มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
*****************************
๑. ที่มา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
๒๕๕๐ ได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่เ ท่าเทียมกันของหญิงชาย
ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้มีการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องนาไปกาหนดเป็นนโยบายและทิศทางในการดาเนินงาน
นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
ส่งผลให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสัง คมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ สิ่ ง ที่แสดงถึง ความมุ่ง มั่นของ
ประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ คือ การจัดทาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. .... ที่บัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง ขณะนี้ไ ด้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นที่มาของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็น
ความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหา
สาคั ญ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อผู้ ถูก กระท าทั้ งทางร่า งกายและจิ ตใจ เกิ ดขึ้ นได้ใ นทุ กสถานที่ ทั้ง ในครอบครั ว
สถาบันการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานที่ทางาน หนึ่งในปัญหาเหล่านี้ คือ การล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ทางานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทางานที่สามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกคน ทั้งชาย หญิง และ
บุคคลหลากหลายทางเพศ จากการกระทาของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน การล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางานถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศ และสิทธิในการทางาน
ที่ บุ ค คลควรได้ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ยั ง ขั ด ขวางโอกาสต่ า ง ๆ ในการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ ก ล่ า วถึ ง การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ กาหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทาให้ได้รับความอับอายหรือ
เดือดร้ อนราคาญ ต้อ งระวางโทษปรับไม่เ กิน ๕,๐๐๐ บาท และหากกระทาในสาธารณสถาน ต่อหน้ า
ธารกานัล หรือส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ รวมทั้งหากกระทาโดยผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอานาจเหนือ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ส่วนการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน ในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
คุ้มครองแรงงานในระบบ ที่ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทาการล่วงเกิน

๒
คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศต่อลูกจ้าง สาหรับรัฐวิสาหกิจ มี ประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ คุ้มครองพนักงานรัฐวิสาหกิจ และในส่วนของ
ข้าราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดการกระทาอันเป็นการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้ ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่
ภายใต้พ ระราชบัญญั ติระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน อย่ างไรก็ต าม แม้ ว่าจะประเทศไทยจะมี กฎหมาย
ในเรื่องนี้อยู่ แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาของกนกวรรณ ธราวรรณ ระบุว่า “สถานการณ์การคุกคามทางเพศในสัง คมไทยทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ผู้หญิงทางานในทุกสาขาอาชีพ ถูกลวนลามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ
ก็ยัง คงเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ในเบื้องต้นข้อมูลการสารวจจากสวนดุสิต โพล สารวจความเห็นผู้หญิง จานวน
๑,๑๕๓ คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการถู กลวนลามหรื อล่วงละเมิดทางเพศในที่
ทางาน ผู้ให้ความเห็นแยกเป็นข้าราชการหญิง ๔๗๐ คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง ๒๕๘ คน พนักงานบริษัท
หญิง ๒๙๓ คน พนักงานธนาคารหญิง ๑๓๒ คน ผลสารวจ พบว่า ผู้ให้ความเห็นต่างมีประสบการณ์ถู ก
คุกคามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ โดยมักถูก ใช้วาจาลามกมากที่สุด รองลงมา คื อ ถูกลวนลาม แต๊ะอั๋ ง
ถูกเนื้อต้องตัว และอันดับสุดท้าย คือ ถูกชวนดูเว็บไซต์โป๊ ถูกแทะโลมด้วยสายตา ถูกชวนไปมีเพศสัมพันธ์
ผู้หญิง ที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศเหล่านี้กล่าวว่า หัวหน้า งานเป็นผู้กระทาลวนลามทางเพศอยู่ใน
อันดับต้น รองลงมา คือ เพื่อนร่วมงาน ผู้มาติดต่องาน ลูกค้า คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย” ๑ นอกจากนี้ ในการสารวจสถานการณ์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยราชการไทย ของ
นางสาวสุวรรณา พูลเพชร ระบุว่า “สถานการณ์ปัญ หาการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย
ที่ดูเหมือนว่าจะต่า แต่ในความเป็นจริงแล้วยังคงมีเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานเกิดขึ้น
แต่เรื่องราวกลับไปไม่ถึงกระบวนการสอบสวน...” ๒

๑

กนกวรรณ ธราวรรณ รายงานโครงการศึกษาวิจัยการต่อสู้ภาคประชาสังคมเพือ่ ยุติการคุกคามทางเพศในที่ทางาน
กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน), (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔) หน้า ๗-๘
๒
สุวรรณา พูลเพชร, การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข.
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔)

๓
๒. รูปแบบและผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
จากรายงานการประเมินสถานการณ์ปัญ หาการคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนราคาญ
ทางเพศในที่ทางาน หรือเนื่องจากงานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทาขึ้น พบว่า การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมี ๒ แบบ คือ
๑.“การก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศในที่ทางาน หรือการสร้างบรรยากาศอัน เป็น
ปฏิปักษ์ หรือ ไม่พึงปรารถนา (hostile environment sexual harassment) การทาให้เดือดร้อน ราคาญ
ทางเพศในที่ ท างาน หรื อการสร้ างบรรยากาศอั นเป็ นปฏิ ปั กษ์ ไม่ พึ งปรารถนา ได้ แก่ การใช้ วาจา เช่ น
การวิ พากษ์ วิ จารณ์ รู ปร่ า งหน้ าตา แซว พู ด ตลกลามก ล้ อ เลี ย น ดู หมิ่ นเหยี ย ดหยามในความเป็ นหญิ ง
ความเป็นชาย หรือเพศสภาพอื่น รวมถึงรสนิยมทางเพศ หรือแสดงลักษณะทางกิริยา เช่น มองด้วยสายตา
โลมเลีย ส่งจูบ ผิวปาก จับมือถือแขน ถูกเนื้อต้องตัว หรือการแสดงสิ่ งของ ภาพ จดหมาย เช่น ภาพ ลามก
ปฏิทินโป๊เปลือย จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ๓
๒. “การใช้ประโยชน์หรือโทษจาก “งาน” เพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่ง ความพอใจทาง
เพศสัมพันธ์ (Quid pro quo sexual harassment หรือ this for that) การล่วงเกินคุกคามทางเพศชนิดนี้
เป็นการล่วงเกินทางเพศโดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่ง ใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือการใช้
อานาจให้คุณให้โทษ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ์ อาทิ การร่วมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัว
ร่างกาย หรือ การกระทาอื่นใดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศนี้ มักเป็นการกระทาของผู้มีอานาจกระทากับ
ผู้ที่ด้อยอานาจ......” ๔
ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในรูปแบบที่สองนี้ แม้อีกฝ่ายยินยอม หรือตกอยู่ในภาวะจายอม หรือ
ยอมจานน ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากมีการนาผลประโยชน์ของหน่ว ยงานเป็น
สิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ส่งผลต่อทั้งบุคคลและหน่วยงาน รวมถึงประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
สาหรับ ผลกระทบของการล่ว งละเมิ ด หรือคุ กคามทางเพศ จากการศึก ษาขององค์ก ร
แรงงานระหว่ างประเทศระบุว่า “การถูก คุกคามทางเพศมีผลต่ อสุขภาพและอารมณ์ ผู้ถูกกระทาจะมี
ความเครียด มีอาการปวดศีรษะ วิตกกังวล สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจาการถูกคุกคาม
ทางเพศไม่เพียงแต่สั่นคลอนตัวตนของผู้ถูกกระทา แต่ยังมีผลกระทบต่อการทางาน เกิดความตึงเครียดใน
ที่ทางาน ผลผลิตตกต่า เนื่องจากต้องขาดงานบ่อย เพราะผู้ถูกกระทาจะหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีผู้บริหาร
หรือหัวหน้างานที่กระทาการคุกคามทางเพศอยู่ด้วย และหลีกเลี่ยงการพบปะลูกค้าที่กระทาการคุกคามทางเพศ

๓

นาถฤดี เด่นดวง, รายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศ
ในที่ทางาน หรือเนื่องจากงาน ในองค์กรภาครัฐ, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐)
หน้า ๑๑
๔
เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๐

๔
ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางานในองค์กร ประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพของงาน
อย่างมาก และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในที่ทางานบ่อยๆ ย่อมเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมไม่มีความเสมอภาค
หญิงชาย” ๕
ประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศสะท้อนให้เห็นทัศนคติทั้งระดับสังคม
องค์กร และบุคคล ในระดับสังคมยอมรับเรื่องความต้องการทางเพศของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายถูกกล่าวโทษหรือตาหนิติเตียนมากกว่า การเห็น
เรื่องเพศเป็นเรื่องของความสนุกสนาน การมองว่าการถูกล่วงเกินทางเพศเป็นการสมยอมของฝ่ายหญิง
และฝ่ายหญิงมักถูกซ้าเติมโดยสังคมและสื่อ โดยไม่ได้ ให้ความสนใจกับฝ่ายชายมากนัก ในระดับองค์กร
มักมองว่า การล่วงละเมิดทางเพศเป็นเพียงปัญ หาจริยธรรมส่วนบุคคล ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของปัญหาและหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง ส่วนในระดับบุคคล ไม่เข้าใจว่าการล่วงละเมิด
ทางเพศเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่ง ไม่ทราบว่า พฤติกรรมใด คือการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิด
เองก็เกิดความอับอาย จึงไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้ นอกจากนั้น ยังเกิดความกลัว เนื่องจาก
เป็นเรื่ องในองค์กร ซึ่งผู้ถู กล่วงละเมิดมั กเป็นผู้ ที่ตาแหน่ง หน้ าที่ต่ากว่ าผู้ละเมิด จึง อาจส่ง ผลต่ อหน้า ที่
การงานได้ ประเด็นปัญหานี้มักไม่ได้รับความสาคัญ หากไม่ใช่กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องมีตาแหน่งหน้าที่การงานใน
สังคม และผู้ถูกกระทากล้าที่จะร้องเรียน ก็มักไม่เป็นข่าวหรือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป เนื่องจากมีประเด็น
ในเรื่องความอายและความกลัวของผู้ถูกระทาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมักไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
๓. แนวทางในการจัดการกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
จากงานวิจัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศหลายชิ้น ได้แก่ รายงานการประเมิน
สถานการณ์ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศในที่ทางาน หรือเนื่องจาก
งานในองค์กรภาครัฐ โดยสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและมหาวิทยาลัยมหิดล การคุกคาม
ทางเพศในที่ทางาน โดยมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของ
การดื่มสุรากับความรุนแรงในการทางาน โดยรองศาสตราจารย์บุญ เสริม หุตะแพทย์ จากมหาวิทยาลัย
สุโขทัย ธรรมาธิราช การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไ ข โดยนางสาวสุวรรณา พูลเพชร ได้ให้ข้อเสนอแนะที่คล้ายคลึง กัน ได้แก่ การทาความสะอาด
องค์ กร และสร้างค่า นิยมใหม่ที่ ไ ม่ย อมรับเรื่อ งการล่ วงละเมิดหรือ คุก คามทางเพศ การกาหนดให้ เป็ น
ข้อห้ามหนึ่งในประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

๕

กนกวรรณ ธราวรรณ, รายงานโครงการศึกษาวิจัย การต่อสู้ภาคประชาสังคมเพื่อยุติการคุกคามทางเพศในที่ทางาน
กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน), (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔) หน้า ๘

๕
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มีกฎหมายเพื่อป้องปรามโดยเฉพาะ มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างกลไกในการรองรับปัญหา มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีช่องทางและขั้นตอนการ
ร้องเรียนที่ชัดเจน ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเป็นความลับ มีการบันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหา และผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับต้องรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ นอกจากการสอดแทรกประเด็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศไว้ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญา หรือกฎหมายเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมทางเพศแล้ว มีหลายประเทศได้จัดทามาตรการ/แนวปฏิบัติ (code of conduct) เพื่ อ
จัดการกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization – ILO) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation
Agency – JICA) มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. แนวคิดเพื่อจัดการกับปัญหา
จากการศึกษาพบว่า การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานมีลักษณะพิเศษ
ประการแรก ได้ แ ก่ เป็ น เรื่ อ งที่ มี เ จตคติ ท างเพศเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แฝงอยู่ ใ นทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ บุ ค คล
หน่ ว ยงาน ผู้ ก ระท าและผู้ ถู ก กระท ามี ทั้ ง เป็ น เพศเดี ย วกั น และต่ า งเพศ อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ก ระท าและ
ผู้ถูกกระทาส่วนใหญ่มักจะเป็นคนละเพศ และผู้กระทาเกือบทั้งหมดเป็นชาย ส่วนผู้ถูกกระทาส่วนใหญ่เป็น
หญิง และมีบางส่วนซึ่งไม่มากนักที่ผู้ถูกกระทาเป็นชายและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ประการที่สอง
มักมี ประเด็น เกี่ ยวโยงกั บความสัม พัน ธ์เ ชิง อานาจเกี่ ยวกับ การให้คุ ณให้โ ทษในหน้า ที่ก ารงานระหว่า ง
ผู้กระทากับผู้ถูกกระทาร่วมอยู่ด้วย ประการสุดท้าย คือ ค่านิยมของสังคมไทยไม่ตระหนักว่าเป็นประเด็น
ปัญหา และยังมองว่า การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องน่ าอับอายและมักซ้าเติมผู้ถูกกระทา
ผู้ถูกกระทาจึงมักไม่กล้าพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ไม่กล้าเอาผิดกับผู้กระทา จากสภาพการณ์
ดังกล่าว จึงทาให้การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศยังคงเป็นปัญหายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแก้ไข
ปัญหามีความยากลาบากมากขึ้น
ดั ง นั้ น การจั ด การปั ญ หาควรมี ม าตรการก่ อ นการเข้ า สู่ ก ระบวนการทางวิ นั ย ที่ ใ ห้
ผู้ถูกกระทาเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงความต้องการของผู้ถูกกระทา มีกระบวนการจัดการปัญหาที่เป็นมิตร
ไม่สร้างความอับอายแก่ทั้งผู้กระทาและผู้ถูกกระทา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์ในการทางาน
ของทั้ง สองฝ่าย โดยการจัดการควรเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ สร้างวัฒนธรรม
การเคารพให้เ กียรติซึ่ งกันและกัน และไม่ย อมรับการกระทาที่เป็ นการล่ วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทางหนึ่ง

๖
๕. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงขอเสนอมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ดังนี้
๑. หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและ
คุกคามทางเพศในการทางาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทางานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่มีการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มี
ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุก
คนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตัวอย่างแนวปฏิบัติฯ ปรากฏตามภาคผนวก
๒. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
บุคคล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
เน้นการป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐาน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
๓. หน่วยงานต้องเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรื อ
คุกคามทางเพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มี ปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้ง กาหนดให้เป็นประเด็นหนึ่ง
ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ การจัดสถานที่ทางานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ เช่น จัดห้องทางานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น
๔. การแก้ ไ ขและจั ด การปั ญ หาอาจใช้ ก ระบวนการอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น
การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร การประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพื่อยุติปัญ หา หากกระบวนการไม่เป็นทางการ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงจะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่
๕. การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องดาเนินการอย่างจริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลา
ที่กาหนดในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางาน และ
ต้องเป็นความลับ เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียม
กัน กรณีที่ขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ
๖. กรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ การรายงานเรื่ อ งนี้ ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน
สอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ประธานคณะทางานที่มีตาแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัด
ของคู่กรณี โดยมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าคู่กรณี บุคคลที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
จนเป็นที่ประจักษ์ โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหาย
ไว้วางใจเข้า ร่วมรับฟัง ในการสอบข้อเท็จจริง ได้ หากต้องมีการดาเนินการทางวินัย ขอให้คณะทางาน
นาข้อมูลเสนอผู้บริหารประกอบการดาเนินการทางวินัย
๗. หน่วยงานต้องติดตามผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่ อป้องกันและแก้ไ ขปัญหา
การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อ คณะกรรมการส่ง เสริ ม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภาคผนวก
ตัวอย่าง
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

ภาคผนวก
ตัวอย่าง
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
(สามารถปรับให้เหมาะสมกับการปฏิบัติของหน่วยงาน)
******************************************
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
จัดทาขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่...........................................โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิด
หรื อ คุ ก คามทางเพศในการท างาน ทุ ก คนต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการกระท าและปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ นี้
........................(หน่วยงาน) จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกาหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดาเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการล่วง
ละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ
การกระทาใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา
ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามก
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความ
เดือดร้อนราคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาญ
หรือการกระทาการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อ
การจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้ง ในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญ ชา
 บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิท
สนม/เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน
เป็นต้น
 บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย

๒
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
 ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทางาน หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อน
ทุกครั้ง
 บุคลากรควรมีจิตสานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เห็นคุณค่า
การทางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่ง ไม่สามารถระบุ
พฤติ ก รรมได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทั้ ง หมด อย่ า งไรก็ ต ามให้ ต ระหนั ก ว่ า การกระท าเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ
ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่ต้องการ และมีความรู้สึกเดือดร้ อนราคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่าย
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ
๑. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลง
ไปที่ ค อเสื้ อ จนท าให้ ผู้ ถู ก มองรู้ สึ ก อึ ด อั ด อั บ อาย หรื อ ไม่ ส บายใจ หรื อ ผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณดั ง กล่ า ว
มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น
๒. การกระทาด้วยวาจา เช่น
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
 การชั ก ชวนให้ ก ระท าการใด ๆ ในที่ ลั บ ตา ซึ่ ง ผู้ ถู ก กระท าไม่ พึ ง ประสงค์ แ ละ
ไม่ต้องการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก
การเรียกผู้หญิงด้วยคาที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทางาน
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และ
การพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก
หรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
๓. การกระทาทางกาย เช่น
 การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลา การถูไ ถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส
ทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก
 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลาย
หก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

๓
๔. การกระทาอื่น ๆ เช่น
 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อ ความที่เ กี่ยวข้อ งกับเพศ รวมทั้ ง การเปิ ดภาพโป๊
ในที่ทางานและในคอมพิวเตอร์ของตน
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ
ในที่ ส าธารณะ การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ ง อวั ย วะเพศ หรื อ การร่ ว มเพศ การสื่ อ ข้ อ ความ รู ป ภาพ
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
๕. การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 การให้ สั ญ ญาที่ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ เช่ น ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ผลการเรี ย น
ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่ง การต่อสัญ ญาการทางาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ ไ ปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น
 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทาร้าย การบังคับ
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทาชาเรา หรือกระทาชาเรา
สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระทาของผู้กระทา และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
 ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทา และเรียกผู้อื่นช่วย
 บันทึก เหตุ การณ์ที่เ กิดขึ้ นด้ว ยการบัน ทึกเสียง บัน ทึกภาพหรือถ่ ายภาพ หรือ ถ่า ย
video clip (หากทาได้)
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม
ซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์
 แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
 หารือเหตุ การณ์ที่เ กิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือ เพื่อน และแจ้ ง ปัญ หาที่ เกิดขึ้นกั บ
ผู้บัง คับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือ
ร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
 กรณีผู้ถูกกระทาอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้ง แทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระทา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ
ในการแก้ไขปัญหาเป็นลาดับแรก

๔
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทาเพื่อแจ้งให้ผู้กระทา
ทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทา ผู้ถูกระทาอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือ
พูดในนามตนเองได้
 ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดาเนินการดังนี้
 ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บัง คับบัญ ชาของผู้กระทา หลัง จากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
และให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดาเนินการใด ๆ ถือว่า เป็นการละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
 ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มี
การประชุ ม หารือ ระหว่ างฝ่า ยต่า ง ๆ ที่ เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ หาทางยุ ติอ ย่ างไม่ เ ป็น ทางการ หรื อผู้ ไ กล่ เกลี่ ย
ช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดาเนินการไม่เสร็จในกาหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีก ๓๐ วัน
 ให้คาแนะนาหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่
ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
 เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการ
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติ กรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสอง
ฝ่าย การนาเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอม
ของผู้ถูกกระทา ฯลฯ
 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้ง สองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
 เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการดารงชีวิ ต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อ
ป้องกันมิให้ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง
ทุกข์และผู้เป็นพยาน
 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน
หรื อ วิ ธีก ารในการป้ อ งกั นหรื อ แก้ ไ ขปัญ หาดัง กล่ า ว ควรได้ รั บการพิจ ารณาจากบุค คลหรื อ หน่ว ยงาน
ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
 ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

๕
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
 ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถู กกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรม และให้
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
 หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าที่
 คณะกรรมการหรือคณะทางานด้านการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของ
หน่วยงาน ที่มีบุคคลภายนอกจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลร่วมด้วย
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
 หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ.
 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร
 ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ค วรร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง จนกว่ า จะเสร็ จ
กระบวนการ หากไม่มีการดาเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
 สานักงาน ก.พ.
 คณะกรรมการการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ากระทรวง ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 คณะกรรมการสิ ทธิม นุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญ ญั ติคณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
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