
แนวปฏิบตัิเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

 
****************************************** 

 
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

จัดทําขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน 2๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักด์ิศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิด             
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและ
จัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้น และจะดําเนินการตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ                 
อยางทันทวงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตางๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดการ                
ลวงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น 

 
การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 
 การกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ ใชอํานาจท่ีไมพึงปรารถนา  
ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือส่ิงของลามก
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอื่นไดรับความ
เดือดรอนรําคาญ  ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควาญ
หรือการกระทําการใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอ 
การจางงาน การสรรหา หรือการแตงต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษา 
 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 1. บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา    . 
 2. บุคลากรของหนวยงานควรลดความเส่ียงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเส่ียงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไมสนิท
สนม/เพศตรงขาม หรือมีผูท่ีไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน 
เปนตน 
 3. บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม 
ทางเพศเกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว
เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังการใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย 
 
 
 



 4. ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกัน 
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 5. ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา 
ทํางาน หรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอน
ทุกครั้ง 
 6. บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคาการ 
ทํางานของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอื่น 
 
พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 
 การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ 
พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทําเกี่ยวกับ เรื่องเพศ 
ซึ่งผูถูกกระทําไมตองการ และมีความรูสึกเดือดรอนรําคาญอึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขา
ขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา เชน 
  การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป 
ท่ี คอเส้ือ จนทําใหผูถูก มองรูสึก อึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจหรือผูอื่น ท่ีอยูในบริเวณดังกลาว 
มีความรูสึกเขนเดียวกัน เปนตน 

๒.  การกระทําดวยวาจา เชน 
 • การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 
 • การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ 
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
 • การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก  
การเรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน 
 • การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และ              
การพูดท่ีสอไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ ความช่ืนขอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือ
การแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 

๓. การกระทําทางกาย เชน 
 • การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลําการถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ การ             
ฉวยโอกาส กอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเน้ือตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส                 
ทางกายอื่นใดท่ีไมนาพึงประสงค การดึงคนมาน่ังตัก 
 • การตามต๊ือโดยท่ีอีกฝายหน่ึงไมเลนดวย การต้ังใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม            
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญขวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทานํ้าลาย
หก การแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคล่ือนไหวรางกาย เปนตน 

 
 
 



๔. การกระทําอื่น ๆ เชน 
 • การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเกี่ยวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพโป 
ในท่ีทํางานและในคอมพิวเตอรของตน 
 • การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เขน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ           
ในท่ีสาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การส่ือขอความ รูปภาพ สัญลักษณ
ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เขน เฟซบุค ไลน เปนตน 

๕. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปล่ียนผลประโยชน 
 • การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เซน ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ผลการเรียน
ทุนการศึกษาดูงาน การเล่ือนเงินเดือนหรือตําแหนงการตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ 
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอื่น                
ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปนตน 
 • การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับ
ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา  
 
ส่ิงที่ควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 • แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทําของผูกระทําและถอยหางจากการลวงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศน้ัน 
 • สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวย 
 • บันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือ ถาย 
video clip (หากทําได) 
 • บันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดขึ้น โดยจด
บันทึก วันเวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นส้ันๆ ช่ือของพยานและ/หรือบุคคลท่ีสาม
ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 
 • แจงปญหาท่ีเกิดขึ้นใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 
 • หารือเหตุการณท่ีเกิด ขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อน  และแจงปญหา ท่ี เกิดขึ้นกับ 
ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือ 
รวมไปเปนเพื่อนก็ได 
 • กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก           
ผูถูกกระทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ  
 การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ 
ในการแกไขปญหาเปนลําดับแรก  
 
 ส่ิงที่ผูถกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ 
 • ในกรณีท่ีสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผูกระทําเพื่อแจงใหผูกระทํา 
ทราบพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทําผูถูกระทําอาจขอใหมีคนอยูเปนเพื่อนหรือ
พูดในนามตนเองได 
 • ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดําเนินการดังน้ี  
 - รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทําหลังจากเกิดเหตุการณขึ้น และให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการคนหาขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไมดําเนินการใด ๆ ถือวา เปนการละเลยตอ
การปฏิบัติหนาท่ี 
 - รองขอหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมีการ
ประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกล่ียชวยเหลือใน 
การยุติเรื่องดังกลาว ซึ่งมีกําหนดเวลา 15 วัน เชนเดียวกัน 
 
 ส่ิงที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการ 
 • ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา 
ดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไปได 
อีก ๓๐ วัน 
 • ใหคําแนะนําหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะไมถือ 
วาผูถูกกลาวหามีความผิด จนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทําผิดจริง 
 • เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการ 
แกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทําเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอมจากท้ังสอง
ฝาย การนําเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอม
ของผูถูกกระทําฯลฯ 
 • เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหท้ังสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปน 
ลายลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของท้ังสองฝาย  
 
มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน 
 • เมื่อมีการรองทุกขแลว ผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบตอหนาท่ี
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพื่อปองกันมิให
ผูรองทุกขและผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองทุกขและผู 
เปนพยาน 



 • ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางาน หรือ 
วิธีการในการปองกันหรือ แกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 • ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกล่ันแกลง 
 
มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 
 • ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ควรใหความเปนธรรม และให 
ไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
 • ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการช้ีแจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง 
เอกสาร/พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 
 
หนวยรับเร่ืองรองทุกขภายในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 • ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 • งานบุคลากร  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 • คณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการปองกันการลวงละเมิดหรือคุมคามทางเพศของ
หนวยงาน ท่ีมีบุคคลภายนอกจากหนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคลรวมดวย 
 
ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 
 • หนวยงานจัดชองทางรับเรื่องราวรองทุกข  เชน  เว็บไซต  กลองรับเรื่องรองทุกข 
 • ผูรองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง  ทางโทรศัพท  หรือเปนลายลักษณอักษร เชน 
จดหมาย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  โทรสาร 
 • ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงจนกวาจะเสร็จกระบวนการ  
หากไมมีการดําเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น 
 
หนวยรับเร่ืองรองทุกขภายนอก 
 • 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 
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