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มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ 

 

วันท่ีมีผลบังคับใช้:    

กันยายน 2563 

อนุมัติโดย:      

                       

(ดร.สราวุธ ราชศรเีมือง) 
ผู้อ านวยการมูลนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย 

ความรับผิดชอบ: 

ส่วนงานปกป้องคุม้ครอง 

 

ชื่อหัวข้อ: การปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ 

บทน า: • นโยบายการจัดการองค์กรร่วมพันธกิจว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเดก็และผู้ใหญ่ หรือเรียกว่านโยบายการจัดการการ
ปกป้องคุ้มครองนี้ ได้ขยายครอบคลุมมาตรฐานการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิศุภนมิิตฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 
เพื่อให้ครอบคลุมประชากรที่เปราะบางท้ังหมด โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กภายใต้นโยบายบูรณาการฉบบัเดียว และให้
ความส าคญัในการป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ ต่อเด็กและผูไ้ด้รบัประโยชนท์ี่เป็นผู้ใหญ ่

• การปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ที่เปราะบางท่ีเราให้ความส าคญัที่สุดคือ การไม่ท าสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือผู้
ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ เคารพในสิทธิของผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมด และเพื่อธ ารงหลักประโยชน์สงูสุดของเด็ก 
เป็นข้อพิจารณาทีส่ าคญัที่สุดในการด าเนินงานและการตัดสินใจทั้งหมด 

• มูลนิธิศุภนมิิตฯ จะไม่อดทนต่อเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการกระท าทารุณต่อเด็กหรือผู้ใหญ่ รวมถึงการแสวง
ประโยชน์หรือการทารณุกรรมทางเพศ ท่ีกระท าโดยพนักงานหรือผู้อืน่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานของเรา มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะ
ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อตอบโต้กรณีที่ต้องสงสยัเกี่ยวกันการทารุณกรรม การตอบสนองต่อเหตุการณ์จะให้
ความส าคญักับผู้ถูกกระท าที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ โดยมุ่งเน้นท่ีผลประโยชน์ของพวกเขาเป็นส าคัญ  

• มูลนิธิศุภนมิิตฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการปกป้องคุ้มครองอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการป้องกันการแสวงประโยชน์และการ
ทารุณกรรมทางเพศ และการใช้ความรุนแรงหรือการท าอันตรายในทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการใช้อ านาจ 
สถานภาพ หรือต าแหน่งท่ีน่าเชื่อถือในทางที่ผิด เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงประโยชน์ทางเพศหรือการแสวง
ประโยชน์อ่ืนๆ   

 

ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้กับทุกส่วนงานของมูลนิธิศุภนิมติฯ ทั้ง ส านักงานใหญข่องมูลนิธิฯ (National Office หรือ NO) ส านักงาน
โครงการ (Area Programme Offices) และครอบคลุมถึงบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมลูนิธิศภุนิมิต ไม่ว่าจะเป็น 
พนักงาน พนักงานฝึกหัด อาสาสมคัร คณะกรรมการอ านวยการมลูนธิิฯ และองค์กรผู้ร่วมพันธกิจ นโยบายนี้มุ่งเน้นการ
ปกป้องเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนไม่ว่าที่ใดจากอันตรายที่เกดิจากพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธมิลูนิธิศุภนิมติฯ โดย
นโยบายนี้น ามาใช้อย่างเท่าเทียมกนัทั้งในโปรแกรมความช่วยเหลือดา้นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและการพัฒนา  

นโยบาย: 1.  นโยบายการปกป้องคุ้มครองและความรับผิดชอบ 
1.1 การพัฒนานโยบายการปกป้องคุ้มครองตามบรบิท: ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ (NO) และส านักงานโครงการ (Area 

Programme Offices) มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในการพัฒนา และด าเนินนโยบายการปกป้อง
คุ้มครองอย่างเข้นข้นควบคู่กับการด าเนินงานโปรแกรมการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการน าไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ
และการทบทวนนโยบายตามบรบิทเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนีแ้ละให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศภุนิมิตฯ และองค์กรในเครือ: มูลนิธิศภุนิมิตฯ จัดให้พนักงาน พนักงานฝึกหัด อาสาสมัครและ
คณะกรรมการอ านวยการมูลนิธฯิ ทุกคนต้องผ่านการอบรมและท าความเข้าใจในนโยบายเพื่อปฏิบัตติามในขอบเขต
ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองของตน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังใช้มาตรฐานที่เหมาะสมกับ
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บุคคลภายนอกเช่นกัน ได้แก่ ผูเ้ยีย่มชม อาสาสมัครชุมชน ผู้รับช่วงสัญญา ผู้ร่วมพันธกิจ และบุคคลอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับองค์กรร่วมพันธกิจหรือผู้รับช่วงสัญญา เพื่อจดัการปญัหาความเสี่ยงในการปกป้องคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามี
ส่วนร่วมกับงานของมูลนิธิศภุนิมิตฯ ต่อจากนี้ไป บุคคลทุกล าดับซึ่งมสี่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายนีโ้ดยเตม็หรือบางส่วน 
(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านการจัดจ้างตามสญัญา) จะถูกเรียกว่า “พนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธ ิ       
ศุภนิมิตฯ” 

1.3 ความตระหนัก: พนักงาน อาสาสมัคร พนักงานฝึกหัด และคณะกรรมการอ านวยการมลูนิธฯิ ทุกคนตอ้งลงนาม
รับทราบว่าพวกเขารับรู้ เข้าใจและจะปฏิบตัิตามนโยบายการจดัการการปกป้องคุ้มครองนี้ ข้อตกลงที่ลงนามจะถูก
เก็บไว้ในแฟ้มประวัติบุคคลโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และจดัท าส าเนาเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานที่ส านักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.4 ข้อตกลงกับผู้รับช่วงสญัญา: ผู้รับช่วงสัญญาที่มสี่วนร่วมในสถานการณ์ที่ซึ่งพวกเขา หรือพนักงาน หรอืผู้รับช่วง
สัญญาช่วงของพวกเขา อาจเข้าถึงเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ในโปรแกรมของมูลนิธิศภุนิมิตฯ หรืออาจ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรอืผู้ไดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ดังกล่าว มูลนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทยจะต้องแจ้ง
ให้ผู้รับช่วงสัญญาปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการปกป้องคุ้มครองดังด้านล่าง (หรือภาษาท่ีมสีาระส าคญัแบบเดียวกัน) 
ในสัญญาที่ท ากับมลูนิธิศภุนิมิตฯ นอกจากน้ี จะต้องแนบส าเนาของระเบียบวา่ด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครอง
กับสัญญา ข้อก าหนดเหล่านี้น ามาใช้กับผู้รับช่วงสัญญาไม่ว่าจะได้รับเงินส าหรับบริการ หรือให้บริการฟรี (“งานท่ี
ปราศจากค่าตอบแทน”) และโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาของสัญญา 

      ในระหว่างการปฏิบตัิตามสญัญานี้ ผู้รับช่วงสญัญาและพนักงานของผู้รับช่วงสัญญาจะต้องท าให้มัน่ใจว่า: 
1. การปฏสิัมพันธ์ใดกับเด็ก หรือกับผู้ไดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมิตฯที่แนบมา และมาตรการปกป้อง
คุ้มครองอื่นใดท่ีเหมาะสมตามทีม่ลูนิธิศุภนิมติฯ อาจระบ ุ

2. เหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือผูไ้ดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่จะต้อง
รายงานต่อมลูนิธิศุภนมิิตฯ โดยทนัที ตามช่องทางที่มูลนิธิฯ ได้ก าหนดไว ้

3. ผู้รับจ้างและ/หรือตัวแทนของผู้รบัจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ว่าปราศจากความผิดเกี่ยวกับ
เด็กหรือการกระท าทารุณต่อผู้ใหญ่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และรับรองว่าจะก ากับดูแลบริวารของผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติตามนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กและผูไ้ดร้ับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัด และตกลงเป็น
ผู้รับผิดชอบหากมีการละเมดิการปฏิบัติตามนโยบายดังกลา่ว (จะตอ้งให้หลักฐานกับมูลนิธิศภุนิมิตฯ เมื่อร้องขอ)  

4. ต้องมีการสื่อสารและชี้แจงภาระหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครองเหล่านีใ้ห้ชัดเจนกับบุคลากรทุกคนท่ีเข้าถึงเด็กหรือผู้
ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และภาระหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครองเหล่านี้จะถูกส่งต่อ
ในรูปแบบเดียวกันไปยังผูร้ับช่วงสญัญาอื่นใด (ถ้ามผีู้ใดได้รับอนุญาต) ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัตติามสญัญานี ้

1.5  ข้อตกลงกับองค์กรร่วมพันธกิจ: เมื่อผูร้่วมพันธกิจเข้าร่วมในโปรแกรมของมลูนิธิศุภนิมติฯ หรือในกิจกรรมของ
โปรแกรมข้อตกลง (ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็น “ข้อตกลง” “การสนับสนุนเงินทุนย่อย” “บันทึกความเข้าใจ” หรือค าอ่ืน
ใด) จะระบุว่าก่อนท่ีคูส่ัญญาจะเริม่งานใดเกี่ยวกับโครงการ จะต้องให้นโยบายและขั้นตอนในการปกปอ้งคุ้มครอง
ของคู่สัญญากับมูลนิธิศภุนิมิตฯ และได้รับการอนุมัตจิากมลูนิธิศุภนมิิตฯตามความเหมาะสมส าหรับโปรแกรมที่เป็น
ประเด็นปัญหา อีกทางเลือกหนึ่ง คู่สัญญาสามารถตกลงที่จะปฏิบัตติามนโยบายปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนมิิตฯ 
ในการด าเนินกิจกรรมของโปรแกรม ข้อตกลงนี้จะต้องรับรองว่าบุคคลากรทุกคนของคู่สญัญาที่ท างานในโครงการ
ของมูลนิธิศุภนิมิตฯจะต้องไดร้ับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอยู่ว่าไม่เคยกระท าความผิดเกีย่วกับเด็กหรือ
การกระท าทารุณต่อผู้ใหญ่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต (จะต้องมอบหลักฐานใหแ้ก่มลูนิธิศุภนิมติฯ เมื่อไดร้ับการ
ร้องขอ) 

1.6 การฝึกอบรม: พนักงาน อาสาสมคัร พนักงานฝึกหัด และคณะกรรมการอ านวยการของมูลนิธิศุภนมิติฯ ตลอดจน
พนักงานของผู้ร่วมพันธกิจหรืออาสาสมัครของผูร้่วมพันธกิจทุกคนท่ีท างานในโครงการของมูลนิธิศุภนมิิตฯ จะไดร้ับ
การปฐมนิเทศเรื่องการปกป้องคุ้มครองในช่วงต้นของการจ้างงานหรือการเข้าร่วมกับมูลนิธิศภุนิมิตฯ หลังจากนั้น
พนักงานและอาสาสมัครของมูลนธิิศุภนิมิตฯ จะไดร้ับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนเพื่อความรู้หรือการปกป้องคุ้มครอง
อื่นเป็นระยะๆ อย่างน้อยท่ีสดุหนึง่ครั้งในทุกสองปี 
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1.7 การจัดคณะท างานปกป้องคุ้มครอง: ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิศุภนมิติแห่งประเทศไทยจะแต่งตั้งผู้น า/ผู้ประสานงาน
หลักฝ่ายปกป้องคุ้มครองเพื่อตดิตามการปฏบิัติตามนโยบายนี้ การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งได้รับการ
ประกาศเป็นการตอบสนองทั่วโลก หัวหน้า/ผู้ประสานงานหลักจะสามารถรายงานตรงไปยังผู้อ านวยการ
ระดับประเทศ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (หรือผู้น าของภูมภิาค/ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการ
อาวุโสด้านการตอบสนองต่อภัยพบิัติ) และผู้อ านวยการฝ่ายปกป้องคุ้มครองของศุภนิมิตสากล ถ้าเห็นว่าประเด็น
ปัญหาเรื่องการปกป้องคุ้มครองยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพยีงพอ 

 

2. ระเบียบว่าด้วยพฤติกรรม : พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมลูนิธิศุภนิมิตฯ 
2.1 ระเบียบวา่ด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครอง: พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมลูนิธิศุภนมิติฯ จะ

ประพฤติตนและแสดงออกถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กและผูไ้ดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ ป้องกันการแสวงประโยชน์
และการทารุณกรรมทางเพศ และป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายอื่นใดทั้งโดยตั้งใจหรือไมไ่ดต้ั้งใจต่อผู้ที่มลูนิธิศุภนิมิตฯ 
ให้ความช่วยเหลือหรือท างานร่วมกัน  กฎของพฤติกรรมขึ้นอยูก่ับปฏิสัมพันธ์ (โดยมีเง่ือนไขว่าปฏิบัตติามกฏหรือสูง
กว่าขั้นต่ าท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบับนี)้ กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม และผู้ใหญ่ทีอ่ยู่ในกลุ่ม
เปราะบาง ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัฒนธรรม พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศภุนิมิตฯทั้งหมด ยินยอม
ปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้ในการท ากิจกรรมของพวกเขากับมลูนิธิศภุนิมิตฯ เพื่อเด็กทุกคนไม่ว่าที่ใดและเพื่อผูไ้ดร้ับ
ประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด (ดูค ำจ ำกัดควำม) 

 

พฤติกรรมที่สามารถยอมรับได้ – พนักงานและบุคคลที่เกีย่วข้องกับมูลนิธบิุคคลที่เกี่ยวกับมลูนิธศิุภนิมิตฯ จะ: 
ก) สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารณุกรรมทางเพศ ต่อเด็กและ

ผู้ไดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่และจะส่งเสริมการน าระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมเหล่านีไ้ปปฏิบัติ 
ข) ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับภาพลกัษณ์และการแสดงออกผ่านทางภาษา การกระท า และความสัมพันธ์กับเด็ก 

รวมถึงพฤติกรรมทั้งผ่านการพบปะกันจริงๆ และผ่านช่องทางดิจิตลั ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ โดยแสดงออกถึงการ
เคารพเด็กและผูไ้ด้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ และสิทธิของพวกเขา   

ค) ต้องมั่นใจว่าการตดิต่อทางกายภาพและทางออนไลน์ท้ังหมดกับเด็กและผูไ้ดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญม่ีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ 

ง) ใช้วิธีการที่เป็นเชิงบวก โดยปราศจากความรุนแรงในการจัดการกับพฤติกรรมของเด็ก 
จ) ยินยอมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการกระท าส่วนบุคคลของตนเองในฐานะตัวแทนขององค์กร 
ฉ) มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็กเสมอ แม้ว่าเด็กจะประพฤติในลักษณะทีไ่ม่เหมาะสมทาง

เพศ ผู้ใหญ่ต้องหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์สุม่เสีย่งกับเด็ก 
ช) ปฏิบัติตามกฎ “จะต้องมีผู้ใหญส่องคน” ในขณะที่ท างานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งในท่ีนั้นผู้ใหญ่สองคนหรือมากกว่า

นั้นจะดูแลกจิกรรมทั้งหมดที่เกีย่วข้องกับเด็กๆ และสามารถมองเหน็และปรากฎตัวอยูต่ลอดเวลาในที่ซึ่งเป็นไปได้
และสามารถปฏิบัตไิด ้

ซ) ปฏิบัติตามการสอบสวนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครอง (ภายในและภายนอก) และจัดใหม้ีข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือ
ข้อมูลอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับความสมบูรณ์ของการสอบสวน 

ฌ) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมลูของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงระเบยีบว่าด้วยการปกป้องคุ้มครอง
เด็กทางดิจิตอลของมูลนิธิศุภนมิิตฯ เมื่อมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็น
ผู้ใหญ่แตล่ะราย ให้พึงตระหนักว่าโดยทั่วไปแล้วการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างจ ากัดตาม
ความจ าเป็นข้ันต่ าสดุ และจะต้องเก็บรักษาและถ่ายโอนข้อมลูดังกลา่วด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นความลับ 
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ญ) รายงานเหตุการณ์ในการปกป้องคุม้ครองหรือการละเมิดนโยบายนีโ้ดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวกับมลูนิธิศุภนิมติฯ 
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  จากหน่วยงานอื่นใดท่ีทราบหรือต้องสงสัยใดโดยทันทีผ่านกลไกการ
รายงานที่จัดตั้งข้ึน (โปรดดูข้อ 6.5.1 เกี่ยวกับวิธีการรายงาน) 

 

พฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ – พนักงานหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนมิิตฯ ต้องไม่: 
ก) ประพฤติทางกายในลักษณะทีไ่ม่เหมาะสม หรือพัฒนาความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก โดยไม่ค านึงถึงเกณฑ์อายุท่ียอม

ให้ร่วมประเวณไีดต้ามกฎหมายหรอืเกณฑ์อายุแห่งการบรรลุนิตภิาวะ นี้ยังรวมถึงการยินยอมหรือการไม่เอาผิดต่อ
พฤติกรรมข้างต้น รวมทั้งการเลี้ยงดูเด็กหรือการไม่เอาผิดต่อการแต่งงานของเด็กโดยบิดามารดาหรือครอบครัว (อายุ
ต่ ากว่า 18 ปี) 

ข) พัฒนาหรือแสวงความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ได้รับประโยชน์ใดทุกวัย ความสัมพันธด์ังกล่าวไม่สามารถเป็นท่ียอมรับได้
และจะไมย่อมให้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยเรื่องความแตกต่างของอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันตามธรรมชาติ  ซึ่ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการท าลายความน่าเชื่อถือและการยดึถือหลักคุณธรรมของความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม
หรืองานด้านการพัฒนาของมลูนิธิศุภนิมิตฯ 

ค) แสวงประโยชน์หรือทารณุกรรมทางเพศต่อผู้ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก  พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็น
การกระท าความผดิอย่างร้ายแรง 

ง) แลกเปลีย่นเงิน การจ้างงาน สินคา้ หรือบริการเพื่อประเวณี (รวมถงึความชอบทางเพศ รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสร้างความอับ
อาย การท าให้เสื่อมเสยี หรือพฤตกิรรมที่แสวงประโยชน์ หรือการซือ้บริการทางเพศ) หรือความต้องการอื่นๆ ท่ีเป็น
การแสวงประโยชน์โดยเดด็ขาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือท่ีมีพร้อมอยู่แล้วให้กับผูไ้ด้รบัประโยชน์ 

จ) ลูบไล้ จับ จูบ กอดหรือสัมผัสเด็กหรือผูไ้ด้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามวัฒนธรรม 
ฉ) ใช้ภาษา ให้ค าแนะน าหรือเสนอให้ค าแนะน าแก่เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

รวมถึงภาษาท่ีก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าหรือรู้สึกด้อยคณุค่า หรือเหยียดหยามหรือท าให้เสื่อมเสยี  
ช) ใช้เวลาอยู่กับเด็กหรือผูไ้ด้รบัประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่เพียงล าพังมากเกนิไปหรือโดยไม่จ าเป็น หรือแยกตวัออกห่างจาก

ผู้อื่น หรืออยู่ในห้องหรือในพ้ืนท่ีที่เป็นส่วนตัว 
ซ) มีส่วนร่วมในพฤติกรรมกับเด็กหรอืผู้ไดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งผิดกฎหมาย ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถกูต้อง รวมทั้งการ

ปฏิบัติตามประเพณีทีเ่ป็นอันตราย การกระท าทางจิตวญิญาณหรือพิธีกรรมในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
สถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งอาจไม่ปลอดภัยหากกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ฌ) จ้างเด็กในรูปแบบใดๆของการใช้แรงงานเด็ก (รวมถึง “ช่วยงานบ้าน”) เว้นแต่ว่าเป็นประโยชน์สูงสดุของเด็กและ
สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (“แรงงานเด็ก” เป็นงานท่ีเป็นอันตรายและเต็มไปด้วยอันตรายต่อ
เด็กทางด้าน ร่างกาย จติใจ ทางสงัคมหรือทางศีลธรรม หรือรบกวนการเรยีนของพวกเขา)  

ญ) ตีหรือลงโทษทางร่างกายต่อเด็กในขณะที่เด็กอยู่ในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือพนักงาน หรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง
กับมูลนิธิศุภนมิิตฯ ที่ก าลังด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ  

ฎ) ไปกับเด็กตามล าพังในยานพาหนะเพื่องานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เว้นแต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และด้วยความยินยอม
จากบิดามารดา/ผู้ปกครอง หรืออยู่ในการรับรู้และเห็นชอบจากบุคคลที่เช่ือถือได ้

ฏ) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ระบอุัตลักษณ์ของผู้นั้นในทางที่ผิด หรอืใช้ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ 

ฐ) สื่อสารกับเด็กในพ้ืนท่ีโปรแกรมของมูลนิธิศุภนิมติฯผ่านช่องทางดิจิทัล (ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, 
Instagram) ผ่านเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น การส่งข้อความสั้นๆ Line, Skype) หรือออนไลน์ โดย
ผู้ปกครองเด็กไมไ่ด้อนุญาตหรือรับทราบ นอกจากน้ี ห้ามพนักงานหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกับมูลนิธิศุภนมิิตฯ สื่อสาร
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ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ช่องทางดิจิตอลหรือออนไลน์ กับเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ในทางที่ไม่เหมาะสม
หรือสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ   

ฑ) นิ่งเฉย ปกปิด หรือเปดิทางให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งละเมดิแนวทางการปกป้องคุ้มครอง หรือการละเมิดนโยบายการ
ปกป้องคุ้มครอง โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมลูนิธิมูลนิธิศภุนิมิตฯ ซึ่งเป็นทีร่ับทราบหรือต้องสงสัย 

 

2.1.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมลูนิธิศุภนิมติฯ ในส่วนที่ไม่จ าเป็นต้องลงนามในนโยบายการจัดการการปกป้องคุ้มครองฯ 
(โปรดดูข้อ 1.3) อย่างน้อยที่สุดจะต้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้รับการอธิบายท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครองเหล่านี ้

 

2.2 การลงโทษทางวินัย: การไม่ปฏิบตัติามระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศภุนมิิตฯ หรือการ
ไม่ปฏิบตัิตามข้อใดข้อหนึ่งของนโยบายการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือพฤติกรรมอื่นที่ไม่เหมาะสมต่อ
เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือการไมร่ายงานเหตุการณก์ารปกป้องคุ้มครองที่กระท าโดยพนักงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมลูนิธิมูลนิธิศภุนิมิตฯที่เป็นท่ีทราบหรือต้องสงสยั จะเป็นเหตุให้ต้องได้รับการลงโทษทางวินัย 
รุนแรงถึงขั้นเลิกจ้างงานหรือสิ้นสดุการร่วมพันธกิจกับมูลนิธิศภุนิมติฯ และถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

3. การสรรหา 
3.1 การคัดกรอง : มลูนิธศิุภนิมติฯแหง่ประเทศไทยด าเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในการคัดกรองเพื่อแยกบคุคลทุกคนท่ี

อาจหาทางใช้มูลนิธิศุภนิมติฯ เพื่อกระท าอันตรายต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งมีการกระท าใน
อดีตชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากอันตรายดังกล่าวท่ีไม่สามารถยอมรับได้ออกไป มาตรการเหล่านี้รวมถึงการกล่าวถึง
การปกป้องคุ้มครองเด็กในเอกสารการสมัครงาน ระหว่างการสัมภาษณ์งาน และสอบถามจากบุคคลอา้งอิง 
มาตรการเหล่านี้รวมถึงการจัดการการปกป้องคุ้มครองในการประกาศรับสมัครงาน (ตามรูปแบบและชอ่งทางที่
เหมาะสม) การสมัคร การสัมภาษณ์ และบคุคลที่อ้างอิง มาตรการคดักรองในการปกป้องคุ้มครองจะใช้กับผู้สมัคร
งาน คณะกรรมการอ านวยการมลูนิธิฯ อาสาสมัคร พนักงานฝึกหดัทกุคน และผูร้ับช่วงสัญญาแตล่ะรายที่สามารถ
เข้าถึงเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้ ในระหว่างกระบวนการการ
สัมภาษณ์ ผูส้มัครจะถูกถามเกี่ยวกับประสบการณ์ท างานทีเ่กี่ยวข้องกับเด็กก่อนหน้านี้ ส าหรับบุคคลที่อ้างอิงที่
ผู้สมคัรให้ข้อมลูไว้ จะถูกถามค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สมัครที่จะท างานกับผู้ใหญ่และเด็กที่เปราะบาง 
หรือส าหรับหน่วยงานที่มุ่งเน้นการท างานกับเด็ก เอกสารเกี่ยวกับบคุคลที่อ้างอิงจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มประวัติบุคคล 

 

โปรดพึงตระหนักว่า ผูส้นับสนุนเงนิทุนรายใหญ่อาจมีข้อก าหนดในการคัดกรองโดยเฉพาะส าหรับงานที่พวกเขาให้เงินทุน 
ดังนั้นควรตรวจสอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกีย่วกับการให้เงินทุน 

3.2 การตรวจสอบตัวตนและภูมิหลัง: ผู้สมคัรงาน คณะกรรมการอ านวยการมูลนิธฯิ และพนักงานฝึกหัด ตลอดจน
บุคลากรของผูร้ับช่วงสัญญาและผูร้่วมพันธกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องจะตอ้งให้ความมั่นใจต่อมูลนิธฯิ และชุมชนในการ
ควบคุมดูแลบุคลากรในความรับผดิชอบ รวมทั้งต้องมีการท าความเข้าใจเพื่อขอความร่วมมือจากองคก์รร่วมพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ ใหส้ร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองเดก็ และผูไ้ดร้ับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ ก่อนท่ีจะมี
การจ้างงานหรือการเข้ามสี่วนร่วมกับมูลนิธศิุภนมิิตฯ และหลังจากนัน้เป็นระยะๆ ตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
เหมาะสมกับบริบท ในส่วนของอาสาสมัครชุมชน ไมจ่ าเป็นต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรม แต่ใหม้ีการรับรอง
อย่างเป็นทางการจากผู้น าในท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ครูประจ าโรงเรียน ผู้น าชุมชน ผู้น าชมรมเยาวชน ผูน้ าศาสนา หรือ
บุคคลอื่นๆ ที่ท าหน้าท่ีในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ทั้งนีบุ้คคลที่มีการพิพากษาลงโทษในการก่ออาชญากรรมใดต่อเด็กหรือการแสวงประโยชน์หรือการทารุณกรรมทางเพศ
ต่อผู้ใหญ่จะไม่ไดร้ับการวา่จ้างหรอืเข้ามีส่วนร่วมกับมลูนิธิศุภนิมติฯ และไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ถูกบรรจุในต าแหน่งท่ี
สามารถเข้าถึงเด็กหรือผูไ้ด้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ หรือเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของพวกเขา 
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4. การเย่ียมชมโครงการมูลนิธิศภุนมิิตฯ 
4.1 ผู้เยี่ยมชม: ผู้เยี่ยมชมจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายนีร้วมถึงผู้ที่จะไปยังโปรแกรมภาคสนามของมูลนิธิศภุนมิิตฯ ซึ่ง

รวมถึงผู้อุปการะ ผู้บรจิาค และผูแ้ทนอ่ืนๆ จากส านักงานท่ีสนับสนนุเงินทุน เช่น บล็อกเกอร์ ผู้อุปการะที่เป็นผู้มี
ช่ือเสียง หรือนักข่าวท่ีไดร้ับเชิญจากมูลนิธิศุภนมิิตฯ ข้าราชการหรือผู้บริจาคที่เป็นองค์กรหรือสถาบันที่ประจ าการ
อยู่ในประเทศไทย ไม่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการปฐมนเิทศน์เกี่ยวกับระเบียบการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิฯ แต่ต้อง
เข้าเยี่ยมพร้อมกับพนักงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ  แต่อย่างไรกต็ามหากการเยี่ยมชมโครงการในครั้งนั้น ๆ มีการพบปะ
กับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ของมูลนิธิศุภนมิิตฯ ต้องไดร้ับการปฐมนเิทศเกี่ยวกับระเบยีบการปกป้อง
คุ้มครองของมูลนิธิฯ และต้องเข้าเยี่ยมพร้อมกับพนักงานของมูลนิธศิุภนิมิตฯ 

4.2 การจัดเตรียมการเยี่ยมชม: การเยีย่มชมของผู้อุปการะและผู้บริจาคภาคเอกชน และผู้เยีย่มชมต่างชาติอื่นๆ ท้ังหมด 
จะต้องไดร้ับการอนุมัติล่วงหน้าจากท้ังส านักงานต้นทางของผู้เยี่ยม และส านักงานใหญ่ของมูลนิธิศภุนมิิตแห่ง
ประเทศไทย ส าหรับผูเ้ยี่ยมชมท่ีอาจเป็นผู้อุปการะหรือผู้บริจาค ส านักงานประเทศที่สนับสนุนเงินทุน (SO) จะ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองความประพฤตจิากประเทศต้นสังกัดและทางส านักงานใหญ่ของมูลนธิิศุภนิมิตฯ จะ
ด าเนินการตรวจสอบจากส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนการเยี่ยมชมภาคสนาม ทั้งนี้การด าเนินการจะกระท าเท่าที่
กฎหมายอนุญาตและเหมาะสมแกส่ถานการณ์ การเยี่ยมเด็กท่ีได้รับการอุปการะหรือการเยี่ยมชุมชนในโครงการของ
มูลนิธิศุภนมิิตฯ โดยทีไ่ม่ได้แจ้งล่วงหน้าและไม่ได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เยีย่มชม 

4.3 การปฐมนิเทศผู้เยีย่มชมเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครอง: มลูนิธิศุภนิมติฯมุ่งมั่นที่จะท าให้มั่นใจว่าผู้เยีย่มชมจะรักษาข้อ
ควรปฏิบัตติ่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของนโยบายนี้ ข้อก าหนดต่อไปนี้น ามาใช้กับผู้เยี่ยมชมโครงการหรือมีการติดต่อโดยตรง
กับสมาชิกในชุมชนในพื้นที่โปรแกรมของมูลนิธิศภุนิมิตฯ 
ก) ผู้เยี่ยมชมจากส านักงาน ศุภนิมิตสากล ส านักงานภมูิภาค และ ส านกังานใหญ๋อื่นใด ที่เป็นพนักงานหรือสมาชิก

ในคณะกรรมการอ านวยการ:  ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิศุภนิมติฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยย่อเกี่ยวกับ
ระเบียบวา่ด้วยพฤติกรรมการปกป้องคุ้มครอง ที่ควรทราบซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในบรบิทนั้น ตลอดจน
ประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏสิมัพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 

ข) ผู้เยี่ยมชมท่ีไมไ่ดเ้ป็นพนักงานหรือสมาชิกในคณะกรรมการอ านวยการของมูลนิธิศุภนมิิตฯ: ผู้เยีย่มชมดังกล่าว
ทั้งหมดจะได้รับฟังสรุปเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมติฯ (โปรดดูข้อ 
2.1) และการป้องกันอันตรายในการติดต่อสื่อสาร (โปรดดูข้อ 5.4) เมื่อเดินทางถึงยังสถานท่ีเยี่ยมชม ผู้เข้าเยีย่ม
จะไดร้ับการปฐมนิเทศเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาโดยย่อและลงนามรบัทราบและยอมรับระเบยีบจาก
ส านักงานโครงการก่อนการเยี่ยมชม การรับทราบท่ีลงนามจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มโดยส านักงานของพื้นที่น้ันๆ โดย
การเยี่ยมชม จะต้องมีพนักงานของมูลนิธิศุภนิมติฯ ร่วมและน าเยี่ยมชมโครงการเสมอ 

4.4  การเยี่ยมเด็กในความอุปการะ: 
ก)  การเยี่ยมเด็กต้องมีการจัดสถานท่ีเยี่ยมเด็กไวล้่วงหน้าโดยใช้สถานท่ีที่เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่ของมลูนิธ ิ     

ศุภนิมิตฯ อยู่ด้วยทุกครั้งและตลอดเวลาของการใช้เวลากับเด็ก และให้มีการตกลงเรื่องระเบียบและเวลาของ
การเยี่ยมล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง  

ข) มูลนิธิศุภนมิิตฯ ไมส่นับสนุนการแลกเปลีย่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์
โดยตรงระหว่างผู้อุปการะกับเด็กในทุกกรณ ี
 

5. การติดต่อสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.1 ความมีศักดิ์ศรี: มลูนิธิศุภนมิิตฯ จะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายภาพส่วนบุคคลจะค านึงถึงประเพณีหรอืข้อปฏิบัติ

ท้องถิ่นก่อนท่ีจะถ่ายภาพหรือถ่ายท าเรื่องราว และมูลนิธิศภุนิมิตฯ รบัรองว่าภาพเป็นการแสดงออกที่สอดคล้องกับ
บริบทและข้อเท็จจริง ในการสื่อสารทุกรูปแบบ เด็กและผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญจ่ะได้รับการปฏบิัติและถูก
กล่าวถึงด้วยความมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่เช่นเหยื่อท่ีต้องยอมจ านนหรือถูกช้ีน าให้แสดงท่าทางยั่วยวนทางเพศ 

5.2 ความยินยอม: เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญซ่ึ่งเป็นผู้ถูกบรรยายถึง ถูกถ่ายภาพ และ/หรือถูกบันทึกวีดิโอ
โดยพนักงานของมูลนิธิศุภนมิิตฯ จะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษร
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หมายความว่าบุคคลนั้นมีความเข้าใจอย่างดีในวัตถุประสงค์ของการรายงานหรือการถ่ายภาพ และใหก้ารอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสิ่งนั้น หากบุคคลผู้นั้นเป็นเด็ก จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา
มารดา  ผู้ปกครอง หรือองค์กรหรอืบุคคลอื่นตามที่กฎหมายก าหนด ในสถานการณต์่อไปนี้ จะต้องไดร้ับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเด็ก (ตามความเหมาะสมส าหรับอายุ) หรือผูไ้ด้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่: 
ก) เด็ก/ผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญท่ี่อาจถูกระบุถึงตัวตนของเขาได้ หรือ 
ข) ลักษณะทีล่ะเอยีดอ่อนในการเปดิเผยข้อมูลหรือสถานการณ์ส่วนบุคคลอาจอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความ

เป็นส่วนตัว ศักดิศ์รี ความปลอดภยัหรือช่ือเสียงของพวกเขา หรือ 
ค) ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับก าหนดเป็นอย่างอื่น 

5.3 การให้ความรูเ้รื่องดิจิทลั: มูลนิธิศภุนิมิตฯ สนับสนุนเด็กท่ีอยู่ในความอุปการะ (Registered Children - RC) และ
บิดามารดา/ผู้ดูแลของพวกเขา ตลอดจนเด็กคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ที่จัดโดยมลูนิธิศุภนมิิตฯ เพื่อให้เข้าใจวิธีใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจติอลอย่างปลอดภยัและ
เหมาะสม ในขณะเดยีวกันก็สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสามารถตอบโต้ต่อการคุกคามหรือเหตุการณไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 

5.4 การป้องกันอันตรายในการติดต่อสื่อสาร: มูลนิธิศภุนิมิตฯ มุ่งมั่นท่ีจะเล่าเรื่องที่สรา้งความตระหนักและส่งเสริมการ
แก้ปัญหาเพื่อยุตคิวามรุนแรงและการกระท าทารุณกรรมต่อเด็กและผู้ไดร้ับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ มลูนธิิศุภนิมิตฯใช้
ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันอันตรายผ่านการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทลั (รวมทั้งภาพถ่าย/วีดิโอ/
คลิปเสียง เรื่องราว บทความ หรือสื่อวัสดุในการสื่อสารอื่นใด): 

ก) ข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของเด็กและผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่จบัภาพ เก็บบันทึก หรือส่งผ่านทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์หรือโทรศพัท์มือถือได้รับการป้องกันด้วยรหสัผ่าน นอกจากน้ีข้อมลูจะไดร้ับการดูแลตาม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลในปัจจุบันของมูลนิธิศภุนิมิตฯ ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง
การเข้ารหสัและข้อก าหนดอื่นๆ 

ข) ในที่ใดก็ตามที่เป็นไปได้ จะมีมาตรการเพื่อป้องกันการท าส าเนาภาพทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มูลนิธิศุภนมิิตฯ (การใช้ฟังก์ช่ันการพิมพ์เส้นลายน้ าแบบดิจิทัลและฟังก์ช่ันปิดทางการคลิกขวาตามมาตรฐานข้ันต่ า
ขององค์กรร่วมพันธกิจสากล ส าหรับการปรากฎภาพบนอินเทอร์เนต็) 

ค) การตระหนักถึงความเปราะบางเปน็พิเศษของเด็ก เนื้อหาท่ีโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยดีจิิทัลต้องไมม่ี
ช่ือสกุล หมายเลขประจ าตัวการอปุการะของเด็ก หรือสถานท่ีตั้ง/ทีอ่ยู่ส่วนบุคคลของเด็ก 

ง) สื่อวัสดุที่มเีด็กหรือเด็กๆ จะไม่ถูกติดป้ายระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์อย่างชัดแจ้งหรือมสี่วนใดของช่ือเด็กปรากฎอยู่ 
ทางเลือกที่ยอมรับได ้ก็คือการไมร่ะบุข้อมูลที่แท้จริงของภาพถ่ายของเด็ก โดยใช้เพียงช่ือจริงของเด็กเท่าน้ันกับพื้นที่
โครงการหรือที่ตั้งส านักงานโครงการ 

จ) มูลนิธิศุภนมิิตฯ ไมส่นับสนุนการสือ่สารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยตรง ท่ีไม่ถูกรับรู้โดยมลูนิธิศุภนมิิตฯ ระหว่าง: ผู้
อุปการะ/ผู้บรจิาค/ผู้เยีย่มชมกับเด็กที่อยู่ในความอุปการะ/เด็กที่ไมไ่ด้อยู่ในความอุปการะ และระหวา่งพนักงาน/
อาสาสมัคร/องค์กรอื่นๆ ในเครือของมูลนิธิศุภนิมติฯ กับเด็กท่ีอยู่ในความอุปการะ/เด็กที่ไมไ่ด้อยู่ในความอุปการะ 
ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นท่ีเขา้ใจได้ แตท่ั้งนี้ต้องได้รับการอนญุาตด้วยลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของ
เด็ก 

ฉ) มูลนิธิศุภนมิิตฯ จดัให้มีการรายงานและช่องทางในการตอบสนองเพือ่ให้ผู้อุปการะ ผูบ้ริจาค ผู้เยีย่มชม เด็กหรือ
ผู้ดูแลสามารถรายงานเหตุการณ ์(ใดๆ) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรูส้ึกไม่สบายใจหรือถูกคุกคาม 

ช) ชุดข้อมูลของคู่มือผู้อุปการะ เว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนมิิตฯ โดเมน และหน้าโปรไฟล์ของสื่อสังคมออนไลน์มีการเปดิ
ช่องส าหรับการรายงานในข้อกังวลเรื่องการคุ้มครองเด็กหรือเหตุการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึ้น 
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5.5 การละเมิดนโยบายการตดิต่อสื่อสารเพื่อการรายงาน สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยดีิจิทัล: การละเมิดนโยบายนี้
ทั้งหมดควรถูกรายงานไปยังผู้ประสานงานการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมติฯ  ผู้ประสานงานฝ่ายการปกป้อง
คุ้มครองระดับภมูิภาค หรือผู้อ านวยการฝ่ายปกป้องคุ้มครองศุภนมิติสากล การตอบสนองจะขึ้นอยู่กบัขนาดของ
ความเสีย่งและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่อเด็กหรือผูไ้ดร้ับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ ่
 

6. เหตุการณ์การปกป้องคุ้มครองและระเบียบว่าด้วยการตอบสนอง 
6.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์การปกป้องคุ้มครอง: มูลนิธิศุภนมิิตฯ จะต้องสอบสวนและตอบสนองต่อรายงานการ

กระท าทารณุต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ในโปรแกรมของมูลนิธิศุภนิมติฯ ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายท้องถิ่น มูลนิธิศภุนิมิตฯ จ าแนกเหตุการณ์การปกป้องคุ้มครองออกเป็นสามประเภทในการก าหนดการ
ตอบสนองของมูลนิธิศุภนิมติฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์และบทบาทของมูลนิธิศภุนิมิตฯ ตอ่เหตุการณ์
นั้นๆ 

6.2 เหตุการณ์ปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชนประเภทที่หน่ึง: การกระท าทารุณหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ในชุมชนที่
ซึ่งมูลนิธิศุภนมิิตฯ มีการด าเนินงานโปรแกรมและไม่ได้กระท าโดยพนักงานหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกับมูลนิธิศุภนิมติฯ 
เป็นเหตุการณ์ประเภทท่ีหนึ่ง  ส านักงานโครงการจะรายงานเหตุการณร์ะดับหนึ่ง ไปยังฝ่ายปกป้องคุ้มครองของ
มูลนิธิศุภนมิิตฯ ในกรณีที่มีอันตรายร้ายแรงคุกคามความอยู่รอด ความปลอดภัยหรือพัฒนาการของผูป้ระสบภัยที่
เป็นเด็ก ส านักงานโครงการในแตล่ะพื้นท่ีจะมีแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุการณ์ (SIPP) ของ
ตนเองที่มีแนวทางเฉพาะและน ามาใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ตระหนักถงึความรับผดิชอบ การด าเนินการและข้อจ ากัด 
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ส าหรับทีมงานท้องถิ่นที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ประเภทที่หน่ึง 

6.3 เหตุการณ์ในการป้องกันประเภทที่สอง: เหตุการณ์ประเภททีส่องหมายถึงการกระท าใดๆ ที่ละเมดินโยบายนี้ ซึ่งท า
ให้เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ตกอยู่ในความเสี่ยงโดยตรงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่เป็นที่ซึ่งเชื่อได้ว่า
อันตรายนั้นยังไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะรายงานเหตุการณป์ระเภทที่สองไปยังฝา่ยปกป้องคุม้ครองของ
องค์กรศุภนิมิตสากล ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากที่ไดร้ับทราบในครัง้แรก การตอบสนองจะด าเนินงานโดยส านักงาน
ใหญ่ของมูลนิธฯิ (NO) ที่มีการควบคุมดูแลและรับผดิชอบโดยผู้อ านวยการฝ่ายปกป้องคุ้มครองขององค์กรศุภนิมติ 
สากล และการสนับสนุนจากผู้ประสานงานฝา่ยการปกป้องคุ้มครองระดับภูมิภาค (Regional) 

6.4 เหตุการณ์ในการปกป้องคุ้มครองประเภทที่สาม: เหตุการณ์ประเภทที่สาม เป็นการกล่าวหาหรือการปรักปร าการท า
ร้ายหรือการกระท าทารณุต่อเด็กหรือผูไ้ด้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมลูนิธ ิ     
ศุภนิมิตฯ หากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็ก จะมเีหตุการณ์ทีเ่กี่ยวข้องอีกสองลักษณะคือ: ความตายหรือการบาดเจ็บ
สาหัสของเด็กในขณะที่เข้าร่วมหรอือยู่ในกิจกรรมของมูลนิธิศภุนิมติฯ หรือเกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับมลูนิธิศุภนิมิตฯ 
โดยตรง หรืออุบัติเหตุทางถนนท่ีเกี่ยวข้องกับยานพาหนะของมูลนิธศิุภนิมิตฯ หรือคนขับที่เกี่ยวข้องกบัมูลนิธิศุภ
นิมิตฯ ซึ่งท าให้เด็กไดร้ับบาดเจ็บหรือเสยีชีวิต มูลนิธิศภุนิมิตฯ จะรายงานเหตุการณ์ประเภทที่สามที่เกิดขึ้นจริง 
หรือท่ีกล่าวหาไปยังฝ่ายปกป้องคุ้มครองขององค์กรศุภนิมิตสากลภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากการรับแจ้งครั้งแรก การ
ตอบสนองจะด าเนินงานโดยส านักงานใหญ่ของมูลนิธฯิ (NO) ที่มีการควบคุมดูแลและรับผิดชอบโดยผูป้ระสานงาน
ฝ่ายปกป้องคุ้มครองขององค์กรศุภนิมิตสากลและการสนับสนุนจากผู้ประสานงานการปกป้องคุ้มครองระดับภูมิภาค 
ในที่ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับมีอ านาจสั่งการจะต้องแจ้งข้อก าหนดในการให้เงินทุน หรือข้อตกลงกับองคก์รศุภนิมติ
สากล ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานประเทศที่สนับสนุนเงินทุนโดยทันทีดว้ยการประสานงานกับฝ่ายกฎหมายขององค์กร
ศุภนิมิตสากล (WVI Legal) 

6.5 การรายงาน: พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิศุภนิมติฯ ทั้งหมดจะต้องรับผดิชอบและมีภาระหน้าท่ีในการ
รายงานการกระท าทารณุต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ทีต่้องสงสัย (หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้อง
คุ้มครองอื่นๆ รวมทั้งการละเมิดนโยบายนี้) ที่เช่ือมโยงกับมลูนิธิศุภนิมิตฯ หรือโปรแกรมของมูลนิธิศภุนิมิตฯ 
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นอกจากนี้ จะต้องรายงานข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทารณุกรรมหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศซึ่งกระท า
โดยผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมทีอ่ยู่ภายนอกมลูนิธิศุภนิมติฯ โดยทนัที ในท่ีซึ่งมีการจัดตั้งกลไกระหว่างหน่วยงาน 
จะมีการใช้สิ่งเหล่านีเ้พื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปรึกษากับผู้ประสานงานฝา่ยปกป้องคุ้มครองของศุภนิมิตฯ 
ในกรณีของส านักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ หรือฝ่ายตอบสนองระดับสากล 

6.5.1 พนักงานหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกับมูลนิธิมูลนิธิศภุนิมิตฯ สามารถรายงานด้วยวิธีดังต่อไปนี ้
ก) รายงานผ่านอีเมล์ THAO_ireport@wvi.org  เพื่อรายงานต่อในระบบการจัดการเหตุการณ์แบบบูรณาการ 

(IIM - www.worldvisionincidentreport.ethicspoint.com)  
ข) รายงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนงานปกป้องคุ้มครองเพื่อรายงานต่อในระบบ IIM 
ค) รายงานผ่านแอพพลเิคชั่นไลน์งานปกป้องคุ้มครองเพื่อรายงานต่อในระบบ IIM 
ง) รายงานผ่านอีเมลโ์ดยตรงถึงผู้อ านวยการเพื่อรายงานต่อในระบบ IIM 
จ) รายงานผ่านช่องทางสายด่วนของศุภนิมิตสากล  (whistleblower-http://worldvision.ethicspoint.com) 

6.6 การเปิดเผย: ในขณะที่มลูนิธิศุภนมิิตฯ รักษาข้อมลูที่เป็นความลับส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การปกป้อง
คุ้มครอง มูลนิธิศภุนิมิตฯ อาจเปดิเผยข้อมลูเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น เมื่อไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อ
สนับสนุนการฟ้องร้องด าเนินคดีทางอาญาที่ต้องสงสัย หรือเพื่อให้เปน็ไปตามเจตนารมณ์ของผู้บรจิาคและเงื่อนไข
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้และความรับผิดชอบ หรือเพื่อสนับสนุนการป้องกันเหตุการณ์ใน
อนาคต หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
 

ทั้งนีข้้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเหตุการณ์การปกป้องคุ้มครองท่ีก าลังด าเนินการ และข้อมลูเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อดีต จะมีการเปดิเผยเฉพาะกับผูท้ี่อยู่ในเกณฑ์ "จ าเป็นท่ีจะต้องรู้"ตามที่เห็นว่าจ าเป็นโดยส านักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ 
หรือส านักงานภมูิภาคหรือฝา่ยปกป้องคุ้มครองของศุภนิมิตสากล หากเป็นไปได้ว่าข้อมลูที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ
ผู้ถูกกระท า หรือเกี่ยวกบัความรุนแรงต่อเด็กหรือผู้ใหญจ่ะไม่ถูกเก็บเป็นความลบั ซึ่งอาจท าให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องมี
ความเสีย่งหากเข้าถึงโดยฝ่ายทีไ่มไ่ด้รับอนญุาต จะต้องไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมลูดังกล่าวไว ้
 

มูลนิธิศุภนมิิตฯ จะไม่รับหรือเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพ เว้นแต่ตามที่
จ าเป็นน้อยท่ีสดุเพื่อให้แน่ใจว่ามูลนิธิศภุนิมิตฯ จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม ข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวจะ
ถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครดัและไดร้ับการคุม้ครองตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมลูและการ
คุ้มครองข้อมูลตาม พระราชบัญญตัิข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

6.7 การรายงานต่อเจ้าหน้าท่ี:  มลูนิธศิุภนิมิตฯ จะประเมินการรายงานการละเมิดการปกป้องคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่
ทางกฎหมายที่เหมาะสมโดยประเมินภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรายงาน ตลอดจนผลประโยชน์ของ
ผู้ถูกกระท า โดยทั่วไปจะต้องท ารายงาน เว้นแต่จะมีการตดัสินใจว่ารายงานอาจมีแนวโนม้ที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ยิ่งข้ึนแก่ผู้ที่ถูกกระท าหรือผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อในอนาคต 

 

7. เร่ืองท่ีต้องพิจารณาเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองในการด าเนินงานโปรแกรม 
7.1 สิ่งส าคญัของการปกป้องคุ้มครองในงานโปรแกรม: ในแผนทั้งหมดทีค่รอบคลมุพันธกิจท้ังสามแนวทาง มูลนิธ ิ     

ศุภนิมิตฯ หาแนวทางที่จะไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานของเรา และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยให้เด็กๆ ปลอดภัยยิ่งข้ึนภายในครอบครัวและชุมชนของพวกเขา ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาในระหว่างการ
ออกแบบโปรแกรมการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภยัคุกคามและปญัหาในท้องถิ่น และโน้มน้าวผู้ปฏิบัติงานและกลุ่ม
ต่างๆ ในท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่ปลอดภัยยิ่งข้ึนส าหรับเด็กและผู้ได้รบัประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ นอกจากนั้นในการ
ออกแบบโปรแกรมส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังไดม้ีการพิจารณาการป้องกันภัยคุกคามด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติม
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จากการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีอยู่ 
7.2 กลไกการสะท้อนผลและการร้องเรียนของชุมชน: เด็ก บิดามารดา และผู้ใหญ่คนอื่นๆ ตระหนักถึงกลไกการ

ร้องเรียนที่จัดตั้งข้ึนในโครงการของมูลนิธิศุภนิมติฯ และสิทธิของพวกเขาท่ีจะปลอดภัยจากการทารณุกรรมและการ
แสวงประโยชน์ในโปรแกรมของมูลนิธิศุภนิมติฯ ทุกโปรแกรม โดยในทุกชุมชนทีมู่ลนิธิศุภนิมิตฯ ด าเนนิงานอยู่ เรา
จะ: 
ก) ท างานกับเด็กๆ และผู้ใหญ่ในชุมชนเพื่อช่วยให้พวกเขาจ าแนกการกระท าท่ีไมเ่หมาะสมโดยพนักงานหรือบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธศิุภนิมติฯ และเพื่อพัฒนากลไกการสะท้อนผลทีเ่หมาะสมกับบริบทของชุมชนซึ่งสมาชิก
ชุมชนสามารถรายงานทั้งข้อเสนอแนะทั่วไปและเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ของการประพฤติผิดโดยพนักงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมลูนิธิศุภนิมติฯ 

ข) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรายงานการกระท าทารณุต่อเด็ก การแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ หรือการ
ละเมิดอื่นๆ ของข้อปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยพนักงานหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศภุนิมติฯ 

7.3 การจัดตั้งสถาบันและการรับเป็นบตุรบุญธรรม: มูลนิธิศภุนิมิตฯ ไม่อ านวยความสะดวกในการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมหรือการสนับสนุนการจัดท ารูปแบบการจดัตั้งสถาบันหรือสถานสงเคราะห์เด็ก 

 

8. งานอุปการะ 
8.1 การป้องกันอันตรายในการด าเนินงานอุปการะ: การให้การอุปการะจะด าเนินการในลักษณะที่ค านึงความปลอดภัย

ของเด็กเป็นอันดับแรก ซึ่งหมายรวมถึงการตรวจสอบการโต้ตอบจดหมายของผู้อุปการะทั้งหมด การฝกึอบรม
พนักงานและการตดิตามเด็กเพื่อรบัรู้และตอบสนองต่อการทารณุกรรม การมีปฏิสมัพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับบิดา
มารดาและเด็กๆ การด าเนินงานโปรแกรมการคุ้มครองเด็กเพื่อหนุนเสรมิ การจดัการและการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลให้ปลอดภัย และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานโปรแกรมเท่านั้น 

8.2 การตอบสนองต่อการทารณุกรรม: การติดตามเยีย่มเยียนเด็กในอุปการะ เป็นกระบวนการที่เหมาะสมในการ
สนับสนุนเพื่อติดตามในกรณีที่เด็กต้องการการปกป้องคุ้มครองหรือในการด าเนินการสนับสนุนช่วยเหลอื หลังจากมี
รายงานการละเมิดหรือทารณุกรรม ดังท่ีก าหนดไว้ในแผนการเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ปกป้องคุ้มครอง
ระดับประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น 
 

9. การมีส่วนร่วมของเด็กอย่างปลอดภัย 
9.1 การป้องกันอันตรายจากการมสี่วนร่วมของเด็ก: มลูนิธิศุภนิมติฯ ท างานเพื่อท าให้เด็กเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น  ใน

การเป็นพลเมืองและผู้มสี่วนร่วมในความอยู่ดีมสีุขของตนเอง และเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายหรือผลที่ตามมา
ในทางลบอันเป็นผลมาจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยมลูนิธิศุภนิมติฯ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กใน
โปรแกรมและกจิกรรมจะขึ้นอยู่กบัการวิเคราะห์บริบทท่ีระบุความต้องการและผลที่คาดหวังอย่างชัดเจน พร้อมกับ
วิธีการที่โครงการจะวัดความก้าวหน้าต่อความส าเร็จ ในขณะเดียวกันก็มีการลดความเสี่ยงผ่านการประเมินความ
เสี่ยง 

9.2 จริยธรรม: กิจกรรมการมสี่วนร่วมของเด็กได้รบัการออกแบบและด าเนินการโดยยึดตามหลักการและจริยธรรมซึ่ง
รักษาผลประโยชน์สูงสดุของเด็กเป็นอันดับแรก 

9.3 การให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการมสี่วนร่วมของเด็ก: กิจกรรมการมสี่วนร่วมของเด็กเปน็การสมคัรใจ 
และไม่แบ่งแยก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เปราะบางท่ีสุด) และทั้งเด็กและบดิามารดา/ผูดู้แลจะท าการตัดสินใจเป็น
ลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับการมสี่วนร่วม รวมถึงการพิจารณาไตร่ตรองถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจมีอยู่ใน
การท ากิจกรรม 
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9.4 การเดินทางของเด็ก: เมื่อเป็นผลประโยชนส์ูงสุดของเด็ก บางครั้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ก็ช่วยให้เด็กๆ ได้เดนิทางไปร่วม
ในงานต่าง ๆ  ไปท ากิจกรรมหรือไปในโอกาสอื่นๆ ในกรณีนั้น บิดามารดาหรือผู้ดูแล หรือองค์กรหรือบุคคลอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนด ให้ความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย 
ความอยู่ดีมสีุข และการมสี่วนร่วมที่มีความหมายของเด็กเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในระหว่างการเดินทางซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศภุนิมิตฯ  อยา่งไรก็ตามมูลนิธศิุภนิมติฯ ไม่อ านวยความสะดวกให้เด็กเดินทางไปเยือนผู้
อุปการะที่อยู่ต่างประเทศ 

ค าจ ากัด
ความ: 

ผู้ได้รับประโยชน์: ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครอง มลูนิธิศุภนมิิตฯ ใช้ค าจ ากัดความที่กว้างในการให้ความหมาย ค าว่า 
"ผู้ไดร้ับประโยชน์" เพื่อให้รวมถึงไม่เพียงแต่ผูไ้ดร้ับประโยชน์โดยตรงจากโครงการที่เฉพาะเจาะจง แตย่ังรวมถึงเด็กหรือผู้ใหญ่
ที่อาจได้รับอันตรายอันเกิดจากพนักงานหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกับมูลนิธิศุภนิมติฯ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมมลูนิธิ
ศุภนิมิตฯทีไ่ดด้ าเนินงานอยู่ในชุมชน 

เด็ก: บุคคลใดก็ตามอายุต่ ากว่า 18 ปี นโยบายการปกป้องคุ้มครอง ครอบคลมุเด็กทุกคนและทุกท่ี ท่ีมกีารปฎสิัมพันธ์กับ
บุคลากรของมลูนิธิศุภนิมติฯ และองค์กรร่วมพันธกิจ (ไม่เฉพาะผูไ้ดร้ับประโยชน์เท่านั้น) 

การคุ้มครองเด็ก: มาตรการทั้งหมดที่ใช้เพื่อป้องกันและตอบสนองตอบต่อการทารณุกรรม การทอดทิง้ การแสวงประโยชน์
และการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ โดยความร่วมมือของส่วนงานศุภนิมิตสากล และการมสี่วนร่วมของเด็ก 

ผู้รับช่วงสัญญา: มูลนิธิศุภนิมติฯ ท าสัญญากับบุคคลและองค์กรทีไ่ม่ไดเ้ป็นพนักงานในการให้บริการส าหรับมูลนิธิศภุนิมิตฯ 
เป็นประจ า บุคคลและองค์กรทีไ่มใ่ช่พนักงานเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็น "ผู้รับช่วงสัญญาอสิระ" “ที่ปรึกษา" หรือ "ผู้ขาย" ด้วย 
และในเอกสารนี้เรียกว่าเป็น "ผูร้ับช่วงสัญญา" ผู้รับช่วงสญัญาเหล่านี้แตกต่างจากองค์กรร่วมพันธกิจซึ่งเป็นผู้ร่วมพันธกิจกับ
มูลนิธ ิ    ศุภนิมิตฯ ในการด าเนินกิจกรรมโปรแกรม (รวมถึงผูไ้ดร้ับเงินช่วง) โปรดดูผู้ร่วมพันธกิจด้ำนล่ำง 

องค์กรร่วมพันธกิจ: เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครอง องค์กรร่วมพันธกิจ คือองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน 
องค์กรที่แสวงหาก าไร หรือองค์กรที่ด าเนินโปรแกรมหรือกิจกรรมในนามของมูลนิธิศุภนมิิตฯ หรือร่วมมือกับมูลนิธิศภุนิมิตฯ 
และมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับมูลนิธิศภุนิมิตฯ องค์กรร่วมพันธกิจในที่น้ีอาจได้รับหรืออาจไมไ่ด้รับเงินทุนจากมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ก็ได ้

การปกป้องคุ้มครอง: ดูจากภายนอกส าหรับมลูนิธิศภุนิมิตฯ แล้ว มกัไม่ค่อยมคีวามแตกต่างระหวา่งการปกป้องคุ้มครองเด็ก
กับผู้ใหญ่ในการป้องกัน การรายงานและการตอบสนองต่อการท าร้ายหรือการกระท าทารณุต่อผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่
และเด็ก โดยพนักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับมูลนิธศิุภนมิิตฯ 

    การปกป้องคุ้มครองเด็ก: การป้องกัน การรายงานและการตอบสนองต่อการท าร้าย การทารณุกรรมหรือการแสวง
ประโยชน์จากเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมูลนิธิศภุนิมิตฯ นโยบายการ
จัดการการปกป้องคุ้มครองยังก าหนดให้มีการรายงาน/การส่งต่อในกรณีที่เด็กถูกกระท าทารุณที่มผีลตอ่เด็กในโปรแกรม
ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ แม้ว่าจะไมไ่ดก้ระท าโดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมติฯ ก็ตาม 

    การปกป้องคุ้มครองผู้ใหญ่: การป้องกัน การรายงานและการตอบสนองต่อการท าร้าย การทารณุกรรมหรือการแสวง
ประโยชน์จากผู้ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนมิิตฯ 

รวมถึงการป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ (Prevention of Sexual Exploitation and 
Abuse - PSEA) เป็นส่วนส าคญัของการปกป้องคุ้มครองที่อ้างถึงบ่อยๆ 

เหตุการณ์การปกป้องคุ้มครอง: โปรดดูข้อ 6.1 
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การแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ (Sexual Exploitation and Abuse - SEA) : ค าว่า "การแสวง
ประโยชน์ทางเพศ" หมายถึงการใช้สภาพที่มีความเปราะบาง อ านาจที่แตกต่าง หรือความไว้วางใจ ในการท าทารณุกรรมเพื่อ
จุดประสงค์ทางเพศ รวมถึง การได้ประโยชน์ทางการเงิน ทางสังคมหรือทางการเมืองจากการแสวงประโยชน์ทางเพศจากผู้อื่น 
ค าว่า "การทารุณกรรมทางเพศ" หมายถึงลักษณะการล่วงเกินทางเพศท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีคุกคามทางกาย ไม่ว่าจะโดยการใช้
ก าลังหรือภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือท่ีบีบบังคับ  

การป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ (PSEA): เป็นค าที่ใช้โดยองค์การสหประชาชาติและใน
กลุ่มขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในการอ้างถึงมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องผู้ที่เปราะบางจากการแสวง
ประโยชน์และการทารณุกรรมทางเพศโดยผู้ให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม  

อาสาสมัคร: บุคคลผู้ทีไ่มไ่ด้เป็นลกูจ้างของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือไมม่ีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะตอ้งท างานให้กับมูลนิธ ิ      
ศุภนิมิตฯ แต่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจโดยอิสระและปราศจากความคาดหวังในเงินหรือค่าตอบแทนอื่น สละเวลา ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและความช านาญของตนเองให้กับงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ "อำสำสมัคร" ประกอบด้วย "อำสำสมัครทำงธุรกิจ"    
ในส านักงานของมูลนิธิศุภนิมติฯ หรือองค์กรร่วมพันธกิจกับมลูนิธิศภุนิมิตฯ "อำสำสมัครผู้สนับสนุน" ซึ่งไม่ได้ติดต่อทาง
กายภาพกับเด็กทีไ่ดร้ับการอุปการะหรือเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา 'อำสำสมัครชุมชน' ผู้ซึ่งเป็นอาสาสมคัรในนามของชุมชน
ของตนเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบของชุมชนในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯที่ก าลังด าเนินอยู่ และอาสาสมัครหรือ 
"พนักงำนท่ีมีแรงจูงใจ" จากกลุ่มหรือชุมชนที่มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อาสาสมัครทุกประเภทจะอยู่
ภายใต้นโยบายการจัดการการปกป้องคุ้มครองที่ใช้บังคับ ยกเว้น อาสาสมัครชุมชนที่มีข้อปฏิบตัิดังตอ่ไปนี้: 

1. อาสาสมัครชุมชนไม่ได้มีการติดต่อทางกายภาพกับเด็กที่ได้รับการอุปการะหรือบันทึกเอกสารของเด็กซึง่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินกิจกรรมอาสาสมัครของพวกเขา และ 

2. นอกเหนือจากการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน มูลนิธิศุภนมิิตฯ ไมไ่ด้ก าหนดรูปแบบวิธีการเพื่อให้กิจกรรมที่ด าเนินการบรรลผุล 
และ 

3. ชุมชนไม่รับรูห้รือถือว่าบุคคลนี้เปน็ ‘ส่วนหน่ึงของงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ’ เนื่องจากกิจกรรมอาสาสมัครของพวกเขา 
และหากพวกเขาเกิดท าร้ายเด็กหรือผู้ใหญ่ จะไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 
 

พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัมูลนธิิศุภนมิิตฯ: หมายถึงกลุ่มคนท่ีรับผิดชอบอย่างเตม็รูปแบบในนโยบายและระเบียบว่า
ด้วยการปกป้องคุ้มครองของมูลนธิิศุภนิมิตฯ รวมถึงพนักงาน พนักงานฝึกหัด อาสาสมัคร และคณะกรรมการอ านวยการ 
ตลอดจนบคุคลภายนอก รวมทั้งผูเ้ยี่ยมชม อาสาสมคัรชุมชน ผู้รบัช่วงสัญญา ผู้ร่วมพันธกิจ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ร่วมพันธกิจหรือผู้รับช่วงสัญญาทั้งหมด 

ภูมิหลัง: นโยบายนี้จะแทนท่ีและรวมอยู่ในมาตรฐานการคุ้มครองเด็กขององค์กรพันธมิตรซึ่งไดร้ับการอนุมตัิเมือ่เดือนมกราคม 2000 
(และปรับปรุงในปี 2012 และ 2016) และมาตรฐานเฉพาะกาลว่าดว้ยการปกป้องคุ้มครองเด็กในสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีได้รับการ
อนุมัติในเดือนพฤษภาคม 2011 

 

 


