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แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
พ.ศ. 2558
********************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดทาแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี
และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทาและ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ทั้งนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1มีความประสงค์ที่จะสร้าง
และรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดการกับปัญหา
ดังกล่าวตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศคือ
การกระทาใดหรือพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา หรือ
ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ
หรือการกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนราคาญได้รับความ
อับอายหรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายความรวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระทาประการใดที่ทาให้
เกิดบรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือ
การแต่งตั้งหรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น
แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชาผู้ที่ไม่สนิทสนม เพศตรงข้าม
หรือผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทางานเป็นต้น
 บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อน
ร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
 ในกรณีหรือผู้บังคับบัญชาเรียกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทางาน
หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อนทุกครั้ง
 บุคลากรควรมีจิตสานึกรักศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เห็นคุณค่าการทางานของตนเอง
มากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวางซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างคลอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทาเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระทาไม่ต้องการและมี
ความรู้สึกเดือดร้อนราคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ อาทิ
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1.การกระทาทางสายตาเช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศมองช้อนใต้กระโปรงมองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ
จนทาให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัดอับอายหรือไม่สบายใจหรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นต้น
2.การกระทาด้วยวาจาเช่น
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
 การชักชวนให้กระทาการใดๆในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูดเรื่อง
ตลกเกี่ยวกับเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามกการเรียก
ผู้หญิงด้วยถ้อยคาที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทางาน
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูดที่ส่อไป
ในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นขอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับ
ชีวิตทางเพศของผู้อื่น
3.การกระทาทางกายเช่น
 การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลา การถูไถร่างกายของผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศการฉวย
โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว และการสัมผัสทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึง
ผู้อื่นมานั่งตัก
 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือขวางทางเดิน
การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลายหกการแสดงพฤติกรรมที่
สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
4.การกระทาอื่นๆ เช่น
 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ ในที่ทางานและ
ในคอมพิวเตอร์ของตน
 การแสดงออกเกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่สาธารณะ
การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศหรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความหรือรูปภาพสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศ
ทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊คไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
5.การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เช่น
 การให้ผลประโยชน์ เช่น ตาแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียนทุนการศึกษาดูงานการเลื่อน
เงินเดือนหรือตาแหน่ง การต่อสัญญาการทางาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้
ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเพศ เป็นต้น
 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทาร้าย การบังคับให้มีการ
สัมผัสทางเพศ เป็นต้น
สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 การแสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการการะทาของผู้กระทาและถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศนั้น
 ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทาและเรียกให้ผู้อื่นช่วย
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือ ถ่าย video clip
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 บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุ คาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานหรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ใน
เหตุการณ์
 หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
 แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
 กรณีผู้ถูกกระทาอาย กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไข
ปัญหาลาดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด เขียน ถึงผู้กระทาเพื่อแจ้งให้ผู้กระทาทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทา ผู้ถูกกระทาอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนาม
ตนเองได้
 ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองได้ให้ดาเนินการดังนี้
 ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่ดาเนินการใดๆถือว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
 ร้องขอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการหรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติ
เรื่องดังกล่าวซึ่งมีกาหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบและแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้อง
ทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากดาเนินการไม่เสร็จในกาหนดดังกล่าวให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30วัน
 ให้คาแนะนาหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผิดจนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
 เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหา
ตามความเหมาะสม เช่นการเจรจากับผู้กระทาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การนาเสนอเรื่อง
ไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของคู่ความนั้น
 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์
อักษรและให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
 เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การ
งานหรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใดๆ เช่นแยกสถานที่ทางานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องทุกข์และ
ผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานเป็นต้น
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 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน หรือวิธีใน
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม
 ให้การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
 ในระหว่างการร้องทุกข์ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด การพิจารณาหรือดาเนินการต้องให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
ช่องทางและวิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
 สานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ได้แก่
ทางเว็บไซต์ http://www.cri1.go.thและกล่องรับเรื่องร้องทุกข์หรือ
 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง โทร. 0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.(fax)
0-5371-3668
ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ
หากไม่มีการดาเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจากระทรวง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ.2552
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 35 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
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