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ขออนุ3Jติขอ้ บังคับกรมประซาสัมพันธ์ เรือ่ งมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการ
. กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประซาสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๕๕
เรียน อปส.
เรือ
่ ง

เพือ่ โปรดพิจารณาอนุรนด/ลงนาม
๑. ข้อเท็จจริง
คำสั่ง กปส.ที่ ๖๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ คำสั่ง กปส.ที่ ๘๒๖/๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๓๑สิงหาคม๒๕๕๕ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ สืกษา และจัดทำร่าง
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรม
ประชาสัมพันธ์ นั้น
๒. ข้อพิจารณา
บัดนี้ คณะทำงาน ฯ ได้จัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติออกข้อบังคับ
ประกาศบังคับใช้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในข้อบังคับทีแ่ นบมาพร้อมนี้ จะเป็น
พระคฺณยิง่
(นางเตือนใจ สินธุว^ก)
รปส.
ประธานคณะทำงาน ฯ
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สำเนา

เพีอ่ โปรดทราบ และนจ้งเวียนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบต่อไป

,(นายภาสพัน บุญดิเรก)
ร. รอง ห.กคจ.กปส.

ข้อบังคับกรมประขาสัมพันธ์
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ของการประกอบวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประขาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๕

<9fC ภ.V.8&

,

โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ กำหนดให้ข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลขนอื่น มีเสรีภาพในการเสนอร่างและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดของ
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราขการที่สังกัดอยู่ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวิชาชีพและมีสทิ ธิจดั ตัง้ องค์กรเพือ่ ปก'ปอ็ งสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทัง้ มีกลไกควบคุมกันเอง
ขององค์กรวิชาชีพ ประกอบกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช
๒๕๕๑ มาตรา ๓๙กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลขน ที่เกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ และควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านการประขาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชน
ของรัฐสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่เป็นกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันตีระหว่างรัฐบาลหน่วยงาน
ของรัฐกับประชาชน ตลอดจนประชาชนด้วยกัน มีการบริหารและดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การว่า
"เป็นองค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน
เพือ่ การพัฒนา การรักษาความมัน่ คง วัฒนธรรม และภาพลักษถ!ทีด่ ขี องประเทศ" นอกจากนีย้ งั เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทีป่ ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และให้บริการสาธารณะทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง รวมทัง้ รับฟ้งความคิดเห็นของประขาขน เพือ่ นำข้อมูลนำเสนอต่อ
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำข้อมูลไปใช้ในทางทีเ่ ป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพต่อ
ประเทศทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่
•ปิจจุบันกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่มีอิทธิพลต่อประชาชนทั้ง
ความรูส้ กึ นึกคิด การดำเนินชีวติ และการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ เนือ่ งจากเนือ้ หาสาระทีส่ อ่ื สารผ่านทางกิจการ
เหล่านีม้ คี วามหลากหลาย ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ กรมประชาสัมพันธ์จงึ เห็นความสำคัญและ
ความจำเป็นภายใต้ขอ้ กำหนดของรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่า หน่วยงานและบุคลากรขององค์กรต้องมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพือ่ ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและประชาขน
ทุกภาคส่วน

อาสัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเปีย บ'บริหารราชการแผ่นดิน
พุทธสักราช ๒๕๓๔ซึ่งแfftขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช
๒๕๔๕ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธสักราช๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธสักราช๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธสักราช ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่ ๒)พุทธสักราช๒๕๕๐ กรมประชาสัมพันธ์จงึ ออกข้อบังคับ
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
กรมประชาสัมพันธ์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ «. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกรมประขาสัมพันธ์ ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของ
การประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประขาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ "
ข้อ ๒.ข้อบังคับนี้ให้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นสันใป
ข้อ an. ในข้อบังคับนี้
"องค์การ" หมายความว่า กรมประขาสัมพันธ์
"ผู้บริหาร" หมายความว่า อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผูบ้ ริหารทุกระดับของ
กรมประชาสัมพันธ์
"ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทัง้
บุคคลอื่นใดที่มาปฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
"จริยธรรม" หมายความว่า หลักเกณฑ์หรือกฎที่ใข้ในการพิจารณาตัดสินว่าการ
กระทำใดเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ดีงาม ควรปฏิบต้ ิ และการกระทำใดเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบต้ ทิ ง้ั ต่อตนเองและผูอ้ น่ื
"การประกอบวิ ช าชี พ ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ นของ
กรมประชาสัมพันธ์" หมายความว่า การปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน และงานสร้างสรรค์
สื่ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง
,

ข้อ ๔. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผ้รกั ษาการตามข้อบังคับนี้

-๓-

หมวด ร
จริยธรรมขององคการ
ข้อ ๕. จริยธรรมขององค์การ มีดังนี้
(«.๑) หสักผลประโยชน์ลาธารณะ ผู้ บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทัง้ ต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ช้อน
(<£.๒) หลักความเป็นอิสระ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ต้องปฏิบัติงาน
อย่างมีความเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลทางการเมือง และกลุม่ ผลประโยชน์ใด
(๕.๓) หลักสิทธิมบุษยขน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ กุ คบ ต้องเคารพใน
หลักการสิทธิมนุษยชนและคักดึศ๋ รืความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าและความสำคัญในความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์ ไม่เหยียดหยาม ไม่แบ่งแยก ไม่เสือกปฎิบ้ตต่อ บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด
เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ เพศวิถี อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การสืกษาอบรม หรือความค๊ดเห็บทางการเมือง ที่!ม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
(๕.๔) หสักความสุจริต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ กุ คบ ต้องรักษาความ
ชื่อตรง ไม่กอ่ ให้เกิดความสงสัยว่ามีเจตนาอันไม่สจุ ริต หรือตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลการชีน้ ำของบุคคลหรือกลุม่
ผลประโยชน์
(๕.๕) หลักความโปรํงใส ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ กุ คบ ต้องแสดงให้เห็น
และพร้อมขี้แจงความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติขององค์การ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกและบุคคลภายในองค์การ
(๔.๖) หลักการยอมรับการตรวจศอบ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ต้องยอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ทั้งใบระดับนโยบายและการปฏํบ้ติงานตามลำดับชั้น
(๕.๗) หลักคุณธรรมของผูน้ ำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับการบังคับ
บัญชา ต้องประพฤติตนเป็บตัวอย่างที่ดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ต้องใช้หลักประเมินความดีความชอบตามผลงาน
ที่ประจักษ์
(๕.๘) หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงความคุม้ ค่าของการใช้จา่ ย
,

,

-๔-

หมวด ๒
จริยธรรมของผูบ้ ริหาร
ข้อ ๖. จริยธรรมของผูบ้ ริหาร มีดังนี้
(๖.®) บริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตเพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์การ โดยคำนึงถึง
ผลประโยขน์สว่ นรวม!,!เนสำคัญไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลทางการเมืองและกลุม่ ผลประโยขน์
(๖.๒) บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถขีแ้ จงหรืออธิบายได้ ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและภายในองค์การ
(๖.๓)ไม่เปิดเผยข้อยูลหรือข่าวสารทีเ่ ป็นความลับของทางราชการ
(๖.๔) บริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยประยุกต์ความรู้และทักษะการ
บริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในVไกกรณี และไม่สร้างข้อผูกมัดทีอ่ าจขัดแย้งกับหน้าทีข่ องตนใบภายหลัง
(๖.๕) เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใบด้านการงานและส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
รวมถึงการส่งเสริมให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญขามีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รับฟ้งข้อเสนอแนะข่องเจ้าหน้าที่ทุกคน และ
ปลูกฝืงจิตสำนึกให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีความรับผิดชอบต่อสังคม
(๖.๖) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การอย่างเคร่งครัด
มีความยุติธรรม ไม่เสือกปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญขา เพือ่ สนองประโยชน์หรือความต้องการของ
ตนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(๖.๗) ควบคุมดูแลผูอ้ ยูใต้บงั คับบัญชาให้ปฎิบต้ งานตามทีม่ อบหมายให้สำเร็จลุลว่ งไป
ด้วยด พร้อมทัง้ ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบตั ิ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้วยความเป็นมิตร ใบการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อีกทั้งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างสุภาพ เคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และคักดึ้ศรี
ความเป็นมนุษย์
(๖.๘)ถ่ายทอดและสอบงาบในความรับผิดขอบให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญขาหรือเพือ่ น
ร่วมงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปดิ บัง และด้วยความปรารถนาดี
(๖.๙) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทัง้ ของตบเองและเจ้าหน้าที่
ทุกคบอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสมรเสมอ
(๖.๑๐) เน้นยํ้าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใด้รู้และเข้าใจ พันธกิจ และวัตลุประสงค์ของ
องค์การ รวมทั้งจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนงถึงความคุม้ ค่าขององค์การเป็นสำคัญ

- ๕-

หมวด

๒

จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ข้อ ๗. จริยธรรมของข้าราขการและเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
(๗.®) ปฏิบต้ งิ าบด้วยความชือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ อันมิชอบ
จากการทำงาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างใด ๆอันส่อเจตนาไปในทางทุจริตไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่รบั ของขวัญทีม่ มี ลู ค่า๓นกว่าทีก่ ฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด
(๗.๒) ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ เสียสละ และมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ
ของงาน เพือ่ ประโยชน์แก'องค์การเป็นส่วนรวม ไม่เกีย่ งงาน และเป็นธุระในภาระงานทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์การ
(๗.๓) ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านกิริยา
มารยาท การวางตัว และการแต่งกาย เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่ตนเองและองค์การ
(๗.๔) รักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์การโดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์การ
(๗.๕) รักษาผลประโยชน์ขององค์การ ใม่เบียดบังประโยชน์ขององค์การไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นตลอดจนการรักษาทรัพย์สนิ ขององค์การ และรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิ ของ
องค์การให้เกิดประโยชน์สงู สุด และดูแลมีให้ทรัพย์สนิ ขององค์การต้องเสียหาย
(๗.๖) รักษาความสับขององค์การ ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารขององค์การที่ยัง
ไม่ควรเปิดเผย และไมให้ขา่ วสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจสังการยังไม่อนุญาต
(๗.๗) ปฏิบตั ติ ามคำสังโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าบน
ระเบียบหรือการกระทำใดๆ อับเป็นการส่อเจตนาไม่สุจริต และร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีโดยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทีเ่ ป็นประโยชน์ใบการปฏิบตั งิ านแก่เพือ่ นร่วมงาน
(๗.๘) ให้เกียรติชง่ื กับและกัน ประพฤติปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความสุภาพ เสียสละ อดทบ
อดกลัน้ ให้อภัยซึง่ กันและกัน สร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ โดยไม่แบ่งแยกหรือยกตนข่มผูอ้ น่ื
(๗.๙) ไม่ทำธุรกิจโดยอาศัยชือ่ ขององค์การ หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์การ หรือแอบอ้างใช้ชื่อเสียงขององค์การในกิจการของตนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

หมวด

๒

จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโหรทัศใ5
ข้อ ๘. ด้านการเศนอข่าวและรายการ มีดังนี้
(๘.๑) การเสนอข่าวหรือข้อมูล ต้องยดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง เทีย่ งตรง โดยการ
เลือกแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล การใข้ภาษา การกำหนดเนือ้ หา วิธีการ หรือรูปแบบการนำเสนอ ต้องดำเนินการ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังมีการตรวจสอบตรวจทานเป็นหลักปฏิฟต้ สิ ำคัญ
(๘.๒) การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงานตามความเป็นจริง ใม่แทรก
ความคิดเห็น ไม่บดิ เบือน ไม่คาดเดา ไม่สร้างความเข้าใจผิด หรือไมทำให้เกิดการตืน่ กลัวอย่างเกินเหตุ
(๘.๓) การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ต้องแยกแยะให้ชัดเจน ระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็บ เนือ้ หาข่าวกับการวิเคราะห์ตคี วาม เหตุผลทีแ่ ท้จริงกับการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล
(๘.๔) ต้องเปิดเผย ตรงไปตรงมา และชื่อตรงต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว แหล่งข่าว ผู้ร่วม
รายการผู้ให้ทัศนะความคิดเห็นรวมทัง้ ผูข้ ม ผู้ฟ้งรายการ
(๘.๕) การเสนอข่าวหรือรายงานเกีย่ วกับการเมีองและนโยบายสาธารณะ ต้องกระทำ
ด้วยความชื่อตรงต่อข้อเท็จจริง ไม่เอนเอียง ไม่ฝกื ใฝ่ฝา่ ยใด
(๘.๖) ผู้สื่อข่าว ผู้รายงาบ หรือผู้นำเสนอรายการ ต้องไม่แสดงความคิดเห็นทางการ
เมีองใบรายการ และต้องระมัดระวังในการทำหน้าที่มิให้ถูกใข้หรือตกเป็นเครึอ่ งมือของนักการเมือง
(๘.๗) การเสนอข่าว หรือการรายงานประเดนอาขญากรรม หรือภัยต่อสาธารณะ
ต้องใม่ทำให้ประขาขนตึ่นตระหนกอย่างเกินกว่าเหตุ ไม่สร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยั่วยุ
การประกอบอาขญากรรม ไม่ชกั นำไปสูพ่ ฤติกรรมการเลียนแบบ หรือการก่อความไม่สงบ
,

ข้อ ๙. ด้านการเคารพสักคึ๋ศรีความเป็นมบุษย ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มศรองสิทธิ
ส่วนบุศศล มีดังนี้
(๙.๑) ต้องไข้วิจารณญาณเป็นพิเศษสำหรับแหล่งข่าว' หรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก
และเยาวขน หรือบุคคลทีก่ ำลังอยูใ่ นความทุกข์ หรือผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องทางสมอง เพราะเป็นกลุม่ บุคคลทีอ่ าจ
ไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการให้สมั ภาษณ์หรือการเข้าร่วมรายการ
(๙.๒) ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐานใดๆ ให้เกียรติและรักษาศักดึ้ศรี
ของบุคคลทีต่ กเป็นข่าวใบทุกกรณ์ เปิดโอกาสให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเสิยหายจากการเสนอข่าวสาร ได้ชแ้ี จงแก้ไข
จากการถูกกล่าวหา รวมทัง้ ไม่ตดั สินว่าผูใ้ ดกระทำผิดโดยยังไม่ผา่ นกระบวบการยุตธิ รรม
(๙.๓) การปกปิดแหล่งข่าว หรือการหาข่าว หรือข้อมูลอย่างไม่เปิดเผย ต้องมีเหตุผล
อับสมควร หรือเพึอ่ ประโยชน์ของมหาขนส่วนใหญ่ หรือเพือ่ สวัสคิภาพ และความปลอดภัยของแหล่งข่าว
(๙.๔) เคารพสิทธิสว่ นบุคคล เกียรติยศ ขื่อเสียง และความเป็นส่วนตัวของผูอ้ น่ื และ
ใม่เสนอข่าวสารหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายชื่อเสียงและคักดศรืความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

-๗-

ข้อ ©๐.ด้านสืลธรรมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี มีดังน
(๑๐.๑) การน่าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องคำนึงถีงสืลธรรม วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
(๑๐.๖) หลีกเลีย่ งการนำเสนอข้อมูลทีข่ ดั ต่อศึลธรรมอันดี ดังนี้
(๑๐.๒.๑) ควรระมัดระวังการแสดงออกถึงส้มพันธภาพทางเพศ ที่ส่งผล
ให้เกิดความรู้สึกทางเพศ การสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาว การกดขี่ทางเพศ และกิริยาท่าทาง หรือคำพูด
ที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทัง้ ค่านิยมเรือ่ งเพศทีใ่ ม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และ
ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำเสนอประเด็นทางเพศทีเ่ กีย่ วกับเด็ก เข่น ความผิดปกติทางเพศและร่างกาย
การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
(๑๐.๒.๒) ควรระมัดระวังการนำเสนอรายการเพือ่ การศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
ไม่ให้เป็นการชีแ้ นะ หรือชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่ควรเน้นให้เห็นภาพเปลือย ภาพที่
ไม่เหมาะสม หรือควรมีการลดความชัดเจนของภาพ(Blur) ในรายการเพื่อการศึกษา สารคดี หรือกีฬา
ทึ่น]สามารถหลีกเลี่ยงภาพดังกล่าวได้ เข่น สารคดีชวี ติ ขนเผ่า การผสมพันธุของสัตว์ เป็นต้น
(๑๐.๒.๓) ควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอเรื่องหรือข้อมูลซึ่งอาจชี้นำให้เกิด
ความเข้าใจไปใบทางเสื่อมเลียชื่อเสียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคล ไม่ควรนำเสนอประเด็น
ความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่เต็มใจในลักษณะชีน้ ำและชักจูง
(๑๐.๒.๔) ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายของผู้ดำเนินรายการ พิธีกร
ผู้ร่วมรายการ ให้มีความสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ วัฒนธรรม และประเพณี เว้นแต่เป็นการแต่งกายใน
กิจกรรมทึ๋1ด้รับการยอมรับในสังคมถูกต้องตามกาลเทศะและตามกติกาสากล (Dress Code)
(๑๐.๒.๕) ควรระมัดระวังการนำเสนอ หรือเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูร้ า้ ยซึง่ ผิดธรรมดา เนือ่ งจากอาจเป็นตัวอย่าง หรือเป็นเหตุชกั จูงให้เกิดอาชญากรรมเลียบแบบ
ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งอืน่ ๆ อับจะส่งผลต่อรูปคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
(๑๐.๒.๖) ไม่ควรนำเสนอความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถี่อน
หวาดเสียว หรืออุจาด
(๑๐.๒.๗) ควรระมัดระวังการนำเสนอเรือ่ ง หรือพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับความ
เชือ่ ที่ยังไม่สามารถพิสูจนํได้และไมให้เป็นการชีน้ ำ ชักจูงให้เชื่อ หรือเชิญชวนให้รว่ มกิจกรรมตามความเชือ่ นัน้
และควรระมัดระวังในการน่าเสนอเรือ่ งสยองขวัญ และเรือ่ งเหนือธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์และ
ความรูส้ กี ของผูร้ บั สือ่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ข้อ ๑๑. การนำเศนอด้านการพนัน ยาเสพติด และสิงผิดกฎหมาย
(๑๑.๑) ควรระมัดระวังการนำเสนอพฤติกรรมทผิดกฎหมาย หรืออาจนำไปสูก่ าร
กระทำทีผ่ ดิ กฎหมาย และควรชึใ๋ ห้เห็นถึงผลเสียของการกระทำผิดกฎหมาย
(๑๑.๒) ควรขึ้นคำเตือนในการนำเสนอเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด และสิ่ง
ผิดกฎหมาย สถานที่ และอุปกรณ์ทใ่ี ข้ใบการกระทำผิด และไม่ควรชีน้ ำ หรือให้ขอ้ มูลใบการกระทำดังกล่าว

ข้อ Ota. ด้านการใข้ภาษา
(๑๒.๑) ควรคำนึงถึงความถูกต้องของหลักการใช้ภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความถูกต้อง แม่นยำ ตามเนื้อหาข้อมูล ตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่น
เพีอ่ สือ่ ความหมายทีเ่ ข้าใจไต้ ชัดเจน เหมาะสม และระมัดระวังการใช้คำแสลง คำตามสมัยนิยม
(๑๒.๒) ต้องระมัดระวังไม่ใช้ถ้อยคำที่อาจสื่อความหมายทำให้เกิดความเช้าใจผิด
คลาดเคลือ่ นถ้อยคำที่อาจตีความได้หลายนัยหรือคำศัพท์แสลง โดยไม่ได้อธิบายความหมายทีถ่ กู ต้อง อันทำให้
การสือ่ สารข้อมูลไม่ชดั เจน
(๑๒.๓) ละเว้นการใช้ถอ้ ยคำและเนือ้ หาทีห่ ยาบคาย รวมทัง้ คำทีม่ คี วามหมายสองแง่
สองง่ามข้อความที่ส่อเสียดไม่สภุ าพ เปรียบเปรยอ้างอิงใบลักษณะทีท่ ำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการพาดพิง
ถึงบุคคลอื่นโดยไม่สมควร
ข้อ «๓. ด้านการบริการเพี่อประโยชนสาธารณะ
(๑๓.๑) ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความตนตระหนกเกินกว่าเหตในการแจ้งข่าว หรือ
เตือนภัยให้ประขาชนทราบกรณีมภี ยั พิบต้ ิ หรือมีเหตุฉกุ เฉิน
(๑๓.๒) ควรระมัดระวังการนำเสนอภาพ เสียง หรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเสื่ยง
อันตราย หรืออาจทำให้บาดเจ็บ และควรมีคำเตือนถึงอันตรายจากการเลียนแบบโดยไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญดูแลใกล้ชดิ
เช่น การใข้เครือ่ งออกกำลังกาย การปีนป่าย การชับขีร่ ถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นด้น
(๑๓.๓) ควรกลัน่ กรองข้อความในรายการ โดยเฉพาะ SMS (Short Message
Service) หรือ MMS (Multimedia Messaging Service) ที่เปิดให้มีการสบทบาโต้ตอบผ่านทางรายการ
โดยรดหลักการตามมาตรฐานจริยธรรม และไม่ควรเป็นการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ไม่เป็นเรือ่ ง
ส่วนตัว หรือระบุได้ถงึ ตัวบุคคลและทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้
ข้อ •๔. ด้านความมั่นคงของชาติ
(๑๔.๑) การแพร่ภาพและการกระจายเสียงต้องระมัดระวังโดยไม่นำเสนอเนื้อหาหรือ
ภาพทีแ่ สดงทีต่ ง้ั ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัง่ คงของขาติ
(๑๔.๒) ต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะชัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความมัน่ คงของชาติ
(๑๔.๓) ยดหลักการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง สร้างความสามัคคี และ
สนับสบุบหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อับมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๑๔.๔) การนำเสนอข้อมูลข่าวสารต้องมีบริบทและภูมหิ ลังทีช่ ดั เจน ทำให้ได้ทราบ
ข้อมูลความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ชัดเจน
ข้อ ©๕. ด้านศาสนาหรือความพ}อส่วนบุคคล
(๑๔.๑) การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยการแพร ภาพหรือการกระจายเสียง
ต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา
(๑๔.พ การนำเสนอข้อเท็จจริงโดยเคารพต่อแนวความคิด เสรีภาพใบการนับถือ
ศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยม และความเชือ่ ส่วนบุคคล
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(๑๕.๓) การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา การประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา
รวมถึงเนือ้ หาเกีย่ วกับ ภาพ สัญลักษณ์ ประ'วตั ิ จารีตประเพณี พิธีกรรม ความเชือ่ ของกลุม่ บุคคล พึงกระทำ
ด้วยความระมัดระวัง โดยปราศจากอคติ ไม่แสดงข้อคิดเห็นใบเชิงดูหมิน่ ลบหลู่ และต้องใข้ภาษาในการ
ดำเนินการด้วยความเคารพต่อทุกศาสนา ศาสนบัญญัติ และผูน้ ำทางศาสนาด้วย
ข้อ «๖. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(๑๖.๑) ต้องเคารพต อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
โดยต้องระมัดระวัง ไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นการลอกเลียนแบบ การบิดเบือน ดัดแปลง แก้ไข ทำซํ้าข้อมูล
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน หรือดำเนินการโดยมิชอบต่อสิทธิทรัพย์สนิ ทางปัญญาโดยไม่ได้รบั อนุญาต
(๑๖.๒) ในกรณีขอ้ มูลเฉพาะส่วนบุคคล หรือข้อมูลทีม่ กี ารจัดทำขึน้ หรือข้อมูลอืน่ ใด
ที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล องค์การ หรือสถาบันใด หากประสงค์จะดำเนินการเผยแพร่
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ต้องขออนุญาต และได้รบั ความยินยอมในการดำเนินการ
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หมวด ๕
บทลงโทษ
ข้อ ๑๗. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ใด เจตนา ละเลย ฝ่า'ฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อบังคับ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยว่ากล่าวตักเตือนทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสัง่ ให้!ด้รบั การพัฒนาตามทีเ่ ห็นสมควร
ประกาศ ณ
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