แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขการล่ ว งละเมิ ด หรือ คุ ก คามทางเพศในการท างานจั ด ท า
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิด
หรื อ คุ ก คามทางเพศในการท างาน ทุ ก คนต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในการกระท าและปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ นี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ
การก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น และจะด าเนิ น การต่ อ กรณี ก ารร้อ งเรี ย น
เรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ
การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่ อ ไปในทางเพศที่ เป็น การบังคับ ใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา
ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามก
อนาจารเกี่ ย วกั บ เพศ หรื อ การกระท าอย่างอื่ น ในท านองเดี ยวกั น โดยประการที่ น่ าจาท าให้ ผู้ อื่น ได้รั บ
ความเดือดร้อน ราคาญ ได้รับ ความอับ อาย หรือรู้สึ กว่าถูกเหยียดหยาม และให้ ความหมายรวมถึงการ
ติดตาม รังควาญหรื อการกระทาการใดที่ก่อให้ เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการ
สร้ า งเงื่ อ นไข ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การจ้ า งงาน การสรรหา หรื อ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ ผลกระทบต่ อ ผู้ เสี ย หายทั้ ง
ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกดเวลาทางาน
เป็นต้น
 บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศเกิด ขึ้น
ในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อน
ร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัวเป็นตัวแบบอย่างที่ ดี และมีหน้าที่โดยในการป้องกันปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
 ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาทางานหรือไป
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บัญชาการระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง
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การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งถูกกระทาไม่ต้องการ
และมีความรู้สึกเดือดร้อนราคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ
1. การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ จน
ทาให้ ผู้ ถูกมองรู้ สึ กอึดอัด อับ อาย หรื อไม่ส บายใจ หรือผู้ อื่นที่ อยู่ในบริเวณดังนั้น ดังกล่ าว มีความรู้สึ ก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
2. การกระทาด้วยวาจา เช่น
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งการที่ส่อไปทางเพศ
 การชักชวนให้กระทาการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูด
เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทางาน
 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อเรื่องรสนิยมทางเพศและการพูด
ส่อไปในทางเพศ การเล่ าเรื่องตลกลามกเรื่องสองแง่ส อง่ามในเรื่องเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์
ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
3. การกระทาทางเพศ เช่น
 การสัมผัสร่างกายผู้อื่น การลูบคลา การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาส
กอดรั ด จู บ การหยอกล้ อ โดยแตะเนื้ อ ต้ อ งตั ว การฉวยโอกาสกอดรั ด และสั ม ผั ส ทางกายอื่ น ใดที่ ไม่
น่าพึงประสงค์
 การตามตื้ อ โดยที่ อี ก ฝ่ า ยไม่ เล่ น ด้ ว ย การตั้ ง ใจยื น ใกล้ ชิ ด เกิ น ไป การต้ อ นเข้ า มุ ม หรื อ
เดิน ขวางทางการยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การเลียปาก การส่งจูบ การแสดงพฤติกรรมที่
สื่อไปในทางเพศ โดยการใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
4. การกระทาอื่นๆ เช่น
 การแสดงรูป ภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ทางาน
และในคอมพิวเตอร์ของตน
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การวาดเขียนภาพทางเพศในที่สาธารณะ
การใช้สั ญ ลั กษณ์ ที่ แสดงถึงอวัย วะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่ อข้อ ความ รูป ภาพที่ แสดงถึงเรื่องเพศ
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
5. การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตาแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดู
งานการต่ อ สั ญ ญางาน การเลื่ อ นต าแหน่ ง หรือ เงิ น เดื อ น หากผู้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ยอมมี เพศสั ม พั น ธ์ เช่ น
ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพสสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นต้น
 การข่มขู่ให้ เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ทาร้ายร่างกาย การกระทา
ชาเรา การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศ
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 แสดงออกทั น ที่ ว่ า ไม่ พ อใจในการกระท าของผู้ ก ระท า และถอยห่ า งการล่ ว งละเมิ ด
หรือคุกคาม ทางเพศนั้น
 ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทา และเรียกให้ผู้อื่นช่วยเหลือ
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง ภาพถ่าย หรือถ่ายวีดีโอ (หากสามารถทาได้)
 บันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดเหตุขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา และสถานที่
ที่เกิดเหตุ พร้อมคาบรรยายเหตุการณ์สั้นๆ ชื่อพยาน/บุคคลที่สาม ที่อยู่ในเหตุการณ์
 แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไว้ใจให้ทราบทันที
 หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และแจ้งปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 กรณีที่ผู้กระทาอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทนได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถูกกระทา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
การยุ ติปั ญหาการล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการ
แก้ไขปัญหาเป็นลาดับแรก
สิ่งที่ผู้ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดาเนินการ
 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้ที่กระทาเพื่อแจ้งให้ผู้กระทาทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและให้หยุดกระทา ผู้กระทาอาจให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดแทนในนามของตน
 ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดาเนินการดังนี้
❖ ร้องขอความช่วยเหลื อต่อบังคับผู้ บัญชาของผู้ กระทา หลังจากเกิดเหตุการณ์ ขึ้นและให้
ดาเนินการขอเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
❖ ร้องขอหน่ ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบให้ มีบุ คคลเป็นผู้ ประสานงาน เพื่ อช่วยเหลื อจัดให้ มีการ
ประชุมฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางยุติปัญหาอย่างไมเป็นทางการ หรือมีผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติ
เรื่องดังกล่าวซึ่งมีกาหนด 15 วัน เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน หากดาเนินการดังกล่าวไม่สาเร็จ ให้ขยายเวลา ออกไปได้อีก 30 วัน
 ให้คาแนะนาหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ถือว่า
ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง
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ปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายการ
นาเสนอเรื่องไปยังผู้บั งคับ บัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกันโดยความยินยอมของ
ผู้ถูกกระทา ฯลฯ
 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
 เมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อป้องกันมิให้
ผู้ ร้ องทุ กข์แ ละผู้ เป็ น พยานและผู้ ถูก กล่ าวหาพบปะกั น เป็ น ต้ น ต้ องได้รับ ความยิน ยอมจากผู้ ร้อ งทุ กข์
และผู้เป็นพยาน
 ข้อร้องขอของผู้เสี ย หาย ผู้ ร้องทุ กข์ หรือผู้ เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ ทางาน หรือ
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
 ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรม และให้ได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่นๆ
 ให้ โ อกาสผู้ ถู ก กล่ า วหาในการชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาอย่ า งเต็ ม ที่ รวมทั้ ง สิ ท ธิ ในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
 กลุ่มงานนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ช่องทาง/วิธีร้องทุกข์ในหน่วยงาน
 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3
 ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมาย
E-mail โทรสาร หรือร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการทุกระดับของผู้กระทา
 ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งกว่าจะเสร็จกระบวนการ
หากไม่มีการดาเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อหน่วยงานอื่น เช่น สานักงานนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

- 5หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
 สานักงาน ก.พ.
 คณะกรรมการการจั ด การเรื่อ งราวร้อ งทุ ก ข์ ป ระจากระทรวง ส านั ก งานรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ย
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตร 23 พระราชบัญ ญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 23,24 และมาตรา 35 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552

