แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
จั ด ท าขึ้ น ตามคณะรั ฐ มนตรี ค รั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2558 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้ว ยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถู ก
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกาหนดมาตรการป้องกัน
และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดาเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
อย่ า งทั น ท่ ว งที รวมทั้ ง การจั ด สภาพแวดล้ อ มและมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การ
ล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ
การกระทาใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อานาจที่ไม่พึง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือการกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับ
ความเดือดร้อนราคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายความรวมถึงการติดตามรังควาน
หรือการกระทาใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน
การสรรหา หรื อการแต่งตั้ง หรื อผลกระทบอื่นใดต่อผู้ เสี ยหายทั้งในหน่ว ยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
- บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
- บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เช่น แต่งการให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นต้น
- บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่ าว
เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
- ผู้ บั งบั ญชาทุกระดับควรทาตัว เป็นแบบอย่างที่ดี และมีห น้าที่โ ดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
- ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทางานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ
ก่อนทุกครั้ง
- บุคลากรควรมีจิตสานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เห็นคุ ณค่า
การทางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มี ขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุ
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทาเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทา
ไม่ต้องการและมีความเดือดร้อนราคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ

-21. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป
ที่คอเสื้ อ จนทาให้ ผู้ ถูกมองรู้ สึ กอึดอัด อับอาย หรือไม่ส บายใจ หรือผู้ อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่ าวมีความรู้สึ ก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
2. การกระทาด้วยวาจา เช่น
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
- การชักชวนให้กระทาการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ
พูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์
ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยถ้อยคาที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศขอบุคคลในที่ทางาน
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและ
การพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือ
การแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
3. การกระทาทางกาย เช่น
- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลา การถูไถร่างกายของผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดนแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่นใด
ที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น
- การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
4. การกระทาอื่น ๆ เช่น
- การแสดงรู ป ภาพ วั ต ถุ และข้ อ ความที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ เพศ รวมทั้ ง การเปิ ด ภาพโป๊
ในที่ทางานและในคอมพิวเตอร์ของตน
- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ
ในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์
ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
5. การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
- การให้ สั ญ ญาที่ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ เช่ น ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุน การศึกษาดูง าน การเลื่ อนเงิน เดือนหรือ ตาแหน่ง การต่อสั ญญาการทางาน หากผู้ ถูกล่ ว งละเมิ ด หรื อ
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ เป็นต้น
- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทาร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรืการพยายามกระทาชาเรา หรือกระทาชาเรา
สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทาของผู้กระทา และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
- ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทา และเรียกผู้อื่นช่วย
- บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการบั น ทึ ก เสี ย ง บั น ทึ ก ภาพหรื อ ภาพถ่ า ย หรื อ
ถ่าย Video Clip (หากทาได้)

-3- บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรทั น ที ที่ เ หตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น
โดยจดบันทึกวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ คาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยาน และหรือบุคคลที่สาม
ซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์
- แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
- หารื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ เพื่ อ น และแจ้ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
กับผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือ
ร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
- กรณีผู้ ถูกกระท าอาย/กลั ว อาจให้ เพื่ อนมาแจ้ งแทน แต่ต้องได้รับ ความยิ น ยอม
จากผู้ถูกกระทา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ
ในการแก้ไขปัญหาเป็นลาดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
- ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้ถูกกระทาเพื่อแจ้งให้
ผู้กระทาทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทา ผู้ถูกกระทาอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อน
หรือพูดในนามตนเองได้
- ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดาเนินการดังนี้
- ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทา หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
และให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากไม่ดาเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชา
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มี
การประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ
ในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
- ให้หัวหน้าหน่วยงานดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานสอบข้อเท็จจริง จานวนไม่เกิน 5 คน
ประกอบด้ ว ย ประธานคณะท างานที่ มี ต าแหน่ ง สู ง กว่ า คู่ ก รณี บุ ค คลจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของคู่ ก รณี
โดยมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคล
ที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานนิติการดาเนินการสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการดาเนินการทางวินัย ขอให้คณะทางานนาข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการดาเนินการทางวินัย
- ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากดาเนินการไม่เสร็จในกาหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
30 วัน
- ให้ ค าแนะน าหรื อ การสนั บ สนุ น ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละผู้ ถู ก กล่ า วหาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
และจะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
- เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการและเป็นการลับ
โดยจัดการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

-4การน าเสนอเรื่ อ งไปยั งผู้ บั ง คั บ บั ญชาในระดับ สู ง ขึ้ น ไป การแยกคู่ ความไม่ ใ ห้ พบปะกันโดยความยิ น ยอม
ของผู้ถูกกระทา ฯลฯ
- เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
- กลุ่มงานนิติการ
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
- หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ.
- ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ส ามารถร้ อ งทุ ก ข์ ด้ ว ยตนเอง ทางโทรศั พ ท์ หรื อ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น
- ผู้ ร้ องทุกข์ควรร้ อ งทุ ก ข์ต่ อ บุ คคลหรื อ หน่ว ยงานใดหน่ว ยงานหนึ่ง จนกว่ าจะเสร็ จ
กระบวนการ หากไม่มีการดาเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
- ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
--------------------------------------------------

-5แนวทางการดาเนินงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ที่
ประเด็น
1 หน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร (เช่น ประกาศ คาสั่ง) โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุ คลากรในองค์กรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

แนวทางการดาเนินงาน
1. กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว
ดาเนินการจัดทาร่างประกาศเจตนารมณ์และส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. ศูนย์ประสาน (ศปคพ.) ประสานติดตามความ
คืบหน้าหน่วยงานที่มีการประกาศเจตนารมณ์

2 หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาการล่ ว งละเมิ ดหรื อคุ กคามทางเพศ
ในการทางาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทางานใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมทั้ ง ผู้ ที่
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา
นั กศึกษาฝึ กงาน ผู้ รั บจ้ าง ฯลฯ โดยให้ บุคลากรใน
หน่ วยงานได้ มี ส่ วนร่ วมเพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ และ
ยอมรั บ รวมทั้งต้องประชาสั มพันธ์เพื่อสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ

1. ให้มีการจัดทาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในการทางานของบุคลากร เพื่อ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
2. การจัดทาแนวปฏิบัติควรทา 2 ระดับ คือ ระดับ
บุคคลและระดับองค์กร
3. แนวปฏิ บั ติ ต้ องก าหนดจริยธรรมขององค์กร
ระบุชัดเจนถึงพฤติกรรมที่ต้องไม่กระทา เช่น การ
พูดจาสองแง่สามง่าม

3 หน่ วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการ
ส่ งเสริ มความเท่ าเที ยมกั นระหว่ างบุ คคล เพื่ อให้
บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน
และกัน โดยเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐาน ควบคู่
กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
รวมทั้งกาหนดให้เป็ นประเด็นหนึ่ งในหลักสู ตรการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ

1. หน่วยงานต้องกาหนดให้ประเด็นการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาการล่ วงละเมิ ดทางเพศหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการทางาน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กร รวมถึงการ
ปฐมนิเทศ/ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ของหน่วยงาน
โดยกรมกิ จการสตรี และสถาบั นครอบครั ว เป็ น
หน่ วยงานจั ดท าหลั กสู ตรและให้ ความรู้ ร่ วมกั บ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. มีการดาเนินการร่วมกับสถานศึกษาในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ

4 หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และ
แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปั ญหาเกิดขึ้น และ
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ ดี โดยค านึ งถึ งเรื่ อ งพื้ น ที่
ปลอดภัยในหน่วยงาน เช่น จัดห้องทางานที่เปิดเผย
โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น

1. หน่ วยงานต้ องตรวจสอบสภาพแวดล้ อมของ
สถานที่ ท างาน มี การปรั บสภาพแวดล้ อมให้ เอื้อ
ต่อการทางาน และไม่เสี่ ยงต่อการถูกล่ วงละเมิด
ทางเพศ รวมถึงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรไม่ให้
กระทาการใดที่สร้างความอึดอัดใจต่อเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้มาติดต่อกัน

-6ที่
ประเด็น
แนวทางการดาเนินงาน
5 หน่ ว ยงานต้ องก าหนดกลไกการร้ องทุ กข์ ภ ายใน 1. หน่วยงานต้องกาหนดกลไกการร้องทุกข์ภายใน
หน่วยงาน (เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย หรือ หน่วยงานที่ชัดเจน ทั้งนี้หากผู้กระทาเป็นผู้บริหาร
กลุ่มคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม)
หน่วยงาน หน่วยงานต้องกาหนดมาตรการ/ช่องทาง
อื่น ในการร้องทุกข์ เช่น ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.)
หรื อ สายด่ วน 1300 โดยต้ องประชาสั มพั นธ์
ให้บุคลากรขององค์กรรับรู้โดยทั่วกัน
2. หน่ วยงานต้ องก าหนดช่ องทางการร้ องทุ กข์
หลายรูปแบบ ทั้งแบบ Offiine และ Online
3. ข้อมูลการร้องทุกข์ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์รู้สึกสบายใจ และปลอดภัย และ
เป็นการปกป้องสิทธิของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
6 การแก้ ไขและจั ดการปั ญหาอาจใช้ กระบวนการ
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร
การประนอมข้ อ พิ พ าท ฯลฯ เพื่ อ ยุ ติ ปั ญ หา
หากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ จึ งจะเข้ าสู่ กระบวนการทางวิ นั ยตามกฎหมาย
ที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่
7 การแก้ไขและการจัดการปัญหาต้องดาเนินการอย่าง
จริ งจั งโดยทั นที และเป็ นไปตามเวลาที่ ก าหนดใน
แนวปฏิ บั ติ เพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการล่ วง
ละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางาน และต้องเป็น
ความลั บเว้ นแต่ คู่ กรณี ทั้ งสองฝ่ ายยิ นดี ให้ เปิดเผย
รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน
กรณีที่ขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ
8 กรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ การรายงานเรื่ อ งนี้
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
- ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานสอบข้อเท็จจริ ง จ านวน ไม่เกิน 5 คน
ประกอบด้วย ประธานคณะทางานที่มีตาแหน่งสูงกว่า
คู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดย
มีตาแหน่งไม่ต่ากว่าคู่กรณี โดยต้องมีบุคคลที่มีเพศ
เดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคล
ที่ผู้เสียไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้
เฉพาะในกรณีมีการสอบปากคาผู้เสียหาย หรือ

1. กระบวนการจัดการปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
ต้ อ งเกิ ด จากความยิ น ยอมทั้ ง สองฝ่ า ย โดยผู้
ประนอมข้อพิพาทต้องเป็นบุคคลที่คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายให้ความเคารพนับถือ
2. การประนอมข้อพิพาทต้องมีการกาหนดเงื่อนไข
เพื่อเป็นการคุมพฤติกรรมของผู้กระทาไม่ให้เกิดการ
กระทาซ้า โดยต้องเคารพการตัดสินใจของผู้เสียหาย
เช่น การชดเชยค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ เป็นต้น
1. หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดระยะเวลาที่ ชั ดเจน
ของกระบวนการแก้ ไข/จั ดการปั ญหาฯ ในทุ ก
ขั้นตอน
2. การขยายระยะเวลาในการจั ดการปั ญหาฯ
ต้องสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่าย ไม่เป็นการ
เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. ข้อมูลของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องเป็นความลับ
1. ให้มีการตั้งคณะทางานสอบข้อเท็จจริง โดยต้อง
มีบุคคลที่มีเพศสภาพเดียวกับผู้ร้องทุกข์ ร่วมเป็น
คณะทางาน
2. ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่วยงานระดับกรม ให้ ผู้ มีอานาจเทียบเท่าจาก
หน่วยงานอื่น หรืออานาจเหนือกว่าเป็นประธาน
การสอบข้ อเท็ จจริ ง และให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ หรื อ
ผู้แทนหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์การทางานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทางานด้วย
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- ให้กลุ่มงานนิติการดาเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้
ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานและหากต้องมีการ
ดาเนินการทางวินัย ขอให้คณะทางานนาข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการดาเนินการทางวินัย

9 หน่ วยงานต้ องมี มาตรการคุ้ มครองผู้ ร้ องเรียนและ
ผู้เป็นพยาน เมื่อมีการร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนและ
ผู้ เป็ นพยานจะไม่ ถู กด าเนิ นการใดๆ ที่ กระทบต่ อ
หน้าที่การงานหรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมี
การด าเนิ นการใดๆ ต้ องได้ รั บความยิ นยอมจากผู้
ร้ องเรี ย นและผู้ เป็ น พยาน รวมถึ งข้ อร้ องขอของ
ผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยานควรได้รับการ
พิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม และหน่วยงานต้องให้การคุ้มครอง ผู้
ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

10 หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา โดย
ในระหว่ างการร้ องเรี ยน ยั งไม่ ถื อว่ าผู้ ถู กกล่ าวหา
มีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการ
ปฏิ บั ติ เช่ นเดี ยวกั บบุ คลากรอื่ น และต้ องมี การให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่าง
เต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน
แก้ข้อกล่าวหา
11 หน่ วยงานต้ องรายงานผลการด าเนิ นงานตามแนว
ปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรื อคุ กคามทางเพศในการท างานอย่ างต่ อเนื่ อง
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้รายงานต่อผู้บริหารด้าน
การส่งเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender
Equality Officer : CGEO) และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(Gender Foral Point : GFP) ติดตามการดาเนินงาน
ตามมาตรการฯ สาหรับการรายงานผลการดาเนินงาน
ให้รายงานไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคามทางเพศในการ
ทางาน

แนวทางการดาเนินงาน
3. หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการนา
มาตรการฯ ไปดาเนินการ หากมีขนาดเล็ก สามารถ
ขอให้ ผู้ แ ทน ศปคพ. หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี
ประสบการณ์ ก ารท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มเป็ น
คณะทางานสอบข้อเท็จจริง
1. หน่วยงานต้องกาหนดมาตรการที่ชัดเจนในการ
คุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งเรี ย น และผู้ เ ป็ น พยาน ต้ อ งมี
หลั กประกันความปลอดภัยว่าจะไม่เกิดการกลั่น
แกล้งด้วยการโยกย้ายหรือถูกฟ้องร้อง
2. ผู้ ร้ องเรี ยนต้ องได้ รั บการฟื้ นฟู เยี ยวยา และ
ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจาก
การล่ ว งละเมิ ดทางเพศในการท างาน เช่ น ค่ า
เดิ นทางในการมาให้ ข้ อเท็ จจริ ง หรื อค่ า
รักษาพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวเป็น
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ สามารถยื่นขอเงิน
เยียวยาได้จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่า
เพศ สามารถยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการวิ นิจฉัย
การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมระหว่ างเพศ
พิจารณา
1. ผู้ ถู ก ร้ อ ง จะไม่ ถื อ เป็ น ผู้ มี ค วามผิ ดจนกว่ า
กระบวนการแก้ไข/จัดการปัญหา จะสิ้นสุด
2. ผู้ถูกร้อง มีสิทธิในการชี้แจงข้อกล่าวหา และ
แสดงหลักฐาน/พยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
3. ผู้ถูกร้องควรต้องได้รับการบาบัด เยียวยา เช่น
การไปพบจิตแพทย์ เป็นต้น
1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วย
ในการจัดทาแบบฟอร์ม Online เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน รายงานผล
การดาเนินงาน
2. ให้ ศู นย์ ประสานด้ านความเสมอภาคระหว่าง
หญิ งชาย (Gender Focal Point : GFP) เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดาเนินงานตาม
มาตรการฯ ไปยังศูนย์ประสานฯ ศปคพ. ภายใน 31
ตุลาคม ของทุกปี
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แนวทางการดาเนินงาน
(ศปคพ.) กรมกิ จ การสตรี และสถาบั นครอบครั ว 3. หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้ตั้ง GFP ให้ศูนย์ประสาน
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
ฯ (ศปคพ.) ประสานขอผลการด าเนิ นงานตาม
มาตรการฯ ไปโดยตรง
4. รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้ รายงานมายัง
ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.) โดยตรง

12 ศู น ย์ ป ระสานการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (ศปคพ.)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทาหน้าที่เป็น
ศูนย์ กลางในการประสานหน่ วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และ
ติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการฯ โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(สทพ.) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกอง
ส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่ างเพศ เป็ นหน่ วย
ประสานงาน และติ ด ตามการด าเนิ น งานตาม
มาตรการฯ ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรายงานต่อ
สทพ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.) ต้องดาเนินการร่วมกับ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น
ครอบครัว (ศปก.สค.) ในการให้ความช่วยเหลือตาม
กระบวนการแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางาน

