แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
*********************************************
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานจัดทาขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจการกาหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น และจะดาเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่ วงที
รวมทัง้ มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ
การกระทาใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่ อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ การใช้อานาจที่ ไ ม่ พึง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทางแสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่น ได้รับความ
เดือดร้อนราคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือ
การกระทาใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน
การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานควรลดความเสี่ ย งจากปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ เช่ น
แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตา หรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศ
ตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นต้น
บุ คลากรของหน่ ว ยงานควรช่ว ยสอดส่ อ งและรายงานพฤติกรรมการล่ ว งละเมิด/คุก คามทางเพศ
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
กับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัว เป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทางานหรือ
ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง
บุ คลากรควรมีจิ ตส านึ ก รั ก ศัก ดิ์ศ รี ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เห็ นคุณค่าการท างาน
ของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น

-๒พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคามทางเพศเป็ นเรื่ องที่ มี ขอบเขตกว้ างขวาง ซึ่ งไม่ สามารถระบุ พฤติ กรรม
ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทาเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทา ไม่ต้องการและ
มีความเดือดร้อนราคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
หรือมีพฤติกรรมแสดงออกโดยเจตนา อาทิ
๑. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ
จนทาให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น
๒. การกระทาด้วยวาจา เช่น
● การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
การชักชวนให้กระทาการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการการพูดตลก
เกี่ยวกับเพศ
● การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียกผู้หญิง
ด้วยถ้อยคาที่ส่อไปทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือ
การแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
● การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการพูดที่ส่อ
ไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
๓. การกระทาทางกาย เช่น
● การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลา การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศการฉวยโอกาสกอด
รัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์
การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น
● การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือขวางทางเดิน
การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การมองเป้ากางเกง การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
๔. การกระทาอื่น ๆ เช่น
● การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ทางานและ
ในคอมพิวเตอร์ของตน
● การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่สาธารณะ
การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศหรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงเรื่องเพศ
ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook Line Instagram Twitter เป็นต้น
๕. การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
● การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตาแหน่งหน้าที่การงาน ผลการปฏิบัติงาน ทุนการศึกษาดูงาน
การเลื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่ง การต่อสัญญาการทางาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามยอมมีเพสสัมพันธ์
เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น
● การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การปฏิบัติงาน การข่มขู่ว่าจะทาร้ายการบังคับให้มี
การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทาชาเรา หรือกระทาชาเรา

-๓สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
● แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทาของผู้กระทา และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศนั้น
● 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 ถ่ า ย Video Clip
(หากทาได้)
● บันทึกเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุ คาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่
ในเหตุการณ์
● แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
● หารื อเหตุ การณ์ ที่เ กิด ขึ้น กับ เพื่ อนร่ ว มงานหรื อ เพื่ อน และแจ้ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชา
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
● กรณีผู้ถูกกระทาอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไข
ปัญหาเป็นลาดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
● ในกรณีที่ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาด้ ว ยตนเองได้ ให้ พูด /เขีย นถึง ผู้ กระท าเพื่ อแจ้ ง ให้ ผู้ กระทาทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดกระทา ผู้ถูกกระทาอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนาม
ตนเองได้
● ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดาเนินการดังนี้
- ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ก ระท า หลั ง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ขึ้ น และ
ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดาเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กระทา ให้ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น ไป
ตามลาดับ
- ร้องขอศูนย์ ส่งเสริ มจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสั งคมและสวัส ดิ การ
(ศจท.พส.) ให้มีบุคคลเป็นผู้ประสาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
หาทางยุติอย่ างไม่เป็ นทางการ หรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดเวลา ๑๕ วัน
เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
● ให้หัวหน้าระดับสานักงาน กอง หรือกลุ่ม ดาเนินการแต่งตั้ งคณะทางานสอบข้อเท็จจริง จานวน
ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานคณะทางานที่มีตาแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
คู่กรณีโดยมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มี
บุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการดาเนินการทางวินัย
ขอให้คณะทางานนาข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดาเนินการทางวินัย
● ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้ อง
ทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดาเนินการไม่เสร็จในกาหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ๓๐ วัน

-๔● ให้คาแนะนาหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและจะไม่ถือว่าผู้ถูก

กล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
● เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหา
ตามความเหมาะสม เช่น เจราจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศเกิ ด ขึ้ น อี ก จั ด การเจรจาประนอมข้ อ พิ พ าทระหว่ า งคู่ ค วามซึ่ ง ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากทั้ ง สองฝ่ า ย
การนาเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ
ผู้ถูกกระทา ฯลฯ
● เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เป็นพยาน
● เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน
หรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องทุกข์
และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์ และผู้เป็นพยาน
● ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน หรือวิธีการในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาจากบุคคล หรือหน่ วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
● ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ควรให้ความเป็นธรรม และให้ได้ รั บ
การปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลอื่น
● ให้ โ อกาสผู้ ถูกกล่ า วหาในการชี้ แจงแก้ข้อกล่ า วหาอย่ า งเต็ มที่ รวมทั้ง สิ ทธิ ในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
แนวทางกาหนดโทษทางวินัย
กรณี ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดกระท าการอั น เป็ น การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศต่ อ
ข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทามิได้
ยินยอมต่อการกระทานั้น หรือทาให้ผู้ถูกกระทาเดือดร้อนราคาญ ถือว่าเป็นการกระทาอันเป็ นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศตามมาตรา ๘๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งอาจถูกลงโทษ
ทางวินัย ๕ สถาน ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามควรแก่กรณี
ดังต่อไปนี้
๑. ภาคทัณฑ์
๒. ตัดเงินเดือน
๓. ลดเงินเดือน
๔. ปลดออก
๕. ไล่ออก
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
● ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นของผู้กระทา
● กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.)

-๕ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
๑. ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นร้องทุกข์ ซึง่ ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น ๔ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๐๕๓ หมายเลข
โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๐๕๔
๑.๒ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ E-Mail : epac@dsdw.go.th หรื อ เว็ บ ไซต์
www.tcepac.dsdw.go.th
๑.๓ จัดทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทา
๒. ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ หากไม่มี
การดาเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (ศปคพ.)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
- ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
-----------------------------------------------------------

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.)

