
แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และข้อเสนอพิจารณาดำเนินการตามมาตรการฯ 

ประเด็น 
มาตรการในการป้องกันฯ 

แนวทางการดำเนินงาน 

ข้อเสนอพิจารณาดำเนินการ 
อ้างอิง : แบบรายงานผลการดำเนนิการ 

ตามมาตรการและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

1.  หน ่ ว ย ง านต ้ อ งม ี ก า รปร ะ กาศ
เจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น 
ป ร ะ ก า ศ  ค ำ ส ั ่ ง )  โ ด ย เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ ์ให้บ ุคลากรในองค์กร
รับทราบอย่างทั่วถึง ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 
 

1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์
อักษร ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวได้จัดทำร่างไว ้

2. ศูนย์ประสาน (ศปคพ.) ประสานตดิตาม
ความคืบหน้าหน่วยงานที่มีการประกาศ
เจตนารมณ ์

ข้อ 3. การประกาศเจตนารมณ์ฯ 
1. ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  
  มี    ไม่ม ี
2. ประชาสมัพันธ์บุคลากรในองค์กรรับทราบ

อย่างทั่วถึง   
 มี    ไม่ม ี

2. หน่วยงานต้องมีการจัดทำแนวปฏิบัติ
เพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล ่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
(จ ัดทำ เป ็นลายล ักษณ ์อ ักษร และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง) 

1. จัดทำประเมินความเสีย่งต่อการถกูล่วง
ละเมิดทางเพศในการทำงานของบุคลากร 
เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

2. จัดทำแนวปฏิบัติ 2 ระดับ คือ  
ระดับบุคคล และระดับองค์กร 

3. แนวปฏิบัติต้องกำหนดจริยธรรมขององค์กร 
ระบุชัดเจนถึงพฤติกรรมที่ต้องไม่กระทำ 
เช่น การพูดจาสองแง่สามง่าม 

ข้อ 4. การจัดทำแนวปฏิบัติฯ 
1. ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  
  มี    ไม่ม ี
2. ประชาสมัพันธ์บุคลากรในองค์กรรับทราบ

อย่างทั่วถึง   
 มี    ไม่ม ี

3. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่าง
จริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ระหว่างบุคคล เพื ่อให้บุคลากรปฏิบัติ 
ต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ ่งกัน
และกัน โดยเน้นการป้องกันปัญหาเป็น
พื้นฐาน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เก ี ่ยวก ับพฤต ิกรรมทางเพศ รวมทั้ง
ก ำ ห น ด ใ ห ้ เ ป็ น ป ร ะ เ ด ็ น ห นึ่ ง 
ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

1. ต้องกำหนดให้ประเด็นการส่งเสรมิความ
เสมอภาคระหว่างเพศ และการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือการคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสตูรพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ
องค์กร รวมถึงการปฐมนิเทศ/ให้ความรู ้
กับบคุลากรใหม่ของหน่วยงาน 

2. มีการดำเนินการร่วมกับสถานศึกษา 
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ข้อ 5. มีการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการฯ และพฤติกรรมท่ีเป็นการ
ล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ 
 จัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรทราบ

โดยทัว่ไป 
 จัดทำแผ่นพับ/จดหมายข่าว/การเผยแพร่

ตามบอรด์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 จัดทำคู่มือปฏิบตัิสำหรับแจกข้าราชการ

และเจา้หน้าท่ีทุกคน 
 สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู ้
 ประชาสมัพันธ์ทางเสียงตามสาย 
 กำหนดเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนเิทศ
ข้าราชการใหม ่

 กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องทกุข์
ภายในหน่วยงาน 

 กำหนดไว้ในแผนแม่บทการส่งเสรมิ 
ความเสมอภาคหญิงชายของหน่วยงาน 

 วิธีการอื่นๆ ได้แก่ ... 
 
 

4. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ และแนวทางในการ
แก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงเรื่องพื้นที่
ปลอดภัยในหน่วยงาน เช ่น จ ัดห้อง
ทำงานที ่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้
ชัดเจน เป็นต้น 

1. ต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสถานท่ี
ทำงาน มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อ 
ต่อการทำงานและไมเ่สี่ยงต่อการถกูล่วง 
ละเมิดทางเพศ รวมถึงสร้างความเข้าใจ 
กับบุคลากรไม่ให้กระทำการใดที่สร้าง 
ความอึดอัดใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
หรือผู้มาติดต่อ 
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ตามมาตรการและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

5.  หน ่วยงานต ้องกำหนดกลไกการ 
ร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน เช่น ฝ่ายการ
เจ ้าหน ้าท ี ่  ฝ่ ายกฎหมาย หร ือกลุ่ม
คุม้ครองคุณธรรมจริยธรรม 

1. ตอ้งกำหนดกลไกการร้องทุกข์ภายใน
หน่วยงานท่ีชัดเจน ทั้งนี้หากผู้กระทำ 
เป็นผู้บรหิารหน่วยงาน หน่วยงานต้อง
กำหนดมาตรการ/ช่องทางอื่นในการ 
ร้องทุกข์ เช่น ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.)  
หรือสายด่วน 1300 โดยต้อง
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรขององค์กร 
รับรู้โดยทั่วกัน 

2. กำหนดช่องทางการร้องทุกข์หลายรูปแบบ 
ทั้งแบบ Offline และ Online 

3. รักษาข้อมูลการร้องทกุข์เป็นความลับ 
เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์รู้สึกสบายใจ และ 
ปลอดภัย เป็นการปกป้องสิทธิของผู้ร้อง 
และผู้ถูกร้อง 

ข้อ 6. การกำหนดกลไกการร้องทกุข์ภายใน
หน่วยงาน ตามมาตรการในการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือคกุคาม 
ทางเพศในการทำงาน 
 มี ได้แก่ ... 
 ไม่ม ี
 
 
 
 

 

6. การแก้ไขและจัดการปัญหา อาจใช้
กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ เช่น 
การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร การประนอม
ข้อพ ิพาท ฯลฯ เพ ื ่อย ุต ิป ัญหา หาก
กระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ จึงจะเข้าสู่กระบวนการ
ทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานได้ถือ
ปฏิบัติอยู ่

1. กระบวนการจดัการปญัหาอย่างไมเ่ป็น
ทางการต้องเกิดจากความยินยอมของทั้ง
สองฝ่าย โดยผู้ประนอมข้อพิพาทต้องเป็น
บุคคลที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายใหค้วามเคารพนับ
ถือ 

2. การประนอมข้อพิพาทต้องมีการกำหนด
เงื่อนไข เพื่อเป็นการควบคมุพฤตกิรรม 
ของผู้กระทำไม่ให้เกิดการกระทำซำ้  
โดยต้องเคารพการตัดสินใจของผู้เสียหาย 
เช่น การชดเชยค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ 
เป็นต้น 

ข้อ 7. การร้องเรยีนปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 มี 

 จำนวนการร้องเรยีน 
 รูปแบบการล่วงละเมิด (จำนวนครัง้) 
 - ทางวาจา 
 - ทางกาย 
 - ทางสายตา 

- ถูกกระทำโดยมผีลประโยชน์
เกี่ยวข้อง 

- ถูกกระทำลักษณะอื่นๆ 
 ลักษณะการล่วงละเมิด 
 สถานท่ีเกิดกรณีการล่วงละเมดิ 
 การจัดการตามมาตรการฯ กฎ 

ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
กรณีมีการร้องเรียนประเด็นการลว่ง
ละเมิด 

 ไม่ม ี

7.  การแก้ไขและจ ัดการป ัญหาต ้อง
ดำเนินการอย่างจริงจังโดยทันทีและ
เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในแนวปฏิบัติ 
เพ ื ่อป ้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน
และต้องเป ็นความลับ เว ้นแต่ค ู ่กรณี 
ทั ้งสองฝ ่ายย ินด ีให ้ เป ิดเผย รวมทั้ง 
ให ้ความเป ็นธรรมต ่ อท ั ้ งสองฝ ่ าย 
เท่าเทียมกัน กรณีที ่ขยายเวลาออกไป 
ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ 

 

 

1. หน่วยงานต้องกำหนดระยะเวลาทีชั่ดเจน
ของกระบวนการแก้ไข/จัดการปัญหา  
ในทุกขั้นตอน 

2. การขยายระยะเวลาในการจัดการปัญหา 
ตอ้งสร้างความเป็นธรรมให้ท้ังสองฝ่าย  
ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง 

3. ข้อมูลของคู่กรณีทั้งสองฝา่ยต้องเป็น
ความลับ 
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ตามมาตรการและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

8. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงาน
เร่ืองนี้ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 1) ใหห้ัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะทำงานสอบข้อเท็จจริง จำนวนไม่เกิน 
5 คน ประกอบด้วย 

- ประธานคณะทำงาน  
(มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณี) 

- บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
คู่กรณี (มตีำแหน่งไมต่่ำกว่าคู่กรณ)ี 

- บุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหาย ไม่
น้อยกว่า 1 คน 

- บุคคลทีผู่เ้สียหายไว้วางใจ 
เข้าร่วมรบัฟังในการสอบ
ข้อเท็จจริงได้ (เฉพาะกรณ ี
มีการสอบปากคำผูเ้สียหาย) 

หรือ 2) ให้กลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้รายงาน
ผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการ
ดำเนินการทางวินัย ขอให้คณะทำงานนำ
ข้อมูลเสนอผู้บริหารประกอบการดำเนินการ
ทางวินัย 

1. ให้มีการตั้งคณะทำงานสอบข้อเทจ็จริง  
โดยต้องมีบุคคลที่มเีพศสภาพเดียวกับ 
ผู้ร้องทุกข์ร่วมเป็นคณะทำงาน 

2. ในกรณีที่ผู้กระทำเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานระดับกรม ให้ผูม้ีอำนาจเทียบเท่า
จากหน่วยงานอื่น หรืออำนาจเหนอืกว่า 
เป็นประธานการสอบข้อเท็จจริง และให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนหน่วยงานอื่นที่มี
ประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ฅ 
ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย 

9. หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครอง 
ผู ้ร้องเรียนและผู้เป็นพยาน เมื ่อมีการ
ร้องเรียนแล้วผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยาน
จะไม่ถ ูกดำเนินการใดๆ ที่ กระทบต่อ
หน ้ าท ี ่ ก ารงานหร ือก ารดำรงช ี วิ ต  
หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ  
ต้องได้รับความยินยอมจากผู ้ร้องเรียน
และผู ้เป็นพยาน รวมถึงข้อร้องขอของ
ผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน 
ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือ
หน ่ วยงานท ี ่ ร ั บผ ิ ดชอบตามความ
เหมาะสม และหน่วยงานต้องให้การ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

1. หน่วยงานต้องกำหนดมาตรการที่ชัดเจน 
ในการคุ้มครองผูร้้องเรียนและผู้เปน็พยาน 
ต้องมีหลักประกันความปลอดภัยวา่จะ 
ไม่เกดิการกลั่นแกล้งด้วยการโยกยา้ย 
หรือถูกฟ้องร้อง 

2. ผู้ร้องเรยีนต้องไดร้ับการฟื้นฟู เยยีวยา  
และได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่สืบเนื่องมาจากการล่วงละเมดิทางเพศ 
ในการทำงาน เช่น ค่าเดินทางในการมาให้
ข้อเท็จจริง หรือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
ทั้งนี้หากกรณีดังกลา่วเป็นการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ สามารถยื่นขอเงินเยียวยา
ได้จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ สามารถยื่นคำร้องต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศพิจารณา 

 
 



ประเด็น 
มาตรการในการป้องกันฯ 

แนวทางการดำเนินงาน 

ข้อเสนอพิจารณาดำเนินการ 
อ้างอิง : แบบรายงานผลการดำเนนิการ 

ตามมาตรการและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

10. หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ถูกกล่าวหาโดยในระหว่างการร้องเรยีน 
ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดต้องให้
ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืนและต้องมีการให้
โอกาสผ ู ้ถ ูกกล ่าวหาในการชี้ แจงแก้  
ข้อกล่าวหาอย่างเต ็มที ่  รวมทั ้งส ิทธิ  
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 
แก้ขอ้กล่าวหา 

1. ผู้ถูกร้อง จะไม่ถือเป็นผูม้ีความผิดจนกว่า
กระบวนการแกไ้ข/จดัการปญัหาจะสิ้นสดุ 

2. ผู้ถูกร้อง มีสิทธิในการชี้แจงข้อกลา่วหา  
และแสดงหลักฐาน/พยานเพื่อยืนยัน
ข้อเท็จจริง 

3. ผู้ถูกร้องควรต้องได้รับการบำบัด เยียวยา 
เช่น การไปพบจิตแพทย์ เป็นต้น 

11. หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนิน 
งานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานอย ่างต ่อ เน ื ่ องสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ให้รายงานต่อผู้บริหาร
ด ้านการเสร ิมสร ้างบทบาทหญิงชาย 
( Chief Gender Equality Officer : 
CGEO) และให้เจ้าหน้าที ่ศ ูนย์ประสาน 
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(Gender  Focal Point : GFP) ต ิ ด ต าม
การดำเนินงานตามมาตรการฯ สำหรับการ
รายงานผลการดำเนินงานให้รายงานไปยัง
ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวภายในวันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกปี 

1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เป็นหน่วยในการจดัทำแบบฟอร์ม Online 
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงภาคเอกชน รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

2. ให้ศูนย์ประสานด้านความเสมอภาค 
ระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point : 
GFP) เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการไปยัง 
ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.)  
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี 

3. หน่วยงานภาครัฐท่ีไมไ่ด้ตั้ง GFP  
ใหศู้นย์ประสานฯ (ศปคพ.)  
ประสานขอผลการดำเนินงาน 
ตามาตรการฯ ไปโดยตรง 

4. รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนให้รายงาน
มายังศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.) โดยตรง 

- 

12. ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ทำหน้าที่เป็น
ศ ูนย ์กลางในการประสานหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และ 
ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ 
โดยรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริม
ความเท ่าเท ียมระหว ่างเพศ (สทพ.)  
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

1. กรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เป็นหน่วยประสานงานและตดิตามการ
ดำเนินงานตามาตรการฯ ของหนว่ยงาน
ต่างๆ เพื่อรายงานต่อ สพท. อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

2. ศูนย์ประสานฯ (ศปคพ.) ต้องดำเนินการ
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตร ี
และสถาบันครอบครัว (ศปก.สค.)  
ในการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการ
แก่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน 

- 



 


