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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.

มูลนิ ธิกา้ วหน้าพัฒนาเล็งเห็นว่า เด็กทุกคนในประเทศ
ไทยจะเติบโตอยูใ่ นครอบครัวทีDให้ความรักความอบอุ่น
ปลอดภัย เราจึ งมุ่งมันD ทีD จะปกป้ องพวกเขาให้พน้ จาก
อันตราย ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทีDปลอดภัยและ
แ ว ด ล้ อ ม ไ ป ด้ ว ย ผู ้ ใ ห ญ่ ทีD ใ ส่ ใ จ ใ ห้ ก า ร เ ลีL ย ง ดู
เด็ ก ทุ ก คนมี สิ ทธิ โ ดยเท่ า เที ย มกั น ทีD จ ะได้ รั บ การ
คุม้ ครองดูแลสุ ขภาวะความเป็ นอยูท่ ีDดี ส่ งเสริ มโอกาส
ในการเข้ า มามี ส่ ว นร่ วม ในการตั ด สิ นใจใดใดทีD
เกีD ยวข้อ งกับ นโยบายฉบับ นีL โดยยึด ประโยชน์สู งสุ ด
ของเด็กเป็ นสําคัญ
เราเห็นว่าเด็กเป็ นหุ ้นส่ วนภาคีทีDมีคุณค่า และเป็ นผูท้ ีDมี
ส่ วนร่ วมทีDสามารถส่ งพลังและได้รับการเสริ มกําลัง ทีD
จะนํามาซึD งการเปลีDยนแปลงอย่างเป็ นองค์รวมในชุมชน
ของตนได้ เด็ก ณ ทีDนL ี คือบุคคลทีDมีอายุไม่เกินสิ บแปด
ปี บริ บูรณ์
เราเชืDอว่าเด็กคือพระฉายาของพระเจ้าทีDทรงสร้างขึLนมา
อย่างมี คุณค่าและศักดิU ศรี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ ดังนัLน
เราจึงมุ่งมันD ทีDจะปกปอง เคารพและตระหนักถึงคุณค่า
ของเด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีเชืL อชาติ ศาสนา พืLนฐานทาง
สังคม เพศภาวะ เพศสภาพ สี ผิว ความพิการ สัญชาติ
หรื อจะมีความเชืDอใดก็ตาม
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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

ในฐานะทีDเป็ นองค์กรด้านสิ ทธิ เด็ก ทีDมีความรับผิดชอบ
ทางด้านจรรยาบรรณและกฎหมาย เพืDอให้มนัD ใจว่าเด็ก
ทุ ก คนทีD อ ยู่ใ นความดู แ ลของมู ล นิ ธิ โ ดยตรงหรื อ โดย
อ้อม จะได้รับความปลอดภัย และได้รับการส่ งเสริ มสุ ข
ภาวะทีDดี เราจึ งยึดมันD ในสิ ทธิ ดงั กล่าว โดยการดําเนิ น
มาตรการป้ องกันเพืDอลดผลกระทบภัยอันตรายทีD อาจ
เกิ ดขึLน และมาตรการแก้ไข เพืDอให้มนัD ใจว่าเหตุการณ์
ความยุง่ ยากทีDเกิดขึLน ได้รับการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงที

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.

เราสืD อสารและให้ความรู ้ เกีD ยวกับนโยบายนีL ต่อผูแ้ ทน
ของเราทุกคน เพืDอเป็ นหลักประกันว่าการดําเนิ นงาน
และโครงการของเราจะไม่ ก่ อ ให้เกิ ด อัน ตรายต่ อ เด็ก
นโยบายฉบับ นีL จะได้รั บ การทบทวนประจํา ปี และ
ปรับปรุ งแก้ไขในทุกสามปี

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

นโยบายฉบับ นีL ยึด ถื อ ตามอนุ สัญ ญาว่า ด้ว ยสิ ท ธิ เ ด็ก
รวมถึงตราสารด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศอืDน
ๆ ทีDเกีDยวข้อง และอยูภ่ ายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ตาม
พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองเด็ ก พ.ศ. 2546 และ
กฎหมายภายในประเทศทีDเกีDยวข้อง รวมถึงส่ งเสริ มแนว
ปฏิบตั ิทีDดีตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
นโยบายฉบับ นีL ถื อ บัง คับ ใช้ ก ั บ ผู ้แ ทนของมู ล นิ ธิ
ก้าวหน้าพัฒนาทุกคน รวมทัLงผูท้ ีD ได้รับหรื อไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน อาสาสมัคร ผูร้ ับจ้างงานอิสระ
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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).

ทีDปรึ กษา ผูใ้ ห้ทุน องค์กรภาคี ครอบครัวอุปถัมภ์ และผู ้
ทีD มาเยีDยมหน่ วยงานในพืLนทีD รับผิดชอบ ซึD งได้รับการ
แต่งตัLง มอบหมายหรื อว่าจ้างจากมูลนิธิ
การจัดทํานโยบายฉบับนีL มีวตั ถุประสงค์เพืDอเป็ นกรอบ
แนวทางในการปฏิบตั ิตน และช่วยให้ผแู ้ ทนของมูลนิ ธิ
ได้
• มีความรู ้ความเข้าใจต่อปั ญหาต่าง ๆ ในการ
คุม้ ครองเด็ก
• ตระหนักถึงหน้าทีDความรับผิดชอบและยืดถือ
ปฏิบตั ิตาม
• เสริ มสร้างสภาพแวดล้อมทีDปลอดภัยสําหรับ
เด็กยิงD ขึLน
• ยึด มันD ในคุ ณ ค่ า ศัก ดิU ศรี แ ห่ ง ความเป็ นมนุ ษ ย์
และเคารพต่อเด็ก
• ให้การสนับสนุ นและชีL แนะแนวทางต่อผูอ้ ืD น
ในปั ญหาการคุม้ ครองเด็ก

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.

ผู ้แ ทนของมู ล นิ ธิ ทุ ก คนจะต้ อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บ ั ติ ต าม
ข้อกําหนดทีD ระบุไว้ในนโยบายฉบับนีL และลงลายมื อ
ชืDอในถ้อยแถลงทีDจะปฏิบตั ิตามนโยบาย (ภาคผนวกทีD
1)

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.

นโยบายฉบับนีL มิได้ถือบังคับใช้กบั หน่ วยงานภาคีของ
มูลนิ ธิ อย่างไรก็ตามมูลนิ ธิมุ่งมันD ทีDจะเสริ มสร้างความ
ตระหนัก ต่ อ ประเด็น ปั ญ หาการคุ ม้ ครองเด็ก ร่ ว มกับ
หน่ วยงานภาคี เพืDอให้เกิ ดการพัฒนา ดําเนิ นงานและ
ติดตามผลนโยบายของหน่วยงานเอง
ในกรณี ทีDแนวปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามนโยบายนีL หรื อมีขอ้
สงสัยประการใดเกีDยวกับการบังคับใช้นโยบายนีL กรุ ณา
ติดต่อผูเ้ ชีDยวชาญนโยบายคุม้ ครองเด็กหรื อผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

Contacts:
Named Child Protection Officer: Ms. Pusa Srivilas

นางสาวภูษา ศรี วลิ าศ ผูเ้ ชีDยวชาญนโยบายคุม้ ครองเด็ก ( +66 814062105 *
pusasri@gmail.com
Director of Programs: Ms. Mattika Mathurapotwachana

นางสาวมัตติกา มธุรพจน์วจนะ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร ( +66 891060223 *
mattika.pou@gmail.com
Executive Director: Ms. Kimberly Quinley

นางคิมเบอร์ลี ควินลีย ์ ผูอ้ าํ นวยการมูลนิธิ

( +66 817147983 *

quinleyfam@gmail.com
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.
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.

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,

ในการนิยามศัพท์และแปลความหมายถ้อยคําต่าง ๆ ทีD
ปรากฎอยูใ่ นนโยบายฉบับนีL เรายึดตามยุทธศาสตร์
คุม้ ครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และ
ข้อเสนอแนะทัวD ไปทีD 13 ว่าด้วยความรุ นแรงต่อเด็ก
ความรุนแรงต่ อเด็ก
หมายถึง การกระทําใด ๆ ต่อร่ างกาย หรื อจิตใจ เป็ นเหตุ
ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ร่ า งกาย จิ ต ใจและพัฒ นาการ การ
ทอดทิLงหรื อการปล่อยปละละเลย การแสวงประโยชน์
การล่วงเกินทางเพศ การใช้เด็กให้กระทําหรื อประพฤติ
ในลัก ษณะทีD น่ า จะเป็ นอัน ตรายแก่ ร่ า งกาย จิ ต ใจ และ
พัฒ นาการ หรื อ ขัด ต่ อ กฎหมาย ศี ล ธรรมอัน ดี รวมถึ ง
การกระทําโดยมิชอบ ทัLงนีL ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรื อไม่ก็
ตาม
ความรุนแรงต่ อจิตใจ
หมายถึง การปฏิบตั ิโดยมิชอบต่อจิตใจ การทําร้ายจิตใจ
การทําร้ายทางวาจา หรื อการละเลย/ไม่เอาใจใส่ รวมถึง
• การล่ ว งละเมิ ด ทางอารมณ์ ทัLง นีL ความรุ น แรงทาง
จิตใจหมายความรวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์ทุกรู ปแบบ
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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”)

•

•

•
•

ในลักษณะทีDเป็ นอันตรายต่อเด็กอย่างต่อเนืD อง เช่น
การกล่ า ววาจาต่ อ เด็ ก ซํLาๆ ว่ า เด็ ก นัLน ไม่ มี คุ ณ ค่ า
ไม่ได้รัก ไม่ได้เป็ นทีDตอ้ งการ หรื อมีค่าเพียงแค่สนอง
ความต้อ งการอย่า งใดอย่า งหนึD ง ของผูก้ ล่ า ววาจา
เท่านัLน
การขู่ เ ข็ ญ ให้ เ ด็ ก กลัว ข่ ม ขู่ คุ ก คาม การแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบและการฉ้อฉลในการปกครอง
ดู แล การกดดัน และการแสดงอาการรั งเกี ยจ การ
โดดเดีDยวการละเลยไม่เอาใจใส่ และการเลือกทีDรักมัก
ทีDชงั
การไม่ตอบสนองทางอารมณ์จิตใจ การละเลยความ
ต้อ งการให้ เ ป็ นทีD พD ึ ง ทางใจ ละเลยทัLง ทีD มี ค วาม
จําเป็ นต้องได้รับการรักษาพยาบาลและไม่ถ่ายทอด
การเรี ยนรู ้
การดูหมิDนเหยียดหยาม การเรี ยกชืDอเด็กในลักษณะดู
ถูกดูหมิDน การทําให้เด็กอับอายรู ้สึกว่าตนเป็ นคนตํDา
ต้อย การล้อเลี ยนทําให้เป็ นตัวตลกและการทําร้ าย
จิตใจของเด็กอืDน ๆ
การใช้ความรุ นแรงในครอบครัวต่อหน้าเด็ก
การขัง เดีD ย ว การแยกให้เด็ก อยู่อ ย่า งโดดเดีD ย ว การ
ละเมิดศักดิUศรี ความเป็ นมนุษย์หรื อการกักขังทีDลดชัLน
หรื อสถานะ และ
• การข่มเหงรังแกจิตใจโดยผูใ้ หญ่หรื อเด็กด้วยกัน
รวมถึงการกระทําเช่นว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี
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

การล่ วงละเมิดทางเพศ
หมายถึง กิจกรรมทางเพศใดๆ ทีDหยิบยืนD สู่ เด็กโดยผูใ้ หญ่
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.

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

• การชักจูงล่อลวงหรื อการบังคับให้เด็กเข้าร่ วมใน
กิจกรรมทางเพศทีDผดิ กฎหมายหรื อเป็ นอันตรายต่อ
จิตใจ
• การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการค้าหรื อ
การนําเด็กมาค้าประเวณี
• การใช้เด็กสําหรับผลิตสืD อลามกเด็กไม่วา่ จะเป็ นภาพ
การล่วงเกินทางเพศต่อเด็กหรื อเป็ นภาพคล้ายเด็ก
การให้เด็กค้าประเวณี บําเรอทางเพศ การแสวง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในวงการท่องเทีDยว การค้า
มนุษย์ (ไม่วา่ จะภายในหรื อระหว่างประเทศ) การ
ขายเด็กเพืDอประโยชน์ทางเพศและการบังคับแต่งงาน
แม้วา่ เด็กจํานวนมาก อาจตกเป็ นผูเ้ สี ยหายดังกล่าว
ข้างต้นโดยปราศจากการบีบบังคับหรื อการควบคุม
แต่กส็ ่ งผลกระทบทางจิตใจต่อเด็ก มีลกั ษณะของ
การขูดรี ดเอารัดเอาเปรี ยบและสร้างความชอกชํLาทาง
จิตใจแก่เด็ก
ทัLงนีLกิจกรรมทางเพศทีDเกิดขึLน อาจเป็ นการหยิบยืนD โดย
ผูใ้ หญ่สู่เด็ก หรื อเป็ นกิจกรรมระหว่างเด็กกับเด็กซึD ง
อาจพิจารณาว่าเป็ นการล่วงละเมิดได้ หากผูก้ ระทํามีการ
ใช้อาํ นาจ การข่มขู่ หรื อวิธีการอืDนๆ ในการกดดัน
การปล่ อยปละละเลยทอดทิง;
หมายถึง การไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางร่ างกาย
และจิตใจของเด็ก การไม่ปกป้องเด็กให้พน้ จากอันตราย
หรื อไม่จดั ให้เด็กได้รับบริ การอืDน ๆ แม้วา่ บุคคลผูม้ ี
หน้าทีDรับผิดชอบในการเลีLยงดูเด็กนัLนมีความสามารถ
รวมทัLงความรู ้ทีDจะกระทําเช่นว่านัLน อีกทัLงสามารถเข้าถึง
บริ การดังกล่าวได้ การทอดทิLงหมายความรวมถึง
• การทอดทิLงหรื อการปล่อยปละละเลยทางกาย
หมายถึง การไม่ปกป้องเด็กจากอันตราย (ไม่ดูแลให้
เด็กมีความปลอดภัยในชีวติ ประจําวัน) 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”
children’s

by

cues

overlooking
and

young

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
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,
marriage,

child
forced

pornography,
recruitment

in

forced
armed

•

ถ่ายทอดทักษะต่างๆ หรื อไม่ให้สิDงจําเป็ นขัLนพืLนฐาน
ทีDเพียงพอแก่เด็ก ได้แก่ อาหาร ทีDพกั อาศัย
เครืD องนุ่งห่ม และการดูแลรักษาสุ ขภาพ
การทอดทิLงหรื อการปล่อยปละละเลยทางจิตใจ
หมายถึง การไม่สามารถเป็ นทีDพD ึงด้านจิตใจและ
ไม่ให้ความรัก ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ ต่อเด็ก
อย่างต่อเนืDอง ผูด้ ูแลเด็กไม่ให้ความใส่ ใจต่ออารมณ์
จิตใจของเด็ก ไม่เข้าใจสิD งทีDเด็กเล็กต้องการจะบอก
หรื อส่ งสัญญาณร้องขอ ตลอดจนมีการใช้ความ
รุ นแรงระหว่างคู่สามีภรรยา การใช้ยาเสพติดหรื อ
การเสพสุ ราขณะทีDอยูก่ บั เด็ก
การละเลยไม่เอาใจใส่ สุขภาพร่ างกายและจิตใจของ
เด็ก หมายถึง การไม่ให้การรักษาพยาบาลทีDจ าเป็ น
แก่เด็ก
การละเลยเกีDยวกับการศึกษาของเด็ก หมายถึง การไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีDก าหนดให้ผดู ้ ูแลเด็กต้องจัดให้
เด็กได้รับการศึกษาโดยเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อ
การศึกษาแบบอืDน
การทิLงเด็ก ซึD งเป็ นประเด็นทีDมีความน่ากังวลอย่างยิงD
ในบางพืLนทีD ทีDมีแนวคิดหรื อความเชืDอเกีDยวกับเด็กทีD
เกิดนอกสมรส หรื อเด็กพิการ

การแสวงประโยชน์
หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทีDเป็ นการเก็บเกีDยวประโยชน์จาก
เด็ก และเป็ นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่วา่ ในด้านใด
หมายรวมถึง การชักจูง ใช้ จ้างวาน บังคับ หรื อใช้อาํ นาจ
ครอบงําผิดคลองธรรมให้เด็กต้องกระทําการ ไม่กระทํา
การ หรื อยอมรับการกระทําอย่างหนึDงอย่างใดโดยมิชอบ
โดยผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลได้รับประโยชน์ รวมไปถึง การค้า
เด็ก การใช้แรงงานเด็ก การใช้เด็กขายบริ การทางเพศ
การใช้เด็กในการผลิตสืD อลามก การบังคับให้แต่งงาน
การบังคับเด็กให้เข้าร่ วมในการสู ร้ บและกิจกรรมทีD
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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.

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.

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

เกีDยวข้อง กิจกรรมเหล่านีLก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิต การเรี ยนรู ้จิตวิญญาณ ศีลธรรมหรื อ
พัฒนาการทางจิตสังคมของเด็ก

การค้ าเด็ก
หมายถึ ง ซืL อ ขาย จําหน่ าย พามาจากหรื อส่ งไปยังทีD ใด
หน่วงเหนีD ยวกักขัง จัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ซD ึ งเด็ก โดย
ให้เงินหรื อผลประโยชน์อย่างอืDนแก่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแล
เด็ก เพืD อ ให้ผูป้ กครองหรื อ ผูด้ ู แ ลให้ค วามยิน ยอมแก่ ผู ้
กระท าความผิดน าตัวเด็กไปจากการปกครองดูแลของ
ตน
การใช้ แรงงานเด็ก
หมายถึ ง การชัก จู ง ใช้ จ้า งวาน บัง คับ หรื อ ใช้อ าํ นาจ
ครอบงํา ผิ ด คลองธรรมให้ เ ด็ ก ต้อ งทํา งาน โดยขัด ต่ อ
กฎหมายและเป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พัฒ นาการและ
ความเป็ นอยูท่ ีDดีของเด็ก หรื อเป็ นการขัดขวางไม่ให้เด็ก
ได้รับสิ ทธิ หรื อการคุ ม้ ครองตามกฎหมาย ทัLงนีL ถือเป็ น
การแสวงประโยชน์จากเด็กอีกด้วย ได้แก่
• การใช้งานเด็กในบ้าน หรื อการใช้แรงงานเด็กทีDขดั
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
• การใช้งานเด็กในเรื อประมง ในงานเกษตรกรรมเพืDอ
ขาย ในโรงงานทีDใช้เครืD องจักรท างานในสถานทีD
ก่อสร้าง
• การใช้เด็กไปขอทาน หรื อถูกใช้ไปค้ายาเสพติด
• การนําเด็กไปค้าประเวณี
(หมายเหตุ -การให้เด็กปฏิบตั ิงานบ้าน หากไม่มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ พัฒนาการ และความเป็ นอยูท่ ีDดี
ของเด็กไม่ถือว่าเป็ นการใช้แรงงานเด็ก)
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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.

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.
Sexual or Child Grooming
Refers to actions or behaviors designed to
entice, encourage or persuade a child into
inappropriate and/or unlawful sexual activity.

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.

Bullying
Takes the form of physical and verbal
intimidation, which includes racist and sexist
remarks, or emotional intimidation such as

การใช้ เด็กขายบริการทางเพศ
คือ การนําเด็กมาให้บริ การทางเพศ เพืDอแลกกับเงินหรื อ
สิD งตอบแทนทีDไม่ใช่เงิน
การใช้ เด็กในการผลิตสืE อลามก
คือการนําเด็กมาใช้ในการผลิตสืD อซึDงมีการแสดงออกทาง
เพศอย่างโจ่งแจ้งและให้เด็กทํากิจกรรมอันอุจาดเพืDอ
สนองกามารมณ์ โดยนําไปเผยแพร่ ทางวีดีโอ
อินเทอร์เน็ต ภาพถ่าย หรื อนิตยสารเป็ นต้น
การล่ อลวงเด็กหรื อการล่ อลวงทางเพศ
หมายถึง การกระทําหรื อพฤติกรรมใดใด อันมีลกั ษณะ
เป็ นการล่อลวง โน้มน้าวจูงใจ หรื อชักชวนให้เด็กเข้าไป
เกีDยวข้องกับกิจกรรมทางเพศทีDไม่เหมาะสมและหรื อขัด
ต่อกฎหมาย
ประเพณีปฏิบัตอิ นั เป็ นอันตราย
คือ การปฏิบตั ิทางวัฒนธรรม ทีDอาจทําให้เด็กตกอยูใ่ น
อันตราย เช่น การแต่งงานเด็ก ในขณะทีDเด็กยังมีอายุไม่
ถึงเกณฑ์ขL นั ตํDาทางกฎหมายทีDจะสมรส และการขลิบ
อวัยวะเพศ
การกลันE แกล้ ง
เป้ นรู ปแบบการข่มขู่ทางกาย การข่มขู่ทางวาจา รวมทัLง
การเหยีย ดเชืL อ ชาติ แ ละเหยีย ดเพศ หรื อ การข่ ม ขู่ท าง
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isolating or excluding a child whereby they
experience deliberate hostility.

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

จิตใจ เช่น การทําให้เด็กโดดเดีDยว หรื อกีดกันเด็กออกไป
โดยทีDเด็กต้องประสบกับความเกลียดชังโดยเจตนา
การล่ วงละเมิดโดยการใช้ เวทมนตร์ คาถา / พิธีกรรม
เกิดขึLนในบางชุมชนทีDเชืDออย่างยิงD ว่าวิญญาณชัวD ร้ายอาจ
เข้าสิ งเด็ก เด็กอาจถูกทารุ ณกรรมผ่านการทําพิธีกรรม
และพิธีการ ในรู ปแบบของการตี การทําให้พิการ การ
ข่มขืน และแม้กระทังD การบูชายัญ

sacrifices.
Historical Abuse
Refers to any type of abuse that may have
occurred several years before it is disclosed.

การล่ วงละเมิดทางประวัตศิ าสตร์
คือประเภทของการล่วงละเมิดใดใดทีDอาจเกิดขึLนเป็ น
เวลาหลายปี ก่อนทีDมีการเปิ ดเผย
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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; จะกล่ า วถึ ง กระบวนการและการดํา เนิ น งานทีE มู ล นิ ธิ ไ ด้ จั ด ทํา ขึ; น เพืE อ เป็ นการปกป้ อ งคุ้ ม ครอง
และลดความเสีE ย งทีE จ ะเกิ ด การล่ ว งละเมิ ด เด็ ก
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. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
มูลนิ ธิประสงค์ทีDจะให้บุคลากรทีDเคารพและตระหนัก
ถึ งคุณค่าของเด็ก โดยมุ่งมันD ทีD จะปกป้ องคุม้ ครองเด็ก
จากอัน ตรายทัLง ปวง ด้ว ยเหตุ นL ี จึ ง พิ จ ารณาคัด กรอง
บุคลากรของมูลนิ ธิดว้ ยความระมัดระวังรอบคอบ เพืDอ
ป้ องกันมิให้บุคคลทีDไม่เหมาะสมทีDอาจแสวงหาโอกาส
ในการเข้าใกล้เด็ก ผ่านโครงการต่าง ๆ ของมูลนิ ธิ และ
สร้ า งหลัก ประกัน ว่า ผูท้ ีD ผ่า นการพิ จ ารณาจะเป็ นผูท้ ีD
ปลอดภัยในการทํางานร่ วมกับเด็ก
บุคลากรของมูลนิ ธิ จะต้องแนบหนังสื อรับรองประวัติ
อาชญากรรม ทีDแจ้งระยะเวลาการตรวจสอบภายใน 1
ปี และจะต้อ งดํา เนิ น การตรวจสอบใหม่ ใ นทุ ก 5 ปี
ทัLงนีLเพืDอประกันว่า ไม่เคยต้องโทษใด ๆ อันเป็ นเหตุให้
มีขอ้ สงสัยเกีDยวกับความเหมาะสมทีDจะทํางานกับเด็ก
บุ ค ลากรของมู ล นิ ธิ รวมทัL ง ผู ้อุ ป ถั ม ภ์ พร้ อ มทัL ง
อาสาสมัครฝึ กปฏิ บตั ิ งาน จะต้องกรอกข้อมู ลและลง
ลายมื อ ชืD อ ในเอกสารสมัค รเข้า ทํา งานร่ ว มกับ มู ล นิ ธิ
โดยระบุผูร้ ับรองความประพฤติอย่างน้อย 3 ท่าน ซึD ง
ทางมูลนิ ธิจะดําเนิ นการสอบถามทางโทรศัพท์หรื อใช้
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
ประสบการณ์ในการทํางานกับเด็ก และอาจเปิ ดเผยข้อ
สงสัยใดใดถ้าหากมี
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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.

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.

สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชนหรื อ หนัง สื อ สํา คัญ
ประจํา ตัว จะได้รั บ การตรวจสอบกับ ต้น ฉบับ โดย
ผูส้ มัค รงานจะต้อ งแจ้ง ประวัติ ก ารทํา งานทีD ผ่า นการ
ตรวจสอบ รวมทัLง การสื บ เสาะข้อ เท็จ จริ ง หากมี ข อ้
สงสัยใดใดในช่วงระหว่างการเปลีDยนงาน
ผูผ้ ่า นการพิ จ ารณาแล้ว ว่า มี ค วามเหมาะสมจะได้รั บ
หนังสื อนโยบายคุม้ ครองเด็กของมูลนิ ธิ โดยก่ อนเข้า
ปฏิบตั ิหน้าทีDเป็ นตัวแทนของมูลนิ ธิ จะต้องลงลายมือ
ชืD อ ในหนัง สื อ ถ้อ ยแถลงให้ค วามยิน ยอมทีD จ ะปฏิ บ ตั ิ
ตามนโยบาย พร้ อ มได้รั บ สํ า เนาเอกสารนโยบาย
คุ ้ม ครองเด็ ก เพืD อ ทบทวนทํา ความเข้า ใจ รวมทัLง
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยทีDจะปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว

2. การศึกษาและฝึ กอบรม

เราเชืDอว่าการสร้างความตระหนักในปั ญหาการ
คุม้ ครองเด็กด้วยการให้ความรู ้และการฝึ กอบรมให้แก่
ผูแ้ ทนมูลนิธิ หน่วยงานภาคี พ่อแม่ผปู ้ กครอง ผู ้
อุปถัมภ์และเด็ก จะช่วยในการป้องกันการล่วงละเมิด
เด็ก
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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 อาสาสมัครและผู้ฝึกงาน

มูลนิ ธิเชืD อในการลงทุนกับพนักงานและเสริ มสร้างขีด
ความสามารถให้พ วกเขาได้รับ การติ ดอาวุธเพืDอทีD จะ
คุ ม้ ครองเด็ก จากการล่ ว งละเมิ ด พนัก งานทีD มี ห น้า ทีD
รั บ ผิ ด ชอบ จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางด้ า นการ
ฝึ กอบรมและทรั พ ยากรทีD จ ะจัด การฝึ กอบรม และ
สนับ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานภาคี แ ละเด็ก ได้ท ราบ
เกีDยวกับปั ญหาการคุม้ ครองเด็ก
พนักงานของมูลนิธิ ผูอ้ ุปถัมภ์ อาสาสมัครและผูฝ้ ึ กงาน
จะได้รับนโยบายคุม้ ครองเด็ก รวมทัLงรับการฝึ กอบรม
ปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรมจะทําให้เกิ ดความคุน้ เคยกับ
นโยบายและขัLนตอนการปฏิบตั ิ โอกาสในการเรี ยนรู ้
ถึ งลักษณะของการล่วงละเมิ ดเด็ก ผลกระทบต่ อเด็ก
วิธีการสังเกตและตอบสนองต่อปั ญหา ข้อมูลข่าวสาร
และการสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลทีDประสบปั ญหาการ
คุม้ ครองเด็ก
เมืD อใดทีD มีการปรั บปรุ งแก้ไขนโยบายให้เป็ นปั จจุบนั
จะแจ้ง ต่ อ บุ ค ลากรของมู ล นิ ธิ ผูอ้ ุ ป ถัม ภ์ อาสาสมัค ร
และผู ฝ้ ึ กงาน พร้ อ มแนบสํ า เนานโยบายฉบับ ใหม่
รวมทัL งจั ด ฝึ กอบรมให้ โดยเน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลีD ยนแปลงแก้ไข ทัLงนีL ผูแ้ ทนมูลนิ ธิอืDนใดจะได้รับ
สํ า เนาเอกสารนโยบายคุ ้ม ครองเด็ ก จากเจ้า หน้ า ทีD
คุม้ ครองเด็ก เพืDอรับทราบข้อมูลและการฝึ กอบรมเพิDม
ตามกําหนด

2.2 หน่ วยงานภาคี พ่ อแม่ ผ้ ูปกครอง ผู้ดูแล
และผู้รับจ้ าง

หน่ ว ยงานภาคี ทีD ย งั ไม่ มี น โยบายคุ ้ม ครองเด็ ก ของ
ตนเองหรื อยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ มูลนิ ธิจะให้ความ
ช่วยเหลือในการให้คาํ ปรึ กษา การฝึ กอบรมตามความ
เหมาะสม เพืD อ ให้ มี น โยบายและขัLน ตอนปฏิ บ ัติ ทีD
เหมาะสม การสนับสนุ นอาจดําเนิ นการโดยพนักงาน
ของมู ล นิ ธิ ห รื อวิ ช าชี พ ทีD เ ป็ นทีD น่ า เชืD อ ถื อ ในการ
คุม้ ครองเด็ก
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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.

มูลนิ ธิจะพยายามเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานภาคี พ่อแม่
ผูป้ กครอง ผูอ้ ุ ป ถัม ภ์ ได้รั บ การฝึ กอบรมและเตรี ย ม
ความพร้อม เพืDอทีDจะสามารถให้ถ่ายทอดไปยังเด็กและ
ผูท้ ีDสนใจในประเด็นการคุม้ ครองเด็กและนโยบายฉบับ
นีL

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.

ด้วยการฝึ กอบรมให้บุคคลดังกล่าว จึงหวังเป็ นอย่างยิงD
ทีD จ ะเพิD ม พู น ความตระหนั ก รู ้ พัฒ นานโยบายและ
ขัL นตอนการปฏิ บ ั ติ ง านในโครงการทีD ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุ น ให้สามารถปกป้ องคุม้ ครองเด็กจากการถูก
ล่วงละเมิดได้

2.3 Children

2.3 เด็ก

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.

มูลนิธิพิจารณาว่าเด็กเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมทีDแข็งขัน เต็มไป
ด้วยความมุ่งหวังและความปรารถนาทีDควรได้รับการ
เคารพ และเป็ นผูท้ ีDการจัดสวัสดิภาพความปลอดภัยถือ
เป็ นเรืD องทีDสาํ คัญยิงD เด็กทีDเข้ามามีส่วนร่ วมในแผนงาน
ทีD ไ ด้รั บ การออกแบบทีD จ ะปกป้ อ งคุ ม้ ครอง โดยผ่า น
กลไกทีDทาํ ให้เสี ยงของเด็กได้รับการรับฟั ง ได้รับการ
พัฒ นาทัก ษะเพืD อ ป้ อ งกัน ตนเอง มู ล นิ ธิ จ ะใช้ค วาม
พยายามในการเสริ มพลัง และจัด ให้ เ ด็ ก ได้รั บ การ
ฝึ กอบรมในโครงการทีD ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น การ
ฝึ กอบรมนีL จะช่ วยให้เด็กได้เข้าใจถึ งสิ ทธิ ของตน ใน
ด้า นบู ร ณภาพทางด้า นกายและเพศ และพิ จ ารณาว่า
สิ ทธิ เหล่านีLอาจถูกละเมิดโดยบุคคลอืDนได้อย่างไร รู ้ถึง
พฤติกรรมใดทีDยอมรับได้หรื อไม่ได้ ได้ทราบถึงวิธีการ
ทีDจะช่วยเหลือตนเองและเพืDอนจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ในขณะเดียวกันได้เรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขปั ญหา
การล่วงละเมิดทีDเกิดขึLน

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.

มู ล นิ ธิ ห วัง ว่า หน่ ว ยงานภาคี จ ะนํา แนวปฏิ บ ตั ิ ทีD ดี ไ ป
ปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด การคุ ้ม ครองเด็ ก ในทุ ก กิ จ กรรมทีD
เกีD ยวข้องกับเด็ก ข้อกังวลในการคุม้ ครองเด็ก จะแจ้ง
ไปยังเจ้าหน้าทีDคุม้ ครองเด็กของมูลนิ ธิในทันที ซึD งจะ
ดําเนิ นมาตรการทีD จาํ เป็ นในการพิจารณาถึ งข้อกังวล
นัLน รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวทีDเกิดขึLนกับ
เด็กด้วย
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3. CODE OF CONDUCT

3. ประมวลความประพฤติ

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
expected

for
from

acceptable
all

conduct

Step

Ahead

representatives to minimize opportunities
for the abuse of children, but also aims to

ประมวลความประพฤติ ข องมู ล นิ ธิ ได้ อ ธิ บ ายถึ ง
มาตรฐานทางพฤติกรรมทีDยอมรับได้ และส่ งเสริ มแนว
ปฏิ บ ั ติ ทีD ดี เพืD อ ให้ เ ด็ ก ได้ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มทีD
ปลอดภัย มี ก ารสนับ สนุ น ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเชิ ง
สร้างสรรค์ โดยกําหนดประเด็นทีDแนวประพฤติปฏิบตั ิ
อันเป็ นทีD ยอมรั บ ซึD งคาดว่าผูแ้ ทนมูลนิ ธิทุกคนจะลด
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดต่อเด็ก และเป็ น
การช่วยป้องกันมิให้เกิดข้อกล่าวหาทีDไม่มีมูลความจริ ง

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.

ผูแ้ ทนมูลนิ ธิจะต้องเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามประมวล
ความประพฤติ นL ี การฝ่ าฝื นละเมิ ด ประมวลความ
ประพฤติ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นเรืD องทีD น่ากังวล
อย่างร้ายแรง ด้วยอาจนําไปสู่ การใช้มาตรการลงโทษ
ทางวินัย หรื อ ให้พ น้ จากงาน อัน เป็ นไปตามระเบี ย บ
ด้านวินยั ของมูลนิธิ

20
Acceptable Behavior

พฤติกรรมทียE อมรับได้

Step Ahead representatives should ผูแ้ ทนมูลนิ ธิจะต้อง:
DO:
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.
1.

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

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

Prevent, oppose and combat all exploitation
and abuse of children.
4.

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.
5.

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).
6.

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

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

ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความเป็ นธรรม เคารพ คุณค่าศักดิUศรี ของ
ความเป็ นมนุ ษ ย์ โดยไม่ แ บ่ ง แยกเชืL อ ชาติ สี ผิ ว เพศ อัต
ลักษณ์ทางเพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อ
ความคิดเห็นอืDนใด สัญชาติ ภูมิหลังทางด้านชาติพนั ธ์หรื อ
สถานะทางสังคม ทรัพย์สิน ความพิการ สถานะโดยกําหนด
หรื อสถานะอืDนใด
รักษาเกียรติภูมิของมูลนิ ธิ โดยประกันว่าจะดําเนิ นตามหรื อ
ได้รับการพิจารณาว่าได้ยดึ ถือตามแนวประพฤติปฏิบตั ิส่วน
บุคคลและทางวิชาชีพไว้เป็ นมาตรฐานสู งสุ ด
ปกป้ อ งคุ ้ ม ครองและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การใช้ ข ้ อ มู ล และ
ทรัพยากรทีDได้เข้าถึงไปในนามผูแ้ ทนของมูลนิธิ
ป้องกัน คัดค้าน หรื อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์และการ
ล่วงละเมิดเด็ก
ละเว้นจากการเข้าไปเกีDยวข้องกับอาชญากรรมหรื อกิจกรรม
ทีD ไ ร้ จ ริ ย ธรรม กิ จ กรรมทีD ข ดั ต่ อ หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ
กิจกรรมทีDใช้ภาพลักษณ์หรื อประโยชน์จากมูลนิธิ
ประกันลดความเสีD ยงจากการอยู่กบั เด็กตามลําพัง ด้วยการ
กํา หนดให้ มี ผู ้ใ หญ่ เ พืD อ กํา กับ ดู แ ลอยู่ ด ้ว ยกัน ตามความ
เหมาะสม และจะต้องอยูใ่ นระยะทีDมองเห็นกันได้เมืDออยูก่ บั
เด็ก (ยกเว้นผูอ้ ุปถัมภ์)
ยอมรั บ ในการสร้ า งวัฒ นธรรมทีD มี บ รรยากาศทีD เปิ ดเผย มี
ความรับผิดชอบรวมกันในการหารื อในปั ญหาการคุม้ ครอง
เด็กหรื อพฤติกรรมการล่วงละเมิดต่อเด็ก
ตระหนัก ถึ งอํานาจทีD ส มดุ ล ระหว่างผูใ้ หญ่ ก บั เด็ก โดยให้
หลีกเลีDยงการฉวยประโยชน์จากเด็กทีDอาจมี
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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.
9.

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.

11. Listen to children and encourage them to

raise their concerns about staff or others safely.
12. Take steps to help train and inform children

of what is acceptable and unacceptable behavior.
13. Use positive non-violent methods to manage

children’s behavior.
14. Ensure physical contact is at all times
appropriate and not an invasion of the child’s
privacy.

15. Raise

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

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.

ตระหนักว่า หากท่านเป็ นผูม้ าเยียD มชมหน่วยงาน การปรากฎ
กายของท่านต่อหน้าเด็กจะต้องเป็ นไปเพืDอการชัวD คราว ท่าน
จะต้องหลีกเลีDยงการสร้างความผูกพันกับเด็ก ซึD งจะเป็ นการ
ทําให้เด็กต้องพึDงพิงทางด้านจิตใจและอารมณ์
ตระหนักว่าการทํางานกับเด็กผูซ้ D ึ งประสบกับสถานการณ์
ยุ่ง ยากหรื อ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ใช้ค วามสั ม พัน ธ์ เ พืD อ ให้ไ ด้รั บ
ความสนใจเป็ นพิเศษ ผูใ้ หญ่จะต้องมีความรับผิดชอบเสมอ
แม้ว่า เด็ก จะแสดงพฤติ ก รรมไปในทางเชิ ญ ชวนหรื อ ควร
หลี ก เลีD ย งการทํา ให้เด็ก ต้อ งประนี ป ระนอมหรื อ ตกอยู่ใ น
สถานะทีDดอ้ ยกว่า
รั บ ฟั ง เด็ก และสนับ สนุ น ให้เ ด็ก ได้แ จ้ง ถึ ง ข้อ กัง วลทีD มี ต่ อ
เจ้าหน้าทีDหรื อบุคคลอืDนใดโดยปลอดภัย
ดํ า เนิ นตามขัL นตอนเพืD อ ฝึ กและแจ้ ง ให้ เ ด็ ก ทราบถึ ง
พฤติกรรมทีDยอมรับได้หรื อไม่ได้
ใช้วธิ ีการเชิงบวนในการกํากับดูแลพฤติกรรมของเด็ก
ประกั น ว่ า การสั ม ผัส ทางกายเป็ นไปอย่ า งเหมาะสม
ตลอดเวลา และไม่ไปรุ กลํLาในพืLนทีD ความเป็ นส่ วนตัวของ
เด็ก
ให้แจ้งถึงข้อกังวลต่อพฤติกรรมทีDไม่เหมาะสมในทันที
อ่ า น ทํา ความเข้า ใจและให้ ค วามเห็ น ชอบในการยึ ด ถื อ
ปฏิ บ ัติ ต ามประมวลความประพฤติ โดยลงลายมื อ ชืD อ ใน
หนังสื อแสดงความยินยอมของมูลนิธิ
สนับสนุ น พิทกั ษ์สิทธิ และส่ งเสริ มการเผยแพร่ ประมวล
ความประพฤติ ผูแ้ ทนมูลนิธิควรมีบทบาทในการดําเนินงาน
กํากับติดตามและบังคับใช้มาตรฐานนีL พร้อมทัLงสนับสนุ น
ให้หน่วยงานภาคีได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามด้วย
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DON’TS
Both within and outside of their work environments, Step Ahead representatives must not:

ผูแ้ ทนมูลนิธิจะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนีL ไม่วา่ จะเป็ นในหรื อนอกสถานทีDทาํ งาน:
1. Develop physical or sexual relationships with

children.
2. Spend time alone with a child, away from

others, behind closed doors or in a secluded
area.
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.
4. Behave physically in a manner, which is

inappropriate or sexually provocative.

พัฒนาความสัมพันธ์ทางกายหรื อทางเพศกับเด็ก
ไม่ใช้เวลาอยูก่ บั เด็กตามลําพัง โดยอยูห่ ่างไกลจากผูอ้ ืDน อยู่
ในทีDทีDประตูปิดหรื อในทีDลบั หูลบั ตา
ก่อให้เกิดอันตรายหรื อตีตราเด็ก และให้ใช้แนวทางดังนีL:
ความเสีD ยงระดับตํDา – อาจให้ใช้ หน้า ชืDอนามสกุล และระบุ
สถานทีDทางกายภาพทีDอย่างกว้างๆ
ความเสีD ยงระดับกลาง อาจเปิ ดเผยให้เห็นหน้า ใช้นามสมมติ
และระบุสถานทีDทางกายภาพทีDอย่างกว้าง ๆ
ความเสีD ยงระดับสู ง อาจปกปิ ดใบหน้าและการมองเห็น ใช้
ชืDอปลอม และระบุสถานทีDอย่างกว้าง ๆ หรื อไม่เปิ ดเผย
แสดงพฤติกรรมทางกายภาพไปในลักษณะทีDไม่เหมาะสม
หรื อทําให้เกิดการกระตุน้ ทางเพศ

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.

• ตี หรื อประทุษร้ ายทางกาย หรื อล่วงละเมิ ดทางกายต่อ
เด็ก แม้วา่ จะเป็ นทีDยอมรับได้ทางด้านวัฒนธรรม

• กระทําไปในลักษณะทีDอาจเป็ นการล่วงละเมิดหรื ออาจ
ทําให้เด็กมีความเสีD ยงทีDจะถูกล่วงละเมิด

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

• ใช้ภาษาทีDทาํ ให้เกิดอันตรายต่อเด็กทัLงทางด้านจิตใจและ

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

• ยิ น ยอมหรื อเข้ า ไปมี ส่ วนร่ วมในพฤติ ก รรมทีD ผิ ด

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

อารมณ์

กฎหมาย ไม่ปลอดภัยหรื อกระทําทารุ ณกรรมร่ วมกับ
เด็ก

• แสวงหาประโยชน์ จ ากเด็ ก ในด้ า นแรงงาน ( เช่ น
แรงงานรับใช้ตามบ้าน) หรื อเพืDอวัตถุประสงค์ทางเพศ
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• พาเด็กอยูก่ นั ตามลําพังในพาหนะรถยนต์ เว้นไว้แต่จะมี
ความจําเป็ นจริ งๆ และต้องได้รับความยินยอมจากพ่อ
แม่ผปู ้ กครอง (ยกเว้นผูอ้ ุปถัมภ์)
6. Conduct or be a part of harmful traditional

practices, spiritual or ritualistic abuse.
7. Act in any way that intends to

embarrass, shame, humiliate or
degrade a child.
8. Be intoxicated, under the influence of
alcohol or drugs
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).
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).
11. Do things of a personal nature for a child

that they could do for themselves.

ประพฤติหรื อเป็ นส่ วนหนึDงของการปฏิบตั ิตามประเพณี ทีD
เป็ นอันตรายการล่วงละเมิดทางจิตวิญญาณหรื อพิธีกรรม
กระทําการไปในลักษณะทีDเจตนาจะก่อให้เกิดความอับอาย
รู ้สึกผิด ทําให้เด็กรู ้สึกตํDาต้อย ด้อยค่า
ไม่อยูภ่ ายใต้ภาวะมึนเมาจากการดืDมสุ ราหรื อสารเสพติด
เข้าไปเกีDยวข้องกับกิจกรรมทางเพศกับเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นเด็กทีD
มีอายุถึงเกณฑ์ทีDยอมรับให้มีเพศสัมพันธ์ได้ สิ บห้าปี บริ บูรณ์
(ทัLงนีL มิอาจอ้างได้วา่ เข้าใจอายุของเด็กผิด)
พาเด็กไปยังทีDพกั ของตนหรื อไปเยีDยมเด็กทีDบา้ น ซึD งอาจได้
อยูก่ บั เด็กตามลําพัง (ยกเว้นผูอ้ ุปถัมภ์)
- นอนห้องเดียวกันหรื อเตียงเดียวกันกับเด็ก
- อนุ ญาตให้เด็กพักค้างคื นทีD บา้ นโดยไม่มีการกํากับดู แล
(ยกเว้นผูอ้ ุปถัมภ์)
กระทําบางสิD งในลักษณะทีDเป็ นส่ วนตัวให้กบั เด็ก ซึD งเป็ นเด็ก
สามารถกระทําได้ดว้ ยตนเองได้
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.4VISUAL IMAGES OF CHILDREN & COMMUNICATIONS

การใช้ ภาพถ่ ายและการสืE อสารกับเด็ก
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

มูลนิธิมุ่งมันD ในการสร้างหลักประกันว่า ภาพถ่าย วีดีทศั น์
หรื อภาพใดใดของเด็ ก รวมทัL ง ข้ อ มู ล ทีD ไ ด้ จ ากการ
สั ม ภาษณ์ จะได้ ม าและใช้ ไ ปในการสืD อสารอย่ า ง
ระมัดระวัง เพืDอปกป้ องสิ ทธิ ของเด็กในการได้รับเคารพ
ในศักดิUศรี ความเป็ นมนุษย์ หลักในการรักษาความลับและ
ความเป็ นส่ วนตัว ภาพถ่ายทีDใช้จะต้องได้รับการพิจารณา
ว่าเป็ นภาพทีDได้รับการเคารพและเป็ นทีDน่าพึงพอใจ
กติกาทัวD ไปในการใช้ภาพมีสองประการ ดังนีL
ได้รับความยินยอมจากเด็ก (โดยขึLนอยูก่ บั อายุและ
ระดั บ ความเข้ า ใจ) และความยิ น ยอมจากพ่ อ แม่
ผูป้ กครองเป็ นการล่ ว งหน้า ก่ อ นทีD จ ะใช้ข ้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลหรื อภาพถ่าย (หนังสื อแสดงความยินยอมให้การ
ให้สมั ภาษณ์ และใช้ภาพถ่าย ดังภาคผนวก 3)
2 ) ไม่ ค วรใช้ ข ้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ภาพถ่ า ย หรื อ
รายละเอี ยด ทีD อาจระบุตวั ตนของเด็ก และเป็ นเหตุให้
เพิDมความเสีD ยงอันตราย (รวมทัLงอันตรายทางด้านจิตใจ)
1)

เมืD อมี การใช้ภาพถ่ายหรื อข้อมูลของเด็ก มูลนิ ธิจะต้อง
ประเมินความเสีD ยงในการ
ในการใช้ภาพถ่าย มูลนิธิมุ่งประสงค์ทีDจะ:
• เคารพในศักดิUศรี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลทีDอยูใ่ น
สืD อ
• ประกันว่าเราจะไม่แสวงหาประโยชน์จากสืD อบุคคล
• รักษาสมดุลระหว่างภาพทีDวาดไว้กบั ภาพความเป็ น
จริ ง
• ใช้ภาพอย่างตรงไปตรงมา
• รักษามาตรฐานของความเหมาะสม
• เคารพต่อมุมมองของหน่วยงานภาคีในท้องถิDน
• รักษามาตรฐานทางด้านวิชาการในระดับสู ง
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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.

บุคคลหรื อหน่ วยงานทีDร้องขอใช้ทรัพยากรของมูลนิ ธิ
เช่ น วี ดี ท ัศ น์ ห รื อภาพถ่ า ยจะต้อ งลงลายมื อ ชืD อ ใน
ข้อตกลงในการใช้ภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ภาพถ่าย
และข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเด็ ก จะต้อ งได้รั บ การเก็ บ
รักษาอย่างปลอดภัยตลอดเวลา
สําหรับผูอ้ ุปถัมภ์นL นั ไม่ควรเผยแพร่ ภาพถ่ายลงในสืD อ
โซเชี ยลมีเดี ย หรื อต่อทีDสาธารณะโดยเปิ ดเผยชืD อ อายุ
สถานทีD หรื อข้อเท็จจริ งของเด็กในภาพถ่ายของท่านใน
ครอบครั ว อุ ป ถัม ภ์ ไม่ ค วรแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
หรื อเรืD องราวบนสืD อโซเชี ยลมีเดีย หรื อต่อทีDสาธารณะ
ผูอ้ ุ ป ถัม ภ์จ ะต้อ งดํา เนิ น การทุ ก วิถี ท างในการใช้พ ลัง
เพืD อ ทีD จ ะปกป้ อ งอัต ลัก ษณ์ แ ละเรืD อ งราวของเด็ ก ใน
อุปการะ
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5. REPORTING and RESPONDING TO ABUSE CASES

การรายงานแจ้ งเหตุข้อร้ องเรียนและการจัดการกับปัญหาการล่ วงละเมิด
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.

มูลนิ ธิมุ่งมันD ทีDจะดําเนิ นการในการสื บเสาะข้อเท็จจริ ง
ในข้อ กล่ า วหาเฉพาะ หรื อ กรณี ทีD ต อ้ งสงสัย ว่า มี ก าร
ล่วงละเมิดเกิ ดขึLน โดยยึดประโยชน์สูงสุ ดของเด็กไว้
ตลอดเวลา

ADDRESSING AND REPORTING ABUSE
CASES

การพิจารณาและรายงานแจ้ งเหตุข้อร้ องเรียนกรณีการ
ล่ วงละเมิด
ผูแ้ ทนมู ล นิ ธิ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ แ ละหน้า ทีD ใ นการรายงาน
แจ้งเหตุกรณี ทีDมีขอ้ สงสัยว่าจะเกิดเหตุการล่วงละเมิด
เด็กโดยตรงต่ อผูอ้ าํ นวยการและหัวหน้าคณะทํางาน
หรื อต่อเจ้าหน้าทีDคุม้ ครองเด็ก
1) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลจากเด็ก
หากเด็กแจ้งกรณี ทีDมีการกล่าวหาว่าเกิดการล่วงละเมิด
ให้ผแู ้ ทนมูลนิธิดาํ เนินการดังนีL
• รับฟั งเด็ก โดยพิจารณาอย่างจริ งจัง และให้ความ
มันD ใจแก่เด็กว่าได้กระทําในเรืD องทีDถูกต้องแล้วใน
การเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
• หลีกเลีDยงการให้สัญญากับเด็กว่าจะเก็บข้อมูลไว้
เป็ นความลับ เนืD องจากในการพิจารณาประโยชน์
สู งสุ ดของเด็กแล้ว การให้ผทู ้ ีDน่าเชืDอถือได้รับความ
ไว้ว างใจได้ รั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ด้ ว ย จะรู ้ ว่ า บุ ค คลใด
สามารถให้ความช่วยเหลือได้
• หลีกเลีDยงการซุบซิ บนินทาหรื อการตัLงสมมติฐาน
• หลีกเลีDยงการให้ขอ้ มูลหรื อเผชิญหน้ากับผูก้ ระทํา
ผิดทีDถูกกล่าวหา
เมืD อสามารถเข้าถึ งการรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าทีD
คุม้ ครองเด็กได้ ให้ผแู ้ ทนมูลนิ ธิทีDได้รับฟั งการเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งจากเด็ก เสนอความช่วยเหลือในการเดินทาง
ไปเป็ นเพืD อ นเด็ ก เพืD อ แจ้ ง ข้อ เท็ จ จริ งต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าทีD ในกรณี ทีDเด็กรู ้ สึกสบายใจทีD จะกระทําการ
ดังกล่าว

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.
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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.

เจ้าหน้าทีDคุม้ ครองเด็กของมูลนิ ธิ จะติดตามการแก้ไข
ปั ญ หาของพนัก งานเจ้า หน้า ทีD คุ ้ม ครองเด็ ก และให้
ความช่ วยเหลื อตามการร้ องขอ ประกั น ถึ งขี ด
ความสามารถอย่างเต็มทีDในการทีDจะรายงานและแก้ไข
ปั ญ หาไปตามระเบี ย บวิ ธี ก าร ทีD ส อดคล้อ งกับ แนว
ปฏิบตั ิทีDดี และยึดประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ นสําคัญ
การเก็บบันทึกและรายงานข้ อกล้ าวหาหรื อข้ อสงสั ย
ว่ ามีการล่ วงละเมิด
2)

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะต้องบันทึ กรายละเอี ยดข้อเท็จจริ งลงใน
แบบรายงานแจ้งเหตุ (ภาคผนวก 4) โดยบันทึกข้อมูล
อย่างถูกต้อง ระบุวนั เวลา สถานทีDและรายละเอียดของ
เหตุ ก ารณ์ โดยรวดเร็ ว เท่ า ทีD จ ะสามารถกระทํา ได้
ภายในระยะเวลา 24 ชัDว โมงนับ จากทีD มี ก ารเปิ ดเผย
หรื อมีขอ้ สงสัยว่าเกิดการล่วงละเมิด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลควรจะ:
• ประกันว่ารายงานจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริ งทีD
ถูกต้องเท่าทีDจะสามารถเป็ นไปได้
• แจ้งให้เด็กทราบถึงขัLนตอนการดําเนิ นงานต่อไปว่า
อะไรจะเกิ ด ขึL น ( ทัLง นีL ให้ พิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม)
• แจ้งรายงานตามแบบบันทึกการรายงานแจ้งเหตุต่อ
เจ้าหน้าทีDคุม้ ครองเด็ก ผูจ้ ดั การประจําภูมิภาค
• แจ้งให้พ่อแม่ผป
ู ้ กครองของเด็กทราบ (หากพ่อแม่
ผูป้ กครองไม่ ใ ช่ ผูท้ ีD ถู ก กล่ า วหา) ถึ ง ข้อ กล่ า วหา
และการกระทําใดใดทีD จะเป็ นต้อ งทําให้ม นัD ใจว่า
เด็กจะได้รับความปลอดภัย
• เข้าใจว่าต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับในอัตลักษณ์
ของผูแ้ จ้ง โดยเฉพาะอย่า งยิDง ในกรณี ทีD อ าจมี ข อ้
กังวลทางด้านความปลอดภัยเข้ามาเกีDยวข้อง
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.6RESPONDING TO REPORTS OF ALLEGED ABUSE

การดําเนินการแก้ ไขปัญหาเมืEอได้ รับรายงานแจ้ งเหตุข้อร้ องเรียนกล่ าวหาว่ ามีการล่ วงละเมิด
เกิดขึน;
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 ชัวD โมงนับจากทีDได้รับแบบรายงานการแจ้ง
เหตุ หรื อข้อร้องเรี ยน/ข้อเท็จจริ งทีDเกีDยวของกับการ
กล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดเด็กเกิดขึLน ให้เจ้าหน้าทีD
คุม้ ครองเด็กของมูลนิธิ โดยความช่วยเหลือของ
เจ้าหน้าทีDฝ่ายสนับสนุน ดําเนินการดังนีL
• จัดประชุมการคุม้ ครองเด็กเพืDอแสวงหาข้อเท็จจริ ง
เพิDมเติม ประเมินข้อกังวล วางแผนการดําเนิ นงาน
ขัLน ต่ อ ไป และแจ้ง ให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบทราบตามความจําเป็ น
• แจ้งให้หน่ วยงานภาคี ทีDมีความเชืD อมโยงกับกรณี
ดังกล่าว โดยให้พิจารณาขึLนอยู่กบั ข้อมูลทีD ได้รับ
และความเสีD ยงทีDมีต่อเด็ก
• บันทึ กข้อร้ องเรี ยนและติ ดตามผลความก้าวหน้า
ในการสื บเสาะข้อเท็จจริ ง
• ประสานงานร่ วมกับสืD อหากมีความจําเป็ น
ในการนีL เมืD อพิจารณาตามกฎระเบี ยบโดยทัวD ไปแล้ว
การสื บเสาะข้อเท็จจริ งเป็ นการภายใน จะเริD มขึLน เมืDอ
ไม่มีการสอบสวนทางคดีอาญาจะต้องดําเนิ นการ และ
จะจัด ให้มี ขL ึ น เมืD อ ไม่ มี ก ารดํา เนิ น การใดอืD น ทีD จ ะต้อ ง
กระทํา ให้เจ้าหน้าทีDคุม้ ครองเด็กของมูลนิธิเป็ นผูน้ าํ ใน
การไต่สวน
เมืDอได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําตามข้อกล่าวหา
เป็ นการละเมิดต่อนโยบายคุม้ ครองเด็ก และกําหนดให้
มีการสอบข้อเท็จจริ งเป็ นการภายใน ให้มูลนิธิ โดยการ
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานคุ ้ ม ครองเด็ ก
ดําเนินการดังต่อไปนีLตามความจําเป็ น
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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.

• ดําเนินงานร่ วมกับส่ วนราชการคุม้ ครองเด็ก
• สัมภาษณ์ผูท้ ีDเกีDยวข้องด้วยท่าทีDทีDเหมาะสมและยึด

หลักในการรักษาความลับ เพืDอประมวลข้อเท็จจริ ง
และรวบรวมพยานหลัก ฐาน ผู ้ก ระทํา ผิ ด ทีD ถู ก
กล่าวหายังคงได้รับโอกาสในการแจ้งถึงข้อคิดเห็น
ของเขาต่ อ เหตุ ก ารณ์ ทีD เ กิ ด ขึL นในระหว่ า งการ
สอบสวน

• จัดเตรี ยมให้ผูถ้ ูกกล่าวหาอยู่ห่างไกลจากเด็ก เมืDอ

พิ จ ารณาแล้ว ว่า เป็ นไปเพืD อ ประโยชน์สู ง สุ ด ของ
เ ด็ ก ห า ก ผู ้ ถู ก ก ล่ า ว ห า เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ทีD ห รื อ
อาสาสมัครของมูลนิธิ อาจจําเป็ นต้องสังD ให้พกั งาน
ไว้ใ นขณะทีD ก ารสื บสวนยัง คงดํา เนิ น การอยู่
เจ้าหน้าทีD ทัLงนีL ให้เจ้าหน้าทีDหรื อบุคคลดังกล่าวทีD
ถูกพักงานไว้ ยังคงได้รับค่าตอบแทนเต็มจํานวน
และมี สิทธิ ในการเข้าถึ งกระบวนการยุติธรรม ทีD
มิได้สันนิ ษฐานไว้ล่วงหน้าว่ามีความผิดหรื อเป็ นผู ้
บริ สุทธิU

• ประกันการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูล ใน

ระหว่างทีDมีการดําเนิ นการกับข้อกล่าวหาและการ
สอบข้อเท็จจริ ง เพืDอคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวและ
ศักดิUศรี ความเป็ นมนุษย์ของทุกฝ่ ายทีDเกีDยวข้อง การ
ให้ขอ้ มูลทีDทาํ ให้สามารถระบุตวั ตันของเด็กหรื อผู ้
ถู ก กล่ า วหา จะต้อ งกระทํา ด้ว ยความรอบคอบ
ระมัดระวัง บนหลักการ “ให้รู้เท่าทีDจาํ เป็ น” เท่านัLน

• การดําเนิ นการสอบข้อเท็จจริ ง จะต้องกระทําการ

ตรวจสอบอย่า งละเอี ย ดรอบคอบ รวดเร็ ว โดย
พิจารณาให้เห็ นถึงกระบวนการทีDกาํ หนด จนกว่า
การสอบข้อเท็จจริ งจะเสร็ จสิ น

• ดําเนิ นการทางวินยั และมาตรการอืDนใดตามความ

เหมาะสมต่อสถานการณ์ หากพบว่าผูแ้ ทนมูลนิ ธิ
หรื อบุคคลทีDมีความเกีD ยวข้องกับมูลนิ ธิ ได้กระทํา
ความผิด ละเมิดสิ ทธิของเด็กอย่างร้ายแรง หรื อฝ่
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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.

• ดําเนิ นการทางวินยั และมาตรการอืDนใดตามความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ หากพบว่าผูแ้ ทนมูลนิ ธิ
หรื อบุคคลทีDมีความเกีD ยวข้องกับมูลนิ ธิ ได้กระทํา
ความผิด ละเมิดสิ ทธิ ของเด็กอย่างร้ายแรง หรื อฝ่
หรื อฝ่ าฝื นหลักการและมาตรฐานทีDมีอยูใ่ นเอกสาร
นีL

• เสนอให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่เด็กและ
ครอบครัว เพืDอช่วยให้เผชิญกับบาดแผลทางใจใด
ใดทีDอาจประสบ รวมทัLงทรัพยากรทีDมีในสถานทีDทีD
พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวอาจอยูใ่ นรู ปของการให้คาํ ปรึ กษาทาง
วิชาชีพหรื อความช่วยเหลือทางการแพทย์
• แจ้งให้เด็กและครอบครัวทราบถึงผลการสอบ
ข้อเท็จจริ งเป็ นการภายใน และผลการตัดสิ นใจ
สุ ดท้ายของมูลนิธิเกีDยวข้อร้องเรี ยนหรื อข้อ
กล่าวหาทีDมี
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IMPLEMENTATION AND REVISION OF
POLICY
การดําเนินงานและการทบทวนปรับปรุงนโยบาย
The following measures will be taken by
Step Ahead to support the implementation
of this child protection policy:

มูลนิธิจะดําเนินมาตรการดังต่อไปนีL เพืDอสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายคุม้ ครองเด็กฉบับนีL:

•

• เผยแพร่ นโยบายไปยังผูแ้ ทนมูลนิ ธิให้ได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง โดยจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย รวมทัLงแบบสรุ ป
• นโยบายคุม้ ครองเด็กจะต้องได้รับการสืD อสาร โดย
ถือเป็ น “หน้าทีDความรับผิดชอบของทุกคน”

•
•

•
•
•

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.

• เจ้าหน้าทีDมูลนิ ธิจะต้องรณรงค์พิทกั ษ์สิทธิ ของเด็ก
และแสวงหาการปกป้ องคุม้ ครองเด็กให้ปลอดภัย
จากการถูกแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิด
ทุกรู ปแบบ
• ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร ร ห า จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร
ตรวจส อบ ป ระวั ติ อาชญ ากรรมและความ
เหมาะสมในการทํางานกับเด็ก
• ให้การปฐมนิ เทศแก่ พ นักงาน อาสาสมัครและผู ้
ฝึ กงาน ประกอบด้วยการสรุ ปรายงานภาคบังคับ
และการฝึ กอบรมต่อประเด็นปั ญหาการคุม้ ครอง
เด็ก
• ผูแ้ ทนมูลนิ ธิทุกคนจะต้องอ่าน ลงนามในหนังสื อ
ถ้อยแถลงให้ความยินยอมต่อถ้อยคําในนโยบาย
ฉบับนีLก่อนการแต่งตัLงให้ดาํ รงตําแหน่งงาน
มู ล นิ ธิ จ ะดํา เนิ น การทบทวนนโยบายคุ ้ม ครองเด็ ก
ภายหลัง จากทีD มี ก รณี ปั ญ หาการคุ ม้ ครองเด็ก เกิ ด ขึL น
และจะดําเนิ นการทบทวนทุกปี หรื อเมืD อมี การแจ้งให้
ดํา เนิ น การ รวมทัLง การประเมิ น อย่า งรอบด้า น เพืD อ
ปรับปรุ งแก้ไขในทุกสามปี
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Appendix 1 – Definition of Terms
Child – any person below the age of 18 years old.

เด็ก หมายถึง บุคคลใดทีDมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริ บูรณ์
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.

เจ้าหน้าทีDคุม้ ครองเด็ก หมายถึง สมาชิกซึD งเป็ นพนักงานของมูลนิธิทีDได้รับการแต่งตัLงให้มีหน้าทีDรับผิดชอบใน
นโยบายคุม้ ครองเด็กและการบังคับใช้ โดยควรผ่านการฝึ กอบรมด้านการคุม้ ครองเด็ก
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 องค์กรใดใด ทีDได้มีการทําข้อตกลงร่ วมกับมูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา เพืDอรับอาสาสมัครและรับ
เงินสนับสนุนทุน หรื อได้รับเงินทุนจากโครงการหรื อแผนงาน
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

ผูแ้ ทน หมายถึง พนักงานทีDได้หรื อไม่ได้รับค่าตอบแทนทุกคน อาสาสมัคร ผูท้ าํ งานอิสระ ทีDปรึ กษา ผูอ้ ุปถัมภ์เด็ก
ผูเ้ ยียD มชมหน่วยงานทีDได้รับการแต่งตัLงหรื อสรรหาโดยมูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา หรื อผูท้ ีDเป็ นผูแ้ ทนมูลนิธิในประเทศ
ไทยในทางใดทางหนึDง
Visitor – a person who is authorized by Step Ahead to visit Step Ahead, its partners or
operations in Thailand.

ผูเ้ ยียD มชม หมายถึง บุคคลใดทีDได้รับอนุญาตจากมูลนิธิให้เข้าเยียD มชมหน่วยงานมูลนิธิเอง หรื อหน่วยงานภาคี หรื อ
พืLนทีDการดําเนินงานในประเทศไทย
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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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หนังสื อแสดงความยินยอม

เรี ยน คณะกรรมการบริ หารนโยบายคุม้ ครองเด็ก มูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา

ข้าพเจ้า (ชืDอ)

ได้รับทราบ อ่าน และเข้าใจนโยบายคุม้ ครองเด็กของมูลนิธิกา้ วหน้า

พัฒนาเรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมทีDจะปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการปฏิบตั ิดงั กล่าว
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะต้องรายงานแจ้งเหตุในข้อกังวลใด ๆ ทีDอาจมี เกีDยวการคุม้ ครองเด็กในระหว่าง
ทีDปฏิบตั ิงานในบทบาทหน้าทีDรับผิดชอบในตําแหน่ง

(กรุ ณาระบุบทบาทหน้าทีD

รับผิดชอบ /ผูแ้ ทนมูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา โดยเก็บรักษาเป็ นความลับ

ลงชืDอ
ลายมือชืDอ
วันทีD

หมายเหตุ: หนังสื อแสดงความยินยอมฉบับนีLจะลงนามโดยผูแ้ ทนมูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา ซึD งผูแ้ ทน ณ ทีDนL ี หมายรวมถึง
ผูท้ ีDเป็ นลูกจ้างของมูลนิธิทL งั ทีDได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่ได้รับค่าตอบแทน อาสาสมัคร ผูร้ ับจ้างงานอิสระ ทีDปรึ กษา ผู ้
มาศึกษาดูงานทีDได้รับการแต่งตัLงหรื อสรรหาโดยมูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา หรื อผูท้ ีDทาํ หน้าทีDแทนมูลนิธิในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม
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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
being obscured.

My real name can
be used.

My voice is used
without masking.

My image is obscured
so as not to reveal my
identity.

A pseudonym is used
to protect my identity.

My voice is masked to
protect my 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

ORGANIZATION SIGNATURE

DATE

GUARDIAN WITNESS

DATE
Resource: Ethical Storytelling
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หนังสื อยินยอมให้ ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลเพืEอเผยแพร่ ต่อ
ข้าพเจ้า
สามารถทําการ:

รับรองว่าเรืD องราวต่อไปนีL รู ปภาพนีL และเสี ยงนีLเป็ นของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอนุญาตให้
[ เลือกทําเครืE องหมายหน้ ากิจกรรมต่ อไปนี; ]

สัมภาษณ์ขา้ พเจ้า

บันทึกเสี ยงของข้าพเจ้า

บันทึกภาพนิDงของข้าพเจ้า

บันทึกภาพเคลืDอนไหวของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลทีDขา้ พเจ้าได้ให้ไว้นL ีอาจมีการแก้ไขและเผยแพร่ ทนั ทีผา่ นทางเว็บไซต์ขององค์กรในรู ปแบบ
วิดีโอหรื อสืD อออนไลน์อืDน ๆ (อีเมล์ สืD อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จดหมายข่าว ฯลฯ)
:
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทาํ การเผยแพร่ ได้ ภายใต้ เงืEอนไขต่ อไปนี;
[ เลือกทําเครืE องหมายหน้ าเงืEอนไขทียE น
ิ ยอมให้ ทาํ ได้ ]

สามารถใช้ภาพของข้าพเจ้าได้
โดยไม่ตอ้ งเบลอภาพ

สามารถเปิ ดเผยชืDอจริ งของข้าพเจ้าได้
ได้โดยไม่ตอ้ งดัดแปลงเสี ยง

สามารถใช้ภาพของข้าพเจ้าได้

ใช้นามแฝงเพืDอปกป้องตัวตน

สามารถใช้เสี ยงของข้าพเจ้า

ดัดแปลงเสี ยงเพืDอ

ปกป้อง
โดยปิ ดบังใบหน้าหรื อปกปิ ดตัวตน
ของข้าพเจ้า

ของข้าพเจ้า

ตัวตนของข้าพเจ้า

ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่ าสืE อทีเE ผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ตอาจมีการส่ งต่ อและสามารถเข้ าถึงได้ ทวัE โลก ข้ าพเจ้ ามีสิทธิXทจีE ะเพิกถอนคํายินยอมของ
ข้ าพเจ้ าหลังจากการผลิตวิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ ข้ าพเจ้ าอนุญาตให้ เผยแพร่ บทสั มภาษณ์ รู ปภาพ เสี ยงหรื อวิดโี อของข้ าพเจ้ า:
[ ทําเครืE องหมายหน้ าหัวข้ อตามความยินยอม ]

เพียงครัLงเดียว เพืDอ ________________
ได้มากกว่าหนึDงเดือน
_________________________

เท่านัLน

ได้ มากกว่าหนึDงปี
อืDนๆ

เงืEอนไขอืEน ๆ :
ลายมือชืDอผูย้ นิ ยอม

วันทีD

ลายมือชืDอตัวแทนองค์กร

วันทีD

พยานผูด้ ูแล

:
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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 birthdate/age:

Child’s gender:
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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แบบรายงานแจ้ งเหตุ
แบบรายงานแจ้งเหตุนL ีใช้สาํ หรับรายงานเกีDยวกับข้อกังวลความปลอดภัยของเด็ก ตามนโยบายคุม้ ครองเด็กของมูลนิธิ
ก้าวหน้าพัฒนา หากเป็ นไปได้แล้ว การรายงานจะต้องดําเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชัวD โมง โดยระมัดระวัง
ในการรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ และแจ้งต่อผูท้ ีDได้รับมอบหมายเท่านัLน (กรุ ณาดูรายละเอียดข้อมูลติดต่อไว้ขา้ ง
ท้าย) ทัLงนีL การเก็บรักษาข้อมูลจะต้องจัดเก็บไว้ในทีDปลอดภัยและมันD คง
กรุ ณา รับรองว่าข้อมูลทีDบนั ทึกนีL จะเป็ นข้อมูลทีDปราศจากอคติและถูกต้องตามข้อเท็จจริ งให้มากทีDสุดเท่าทีDจะกระทํา
ได้ โดยควรพิจารณาจําแนกให้แจ้งอย่างชัดเจนว่าเรืD องใดทีDท่านทราบมาโดยส่ วนตัว หรื อเรืD องใดเป็ นเหตุการณ์ทีDท่าน
พบเห็นเหตุการณ์ดว้ ยตนเอง หรื อมีบุคคลอืDนบอกต่อมาอีกที กรุ ณาบันทึกข้อมูลในทันทีและสามารถเว้นการบันทึก
ในสิD งทีDท่านไม่ทราบ แบบบันทึกนีLจะต้องปรากฎข้อมูลให้สมบูรณ์และลงนามโดยท่านเพียงบุคคลเดียวเท่านัLน
1. ข้อมูลผูร้ ายงาน

ชืDอ-สกุล:

อายุ

ปี

ตําแหน่ง/ความสัมพันธ์กบั มูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา:
ข้อมูลสําหรับติดต่อ:
ความเกีDยวข้องกับเด็ก:
2. ข้อมูลเด็ก (หากมีเด็กจํานวนมากกว่าหนึDงคน ให้เพิDมจํานวนบรรทัดหรื อทําสําเนาสําหรับบันทีกข้อมูลเด็กรายอืDน

ด้วย)
ชืDอ-สกุล:
วันเดือนปี เกิด/อายุ:

เพศ:
สัญชาติและหรื อเชืLอชาติ:

ศาสนา

ทีDอยู่ (เด็กอาศัยอยูก่ บั ใครและพักอาศัยอยูท่ ีDใด):
ปั จจุบนั เด็กอยูท่ ีDไหน เด็กอยูใ่ นทีDปลอดภัยหรื อไม่
เด็กมีปัญหาในด้านความปลอดภัยหรื อต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์หรื อไม่อย่างไร
ข้อมูลอืDนใดเพิDมเติมทีเป็ นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือเด็ก (เช่น ความพิการ ปั ญหาทางวัฒนธรรม ฯลฯ)
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3. สภาพข้อเท็จจริ งทีDท่านกังวล

สถานะของบุคคลทีDถูกสงสัยว่าจะกระทําผิด (เจ้าหน้าทีDหรื อผูแ้ ทนของมูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา เจ้าหน้าทีDขององค์กรภาคี
เครื อข่ายของมูลนิธิกา้ วหน้าพัฒนา เด็ก คนในชุมชน)
ชืDอ-สกุลและรายละเอียดข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ีDตอ้ งสงสัย :
บุคคลใดเป็ นผูท้ ีDเปิ ดเผยข้อมูลการล่วงละเมิดให้ท่านทราบ
การล่วงละเมิดเป็ นการกระทําทีท่านพบเห็นเป็ นทีDประจักษ์แล้วหรื อเพียงสงสัยว่าอาจมีการล่วงละเมิด
บุคคลใดเป็ นผูพ้ บเห็นหรื อสงสัยว่ามีการล่วงละเมิด
เหตุการณ์ใดทีDนาํ ไปสู่ การเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
เหตุการณ์ทีDสงสัยว่าอาจจะเกิดขึLน
วันทีDเกิดเหตุ: _______________ เวลาทีDเกิดเหตุ:

สถานทีDเกิดเหตุ:

กรุ ณาระบุขอ้ สังเกตทีDท่านพบเห็นเป็ นการส่ วนตัว (ลักษณะการบาดเจ็บทีDสามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า สภาวะทางด้าน
อารมณ์จิตใจของเด็ก ฯลฯ - กรุ ณาจําแนกข้อมูลให้ชดั เจนระหว่างข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็น

เด็กหรื อบุคคลทีDเปิ ดเผยข้อมูลให้ท่านทราบได้บอกกล่าวอย่างไรบ้าง (กรุ ณา บันทีกเป็ นถ้อยคําของผูใ้ ห้ขอ้ มูล) และ
ท่านได้ดาํ เนินการอย่างไร

ข้อมูลเพิDมเติม

มีการดําเนินการไปแล้วอย่าง่ไรบ้าง และมีห่วยงานภายนอกใดบ้างทีDได้ติดต่อไปแล้ว
ลงนาม: _________________________________
วันและเวลา: __________________________________

