นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กมูลนิธิวันสกาย
ทบทวนครั ง้ ล่ าสุดเมื่อ มิถุนายน 2558
คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิวนั สกายประกอบด้ วย
ชื่อ
ตาแหน่ ง
หน้ าที่ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก
นภาพรรณ ล่าเต๊ ะ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส 081 007 4888 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก มูลนิธิวนั สกาย
วิวฒ
ั น์ ธนาปั ญญาวรคุณ ผู้อานวยการ 085 289 7589 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก มูลนิธิวนั สกาย
แอนดี ้ ลิลลิแครป
ที่ปรึกษา
080 625 9645 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก มูลนิธิวนั สกาย
ณัฐวุฒิ บัวปทุม
กรรมการมูลนิธิฯ 081 919 9122 ที่ปรึกษาอาวุโสปกป้องคุ้มครองเด็กในคณะกรรมการบริ หาร
นโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กฉบับนี ้มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี และต้ องทบทวนสมาชิกภาพของคณะกรรมการปกป้อง
คุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯทันที ที่พบว่ามีสมาชิกหมดวาระการเป็ นกรรมการ
หลักการและเหตุผล
ในฐานะองค์กรที่ทางานเกี่ยวกับเด็ก มูลนิธิวนั สกายมีหน้ าที่ดแู ลให้ เด็กทุกคนได้ รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิด
การแสวงหาประโยชน์ หรื อการทอดทิ ้งทุกรู ปแบบ ดังนัน้ นโยบายขององค์กรจึงสอดคล้ องกับหลักการทัว่ ไปของอนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ดังนี ้
หลักการคานึงถึงประโยชน์ สูงสุ ดของเด็ก กล่าวคือ ทุกๆการตัดสินใจจะต้ องมัน่ ใจว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของเด็ก การสนับสนุน/ช่วยเหลือ และการกระทาใด ๆ จะต้ องพิจารณาแล้ วว่ามีผลดีตอ่ เด็กมากกว่าผลเสีย
หลักการไม่ เลือกปฏิบัติต่อเด็ก กล่าวคือ เด็กทุกคนต้ องได้ รับการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือโดยไม่คานึงถึง
เพศ สัญชาติ/เชือ้ ชาติ ความเชื่อทางศาสนาหรื อการเมือง พื น้ ฐานครอบครั วหรื อสถานะทางเศรษฐกิจ สุขภาพกายหรื อจิต
หรื อประวัติอาชญากรรม ตลอดจนเด็กทุกคนต้ องได้ รับสิทธิ์ และประโยชน์ โดยเท่าเที ยม เป็ นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะ
มนุษย์คนหนึง่
หลักการมีส่วนร่ วมและตัดสินใจด้ วยตนเอง กล่าวคือ เด็กและผู้ปกครองทุกคน ควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ รวมทังได้
้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มุมมอง ต่อเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อตนเอง และสามารถจะปฏิเสธไม่รับการ
สนับสนุน/ช่วยเหลือตามที่ตนเห็นสมควรได้
แนวปฏิบตั ิที่ปรากฏด้ านล่างนีจ้ ะช่วยคุ้มครองผู้ใหญ่จากการถูกกล่าวหาและคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิด
1. บทบาทและความรั บผิดชอบของมูลนิธิฯ
1.1. นโยบายฉบับนีต้ ลอดจนมาตรฐานที่ กาหนดไว้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อเด็กที่ได้ รับการช่วยเหลือ หรื อ
เกี่ยวข้ อง กับเจ้ าหน้ าที่หรื อโครงการของมูลนิธิวนั สกาย โดยมีผลบังคับใช้ กับ ผู้ได้ รับการช่วยเหลือ (Beneficiary)
ทุกคนที่อายุต่ากว่า 25 ปี , เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกาย, ผู้รับจ้ างอิสระ, ที่ปรึกษา, อาสาสมัคร, ผู้ฝึกงาน, กรรมการ
มูลนิธิฯ และบุคคลากรของมูลนิธิฯอื่นๆ ที่เป็ นผู้ให้ การช่วยเหลือหรื อสามารถเข้ าถึงเด็กได้

1.2. มูลนิ ธิ วัน สกายต้ องอธิ บ ายนโยบายการปกป้ องคุ้มครองเด็ก นี ้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องมูล นิ ธิ ฯ ได้ รับ ทราบ ตลอดจน
ดาเนินการให้ เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนได้ อา่ น และเข้ าใจเนื ้อหาของนโยบายดังกล่าวด้ วย
1.3. มูลนิธิวนั สกายต้ องทบทวนและแก้ ไขนโยบายนีต้ ามที่เห็นสมควร (อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั ง้ ) เพื่อให้ นโยบายยังคง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2. การรั บสมัคร คัดเลือก และอบรมเจ้ าหน้ าที่
2.1. ผู้สมัครเป็ นเจ้ าหน้ าที่, คณะกรรมการมูลนิธิฯ, ผู้รับจ้ างอิสระ, ที่ปรึกษา, อาสาสมัครและผู้ฝึกงานจะต้ องได้ รับทราบ
นโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ ในระหว่างขันตอนการคั
้
ดเลือกหรื อสรรหา
2.2. การคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่งต่างๆที่อาจต้ องทางานกับเด็กหรื อสามารถเข้ าถึงเด็กได้ (เช่น ผู้ดแู ล เจ้ าหน้ าที่ด้าน
สาธารณสุข และเจ้ าหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์ ที่ปรึ กษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ อาสาสมัคร เจ้ าหน้ าที่ฝึกหัด ฯลฯ) จะ
ประกอบด้ วยใบสมัครเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การสัมภาษณ์ รวมถึงการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ การทางาน
ด้ านเด็ก และการสอบถามประวัติจากบุคคลอ้ างอิง (อย่างน้ อย 2 คนถ้ าเป็ นไปได้ ) เช่นเดียวกันกับ การตรวจสอบ
ประวัติ อ าชญากรรม(เท่ าที่ ส ามารถท าได้ ตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ) ตามที่ ป ระธานมูล นิ ธิ ฯ และ/หรื อ
ผู้อานวยการมูลนิธิฯเห็นสมควร
2.3. มูลนิ ธิวนั สกายขอสงวนสิทธิ์ ไม่จ้างหรื อไม่คัดเลือกผู้สมัคร ที่ ตรวจสอบประวัติแล้ วพบว่าบุคคลนั น้ ไม่เหมาะสม
ทางานกับเด็ก หรื อด้ วยเหตุผลอื่นที่พบว่าอาจเกิดความเสี่ยงกับเด็ก
2.4. ในการปฐมนิเทศ เจ้ าหน้ าที่ใหม่จะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรื อมาตรฐานพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงขันตอน
้
การรายงานการกระทาที่ สงสัยว่าเป็ นการละเมิดต่อเด็ก และมาตรการทางวินัยหรื อกฎหมายที่ จะใช้ ดาเนิ นการ
ภายหลังการสอบสวน ทังนี
้ ้ เจ้ าหน้ าที่ใหม่ของมูลนิธิฯ ทุกคนจะต้ องลงนามแสดงว่าตนรับทราบและเข้ าใจนโยบาย
นี ้ โดยมูลนิธิฯ จะเก็บต้ นฉบับนโยบายที่เจ้ าหน้ าที่เซ็นรับทราบไว้ ในแฟ้มข้ อมูลบุคลากรด้ วย
3. มาตรฐานพฤติกรรมสาหรั บเจ้ าหน้ าที่มูลนิธิวันสกาย
3.1. มาตรฐานพฤติกรรมเป็ นแนวทางที่กาหนดว่าเจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกายควรปฏิบตั ิต่อเด็กอย่างไรจึงจะเหมาะสม
มาตรฐานเหล่านีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆและช่วยลดความเสี่ยงที่ เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ อาจถูก
กล่าวหาอย่างผิดๆว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อมีการล่วงละเมิดเด็ก
3.2. เจ้ าหน้ าที่ ของมูล นิ ธิวัน สกายจะต้ องระมัดระวังการแสดงออก ทัง้ ภาษา การกระท า และความสัมพัน ธ์ กับ เด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู ายมีปฏิสมั พันธ์ กบั เด็กหญิง ที่มกั ถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรื ออาจถูกกล่าวหาว่า
เป็ นการประพฤติผิดทางเพศได้ ง่าย ดังนัน้ จึงควรใส่ใจ(ระมัดระวัง)เป็ นพิเศษในการรักษาชื่อเสียงของทังเด็
้ กหญิ ง
และเจ้ าหน้ าที่ มูล นิ ธิฯ โดยการระมัดระวัง ตลอดเวลาว่า คาพูดและการกระทาใดๆที่ แสดงออกนัน้ เป็ นไปอย่ าง
เหมาะสม เคารพให้ เกียรติ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้ องถิ่นด้ วย
3.3. เนื่องจากมูลนิธิวันสกายเป็ นองค์กรที่ ทางานบนพืน้ ฐานของสิทธิ มนุษยชน ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิ ธิฯ จะต้ อง
เคารพสิทธิของเด็กทังในขณะที
้
่อยู่ที่บ้านและในชุมชน ตลอดจนต้ องยึดถือหลักการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ในระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อไม่ก็ตาม
3.4. เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกาย ต้ องไม่พักค้ างแรมโดยลาพังกับเด็ก ไม่ว่าหนึ่งหรื อหลายคนในสถานที่ ใดก็ตาม เช่น
บ้ านของเจ้ าหน้ าที่มูลนิธิฯ สานักงาน หรื อสถานที่อื่นใดซึ่งผู้ปกครองหรื อญาติของเด็กมิไ ด้ อยู่ด้วยตลอดเวลา เว้ น
แต่ในกรณี ฉุก เฉิ น เป็ นการชั่วคราว หรื อ เพื่ อประโยชน์ สูงสุดของเด็ก ซึ่งมูล นิ ธิ ฯ รั บ ทราบแล้ ว หรื อเป็ นผู้ จัด หา

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

ครอบครัวอุปถัมภ์ ให้ ทังนี
้ ้ ต้ องมีคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯอย่างน้ อยสองคน เข้ ามามีส่วนร่ วม
ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการอุปการะเด็ก ซึง่ ต้ องได้ รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้ปกครองเด็กอย่าง
น้ อยหนึ่งคน เว้ นแต่ในกรณี ที่เด็กต้ องถูกแยกออกจากผู้ปกครองเพื่ อ คุ้มครองสวัสดิภาพ ซึ่งต้ องดาเนินการโดย
เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ที่เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพรบ.คุ้มครองเด็กเท่านัน้ และควรแจ้ งให้ สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดกาญจนบุรีและบ้ านพักเด็กกาญจนบุรีทราบทุกครัง้
เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกายจะต้ องไม่จ้างเด็กทางานที่ไม่เหมาะสม ยกเว้ นกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิ
วันสกายเห็นชอบ :
- ในเงื่อนไขและสภาพการทางานและอายุเด็กที่เหมาะสม
- ในการจัดการที่ความชัดเจนว่าเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก
ห้ ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกายกอด จับ จูบ หอม หรื อสัมผัส เด็กในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่ไม่เหมาะสมหรื อถือ
ว่าผิ ดประเพณี และห้ ามมิให้ มีพ ฤติกรรมหรื อการแสดงออกใด ๆ ที่ ส่อไปในทางเพศ นอกจากนี ้ ในระหว่างการ
ทางาน หากจาเป็ นต้ องแตะต้ องหรื อจับมือเด็ก ให้ ถามความยินยอมของเด็กก่อนทุกครัง้ เพื่อป้องกันการเข้ าใจผิดที่
อาจเกิดขึ ้นได้
ห้ ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกาย ตี ตบ ดึงหรื อบังคับใช้ กาลังทางกายใดๆกับเด็ก
เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกายต้ องตระหนักว่าตนต้ องทางานกับเด็กที่อาจใช้ ความสนิทสนมกับผู้ใหญ่แสวงหา “สิทธิ
พิเศษ” ซึ่งอาจเป็ นพฤติกรรมที่เรี ยนรู้ สืบเนื่องมาจากการถูกล่วงละเมิดที่เด็กเคยประสบมาก็ได้ ดังนัน้ ในฐานะที่
เป็ นผู้ใหญ่ เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ พึงระลึกเสมอว่าตนควรประพฤติตนให้ เหมาะสม แม้ วา่ เด็กอาจกระทาอะไรที่เป็ น
การยัว่ ยุทางเพศก็ตาม นอกจากนี ้แล้ ว เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ควรต้ องระมัดระวังตัวและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่อาจ
ตกอยู่ในเสี่ยงและอาจถูกเข้ าใจผิด
หากเป็ นไปได้ และเหมาะสม ให้ ปฏิบตั ิตามกฎ “ผู้ใหญ่ 2 คน” เสมอ กล่าวคือ ต้ องมีผ้ ใู หญ่สองคนหรื อมากกว่านัน้
ดูแลเด็กระหว่างทากิจกรรมใด ๆ ตลอดเวลา ถ้ าผู้ใหญ่ คนหนึ่งสนทนากับเด็ก ผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง จะต้ องอยู่ด้วยใน
ระยะสายตาเสมอ ในกรณีที่เด็กควรได้ รับการให้ คาปรึ กษาจากผู้เชี่ยวชาญเป็ นการส่วนตัว ผู้เชี่ยวชาญจะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ ูใหญ่ ห รื อผู้ดูแลทราบเวลาและสถานที่ ล่วงหน้ าด้ วย อย่ างไรก็ตาม หากไม่ส ามารถดาเนิ น การดังกล่าวได้
เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ควรหาทางเลือกอื่น ๆ ที่เป็ นไปได้ เช่น ให้ ญาติของเด็กหรื อคนในชุมชนไปพร้ อมกับเด็กด้ วย
และเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิฯ ไม่ควรปล่อยเด็กไว้ ให้ ผ้ อู ื่นดูแล เช่น คนขับรถ เป็ นต้ น
เด็กทุกคนควรได้ รับความเคารพและการรับฟั ง การที่เด็กได้ แสดงมุมมองและความคิดเห็นมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อ
พัฒนาการที่สมวัยของเด็ก เจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้ องแสดงให้ เห็นว่าตนเห็นคุณค่าการตัดสินใจของเด็ก และควรส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่ วม การแสดงความคิดเห็นและความรู้ สกึ ของเด็กเสมอ รวมถึงการตัดสินใจในเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของตน ทัง้ นี ้ ผู้ปกครองเด็ก ตามกฎหมาย (Legal guardian) ควรมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
อนาคตของเด็ก (เว้ นแต่ในกรณี ที่ ไม่เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สูงสุดของเด็กหรื อ อาจส่งผลร้ ายเกินสมควร) สาหรั บใน
พื ้นที่สงั ขละบุรีซงึ่ มีความหลากหลายด้ านภาษาและวัฒนธรรม จะต้ องใส่ใจเรื่ องภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมเป็ นพิเศษ กล่าวคือ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ คิดว่าเด็กอาจจะไม่เข้ าใจภาษาที่ใช้ ในการสื่อสาร จะต้ องใช้
ล่ามเพื่อช่วยในการสื่อสารด้ วย

3.11. เด็กจะต้ องไม่ถูกบังคับให้ ตดั สินใจในเรื่ องที่ตนไม่ต้องการ เว้ นแต่การตัดสินใจดังกล่าวจะทาให้ เสี่ยงต่ออันตราย
การถูกล่วงละเมิด หรื อถึงแก่ชีวิตได้
3.12. เด็กทุกคนควรได้ รับการบอกให้ ทราบถึงสิทธิ์ของตนเองเพื่อจะได้ สามารถตัดสินใจเรื่ องต่างๆได้ ด้วยตนเองและควร
ใช้ ลา่ มในการสื่อสารหากคิดว่าเด็กไม่เข้ าใจสิ่งที่สื่อสารอย่างถ่องแท้ เนื่องจากมีอปุ สรรคด้ านภาษา
3.13. เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ จะต้ องพยายามอย่างเต็มที่ ในการดูแลให้ เด็กทุกคนที่ได้ รับบริ การจากมูลนิธิวนั สกายรู้ สึก
ปลอดภัยและได้ รับการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา
3.14.
เจ้ าหน้ าที่ ของมูลนิ ธิฯ ทุกคนต้ องประพฤติตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีกับเด็กที่ ตนทางานด้ วย ตลอดจนกับ
ผู้ใหญ่ที่อาจพบเห็นการทางานระหว่างเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิฯ กับเด็ก โดยปฏิบตั ิกบั เด็กด้ วยความละเอียดอ่อน เมตตา
และเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
3.15.
เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ต้ องไม่กระทาสิ่งใดที่ทาให้ เด็กรู้ สกึ ไม่ดี (เช่น ตะโกนใส่ เหยียดหยามหรื อทาให้ เด็กอับ
อาย รวมถึงดุดา่ หรื อใช้ ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก)
3.16.
เจ้ าหน้ าที่ ของมูลนิธิฯ จะต้ องไม่ปล่อยปละละเลยเด็กด้ วยการไม่เอาใจใส่เด็กอย่างเพี ยงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง ในกรณี ที่ เป็ นการดูแลเด็ก เล็ก ที่ ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ ทัง้ นี ้ เจ้ าหน้ าที่ ของมูลนิ ธิฯ ควรขอความ
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ปรึ ก ษาคณะกรรมการปกป้ องคุ้ ม ครองเด็ ก ของมู ล นิ ธิ ฯ หากรู้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ ท ราบหรื อ ไม่ มี
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กอย่างเพียงพอ
3.17.
การกระทาที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก รวมถึงการไม่ประพฤติตามมาตรฐานพฤติกรรมที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น อาจ
เป็ นเหตุให้ ถูกดาเนินการทางวินัยถึงขัน้ สูงสุดคือไล่ออก ยกเลิกการเป็ นอาสาสมัคร/ฝึ กงาน หรื อสมาชิกภาพใน
คณะกรรมการได้
เจ้ าหน้ าที่ ของมูลนิ ธิฯ ทุกคนควรให้ ความสาคัญ กับการปกป้ องคุ้มครองเด็ก โดยควรแจ้ งปั ญ หาหรื อข้ อสงสัยให้
หัวหน้ างานหรื อคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ ทราบ แม้ วา่ เรื่ องนันจะเป็
้
นเรื่ องเล็กน้ อยก็ตาม
4. การรายงานและการสอบสวนเหตุล่วงละเมิดหรื อสงสัยว่ าล่ วงละเมิดเด็ก
4.1. การล่วงละเมิดเด็กไม่วา่ ในรู ปแบบใด ๆ อันรวมถึงการล่วงละเมิดทางร่ างกาย จิตใจ หรื อทางเพศ ซึง่ เกิดขึ ้นภายใน
องค์ กรถื อว่าเป็ นการกระทาผิ ดที่ รุนแรง และอาจมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและชื่ อเสียงของเด็ก เจ้ าหน้ าที่ ที่ถูก
กล่าวหา ตลอดจนตัวองค์กรเอง อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดเด็กมักจะไม่สามารถอยู่ ท่ามกลาง
เจ้ าหน้ าที่ที่ผ่านการอบรมให้ ฝึกสังเกตและรายงานพฤติกรรมน่าสงสัยในลักษณะนี ้ได้ ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ
ทุกคนมีหน้ าที่ต้องรายงานพฤติกรรมที่สงสัยว่าอาจเป็ นการล่วงละเมิดหรื อหาผลประโยชน์จากเด็กทุก ๆ กรณี
4.2. บุคคลใดก็ตามที่ พบเห็น เหตุอนั สงสัยว่าเป็ นการล่วงละเมิดเด็กซึ่งมีเจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ เข้ าไปเกี่ยวข้ อง จะต้ อง
แจ้ งหัวหน้ าฝ่ ายงานของเจ้ าหน้ าที่คนดังกล่าว หรื อ แจ้ งคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ ทราบทันที
เพื่อให้ สามารถสอบสวนและ/หรื อแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ นตามความเหมาะสม การไม่รายงานเหตุต้องสงสัย ดังกล่าว
อาจเป็ นเหตุให้ ถกู ลงโทษทางวินยั ทังนี
้ ้ คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ จะพิจารณาว่าบุคคลใดควร
ทราบเรื่ องดังกล่าวบ้ างโดยใช้ หลักการ “ให้ ทราบเท่าที่จาเป็ น” เท่านัน้ เพื่อประโยชน์สงู สุด ในการปกป้องคุ้มครอง
และรักษาความลับของเด็ก

4.3. ผู้อานวยการมูลนิธิฯ จะต้ องเริ่ มกระบวนการสอบสวนภายในองค์กรภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้ รับ การรายงาน
แจ้ ง โดยต้ องคานึงถึงสิทธิ และความเป็ นส่วนตัวของเด็กเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของ
มูลนิธิฯ จะต้ องดาเนินการสอบสวนร่ วมกับที่ปรึ กษาด้ านการคุ้มครองเด็ก และต้ องแจ้ งให้ ประธานมูลนิธิฯ ทราบว่า
มีการสอบสวนดังกล่าวเกิดขึน้ เจ้ าหน้ าที่มูลนิธิฯทุกคนสามารถรายงานเหตุที่สงสัยว่าเป็ นการล่วงละเมิดเด็กให้
ผู้อานวยการมูลนิธิฯ หรื อที่ปรึ กษาด้ านการคุ้มครองเด็ก ทราบได้ โดยตรง หากพิจารณาว่าจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็ก เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิฯ ทุกคนควรตระหนักและได้ รับการสนันสนุนให้ ดาเนินการแจ้ งโดยรู้ สกึ ว่าเป็ นเรื่ องที่
เหมาะสมและควรปฏิบตั ิอย่างยิ่ง นอกจากนี ้ คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯอาจตังคณะกรรมการ
้
สอบสวนเหตุร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กอื่น ๆ หากเห็นว่าจาเป็ น
4.4. การสอบสวนควรดาเนินการด้ วยความระมัดระวังและความใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอาจกลัวถูกแก้ แค้ นหรื อ
ลงโทษ ในขณะที่เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ซึง่ ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กอาจกังวลเรื่ องความเป็ นส่วนตัวและสิทธิ
ทางกฎหมายของตน
4.5. โดยปกติแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดหรื อมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็ก ควรถูกพักงาน
ชัว่ คราวระหว่างที่ มีการสอบสวน ทัง้ นี ้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูนนั ้ ต้ องได้ ทราบข้ อกล่าวหาและมีโอกาสในการชีแ้ จง และควร
ได้ รับทราบด้ วยว่ามูลนิ ธิฯ มีหน้ าที่ต้องดาเนิ นการสอบสวน อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่ที่ถูกกล่าวหาสามารถชีแ้ จง
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนให้ รายชื่อพยานเพื่อให้ ข้อมูลประกอบการสอบสวนต่อไป ทังนี
้ ้เจ้ าหน้ าที่ที่ถูกกล่าวหามี
สิทธิ์ ได้ รับการให้ คาปรึ กษาหรื อความช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นตามสมควร ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูนนพั
ั ้ กอยู่ที่สานักงานของ
มูลนิธิฯ จะมีการจัดหาที่พกั ชัว่ คราวให้ ระหว่างการพักงานเพื่อให้ การสอบสวนเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
4.6. มูลนิธิวนั สกายให้ ความสาคัญสูงสุดกับสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ดังนัน้ ในกรณีที่มีการสอบสวน มูลนิธิฯ จะใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยให้ กบั เด็กที่เกี่ยวข้ องกับกรณีดงั กล่าว เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดความบอบช ้าทางจิตใจระหว่างกระบวนการสอบสวน
5. การดาเนินการต่ อเนื่องหลังการสอบสวน
5.1. หลังจากการสอบสวนเสร็ จสิ ้นแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ เด็ก และ/หรื อผู้ปกครอง (ตามความเหมาะสม) ควรทราบ
ผลการสอบสวน ตลอดจนแนวทางการแก้ ปัญหาที่อาจมีขึ ้นต่อไปด้ วย
5.2. หากสอบสวนแล้ วพบว่าข้ อกล่าวหานัน้ ไม่มีมูล หรื อเป็ นการใส่ความ มูลนิ ธิฯ จะดาเนิ นการที่ เหมาะสมกับ ผู้ถูก
กล่าวหา เด็ก และผู้ที่รายงานเหตุในกรณีนนั ้ ๆ
5.3. หากสอบสวนแล้ วพบว่าการละเมิดนันเป็
้ นเรื่ องจริ ง หรื อไม่ก็ตาม มูลนิธิฯ จะให้ ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่กบั เด็กที่
ถูกละเมิดเพื่ อช่วยเยี ยวยาความบอบชา้ ทางร่ างกายหรื อจิ ตใจของเด็ก ซึ่งอาจรวมถึงการรั กษาพยาบาล การให้
คาปรึกษา หรื อการให้ ความช่วยเหลือรู ปแบบอื่น ๆ ตามที่จาเป็ นและเหมาะสม
5.4. หากสอบสวนแล้ วพบว่าการล่วงละเมิดเด็กหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนัน้ เกิดขึน้ จริ ง หรื อสงสัยว่าเกิดขึ ้นจริ ง แต่
การกระทาดังกล่าวถือว่าไม่ผิดกฎหมายอาญา เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ที่ เป็ นผู้กระทาผิดนัน้ จะมีโทษทางวิ นัยตาม
ระเบียบของมูลนิธิวนั สกายซึง่ อาจมีโทษสูงสุดถึงขันให้
้ ออก ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามการพิจารณาที่คณะกรรมการด้ านวินยั
ของมูลนิธิฯ (ผู้อานวยการ ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ) เห็นสมควร

5.5. หากสอบสวนแล้ วพบว่าการล่วงละเมิดเด็กหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนันเกิ
้ ดขึ ้นจริ งหรื อมีความเป็ นไปได้ สงู มาก
ว่าเกิดขึ ้นจริ ง และการกระทาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายอาญา มูลนิธิฯ จะรายงานผลการสอบสวนให้ ตารวจหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ และจะให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าพนักงานอย่างเต็มที่ในกระบวนการสอบสวนต่อไป ใน
กรณี ที่ผ้ ูถูกกล่าวหาเป็ นชาวต่างชาติ มูลนิธิฯ จะแจ้ งข้ อมูลเรื่ องกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนของประเทศต้ นทาง
ของผู้ถกู กล่าวหาให้ เจ้ าพนักงานที่เกี่ยวข้ องทราบต่อไป
5.6. หากเจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ถูกไล่ออกเนื่องจากมีความผิดจริ งในเรื่ องการล่วงละเมิดเด็กหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มูลนิธิฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวหากได้ รับการร้ องขอจากตารวจ นายจ้ างรายใหม่ หรื อบุคคลอื่นใด เพื่อนาข้ อมูล
นันไปใช้
้
ประกอบการสอบสวนทางอาญา หรื อเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ ้าอีก ทังนี
้ ้ การให้ ข้อมูล
นันจะเป็
้
นไปตามกฎหมายหรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
5.7. ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้อานวยการจะต้ องร่ วมกันจัดทาแผนในการชี ้แจงข้ อมูลกับสื่อมวลชน ซึง่ ต้ อง
มีการแต่งตังโฆษกเพื
้
่อการดังกล่าวไว้ ด้วย ในกรณีที่เกิดเหตุในลักษณะนี ้
6. ผู้เยี่ยมเยือนของมูลนิธิวันสกาย
6.1. ห้ ามให้ ผ้ เู ยี่ยมเยือนลงพื ้นที่โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้อานวยการ ผู้จดั การ หรื อเจ้ าหน้ าที่อาวุโสของมูลนิธิฯ
6.2. เจ้ าหน้ าที่หรื ออาสาสมัครมูลนิธิวนั สกายจะต้ องคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เยี่ยมเยือนทุกคนตลอดเวลาที่ลงพื ้นที่
6.3. ห้ ามปล่อยผู้เยี่ยมเยือนไว้ โดยลาพัง ไม่วา่ จะอยู่กบั เด็กหรื อไม่ก็ตาม
6.4. สื่อมวลชนและผู้เยี่ ย มเยื อนทุก คนที่ ล งพื น้ ที่ จ ะต้ องปฏิ บัติตามข้ อก าหนดในนโยบายส าหรั บ ผู้เยี่ ย มเยื อนและ
สื่อมวลชน
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิวนั สกายโดยครบถ้ วนแล้ ว ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยินดีปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ทังหมดที
้
่ได้ ระบุไว้
หากข้ าพเจ้ ามิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่ปรากฏอยู่ในนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ มลู นิธิวนั สกายยกเลิก
การจ้ างงานข้ าพเจ้ าได้ ด้วยสาเหตุดงั กล่าว
ลงนาม _____________________________________
(__________________________________________)

วันที่

___________________________________

