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FOREWORD  
 

Because children are the world’s most valuable resource, Step Ahead takes child safeguarding 

very seriously. We are committed to the processes and procedures woven throughout all our 

programs and services to protect children and adults from harm, abuse, and neglect. The safety 

and wellbeing of adults and children we partner with are priorities as they come into contact 

with the services Step Ahead delivers.  

 

It is the duty of every Step Ahead staff member to safeguard all children and families and 

provide the right services to those who are unable to protect themselves. We train our staff to 

identify children at risk of abuse, neglect or harm and how to assist victims in receiving the care 

and support they need.  

 

Our Child Safeguarding Policy is not just a document we review and stick in a file. It is an active 

document constantly being reviewed. We go over it regularly, so staff are always aware and 

looking for any trouble areas. Our staff are also trained in Trauma Informed Care (TIC) as well 

as Secondary Trauma and Boundaries which are important topics when working with 

vulnerable children and families. We work to ensure that no member of staff poses a risk to 

children.  We are grateful to have a fulltime therapist on our staff who is also a child protection 

specialist.  

 

We also train the children and families receiving our services in child protection and how to 

access the support they need should they experience any form of harm, abuse or neglect.  

 

I hope this Safeguarding Policy will provide all that is needed to continue our commitment to 

protect children and families.  

 

Kimberly Quinley 

Executive Director 

January 2021 
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INTRODUCTION 
 

WE BELIEVE

Step Ahead Foundation envisions all 

children in Thailand growing up in safe and 

nurturing families and we are committed to 

safeguarding children from harm by striving 

to create protective environments.  

 

All children have equal rights to protection 

and have their wellbeing and participation 

promoted. The best interests of the child are 

paramount when making decisions with 

regard to this policy.  

 

We view children as valued partners and 

participants who can empower and be 

empowered to bring holistic transformation 

to their communities. Children are defined 

as persons under the age of 18. 

 

We believe children are made in the image 

of God who created them with dignity and 

worth. We are therefore committed to 

protecting, respecting and valuing all 

children, regardless of race, religion, social 

background, gender, sexual orientation, 

skin color, disabilities, nationality or beliefs.  

 

มูลนิธิกา้วหนา้พฒันาเล็งเห็นว่า เด็กทุกคนในประเทศ

ไทยจะเติบโตอยูใ่นครอบครัวทีDใหค้วามรักความอบอุ่น

ปลอดภยั เราจึงมุ่งมัDนทีDจะปกป้องพวกเขาให้พน้จาก

อนัตราย ดว้ยการสร้างสภาพแวดลอ้มทีDปลอดภยัและ

แ วดล้อ ม ไปด้ว ย ผู ้ ใ หญ่ ทีD ใ ส่ ใ จ ให้ ก า ร เ ลีL ย ง ดู   
 
เด็กทุกคนมีสิทธิโดยเท่า เ ทียมกันทีD จะได้รับการ

คุม้ครองดูแลสุขภาวะความเป็นอยูที่Dดี ส่งเสริมโอกาส

ในการเข้ามามีส่วนร่วม  ในการตัดสินใจใดใดทีD

เกีDยวขอ้งกบันโยบายฉบบันีL  โดยยึดประโยชน์สูงสุด

ของเดก็เป็นสาํคญั  
 
เราเห็นว่าเด็กเป็นหุ้นส่วนภาคีทีDมีคุณค่า และเป็นผูที้Dมี

ส่วนร่วมทีDสามารถส่งพลงัและไดรั้บการเสริมกาํลงั ทีD

จะนาํมาซึDงการเปลีDยนแปลงอยา่งเป็นองคร์วมในชุมชน

ของตนได ้เด็ก ณ ทีDนีL  คือบุคคลทีDมีอายไุม่เกินสิบแปด

ปีบริบูรณ์ 
เราเชืDอวา่เดก็คือพระฉายาของพระเจา้ทีDทรงสร้างขึLนมา

อย่างมีคุณค่าและศกัดิU ศรีแห่งความเป็นมนุษย  ์ดงันัLน 

เราจึงมุ่งมัDนทีDจะปกปอง เคารพและตระหนกัถึงคุณค่า

ของเด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีเชืLอชาติ ศาสนา พืLนฐานทาง

สังคม เพศภาวะ เพศสภาพ สีผิว ความพิการ สัญชาติ 

หรือจะมีความเชืDอใดกต็าม 
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WE ACT: 
As a child rights organization, it is our ethical 

and legal responsibility to ensure all children 

who we come into contact directly or 

indirectly are safeguarded and have their 

wellbeing promoted. We uphold their rights 

by implementing preventative measures to 

minimize where potential harm may occur, 

and responsive actions to ensure when 

difficult circumstances may arise, they are 

appropriately and timely addressed. 

 

We communicate and educate this policy to 

all our representatives ensuring that our 

operations and programs do no harm to 

children. This policy will be reviewed 

annually and amended every three years.  

 
 
ในฐานะทีDเป็นองคก์รดา้นสิทธิเดก็ ทีDมีความรับผดิชอบ

ทางดา้นจรรยาบรรณและกฎหมาย เพืDอใหม้ัDนใจวา่เดก็ 
ทุกคนทีDอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโดยตรงหรือโดย

ออ้ม จะไดรั้บความปลอดภยั และไดรั้บการส่งเสริมสุข
ภาวะทีDดี เราจึงยึดมัDนในสิทธิดงักล่าว โดยการดาํเนิน

มาตรการป้องกนัเพืDอลดผลกระทบภยัอนัตรายทีDอาจ

เกิดขึLน และมาตรการแกไ้ข เพืDอให้มัDนใจว่าเหตุการณ์

ความยุง่ยากทีDเกิดขึLน ไดรั้บการแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม

และทนัท่วงที 
 
เราสืDอสารและให้ความรู้เกีDยวกบันโยบายนีL ต่อผูแ้ทน

ของเราทุกคน เพืDอเป็นหลกัประกนัว่าการดาํเนินงาน
และโครงการของเราจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อเด็ก 
นโยบายฉบับนีL  จะได้รับการทบทวนประจําปีและ

ปรับปรุงแกไ้ขในทุกสามปี 
 

 

OUR SCOPE AND PURPOSE
 

This policy is firmly based on the UN 
Convention on the Rights of the Child and 
other relevant human rights conventions. It 
complies with the Child Protection Act 
(2003) B.E. 2546, relevant domestic laws 
and promotes good practices from national 
and international standards.  
This policy applies to all representatives of 
Step Ahead Foundation which includes all 
paid or unpaid staff, volunteers, freelancers 
 

 
นโยบายฉบบันีL  ยึดถือตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

รวมถึงตราสารดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอืDน 

ๆ ทีDเกีDยวขอ้ง และอยูภ่ายใตข้อบเขตการบงัคบัใชต้าม
พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
กฎหมายภายในประเทศทีDเกีDยวขอ้ง รวมถึงส่งเสริมแนว

ปฏิบติัทีDดีตามมาตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล 
นโยบายฉบับนีL  ถือบังคับใช้กับผู ้แทนของมูลนิธิ

กา้วหน้าพฒันาทุกคน รวมทัLงผูที้Dไดรั้บหรือไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทน อาสาสมคัร ผูรั้บจา้งงานอิสระ 
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consultants, donors, partners, foster carers, 
and visitors who are appointed, designated, 
or employed by Step Ahead Foundation.  
 
The aim of the policy is to provide guidance 
and help representatives to:  

• Understand child protection issues.  
• Be aware of their responsibilities 

and ensure compliance. 
• Create a safer environment for 

children.  
• Uphold the dignity and respect of 

children.  
• Give support and direction to others 

on child protection issues.  
 
All Step Ahead Foundation representatives 
must comply with the terms of this policy 
and are required to sign a Statement of 
Commitment (Appendix 1).  
 
This Policy does not apply to Step Ahead 
partner organizations. However, Step 
Ahead is committed to raising awareness of 
child protection issues with partners and to 
support them in developing, implementing 
and monitoring their own policies. 
 
In case of non-compliance or where there is 
a question about the application of the 
policy, it should be referred to the Child 
Protection Policy Expert or Director of 
Programs. 

 
 
 
 

ทีDปรึกษา ผูใ้หทุ้น องคก์รภาคี ครอบครัวอุปถมัภ ์และผู ้

ทีDมาเยีDยมหน่วยงานในพืLนทีDรับผิดชอบ ซึD งไดรั้บการ

แต่งตัLง มอบหมายหรือวา่จา้งจากมูลนิธิ  
 
การจดัทาํนโยบายฉบบันีL มีวตัถุประสงคเ์พืDอเป็นกรอบ

แนวทางในการปฏิบติัตน และช่วยใหผู้แ้ทนของมูลนิธิ

ได ้
• มีความรู้ความเขา้ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ในการ

คุม้ครองเดก็ 

• ตระหนกัถึงหนา้ทีDความรับผดิชอบและยดืถือ
ปฏิบติัตาม 

• เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มทีDปลอดภยัสาํหรับ
เดก็ยิDงขึLน 

• ยึดมัDนในคุณค่าศกัดิU ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
และเคารพต่อเดก็ 

• ให้การสนับสนุนและชีL แนะแนวทางต่อผูอื้Dน
ในปัญหาการคุม้ครองเดก็ 

 
ผู ้แทนของมูลนิ ธิ ทุกคนจะต้องยึด ถือปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดทีDระบุไวใ้นนโยบายฉบบันีL  และลงลายมือ

ชืDอในถอ้ยแถลงทีDจะปฏิบติัตามนโยบาย (ภาคผนวกทีD 
1) 
 
นโยบายฉบบันีL มิไดถื้อบงัคบัใชก้บัหน่วยงานภาคีของ

มูลนิธิ อยา่งไรก็ตามมูลนิธิมุ่งมัDนทีDจะเสริมสร้างความ

ตระหนักต่อประเด็นปัญหาการคุม้ครองเด็กร่วมกับ

หน่วยงานภาคี เพืDอให้เกิดการพฒันา ดาํเนินงานและ

ติดตามผลนโยบายของหน่วยงานเอง 
 
ในกรณีทีDแนวปฏิบติัไม่เป็นไปตามนโยบายนีL  หรือมีขอ้

สงสยัประการใดเกีDยวกบัการบงัคบัใชน้โยบายนีL  กรุณา

ติดต่อผูเ้ชีDยวชาญนโยบายคุม้ครองเดก็หรือผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบริหาร 



 

 

DEFINITIONS 
We follow terminologies and interpretations 

used in the National Strategy on Child 

Protection 2017 – 2021 and General 

Comment No. 13 on Violence Against 

Children. 

ในการนิยามศพัทแ์ละแปลความหมายถอ้ยคาํต่าง ๆ ทีD

ปรากฎอยูใ่นนโยบายฉบบันีL  เรายดึตามยทุธศาสตร์

คุม้ครองเดก็แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และ
ขอ้เสนอแนะทัDวไปทีD 13 วา่ดว้ยความรุนแรงต่อเดก็ 

 
Violence Against Children  
 
All forms of physical or mental violence, injury 
or abuse, neglect or negligent treatment, 
maltreatment or exploitation, including sexual 
abuse, inducing children to act or behave in 
a manner that is likely to be detrimental to 
physical, mental and developmental harm or 
against the law, regardless of whether the 
child gives consent or not. 

ความรุนแรงต่อเดก็ 
หมายถึง การกระทาํใด ๆ ต่อร่างกาย หรือจิตใจ เป็นเหตุ

ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจและพฒันาการ การ

ทอดทิLงหรือการปล่อยปละละเลย การแสวงประโยชน์ 

การล่วงเกินทางเพศ การใชเ้ด็กให้กระทาํหรือประพฤติ

ในลกัษณะทีDน่าจะเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ และ

พฒันาการ หรือขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี รวมถึง 
การกระทาํโดยมิชอบ ทัLงนีL ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็

ตาม 
Mental violence  
Includes psychological maltreatment, mental 
abuse, verbal abuse, emotional abuse or 
neglect and this can include:  
• all forms of persistent harmful 

interactions with the child; for example, 
conveying to children that they are 
worthless, unloved, unwanted, 

ความรุนแรงต่อจติใจ 
หมายถึง การปฏิบติัโดยมิชอบต่อจิตใจ การทาํร้ายจิตใจ 

การทาํร้ายทางวาจา หรือการละเลย/ไม่เอาใจใส่ รวมถึง 
• การล่วงละเมิดทางอารมณ์ ทัLงนีL  ความรุนแรงทาง

จิตใจหมายความรวมถึงการมีปฏิสมัพนัธ์ทุกรูปแบบ

Contacts: 
Named Child Protection Officer: Ms. Pusa Srivilas 

นางสาวภูษา ศรีวลิาศ ผูเ้ชีDยวชาญนโยบายคุม้ครองเดก็ ( +66 814062105 *  

pusasri@gmail.com 

Director of Programs: Ms. Mattika Mathurapotwachana 

นางสาวมตัติกา มธุรพจนว์จนะ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร ( +66 891060223 * 

mattika.pou@gmail.com 

Executive Director:  Ms. Kimberly Quinley 

นางคิมเบอร์ลี ควนิลีย ์ผูอ้าํนวยการมูลนิธิ    ( +66 817147983 * 

quinleyfam@gmail.com 
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endangered or only of value in meeting 
another’s needs 

 
• Scarring, terrorizing and threatening; 

exploiting and corrupting; spurning and 
rejecting; isolating, ignoring and 
favoritism 

• Denying emotional responsiveness; 
neglecting mental health, medical and 
educational needs 

 
• Insults, name-calling, humiliation, 

belittling, ridiculing and hurting a child’s 
feelings 

 
• Exposure to domestic violence 

 
• Placement in solitary confinement, 

isolation or humiliating or degrading 
conditions of detention 

 
• Psychological bullying and hazing by 

adults or other children, including via 
information and communication 
technologies (ICTS) such as mobile 
phones and the internet (also known as 
“cyberbullying”) 

ในลกัษณะทีDเป็นอนัตรายต่อเด็กอย่างต่อเนืDอง เช่น 

การกล่าววาจาต่อเด็กซํL าๆ  ว่าเด็กนัL นไม่มีคุณค่า 

ไม่ไดรั้ก ไม่ไดเ้ป็นทีDตอ้งการ หรือมีค่าเพียงแค่สนอง

ความต้องการอย่างใดอย่างหนึD งของผูก้ล่าววาจา

เท่านัLน 
• การขู่ เข็ญให้เด็กกลัว ข่มขู่ คุกคาม การแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบและการฉ้อฉลในการปกครอง

ดูแล การกดดนั  และการแสดงอาการรังเกียจ การ

โดดเดีDยวการละเลยไม่เอาใจใส่และการเลือกทีDรักมกั

ทีDชงั  
• การไม่ตอบสนองทางอารมณ์จิตใจ การละเลยความ
ต้องการให้เป็นทีDพึD งทางใจ  ละเลยทัL งทีD มีความ

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลและไม่ถ่ายทอด

การเรียนรู้  
• การดูหมิDนเหยยีดหยาม การเรียกชืDอเด็กในลกัษณะดู

ถูกดูหมิDน การทาํให้เด็กอบัอายรู้สึกว่าตนเป็นคนตํDา

ตอ้ย การลอ้เลียนทาํให้เป็นตวัตลกและการทาํร้าย

จิตใจของเดก็อืDน ๆ   
• การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวต่อหนา้เดก็  
• การขงัเดีDยว การแยกให้เด็กอยู่อย่างโดดเดีDยว การ
ละเมิดศกัดิU ศรีความเป็นมนุษยห์รือการกกัขงัทีDลดชัLน

หรือสถานะ และ  
• การข่มเหงรังแกจิตใจโดยผูใ้หญ่หรือเดก็ดว้ยกนั 

รวมถึงการกระทาํเช่นว่าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสืD อสาร  ( Information 
and Communications Technologies  

Sexual Abuse  
Comprises of any sexual activities imposed 
by an adult on a child including: 

• The inducement or coercion of a child 
to engage in any unlawful or 
psychologically harmful sexual 
activities 

การล่วงละเมดิทางเพศ 
หมายถึง กิจกรรมทางเพศใดๆ ทีDหยบิยืDนสู่เดก็โดยผูใ้หญ่

รวมถึง 
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• The use of children in commercial 
sexual exploitation 

• The use of children in audio or visual 
images of child sexual abuse 

• Child prostitution, sexual slavery, 
sexual exploitation in travel and 
tourism, trafficking (within and 
between countries) and sale of 
children for sexual purposes and 
coerced marriage. Many children 
experience sexual victimization which 
is not accompanied by physical force 
or restraint, but which is nonetheless 
psychologically intrusive, exploitive 
and traumatic 
 

Sexual activities comprise of those imposed 
by an adult on a child. Sexual activities are 
also considered as abuse when committed 
against a child by another child, if the child 
offender is significantly older than the child 
victim or uses power, threats, or other means 
of pressure. 
 

• การชกัจูงล่อลวงหรือการบงัคบัใหเ้ดก็เขา้ร่วมใน
กิจกรรมทางเพศทีDผดิกฎหมายหรือเป็นอนัตรายต่อ

จิตใจ 
• การแสวงประโยชนท์างเพศจากเดก็โดยการคา้หรือ
การนาํเดก็มาคา้ประเวณี 

• การใชเ้ดก็สาํหรับผลิตสืDอลามกเดก็ไม่วา่จะเป็นภาพ
การล่วงเกินทางเพศต่อเดก็หรือเป็นภาพคลา้ยเดก็ 
การใหเ้ดก็คา้ประเวณี บาํเรอทางเพศ การแสวง

ประโยชนท์างเพศจากเดก็ในวงการท่องเทีDยว การคา้

มนุษย ์(ไม่วา่จะภายในหรือระหวา่งประเทศ) การ
ขายเดก็เพืDอประโยชนท์างเพศและการบงัคบัแต่งงาน 

แมว้า่เดก็จาํนวนมาก อาจตกเป็นผูเ้สียหายดงักล่าว
ขา้งตน้โดยปราศจากการบีบบงัคบัหรือการควบคุม 

แต่กส่็งผลกระทบทางจิตใจต่อเดก็ มีลกัษณะของ
การขดูรีดเอารัดเอาเปรียบและสร้างความชอกชํLาทาง

จิตใจแก่เดก็ 
ทัLงนีL กิจกรรมทางเพศทีDเกิดขึLน อาจเป็นการหยบิยืDนโดย

ผูใ้หญ่สู่เดก็ หรือเป็นกิจกรรมระหวา่งเดก็กบัเดก็ซึD ง 
อาจพิจารณาวา่เป็นการล่วงละเมิดได ้หากผูก้ระทาํมีการ

ใชอ้าํนาจ การข่มขู่ หรือวธีิการอืDนๆ ในการกดดนั 
 

Neglect/Negligent Treatment  
The failure to meet children’s physical and 

psychological needs, protect them from 

danger, or obtain medical, birth registration or 

other services when those responsible for 

children’s care have the means, knowledge, 

and access to service to do so. It includes: 
• Physical neglect: failure to protect a 

child from harm, including through lack 

of supervision, or failure to provide the 

child with basic necessities such as 

 
การปล่อยปละละเลยทอดทิ;ง 
หมายถึง การไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการทางร่างกาย
และจิตใจของเดก็ การไม่ปกป้องเดก็ใหพ้น้จากอนัตราย 
หรือไม่จดัใหเ้ดก็ไดรั้บบริการอืDน ๆ แมว้า่บุคคลผูมี้

หนา้ทีDรับผดิชอบในการเลีLยงดูเดก็นัLนมีความสามารถ 

รวมทัLงความรู้ทีDจะกระทาํเช่นวา่นัLน อีกทัLงสามารถเขา้ถึง

บริการดงักล่าวได ้การทอดทิLงหมายความรวมถึง 
• การทอดทิLงหรือการปล่อยปละละเลยทางกาย 
หมายถึง การไม่ปกป้องเดก็จากอนัตราย (ไม่ดูแลให้
เดก็มีความปลอดภยัในชีวติประจาํวนั) รวมทัLงไม่
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adequate food, shelter, clothing and 

basic medical care 

• Psychological or emotional neglect: 

including lack of any emotional support 

and love, chronic inattention to the 

child, caregivers being “psychologically 

unavailable” by overlooking young 

children’s cues and signals, and 

exposure to intimate partner violence, 

drug or alcohol abuse 

• Neglect of children’s physical or mental 

health; withholding essential medical 

care 

• Educational neglect: failure to comply 

with laws requiring caregivers to secure 

their children’s education through 

attendance at school or otherwise 

• Abandonment: a practice which is of 

great concern and which can 

disproportionately affect children born 

out of wedlock and children with 

disabilities in some societies 

ถ่ายทอดทกัษะต่างๆ หรือไม่ใหสิ้Dงจาํเป็นขัLนพืLนฐาน

ทีDเพียงพอแก่เดก็ ไดแ้ก่ อาหาร ทีDพกัอาศยั 

เครืDองนุ่งห่ม และการดูแลรักษาสุขภาพ 
• การทอดทิLงหรือการปล่อยปละละเลยทางจิตใจ 
หมายถึง การไม่สามารถเป็นทีDพึDงดา้นจิตใจและ

ไม่ใหค้วามรัก ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ต่อเดก็
อยา่งต่อเนืDอง ผูดู้แลเดก็ไม่ใหค้วามใส่ใจต่ออารมณ์

จิตใจของเดก็ ไม่เขา้ใจสิDงทีDเดก็เลก็ตอ้งการจะบอก

หรือส่งสญัญาณร้องขอ ตลอดจนมีการใชค้วาม

รุนแรงระหวา่งคู่สามีภรรยา การใชย้าเสพติดหรือ

การเสพสุราขณะทีDอยูก่บัเดก็ 
• การละเลยไม่เอาใจใส่สุขภาพร่างกายและจิตใจของ
เดก็ หมายถึง การไม่ใหก้ารรักษาพยาบาลทีDจ าเป็น

แก่เดก็ 
• การละเลยเกีDยวกบัการศึกษาของเดก็ หมายถึง การไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายทีDก าหนดใหผู้ดู้แลเดก็ตอ้งจดัให้

เดก็ไดรั้บการศึกษาโดยเขา้เรียนในโรงเรียนหรือ

การศึกษาแบบอืDน 
• การทิLงเดก็ ซึD งเป็นประเดน็ทีDมีความน่ากงัวลอยา่งยิDง

ในบางพืLนทีD ทีDมีแนวคิดหรือความเชืDอเกีDยวกบัเดก็ทีD

เกิดนอกสมรส หรือเดก็พิการ 

Exploitation  
Means any activities where perpetrators 

benefit in some manner from a child and are 

detrimental to child’s well-being in anyway. It 

includes persuading, ordering, hiring, forcing 

or immorally influencing a child to illegally act 

or not act, or accept and act where 

guardians/carers benefit in some manner. It 

includes the sale of children, child labor, child 

prostitution, child pornography, forced 

marriage, forced recruitment in armed 

การแสวงประโยชน์ 
หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทีDเป็นการเกบ็เกีDยวประโยชนจ์าก

เดก็ และเป็นผลร้ายต่อสวสัดิภาพของเดก็ไม่วา่ในดา้นใด 

หมายรวมถึง การชกัจูง ใช ้จา้งวาน บงัคบั หรือใชอ้าํนาจ

ครอบงาํผดิคลองธรรมใหเ้ดก็ตอ้งกระทาํการ ไม่กระทาํ

การ หรือยอมรับการกระทาํอยา่งหนึDงอยา่งใดโดยมิชอบ 

โดยผูป้กครอง/ผูดู้แลไดรั้บประโยชน ์รวมไปถึง การคา้
เดก็ การใชแ้รงงานเดก็ การใชเ้ดก็ขายบริการทางเพศ 

การใชเ้ดก็ในการผลิตสืDอลามก การบงัคบัใหแ้ต่งงาน 
การบงัคบัเดก็ใหเ้ขา้ร่วมในการสูร้บและกิจกรรมทีD
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conflicts and other related activities. These 

activities are detrimental to a child’s physical 

and mental health, education, moral, spiritual 

and psycho-social development. 

เกีDยวขอ้ง กิจกรรมเหล่านีL ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การเรียนรู้จิตวญิญาณ ศีลธรรมหรือ

พฒันาการทางจิตสงัคมของเดก็ 

 

 

Sale of Children 
The buying, selling, distributing, procuring or 

delivering, holding in custody, housing or 

accepting a child by giving money or some 

other forms of benefit to the child’s guardian 

or carer for the purpose of obtaining and take 

the child. 

 
 
การค้าเดก็  
หมายถึง ซืLอ ขาย จาํหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัทีDใด 

หน่วงเหนีDยวกกัขงั จดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือรับไวซึ้D งเด็ก โดย

ใหเ้งินหรือผลประโยชนอ์ยา่งอืDนแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แล

เด็ก เพืDอให้ผูป้กครองหรือผูดู้แลให้ความยินยอมแก่ผู ้

กระท าความผิดน าตวัเด็กไปจากการปกครองดูแลของ

ตน 

 
Child Labour 
Means persuading, ordering, hiring, forcing or 

immorally influencing a child to do work that 

is against the law and harmful to the child’s 

health, development and well-being, or 

obstructing a child from having the right or 

protecting by law. Such acts are also 

considered exploitation, including: 
• Using a child in domestic work or 

child labor that is against the laws 

• Using a child in fishing boats, 

commercial agricultural work, in 

factories that use machines and in 

construction sites 

• Using a child to beg or sell drugs 

• Engage a child in prostitution 

 

(Using a child in domestic work that does 

not affect the child’s health, development 

การใช้แรงงานเดก็  
หมายถึง การชักจูง ใช้ จ้างวาน บังคบัหรือใช้อาํนาจ

ครอบงาํผิดคลองธรรมให้เด็กต้องทาํงาน โดยขัดต่อ

กฎหมายและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พฒันาการและ

ความเป็นอยูที่Dดีของเด็ก หรือเป็นการขดัขวางไม่ให้เด็ก

ไดรั้บสิทธิหรือการคุม้ครองตามกฎหมาย ทัLงนีL ถือเป็น

การแสวงประโยชนจ์ากเดก็อีกดว้ย ไดแ้ก่ 
• การใชง้านเดก็ในบา้น หรือการใชแ้รงงานเดก็ทีDขดั
ต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 

• การใชง้านเดก็ในเรือประมง ในงานเกษตรกรรมเพืDอ
ขาย ในโรงงานทีDใชเ้ครืDองจกัรท างานในสถานทีD

ก่อสร้าง 
• การใชเ้ดก็ไปขอทาน หรือถูกใชไ้ปคา้ยาเสพติด 
• การนาํเดก็ไปคา้ประเวณี 
(หมายเหตุ -การใหเ้ดก็ปฏิบติังานบา้น หากไม่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ พฒันาการ และความเป็นอยูที่Dดี

ของเดก็ไม่ถือวา่เป็นการใชแ้รงงานเดก็) 
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and well-being is not considered child 

labor). 
 

 

 

 

Child Prostitution 
Means the use of a child in sexual activities 

for money or any other form of remuneration. 

 
 
 
 
การใช้เดก็ขายบริการทางเพศ  
คือ การนาํเด็กมาใหบ้ริการทางเพศ เพืDอแลกกบัเงินหรือ

สิDงตอบแทนทีDไม่ใช่เงิน  
 

Child Pornography 
The abuse of children to produce media 

content that is sexually explicit, and engage 

in activities that are indecent for the purpose 

of sexual gratification and distribution by 

video, internet, photographs or magazines. 

การใช้เดก็ในการผลติสืEอลามก  

คือการนาํเดก็มาใชใ้นการผลิตสืDอซึD งมีการแสดงออกทาง

เพศอยา่งโจ่งแจง้และใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมอนัอุจาดเพืDอ

สนองกามารมณ์ โดยนาํไปเผยแพร่ทางวดีีโอ 

อินเทอร์เน็ต ภาพถ่าย หรือนิตยสารเป็นตน้ 
 

Sexual or Child Grooming 
Refers to actions or behaviors designed to 

entice, encourage or persuade a child into 

inappropriate and/or unlawful sexual activity.  

 
การล่อลวงเดก็หรือการล่อลวงทางเพศ  
หมายถึง การกระทาํหรือพฤติกรรมใดใด อนัมีลกัษณะ

เป็นการล่อลวง โนม้นา้วจูงใจ หรือชกัชวนใหเ้ดก็เขา้ไป

เกีDยวขอ้งกบักิจกรรมทางเพศทีDไม่เหมาะสมและหรือขดั

ต่อกฎหมาย 
 

Traditional Harmful Practices 
Cultural practices, which may put the child at 

risk of harm. Examples are Child Marriage 

where the child is under the legal age of 

consent, and Female Genital Mutilation.  

ประเพณปีฏบิัตอินัเป็นอนัตราย 
คือ การปฏิบติัทางวฒันธรรม ทีDอาจทาํใหเ้ดก็ตกอยูใ่น

อนัตราย เช่น การแต่งงานเดก็ ในขณะทีDเดก็ยงัมีอายไุม่

ถึงเกณฑข์ัLนตํDาทางกฎหมายทีDจะสมรส และการขลิบ

อวยัวะเพศ 
 

Bullying  
Takes the form of physical and verbal 

intimidation, which includes racist and sexist 

remarks, or emotional intimidation such as 

 
การกลัEนแกล้ง 
เป้นรูปแบบการข่มขู่ทางกาย การข่มขู่ทางวาจา รวมทัLง

การเหยียดเชืLอชาติและเหยียดเพศ หรือ การข่มขู่ทาง
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isolating or excluding a child whereby they 

experience deliberate hostility.  
จิตใจ เช่น การทาํใหเ้ดก็โดดเดีDยว หรือกีดกนัเดก็ออกไป 

โดยทีDเดก็ตอ้งประสบกบัความเกลียดชงัโดยเจตนา 
 

Witchcraft/Ritualistic Abuse 

Occurs within some communities that believe 

strongly that evil spirits may possess 

children. Children may be abused through 

ritualistic practices and ceremonies, in the 

form of beating, maiming, rape, and even as 

sacrifices.  

การล่วงละเมดิโดยการใช้เวทมนตร์คาถา / พธีิกรรม 
เกิดขึLนในบางชุมชนทีDเชืDออยา่งยิDงวา่วญิญาณชัDวร้ายอาจ

เขา้สิงเดก็ เดก็อาจถูกทารุณกรรมผา่นการทาํพิธีกรรม
และพธีิการ ในรูปแบบของการตี การทาํใหพ้ิการ การ
ข่มขืน และแมก้ระทัDงการบูชายญั 

 

Historical Abuse  
Refers to any type of abuse that may have 

occurred several years before it is disclosed. 

 
การล่วงละเมดิทางประวตัศิาสตร์ 
คือประเภทของการล่วงละเมิดใดใดทีDอาจเกิดขึLนเป็น

เวลาหลายปีก่อนทีDมีการเปิดเผย 
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PREVENTION 
This section outlines  procedures and actions that Step Ahead has put in 
place to safeguard children and minimize the risk of abuse. 
ในบทนี;  จะกล่าวถึงกระบวนการและการดํา เนินงานทีEมูลนิธิ ไ ด้จัดทําขึ ;น เ พืEอ เ ป็นการปกป้อง คุ้มครอง

และลดความเสีE ยงทีEจะเกิดการล่วงละเมิดเด็ก 

 

1. RECRUITMENT AND SELECTION  
Step Ahead seeks to have representatives 
who respect and value children and are 
committed to safeguarding them from harm. 
All Step Ahead representatives will be 
carefully screened. This is to deter 
unsuitable people who may seek to gain 
access to children through Step Ahead 
programs and to ensure that those who are 
successful in their applications are safe to 
work with children.  
 
All Step Ahead personnel are required to 
provide a recent (less than 1 year old and 
renew every 5 years) police criminal record 
check. This is to help ensure there have 
been no convictions that would raise 
concern about their suitability to work with 
children.  
 
All prospective Step Ahead employees, 
volunteers, foster carers, and interns must 
complete and sign their application and 
contract. At least three suitable references 
will be required from all applicants. 
References will be asked, by phone when 
possible, about the candidate’s experience 
in working with children and to disclose any 
concerns that they may have. 
 

 

 

 

1. การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร 
 

มูลนิธิประสงคที์Dจะให้บุคลากรทีDเคารพและตระหนกั

ถึงคุณค่าของเด็ก โดยมุ่งมัDนทีDจะปกป้องคุม้ครองเด็ก

จากอนัตรายทัL งปวง ด้วยเหตุนีL  จึงพิจารณาคดักรอง

บุคลากรของมูลนิธิดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพืDอ

ป้องกนัมิใหบุ้คคลทีDไม่เหมาะสมทีDอาจแสวงหาโอกาส

ในการเขา้ใกลเ้ดก็ ผา่นโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ และ

สร้างหลักประกันว่าผูที้Dผ่านการพิจารณาจะเป็นผูที้D

ปลอดภยัในการทาํงานร่วมกบัเดก็ 
 
บุคลากรของมูลนิธิ จะตอ้งแนบหนงัสือรับรองประวติั
อาชญากรรม ทีDแจง้ระยะเวลาการตรวจสอบภายใน 1 
ปี และจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบใหม่ในทุก 5 ปี 

ทัLงนีL เพืDอประกนัวา่ ไม่เคยตอ้งโทษใด ๆ อนัเป็นเหตุให้

มีขอ้สงสยัเกีDยวกบัความเหมาะสมทีDจะทาํงานกบัเดก็ 
 
บุคลากรของมูลนิ ธิ  รวมทัL ง  ผู ้อุปถัมภ์  พร้อมทัL ง

อาสาสมคัรฝึกปฏิบติังาน จะตอ้งกรอกขอ้มูลและลง

ลายมือชืDอในเอกสารสมคัรเขา้ทาํงานร่วมกับมูลนิธิ 

โดยระบุผูรั้บรองความประพฤติอยา่งนอ้ย 3 ท่าน ซึD ง

ทางมูลนิธิจะดาํเนินการสอบถามทางโทรศพัทห์รือใช้

วิ ธี อืD น ใ ด ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  เ พืD อ พิ จ า ร ณ า

ประสบการณ์ในการทาํงานกบัเด็ก และอาจเปิดเผยขอ้

สงสยัใดใดถา้หากมี 
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Identity and relevant qualifications will be 
checked with original documents. 
Candidates will have their employment 
history checked, including the investigation 
of any gaps between jobs.  
 
Suitable candidates will be given a copy of 
the Step Ahead Child Protection Policy. 
Before becoming a representative of Step 
Ahead, candidates will be required to sign a 
Statement of Commitment stating that they 
have received the policy, read it, understood 
it, and agree to abide by it. 
 
 
 
 
 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือสําคัญ

ประจําตัวจะได้รับการตรวจสอบกับต้นฉบับ  โดย

ผูส้มคัรงานจะต้องแจ้งประวติัการทาํงานทีDผ่านการ

ตรวจสอบ รวมทัL งการสืบเสาะขอ้เท็จจริง หากมีขอ้

สงสยัใดใดในช่วงระหวา่งการเปลีDยนงาน 
 
ผูผ้่านการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมจะได้รับ

หนังสือนโยบายคุม้ครองเด็กของมูลนิธิ โดยก่อนเขา้

ปฏิบติัหน้าทีDเป็นตวัแทนของมูลนิธิ จะตอ้งลงลายมือ

ชืDอในหนังสือถ้อยแถลงให้ความยินยอมทีDจะปฏิบติั

ตามนโยบาย  พร้อมได้รับสําเนาเอกสารนโยบาย

คุ้มครองเด็ก  เพืDอทบทวนทําความเข้าใจ  รวมทัL ง

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบดว้ยทีDจะปฏิบติัตามนโยบาย

ดงักล่าว 

                                                                                                              

2. EDUCATION AND TRAINING  
We believe that raising awareness of 
child protection issues through the 
education and training of 
representatives, partners, parents/ 
guardians, foster carers and children, 
will help to prevent the abuse of 
children. 

 
2. การศึกษาและฝึกอบรม 
เราเชืDอวา่การสร้างความตระหนกัในปัญหาการ

คุม้ครองเดก็ดว้ยการใหค้วามรู้และการฝึกอบรมใหแ้ก่

ผูแ้ทนมูลนิธิ หน่วยงานภาคี พอ่แม่ผูป้กครอง ผู ้

อุปถมัภแ์ละเดก็ จะช่วยในการป้องกนัการล่วงละเมิด

เดก็ 
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2.1 Personnel, Volunteers and Interns  
 
Step Ahead believes in investing in its staff 
and building capacity so they can be better 
equipped to protect children from abuse. 
Staff responsible for child protection issues 
will be trained and resourced to provide 
training and support for partners and 
children on child protection issues.  

 
All Step Ahead staff, foster carers, 
volunteers and interns will receive a Child 
Protection Policy and training on induction. 
Training will include familiarization with the 
policy and procedures; opportunities to 
learn about the nature of abuse, the effects 
of abuse, and how to recognize and 
respond; and information and support on 
who to contact for child protection issues.  
 
If the Child Protection Policy is modified or 
updated, all Step Ahead staff, foster carers, 
volunteers and interns will be informed and 
receive a new copy of the policy, 
accompanied by training that addresses the 
relevant changes. Other Step Ahead 
representatives will also be provided with a 
copy of the child protection policy by the 
named child protection officer to provide 
further information and training should it be 
required.  

2.2  Partners, Parents, Caregivers and 
Contractors  

If partners do not have their own child 
protection policy or if it is inadequate, Step 
Ahead will endeavor to support them with 
guidance and training, where possible, to 
create suitable policy and procedures. This 
support may come from Step Ahead staff or 
other trusted professionals in child 
protection. 

2.1 บุคลากร อาสาสมคัรและผู้ฝึกงาน 
มูลนิธิเชืDอในการลงทุนกบัพนกังานและเสริมสร้างขีด

ความสามารถให้พวกเขาไดรั้บการติดอาวุธเพืDอทีDจะ

คุม้ครองเด็กจากการล่วงละเมิด พนักงานทีDมีหน้าทีD

รับผิดชอบ  จะได้รับการสนับสนุนทางด้านการ

ฝึกอบรมและทรัพยากรทีDจะจัดการฝึกอบรม  และ

สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาคีและเด็กได้ทราบ

เกีDยวกบัปัญหาการคุม้ครองเดก็ 
 

พนกังานของมูลนิธิ ผูอุ้ปถมัภ ์อาสาสมคัรและผูฝึ้กงาน

จะไดรั้บนโยบายคุม้ครองเด็ก รวมทัLงรับการฝึกอบรม

ปฐมนิเทศ การฝึกอบรมจะทาํให้เกิดความคุน้เคยกบั

นโยบายและขัLนตอนการปฏิบติั โอกาสในการเรียนรู้

ถึงลกัษณะของการล่วงละเมิดเด็ก ผลกระทบต่อเด็ก 

วิธีการสังเกตและตอบสนองต่อปัญหา ขอ้มูลข่าวสาร

และการสนบัสนุนช่วยเหลือบุคคลทีDประสบปัญหาการ

คุม้ครองเดก็  
 

เมืDอใดทีDมีการปรับปรุงแกไ้ขนโยบายให้เป็นปัจจุบนั 

จะแจง้ต่อบุคลากรของมูลนิธิ ผูอุ้ปถมัภ์ อาสาสมคัร

และผูฝึ้กงาน พร้อมแนบสําเนานโยบายฉบับใหม่ 

รวมทัL ง จัด ฝึกอบรมให้  โดย เน้นให้ เ ห็น ถึ งการ

เปลีDยนแปลงแกไ้ข ทัLงนีL  ผูแ้ทนมูลนิธิอืDนใดจะไดรั้บ

สําเนาเอกสารนโยบายคุ้มครองเด็กจากเจ้าหน้าทีD

คุม้ครองเด็ก เพืDอรับทราบขอ้มูลและการฝึกอบรมเพิDม

ตามกาํหนด 
 

 
2.2 หน่วยงานภาค ีพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล

และผู้รับจ้าง 
หน่วยงานภาคีทีDยงัไม่มีนโยบายคุ้มครองเด็กของ

ตนเองหรือยงัไม่ครอบคลุมเพียงพอ มูลนิธิจะใหค้วาม

ช่วยเหลือในการให้คาํปรึกษา การฝึกอบรมตามความ

เหมาะสม  เพืDอให้มีนโยบายและขัL นตอนปฏิบัติทีD

เหมาะสม การสนบัสนุนอาจดาํเนินการโดยพนกังาน

ของมูลนิ ธิหรือวิชา ชีพทีD เ ป็นทีD น่ า เ ชืD อ ถือในการ

คุม้ครองเดก็ 
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Step Ahead will endeavor to provide 
opportunities for partners, parents and 
foster carers, to be trained and equipped so 
they can competently communicate with 
children and other interested parties on 
child protection issues and this policy.  
 
By providing training for partners, parents 
and caregivers, Step Ahead hopes to 
increase awareness and improve policy 
and procedures in supported projects to 
better safeguard children from abuse.  
 

2.3 Children  

Step Ahead considers children active 
participants whose hopes and aspirations 
are to be respected, and whose welfare is 
of most importance. Where possible, 
children will be involved in the design of 
programs to protect them through 
mechanisms that give them a voice and 
provide them with skills for protecting 
themselves. Through staff and partners, 
Step Ahead will work to empower and 
provide all children in their supported 
projects with training. This training should 
help children understand their rights in 
terms of their own physical and sexual 
integrity, look at how those rights may be 
violated by others, know what is acceptable 
and unacceptable, and be more aware of 
strategies that will help them and their 
friends prevent sexual abuse while also 
learning how to respond should abuse 
occur.   
 
Step Ahead expects all partners to 
consistently apply good practices in child 
protection to all activities involving children. 
Child protection concerns must be reported 
to the Step Ahead Child Protection Officer 
(See Appendix 1 – Definition of Terms) 
immediately and necessary steps taken to 
address these concerns and any potential 
long-term effects on the child. 
 

 

มูลนิธิจะพยายามเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคี พ่อแม่
ผูป้กครอง ผูอุ้ปถมัภ์ ได้รับการฝึกอบรมและเตรียม
ความพร้อม เพืDอทีDจะสามารถใหถ้่ายทอดไปยงัเดก็และ
ผูที้Dสนใจในประเดน็การคุม้ครองเดก็และนโยบายฉบบั
นีL   
 
ดว้ยการฝึกอบรมใหบุ้คคลดงักล่าว จึงหวงัเป็นอยา่งยิDง
ทีDจะเพิDมพูนความตระหนักรู้  พัฒนานโยบายและ
ขัL นตอนการปฏิบัติงานในโครงการทีD ได้รับการ
สนบัสนุน ให้สามารถปกป้องคุม้ครองเด็กจากการถูก
ล่วงละเมิดได ้
 
2.3 เดก็ 
 
มูลนิธิพิจารณาวา่เดก็เป็นผูมี้ส่วนร่วมทีDแขง็ขนั เตม็ไป
ดว้ยความมุ่งหวงัและความปรารถนาทีDควรไดรั้บการ
เคารพ และเป็นผูที้Dการจดัสวสัดิภาพความปลอดภยัถือ
เป็นเรืDองทีDสาํคญัยิDง เด็กทีDเขา้มามีส่วนร่วมในแผนงาน
ทีDได้รับการออกแบบทีDจะปกป้องคุม้ครอง โดยผ่าน
กลไกทีDทาํให้เสียงของเด็กไดรั้บการรับฟัง ไดรั้บการ
พฒันาทักษะเพืDอป้องกันตนเอง มูลนิธิจะใช้ความ
พยายามในการเสริมพลังและจัดให้เด็กได้รับการ
ฝึกอบรมในโครงการทีDได้รับการสนับสนุน  การ
ฝึกอบรมนีL จะช่วยให้เด็กไดเ้ขา้ใจถึงสิทธิของตน ใน
ด้านบูรณภาพทางด้านกายและเพศ และพิจารณาว่า
สิทธิเหล่านีLอาจถูกละเมิดโดยบุคคลอืDนไดอ้ยา่งไร รู้ถึง
พฤติกรรมใดทีDยอมรับไดห้รือไม่ได ้ไดท้ราบถึงวธีิการ
ทีDจะช่วยเหลือตนเองและเพืDอนจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ในขณะเดียวกนัไดเ้รียนรู้วิธีการแกไ้ขปัญหา
การล่วงละเมิดทีDเกิดขึLน 
 
 
มูลนิธิหวงัว่าหน่วยงานภาคีจะนําแนวปฏิบติัทีDดีไป
ปรับใช้ให้ เ กิดการคุ้มครองเด็กในทุกกิจกรรมทีD
เกีDยวขอ้งกบัเด็ก ขอ้กงัวลในการคุม้ครองเด็ก จะแจง้
ไปยงัเจา้หน้าทีDคุม้ครองเด็กของมูลนิธิในทนัที ซึD งจะ
ดาํเนินมาตรการทีDจาํเป็นในการพิจารณาถึงขอ้กงัวล
นัLน รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวทีDเกิดขึLนกบั
เดก็ดว้ย    
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3. CODE OF CONDUCT  

The Code of Conduct for Step Ahead 

describes acceptable standards of behavior 

and promotes good practice so children 

experience a safe, positive and 

encouraging environment. It sets a clear 

benchmark for acceptable conduct 

expected from all Step Ahead 

representatives to minimize opportunities 

for the abuse of children, but also aims to 

prevent unfounded allegations.  

 

All Step Ahead representatives are 

required to understand and abide by this 

Code of Conduct. Any breach of the Code 

of Conduct will be seen as a serious 

concern and may result in disciplinary 

action or dismissal, in accordance with the  

Step Ahead disciplinary procedures. 

 

 

 

 

3. ประมวลความประพฤต ิ
ประมวลความประพฤติของมูลนิธิ  ได้อธิบายถึง

มาตรฐานทางพฤติกรรมทีDยอมรับได ้และส่งเสริมแนว

ปฏิบัติ ทีD ดี  เพืDอให้ เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีD

ปลอดภยั มีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ในเชิง

สร้างสรรค ์โดยกาํหนดประเดน็ทีDแนวประพฤติปฏิบติั

อนัเป็นทีDยอมรับ ซึD งคาดว่าผูแ้ทนมูลนิธิทุกคนจะลด

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดต่อเดก็ และเป็น

การช่วยป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้กล่าวหาทีDไม่มีมูลความจริง 
 
 
 
ผูแ้ทนมูลนิธิจะตอ้งเขา้ใจและถือปฏิบติัตามประมวล

ความประพฤตินีL  การฝ่าฝืนละเมิดประมวลความ

ประพฤติจะไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นเรืD องทีDน่ากงัวล

อยา่งร้ายแรง ดว้ยอาจนาํไปสู่การใชม้าตรการลงโทษ

ทางวินัยหรือให้พน้จากงาน อนัเป็นไปตามระเบียบ

ดา้นวนิยัของมูลนิธิ 
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Acceptable Behavior พฤตกิรรมทีEยอมรับได้  

Step Ahead representatives should ผูแ้ทนมูลนิธิจะตอ้ง:  

DO: 
1. Treat all children fairly, and with respect and 
dignity, regardless of race, color, sex, gender 
identity, language, religion, political or other 
opinion, nationality, ethnicity or social origin, 
property, disability, birth or other status.  

ปฏิบติัต่อเด็กดว้ยความเป็นธรรม เคารพ คุณค่าศกัดิU ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชืL อชาติ สีผิว เพศ อัต

ลกัษณ์ทางเพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ

ความคิดเห็นอืDนใด สัญชาติ ภูมิหลงัทางดา้นชาติพนัธ์หรือ

สถานะทางสงัคม ทรัพยสิ์น ความพิการ สถานะโดยกาํหนด

หรือสถานะอืDนใด 
2. Uphold the integrity of Step Ahead by 
ensuring that personal and professional conduct 
is, and is seen to be, of the highest standard. 

รักษาเกียรติภูมิของมูลนิธิ โดยประกนัวา่จะดาํเนินตามหรือ

ไดรั้บการพิจารณาวา่ไดย้ดึถือตามแนวประพฤติปฏิบติัส่วน

บุคคลและทางวชิาชีพไวเ้ป็นมาตรฐานสูงสุด 
3. Safeguard and make responsible use of the 
information and resources to which they have 
access to by reason of representing Step Ahead. 

ปกป้องคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลและ

ทรัพยากรทีDไดเ้ขา้ถึงไปในนามผูแ้ทนของมูลนิธิ 
4. Prevent, oppose and combat all exploitation 
and abuse of children. ป้องกนั คดัคา้น หรือต่อตา้นการแสวงหาประโยชน์และการ

ล่วงละเมิดเดก็ 
5. Refrain from any involvement in criminal or 
unethical activities, activities that breach human 
rights, or activities that compromise the image 
and interests of Step Ahead.  

ละเวน้จากการเขา้ไปเกีDยวขอ้งกบัอาชญากรรมหรือกิจกรรม

ทีDไร้จริยธรรม กิจกรรมทีDขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือ

กิจกรรมทีDใชภ้าพลกัษณ์หรือประโยชนจ์ากมูลนิธิ 
6. Ensure that the risks of being alone with 
children are minimized by having at least two 
adults supervising whenever possible, and 
always being visible to others when with children 
(with the exception of our foster carers).  

ประกนัลดความเสีDยงจากการอยู่กบัเด็กตามลาํพงั ดว้ยการ

กําหนดให้มีผู ้ใหญ่เพืDอกํากับดูแลอยู่ด้วยกันตามความ

เหมาะสม และจะตอ้งอยูใ่นระยะทีDมองเห็นกนัไดเ้มืDออยูก่บั

เดก็ (ยกเวน้ผูอุ้ปถมัภ)์ 
7. Commit to creating a culture of openness 
and mutual accountability where child protection 
issues can be openly discussed, and abusive 
behavior must be challenged.  
 

ยอมรับในการสร้างวฒันธรรมทีDมีบรรยากาศทีDเปิดเผย มี

ความรับผิดชอบรวมกนัในการหารือในปัญหาการคุม้ครอง

เดก็หรือพฤติกรรมการล่วงละเมิดต่อเดก็ 

8. Be aware of the power balance between an 
adult and child and avoid taking any advantage 
this may provide.  

ตระหนักถึงอาํนาจทีDสมดุลระหว่างผูใ้หญ่กบัเด็ก โดยให้

หลีกเลีDยงการฉวยประโยชนจ์ากเดก็ทีDอาจมี 
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9. Be aware that if you are a visitor, your 
presence with children will often be temporary 
and you should avoid creating bonds with 
children, which encourage emotional or 
psychological dependence.  

ตระหนกัวา่ หากท่านเป็นผูม้าเยีDยมชมหน่วยงาน การปรากฎ

กายของท่านต่อหนา้เดก็จะตอ้งเป็นไปเพืDอการชัDวคราว ท่าน

จะตอ้งหลีกเลีDยงการสร้างความผกูพนักบัเด็ก ซึD งจะเป็นการ

ทาํใหเ้ดก็ตอ้งพึDงพิงทางดา้นจิตใจและอารมณ์ 
10. Be aware that you may work with children 
who, because of the circumstances and abuses 
they have experienced, may use a relationship to 
obtain “special attention”. The adult is always 
considered responsible even if a child behaves 
seductively and should avoid being placed in a 
compromising or vulnerable position.  

ตระหนักว่าการทาํงานกบัเด็กผูซึ้D งประสบกบัสถานการณ์

ยุ่งยากหรือถูกล่วงละเมิด ใช้ความสัมพนัธ์เพืDอให้ได้รับ

ความสนใจเป็นพิเศษ ผูใ้หญ่จะตอ้งมีความรับผิดชอบเสมอ 

แมว้่าเด็กจะแสดงพฤติกรรมไปในทางเชิญชวนหรือควร

หลีกเลีDยงการทาํให้เด็กตอ้งประนีประนอมหรือตกอยู่ใน

สถานะทีDดอ้ยกวา่ 
11. Listen to children and encourage them to 
raise their concerns about staff or others safely.  รับฟังเด็กและสนับสนุนให้เด็กได้แจ้งถึงขอ้กังวลทีDมีต่อ

เจา้หนา้ทีDหรือบุคคลอืDนใดโดยปลอดภยั 
12. Take steps to help train and inform children 
of what is acceptable and unacceptable behavior. ดํา เ นินตามขัL นตอนเพืD อ ฝึกและแจ้ง ให้ เด็กทราบถึง

พฤติกรรมทีDยอมรับไดห้รือไม่ได ้
13. Use positive non-violent methods to manage 
children’s behavior.  ใชว้ธีิการเชิงบวนในการกาํกบัดูแลพฤติกรรมของเดก็ 
14. Ensure physical contact is at all times 
appropriate and not an invasion of the child’s 
privacy.  

ประกันว่าการสัมผัสทางกายเ ป็นไปอย่าง เหมาะสม

ตลอดเวลา และไม่ไปรุกลํL าในพืLนทีDความเป็นส่วนตวัของ

เดก็ 
15. Raise any concerns of inappropriate 
behavior immediately.  ใหแ้จง้ถึงขอ้กงัวลต่อพฤติกรรมทีDไม่เหมาะสมในทนัที 
16. Read, understand and agree to abide by the 
Code of Conduct, by providing Step Ahead with a 
signed Statement of Commitment.  

อ่าน ทําความเข้าใจและให้ความเห็นชอบในการยึดถือ

ปฏิบัติตามประมวลความประพฤติ โดยลงลายมือชืDอใน

หนงัสือแสดงความยนิยอมของมูลนิธิ 
17. Encourage, advocate, and promote the 
dissemination of the Code of Conduct. Step 
Ahead representatives should play a role in 
implementing, monitoring and enforcing these 
standards, and encourage partners to adhere to 
them as well.  

สนับสนุน พิทกัษ์สิทธิ และส่งเสริมการเผยแพร่ประมวล

ความประพฤติ ผูแ้ทนมูลนิธิควรมีบทบาทในการดาํเนินงาน 

กาํกบัติดตามและบงัคบัใชม้าตรฐานนีL  พร้อมทัLงสนบัสนุน

ใหห้น่วยงานภาคีไดย้ดึถือปฏิบติัตามดว้ย 
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DON’TS 

Both within and outside of their work environments, Step Ahead representatives must not: 
ผูแ้ทนมูลนิธิจะตอ้งไม่กระทาํการดงัต่อไปนีL  ไม่วา่จะเป็นในหรือนอกสถานทีDทาํงาน:  

1. Develop physical or sexual relationships with 
children.  

พฒันาความสมัพนัธ์ทางกายหรือทางเพศกบัเดก็ 

2. Spend time alone with a child, away from 
others, behind closed doors or in a secluded 
area.  

ไม่ใชเ้วลาอยูก่บัเดก็ตามลาํพงั โดยอยูห่่างไกลจากผูอื้Dน อยู่

ในทีDทีDประตูปิดหรือในทีDลบัหูลบัตา 

3. Cause harm or stigma to the child by using 
these guidelines for media or publication 
purposes:  

a. For low risk - faces, first names & 
vague geographical locations may be 
used.  

b. For medium risk - faces, pseudonyms 
and vague geographical locations 
may be revealed.  

c. For high risk - faces and visuals to be 
concealed, pseudonyms to be used 
and locations will be vague or 
concealed.  

ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือตีตราเดก็ และใหใ้ชแ้นวทางดงันีL:  

ความเสีDยงระดบัตํDา – อาจใหใ้ช ้หนา้ ชืDอนามสกลุ และระบุ

สถานทีDทางกายภาพทีDอยา่งกวา้งๆ 

ความเสีDยงระดบักลาง อาจเปิดเผยใหเ้ห็นหนา้ ใชน้ามสมมติ 

และระบุสถานทีDทางกายภาพทีDอยา่งกวา้ง ๆ 

ความเสีDยงระดบัสูง อาจปกปิดใบหนา้และการมองเห็น ใช้

ชืDอปลอม และระบุสถานทีDอยา่งกวา้ง ๆ หรือไม่เปิดเผย 
4. Behave physically in a manner, which is 

inappropriate or sexually provocative.  
 

แสดงพฤติกรรมทางกายภาพไปในลกัษณะทีDไม่เหมาะสม

หรือทาํใหเ้กิดการกระตุน้ทางเพศ 

5. •    Hit or otherwise physically assault or    
physically abuse children, even where this 
may be culturally acceptable.  

• Act in ways that may be abusive or may 
place a child at risk of abuse  

• Use language that will mentally or 
emotionally harm a child.  

• Condone, or participate in behavior with 
children, which is illegal, unsafe or 
abusive.  

• Exploit children for their labor (e.g. 
domestic servants) or for sexual 
purposes.  

• Take a child alone in a vehicle unless it 
is absolutely necessary and with 
parental/guardian consent (with the 
exception of our foster carers).  

 
• ตีหรือประทุษร้ายทางกาย หรือล่วงละเมิดทางกายต่อ
เดก็ แมว้า่จะเป็นทีDยอมรับไดท้างดา้นวฒันธรรม 

• กระทาํไปในลกัษณะทีDอาจเป็นการล่วงละเมิดหรืออาจ
ทาํใหเ้ดก็มีความเสีDยงทีDจะถูกล่วงละเมิด 

• ใชภ้าษาทีDทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อเดก็ทัLงทางดา้นจิตใจและ
อารมณ์ 

• ยินยอมหรือเข้าไปมี ส่วนร่วมในพฤติกรรมทีD ผิด
กฎหมาย ไม่ปลอดภยัหรือกระทาํทารุณกรรมร่วมกบั

เดก็ 
• แสวงหาประโยชน์จากเด็กในด้านแรงงาน  ( เ ช่น 

แรงงานรับใชต้ามบา้น) หรือเพืDอวตัถุประสงคท์างเพศ 
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• พาเด็กอยูก่นัตามลาํพงัในพาหนะรถยนต ์เวน้ไวแ้ต่จะมี

ความจาํเป็นจริงๆ และตอ้งไดรั้บความยินยอมจากพ่อ

แม่ผูป้กครอง (ยกเวน้ผูอุ้ปถมัภ)์ 
 

6. Conduct or be a part of harmful traditional 
practices, spiritual or ritualistic abuse. 

 

ประพฤติหรือเป็นส่วนหนึDงของการปฏิบติัตามประเพณีทีD

เป็นอนัตรายการล่วงละเมิดทางจิตวญิญาณหรือพิธีกรรม 
7. Act in any way that intends to 

embarrass, shame, humiliate or 
degrade a child. 

กระทาํการไปในลกัษณะทีDเจตนาจะก่อใหเ้กิดความอบัอาย 

รู้สึกผดิ ทาํใหเ้ดก็รู้สึกตํDาตอ้ย ดอ้ยค่า 
8. Be intoxicated, under the influence of 

alcohol or drugs 
 

ไม่อยูภ่ายใตภ้าวะมึนเมาจากการดืDมสุราหรือสารเสพติด 

9. Engage in sexual activity with a child 
regardless of the national legally 
accepted age of consent: 15 years of 
age (mistaken belief regarding the age 
of the child is not a defense). 

เขา้ไปเกีDยวขอ้งกบักิจกรรมทางเพศกบัเดก็ ไม่วา่จะเป็นเดก็ทีD

มีอายถึุงเกณฑที์Dยอมรับใหมี้เพศสมัพนัธ์ได ้สิบหา้ปีบริบูรณ์ 

(ทัLงนีL  มิอาจอา้งไดว้า่เขา้ใจอายขุองเดก็ผดิ) 
10. Take a child to their home or visit a child at 

their home where they may be alone with 
that child (with the exception of our foster 
carers).  

- Do not sleep in the same room or 
bed as a child  

- Do not allow a child to stay 
overnight at their home 
unsupervised (with the exception of 
our foster carers).  

พาเด็กไปยงัทีDพกัของตนหรือไปเยีDยมเด็กทีDบา้น ซึD งอาจได้

อยูก่บัเดก็ตามลาํพงั (ยกเวน้ผูอุ้ปถมัภ)์ 
- นอนหอ้งเดียวกนัหรือเตียงเดียวกนักบัเดก็ 
- อนุญาตให้เด็กพกัคา้งคืนทีDบา้นโดยไม่มีการกาํกบัดูแล 

(ยกเวน้ผูอุ้ปถมัภ)์ 
 

11. Do things of a personal nature for a child 
that they could do for themselves. 

 

กระทาํบางสิDงในลกัษณะทีDเป็นส่วนตวัใหก้บัเดก็ ซึD งเป็นเดก็

สามารถกระทาํไดด้ว้ยตนเองได ้
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4 . VISUAL IMAGES OF CHILDREN & COMMUNICATIONS  

การใช้ภาพถ่ายและการสืEอสารกบัเดก็ 
Step Ahead is committed to ensuring that all 
photos, video and other visual images of 
children, as well as information from 
interviews is obtained and used in 
communications with sensitivity in order to 
safeguard the child’s right to dignity, 
confidentiality and privacy. Visual images 
should always be respectful and decent.  
 
Two general rules apply:  
 
1) Informed consent should be obtained 

from the child (according to their age 
and comprehension) and from the 
parent or guardian prior to personal 
information or visual images being used 
(Consent Form to Interview and use 
Images of Children – See Appendix 3).  
 

2) Personal information, images, and 
details of children, which may identify 
them and subsequently increase any 
potential risk of harm (including 
psychosocial harm) should not be used. 

 
When using images or information about 
children, Step Ahead should assess the 
risks. 
 
In the use of visual images, Step Ahead will 
aim to:   
• Respect the dignity of the subject  
• Ensure we do not exploit the subject  
• Provide a balanced portrayal of reality 
• Use all images truthfully  
• Maintain standards of decency  
• Respect the view of our local partners  
• Maintain high technical standards  
 
 
 
 

มูลนิธิมุ่งมัDนในการสร้างหลกัประกนัวา่ ภาพถ่าย วดีีทศัน ์

หรือภาพใดใดของเด็ก  รวมทัL งข้อมูลทีD ได้จากการ

สัมภาษณ์  จะได้มาและใช้ไปในการสืD อสารอย่าง

ระมดัระวงั เพืDอปกป้องสิทธิของเด็กในการไดรั้บเคารพ

ในศกัดิU ศรีความเป็นมนุษย ์หลกัในการรักษาความลบัและ

ความเป็นส่วนตวั ภาพถ่ายทีDใชจ้ะตอ้งไดรั้บการพิจารณา

วา่เป็นภาพทีDไดรั้บการเคารพและเป็นทีDน่าพึงพอใจ 
 

กติกาทัDวไปในการใชภ้าพมีสองประการ ดงันีL 
 

1) ไดรั้บความยินยอมจากเด็ก  (โดยขึLนอยูก่บัอายแุละ
ระดับความเข้าใจ)  และความยินยอมจากพ่อแม่
ผูป้กครองเป็นการล่วงหน้า  ก่อนทีDจะใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลหรือภาพถ่าย (หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก้าร
ใหส้มัภาษณ์ และใชภ้าพถ่าย  ดงัภาคผนวก 3) 
2 )  ไ ม่ควรใช้ข้อ มูล ส่ วน บุคคล  ภาพถ่ า ย  หรือ

รายละเอียด ทีDอาจระบุตวัตนของเด็ก และเป็นเหตุให้

เพิDมความเสีDยงอนัตราย (รวมทัLงอนัตรายทางดา้นจิตใจ) 
 
เมืDอมีการใชภ้าพถ่ายหรือขอ้มูลของเด็ก มูลนิธิจะตอ้ง

ประเมินความเสีDยงในการ 
ในการใชภ้าพถ่าย มูลนิธิมุ่งประสงคที์Dจะ:  

• เคารพในศกัดิU ศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลทีDอยูใ่น
สืDอ 

• ประกนัวา่เราจะไม่แสวงหาประโยชนจ์ากสืDอบุคคล 
• รักษาสมดุลระหวา่งภาพทีDวาดไวก้บัภาพความเป็น
จริง 

• ใชภ้าพอยา่งตรงไปตรงมา 
• รักษามาตรฐานของความเหมาะสม 
• เคารพต่อมุมมองของหน่วยงานภาคีในทอ้งถิDน 
• รักษามาตรฐานทางดา้นวชิาการในระดบัสูง 
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Individuals or organizations requesting the 
use of Step Ahead resources such as 
videos or photographs should first sign an 
agreement for the proper use of the 
materials. Visual images and personal 
information regarding children should be 
kept secure at all times.  
 
Foster carers should not post any photos on 
social media or in a public space giving 
names, ages, location or the fact that the 
children in their photo are in foster care. 
Never share a child’s personal information 
or story on social media or a public space. 
Foster carers should do everything in their 
power to protect the identity and personal 
stories of their foster child.  
 
 
 
 
 

บุคคลหรือหน่วยงานทีDร้องขอใชท้รัพยากรของมูลนิธิ 

เ ช่น  วีดีทัศน์หรือภาพถ่ายจะต้องลงลายมือชืDอใน

ขอ้ตกลงในการใชภ้าพอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ภาพถ่าย

และข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจะต้องได้รับการเก็บ

รักษาอยา่งปลอดภยัตลอดเวลา 
 
สาํหรับผูอุ้ปถมัภน์ัLน ไม่ควรเผยแพร่ภาพถ่ายลงในสืDอ

โซเชียลมีเดีย หรือต่อทีDสาธารณะโดยเปิดเผยชืDอ อายุ 

สถานทีD หรือขอ้เทจ็จริงของเดก็ในภาพถ่ายของท่านใน

ครอบครัวอุปถมัภ์ ไม่ควรแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล

หรือเรืDองราวบนสืDอโซเชียลมีเดีย หรือต่อทีDสาธารณะ 

ผูอุ้ปถมัภ์จะตอ้งดาํเนินการทุกวิถีทางในการใช้พลงั

เพืDอทีDจะปกป้องอัตลักษณ์และเรืD องราวของเด็กใน

อุปการะ 
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5. REPORTING and RESPONDING TO ABUSE CASES 

การรายงานแจ้งเหตุข้อร้องเรียนและการจดัการกบัปัญหาการล่วงละเมดิ 
Step Ahead is committed to acting upon and 
investigating specific allegations or 
suspicions of abuse promptly. At all times, 
the best interests of the child are of 
paramount consideration. 
 
ADDRESSING AND REPORTING ABUSE 
CASES  
 
All Step Ahead representatives have a duty 
and right to report a suspected incident of 
child abuse directly to their Step Ahead Line 
Manager/Team Leader and to the Child 
Protection Officer.  
 

1) Addressing Disclosure from a 
Child  
If a child discloses an alleged abuse 
case, the Step Ahead 
representative should:  

         
• Listen to the child, take them 
seriously, and reassure them they 
have done the right thing by 
disclosing.  
• Avoid promising the child total 
confidentiality as it is in their best 
interests that key trusted people 
also know who can help.  
• Avoid gossip and making 
assumptions.  
• Avoid informing or confronting the 
alleged perpetrator(s).  

 
When assessing reporting to the Child 
Protection Competent Official is 
possible, the Step Ahead 
representative who has heard a child’s 
disclosure, should offer to accompany 
them to share the disclosure with the 
Child Protection Competent Official if 
the child is comfortable in doing this. 
 

 
 

มูลนิธิมุ่งมัDนทีDจะดาํเนินการในการสืบเสาะขอ้เท็จจริง

ในขอ้กล่าวหาเฉพาะ หรือกรณีทีDตอ้งสงสัยว่ามีการ

ล่วงละเมิดเกิดขึLน โดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กไว้

ตลอดเวลา 
 

การพจิารณาและรายงานแจ้งเหตุข้อร้องเรียนกรณีการ

ล่วงละเมดิ 
ผูแ้ทนมูลนิธิทุกคนมีสิทธิและหน้าทีDในการรายงาน

แจง้เหตุกรณีทีDมีขอ้สงสัยว่าจะเกิดเหตุการล่วงละเมิด

เด็กโดยตรงต่อผูอ้าํนวยการและหัวหน้าคณะทาํงาน 

หรือต่อเจา้หนา้ทีDคุม้ครองเดก็ 
1) พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลจากเดก็  
หากเด็กแจง้กรณีทีDมีการกล่าวหาว่าเกิดการล่วงละเมิด 

ใหผู้แ้ทนมูลนิธิดาํเนินการดงันีL 
• รับฟังเด็ก โดยพิจารณาอย่างจริงจงั และให้ความ

มัDนใจแก่เด็กว่าไดก้ระทาํในเรืDองทีDถูกตอ้งแลว้ใน

การเปิดเผยขอ้เทจ็จริง 
• หลีกเลีDยงการให้สัญญากบัเด็กว่าจะเก็บขอ้มูลไว้
เป็นความลบั เนืDองจากในการพิจารณาประโยชน์

สูงสุดของเดก็แลว้ การใหผู้ที้Dน่าเชืDอถือไดรั้บความ

ไว้วางใจได้รับ รู้ข้อ มูลด้วย  จะ รู้ว่า บุคคลใด

สามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้
• หลีกเลีDยงการซุบซิบนินทาหรือการตัLงสมมติฐาน 
• หลีกเลีDยงการให้ขอ้มูลหรือเผชิญหนา้กบัผูก้ระทาํ
ผดิทีDถูกกล่าวหา 

เมืDอสามารถเขา้ถึงการรายงานต่อพนักงานเจา้หน้าทีD

คุม้ครองเด็กได ้ให้ผูแ้ทนมูลนิธิทีDไดรั้บฟังการเปิดเผย

ขอ้เทจ็จริงจากเดก็ เสนอความช่วยเหลือในการเดินทาง

ไปเป็นเพืDอนเด็กเพืDอแจ้งข้อเท็จจริงต่อพนักงาน

เจา้หน้าทีD ในกรณีทีDเด็กรู้สึกสบายใจทีDจะกระทาํการ

ดงักล่าว 
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The Step Ahead Child Protection Officer 
should then monitor the response to the 
case by the Child Protection Competent 
Official and provide support as required, 
ensuring to the best of their ability that 
reporting and reaction protocols follow 
good practice and are in the best interests 
of the child.  
 
2) Recording and Reporting 

Allegations or Suspicions of Abuse  

As soon as possible and within 24-hours of 
the disclosure or suspicion of abuse, the 
informant should have completed an 
Incident Reporting Form (See Appendix 4), 
taking special note to accurately record the 
date, time, place, and details of the incident.  
 
Informants should:  

• Ensure reports are factual and as 
accurate as possible.  

• Inform the child of the next steps that 
will take place (where appropriate).  

• Send the completed Incident Reporting 
Form to the Step Ahead Child 
Protection Officer and the Regional 
Manager.  

• Inform the child’s parents or caregivers 
(unless they are the alleged 
perpetrators) of the allegation and any 
action that is needed to ensure the 
child’s safety.  

• Understand that the informant’s own 
identity will be kept confidential by Step 
Ahead especially where there may be 
safety concerns.  

 

 

 

 

 

 

เจา้หน้าทีDคุม้ครองเด็กของมูลนิธิ จะติดตามการแกไ้ข

ปัญหาของพนักงานเจ้าหน้าทีD คุ ้มครองเด็ก และให้
คว าม ช่วย เห ลือตามการ ร้องขอ  ประกัน ถึ ง ขีด

ความสามารถอยา่งเต็มทีDในการทีDจะรายงานและแกไ้ข

ปัญหาไปตามระเบียบวิธีการ  ทีDสอดคล้องกับแนว

ปฏิบติัทีDดี และยดึประโยชนสู์งสุดของเดก็เป็นสาํคญั 
 
2) การเกบ็บันทึกและรายงานข้อกล้าวหาหรือข้อสงสัย
ว่ามกีารล่วงละเมดิ 
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลจะตอ้งบนัทึกรายละเอียดขอ้เท็จจริงลงใน

แบบรายงานแจง้เหตุ (ภาคผนวก 4) โดยบนัทึกขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้ง ระบุวนั เวลา สถานทีDและรายละเอียดของ

เหตุการณ์  โดยรวดเร็วเท่าทีDจะสามารถกระทําได้ 

ภายในระยะเวลา 24 ชัDวโมงนับจากทีDมีการเปิดเผย
หรือมีขอ้สงสยัวา่เกิดการล่วงละเมิด 
 
ผูใ้หข้อ้มูลควรจะ: 
• ประกนัว่ารายงานจะประกอบไปดว้ยขอ้เท็จจริงทีD
ถูกตอ้งเท่าทีDจะสามารถเป็นไปได ้

• แจง้ใหเ้ดก็ทราบถึงขัLนตอนการดาํเนินงานต่อไปวา่
อะไรจะเกิดขึL น  (ทัL งนีL  ให้พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

• แจง้รายงานตามแบบบนัทึกการรายงานแจง้เหตุต่อ
เจา้หนา้ทีDคุม้ครองเดก็ ผูจ้ดัการประจาํภูมิภาค 

• แจง้ใหพ้่อแม่ผูป้กครองของเด็กทราบ (หากพ่อแม่
ผูป้กครองไม่ใช่ผูที้D ถูกกล่าวหา) ถึงขอ้กล่าวหา
และการกระทาํใดใดทีDจะเป็นตอ้งทาํให้มัDนใจว่า

เดก็จะไดรั้บความปลอดภยั 
• เขา้ใจว่าตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบัในอตัลกัษณ์
ของผูแ้จ้ง โดยเฉพาะอย่างยิDงในกรณีทีDอาจมีขอ้

กงัวลทางดา้นความปลอดภยัเขา้มาเกีDยวขอ้ง 
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6 . RESPONDING TO REPORTS OF ALLEGED ABUSE  

การดาํเนินการแก้ไขปัญหาเมืEอได้รับรายงานแจ้งเหตุข้อร้องเรียนกล่าวหาว่ามกีารล่วงละเมดิ

เกดิขึ;น 
 
Within 24 hours of receiving an Incident 
Reporting Form or a complaint/information 
relating to alleged child abuse, the Step 
Ahead Child Protection Officer, with help 
from support staff, shall:  

• Convene a Child Protection Meeting to 
obtain further information, assess the 
concern, plan the next steps, and inform 
child protection authorities/ 
organizations as necessary. 

• Inform partners who are linked to the 
case, depending on information 
received and risks to the child. 

• Log the complaint and monitor the 
progress of the investigation. 

• Liaise with media if necessary.  

As a general rule, an internal investigation 
should only be initiated where there is no 
criminal investigation underway and it has 
been established that none is likely to take 
place. The Step Ahead Child Protection 
Officer will take the lead to initiate 
investigations. 
 
Where it is decided that the alleged matter 
is in breach of the Child Protection Policy 
and an internal investigation is required, 
Step Ahead, with support from other child 
protection organizations where needed, 
shall: 
 

 

 

 

 

ภายใน 24 ชัDวโมงนบัจากทีDไดรั้บแบบรายงานการแจง้

เหตุ หรือขอ้ร้องเรียน/ขอ้เทจ็จริงทีDเกีDยวของกบัการ
กล่าวหาวา่มีการล่วงละเมิดเดก็เกิดขึLน ใหเ้จา้หนา้ทีD

คุม้ครองเดก็ของมูลนิธิ โดยความช่วยเหลือของ

เจา้หนา้ทีDฝ่ายสนบัสนุน ดาํเนินการดงันีL 

• จดัประชุมการคุม้ครองเดก็เพืDอแสวงหาขอ้เทจ็จริง
เพิDมเติม ประเมินขอ้กงัวล วางแผนการดาํเนินงาน

ขัLนต่อไป และแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รับผดิชอบทราบตามความจาํเป็น 

• แจง้ให้หน่วยงานภาคีทีDมีความเชืDอมโยงกบักรณี
ดงักล่าว โดยให้พิจารณาขึLนอยู่กบัขอ้มูลทีDไดรั้บ

และความเสีDยงทีDมีต่อเดก็ 
• บนัทึกขอ้ร้องเรียนและติดตามผลความกา้วหน้า
ในการสืบเสาะขอ้เทจ็จริง 

• ประสานงานร่วมกบัสืDอหากมีความจาํเป็น 

ในการนีL  เมืDอพิจารณาตามกฎระเบียบโดยทัDวไปแลว้ 

การสืบเสาะขอ้เท็จจริงเป็นการภายใน จะเริDมขึLน เมืDอ

ไม่มีการสอบสวนทางคดีอาญาจะตอ้งดาํเนินการ และ

จะจดัให้มีขึLนเมืDอไม่มีการดาํเนินการใดอืDนทีDจะตอ้ง

กระทาํ ใหเ้จา้หนา้ทีDคุม้ครองเดก็ของมูลนิธิเป็นผูน้าํใน

การไต่สวน 
เมืDอไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการกระทาํตามขอ้กล่าวหา

เป็นการละเมิดต่อนโยบายคุม้ครองเดก็ และกาํหนดให้

มีการสอบขอ้เทจ็จริงเป็นการภายใน ใหมู้ลนิธิ โดยการ

สนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานคุ้มครองเด็ก 

ดาํเนินการดงัต่อไปนีLตามความจาํเป็น 
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• Work together with child protection 
authorities  

• Interview all relevant people in an 
appropriate way and in a confidential 
manner to establish the facts and gather 
evidence. Alleged perpetrators will have 
the opportunity to present their view of 
the events in question.  

• Arrange for the alleged perpetrator to be 
distanced from the child where this is in 
the best interests of the child. Where the 
alleged perpetrator is a Step Ahead staff 
or volunteer, they may need to be 
suspended while the investigation is 
underway. Staff members who have 
been suspended while under 
investigation will receive full pay and are 
entitled to a just process that does not 
pre-suppose guilt or innocence.  

• Ensure confidentiality and the protection 
of data when allegations are being 
managed and investigated, in order to 
protect the privacy and dignity of all 
persons concerned. Sharing of 
information, which could identify a child 
or an alleged perpetrator, should be 
strictly on a ‘need to know’ basis only.  

• Conduct an investigation that is 
thorough, impartial and prompt, seeing 
the process through with determination 
until the investigation is complete.  

• Take immediate disciplinary action, and 
any other action which may be 
appropriate to the circumstances, if it is 
found that a Step Ahead 
representative, or anyone associated. 
with Step Ahead, has committed acts 
which are criminal, grossly infringe on 
child’s rights, or contravene the 
principles and standards contained in 
this document.  

 
 
 

• ดาํเนินงานร่วมกบัส่วนราชการคุม้ครองเดก็ 
• สัมภาษณ์ผูที้DเกีDยวขอ้งดว้ยท่าทีDทีDเหมาะสมและยึด
หลกัในการรักษาความลบั เพืDอประมวลขอ้เทจ็จริง

และรวบรวมพยานหลักฐาน  ผู ้กระทําผิดทีD ถูก

กล่าวหายงัคงไดรั้บโอกาสในการแจง้ถึงขอ้คิดเห็น

ของเขาต่อเหตุการณ์ทีD เ กิดขึL นในระหว่างการ

สอบสวน 
• จดัเตรียมให้ผูถู้กกล่าวหาอยู่ห่างไกลจากเด็ก เมืDอ

พิจารณาแลว้ว่าเป็นไปเพืDอประโยชน์สูงสุดของ

เ ด็ ก  หากผู ้ ถู ก ก ล่ า วห า เ ป็ น เ จ้ า หน้ า ทีD ห รื อ

อาสาสมคัรของมูลนิธิ อาจจาํเป็นตอ้งสัDงใหพ้กังาน

ไว้ในขณะทีDการสืบสวนยังคงดํา เ นินการอยู่  

เจา้หน้าทีD ทัLงนีL  ให้เจา้หน้าทีDหรือบุคคลดงักล่าวทีD

ถูกพกังานไว ้ยงัคงไดรั้บค่าตอบแทนเต็มจาํนวน 
และมีสิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม ทีD
มิไดส้ันนิษฐานไวล่้วงหนา้วา่มีความผิดหรือเป็นผู ้

บริสุทธิU  
• ประกนัการรักษาความลบัและคุม้ครองขอ้มูล ใน

ระหว่างทีDมีการดาํเนินการกบัขอ้กล่าวหาและการ

สอบขอ้เทจ็จริง เพืDอคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและ

ศกัดิU ศรีความเป็นมนุษยข์องทุกฝ่ายทีDเกีDยวขอ้ง การ

ให้ขอ้มูลทีDทาํให้สามารถระบุตวัตนัของเด็กหรือผู ้

ถูกกล่าวหา  จะต้องกระทําด้วยความรอบคอบ

ระมดัระวงั บนหลกัการ “ใหรู้้เท่าทีDจาํเป็น” เท่านัLน 
• การดาํเนินการสอบขอ้เท็จจริง จะตอ้งกระทาํการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว โดย

พิจารณาให้เห็นถึงกระบวนการทีDกาํหนด จนกว่า

การสอบขอ้เทจ็จริงจะเสร็จสิน 
• ดาํเนินการทางวินยั และมาตรการอืDนใดตามความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ หากพบว่าผูแ้ทนมูลนิธิ

หรือบุคคลทีDมีความเกีDยวขอ้งกบัมูลนิธิ ไดก้ระทาํ

ความผดิ ละเมิดสิทธิของเดก็อยา่งร้ายแรง หรือฝ่ 
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• Offer assistance and support to the 

child(ren) and their families to help 
them cope with any trauma they may 
be experiencing, when resources are 
available and where it is deemed 
appropriate. This assistance may take 
the form of professional counseling or 
medical assistance.  

• Inform the child(ren) and their families 
of the outcome of internal 
investigations and the final decision 
taken by Step Ahead in regard to the. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ดาํเนินการทางวินยั และมาตรการอืDนใดตามความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ หากพบว่าผูแ้ทนมูลนิธิ

หรือบุคคลทีDมีความเกีDยวขอ้งกบัมูลนิธิ ไดก้ระทาํ

ความผิด ละเมิดสิทธิของเด็กอย่างร้ายแรง หรือฝ่
หรือฝ่าฝืนหลกัการและมาตรฐานทีDมีอยูใ่นเอกสาร

นีL 
 

• เสนอใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนแก่เดก็และ
ครอบครัว เพืDอช่วยใหเ้ผชิญกบับาดแผลทางใจใด

ใดทีDอาจประสบ รวมทัLงทรัพยากรทีDมีในสถานทีDทีD

พิจารณาแลว้วา่มีความเหมาะสม ความช่วยเหลือ

ดงักล่าวอาจอยูใ่นรูปของการใหค้าํปรึกษาทาง

วชิาชีพหรือความช่วยเหลือทางการแพทย ์
• แจง้ใหเ้ดก็และครอบครัวทราบถึงผลการสอบ
ขอ้เทจ็จริงเป็นการภายใน และผลการตดัสินใจ

สุดทา้ยของมูลนิธิเกีDยวขอ้ร้องเรียนหรือขอ้

กล่าวหาทีDมี  
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IMPLEMENTATION AND REVISION OF 
POLICY  
การดาํเนินงานและการทบทวนปรับปรุงนโยบาย 
The following measures will be taken by 
Step Ahead to support the implementation 
of this child protection policy:  

• Broad distribution of the policy to Step 
Ahead representatives, made available 
in the English and Thai language, and 
in summary form.  

• Child protection will be communicated 
as ‘everybody’s responsibility’.  

• All Step Ahead staff should be 
advocates who promote the rights of 
children and seek their protection from 
all forms of exploitation and abuse.  

• Recruitment procedures will include 
police and reference checks on 
suitability for working with children.  

• Induction of staff, volunteers and 
interns will include a mandatory briefing 
and training on child protection issues.  

• All Step Ahead representatives will be 
required to read and sign a Statement 
of Commitment to agree to the terms of 
this policy before their appointment.  

Step Ahead will review this child protection 
policy after a child protection issue has 
occurred, and every year or earlier if 
warranted. The comprehensive evaluation 
for the amendment shall be done in every 3 
years. 

 
 
 
 
 
 

มูลนิธิจะดาํเนินมาตรการดงัต่อไปนีL  เพืDอสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานตามนโยบายคุม้ครองเดก็ฉบบันีL: 

• เผยแพร่นโยบายไปยงัผูแ้ทนมูลนิธิใหไ้ดรั้บทราบ
อย่างกวา้งขวาง โดยจดัทาํเป็นภาษาองักฤษและ

ภาษาไทย รวมทัLงแบบสรุป 
• นโยบายคุม้ครองเดก็จะตอ้งไดรั้บการสืDอสาร โดย
ถือเป็น “หนา้ทีDความรับผดิชอบของทุกคน” 

• เจา้หนา้ทีDมูลนิธิจะตอ้งรณรงคพ์ิทกัษสิ์ทธิของเด็ก
และแสวงหาการปกป้องคุม้ครองเด็กให้ปลอดภยั

จากการถูกแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิด

ทุกรูปแบบ 
• กระบวนก ารสรรห าจะประกอบด้ว ยก า ร
ตรวจสอบประวัติ อ าชญากรรมและคว าม

เหมาะสมในการทาํงานกบัเดก็ 
• ให้การปฐมนิเทศแก่พนักงาน อาสาสมคัรและผู ้

ฝึกงาน ประกอบดว้ยการสรุปรายงานภาคบงัคบั

และการฝึกอบรมต่อประเด็นปัญหาการคุม้ครอง

เดก็ 
• ผูแ้ทนมูลนิธิทุกคนจะตอ้งอ่าน ลงนามในหนงัสือ

ถอ้ยแถลงให้ความยินยอมต่อถอ้ยคาํในนโยบาย

ฉบบันีL ก่อนการแต่งตัLงใหด้าํรงตาํแหน่งงาน 

มูลนิธิจะดําเนินการทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็ก 

ภายหลงัจากทีDมีกรณีปัญหาการคุม้ครองเด็กเกิดขึLน 

และจะดาํเนินการทบทวนทุกปีหรือเมืDอมีการแจง้ให้

ดาํเนินการ รวมทัL งการประเมินอย่างรอบด้าน เพืDอ

ปรับปรุงแกไ้ขในทุกสามปี 
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Appendix 1 – Definition of Terms  
Child – any person below the age of 18 years old.  
เดก็ หมายถึง บุคคลใดทีDมีอายไุม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 
 
Child Protection Officer (CPO) – a member of Step Ahead staff who is appointed to be 
responsible for this Child Protection Policy and its application. The person shall be 
properly trained on child protection. 
เจา้หนา้ทีDคุม้ครองเดก็ หมายถึง สมาชิกซึDงเป็นพนกังานของมูลนิธิทีDไดรั้บการแต่งตัLงใหมี้หนา้ทีDรับผดิชอบใน

นโยบายคุม้ครองเดก็และการบงัคบัใช ้โดยควรผา่นการฝึกอบรมดา้นการคุม้ครองเดก็ 
 
Partner – any organization which has an agreement with Step Ahead receiving volunteers 
and is in receipt of funds or has received funding for projects or programs.  
หน่วยงานภาคี หมายถึง องคก์รใดใด ทีDไดมี้การทาํขอ้ตกลงร่วมกบัมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา เพืDอรับอาสาสมคัรและรับ

เงินสนบัสนุนทุน หรือไดรั้บเงินทุนจากโครงการหรือแผนงาน 
 
Representative - all paid or unpaid Step Ahead staff, volunteers, freelancers, consultants, 
foster carers, and visitors appointed or recruited by Step Ahead or those who are 
representing Step Ahead in Thailand in any way 
ผูแ้ทน หมายถึง พนกังานทีDไดห้รือไม่ไดรั้บค่าตอบแทนทุกคน อาสาสมคัร ผูท้าํงานอิสระ ทีDปรึกษา ผูอุ้ปถมัภเ์ดก็ 

ผูเ้ยีDยมชมหน่วยงานทีDไดรั้บการแต่งตัLงหรือสรรหาโดยมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา หรือผูที้Dเป็นผูแ้ทนมูลนิธิในประเทศ

ไทยในทางใดทางหนึDง  
 
Visitor – a person who is authorized by Step Ahead to visit Step Ahead, its partners or 
operations in Thailand.  
ผูเ้ยีDยมชม หมายถึง บุคคลใดทีDไดรั้บอนุญาตจากมูลนิธิใหเ้ขา้เยีDยมชมหน่วยงานมูลนิธิเอง หรือหน่วยงานภาคี หรือ

พืLนทีDการดาํเนินงานในประเทศไทย 
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Appendix 2 – Statement of Commitment  

STATEMENT OF COMMITMENT  
 

To Step Ahead’s Child Protection Policy Committee 
 

I, ______________________ (name), have received, read, and understood  

the Step Ahead Child Safeguarding Policy. I agree to abide by the policy and  

principles therein.  

I understand that I must raise any concerns I may have about child protection  

during my role as a ________________________ (insert specific role) / Step  

Ahead representative, in a confidential manner.  

 

 

_______________________  
(Print your full name)  

_______________________  
(Signature)  

_______________________  
(Date)  
 
 
 
Note: This Statement of Commitment is to be signed by all Step Ahead representatives,  

where a representative for the purposes of this policy includes all paid or unpaid Step Ahead  

staff, volunteers, freelancers, consultants, and visitors appointed or recruited by Step Ahead  

or those who are representing Step Ahead in Thailand in any way.  
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หนังสือแสดงความยนิยอม 

 
เรียน คณะกรรมการบริหารนโยบายคุม้ครองเดก็ มูลนิธิกา้วหนา้พฒันา 

 

ขา้พเจา้ (ชืDอ)    ไดรั้บทราบ อ่าน และเขา้ใจนโยบายคุม้ครองเดก็ของมูลนิธิกา้วหนา้

พฒันาเรียบร้อยแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมทีDจะปฏิบติัตามนโยบายและหลกัการปฏิบติัดงักล่าว 

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานแจง้เหตุในขอ้กงัวลใด ๆ ทีDอาจมี เกีDยวการคุม้ครองเดก็ในระหวา่ง

ทีDปฏิบติังานในบทบาทหนา้ทีDรับผดิชอบในตาํแหน่ง       (กรุณาระบุบทบาทหนา้ทีD

รับผดิชอบ /ผูแ้ทนมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา โดยเกบ็รักษาเป็นความลบั 

 

   ลงชืDอ       

   ลายมือชืDอ      

   วนัทีD       

 
 
 
หมายเหตุ: หนงัสือแสดงความยนิยอมฉบบันีLจะลงนามโดยผูแ้ทนมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา ซึD งผูแ้ทน ณ ทีDนีL  หมายรวมถึง

ผูที้Dเป็นลูกจา้งของมูลนิธิทัLงทีDไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่ไดรั้บค่าตอบแทน อาสาสมคัร ผูรั้บจา้งงานอิสระ ทีDปรึกษา ผู ้

มาศึกษาดูงานทีDไดรั้บการแต่งตัLงหรือสรรหาโดยมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา หรือผูที้Dทาํหนา้ทีDแทนมูลนิธิในการดาํเนินงาน

ต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่วา่ในกรณีใดกต็าม 
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Appendix 3 – Media Consent Form 

MEDIA CONSENT FORM 
 

I,      understand that my story, photo and voice is my own and  
hereby grant my permission to: [ CHECK ALL THAT APPLY] 

        Interview me           Record my voice 
 
        Take pictures of my image   Take pictures of my image 
 
 
I understand that the information I provide may be edited and shared both immediately and in 
the future with organization’s audiences on websites, in videos, and on other public online 
forums (email, social networking sites, newsletters, etc.).  I consent under the condition that 
the following requirements are met: [ CHECK ALL THAT APPLY] 
 
      My image is used without My real name can  My voice is used 
 being obscured. be used. without masking. 
 
         My image is obscured A pseudonym is used My voice is masked to 
 so as not to reveal my to protect my identity. protect my identity. 
 identity.        
     
         
 
I understand that media shared on the internet is subject to sharing and is accessible globally.  I have 

the right to retract my consent after the production of the video, website, etc. My interview, picture, 

voice, or video can be used by [media outlet] for: [ CHECK ONE] 

       
     One time only for ________________          Up to one year 
 
     Up to one month              Other: _________________________ 

 
 
OTHER CONDITIONS: 
 
 
 
 
CLIENT SIGNATURE                       DATE            GUARDIAN WITNESS 

 
 
 
 
ORGANIZATION SIGNATURE                      DATE     

    Resource: Ethical Storytelling        
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หนังสือยนิยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพืEอเผยแพร่ต่อ 

ขา้พเจา้     รับรองวา่เรืDองราวต่อไปนีL  รูปภาพนีL  และเสียงนีL เป็นของขา้พเจา้และขา้พเจา้อนุญาตให ้ 
สามารถทาํการ:  [ เลือกทาํเครืEองหมายหน้ากจิกรรมต่อไปนี; ] 
 

         สมัภาษณ์ขา้พเจา้           บนัทึกเสียงของขา้พเจา้ 
 

         บนัทึกภาพนิDงของขา้พเจา้                        บนัทึกภาพเคลืDอนไหวของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้มูลทีDขา้พเจา้ไดใ้หไ้วนี้Lอาจมีการแกไ้ขและเผยแพร่ทนัทีผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์รในรูปแบบ

วดีิโอหรือสืDอออนไลนอื์Dน ๆ )อีเมล ์สืDอสงัคมออนไลนต่์าง ๆ จดหมายข่าว ฯลฯ(    
ข้าพเจ้ายนิยอมให้ทาํการเผยแพร่ได้ภายใต้เงืEอนไขต่อไปนี; :  
[ เลือกทาํเครืEองหมายหน้าเงืEอนไขทีEยนิยอมให้ทาํได้ ] 
          สามารถใชภ้าพของขา้พเจา้ได ้      สามารถเปิดเผยชืDอจริงของขา้พเจา้ได ้   สามารถใชเ้สียงของขา้พเจา้

    โดยไม่ตอ้งเบลอภาพ        ไดโ้ดยไม่ตอ้งดดัแปลงเสียง 
 
            สามารถใชภ้าพของขา้พเจา้ได ้       ใชน้ามแฝงเพืDอปกป้องตวัตน      ดดัแปลงเสียงเพืDอ

ปกป้อง 
โดยปิดบงัใบหนา้หรือปกปิดตวัตน      ของขา้พเจา้       ตวัตนของขา้พเจา้ 

      ของขา้พเจา้       
         
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสืEอทีEเผยแพร่บนอนิเทอร์เน็ตอาจมกีารส่งต่อและสามารถเข้าถงึได้ทัEวโลก ข้าพเจ้ามสิีทธิXทีEจะเพกิถอนคาํยนิยอมของ

ข้าพเจ้าหลงัจากการผลติวดิโีอ เวบ็ไซต์ ฯลฯ  ข้าพเจ้าอนุญาตให้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ รูปภาพ เสียงหรือวดิโีอของข้าพเจ้า: 
 [ ทาํเครืEองหมายหน้าหัวข้อตามความยนิยอม ] 
 
       

เพียงครัL งเดียว เพืDอ ________________ เท่านัLน          ได ้ มากกวา่หนึDงปี 
 
     ไดม้ากกวา่หนึDงเดือน                 อืDนๆ : 
_________________________ 
 
เงืEอนไขอืEน ๆ : 
 
 
ลายมือชืDอผูย้นิยอม                      วนัทีD              พยานผูดู้แล 
 
 
ลายมือชืDอตวัแทนองคก์ร                     วนัทีD             
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ทีDมา: Ethical Storytelling        

Appendix 4 – Incident Reporting Form  
This form is to be used to report child safety concerns in accordance with Step Ahead Child Protection Policy. 

The incident should be reported to the Child Protection Officer within 24 hours when possible. This 

information is strictly confidential and should only be sent to the designated people (see contact details at 

the end of this form). The information will be kept in a safe and secure place.  

 

Please ensure that the information provided is as unbiased and factual as possible. Distinguish between 

what you personally know or have observed, and what was told to you by someone else. Fill in as much of 

the form as you can and leave blank those areas where you have no knowledge. The form should be 

completed and signed solely by you.  

 

1. ABOUT YOU  
Your name:               Age:        

Your position/relationship to Step Ahead:                

Contact details                    

                        

Your relationship to the child:                  

2. ABOUT THE CHILD (If more than one child involved, add rows or duplicate)  

Child’s name:        Child’s gender:     

Child’s birthdate/age:   Child’s nationality/ethnicity:  Child’s religious:       

Child’s address (Who does the child live with and where?):           

         

Where is the child now? Is s/he in a place of safety?            

         

Are there any immediate medical or safety issues?             

         

Any other important information about the child? (Disabilities, cultural issues, etc.)       
                        
3. ABOUT YOUR CONCERN  
Who is the suspected perpetrator? (Staff or representative of Step Ahead; staff of a partner; a 

child/children; someone in the community)              

                        

 

Name and details of the alleged perpetrator:               
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Who disclosed the alleged abuse to you?                

Was the abuse observed or is it suspected?               

Who observed or suspects the abuse?               

What were the circumstances that led to the disclosure?          

                        

What is suspected to have happened?               

                      

                       

Date of suspected incident: _______________ Time of suspected incident:       

Location of suspected incident:                  

List your personal observations (visible injuries, emotional state, etc.) - make a clear distinction between 

what is fact and opinion?                  

                      

                       

Exactly what has the child or person who disclosed said to you (in their own words)  

and how did you respond?                 

                      

                       

Any other information you would like to add?              

                      

                       

What action has been taken and what external agencies (if any) have been contacted?     

                      

                       

 

 

 

Signed:            Date & Time:           
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แบบรายงานแจ้งเหตุ 

แบบรายงานแจง้เหตุนีL ใชส้าํหรับรายงานเกีDยวกบัขอ้กงัวลความปลอดภยัของเดก็ ตามนโยบายคุม้ครองเดก็ของมูลนิธิ

กา้วหนา้พฒันา หากเป็นไปไดแ้ลว้ การรายงานจะตอ้งดาํเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชัDวโมง โดยระมดัระวงั
ในการรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั และแจง้ต่อผูที้Dไดรั้บมอบหมายเท่านัLน (กรุณาดูรายละเอียดขอ้มูลติดต่อไวข้า้ง
ทา้ย) ทัLงนีL  การเกบ็รักษาขอ้มูลจะตอ้งจดัเกบ็ไวใ้นทีDปลอดภยัและมัDนคง 
 
กรุณา รับรองว่าขอ้มูลทีDบนัทึกนีL จะเป็นขอ้มูลทีDปราศจากอคติและถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงใหม้ากทีDสุดเท่าทีDจะกระทาํ

ได ้โดยควรพิจารณาจาํแนกใหแ้จง้อยา่งชดัเจนวา่เรืDองใดทีDท่านทราบมาโดยส่วนตวั หรือเรืDองใดเป็นเหตุการณ์ทีDท่าน

พบเห็นเหตุการณ์ดว้ยตนเอง หรือมีบุคคลอืDนบอกต่อมาอีกที กรุณาบนัทึกขอ้มูลในทนัทีและสามารถเวน้การบนัทึก

ในสิDงทีDท่านไม่ทราบ แบบบนัทึกนีLจะตอ้งปรากฎขอ้มูลใหส้มบูรณ์และลงนามโดยท่านเพียงบุคคลเดียวเท่านัLน 
 

1. ขอ้มูลผูร้ายงาน  
ชืDอ-สกลุ:                  อาย ุ     ปี  

ตาํแหน่ง/ความสมัพนัธ์กบัมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา:               
ขอ้มูลสาํหรับติดต่อ:                    

ความเกีDยวขอ้งกบัเดก็:                     
2. ขอ้มูลเดก็ (หากมีเดก็จาํนวนมากกวา่หนึDงคน ใหเ้พิDมจาํนวนบรรทดัหรือทาํสาํเนาสาํหรับบนัทีกขอ้มูลเดก็รายอืDน

ดว้ย) 

ชืDอ-สกลุ:         เพศ:              
วนัเดือนปีเกิด/อาย:ุ      สญัชาติและหรือเชืLอชาติ:     ศาสนา     

ทีDอยู ่(เดก็อาศยัอยูก่บัใครและพกัอาศยัอยูที่Dใด):               
ปัจจุบนั เดก็อยูที่Dไหน เดก็อยูใ่นทีDปลอดภยัหรือไม่               
เดก็มีปัญหาในดา้นความปลอดภยัหรือตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือทางการแพทยห์รือไม่อยา่งไร     
                         
ขอ้มูลอืDนใดเพิDมเติมทีเป็นประโยชนต่์อการใหค้วามช่วยเหลือเดก็ (เช่น ความพิการ ปัญหาทางวฒันธรรม ฯลฯ)  
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3. สภาพขอ้เทจ็จริงทีDท่านกงัวล  
สถานะของบุคคลทีDถูกสงสยัวา่จะกระทาํผดิ (เจา้หนา้ทีDหรือผูแ้ทนของมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา เจา้หนา้ทีDขององคก์รภาคี
เครือข่ายของมูลนิธิกา้วหนา้พฒันา เดก็ คนในชุมชน)             
ชืDอ-สกลุและรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของผูที้Dตอ้งสงสยั :             
บุคคลใดเป็นผูที้Dเปิดเผยขอ้มูลการล่วงละเมิดใหท่้านทราบ             
การล่วงละเมิดเป็นการกระทาํทีท่านพบเห็นเป็นทีDประจกัษแ์ลว้หรือเพียงสงสยัวา่อาจมีการล่วงละเมิด   
                       
บุคคลใดเป็นผูพ้บเห็นหรือสงสยัวา่มีการล่วงละเมิด              
เหตุการณ์ใดทีDนาํไปสู่การเปิดเผยขอ้เทจ็จริง              
                        
เหตุการณ์ทีDสงสยัวา่อาจจะเกิดขึLน                
                       
วนัทีDเกิดเหตุ: _______________ เวลาทีDเกิดเหตุ:    สถานทีDเกิดเหตุ:      

กรุณาระบุขอ้สงัเกตทีDท่านพบเห็นเป็นการส่วนตวั  (ลกัษณะการบาดเจบ็ทีDสามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า สภาวะทางดา้น
อารมณ์จิตใจของเดก็ ฯลฯ  - กรุณาจาํแนกขอ้มูลใหช้ดัเจนระหวา่งขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็น      
                      
                       
เดก็หรือบุคคลทีDเปิดเผยขอ้มูลใหท่้านทราบไดบ้อกกล่าวอยา่งไรบา้ง (กรุณา บนัทีกเป็นถอ้ยคาํของผูใ้หข้อ้มูล) และ
ท่านไดด้าํเนินการอยา่งไร                 
                      
                       
ขอ้มูลเพิDมเติม                     
                      
                       
มีการดาํเนินการไปแลว้อยา่ง่ไรบา้ง และมีห่วยงานภายนอกใดบา้งทีDไดติ้ดต่อไปแลว้       
                       
ลงนาม: _________________________________  
วนัและเวลา: __________________________________ 
 


