
นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กมูลนิธิวันสกาย 
 
ทบทวนครัง้ล่าสุดเม่ือ มิถุนายน 2558  
คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเดก็ของมลูนิธิวนัสกายประกอบด้วย  
ชื่อ ต าแหน่ง หน้าที่ด้านการปกป้องคุ้มครองเดก็  
นภาพรรณ ลา่เต๊ะ เจ้าหน้าท่ีอาวโุส  081 007 4888 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเดก็ มลูนิธิวนัสกาย 
วิวฒัน์ ธนาปัญญาวรคณุ ผู้อ านวยการ       085 289 7589 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเดก็ มลูนิธิวนัสกาย 
แอนดี ้ลิลลิแครป ท่ีปรึกษา            080 625 9645 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเดก็ มลูนิธิวนัสกาย 
ณฐัวฒิุ บวัปทมุ กรรมการมลูนิธิฯ 081 919 9122 ท่ีปรึกษาอาวโุสปกป้องคุ้มครองเดก็ในคณะกรรมการบริหาร 
 
นโยบายการปกป้องคุ้มครองเดก็ฉบบันีม้ีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี และต้องทบทวนสมาชิกภาพของคณะกรรมการปกป้อง
คุ้มครองเดก็ของมลูนิธิฯทนัที ท่ีพบวา่มีสมาชิกหมดวาระการเป็นกรรมการ 
 
หลักการและเหตุผล 
ในฐานะองค์กรท่ีท างานเก่ียวกบัเด็ก มลูนิธิวนัสกายมีหน้าท่ีดแูลให้เดก็ทกุคนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกลว่งละเมิด 
การแสวงหาประโยชน์ หรือการทอดทิง้ทุกรูปแบบ ดงันัน้ นโยบายขององค์กรจึงสอดคล้องกบัหลกัการทัว่ไปของอนุสญัญาว่า
ด้วยสิทธิเดก็ (Convention on the Rights of the Child) ดงันี ้ 
 หลักการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก กล่าวคือ ทุกๆการตดัสินใจจะต้องมัน่ใจว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสุด
ของเดก็ การสนบัสนนุ/ช่วยเหลือ และการกระท าใด ๆ จะต้องพิจารณาแล้ววา่มีผลดตีอ่เดก็มากกวา่ผลเสีย 
 หลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก กล่าวคือ เด็กทุกคนต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือโดยไม่ค านึงถึง
เพศ สญัชาติ/เชือ้ชาติ ความเช่ือทางศาสนาหรือการเมือง พืน้ฐานครอบครัวหรือสถานะทางเศรษฐกิจ สุขภาพกายหรือจิต 
หรือประวตัิอาชญากรรม ตลอดจนเด็กทุกคนต้องได้รับสิทธ์ิและประโยชน์โดยเท่าเทียม เป็นธรรมและสมศักด์ิศรีในฐานะ
มนษุย์คนหนึง่ 
 หลักการมีส่วนร่วมและตัดสินใจด้วยตนเอง กล่าวคือ เด็กและผู้ปกครองทุกคน ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจ รวมทัง้ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มมุมอง ต่อเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อตนเอง และสามารถจะปฏิเสธไม่รับการ
สนบัสนนุ/ช่วยเหลือตามท่ีตนเห็นสมควรได้ 
 
แนวปฏิบตัิท่ีปรากฏด้านลา่งนีจ้ะช่วยคุ้มครองผู้ใหญ่จากการถกูกลา่วหาและคุ้มครองเดก็จากการถกูลว่งละเมิด 
 
1. บทบาทและความรับผิดชอบของมูลนิธิฯ 

1.1. นโยบายฉบับนีต้ลอดจนมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงต่อเด็กท่ีได้รับการช่วยเหลือ หรือ
เก่ียวข้อง กับเจ้าหน้าท่ีหรือโครงการของมูลนิธิวนัสกาย โดยมีผลบงัคบัใช้กับ ผู้ ได้รับการช่วยเหลือ (Beneficiary) 
ทกุคนท่ีอายตุ ่ากวา่ 25 ปี, เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิวนัสกาย, ผู้ รับจ้างอิสระ, ท่ีปรึกษา, อาสาสมคัร, ผู้ ฝึกงาน, กรรมการ
มลูนิธิฯ และบคุคลากรของมลูนิธิฯอื่นๆ ท่ีเป็นผู้ให้การช่วยเหลือหรือสามารถเข้าถงึเดก็ได้ 



1.2. มูลนิธิวันสกายต้องอธิบายนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กนี ้ให้เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ได้รับทราบ ตลอดจน
ด าเนินการให้เจ้าหน้าท่ีทกุคนได้อา่น และเข้าใจเนือ้หาของนโยบายดงักลา่วด้วย 

1.3. มลูนิธิวนัสกายต้องทบทวนและแก้ไขนโยบายนีต้ามท่ีเห็นสมควร (อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้) เพ่ือให้นโยบายยังคง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

2. การรับสมัคร คัดเลือก และอบรมเจ้าหน้าที่ 
2.1. ผู้สมคัรเป็นเจ้าหน้าท่ี, คณะกรรมการมลูนิธิฯ, ผู้ รับจ้างอิสระ, ท่ีปรึกษา, อาสาสมคัรและผู้ ฝึกงานจะต้องได้รับทราบ

นโยบายการปกป้องคุ้มครองเดก็ของมลูนิธิฯ ในระหวา่งขัน้ตอนการคดัเลือกหรือสรรหา 
2.2. การคดัเลือกบคุลากรในต าแหน่งตา่งๆท่ีอาจต้องท างานกบัเดก็หรือสามารถเข้าถงึเดก็ได้ (เช่น ผู้ดแูล เจ้าหน้าท่ีด้าน

สาธารณสขุ และเจ้าหน้าท่ีสงัคมสงเคราะห์ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการมลูนิธิฯ อาสาสมคัร เจ้าหน้าท่ีฝึกหดั ฯลฯ) จะ
ประกอบด้วยใบสมคัรเป็นลายลกัษณ์อกัษร การสมัภาษณ์ รวมถึงการสอบถามเก่ียวกับประสบการณ์การท างาน
ด้านเด็ก และการสอบถามประวตัิจากบุคคลอ้างอิง (อย่างน้อย 2 คนถ้าเป็นไปได้) เช่นเดียวกนักบั การตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม(เท่าท่ีสามารถท าได้ตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ)  ตามท่ีประธานมูลนิธิฯ และ/หรือ
ผู้อ านวยการมลูนิธิฯเห็นสมควร 

2.3. มูลนิธิวนัสกายขอสงวนสิทธ์ิไม่จ้างหรือไม่คัดเลือกผู้สมัคร ท่ีตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าบุคคลนัน้ไม่เหมาะสม
ท างานกบัเดก็ หรือด้วยเหตผุลอื่นท่ีพบวา่อาจเกิดความเสี่ยงกบัเดก็ 

2.4. ในการปฐมนิเทศ เจ้าหน้าท่ีใหม่จะได้รับข้อมลูเก่ียวกบันโยบายหรือมาตรฐานพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รวมถึงขัน้ตอน
การรายงานการกระท าท่ีสงสยัว่าเป็นการละเมิดต่อเด็ก และมาตรการทางวินัยหรือกฎหมายท่ีจะใช้ด าเนินการ
ภายหลงัการสอบสวน ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีใหมข่องมลูนิธิฯ ทกุคนจะต้องลงนามแสดงว่าตนรับทราบและเข้าใจนโยบาย
นี ้โดยมลูนิธิฯ จะเก็บต้นฉบบันโยบายท่ีเจ้าหน้าท่ีเซน็รับทราบไว้ในแฟ้มข้อมลูบคุลากรด้วย 

3. มาตรฐานพฤตกิรรมส าหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิวันสกาย 
3.1. มาตรฐานพฤติกรรมเป็นแนวทางท่ีก าหนดวา่เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิวนัสกายควรปฏิบตัิต่อเดก็อย่างไรจึงจะเหมาะสม 

มาตรฐานเหล่านีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กๆและช่วยลดความเสี่ยงท่ีเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ อาจถูก
กลา่วหาอย่างผิดๆวา่มีพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมหรือมีการลว่งละเมิดเดก็ 

3.2. เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิวันสกายจะต้องระมัดระวังการแสดงออก ทัง้ภาษา การกระท า และความสัมพันธ์กับเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ชายมีปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็หญิง ท่ีมกัถกูมองวา่ไมเ่หมาะสมหรืออาจถกูกล่าวหาว่า
เป็นการประพฤติผิดทางเพศได้ง่าย ดงันัน้ จึงควรใส่ใจ(ระมดัระวงั)เป็นพิเศษในการรักษาช่ือเสียงของทัง้เด็กหญิง
และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ โดยการระมัดระวังตลอดเวลาว่าค าพูดและการกระท าใดๆท่ีแสดงออกนัน้ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  เคารพให้เกียรติ  สอดคล้องกบัวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ินด้วย  

3.3. เน่ืองจากมูลนิธิวันสกายเป็นองค์กรท่ีท างานบนพืน้ฐานของสิทธิมนุษยชน ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ จะต้อง
เคารพสิทธิของเด็กทัง้ในขณะท่ีอยู่ท่ีบ้านและในชุมชน ตลอดจนต้องยึดถือหลกัการตามอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ตลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ในระหวา่งปฏิบตัิหน้าท่ีหรือไมก่็ตาม 

3.4. เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิวนัสกาย ต้องไม่พักค้างแรมโดยล าพังกับเด็ก ไม่ว่าหนึ่งหรือหลายคนในสถานท่ีใดก็ตาม เช่น 
บ้านของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ ส านกังาน หรือสถานท่ีอื่นใดซึ่งผู้ปกครองหรือญาติของเด็กมิได้อยู่ด้วยตลอดเวลา เว้น
แต่ในกรณีฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว หรือเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก  ซึ่งมูลนิธิฯรับทราบแล้วหรือเป็นผู้ จัดหา



ครอบครัวอปุถมัภ์ให้ ทัง้นี ้ต้องมีคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมลูนิธิฯอย่างน้อยสองคน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ เก่ียวกับการอปุการะเด็ก ซึง่ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ปกครองเด็กอย่าง
น้อยหนึ่งคน เว้นแต่ในกรณีท่ีเด็กต้องถูกแยกออกจากผู้ปกครองเพ่ือคุ้มครองสวสัดิภาพ  ซึ่งต้องด าเนินการโดย
เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ ท่ีเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามพรบ.คุ้มครองเดก็เท่านัน้ และควรแจ้งให้ส านกังานพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดักาญจนบรีุและบ้านพกัเดก็กาญจนบรีุทราบทกุครัง้      

3.5. เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิวนัสกายจะต้องไม่จ้างเดก็ท างานท่ีไมเ่หมาะสม ยกเว้นกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมลูนิธิ
วนัสกายเห็นชอบ :  
- ในเง่ือนไขและสภาพการท างานและอายเุดก็ท่ีเหมาะสม 
- ในการจดัการที่ความชดัเจนวา่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ 

3.6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิวนัสกายกอด จบั จบู หอม หรือสมัผสัเดก็ในลกัษณะใด ๆ ก็ตามท่ีไม่เหมาะสมหรือถือ
ว่าผิดประเพณี และห้ามมิให้มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกใด ๆ ท่ีส่อไปในทางเพศ นอกจากนี ้ในระหว่างการ
ท างาน หากจ าเป็นต้องแตะต้องหรือจบัมือเดก็ ให้ถามความยินยอมของเด็กก่อนทุกครัง้เพ่ือป้องกนัการเข้าใจผิดท่ี
อาจเกิดขึน้ได้ 

3.7. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิวนัสกาย ตี ตบ ดงึหรือบงัคบัใช้ก าลงัทางกายใดๆกบัเดก็ 
3.8. เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิวนัสกายต้องตระหนกัว่าตนต้องท างานกบัเด็กท่ีอาจใช้ความสนิทสนมกบัผู้ใหญ่แสวงหา “สิทธิ

พิเศษ” ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมท่ีเรียนรู้สืบเน่ืองมาจากการถูกล่วงละเมิดท่ีเด็กเคยประสบมาก็ได้ ดงันัน้ ในฐานะท่ี
เป็นผู้ใหญ่ เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ พึงระลกึเสมอวา่ตนควรประพฤติตนให้เหมาะสม แม้วา่เดก็อาจกระท าอะไรที่เป็น
การยัว่ยุทางเพศก็ตาม นอกจากนีแ้ล้ว เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ ควรต้องระมดัระวงัตวัและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจ
ตกอยู่ในเสี่ยงและอาจถกูเข้าใจผิด 

3.9. หากเป็นไปได้และเหมาะสม ให้ปฏิบตัิตามกฎ “ผู้ ใหญ่ 2 คน” เสมอ กล่าวคือ ต้องมีผู้ ใหญ่สองคนหรือมากกว่านัน้
ดแูลเด็กระหว่างท ากิจกรรมใด ๆ ตลอดเวลา ถ้าผู้ ใหญ่คนหนึ่งสนทนากบัเด็ก ผู้ ใหญ่อีกคนหนึ่งจะต้องอยู่ด้วยใน
ระยะสายตาเสมอ ในกรณีท่ีเด็กควรได้รับการให้ค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญเป็นการส่วนตวั ผู้ เช่ียวชาญจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ ใหญ่หรือผู้ ดูแลทราบเวลาและสถานท่ีล่วงหน้าด้วย อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ 
เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ ควรหาทางเลือกอื่น ๆ ท่ีเป็นไปได้ เช่น ให้ญาติของเด็กหรือคนในชุมชนไปพร้อมกบัเด็กด้วย 
และเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิฯ ไมค่วรปลอ่ยเดก็ไว้ให้ผู้อื่นดแูล เช่น คนขบัรถ เป็นต้น 

3.10. เด็กทุกคนควรได้รับความเคารพและการรับฟัง การท่ีเดก็ได้แสดงมมุมองและความคิดเห็นมีส่วนส าคญัอย่างย่ิงต่อ
พฒันาการท่ีสมวยัของเด็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องแสดงให้เห็นวา่ตนเห็นคณุค่าการตดัสินใจของเด็ก และควรสง่เสริม
การมีสว่นร่วม การแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึของเดก็เสมอ รวมถงึการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อ
อนาคตของตน ทัง้นี ้ผู้ปกครองเด็กตามกฎหมาย (Legal guardian) ควรมีส่วนในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
อนาคตของเด็ก (เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กหรืออาจส่งผลร้ายเกินสมควร) ส าหรับใน
พืน้ท่ีสงัขละบรีุซึง่มีความหลากหลายด้านภาษาและวฒันธรรม จะต้องใส่ใจเร่ืองภาษาท่ีใช้และความเหมาะสมตาม
วฒันธรรมเป็นพิเศษ กลา่วคือ ถ้าเจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ คิดวา่เด็กอาจจะไมเ่ข้าใจภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร จะต้องใช้
ลา่มเพ่ือช่วยในการสื่อสารด้วย   



3.11. เด็กจะต้องไม่ถูกบังคบัให้ตดัสินใจในเร่ืองท่ีตนไม่ต้องการ เว้นแต่การตดัสินใจดงักล่าวจะท าให้เสี่ยงต่ออนัตราย 
การถกูลว่งละเมิด หรือถงึแก่ชีวิตได้  

3.12. เดก็ทกุคนควรได้รับการบอกให้ทราบถงึสิทธ์ิของตนเองเพ่ือจะได้สามารถตดัสินใจเร่ืองตา่งๆได้ด้วยตนเองและควร
ใช้ลา่มในการสื่อสารหากคิดวา่เดก็ไมเ่ข้าใจสิ่งท่ีสื่อสารอย่างถ่องแท้เน่ืองจากมีอปุสรรคด้านภาษา 

3.13. เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ จะต้องพยายามอย่างเต็มท่ีในการดูแลให้เด็กทุกคนท่ีได้รับบริการจากมูลนิธิวนัสกายรู้สึก
ปลอดภยัและได้รับการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา 

3.14. เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ทุกคนต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีกับเด็กท่ีตนท างานด้วย ตลอดจนกับ
ผู้ใหญ่ท่ีอาจพบเห็นการท างานระหว่างเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิฯ กบัเด็ก โดยปฏิบตัิกบัเด็กด้วยความละเอียดอ่อน เมตตา 
และเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์  

3.15. เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ ต้องไม่กระท าสิ่งใดท่ีท าให้เดก็รู้สกึไมด่ี (เช่น ตะโกนใส ่เหยียดหยามหรือท าให้เดก็อบั
อาย รวมถงึดดุา่หรือใช้ถ้อยค าท่ีไมเ่หมาะสมกบัเดก็) 

3.16. เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ จะต้องไม่ปล่อยปละละเลยเด็กด้วยการไม่เอาใจใส่เด็กอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ในกรณีท่ีเป็นการดูแลเด็กเล็กท่ียังไม่สามารถดูแลตนเองได้ ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ควรขอความ
ช่วยเหลือหรือปรึกษาคณะกรรมการปกป้องคุ้ มครองเด็กของมูลนิธิฯ หากรู้สึกว่าตนเองไม่ทราบหรือไม่มี
ประสบการณ์ในการดแูลเดก็อย่างเพียงพอ 

3.17. การกระท าท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็ก รวมถึงการไม่ประพฤติตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น อาจ
เป็นเหตุให้ถูกด าเนินการทางวินัยถึงขัน้สูงสุดคือไล่ออก ยกเลิกการเป็นอาสาสมคัร/ฝึกงาน หรือสมาชิกภาพใน
คณะกรรมการได้ 
เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ทุกคนควรให้ความส าคัญกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยควรแจ้งปัญหาหรือข้อสงสัยให้

หวัหน้างานหรือคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเดก็ของมลูนิธิฯ ทราบ แม้วา่เร่ืองนัน้จะเป็นเร่ืองเลก็น้อยก็ตาม 
 

4. การรายงานและการสอบสวนเหตุล่วงละเมิดหรือสงสัยว่าล่วงละเมิดเดก็ 
4.1. การลว่งละเมิดเด็กไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ อนัรวมถึงการล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ ซึง่เกิดขึน้ภายใน

องค์กรถือว่าเป็นการกระท าผิดท่ีรุนแรง และอาจมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและช่ือเสียงของเด็ก เจ้าหน้าท่ีท่ีถูก
กล่าวหา ตลอดจนตวัองค์กรเอง อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีมีพฤติกรรมล่วงละเมิดเด็กมกัจะไม่สามารถอยู่ท่ามกลาง
เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมให้ฝึกสงัเกตและรายงานพฤติกรรมน่าสงสยัในลกัษณะนีไ้ด้ ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ 
ทกุคนมีหน้าท่ีต้องรายงานพฤติกรรมท่ีสงสยัวา่อาจเป็นการลว่งละเมิดหรือหาผลประโยชน์จากเดก็ทกุ ๆ กรณี 

4.2. บุคคลใดก็ตามท่ีพบเห็น เหตอุนัสงสยัว่าเป็นการล่วงละเมิดเด็กซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ เข้าไปเก่ียวข้อง จะต้อง
แจ้งหัวหน้าฝ่ายงานของเจ้าหน้าท่ีคนดงักล่าว หรือแจ้งคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมลูนิธิฯ ทราบทนัที 
เพ่ือให้สามารถสอบสวนและ/หรือแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นตามความเหมาะสม การไม่รายงานเหตตุ้องสงสยัดงักล่าว
อาจเป็นเหตใุห้ถกูลงโทษทางวินยั ทัง้นี ้คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมลูนิธิฯ จะพิจารณาว่าบุคคลใดควร
ทราบเร่ืองดงักล่าวบ้างโดยใช้หลกัการ “ให้ทราบเท่าท่ีจ าเป็น” เท่านัน้ เพ่ือประโยชน์สงูสดุ ในการปกป้องคุ้มครอง
และรักษาความลบัของเดก็ 



4.3. ผู้อ านวยการมูลนิธิฯ จะต้องเร่ิมกระบวนการสอบสวนภายในองค์กรภายใน 48 ชั่วโมงหลงัจากได้รับการรายงาน
แจ้ง โดยต้องค านึงถึงสิทธิและความเป็นส่วนตวัของเด็กเป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของ
มลูนิธิฯ จะต้องด าเนินการสอบสวนร่วมกบัท่ีปรึกษาด้านการคุ้มครองเด็ก และต้องแจ้งให้ประธานมลูนิธิฯ ทราบว่า
มีการสอบสวนดงักล่าวเกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯทุกคนสามารถรายงานเหตุท่ีสงสยัว่าเป็นการล่วงละเมิดเด็กให้
ผู้อ านวยการมูลนิธิฯ หรือท่ีปรึกษาด้านการคุ้มครองเด็กทราบได้โดยตรง หากพิจารณาว่าจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของเด็ก เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิฯ ทุกคนควรตระหนกัและได้รับการสนนัสนุนให้ด าเนินการแจ้งโดยรู้สกึวา่เป็นเร่ืองท่ี
เหมาะสมและควรปฏิบตัิอย่างย่ิง นอกจากนี ้คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯอาจตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนเหตรุ่วมกบัสมาชิกคณะกรรมการคุ้มครองเดก็อื่น ๆ หากเห็นวา่จ าเป็น  

4.4. การสอบสวนควรด าเนินการด้วยความระมดัระวงัและความใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กอาจกลวัถูกแก้แค้นหรือ
ลงโทษ ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ซึง่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กอาจกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวัและสิทธิ
ทางกฎหมายของตน 

4.5. โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ ท่ีถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัเด็ก ควรถูกพกังาน
ชัว่คราวระหว่างท่ีมีการสอบสวน ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ต้องได้ทราบข้อกล่าวหาและมีโอกาสในการชีแ้จง และควร
ได้รับทราบด้วยว่ามูลนิธิฯ มีหน้าท่ีต้องด าเนินการสอบสวน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกกล่าวหาสามารถชีแ้จง
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนให้รายช่ือพยานเพ่ือให้ข้อมลูประกอบการสอบสวนต่อไป ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีท่ีถูกกล่าวหามี
สิทธ์ิได้รับการให้ค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นตามสมควร ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้พักอยู่ท่ีส านกังานของ
มลูนิธิฯ จะมีการจดัหาท่ีพกัชัว่คราวให้ระหวา่งการพกังานเพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  

4.6. มลูนิธิวนัสกายให้ความส าคญัสูงสดุกบัสิทธิและสวสัดิภาพของเด็ก ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีการสอบสวน มลูนิธิฯ จะใช้
ความพยายามอย่างเตม็ท่ีเพ่ือรักษาความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัให้กบัเด็กท่ีเก่ียวข้องกบักรณีดงักลา่ว เพ่ือ
ลดความเสี่ยงท่ีเดก็จะเกิดความบอบช า้ทางจิตใจระหวา่งกระบวนการสอบสวน  

 
5. การด าเนินการต่อเน่ืองหลังการสอบสวน 

5.1. หลงัจากการสอบสวนเสร็จสิน้แล้ว เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ เดก็ และ/หรือผู้ปกครอง (ตามความเหมาะสม) ควรทราบ
ผลการสอบสวน ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาท่ีอาจมีขึน้ตอ่ไปด้วย 

5.2. หากสอบสวนแล้วพบว่าข้อกล่าวหานัน้ไม่มีมูลหรือเป็นการใส่ความ มูลนิธิฯ จะด าเนินการท่ีเหมาะสมกับผู้ ถูก
กลา่วหา เดก็ และผู้ ท่ีรายงานเหตใุนกรณีนัน้ ๆ  

5.3. หากสอบสวนแล้วพบว่าการละเมิดนัน้เป็นเร่ืองจริงหรือไม่ก็ตาม มลูนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีกบัเด็กท่ี
ถูกละเมิดเพ่ือช่วยเยียวยาความบอบช า้ทางร่างกายหรือจิตใจของเด็ก ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาพยาบาล การให้
ค าปรึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือรูปแบบอื่น ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  

5.4. หากสอบสวนแล้วพบว่าการล่วงละเมิดเด็กหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมนัน้เกิดขึน้จริงหรือสงสยัว่าเกิดขึน้จริง แต่
การกระท าดงักล่าวถือว่าไม่ผิดกฎหมายอาญา เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ท่ีเป็นผู้กระท าผิดนัน้จะมีโทษทางวินัยตาม
ระเบียบของมลูนิธิวนัสกายซึง่อาจมีโทษสงูสดุถึงขัน้ให้ออก ทัง้นี ้เป็นไปตามการพิจารณาท่ีคณะกรรมการด้านวินยั
ของมลูนิธิฯ (ผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษา และประธานคณะกรรมการ) เห็นสมควร  



5.5. หากสอบสวนแล้วพบวา่การลว่งละเมิดเด็กหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมนัน้เกิดขึน้จริงหรือมีความเป็นไปได้สงูมาก
ว่าเกิดขึน้จริง และการกระท าดงักล่าวถือว่าผิดกฎหมายอาญา มูลนิธิฯ จะรายงานผลการสอบสวนให้ต ารวจหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานอย่างเต็มท่ีในกระบวนการสอบสวนต่อไป ใน
กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นชาวต่างชาติ มูลนิธิฯ จะแจ้งข้อมลูเร่ืองกระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนของประเทศต้นทาง
ของผู้ถกูกลา่วหาให้เจ้าพนกังานท่ีเก่ียวข้องทราบตอ่ไป 

5.6. หากเจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ ถกูไลอ่อกเน่ืองจากมีความผิดจริงในเร่ืองการลว่งละเมิดเดก็หรือพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม 
มลูนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วหากได้รับการร้องขอจากต ารวจ นายจ้างรายใหม่ หรือบุคคลอื่นใด เพ่ือน าข้อมลู
นัน้ไปใช้ประกอบการสอบสวนทางอาญา หรือเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดเหตใุนลกัษณะดงักลา่วซ า้อีก ทัง้นี ้การให้ข้อมลู
นัน้จะเป็นไปตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

5.7. ประธานคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และผู้อ านวยการจะต้องร่วมกนัจดัท าแผนในการชีแ้จงข้อมลูกบัสื่อมวลชน ซึง่ต้อง
มีการแตง่ตัง้โฆษกเพ่ือการดงักลา่วไว้ด้วย ในกรณีท่ีเกิดเหตใุนลกัษณะนี ้ 

 
6. ผู้เยี่ยมเยือนของมูลนิธิวันสกาย 

6.1. ห้ามให้ผู้ เย่ียมเยือนลงพืน้ท่ีโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้อ านวยการ ผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าท่ีอาวโุสของมลูนิธิฯ  
6.2. เจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมคัรมลูนิธิวนัสกายจะต้องคอยสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เย่ียมเยือนทกุคนตลอดเวลาท่ีลงพืน้ท่ี 
6.3. ห้ามปลอ่ยผู้ เย่ียมเยือนไว้โดยล าพงั ไม่วา่จะอยู่กบัเดก็หรือไมก่็ตาม  
6.4. สื่อมวลชนและผู้ เย่ียมเยือนทุกคนท่ีลงพืน้ท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในนโยบายส าหรับผู้ เย่ียมเยือนและ

สื่อมวลชน  
 

ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กของมลูนิธิวนัสกายโดยครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและยินดีปฏิบตัิตามขัน้ตอน
ทัง้หมดท่ีได้ระบไุว้  
 

หากข้าพเจ้ามิได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายปกป้องคุ้มครองเดก็นี ้ ข้าพเจ้ายินยอมให้มลูนิธิวนัสกายยกเลิก
การจ้างงานข้าพเจ้าได้ด้วยสาเหตดุงักลา่ว   
 

 

ลงนาม _____________________________________                         วนัท่ี ___________________________________  

        (__________________________________________) 


