บันทึกผลการพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน
เลขที่ กน.อพร.RC 002/2554 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ตามระเบียบองค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
ว่ าด้ วยการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนของประชาชน พ.ศ.2553
โดย คณะอนุกรรมการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรียนจากประชาชน

เรื่ องร้ องเรี ยน 1. รายการ “ฉันจะเป็ นชาวนา” ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
นําเสนอภาพและเสียงของบุคคลอื่นโดยไม่ขออนุญาต
2. รายการ “ตอบโจทย์ ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ดําเนินรายการโดยไม่แจ้ ง
ให้ ผ้ รู ับเชิญทราบประเด็นและรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้ ชดั เจน และมีการเปลี่ยนชื่อ
ประเด็นจากที่แจ้ งไว้ และใช้ คําถามเชิงรุกโดยไม่ให้ โอกาสผู้ให้ สมั ภาษณ์ชี ้แจง
3. รายการ “เปิ ดปม” ตอน “แชร์ ล๊อตเตอรี่ ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ผ้ เู สียหายที่ไปแจ้ งความสถานีตํารวจโดยสัญญาว่าจะไม่เผยแพร่ภาพ
ของผู้เสียหาย แต่ไม่ทําตามข้ อตกลงทําให้ ผ้ เู สียหายเกิดความอับอายและเสียหาย
1. เรื่ องร้ องเรี ยน รายการ “ฉันจะเป็ นชาวนา” ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้ รับการร้ องเรี ยน
ว่าผู้ดําเนินรายการได้ นําภาพและเสียงการสนทนาหารื อกันเป็ นการส่วนตัวระหว่างผู้ร้องเรี ยนกับผู้ดําเนิน
รายการ แพร่ ภาพในรายการฯ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ร้องเรี ยนก่อน ทัง้ ๆที่ผ้ ู
ร้ องเรี ยนได้ แจ้ งให้ ผ้ ดู ําเนินรายการทราบล่วงหน้ าแล้ วว่าไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ ภาพการพูดคุยส่วนตัวดังกล่าว
ต่อสาธารณะ เนื่องจากเป็ นประเด็นที่มีความอ่อนไหว กรณีดงั กล่าวถือว่าผู้ดําเนินรายการ และสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสกระทําการละเมิดสิทธิสว่ นตัว สร้ างความเสียหายให้ กบั ผู้ร้องเรี ยน ทําให้ เสียชื่อเสียงในการทํางาน
ทังในปั
้ จจุบนั และในระยะยาว จึงขอให้ ผ้ ดู ําเนินรายการ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับผิดชอบ และกําหนด
มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ผู ลิตรายการโทรทัศน์ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล และให้ รับผิดชอบต่อความเสียหายใน
ชื่อเสียงของการทํางาน และความเสียหายด้ านจิตใจที่ผ้ รู ้ องเรี ยนได้ รับจากการกระทําดังกล่าว
มติคณะอนุกรรมการฯรั บเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พจิ ารณา :
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
มติคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน :
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
มติคณะกรรมการนโยบายรั บรองการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ :
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2554

ข้ อพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน พิจารณาในประเด็นว่าการนํ าเสนอ
รายการในลักษณะดังกล่าวถือเป็ นการไม่เคารพสิทธิ ของผู้อื่น ขัดต่อข้ อบังคับว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ในข้ อดังต่อไปนี ้หรื อไม่
- ข้ อ 5.2 เรื่ อง “ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องเคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให้ สมั ภาษณ์หรื อการร่ วมรายการ และ
ต้ องใช้ วิจารณญาณในการแจ้ งการปฏิเสธในรายการ ซึ่งการปฏิเสธดังกล่าวต้ องไม่เป็ นเหตุให้ ยบั ยั ้งการเชิญ
บุคคลอื่นหรื อคู่กรณีที่มีประเด็นขัดแย้ งกันมาออกอากาศ หรื อมาแสดงทัศนะ ในกรณีเช่นนี ้ผู้สมั ภาษณ์ต้องทํา
หน้ าที่อย่างเป็ นธรรม”
- ข้ อ 7.3 “การนําเสนอเนื ้อหาที่อาจล่วงละเมิดความเป็ นส่วนตัว และ/หรื อ ทําร้ ายความรู้ สกึ ของบุคคล รวมทัง้
การนําเสนอเรื่ องราวหรื อพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมหรื อคนจํานวนมาก จะ
กระทําได้ เมื่อพิจารณาถี่ถ้วนแล้ วว่า ผลประโยชน์ของมหาชนในการรับรู้ข่าวสารนันมี
้ นํ ้าหนักมากกว่า”
คณะอนุกรรมการฯพิจารณาจากหนังสือชี ้แจงจากผู้ผลิตรายการ และคําชี ้แจงเพิ่มเติมจากผู้บริ หารผู้
ควบคุมดูแลงานด้ านรายการแล้ วเห็นว่าผู้ดําเนินรายการกระทําการละเมิด และกระทําผิดข้ อบังคับจริ ยธรรม
ตามข้ อ 5.2 คือ ไม่เคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให้ สมั ภาษณ์หรื อการร่ วมรายการ และ ข้ อ 7.3 คือ
การนําเสนอเนือ้ หาที่อาจล่วงละเมิดความเป็ นส่วนตัว และ/หรื อ ทําร้ ายความรู้ สึกของบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้
พิจารณาและเสนอแนวทางในประเด็นดังนี ้
1. ให้ ฝ่ายบริ หารพิจารณากําหนดมาตรการการลงโทษที่ชดั เจน
2. การบรรเทาความสียหายของผู้ร้องเรี ยน ซึ่งได้ รับความเสียหายต่อชื่อเสียง และความรู้สกึ ด้ านจิตใจ
โดยใช้ ช่องทางในรายการหรื อสื่อที่เหมาะสมในการชี ้แจงและขออภัย และให้ สาธารณะได้ รับทราบ
ว่าส.ส.ท.มีกรอบจริ ยธรรมของวิชาชีพด้ านการผลิตและเผยแพร่รายการบังคับใช้ อย่างเคร่งครัด
ทั ้งนี ้ ในเรื่ องวิธีการบรรเทาความเสียหายแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนในกรณีนี ้ ซึ่งเป็ นประเด็นที่มีความอ่อนไหว
ส.ส.ท.ควรมีการปรึ กษาหารื อกับผู้ร้องเรี ยน และต้ องได้ รับความยินยอมในวิธีการฯจากผู้ร้องเรี ยน
ด้ วย การบรรเทาความเสียหายที่ ไม่เหมาะสมอาจทํ าให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรี ยนมากขึน้
นอกจากนั ้น ส.ส.ท.ควรมีหนังสือขอโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วย
3. การป้องกันปั ญหาในระยะยาว โดยให้ มีการกําหนดมาตรการป้องกัน เพื่อมิให้ ผ้ ผู ลิตและพนักงาน
ของส.ส.ท.ดําเนินการใดๆในลักษณะที่เป็ นการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
ผลการพิจารณา (มติท่ ปี ระชุมคณะอนุกรรมการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน)
ที่ประชุมเห็นว่าผู้ดําเนินรายการกระทําละเมิดต่อผู้ร้องเรี ยน และเห็นชอบต่อแนวทางการดําเนินการ
และแนวทางการบรรเทาความเสียหายให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนตามที่สํานักรายการนําเสนอต่อผู้อํานวยการส.ส.ท. และ

มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการไปตามกระบวนการ โดยมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนรับทราบการรับผิด คํา
ขอโทษ และหารื อมาตรการการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม
นอกจากนัน้ ให้ ฝ่ายบริ หารดํ าเนินกระบวนการเปลี่ยนแนวคิด ในการทํ างานของผู้ปฏิบัติงานของ
ั นธรรมการทํางานของสื่อสาธารณะที่ต้อง
ส.ส.ท. และผู้ผลิต/ผู้ดําเนินรายการที่เป็ นบุคคลภายนอก เพื่อให้ มีวฒ
ทํางานภายใต้ กรอบจริ ยธรรมอย่างเคร่งครัด และคํานึงถึงประโยชน์สาธาณะเป็ นสําคัญ
ผลการรั บรองมติ (มติรับรองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับรองรายงานของอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน
2. เรื่ องร้ องเรี ยน รายการ “ตอบโจทย์ ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้ รับการร้ องเรี ยนว่า
ดําเนินรายการโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ รู ับเชิญทราบประเด็นและรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้ ชดั เจน และใช้ คําถามเชิง
รุ กโดยไม่ให้ โอกาสผู้ให้ สัมภาษณ์ ชีแ้ จง และและมีการเปลี่ ยนชื่ อหัวข้ อการสนทนา โดยขึน้ CG หน้ าจอใน
ระหว่างดําเนินรายการไม่ตรงกับประเด็นที่ตกลงกันไว้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าและผู้ร้องเรี ยนไม่ทราบการ
เปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้ อในระหว่างบันทึกเทปรายการด้ วย เป็ นเหตุให้ ผ้ ูร้องเรี ยนไม่มีโอกาสแสดงความเห็ น
ปกป้องตนเองจากการกําหนดชื่อหัวข้ อดังกล่าว กรณีดงั กล่างผู้ร้องเรี ยนถือว่าผู้ดําเนินรายการกระทําละเมิดต่อ
ข้ อบังคับองค์การฯ ว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ และไม่มีมาตรฐานใน
การทํ างานในเชิงสาธารณะ กระทําเพียงการเสนอข่าวเพื่อความเร้ าใจ แต่ไม่เกิดปั ญญาหรื อก่อให้ เกิดการ
ค้ นหาความจริ งที่มีคุณค่าต่อสังคม จึงขอให้ มีการตรวจสอบด้ านจริ ยธรรมของการผลิตรายการดังกล่าวและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างจริ งจัง และและทํารายงานสรุ ปผลเพื่อกําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิ มาตรฐานในการทํางาน
ด้ านสื่อของไทยพีบีเอส เพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ เป็ นสถานีโทรทัศน์และสถาบันสื่อสาธารณะของประเทศไทย
ุ ภาพตามวิสยั ทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป
ที่ดีและมีคณ
มติคณะอนุกรรมการฯรั บเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พจิ ารณา :
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
มติคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน :
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
มติคณะกรรมการนโยบายรั บรองการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ :
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2554
ข้ อพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน พิจารณาในประเด็นว่ากรณีการกระทํา
ดังกล่าวถือเป็ นการขัดต่อข้ อบังคับว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ.
2552 ในจริ ยธรรมด้ านความถูกต้ อง เที่ยงตรง ในข้ อดังต่อไปนี ้หรื อไม่

- ข้ อ 5.1 เรื่ อง “การนําเสนอข่าว หรื อข้ อมูล ต้ องยึดถือข้ อเท็จจริ ง ความถูกต้ อง เที่ยงตรง โดยการเลือก
แหล่งข่าว แหล่งข้ อมูล การใช้ ภาษา การกําหนดเนือ้ หา และวิธีการหรื อรู ปแบบการนําเสนอ ต้ องดําเนินการ
ด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็ นหลักปฏิบตั ิสําคัญ”
- ข้ อ 5.4 “ผู้ปฏิบัติงานด้ านข่าวและรายการ ต้ องเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และซื่อตรงต่อผู้ที่ตกเป็ นข่าว
แหล่งข่าว ผู้ร่วมรายการ ผู้ให้ ทศั นะความคิดเห็น รวมทังผู
้ ้ ชมผู้ฟังรายการ”
- แนวทางปฏิบตั ิเพื่อธํ ารงจริ ยธรรมวิชาชีพ ข้ อ 10 และ 10.1 แนวทางปฏิบตั ิเพื่อปกป้องและปฏิบตั ิต่อ
แหล่งข่าวอย่างเป็ นธรรม ความเป็ นธรรมต่อแหล่งข่าว / ผู้ให้ สมั ภาษณ์ /ผู้ร่วมรายการ ซึ่งต้ องเปิ ดเผย
้ ้ ชมผู้ฟัง
ตรงไปตรงมา และซื่อตรง ต่อผู้ที่ตกเป็ นข่าว ผู้ให้ ข่าว ผู้ร่วมรายการ ผู้ให้ ทศั นะความคิดเห็น รวมทังผู
รายการ สิ่งที่ต้องแจ้ งผู้ร่วมรายการคือ เหตุผลที่เชิญ เชิญในฐานะ/ตําแหน่ง/บทบาทอะไร รู ปแบบรายการ
เป็ นการออกอากาศสดหรื อบันทึกเทป จะออกอากาศในรายการอะไร ในวัน เวลาใด แต่ไม่ควรรับปากผู้ร่วม
รายการว่า จะมีการเผยแพร่ ออกอากาศอย่างแน่นอน สําหรับรายการสัมภาษณ์ ควรแจ้ งผู้ให้ สมั ภาษณ์ หรื อผู้
ร่วมรายการถึงบริ บทของหัวข้ อ และประเด็นที่จะซักถาม แต่ไม่จําเป็ นต้ องให้ คําถามล่วงหน้ า
ในกรณีที่เป็ นประเด็นสําคัญและมีความซับซ้ อน ต้ องแจ้ งให้ ชดั เจนมากขึ ้นทั ้งความสันยาวของเวลาใน
้
ส่วนของผู้ให้ สมั ภาษณ์ หรื อผู้ร่วมรายการ รูปแบบรายการเป็ นการออกอากาศสดหรื อบันทึกเทป ผู้ร่วมรายการ
มีใครบ้ าง แต่ไม่จําเป็ นต้ องให้ รายละเอียดของคําถาม แจ้ งเพียงหัวข้ อและแนวคําถามกว้ างๆ เท่านั ้น
คณะอนุกรรมการฯพิจารณาจากหนังสือชีแ้ จง และ คําชี ้แจงเพิ่มเติมจากผู้ดูแลการผลิตรายการ แล้ ว
พบว่าอาจจะมีปัญหาในการสื่อสาร ระหว่างผู้ผลิตรายการกับวิทยากรที่เชิญมาออกรายการตอบโจทก์ เพราะผู้
มาเข้ าร่ วมรายการเข้ าใจอีกอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ผลิตรายการชี ้แจงอีกอย่างหนึ่ง กรณีนี ้จึงถือเป็ นบทเรี ยนสําคัญ
สําหรับผู้ปฏิบตั ิงานส.ส.ท. ที่อาจจะต้ องทบทวนขันตอนในการทํ
้
างานในอนาคตต่อไป
สําหรับกรณีการขึ ้นหัวข้ อเป็ น CG หน้ าจอในระหว่างดําเนินรายการไม่ตรงกับประเด็นที่ตกลงกันไว้ โดย
ไม่แจ้ งให้ ผ้ ูร้องเรี ยนทราบ จนเมื่อผู้ร้องเรี ยนได้ มาดูรายการการออกอากาศเทปแรกภายหลังและได้ ท้วงติง
ผู้ผลิตรายการจึงได้ ทําการลบ CG ออกจากเทปที่ออกอากาศม้ วนที่ 2 ตามที่ได้ รับการท้ วงติง คณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชนพิจารณาแล้ วเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสม
ผลการพิจารณา (มติท่ ปี ระชุมคณะอนุกรรมการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน)
เห็นควรให้ ฝ่ายบริ หารไปกําหนดกระบวนการวิธีการสื่อสารกับวิทยากรที่ได้ รับเชิญมาร่ วมรายการ ว่า
ควรมีวิธีการที่เหมาะสมอย่างไร และควรมีกลไกการตรวจทานความเข้ าใจระหว่างผู้เชิญกับผู้รับเชิญว่าเข้ าใจ
ตรงกันในเรื่ องหัวข้ อที่เชิญมาร่ วมออกรายการหรื อไม่ และมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารตักเตือนผู้ผลิตรายการใน
เรื่ องความเหมาะสมที่ใช้ ภาษาในการสัมภาษณ์ที่หวือหวา ซึง่ อาจทําให้ ผ้ ชู มผู้ฟังเข้ าใจผิด หรื ออาจจะก่อให้ เกิด
ผลเสียหายต่อวิทยากรที่ได้ รับเชิญมาร่ วมรายการ

ผลการรั บรองมติ (มติรับรองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับรองรายงานของอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน
3.เรื่ องร้ องเรี ยน รายการ “เปิ ดปม” ตอน “แชร์ ล๊อตเตอรี่ ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ได้ รับการร้ องเรี ยนว่าผู้สื่อข่าวได้ สมั ภาษณ์ และเผยแพร่ ภาพและเสียงของผู้เสียหายจากแชร์ ลูกโซ่ กรณีแจ้ ง
ความที่สถานีตํารวจ โดยผู้สื่อข่าวสัญญาว่าจะไม่เผยแพรร่ ภาพผู้เสียหายออกอากาศ แต่รายการเปิ ดปมได้
ละเมิดข้ อตกลงโดยนําเทปที่บนั ทึกภาพไปออกอากาศจนทําให้ ผ้ เู สียหายเกิดความอับอายและเสียหาย กรณี
ดังกล่าวถือว่าผู้สื่อข่าวและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกระทําการละเมิดจริ ยธรรมที่ร้ายแรงคือไม่เคารพข้ อตกลง
กับแหล่งข่าว ผู้สื่อข่าวควรเน้ นการเคารพสิทธิและปกป้องแหล่งข่าว
ในกรณีเช่นนีผ้ ้ ูเสียหายได้ รับการเยียวยามากกว่าการขอโทษทางโทรศัพท์ ต้ องมีกระบวนการทําให้
คนทํางานตระหนักถึงจริ ยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิให้ ชดั เจน.
มติคณะอนุกรรมการฯรั บเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ พจิ ารณา :
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 4 / 2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554
มติคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน :
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 4 / 2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554
มติคณะกรรมการนโยบายรั บรองการพิจารณของคณะอนุกรรมการฯ :
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 12 / 2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
ข้ อพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชนพิจารณาในประเด็นว่าการนําเสนอข่าว
ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็ นการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ขัดต่อข้ อบังคับว่าด้ วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 ในข้ อบังคับดังต่อไปนี ้
- ข้ อ 5.2 เรื่ อง “ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องเคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให้ สมั ภาษณ์หรื อการร่ วมรายการ และ
ต้ องใช้ วิจารณญาณในการแจ้ งการปฏิเสธในรายการ ซึ่งการปฏิเสธดังกล่าวต้ องไม่เป็ นเหตุให้ ยบั ยั ้งการเชิญ
บุคคลอื่นหรื อคู่กรณีที่มีประเด็นขัดแย้ งกันมาออกอากาศ หรื อมาแสดงทัศนะ ในกรณีเช่นนี ้ผู้สมั ภาษณ์ต้องทํา
หน้ าที่อย่างเป็ นธรรม”
- ข้ อ 7.3 “การนําเสนอเนื ้อหาที่อาจล่วงละเมิดความเป็ นส่วนตัว และ/หรื อ ทําร้ ายความรู้ สกึ ของบุคคล รวมทัง้
การนําเสนอเรื่ องราวหรื อพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมหรื อคนจํานวนมาก จะ
กระทําได้ เมื่อพิจารณาถี่ถ้วนแล้ วว่า ผลประโยชน์ของมหาชนในการรับรู้ข่าวสารนันมี
้ นํ ้าหนักมากกว่า”

คณะกรรมการฯพิจารณาจากหนังสือชี แ้ จงจากผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิ การแล้ ว มีความเห็นว่า
ต้ องมีกระบวนการให้ ทีมงานตระหนักถึงจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัดโดยกําหนดแนวปฏิบตั ิให้ ชดั เจน ซึง่ ที่ประชุม
ได้ พิจารณาเห็นว่ากรณีลกั ษณะดังกล่าวได้ รับการร้ องเรี ยนบ่อยครัง้ ที่ประชุมจึงมีมติเสียงส่วนใหญ่เสนอให้
ผู้บริ หารพิจารณาดําเนินการต่อไปนี ้
1.ผู้บริ หารสมควรพิจารณาบทลงโทษให้ ทราบโดยทัว่ กันในกรณีบคุ ลากรไม่รักษาข้ อตกลงกับ
แหล่งข่าวควรมีบทลงโทษอย่างไร
2.หากมีการละเมิดข้ อตกลงโดยมีหลักฐานผ่านจอ ให้ ยกระดับความรับผิดชอบ ตังแต่
้ หวั หน้ าข่าว
บรรณาธิการข่าว โปรดิวเซอร์ ผู้อํานวยการสํานัก ร่วมรับผิดชอบลดหลัน่ กันไปหรื อไม่อย่างไร
3.ควรยกระดับการเยียวยาในระดับองค์กร เพือ่ แสดงความรับผิดชอบของผู้บริ หารองค์กรด้ วย
4.ให้ มีการกําหนดแนวการปฏิบตั ิให้ เป็ นบรรทัดฐานสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานภาคสนามและในห้ องข่าวที่
ชัดเจน
ผลการพิจารณา (มติท่ ปี ระชุมคณะอนุกรรมการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน)
ที่ประชุมเห็นว่าผู้สื่อข่าวกระทําละเมิดข้ อตกลงต่อผู้เสียหาย และเสนอให้ บรรเทาความเสียหาย
โดยเยียวยาผู้เสียหายให้ ได้ รับการฟื น้ ฟูชื่อเสียงและความปลอดภัยในชีวติ และให้ รายงานผลการเยียวยาต่อ
ผู้บริ หารและคณะอนุกรรมการฯทราบพร้ อมกับเผยแพร่ในสื่อของสถานีภายในเวลาอันสมควร
ผลการรั บรองมติ (มติรับรองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับรองรายงานของคณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจาก
ประชาชน

นางสาวสมพร จรู ญอุปการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายจอน อึง๊ ภากรณ์

ประธานอนุกรรมการฯ

ผู้บนั ทึก
ผู้ตรวจสอบ

