกคามทางเพศเองจะสามารถปรับตัว เพื่อแกไขปญหาและ

ดำรงในสังคมไดตามอัตภาพ (Charney,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 

 

๒.๗การปองกันและแกไขการคุกคามทางเพศ 

   The American Nurses Association (ANA) (Mrkwickaq, 1994 อางถึงใน พรวิภา 

วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ไดเสนอวิธีการปองกันและแกไขปญหาการคุกคามทางเพศโดยเสนอไว๒ ระดับคือ

ระดับนายจาง ผูบริหารและระดับลูกจางดังนี ้

 

   ๑. ระดับนายจางผูบริหาร(Employer Prevention) ตองมีการกำหนดนโยบายและแจง

ให ลูกจางทราบเกี่ยวกับนโยบายการหามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานมีการกำหดวิธีการฟองรอง 

หรือการเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศโดยการปดประกาศใหทราบโดยทั่วกันนอกจากนี้ควรมีการฝก 

ผูบริหารในระดับตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ตอง

ไดรับความรวมมือในการปฏิบัติอยางเครงครัด และตอเนื่องจากนายจางผูบริหาร และลูกจาง 

   ๒. ระดับลูกจาง(Employee Prevention) โดยมากแลวจะเนนในเรื ่องการปองกัน

ตนเอง จากการถูกคุกคามทางเพศซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี ้
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        ๒.๑ เผชิญหนาผูทำการคุกคามทางเพศโดยโตตอบเปนบางครั้งถาจำเปนและขอรอง

ให การกระทำดังกลาว 

        ๒.๒ รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา 

        ๒.๓ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศโดยแสดงรายละเอียดใคร ทำอะไร ที่

ไหน และเวลาเทาไหรแลวทำสำเนาเก็บไว 

        ๒.๔ หาผูสนับสนุนจากที่อื่นหรือจากองคกรอื่นซึ่งสามารถเรียนรูจากการคุกคาม 

ประเภทและผูทำการคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะทำใหการของผูถูกคุกคามมีน้ำหนักมากขึ้น จะเห็นไดวา 

นโยบายในที่ทำงานเกี่ยวกับการปองกันการคุกคามทางเพศในสถานทำงานเปนสิ่งที่สำคัญการใหความรู 

การใหการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตลอดจนการออกกฎระเบียบตางๆ และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

นั้น ก็เปนวิธีหนึ่งในการปองกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานไดและเมื่อนายจางไดทราบวามี

การคุกคาม ทางเพศเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานจริงภายหลังจากการสอบสวนแลวนายจางผูบริหารมีกลวิธีใน

การจัดการคือ 

    ๑. ตักเตือน (Langlow, 1996 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 

    ๒. เปลี่ยนหนวยงาน 

    ๓. ตัดเงินพิเศษ (Bonus)  

    ๔. ใหออก 

    ๕. ไลออก 

    ๖. แกไขสถานการณใหผูถูกคุกคามเชนใหการขอโทษเหยื่อตอหนาบุคคลอื่น 

 

    ๗. จายคารักษา (ถามี) คาปรึกษา (จิตแพทยหรือทนายความในกรณีที่มีการ

ปรึกษาจิตแพทย และมีการฟองรอง) 

    นโยบายของสถานที่ทำงานในการปองกันการคุกคามทางเพศนั้นเปนสิ่งสำคัญ

นอกเหนือจ การปองกันตนเองของผูทำงานแลวการประกาศใหผูทำงานทราบเกี่ยวกับนโยบายการหามมี

การคุกคามทางเพศ ในสถานทำงานจะเปนวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันการคุกคามทางเพศไดและหากแมมีการ

คุกคามทางเพศเกิดขึ้น ในสถานทำงานจริงนายจางผูบริหารจะตองเปนผูมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ

จัดการและสอบสวน เพื่อแกไขปญหาดังกลาวมิใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาอีก 

 

    ดังนั้นจึงสรุปไดวาเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นจะตองมีเหตุการณ ๑ หรือ๒ 

เหตุการณนี้เกิดขึ้นคือ 

    ๑. ผูถูกคุกคามเหยื่อเก็บตัวไมยอมเปดเผยเหตุการณ 

    ๒. มีการฟองรองการเรียกรองตอสูกันในระดับสูงตอไป 
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บทที่ 3 

 

 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของสาธารณสุขอำเภอพล 

 

   แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

จัดทำขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน

ทุกคน ไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือ

คุกคาม ในที่ทำงานทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ กระทรวงสาธารณสุข

จะส และรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสราง

ความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น 

และจะดำเน ตอกรณีการรองเรียนเรื ่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมทั้งจัด

สภาพแวดลอมแ ตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น 

 

   ๓.๑ ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

             การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึงการกระทำใด ๆ หรือ

พฤติกรรมที่สอไปในทางเพศ ที่เปนการบังคับใชอำนาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความแสดงดวยเสียง

ทาทาง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอยาง

อื่นในทำนอง โดยประการที่นาจะทำใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถ 

และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ 

โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอ 

ทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

 

๓.๒ พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

           ๓.๒.๑ ระดับบุคคล 
         (๑) บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา  
 และผูใตบังคับบัญชา  
         (๒) บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที ลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูที่

ไมสนิทสนม/ เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอก

เวลาทำงาน เปนตน 

         (๓) บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวง

ละเมิด/ คุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหาก

มีปาว เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมทั้งความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย 
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         (๔) ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงใน 

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 

         (๕) ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหองโดยเฉพาะ

นอกเวลา ทำงาน หรือปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนทราบ

กอนทุก 

         (๖) บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็น

คณุคาการทำงานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอื่น 

         (๗) สรางทัศนคติใหบุคลากร ไมทน ไมยอมรับ และไมเพิกเฉย ตอพฤติกรรมการ

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

         (๘) เพื่อนรวมงานที่รับทราบปญหาตองไมเพิกเฉยรักษาความลับรวมทั้งหาแนวทาง 

การชวยเหลือที่เหมาะสม 

           ๓.๒.๒ ระดับองคกร 

         (๑) หนวยงานจะตองมีการประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร (เชน 

ประกาศ คำสั่ง) ในการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคลโดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรใน

องคกรรับทราบ อยางทั่วถึงเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สราง

วัฒนธรรม และจิตสำนึกในการเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเปนการปองกันไมใหเกิดการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในที่ทำ 

         (๒) หนวยงานจะตองมีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวง

ละเมิ หรือคุกคามทางเพศในที ่ทำงานที ่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหนวยงาน รวมทั ้งผู ที่

ดำเนินงานท กับหนวยงาน เชน นักศึกษา นักศึกษาฝกงาน ผูรับจางโดยใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวน

รวมฯลฯ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ รวมทั้งตองประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบกรทุกคน 

ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

         (๓) หนวยงานจะตองมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบุคลากรทุก

คน ใหไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตลอดจนประชาสัมพันธชองทางการขอรับความชวยเหลือ 

หรือรองเรียนกรณีเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 

         (๔) จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากมีสวนรวมเพื่อเกิดการเรียนรูและยอมรับความ

เสมอภาระหวางบุคคล 

         (๕) หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ และแนวทางในการแกไขในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นจัดสภาพแวดลอมที่ดี ที่สามารถ 

ปองกันปญหาการลวงละเมิดทางเพศดังนี ้

          (๕.๑) กรณีสำนักงานควรจัดสถานที่ทำงานในลักษณะเปดเผย โลง มองเห็นได

ชัดเจน และติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณที่เหมาะสม  

          (๕.๒) กรณีหนวยบริการผูปวย 

 โรงพยาบาล 
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             -หองตรวจเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะตองมีผูชวย

แพทยซึ่งเปนบุคคลที่สามอยูดวย 

             -หองใหคำปรึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเปนไปตาม

กลุมเปาหมายแตควรคำนึงถึงการปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 

             -ติดตั้งกลองวงจรปดใหเพียงพอในการรักษาความปลอดภยั 

             -จัดใหมีแสงสวางและกลองวงจรปดบริเวณทางเดินระหวาง

หอพัก เจาหนาที่ กับอาคารบริการผูปวย อยางเพียงพอ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

             -จัดระบบเตือนภัย/การปองกันเชนกลองวงจรปดกริ่งสัญญาณเสียงดัง

ใหผูอาศัยอยูใกลไดยิน 

             -จัดระบบการขึ้นเวรคูรวมกับเจาหนาที่จิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจำหมูบานญาติเพื่อนบานใกลเคยีงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

             -จัดใหมีแสงสวางและกลองวงจรปดบริเวณทางเดินระหวาง

หอพัก เจาหนาที่ กับอาคารบริการผูปวย อยางเพียงพอ 

         (๖) จัดใหมีชองทางและกำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรี กรณีการ

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหนวยงานที่ทำใหผูรองเรียนมีความมั่นใจไดวาไดไดอยางเหมาะสม กรณีที่

ผูรองเรียนไมไดรับการแกไขปญหา ผูรองเรียนสามารถรองเรียนไปยังห ตามสายบังคับบัญชาได 

         (๗) ผู ใหคำปรึกษาควรมีความสามารถรู  ในการชวยเหลือตามแนวทางของ

หนวยงาน ที่กำหนด และตองไมเพิกเฉย รวมถึงตองรักษาความลับ 

         (๘) กรณีทีม่ีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

                -ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริงจำนวนไม

เกิน๕คนประกอบดวยประธานคณะทำงานที่มีตำแหนงสูงกวาคูกรณีบุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของ

คูกรณี โดยมีตำแหนงไมต่ำกวาคู กรณีโดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผูเสียหายไม และใหมีบุคคลที่

ผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือ 

                -ใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการสอบขอเท็จจริง 

         (๙) การแกไขและจัดการปญหาตองดำเนินการอยางจริงจังโดยทันทีและเปนไป 

ตามเวลาที่กำหนดในแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการ และ

ตองเปนความลับ เวนแตคูกรณีทั้งสองฝายยินดีใหเปดเผย รวมทั้งใหความเปนธรรมต เทาเทียมกัน กรณีที่

ขยายเวลาออกไป ตองมีเหตุผลทีด่ีพอ 

         (๑๐) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนและผูเปนพยาน เมื่อมีการ

รองเรียนแลว ผูรองเรียนและผูเปนพยานจะไมถูกดำเนินการใด ๆ ที่กระทบตอห หรือการดำรงชีวิต หาก

จำเปนตองมีการดำเนินการใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูรองเรียนและผูเปนพยานรวมถึงขอรองขอ

ของผูเสียหาย ผูรองเรียน หรือผูเปนพยาน ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคล หรือที่รับผิดชอบตามความ

เหมาะสม และหนวยงานตองใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 
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         (๑๑) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา โดยในระหวางการรองเรยีน 

ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียว และตองมีการให

โอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มที่แสดงเอกสารรวมทั้งสิทธิในการ/ พยานหลักฐาน

แกขอกลาวหา 

         (๑๒) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตองประกาศเจตนารมณการปองกัน 

และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนว

ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามแบบรายงาน ที่

กำหนดมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานไปยังศูนยประสานเพื่อ การ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลา 

ของทุกป 

 

๓.๓ ลักษณะการกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

             การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวางซึ่งไมสามารถระบุ

เพศ ไดอยางครอบคลุมทั้งหมดอยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทำไม

ตองการ และมีความรูสึกเดือดรอนรำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิด

ทางเพศ อาท ิ

     (๑) การกระทำทางสายตา เชน 

         - การจองมองรายกายที่สอไปในทางเพศชอนใตกระโปรง มองหนาอก หรือจองลง

ไปที่คอเสื้อ จนทำใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื่นที่อยูบริเวณดังกลเชนเดียวกัน 

เปนตน 

     (๒) การกระทำดวยวาจา เชน 

          -การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรงและการแตงกายที่สอไปทางเพศ 

          -การชักชวนใหกระทำการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทำไมพึงประสงคและไมตอ 

การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ           

          -การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท

ลามก การเรียกผูหญิงดวยคำที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน 

          -การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และ

การพูดสอไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศการสรางเรื่องโกหก หรือ

การแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 

      (๓) การกระทำทางกาย เชน 

          -การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลำรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศการถูไถ

รางกายผูอื ่นอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบการหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวย

โอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น ที่ไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก 
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          -การรบเราโดยที่อีกฝายไมใหความสนใจการตั้งใจยืนใกลชิดเกินไปการตอนเขามุม 

หรือขวางทางเดินการยักคิ้วหลิ่วตาการผิวปากแบบเชิญชวนการสงจูบการเลียริมฝปากการทำทาน้ำลายหก 

การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

      (๔) การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

          -การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตำแหนงหนาที่การงานทุนการศึกษาผล

การเรียน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการทำงาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอม

มีเ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทำอยางอื่นท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเพเปนตน 

          -การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำราย กา

รบ ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา 

      (๕) การกระทำอ่ืนๆ ของการกระทำทางเพศที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน 

          -การแสดงรูปแบบ วัตถุและขอความที่เกี ่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพ

เปลือย ในที่ทำงานและในคอมพิวเตอรของตน 

          -การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชนแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือยการการเขียนหรือ

วาดภาพ ทางเพศในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ 

          -การสงขอความ รูปภาพ สัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน เชน ทวิต

เตอร อินสตาแกรม ไลน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 

๓.๔ สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

          (๑) แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ 

          (๒) สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทำหยุดการกระทำและเรียกผูอื่นชวย 

          (๓) บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึก (video 

clip) (หากทำได) 

          (๔) บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น วัน เวลา 

และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ/ หรือของพยานและอบุคคลที่สามซึ่งถูกกลาวถึง 

หรืออยูในเหตุการณ 

          (๕) แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจราบทันท ี

          (๖) หารือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนและแจงปญหาที่เกิดขึ้นบุคคล

หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเองโดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไปเปนเพื่อนก 

          (๗) กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก

ผูถูกกระทำ 

 

๓.๕ หลักการพื้นฐานในการใหความชวยเหลือผูที่ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

             การชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศควรดำเนินการตามหลักการพื้นฐาน 

คือLIVES ประกอบดวย 



24 
 

            (๑) การรับฟงListen(: L) หมายถึง การรับฟงถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยาง

ตั้งใจ ดวยความเห็นใจ และไมตัดสินถูกผิด เพื่อใหถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่

ตน ตองการกับุคคลที่ตองการใหความชวยเหลือในที่ปลอดภัยและเปนสวนตการรับฟงเปนสวนสำคัญที่สุดว 

ที่จะเยียวยาทางดานอารมณ 

           (๒) การสอบถามเกี่ยวกับความจำเปนและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns: 

I) หมายถึง การสอบถามเกี่ยวกับความจำเปนและความกังวล ประเมินและตอบสนองตอความจำเปนและ

ความกังวล ดานตางๆ ของผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทั้งทางอารมณทางกาย ทางสังคมและการ

ปฏิบัติตามหนาที่ เพื่อที่จะรับรูวาอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศและเคารพ

ตอความตองการ และตอบสนองตอความจำเปนที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองการ รับฟงและให

ความใสใจ ตอสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเกี่ยวกับความจำเปนและความกังวล ซึ่งตองแยก

ความจำเปน และขอกังวล เปนดานตาง ๆ ไดแก ความจำเปนทางกายความจำเปนทางอารมณ หรือความ

จำเปนทางเศรษฐกิจ ความกังวลดานความปลอดภัย หรือความชวยเหลือทางสังคมที่ผูถูกลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศจำเปนตองไดรับ 

          (๓) การทำใหผู ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นวาตนเองมีคุณคา (Validate) 

หมายถึง การแสดงออกถึงความเขาใจและเชื่อในสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกลาว และใหความ

มั่นใจวา ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไมถูกตอวาเพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบ

วา ความรูสึกของตนเปนสิ่งปกติและสามารถพูดถึงความรูสึกของตนไดอยางปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิที่จะอยู 

โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว 

           ทั้งนี้การใหคุณคากับประสบการณของคนอื่นหมายถึงการใหบุคคลนั้นรับรูถึงการรับฟง 

อยางตั้งใจและเขาใจถึงสิ่งที่บุคคลดังกลาวพูดตลอดจนเชื่อโดยที่ไมตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟง 

          (๔) การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผูถูก

ลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศถึงแผนที่จะปกปองผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคามหาก

เกิดความรุนแรง ขึ้นอีกเพื่อชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณและวางแผนถึง

ความปลอดภัยในอนาคต 

           ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเอง 

แตบางคนอาจจะไมไดคิดถึงประเด็นนี้ และยังไทราบวามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งควรอธิบาย 

ใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอทราบวาความรุนแรงจากคนใกลชิดจะไมหยุดไดดวยตัวเอง แตมี

แนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนและจะเกิดบอยครั้ง 

           ทั้งนี้การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเปนกระบวนการที่ไมอาจจะ

เกิดขึน้จากการพูดคุยในครั้งเดียวควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยนี้ดัง 

             (๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการไดรับความรุนแรงทางเพศโดยผูถูกกระทำ

รุนแรง ทางเพศมักจะรูจักผูที่กระทำ 

             (๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหนาของความรุนแรงจากคนใกลชิด 

          (๕) การชวยเหลือ (Support)หมายถึงสนับสนุนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดย

ใหเขาถึงขอมูลบริการและการชวยเหลือทางสังคมเพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเขาถึง
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แหลงชวยเหลือสำหรับดานสุขภาพความปลอดภัยและการชวยเหลือทางสังคมทั้งนี้สามารถ พูดคุยกับผูถูก

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจำเปนที่ตองการโดยมีแนวทางการชวยเหลือ ดังนี้ 

            (๕.๑) สอบถามผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตนในขณะนี้ 

โดยสอบถามวาอะไรที่จะชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอไดมากที่สุดหากสามารถชวยเหลือได

ในขณะนี้ 

            (๕.๒) ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่ม ี

            (๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความชวยเหลือทางสังคมโดยพิจารณาวาผูถูกลวงละเมิดหรือ

คุกคาม ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัวเพื่อน หรือคนที่ไววางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยดวยไดหรือไม

และมีบุคคล ซึ่งสามารถชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม 

 

๓.๖ การดำเนินงานตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ

ทำงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

             กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในสังกัดทุกแหง ทั ้งสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคสำนัก

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หนวยงานระดับกรม หนวยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรมราชชนก 

ดำเนินการตามแนวทางปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหนวยงานดังนี้ 

             (๑) ผูบริหารหนวยงาน ประกาศเจตนารมณตอตานการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพ 

ในการทำงานทุกรูปแบบ 

             (๒) แตงตั้งคณะทำงานปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน

การทำงาน ประจำหนวยงาน เพื่อเปนกลไกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเ 

ในการทำงานในระดับหนวยงาน 

             (๓) จัดทำแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทำงานของหนวยงาน 

             (๔) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเ ในการทำงานของหนวยงาน ใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ 

             (๕) จัดกิจกรรณรงคใหความรู สรางจิตสำนึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เพื่อปองกัน

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางตอเนื่อง 

             (๖) จัดสถานที่ทำงานใหเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการลวงละเมิดหรือค ทาง

เพศในการทำงาน 

             (๗) ประเมินความเสี่ยงสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบสถานที่ทำงาน ทุก ๖ เดือน 

ตามชวงเวลา เชน กลางวัน และกลางคืน 

             (๘) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทำงาน 

             (๙) แกไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันท ี
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             (๑๐) สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงานของหนวยงานใหคณะทำงาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

             (๑๑) รายงานผลการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศ ในการทำงานของหนวยงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 
๓.๗ มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

             (๑)  เมื่อมีการรองทุกขแลวผูร องทุกขและผู เปนพยานจะไมถูกดำเนินการใด ๆ ที่

กระทบตอหนาที่ การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเปนตองมีการดำเนินการใด ๆ เชน การแยกสถานที่

ทำงานเพื่อปองกันมิใหผูรองท ผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผู

รองทุกขและผูเปนพยาน 

             (๒) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถาน หรือ

วิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตามความเหมาะสม 

             (๓) ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

๓.๘ มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

             (๑)  ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรมแล 

การปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น 

             (๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยาเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ

แสดงเอกสาร/ พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 

 

๓.๙ ชองทางการองเรียนกรณี การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวง

สาธารณสุข 

           (๑)  รองเรียนผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธาร 

www.stopcorruption.moph.go.th 

           (๒)  รองเรียนทางไปรษณีย ที่ ตูปณฝปณ. กระทรวงสาธารณสุข.9 11000 

 

๓.๑๐ หนวยงานรับเรื่องราวรองทุกขภายในกระทรวงสาธารณสุข 

             (๑)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

             (๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

             (๓) ศูนยพึ่งได OSCC (: One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาลทุกแหง 

             (๔) ศูนยรับเรื่องรองเรียนระดับกรม 

             (๕) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



27 
 

 
บทที่ ๔ 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยกรณีการลวงละเมิด  

หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของสาธารณสุขอำเภอพล 

 
๔.๑ กระบวนการรับเรื่องรองเรียก 

 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) ขอบเขต 

                 เริ่มจากศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขรับเรื่องรองเรียนกรณี

การลวงละเมิดจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ในที่ทำงานของหนวยงา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแลวลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสสงเรื่อง ใหเจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมสรุปเนื้อหา และเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขะกรรม

การ ฯ ไดรับเรื่องแลว ดำเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท หากผลการไกลเกลี่ยเปนที่พอใจของผูเสียหายฯ และ

ผูเสียหายยินยอมใหย ใหคณะกรรมการ ฯ ยุติเรื่อง แตหากผูเสียหายยังคงประสงคจะดำเนินการทางวินัย

กับผูกรลวงละเมิดะทำ หรือคุกคามทางเพศใหคณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่องตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ

พิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตอไป 

         (๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                 ๑) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารับเรื่องรองเณสุขกรียนณีการลวง

ละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศในที่ทำงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

                 ๒) เจาหนาที่งานสารบรรณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนรับ 

ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องไปยังเจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

                 ๓)เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมรับเรื่องและทำการสรุปเนื้อหาแลวเสนอเรื่อง 

ตอคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรว 

สาธารณสุข
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                 ๔)หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขตามที่เจพิจารณา

เรื่องหนาที่ กลุมงานคุมครองจริยธรรมเสนอและลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอ

พิพาท กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 

                 ๕) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ระหวางผูเสียหายฯ และผูกระทำการลวง

ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานหากผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่องกรรมการใหคณะฯ ยุติเรื่อง แต

หากผูเสียหายยังคงตองการใหดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำความผิดกรรมการฯใหคณะเสนอเรื่อง ไปยัง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยตอไป 

                 ๖) เขาสูกระบวนการดำเนินการทางวินัย 

 

๔.๒ กระบวนการดำเนินการทางวินัย 
๔.๒.๑ กรณีขาราชการกระทำการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
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          (๑) ขอบเขต 

                 เริ่มจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผูเสียหายตอง

ใหดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติ 

ผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้อง 

คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหนาที่และรายงานผลใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
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เมื ่อพิจารณาแลวเห็นวากรณีไมมีมูลใหยุติเรื ่องไดหากมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื ้องตน

ดำเนินการ ดังนี้ ๑) กรณีมีมูลความผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน

ใหทราบ ใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสววินัย อยางไมรายแรงก็ได ถาผลการสอบสวนเห็นวาไมไดกระทำผิดตามขใหสั่งยุติเรื่องอกลาวหาและ

หากผลการสอบสวน เห็นวากระทำผิดใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือนแลวแตกรณีหรืองด

โทษ ๒)กรณีมีมูลความผิดวินัย อยางรายแรง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง แลวเสร็จ

เมื่อสอบสวนใหรายงานผลการสอบสวน และเสนอความเห็นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อ

ไดพิจารณาแลวเห็นวาผู ไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่องหากกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่ง

ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษปลดออก หรือไลออกแลวแตกรณีรายงานไปให อ.ก.พ.

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา แลวสั ่งตามมติของ อ .ก.พ.ระทรวงสาธารณสุขนิติกรประจำเขตและ

ผูอำนวยการกลุมเสริมสรางวินัย และระบบคุณธรรม ดำเนินการเพื่อแจงผลใหผูเสียหายทราบ รายงานผล

ใหสาธารณสุขนิเทศกประจำเขต และแจงผลการดำเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อรวบรวมขอมูล 

 

          ( ๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                 ๑) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลวและผูเสียหายตองการ

ใหดำเนิน ทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไปตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติ ผาน

กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

                 ๒) กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมรับเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกล

เกลี่ยแล และผูเสียหายตองการใหดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไปจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอ

พิพาท กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 

                 ๓) เจาหนาที่งานสารบรรณกลุมงานเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมลงทะเบียนรับ 

ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องไปยังนิติกรผูรับผิดชอบ 

                ๔) นิติกรผูรับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสา

ธารสุข 

                ๕) ผู อำนวยการกลุ มสรางวินัยและระบบคุณธรรมเสริ พิจารณาเรื ่องตามที ่นิติก 

ผูรับผิดชอบเสนอ และลงในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขาม 

                ๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทน  พิจารณาเรื่อง

ที่เสนอ 

               ๗) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)หรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนพิจารณาและสั่งการ 

โดยแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการผูนั้นกระทำ

ผิดหรือไม 
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               ๘) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                ๙) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน 

         ๙.๑) กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการกระทำผิดวินัยใหสั่งยุติเรื่องได 

         ๙.๒) แจงผูรอง (กรณีลงชื่อ) 

         ๙.๓) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการกระทำผิดวินัยใหแจงผูรอง (กรณลีงชื่อ) 

                ๑๐) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการกระทำผิดวินัย 

           ๑๐.๑) กณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยมีพยานห ในเบื้องตน

อยูแลวและไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหทราบ และรับฟงคำชี้แจงของผูถูก และ

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 เห็นวาไดกระทำผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็

ได หรือ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงก็ไดตามมาตรา 92 ทั้งนี้ ถาผลการสอบสวนเห็นวา

ไมไดกระทำผิด ตามขอกลาวหาก็ใหสั ่งยุติเรื่องแตผลการสอบสวนเห็นวากระทำผิดตามขอกลาวใหสั่ง

ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษแลวแตกรณีแลวรายงานอ.ก.พ.กระทรวง

สาธารณสุข 

           ๑๐.๒) กรณีมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนา ตามมาตรา 57 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน.2551 วินัยอยาง

รายแรงตามมาตรา 93 เมื่อสอบสวนเสร็จใหรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นตอผูสั ่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนและไดพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทำผิดตามขอกล ใหสั่งยุติเรื่องแต

หากไดกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งลงโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือนลดเงินเดือน ง ปลดออก หรือไลออก

แลวแตกรณี แลวรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 

             ทั้งนี้ กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงและความผิดวินัยอยางรายแรงกอนออกคำสั่ง

ลงโทษตองสงเรื ่องให อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาโทษกอน 

                ๑๑) อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย 

               ๑๒) ผูสั่งบรรจุตามมาตรา 57แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 สั่งตามมติของ อ.ก.พ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด ก.พ. 

               ๑๓) นิติกรประจำเขต และผู อำนวยการกลุ มเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

ดำเนินการ 

           ๑๓.๑) แจงผลใหผูรองทราบ 

           ๑๓.๒) รายงานสาธารณสุขนิเทศกประจำเขต รับทราบผล 

           ๑๓.๓) แจงผลการดำเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อรวบรวมขอมูล 

           ๑๓.๔) ศูนยปฏิบัการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมขอมูล 
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๕.๒.๒  กรณีพนักงานราชการกระทำการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



35 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(๑) ขอบเขต 

      เริ่มจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ

ทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผูเสี ตองการให

ดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับ ใหปฏิบัติราชการแทน 

ผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อพิจารณา หรือพิจารณา

เบื้องตนคณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหนาที่และรายงานผลใหปลัดกระทรวง สาธารณสุข

พิจารณากรณีไมมีมูลใหยุติเรื่องได กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนดำเนินการ ดังนี้ ๑) มี

มูลความผิดวินัยอยางไมรายแรง และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐ ใหสั่งลงโทษตามควรแก

กรณี โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสว อยางไมรายแรงก็ได ถาผล

การสอบสวนเห็นวาไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวน เห็นวากระทำผิด

ใหสั ่งลงโทษลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทนแลว มีมูลความผิดวินัยอยาง

รายแรง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบส ใหรายงานผลการสอบสวน และเสนอ

ความเห็นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อไดพิจารณ เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทำผิดตาม

ขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่อง หากกระทำผิดตามขอกลา ภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน 

หรือไลออกนิติกรประจำเขต และผูอำนวยการ กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมดำเนินการเพื่อแจง

ผลใหผูรองทุกขทราบ รายงานผลใหสาธาร ประจำเขต และแจงผลการดำเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวม 

 

 

  (๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         ๑) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื ่องรองเรียนที ่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผู เสียหายต ให

ดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอ ใหปฏิบัติราชการ

แทนผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

         ๒) กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมรับเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแล 

และผูเสียหายตองการใหดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไปจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

กรณีการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 

         ๓) เจาหนาที่งานสารบรรณกลุมงานเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมลงทะเบียนรับ ใน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องไปยังนิติกรผูรับผิดชอบ 

         ๔) นิติกรผู ร ับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

         ๕) ผูอำนวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่ ผูรับผิดชอบ

เสนอ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

         ๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนพิจารณาเรื่องที่

เสนอ 

         ๗) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการพิจารณาและสั่งการ

ทน โดยแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานร กระทำ

ผิดหรือไม 
         ๘) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         ๙) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน / พิจารณาในเบื้องตน 

              ๙.๑) กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาใหยุติเรื่องได 

             ๙.๑) แจงผูรอง (กรณีลงชื่อ) 

             ๙.๑) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยใหแจงผูรอง (กรณีลงชื่อ) 

       ๑๐) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหา 

             ๑๐.๑) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยมีพยานห ใน

เบื้องตนอยูแลวและไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหทราบและรับฟงคำชี้แจงของผูถูก

กลาวหา และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาไดกระทำผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณ 

โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงก็ได ทั้งนี้ 

ถาผลการสอบสวนเห็นวาไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาก็ใหสั่งยุติเรื่องแตหากผลการสอบสวน เห็นวา

กระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน แลวแต 

 

             ๑๐.๒) กรณี มีมูลความผิดวินัยอยางรายแรงปลัดกระทรวงสาธารณให สุข แตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จใหรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห 

ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติ
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เรื่อง แตหากไดกระทำผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน

หรือไลออก แลวแตกรณ ี

       ๑๑) นิติกรประจำเขต และผูอำนวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการ 

             

             ๑๑.๑)  แจงผลใหผูรองทราบ 

             ๑๑.๒) รายงานสาธารณสุขนิเทศกประจำเขต รับทราบผล 

             ๑๑.๓) แจงผลการดำเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อรวบรวมขอมูล 

       ๑๒) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมขอมูล 
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๔.๒.๓ กรณีลูกจางประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทาง

เพศในการทำงาน 
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(1) ขอบเขต  
เริ่มจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน

การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผูเสี ตองการ
ใหดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับ ใหปฏิบัติราชการ
แทน านกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อพิจารณา หรือพิจารณา
เบื้องตนคณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหนาที่และรายงานผลใหปลัดกระทรวง สาธารณสุข
พิจารณากรณีไมมีมูลใหยุติเรื่องได กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต ดงันี้ 1) มีมูลความผิด
วินัยอยางไมรายแรง และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณี โดย
ไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อยางไมรายแรงก็ได ถาผล
การสอบสวนเห็นวาไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่อง และหาก เห็นวากระทำผิดใหสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดขั้นคาจาง หรืองดโทษมีมูลความผิดวินัยแลวแตกรณ2ี) อยางรายแรง แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จใหรายงานผลการสอบ และเสนอความเห็นตอ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อไดพิจารณาแลวเห็นวาผู  
ไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่องดตามขอกลาวหาใหสั่งลงโทษภาคทัณฑหากกระทำผิ ตัดคาจา 
ลดขั้นคาจาง งดโทษ ปลดออก หรือไลออก แลวแตกรณี นิติกรประจและผูอำเขตนวยการกลุมเสริมสราง
วินัย และระบบคุณธรรมดำเนินการ เพื่อแจงผลใหผูรองทุกขทราบ รายงานผลใหสาธารณสุขนิเทศกปร 
และแจงผลการดำเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมขอมูล 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคในการมทาง

เพศำงาน ของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลวและผูเสียหาย
ตองการ ใหดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอ ใหปฏิบัติ
ราชการแทนผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม  

2) กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมรับเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกล
เกลี่ยแลและผูเสียหายตองการใหดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดตอไปจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข  

3) เจาหนาที่งานสารบรรณกลุมงานเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมลงทะเบียน
รับ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องไปยังนิติกรผูรับผิดชอบ 

4) นิติกรผูรับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธาร  
5) ผูอำนวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่ 

ผูรับผิดชอบเสนอและลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชกพิจารณาเรื่องที่เสนอแทน  

7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ของระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2537 และขอ 10 ของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556) หรือผูไดรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชกพิจาร
แทน 
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และสั่งการโดยแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องตนวากรณีมีมูลูกจางประจำที่ควรกลาวหาวา 
หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผูนั้นกระทำผิดหรือไม 

8) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน 9.1) กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาให

ยุติเรื่องได 
9.2) แจงผูรอง (กรณีลงชื่อ)  
9.3) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยใหแจงผูรอง (กรณีลงชื่อ) 

10) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหา 
10.1) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางไมรายแรงโดยมีพยานหลักฐาน  
ในเบื้องตนอยูแลวและไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหทราบ และรับฟงคำชี้แจงของผูถูก 
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาไดกระทำผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมตั้ง
คณะกร สอบสวนก็ไดหรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงก็ได ทั้งนี้ ถาผลการ
สอบสวน เห็นวาไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาก็ใหสั่งยุติเรื่องแตผลการสอบสวนเห็นวากระทำผิดตามขอ
กลาวหา ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑตัดคาจาง ลดขั้นคาจาง หรืองดโทษ แลวแตกรณี  

10.2) กรณี มีมูลความผิดวินัยอยางรายแรงปลัดกระทรวงสาธารณให สุข แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จใหรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห 
ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขหากพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติ
เรื่อง แตหากไดกระทำผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดขั้นคาจาง งดโทษ ปลดออก 
หรือไลอ แลวแตกรณี  

11) นิติกรประจำเขต และผูอำนวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการ 11.1) แจงผลใหผู
รองทราบ  
11.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศกประจำเขต รับทราบผล 

11.3) แจงผลการดำเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณ 
เพื่อรวบรวมขอมูล 
12) ศูนยปฏิบัการต อตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก 

ตัวอยาง 
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

(สามารถปรับใหเหมาะสมกับการปฏิบัติของหนวยงาน) 
 
****************************************** 
 
 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานจ 
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ ในหนวยงานทุกคน
ไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และป การถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติต แนวปฏิบตัิ
นี้.........................................(หนวยงาน) จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน 
 
ใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเข การ
กำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณีการร เรื่องการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะทำใหเกิดการลวงละเ/คุกคามิดทางเพศขึ้น 
 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 

การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปนการบังคับ การใชอำนาจที่ไ 
 
ปรารถนาดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสารอมูลทางอิเล็กทรอนิกสข หรือสิ่งของ 
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอยางอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการที่นาจะทำใหผูอ ความ
เดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการต รังควานหรือ
การกระทำใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอการ
จางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายทั้งในหน และเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา 
 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคั 
 

• บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคั/ ผูที่ไมสนิทสนม/เพศ

ตรงขาม หรือมีผูที่ไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงาน ทำงาน เปนตน 
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• บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม 

ทางเพศเกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกล 
วเกิด ขึ้นกับเพื่อนรวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมทั้งชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย 
 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางที่ดีาที่โดยตรงในการปองกันและมีหน 
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การทำงาน 
 

• ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา 

ทำงานหรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศแบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบก 

ทุกครั้ง 

 
• บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุ การ

ทำงานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอื่น 
 

พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปน
เรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามาร 
 
พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทำเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผูถูกกระทำ ไม

ตองการและมีความเดือดรอนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลว หรือคุกคาม

ทางเพศ อาทิ 
 

๑. การกระทำทางสายตา เชน 

การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป 
 
ที่คอเสื้อ จนทำใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื่นที่อยูบริเวณ เชนเดียวกันเปนตน 

 
๒. การกระทำดวยวาจาเชน 

• การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ 
 

• การชักชวนใหกระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทำไมพึงประสงคและไม
ตองการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
 

• การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การ
โทรศัพทลามก การเรียกผูหญิงดวยคำที่สอไปทางเพศจับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่
ทำงาน 
 

• การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศ 
และการพูดที่สอไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก
หรือ การแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 
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๓. การกระทำทางกาย เชน 

 
• การสัมผัสรายของผูอื่น การลูบคลำ การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ 

การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัดและการสัมผัสทางกาย
อื่น ใดที่ไมนาพึงประสงคการดึงคนมานั่งตักเปนตน 
 

• การตามตื้อโดยที่อีกฝายหนึ่งไมเลนดวยารตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม

หรือ ขวางทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำ 

การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 
 

๔. การกระทำอื่นๆ เชน 
 

• การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภา ในที่
ทำงานและในคอมพิวเตอรของตน 
 

• การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโปการเขียนหรือวาดภาพทาง
เพศ ในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สั 
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน  
๕. การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 
 

• การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตำแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการทำงาน หากผูถูกลวงละเ ถูกคุกคาม

ยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอให ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศนตน 

เป 

 
• การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำร การ

บังคับใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 
 
สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 

• แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด
หรือ คุกคามทางเพศนั้น  

• สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทำหยุดการกระทำ และเรียกผูอื่นชวย 
 

• บันทึกเหตุการณ ที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ ถายVideo Clip 
(หากทำได) 
 

• บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้ เวลา และ

สถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุคคล ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูใน

เหตุการณ 
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• แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที 

 
• ห ารือเหตุการณ ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อน และแจงปญ หา กับผูบังคับบัญชา 

บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนที่ ไปเปนเพื่อนก็ได 

 
• กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัวอาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอม  

จากผูถูกกระทำ 
 
กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ 

การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางกา 

ในการแกไขปญหาเปนลำดับแรก 

สิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดำเนินการ 
 

• ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทำเพื่อแจงให ทราบ

พฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทำ ผูถูกกระทำอาจขอใหมีคนอยูเปน ในนามตนเอง

ได 

 
• ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดำเนินการดังนี้ 

o รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทำ หลังจากเกิดเหตุการ 
 
และใหผูบังคับบัญชาดำเนนิการคนหาขอเท็จจริงภายใน๑๕วัน หากไมดำเนินการใด ๆ ถือวาผูบังคับบัญชา 
ละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ 
 

o รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลื การ
ประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเ การยุติเรื่อง
ดังกลาว ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน 
สิ่งที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองดำเนินการ 
 

• ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริง ไมเกินจำนวน ๕ คน 
ประกอบดวย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดขอ โดยมี
ตำแหนงไมต่ำกวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่ง ที่ผูเสียหายไววางใจเขา
รวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงไดใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการหรือ สอบขอเท็จจริง ทั้งนี้ ให
รายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดำเนินการทางวินัย ขอให นำขอมูลเสนอผูบริหาร 
ประกอบการดำเนินการทางวินัย 
 

• ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา 

ดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนนิการไมเสร็จในกำหนดดังกลาว ใหขยายเวลา ไดอีก 

๓๐ วัน 
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• ใหคำแนะนำหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเท และจะไมถือวาผู

ถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทำผิดจริง 
 

• เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการแก 

ปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทำเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวง หรือคุกคามทาง

เพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความย จากทั้งสองฝาย การนำเสนอ

เรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใ โดยความยินยอมของผูถูกกระทำ ฯลฯ 

 
• เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหทั้งสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน เปนลาย

ลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของทั้งสองฝาย 
 
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทำ  
• กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 
ชองทาง/ วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 

• หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข ต 
 

• ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณ เชน จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสารฯ เปนตน 
 

• ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวา กระบวนการ 
หากไมมีการดำเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น 
 
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 
 

• ศูนยประสานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 



72 
 

 



73 
 

 


