แนวปฏิบตั ิเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
******************************************
แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการล ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทํ า งาน
จัดทําขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 2๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิด
หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทํ า งาน ทุ ก คนต อ งรั บ ผิ ดชอบในการกระทํ า และปฏิ บั ติ ตามแนวปฏิ บั ติ นี้
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะดําเนินการตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
อยา งทั นท วงที รวมทั้ งการจัดสภาพแวดลอ มและมาตรการต างๆ เพื่อ ลดความเสี่ยงที่ จะทําใหเกิดการ
ลวงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ
การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปนการบังคับ ใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา
ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามก
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันโดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นไดรับความ
เดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควาญ
หรือการกระทําการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอ
การจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน
รวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
1. บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา .
2. บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเสี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูที่ไมสนิท
สนม/เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน
เปนตน
3. บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว
เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย

4. ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
5. ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทํางาน หรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอน
ทุกครั้ง
6. บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคาการ
ทํางานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอื่น
พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล วงละเมิ ดหรื อ คุก คามทางเพศเป นเรื่อ งที่ มี ข อบเขตกว า งขวาง ซึ่ ง ไม สามารถระบุ
พฤติ ก รรมได อ ย า งครอบคลุ ม ทั้ ง หมด อย า งไรก็ ตามให ตระหนั ก ว า การกระทํ า เกี่ ยวกั บ เรื่ อ งเพศ
ซึ่งผูถูกกระทําไมตองการ และมีความรูสึกเดือดรอนรําคาญอึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขา
ขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ
1. การกระทําทางสายตา เชน
การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป
ที่ คอเสื้อ จนทําใหผูถูก มองรูสึก อึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจหรือผูอื่น ที่อยูในบริเวณดังกลาว
มีความรูสึกเขนเดียวกัน เปนตน
๒. การกระทําดวยวาจา เชน
• การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ
• การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
• การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก
การเรียกผูหญิงดวยคําที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน
• การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และ
การพูดที่สอไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ ความชื่นขอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือ
การแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น
๓. การกระทําทางกาย เชน
• การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลําการถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ การ
ฉวยโอกาส กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส
ทางกายอื่นใดที่ไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก
• การตามตื๊อโดยที่อีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญขวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลาย
หก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน

๔. การกระทําอื่น ๆ เชน
• การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพโป
ในทีท่ ํางานและในคอมพิวเตอรของตน
• การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เขน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ
ในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณ
ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เขน เฟซบุค ไลน เปนตน
๕. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
• การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เซน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน
ทุนการศึก ษาดู งาน การเลื่ อนเงินเดือนหรือ ตําแหนงการต อสัญ ญาการทํ างาน หากผู ถูกล วงละเมิ ดหรื อ
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอื่น
ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปนตน
• การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับ
ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา
สิ่งที่ควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
• แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทําของผูกระทําและถอยหางจากการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศนั้น
• สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวย
• บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือ ถาย
video clip (หากทําได)
• บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจด
บันทึก วันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม
ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ
• แจงปญหาที่เกิดขึ้นใหบุคคลที่ไวใจทราบทันที
• หารือเหตุการณที่เกิด ขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อน และแจงปญหา ที่ เกิดขึ้นกับ
ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือ
รวมไปเปนเพื่อนก็ได
• กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกกระทํา

กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ
การยุ ติ ปญ หาการล วงละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศจะใช ก ระบวนการอย า งไม เ ป นทางการ
ในการแกไขปญหาเปนลําดับแรก
สิ่งที่ผูถกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ
• ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพื่อแจงใหผูกระทํา
ทราบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทําผูถูกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพื่อนหรือ
พูดในนามตนเองได
• ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้
- รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทําหลังจากเกิดเหตุการณขึ้น และให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวา เปนการละเลยตอ
การปฏิบัติหนาที่
- รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมีการ
ประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ยชวยเหลือใน
การยุติเรื่องดังกลาว ซึ่งมีกําหนดเวลา 15 วัน เชนเดียวกัน
สิ่งที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการ
• ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา
ดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปได
อีก ๓๐ วัน
• ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะไมถือ
วาผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง
• เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการ
แกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอมจากทั้งสอง
ฝาย การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอม
ของผูถูกกระทําฯลฯ
• เมื่อ สามารถตกลงกั นได แลว ขอใหทั้ง สองฝา ยลงนามในบั นทึ กขอ ตกลงรวมกันเป น
ลายลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของทั้งสองฝาย
มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน
• เมื่อมีการรองทุกขแลว ผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ที่กระทบตอหนาที่
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกันมิให
ผูรองทุกขและผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองทุกขและผู
เปนพยาน

• ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางาน หรือ
วิธีก ารในการป องกั นหรื อ แก ไขป ญ หาดั ง กล า ว ควรได รับการพิ จารณาจากบุ คคลหรือ หน วยงาน
ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
• ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง
มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา
• ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ควรใหความเปนธรรม และให
ไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลอื่น
• ใหโ อกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แ จงแก ขอกล าวหาอยางเต็มที่ รวมทั้ งสิทธิ ในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐานแกขอกลาวหา
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
• ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
• งานบุคลากร โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
• คณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการปองกันการลวงละเมิดหรือคุมคามทางเพศของ
หนวยงาน ที่มีบุคคลภายนอกจากหนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคลรวมดวย
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน
• หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องราวรองทุกข เชน เว็บไซต กลองรับเรื่องรองทุกข
• ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร เชน
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร
• ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จกระบวนการ
หากไมมีการดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก
• สํานักงาน ก.พ.
• คณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552
• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2542
• ผูตรวจการแผนดิน มาตรา 23, 24 และมาตรา 35 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2552
**********************************

