แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
******************************************
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค5 เ พื่ อ ใหบุ ค ลากร
ในหนวยงานทุกคนไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิด
หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทํ า งาน ทุ ก คนตองรั บ ผิ ด ชอบในการกระทํ า และปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ นี้
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการ
ลวงละเมิดหรือคุ กคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรู ความเขาใจ การกํา หนด
มาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะดําเนินการตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่
จะทําใหเกิด
การลวงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ
การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เป@นการบังคับ ใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา
ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส5 หรือสิ่งของลามก
อนาจารเกี่ ย วกั บ เพศ หรื อ กระทํ า อยางอื่ น ในทํ า นองเดี ย วกั น โดยประการที่ น าจะทํ า ใหผู อื่ น ไดรั บ
ความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม
รังควาญหรือการกระทําการใดที่กอใหเกิ ดบรรยากาศไมปลอดภั ยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่ อนไข
ซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายทั้งในหนวยงานของรัฐ
และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา
 บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เชน แตงกายใหเหมาะสม หลี กเลี่ ย งการอยู ในที่ ลับ ตาหรื อทํ างานสองตอสองกั บ ผู บั งคั บบั ญ ชา/ผู ที่ ไม
สนิทสนม/เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลา
ทํางาน เป@นตน
 บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว
เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมทั้งความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย

๒
 ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเป@นแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
 ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทํางาน หรือไปปฏิบัติงานตางจังหวั ด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอน
ทุกครั้ง
 บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคา
การทํางานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอื่น
พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเป0นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การลวงละเมิ ดหรือคุกคามทางเพศเป@น เรื่ องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่ งไมสามารถระบุ
พฤติ ก รรมไดอยางครอบคลุ ม ทั้ ง หมด อยางไรก็ ต ามใหตระหนั ก วา การกระทํ า เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ
ซึ่งผูถูกกระทําไมตองการ และมีความรูสึกเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขาย
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ
๑. การกระทําทางสายตา เชน
การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลง
ไปที่ ค อเสื้ อ จนทํ า ใหผู ถู ก มองรู สึ ก อึ ด อั ด อั บ อาย หรื อ ไมสบายใจ หรื อ ผู อื่ น ที่ อ ยู ในบริ เ วณดั ง กลาว
มีความรูสึกเชนเดียวกัน เป@นตน
๒. การกระทําดวยวาจา เชน
 การวิพากษ5วิจารณ5รูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ
 การชั ก ชวนใหกระทํ า การใด ๆ ในที่ ลั บ ตา ซึ่ ง ผู ถู ก กระทํ า ไมพึ ง ประสงค5 แ ละ
ไมตองการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ5ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท5ลามก
การเรียกผูหญิงดวยคําที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณ5พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ5 การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และ
การพู ด ที่ ส อไปในทางเพศ การเลาเรื่ อ งตลกลามกเรื่ อ งสองแงสองงามในเรื่ อ งเพศ การถามเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ5 ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น
๓. การกระทําทางกาย เชน
 การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส
ทางกายอื่นใดที่ไมนาพึงประสงค5 การดึงคนมานั่งตัก
 การตามตื้อโดยที่อีกฝGายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝHปาก การทําทาน้ําลาย
หก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เป@นตน

๓
๔. การกระทําอื่น ๆ เชน
 การแสดงรู ปภาพ วั ตถุ และขอความที่เ กี่ย วของกับ เพศ รวมทั้งการเปJด ภาพโปK
ในที่ทํางานและในคอมพิวเตอร5ของตน
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การโชว5ปฏิทินโปK การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ
ในที่ ส าธารณะ การใชสั ญ ลั ก ษณ5 ที่ แ สดงถึ ง อวั ย วะเพศ หรื อ การรวมเพศ การสื่ อ ขอความ รู ป ภาพ
สัญลักษณ5ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร5เน็ต เชน เฟซบุMค ไลน5 ฯลฯ เป@นตน
๕. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน5
 การใหสั ญ ญาที่ จ ะใหผลประโยชน5 เชน ตํ า แหนงหนาที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ
ถูกคุ กคามยอมมี เ พศสั มพัน ธ5 เชน ขอใหไปคางคื น ดวย ขอใหมี เ พศสั มพัน ธ5 ด วย หรือขอใหทํ า อยางอื่ น
ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เป@นตน
 การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับ
ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา
สิ่งที่ควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 ควรแตงกายใหมิดชิด มีสวนชวยพนอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศไดมาก
 แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
 สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอื่นชวย
 บัน ทึ กเหตุ การณ5 ที่เ กิ ด ขึ้น ดวยการบัน ทึ กเสี ย ง บั น ทึ กภาพหรื อถายภาพ หรื อ ถาย
video clip (หากทําได)
 บันทึกเหตุการณ5ที่เกี่ยวของเป@นลายลักษณ5อักษรทันทีที่เหตุการณ5เกิดขึ้น โดยจดบันทึก
วัน เวลา และสถานที่เ กิดเหตุ คํ าบรรยายเหตุ การณ5 ที่เกิ ดขึ้น สั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุ คคลที่สาม
ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ5
 แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที
 หารือเหตุ การณ5ที่เกิ ดขึ้นกับเพื่ อนรวมงานหรือเพื่อน และแจงปญหาที่ เกิดขึ้นกั บ
ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเป@นที่ปรึกษาหรือ
รวมไปเป@นเพื่อนก็ได
 กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกกระทํา
 ถาปฏิเสธอยางชัดเจนไปแลวถูกกระทําซ้ํา ๆ อีก ถือวาเป@นปญหา ควรปรึกษาผูใหญ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่ปญหาจะลุกลามไปกวานี้ จากนั้นควรดําเนินการขั้นเด็ดขาด โดยรองเรียน
ไปยังผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับสูงเพื่อลงโทษทางวินัย

๔
กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเป0นทางการ
การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเป@นทางการ
ในการแกไขปญหาเป@นลําดับแรก
สิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ
 ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพื่อแจงใหผูกระทํา
ทราบพฤติกรรมที่ไมเป@นที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา ผูถูกระทําอาจขอใหมีคนอยูเป@นเพื่อนหรือ
พูดในนามตนเองได
 ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้
รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทํา หลังจากเกิดเหตุการณ5ขึ้น
และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวา เป@นการละเลย
ตอการปฏิบัติหนาที่
รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเป@นผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมี
การประชุ มหารื อระหวางฝG า ยตาง ๆ ที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อหาทางยุ ติ อยางไมเป@ น ทางการ หรื อผู ไกลเกลี่ ย
ชวยเหลือในการยุติเรื่องดังกลาว ซึ่งมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน
สิ่งที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการ
 ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวน ไมเกิน 5
คน ประกอบดวย ประธานคณะทํางานที่มีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี
โดยมีตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคล
ที่ผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดําเนินการ
สอบขอเท็จจริง ทั้งนี้ ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน และหากตองมีการดําเนินการทางวินัย ขอให
คณะทํางานนําขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย
 ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา
ดังกลาวใหผูรองทุกข5ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไป
ไดอีก ๓๐ วัน
 ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกข5และผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะไม
ถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจน5วากระทําผิดจริง
 เป@นตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเป@นทางการและเป@นการลับ โดยจัดการ
แกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอมจากทั้งสอง
ฝGาย การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอม
ของผูถูกกระทํา ฯลฯ
 เมื่อสามารถตกลงกัน ไดแลว ขอใหทั้งสองฝGายลงนามในบันทึ กขอตกลงรวมกันเป@ น
ลายลักษณ5อักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของทั้งสองฝGาย

หนวยรับเรื่องรองทุกข3ภายในหนวยงาน
 ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา
 กลุมงานคุมครองจริยธรรม
ชองทาง/วิธีการรองทุกข3ในหนวยงาน
 หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องรองทุกข5 เชน เว็บไซต5 กลองรับเรื่องรองทุกข5 ตู ป.ณ.
ผู รองทุกข5 ส ามารถรองทุ กข5 ดวยตนเอง ทางโทรศั พท5 หรื อเป@ นลายลั กษณ5 อักษร
เชน จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส5 โทรสารฯ เป@นตน
 ผู รองทุ ก ข5 ค วรรองทุ ก ข5 ต อบุ ค คลหรื อ หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ ง จนกวาจะเสร็ จ
กระบวนการ หากไมมีการดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกข5ตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น
หนวยรับเรื่องรองทุกข3ภายนอก
 ศูนย5ประสานการปองกันและแกไขปญหาลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
(ศปศพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

