แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
****************************
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางาน จัดทาขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัดจะสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ด้วยการสร้าง
ความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกาหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และ
จะดาเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ
การกระทาใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วย
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ หรือการกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกัน โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
ราคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามและให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาน หรือกระทา
การใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน
การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนรวมถึง
สถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ
• บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
• บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกาย
ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรงข้าม
หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นต้น
• บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษารวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทางาน
• บุคลากรควรมีจิตสานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในผลการทางานของตนเองมากกว่าที่จะ
ก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
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พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างคลอบคุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่ต้องการ
และมีความรู้สึกเดือดร้อนราคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ เช่น
๑. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องมองลงไปที่
คอเสื้อ จนทาให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
๒. การกระทาด้วยวาจา เช่น
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปในทางเพศ
 การชักชวนให้กระทาการใดๆในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูด
เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม การจับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่
ทางาน
 การสนทนาเรื่องเพศ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือ
การแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
๓. การกระทาทางกาย เช่น
 การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลา การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการ
แตะเนื้อต้องตัว หรือการสัมผัสทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์
 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืนในลักษณะใกล้ชิดมากเกินไป การยัก
คิ้วหลิ่วตา การส่งจูบ เป็นต้น
๔. การกระทาในลักษณะอื่นๆ เช่น
 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความเกี่ยวข้องกับเพศ รวมถึงการเปิดภาพโป๊ ในที่ทางาน
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่
สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศหรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดง
ถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ
๕. การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เช่น
 การให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์ เช่น ตาแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา ดู
งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่ง การต่อสัญญาการทางาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ์ด้วย เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น
 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทาร้าย การบังคับให้
มาการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทาชาเรา หรือกระทาชาเรา
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สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
• แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทาของผู้ถูกกระทา และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศนั้น
• ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดกระทา และเรียกผู้อื่นช่วย
• บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือการ
ถ่าย วีดีโอ เป็นต้น (หากทาได้)
• บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยบันทึก วัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุการณ์สั้นๆ ตลอดจนชื่อพยาน/บุคคลที่สามซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
• แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลที่ไว้ใจทราบทันที แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ
แก้ไขปัญหาเป็นลาดับแรก
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
• ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทาเพื่อแจ้งให้ผู้กระทาทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทา ผู้ถูกกระทาอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดใน
นามตนเองได้
• ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดาเนินการดังนี้
- ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทา หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าเป็นการ
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ร้องขอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ย
ช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการ
• ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ผู้
ร้องทุกข์ทราบ ภายใน ๓๐ วัน หากดาเนินการไม่เสร็จในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ๓๐
วัน
• ให้คาแนะนาหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผิด จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
• เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหา
ตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศเกิดขึ้นอีก จัดเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การนาเสนอ
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เรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของผู้ถูกกระทา
ฯลฯ
• เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
• เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การ
งานหรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง
ทุกข์หรือผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
• ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน หรือวิธีการ
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม
• ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนมิให้ถูกกลั่นแกล้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
• ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
• ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
• หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการหรือคณะทางานด้านการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศของ
หน่วยงาน ที่มีบุคคลภายนอกจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลร่วมด้วย
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
• หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นต้น
• ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมาย
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ โทรสาร
• ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ
หากไม่มีการดาเนินการใดๆจึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
• สานักงาน ก.พ.
• คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจากระทรวง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๒
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• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
• ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓ ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

**************
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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและ
คุกคามทางเพศในการทางาน
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