แนวปฏิบัติในการให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
________________
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้มีความชัดเจนและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้ดารงตาแหน่ งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่าง
บุคลากรขององค์กรในการเผยแพร่ข่าวที่เป็นทางการขององค์กรต่อสาธารณะ โดยมิให้ตีความแนวปฏิบัตินี้
ไปในทางจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพทาง
วิชาการ อันเป็นหลักการสาคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนและสังคมประชาธิปไตย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จึงมีมติให้กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
ข้อ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้
“ข่าว” หมายความว่า ข่าว ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“การให้ข่าว” หมายความว่า การแถลง ชี้แจงข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
การพูดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารอื่นใดผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๒ ในการให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและสานักงาน พึงเป็นไปเพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
และก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่ มีความร้ายแรงหรือกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๒) ข่าวเกี่ยวกับการดาเนิน งานตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๓) ข่าวเกี่ยวกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่มิใช่กรณีต าม (๑) ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการหรือกรรมการนั้น ๆ
แล้วแต่กรณี
(๔) ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจาหรือภารกิจของสานักงาน ให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการ
หรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมาย
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการอาจมีมติกาหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข่าวเป็นอย่างอื่น
ตามสมควรเป็นรายกรณีก็ได้
ข้อ ๓ ผู้มีหน้าที่ในการให้ข่าวต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพึงระมัดระวังการให้ข่าว
หรือการแสดงความคิด เห็ น ในเรื่องที่ อยู่ระหว่างการพิ จารณาของคณะกรรมการ อัน อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงาน ที่ไม่มีหน้าที่ตามแนวปฏิบัตินี้
พึงระมัดระวังการกระทาใด ๆ ในการเผยแพร่ข้อความ ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและสานักงาน
“ข้อ ๔/๑ ๑ ในการให้ ข่าวหรือประชาสัมพั นธ์ข่าวตามแนวปฏิ บัตินี้ หากเป็ นกรณี ที่เข้าข่าย
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ หรือข้อกาหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการหรือสานักงานดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรม
หรือข้อกาหนดทางจริยธรรมดังกล่าวด้วย”
ข้อ ๕ กรณี ที่มีการให้ ข่าวของบุคคลตามข้อ ๒ ขัด แย้งกัน ให้คณะกรรมการหรือสานักงาน
๑

ข้อ ๔/๑ เพิ่มเติมโดยแนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)

๓

แล้วแต่กรณี หาทางประสานการปฏิบัติเพื่อยุติข้อขัดแย้ง แล้วชี้แจงให้ประชาชนทราบทันที
ข้อ ๖๒ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการและสานักงานตามแนวปฏิบัตินี้เป็น ไป
ด้วยความเรียบร้อย ให้สานักงานโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการมอบหมาย มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ทิศทาง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ข่าว
เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนสนใจ รวมทั้งข่าวอื่น ๆ และความเห็นทางวิชาการที่ปรากฏ
ทางสื่อมวลชน ซึ่งเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อนโยบาย บทบาท และภารกิจของคณะกรรมการหรือ
สานักงาน ตลอดจนการจัดทาและเผยแพร่แถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าว เพื่อสนับสนุน
การให้ข่าวของผู้รับผิดชอบในการให้ข่าวตามข้อ ๒
ในการจัดทาแถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุผู้รับผิดชอบ
ในการให้ข่าวตามข้อ ๒ ไว้ท้ายแถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือ เอกสารชี้แจงข่าวนั้น ๆ แล้วแต่กรณีด้วย
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งดาเนินการโดยเสนอเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายเพื่อพิจารณา
ก่อนการเผยแพร่
คณะกรรมการอาจแต่ งตั้ งคณะท างานคณะหนึ่ งเพื่ อ ท าหน้ าที่ ช่ วยประชาสัม พั น ธ์ข่ าวของ
คณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๗ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒

ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยแนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)

๔

แนวปฏิบัติในการให้ ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)๓

๓

ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

