รายงานการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้ องเรียนจากประชาชนปี 2554
คณะอนุ กรรมการรั บและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน เป็ นอนุกรรมการตามกฎหมายภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน คือ กรรมการนโยบายส.ส.ท. (2 คน) ผูบ้ ริ หารองค์การ
(1 คน ได้แก่ อํานวยการส.ส.ท.) ผูแ้ ทนองค์กรสื่ อสารมวลชน (2 คน) ผูแ้ ทนมูลนิ ธิคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (1 คน) ผูแ้ ทนสภา
ผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ (1 คน) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก (2 คน) มีหน้าที่พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนในกรณี ที่เห็นว่า
รายการที่เผยแพร่ โดย ส.ส.ท. มีลกั ษณะขัดหรื อละเมิดต่อจริ ยธรรมของสื่ อ ตามข้อบังคับองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 ซึ่ งในปี 2554
คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนจํานวน 4 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 : ร้ องเรี ยนรายการ “กินอยู่...คื อ” ตอน “กิ มจิ กินอย่ างเกาหลี” แพร่ ภาพเมื่ อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 กระทําผิด
พระราชบัญญัติองค์ การโดยมีการโฆษณาแทรกในรายการ
ข้อร้องเรี ยน เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสื อแจ้งส.ส.ท.ว่า
ได้รับเรื่ องกล่าวหาผูอ้ าํ นวยการส.ส.ท.กระทําความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ กรณี ให้
มีโฆษณาแทรกในรายการ “กินอยู่...คือ” ตอน “กิมจิ กินอย่างเกาหลี” ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ทีวีไทย เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2553 เวลาประมาณ 07.00-08.00 น. ซึ่ งผูก้ ล่าวหาเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการโฆษณาเพื่อหารายได้ให้กบั ผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องในกิจการของสถานี พิธีกร รวมทั้งผูร้ ับเชิ ญ อันเป็ นการขัดต่อนโยบายการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เป็ น
การกระทําที่ผดิ กฎหมาย และใช้ตาํ แหน่งแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการและพิจารณา
จากคําชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบการผลิตรายการ ซึ่ งในเทปรายการ ไม่พบพฤติกรรมผูด้ าํ เนินรายการชี้ นาํ และบอก
สถานที่เพือ่ การโฆษณาโดยเจตนา หรื อแสวงหา หรื อเอื้อประโยชน์ให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และพบความผิดพลาดที่เกิดจาก
กระบวนการตรวจรั บเทปรายการ เนื่องจากผูผ้ ลิตรายการส่ งเทปล่าช้าเกินกําหนด (เทปออกอากาศวันที่ 23 เมษายน เวลา
07.00 น. ผูผ้ ลิตส่ งเทปในวันที่ 22 เมษายน เวลา 22.00 น.) เป็ นเหตุให้การตรวจสอบคุณภาพการผลิตและเนื้อหาเป็ นไปอย่าง
เร่ งรี บ และไม่พบภาพหรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม มีเพียงการกล่าวถึงคุณสมบัติของผูร้ ่ วมรายการเกิ นจําเป็ น แต่จาํ เป็ นต้อง
ยอมรับเพือ่ นําส่ งเทปออกอากาศให้ทนั เวลา
จากข้อเท็จจริ งดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ (1) เนื้ อหารายการที่ออกอากาศผิด
ข้อบังคับจริ ยธรรมวิชาชีพหรื อไม่ และ (2) ปัญหาการบริ หารงานภายในองค์การฯ
ในประเด็นที่ (1) คณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นว่าผูด้ าํ เนินรายการไม่มีเจตนาโฆษณาร้านอาหารตามร้อง แต่เกิด
จากความเคยชินของผูผ้ ลิตและผูด้ าํ เนินรายการตามที่มกั ปฏิบตั ิในสื่ อเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งยังไม่เข้าใจบริ บทของพันธกิจหลักใน
การผลิตรายการสําหรับสื่ อสาธารณะอย่างแท้จริ ง
ในประเด็น ที่ ( 2) คณะอนุ ก รรมการฯเห็ น ว่า ผูป้ ฏิ บ ัติ งานต้องมัน่ คงในการดํา เนิ น การตามกระบวนการและ
ข้อกําหนดในทางปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ ง ครั ด ด้ว ยความระมัด ระวัง รอบคอบ ไม่ ให้เกิ ด การสุ่ ม เสี่ ยงต่ อ การผิด ข้อ บังคับ ใน
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จริ ยธรรมวิชาชีพฯ ทั้งนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานรายการและกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพในส.ส.ท. ผูป้ ฏิ บตั ิงานต้อง
เตรี ยมความพร้อมในการแก้ปัญหากรณี ฉุกเฉิน และ/หรื อ มีปัญหาเกี่ยวกับเทปรายการที่ออกอากาศตามผังรายการไม่ได้ดว้ ย
คณะอนุกรรมการฯจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่ ผูด้ าํ เนินรายการไม่มีเจตนาโฆษณาร้านอาหารดังกล่าว แต่เกิดจากความ
เคยชิน และความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสื่ อสาธารณะอย่างถูกต้อง และได้เสนอแนะให้ผรู ้ ับผิดชอบและผูบ้ ริ หารทํา
ความเข้าใจ ให้ขอ้ แนะนํา ดูแลเนื้อหารายการแก่ผผู ้ ลิตอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และสัญญาอย่างเคร่ งครัด
เพือ่ มิให้เกิดความผิดซํ้าเดิมอีก
เรื่องที่ 2 : ร้ องเรี ยนรายการ “ฉั นจะเป็ นชาวนา” แพร่ ภาพเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 นําเสนอภาพและเสี ยงของบุคคลอื่น
โดยไม่ ขออนุญาต
ข้อร้องเรี ยน คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนได้รับหนังสื อร้องเรี ยนจากผูร้ ้องเรี ยน
ซึ่ งมีอาชี พเป็ นนักเขียนสารคดี ว่า ผูด้ าํ เนิ นรายการ “ฉันจะเป็ นชาวนา”ได้นาํ ภาพและเสี ยงการสนทนาหารื อกันเป็ นการ
ส่ วนตัวระหว่างผูร้ ้องเรี ยนกับผูด้ าํ เนินรายการไปเผยแพร่ ในรายการ“ฉันจะเป็ นชาวนา” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 23.00 น.โดยไม่ขออนุญาตจากผูร้ ้องเรี ยนก่อน ทั้งๆที่ผรู ้ ้องเรี ยนได้แจ้งให้ผดู ้ าํ เนินรายการทราบ
ล่วงหน้าแล้วว่าไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ภาพการพูดคุยส่ วนตัวดังกล่าวต่อสาธารณะ เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่มีความอ่อนไหว
การกระทําของผูด้ าํ เนิ นรายการดังกล่าวถือเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนตัว สร้ างความเสี ยหายให้กบั ผูร้ ้ องเรี ยน ทําให้เสี ย
ชื่อเสี ยงในการทํางานทั้งปั จจุบนั และระยะยาว จึงขอให้ผดู ้ าํ เนินรายการและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายในชื่ อเสี ยงการทํางาน และด้านจิตใจที่ผรู ้ ้องเรี ยนได้รับจากการกระทําดังกล่าว และขอให้กาํ หนดมาตรการป้ องกัน
ไม่ให้ผผู ้ ลิตรายการโทรทัศน์ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลด้วย
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง โดยได้รับคําชี้ แจงจากสํานักรายการส.ส.ท.ว่า เมื่อได้
รับทราบการร้องเรี ยน สํานักรายการฯได้แจ้งให้ผถู ้ ูกร้องเรี ยนทราบ โดยให้ทาํ หนังสื อชี้แจงสาเหตุที่แพร่ ภาพและเสี ยงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับให้เสนอแนวทางการบรรเทาความเสี ยหายแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ซึ่ งผูถ้ ูกร้องเรี ยนแจ้งว่าก่อนที่จะมีการ
ร้องเรี ยน ผูด้ าํ เนินรายการได้ติดต่อผูเ้ สี ยหายทางโทรศัพท์เพื่อขอโทษพร้อมชี้แจงเหตุผล และดําเนินการแก้ไขความเสี ยหาย
เบื้องต้นโดยการตัดเนื้อหาในส่ วนที่เกี่ยวกับผูเ้ สี ยหายออกจากรายการที่เผยแพร่ บนเว็ปไซต์ไทยพีบีเอส Facebook และขอ
ลบคลิปรายการออกจาก You Tube แต่ต่อมาทราบว่าผูเ้ สี ยหายได้ทาํ หนังสื อร้ องเรี ยนมายังคณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน ส.ส.ท.
ในส่ วนของสํานักรายการส.ส.ท. ได้จดั ทําแนวทางการดําเนินการต่อผูท้ ี่กระทําละเมิดต่อสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจเป็ น
การผิดข้อบังคับจริ ยธรรมว่าด้วยวิชาชีพฯของส.ส.ท. โดยมีบทลงโทษตั้งแต่การทําหนังสื อตักเตือนอย่างเป็ นทางการจนถึง
มาตรการลงโทษขั้นสูงขึ้นตามลําดับ และเสนอแนวทางการบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยนโดยใช้ช่องทางในรายการ
หรื อช่องทางสื่ อที่เหมาะสมต่อการชี้แจงและขออภัยต่อไป
คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาในประเด็นการนําเสนอรายการโดยไม่เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ซึ่ งขัดต่อข้อบังคับว่า
ด้วยจริ ยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 ข้ อ 5.2 “ผู้ปฏิ บัติงานต้ องเคารพสิ ทธิ ของบุคคลใน
การปฏิ เสธการให้ สัมภาษณ์ หรื อการร่ วมรายการ” และข้ อ 7.3 “การนําเสนอเนื อ้ หาที่ อาจล่ วงละเมิดความเป็ นส่ วนตัว และ/
หรื อ ทําร้ ายความรู้ สึ กของบุคคล” ประกอบกับคําชี้แจงของผูด้ าํ เนินรายการและผูอ้ าํ นวยการสํานักรายการ ส.ส.ท. แล้ว มีมติ
เป็ นเอกฉันท์ว่าผูด้ าํ เนินรายการกระทําการละเมิดต่อผูร้ ้องเรี ยนโดยกระทําผิดสัญญา และผิดต่อข้อบังคับจริ ยธรรมตามข้อ
5.2 และ ข้อ 7.3 ถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลจริ ง ซึ่งต้องกําหนดมาตรการลงโทษที่ชดั เจน และกําหนดวิธีการบรรเทา
ความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน
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ทั้งนี้ คณะอนุ ก รรมการฯเห็ นชอบต่ อแนวทางการดํา เนิ นการและแนวทางการบรรเทาความเสี ย หายให้แก่ ผู ้
ร้องเรี ยนตามที่สาํ นักรายการเสนอ โดยเสนอแนะเพิ่มเติมให้กาํ หนดมาตรการป้ องกันปั ญหาในระยะยาว เพื่อมิให้ผผู ้ ลิตและ
พนักงานของส.ส.ท.ดําเนิ นการใดๆในลักษณะที่ เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุคคล และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารกําหนด
มาตรการลงโทษตามกระบวนการที่ชดั เจน สําหรับกรณี น้ ีขอให้มีหนังสื ออย่างเป็ นทางการแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนรับทราบการ
รับผิด คําขอโทษ และหารื อมาตรการบรรเทาความเสี ยหายที่เหมาะสม
นอกจากนั้น คณะอนุ กรรมการฯเสนอให้ฝ่ายบริ หารกํา หนดกระบวนการเปลี่ ยนทัศนคติ ในการทํางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานของส.ส.ท. ผูผ้ ลิต ผูด้ าํ เนินรายการที่เป็ นบุคคลภายนอกให้เข้าใจวัฒนธรรมการทํางานของสื่ อสาธารณะภายใต้
กรอบจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัดเพื่อประโยชน์สาธาณะเป็ นสําคัญ
เรื่องที่ 3 : ร้ องเรี ยนรายการ “ตอบโจทย์ ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ดําเนิ นรายการโดยไม่ แจ้ งให้ ผ้ รู ั บเชิ ญ
รั บทราบประเด็นและรายละเอี ยดการสั มภาษณ์ ให้ ชัดเจน มี การเปลี่ ยนชื่ อประเด็นจากที่ แจ้ งไว้ และใช้ คาํ ถามเชิ งรุ กโดย
ไม่ ให้ โอกาสผู้สัมภาษณ์ ชี้แจง
ข้อร้องเรี ยน คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนได้รับหนังสื อร้องเรี ยนจากผูร้ ับเชิญมา
เป็ นวิทยากรในรายการ “ตอบโจทย์” ซึ่งอัดเทปรายการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และออกอากาศเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน
2554 ซึ่ งผูด้ าํ เนิ นรายการตั้งคําถามไม่ตรงกับประเด็นที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า และใช้คาํ ถามเชิงรุ กต่อผูร้ ้องเรี ยนโดยไม่ให้ผู ้
ร้องเรี ยนมีโอกาสชี้แจง และจากการตรวจสอบเทปรายการหลังการออกอากาศในวันที่ 25 เมษายน 2555 พบว่าชื่อหัวข้อการ
สนทนาที่ข้ ึน CG ไม่ตรงกับประเด็นที่ตกลงกันไว้ ซึ่ งไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็ นเหตุให้ผรู ้ ้องเรี ยนไม่มีโอกาสแสดง
ความเห็นปกป้ องตนเองตามประเด็นหัวข้อที่เปลี่ยนใหม่ กรณี ดังกล่าวถื อว่าผูด้ าํ เนิ นรายการละเมิ ดต่ อข้อบังคับว่าด้วย
จริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 และไม่มีมาตรฐานในการทํางานเชิงสาธารณะ จึง
ขอให้มี การตรวจสอบด้านจริ ย ธรรม และให้ก าํ หนดแนวปฏิ บัติ เ พื่อ มาตรฐานการทํางานด้า นสื่ อให้ไ ทยพี บีเ อสเป็ น
สถานีโทรทัศน์และสถาบันสื่ อสาธารณะของประเทศไทยที่มีคุณภาพตามวิสยั ทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการ และคําชี้ แจง
จากผูร้ ับผิดชอบผลิตรายการ ประกอบข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ.
2552 ข้ อ 5.1 “การนําเสนอข่ าว หรื อข้ อมูล ต้ องยึดถือข้ อเท็จจริ ง ความถูกต้ อง เที่ ยงตรง โดยการเลือกแหล่ งข่ าว แหล่ งข้ อมูล
การใช้ ภาษา การกําหนดเนื อ้ หา และวิธีการหรื อรู ปแบบการนําเสนอ ต้ องดําเนิ นการด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการ
ตรวจสอบ ตรวจทานเป็ นหลักปฏิบัติสาํ คัญ” และ ข้ อ 5.4 “ผู้ปฏิ บตั ิงานด้ านข่ าวและรายการ ต้ องเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และ
ซื่ อตรงต่ อผู้ที่ตกเป็ นข่าว แหล่ งข่ าว ผู้ร่วมรายการ ผู้ให้ ทัศนะความคิดเห็น รวมทั้งผู้ชมผู้ฟังรายการ” รวมทั้งแนวทางปฏิ บัติ
เพื่อธํารงจริ ยธรรมวิชาชี พ ข้ อ 10 และ 10.1 ซึ่ งเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อปกป้ องและปฏิ บตั ิต่อแหล่ งข่ าวอย่ างเป็ นธรรม
พบว่า กรณี น้ ีอาจเกิดจากปั ญหาการสื่ อสารระหว่างผูผ้ ลิตรายการกับวิทยากรที่เชิญมาออกรายการ เป็ นเหตุให้เข้าใจ
ไม่ตรงกัน จึ งถือเป็ นบทเรี ยนสําคัญสําหรั บผูป้ ฏิบตั ิงานส.ส.ท. ที่ตอ้ งทบทวนขั้นตอนการทํางานในอนาคตให้รอบคอบ
ต่อไป ส่ วนประเด็นชื่อหัวข้อการสนทนาที่ข้ ึน CG ไม่ตรงกับประเด็นที่ตกลงกันไว้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านั้น แม้ว่า
ผูผ้ ลิตรายการได้ลบ CG ออกจากเทปที่ออกอากาศม้วนที่ 2 ตามที่ได้รับคําทักท้วงแล้ว คณะอนุกรรมการฯยังเห็นว่า การ
กระทําดังกล่าวไม่เป็ นธรรมแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ไม่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของสื่ อสาธารณะไทยพีบีเอส จึงเห็นควรเพิ่มความ
ระมัดระวังให้มากขึ้น
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คณะอนุ กรรมการฯจึ งมี มติ เป็ นเอกฉันท์เห็นควรให้ฝ่ายบริ หารกําหนดกระบวนการวิธีการสื่ อสารกับวิทยากรที่
ได้รับเชิญมาร่ วมรายการของไทยพีบีเอสให้เหมาะสม โดยสร้างกลไกการตรวจทานความเข้าใจระหว่างผูเ้ ชิญกับผูร้ ับเชิ ญ
ให้เข้าใจตรงกันในประเด็นเรื่ องที่ออกรายการ มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารตักเตือนผูผ้ ลิตรายการ/ผูด้ าํ เนินรายการในเรื่ องการ
ใช้ภาษาในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะภาษา/นํ้าเสี ยงที่อาจทําให้ผชู ้ ม/ผูฟ้ ังเข้าใจผิด หรื อก่อผลเสี ยหายต่อวิทยากร
รับเชิญร่ วมรายการ
เรื่องที่ 4 : ร้ องเรี ยนรายการ “เปิ ดปม” ตอน “แชร์ ล๊ อตเตอรี่ ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2554
ข้อร้องเรี ยน ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสได้รับการร้องเรี ยนจากผูเ้ สี ยหายจากแชร์ ลูกโซ่ กรณี รายการ“เปิ ดปม”ตอน
“แชร์ ล๊อตเตอรี่ ” ได้นาํ ภาพและเสี ยงการสนทนาเล่าเหตุการณ์ไปแพร่ ภาพในรายการฯ ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม
2554 โดยไม่ขออนุญาตจากผูร้ ้องเรี ยนก่อน ทั้งๆที่ผสู ้ ื่ อข่าวสัญญาแล้วว่าจะไม่นาํ ภาพของตนไปเผยแพร่ ถือเป็ นการละเมิด
ข้อตกลง สร้างความอับอายและเสี ยหายให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน
การวินิจฉัย คณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการและคําชี้ แจง
ของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบผลิตรายการแล้ว เห็นว่ากรณี น้ ีมีลกั ษณะคล้ายกับกรณี ร้องเรี ยนเรื่ อง “ฉันจะเป็ นชาวนา” ซึ่งเป็ น
ข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นบ่อย สะท้อนให้เห็นวิธีการทํางานของผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เคยชิ นกับประสบการณ์สะสมในอดี ตโดยไม่
พยายามใช้องค์ความรู ้ตามข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 ที่เน้น
เรื่ องการเคารพสิ ทธิ และการปกป้ องแหล่งข่าว การกระทําตามคําร้องเรี ยนดังกล่าวถือเป็ นการละเมิดจริ ยธรรมเรื่ องการไม่
เคารพต่อคํามัน่ สัญญาที่ได้ตกลงไว้กบั แหล่งข่าว
คณะอนุกรรมการฯมีมติดว้ ยเสี ยงส่ วนใหญ่ว่า คณะอนุกรรมการฯได้รับการร้องเรี ยนในประเด็นลักษณะเดียวกัน
บ่อยครั้ง จึงเสนอให้ผบู ้ ริ หารเร่ งกําหนดแนวการปฏิบตั ิ พร้อมกําหนดบทลงโทษ และประกาศให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาควรต้องยกระดับถึงความรับผิดชอบขององค์การฯ โดยคํานึ งถึงการฟื้ นฟูจิตใจ ชื่ อเสี ยง
และความปลอดภัยในชีวิตของผูเ้ สี ยหายด้วย
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