
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
จัดท าขึ้นตามคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร 
ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูก  
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกัน
และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการ 
ล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  
 การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พึง  
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือการกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับ  
ความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายความรวมถึงการติดตามรังควาน
หรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน 
การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา  

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 - บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 

 - บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เช่น แต่งการให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 
 - บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว 
เกิดข้ึนกับเพ่ือนร่วมงาน และควรให้ปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 
 - ผู้บังบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
 - ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ท างานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ  
ก่อนทุกครั้ง 
 - บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่า 
การท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท า 
ไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ 
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 1. การกระท าทางสายตา เช่น 
     การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป
ที่คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้ อ่ืนที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น 
 2. การกระท าด้วยวาจา เช่น 
     - การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
     - การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
พูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
     - การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์
ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยถ้อยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศขอบุคคลในที่ท างาน 
     - การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและ
การพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือ  
การแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 
 3. การกระท าทางกาย เช่น 
     - การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายของผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดนแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่นใด 
ที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น 
     - การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก  
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
 4. การกระท าอ่ืน ๆ เช่น 
     - การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ 
ในที่ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
     - การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ  
ในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์  
ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 
 5. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  
     - การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 
ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ  
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ เป็นต้น 
     - การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ 
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรืการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา 

สิ่งท่ีควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

     - แสดงออกทันทวี่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น 
    - ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
    - บันทึกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือ 
ถ่าย Video Clip (หากท าได้)   
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     -  บันทึกเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์ อักษรทันทีที่ เหตุการณ์ เกิดขึ้น  
โดยจดบันทึกวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยาน และหรือบุคคลที่สาม  
ซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์ 
     - แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที  
     - หารือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น 
กับผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือ 
ร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
     - กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ถูกกระท า 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 
    การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ
ในการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรก 
    สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ 
     - ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้ถูกกระท าเพ่ือแจ้งให้
ผู้กระท าทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อน
หรือพูดในนามตนเองได ้
     - ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ 
        - ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชา
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่  
        - ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือจัดให้มี 
การประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ  
ในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน 
    สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 
     - ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวนไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี  
โดยมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคล  
ที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานนิติการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง 
ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 
     - ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 
30 วัน 
     - ให้ค าแนะน าหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน  
และจะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าผิดจริง 
     - เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการและเป็นการลับ 
โดยจัดการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระท าเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย  
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การน าเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอม 
ของผู้ถูกกระท า ฯลฯ 
    - เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 

 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 
    - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 
    - กลุ่มงานนิติการ 
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
    - หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ. 
    - ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  
เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น 
    - ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการ หากไม่มีการด าเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
    - ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
 

-------------------------------------------------- 
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แนวทางการด าเนนิงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 

ที ่ ประเดน็ แนวทางการด าเนนิงาน 
1 หน่วยงานต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ เป็น 

ลายลักษณ์อักษร (เช่น ประกาศ ค าสั่ง) โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

1.  กรมกิ จการสตรี และสถาบั นครอบครั ว 
ด าเนินการจัดท าร่างประกาศเจตนารมณ์และส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นตัวอย่างเพ่ือให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
2. ศูนย์ประสาน (ศปคพ.) ประสานติดตามความ 
คืบหน้าหน่วยงานที่มีการประกาศเจตนารมณ์ 
 

2 หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ท างานใน
หน่ วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน รวมทั้ งผู้ ที่
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา 
นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 

1. ให้มีการจัดท าแบบประเมินความเสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในการท างานของบุคลากร เพ่ือ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
2. การจัดท าแนวปฏิบัติควรท า 2 ระดับ คือ ระดับ
บุคคลและระดับองค์กร 
3. แนวปฏิบัติต้องก าหนดจริยธรรมขององค์กร 
ระบุชัดเจนถึงพฤติกรรมที่ต้องไม่กระท า เช่น การ
พูดจาสองแง่สามง่าม 
 

3 หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน
และกัน โดยเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพ้ืนฐาน ควบคู่
กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 
รวมทั้งก าหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

1. หน่วยงานต้องก าหนดให้ประเด็นการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างาน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กร รวมถึงการ
ปฐมนิเทศ/ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ของหน่วยงาน 
โดยกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัวเป็น
หน่วยงานจัดท าหลักสูตรและให้ความรู้ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
2. มีการด าเนินการร่วมกับสถานศึกษาในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 

4 หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และ
แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น และ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยค านึงถึงเรื่องพ้ืนที่
ปลอดภัยในหน่วยงาน เช่น จัดห้องท างานที่เปิดเผย
โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น 

1. หน่วยงานต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ท างาน มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ 
ต่อการท างาน และไม่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด 
ทางเพศ รวมถึงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรไม่ให้
กระท าการใดที่สร้างความอึดอัดใจต่อเพ่ือนร่วมงาน
หรือผู้มาติดต่อกัน 
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ที ่ ประเดน็ แนวทางการด าเนนิงาน 
5 หน่วยงานต้องก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายใน

หน่วยงาน (เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย หรือ
กลุ่มคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม) 

1. หน่วยงานต้องก าหนดกลไกการร้องทุกข์ภายใน
หน่วยงานที่ชัดเจน ทั้งนี้หากผู้กระท าเป็นผู้บริหาร
หน่วยงาน หน่วยงานต้องก าหนดมาตรการ/ช่องทาง
อ่ืน ในการร้องทุกข์ เช่น ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.)  

  หรือ สายด่วน 1300 โดยต้องประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรขององค์กรรับรู้โดยทั่วกัน 
2. หน่วยงานต้องก าหนดช่องทางการร้องทุกข์
หลายรูปแบบ ทั้งแบบ Offiine และ Online 
3. ข้อมูลการร้องทุกข์ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
เพ่ือให้ผู้ร้องทุกข์รู้สึกสบายใจ และปลอดภัย และ 
เป็นการปกป้องสิทธิของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
 

6 การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการ 
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร  
การประนอมข้ อพิพาท ฯลฯ เ พ่ื อยุ ติ ปัญหา  
หากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ จึงจะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมาย 
ที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่ 

1. กระบวนการจัดการปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
ต้องเกิดจากความยินยอมทั้ งสองฝ่าย โดยผู้
ประนอมข้อพิพาทต้องเป็นบุคคลที่คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายให้ความเคารพนับถือ 
2. การประนอมข้อพิพาทต้องมีการก าหนดเงื่อนไข 
เพ่ือเป็นการคุมพฤติกรรมของผู้กระท าไม่ให้เกิดการ
กระท าซ้ า โดยต้องเคารพการตัดสินใจของผู้เสียหาย 
เช่น การชดเชยค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ เป็นต้น 

7 การแก้ไขและการจัดการปัญหาต้องด าเนินการอย่าง
จริงจังโดยทันทีและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดใน 
แนวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดและคุกคามทางเพศในการท างาน และต้องเป็น
ความลับเว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย 
รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน
กรณีท่ีขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ 
 

1. หน่วยงานต้องก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
ของกระบวนการแก้ไข/จัดการปัญหาฯ ในทุก
ขั้นตอน 
2. การขยายระยะเวลาในการจัดการปัญหาฯ  
ต้องสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่าย ไม่เป็นการ
เอ้ือประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
3. ข้อมูลของคู่กรณีท้ังสองฝ่ายต้องเป็นความลับ 

8 กรณีที่ มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้   
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    -  ให้ หั วหน้ าหน่ วยงานด าเนิ นการแต่ งตั้ ง
คณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่า
คู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดย
มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยต้องมีบุคคลที่มีเพศ
เดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคล
ที่ผู้เสียไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ 
เฉพาะในกรณีมีการสอบปากค าผู้เสียหาย หรือ 

1. ให้มีการตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง โดยต้อง
มีบุคคลที่มีเพศสภาพเดียวกับผู้ร้องทุกข์ ร่วมเป็น
คณะท างาน 
2. ในกรณีที่ผู้กระท าเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานระดับกรม ให้ผู้มีอ านาจเทียบเท่าจาก
หน่วยงานอื่น หรืออ านาจเหนือกว่าเป็นประธาน
การสอบข้อเท็จจริง และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้แทนหน่วยงานอ่ืนที่มีประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะท างานด้วย 
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ที ่ ประเดน็ แนวทางการด าเนนิงาน 
 - ให้กลุ่มงานนิติการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้  

ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานและหากต้องมีการ
ด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

3. หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการน า
มาตรการฯ ไปด าเนินการ หากมีขนาดเล็ก สามารถ
ขอให้ผู้ แทน ศปคพ. หรื อหน่ วยงานอ่ืนที่ มี
ประสบการณ์การท างานที่ เกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะท างานสอบข้อเท็จจริง 

9 หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและ 
ผู้เป็นพยาน เมื่อมีการร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนและ 
ผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมี
การด าเนินการใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
ร้องเรียนและผู้ เป็นพยาน รวมถึงข้อร้องขอของ
ผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยานควรได้รับการ
พิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม และหน่วยงานต้องให้การคุ้มครอง ผู้
ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

1. หน่วยงานต้องก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียน และผู้ เป็นพยาน ต้องมี
หลักประกันความปลอดภัยว่าจะไม่เกิดการกลั่น
แกล้งด้วยการโยกย้ายหรือถูกฟ้องร้อง 
2. ผู้ร้องเรียนต้องได้รับการฟ้ืนฟู เยียวยา และ
ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจาก
การล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน เช่น ค่า
เดิ นทาง ในการมา ให้ ข้ อ เท็ จจริ ง  หรื อค่ า
รักษาพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวเป็น
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ สามารถยื่นขอเงิน
เยียวยาได้จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่า
เพศ สามารถยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรมระหว่างเพศ
พิจารณา 

10 หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา โดย
ในระหว่างการร้องเรียน ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
มีความผิด  ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน และต้องมีการให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่าง
เต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/พยานหลกัฐาน  
แก้ข้อกล่าวหา 

1. ผู้ถูกร้อง จะไม่ถือเป็นผู้มีความผิดจนกว่า
กระบวนการแก้ไข/จัดการปัญหา จะสิ้นสุด 
2. ผู้ถูกร้อง มีสิทธิในการชี้แจงข้อกล่าวหา และ 
แสดงหลักฐาน/พยานเพ่ือยืนยันข้อเท็จจริง 
3. ผู้ถูกร้องควรต้องได้รับการบ าบัด เยียวยา เช่น 
การไปพบจิตแพทย์ เป็นต้น 

11 หน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้รายงานต่อผู้บริหารด้าน
การส่งเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender 
 Equality Officer : CGEO) และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
ประสานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
(Gender Foral Point : GFP) ติดตามการด าเนินงาน
ตามมาตรการฯ ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงาน
ให้รายงานไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน  

1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วย
ในการจัดท าแบบฟอร์ม Online เพ่ือให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน รายงานผล
การด าเนินงาน 
2. ให้ศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิ งชาย (Gender Focal Point : GFP)  เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรการฯ ไปยังศูนย์ประสานฯ ศปคพ. ภายใน 31 
ตุลาคม ของทุกปี 
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ที ่ ประเดน็ แนวทางการด าเนนิงาน 
 (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี 
3. หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้ตั้ง GFP ให้ศูนย์ประสาน
ฯ (ศปคพ.) ประสานขอผลการด าเนินงานตาม
มาตรการฯ ไปโดยตรง 
4. รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้รายงานมายัง
ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.) โดยตรง 
 

12 ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(สทพ.) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกอง
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นหน่วย
ประสานงาน และติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรการฯ ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรายงานต่อ 
สทพ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
2. ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.) ต้องด าเนินการร่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติ การกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (ศปก.สค.) ในการให้ความช่วยเหลือตาม
กระบวนการแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างาน 
 


