
 

ระเบียบสถานีวทิยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพือ่ประชาชน 
ว่าด้วยการบริหารสถานีวทิยุและโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
…………………………. 

 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   
ได้เมตตาประกาศไว้ ณ วนัที ่๒๒ เดือน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสถานีวทิยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน  
วา่ดว้ยการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ (ฉบบัท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 ดว้ยสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน ไดด้ าเนินการเผยแผ่พระธรรม
ค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ 
ภูริทตัโต และพระธรรมเทศนาของพระธรรมวสุิทธิมงคล (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปัน
โน) เจา้อาวาสวดัป่าบา้นตาด อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ท าการส่งกระจายเสียงทางวิทยแุละ
แพร่ภาพทางโทรทศัน์ ไปยงัสถานีเครือข่ายทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนทุกระดับทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ งน้ีมุ่งส่งเสริมด้านธรรมะ ด้าน
การศึกษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นความมัน่คงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ไม่มุ่งหวงัประโยชน์
ทางธุรกิจและทางการเมือง อาศยัพลงัศรัทธาของศิษยานุศิษยท์ั้งคณะสงฆ์และฆราวาส โดย
ความเมตตาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปันโน) ท่ียอมรับ
อาราธนานิมนต์เป็นประธานมูลนิธิและเป็นประธานอ านวยการ มีแนวคิดให้สถานีวิทยุและ
โทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายเป็นสถานีเผยแผ่ธรรมะอยู่คู่พระพุทธศาสนา
ตลอดไป เห็นสมควรก าหนดระเบียบบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน 
ไวด้งัน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรม
เพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัลงนาม เป็นตน้ไป 



๒ 

 

ขอ้ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดท่ีเคยก าหนดไวแ้ลว้ หากมีขอ้ความหรือ
เน้ือหาขดัแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔  ในระเบียบน้ี 
 ประธานอ านวยการ หมายถึง ประธานอ านวยการสถานีวทิยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนและสถานีเครือข่าย คือพระสงฆท่ี์ไดรั้บอาราธนานิมนตจ์ากคณะกรรมการอ านวยการ
ดว้ยมติคดัเลือกเป็นเอกฉนัท ์หรือจากท่ีประชุมคณะสงฆก์รรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต 
 รองประธานอ านวยการ หมายถึง รองประธานอ านวยการสถานีวิทยแุละโทรทศันเ์สียง
ธรรมเพื่อประชาชน 
 คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุและโทรทศัน์
เสียงธรรมเพื่อประชาชน 
 สถานีวทิยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือ่ประชาชน หมายถึง สถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียง
ธรรมเพื่อประชาชน ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแม่ข่ายในการส่งกระจายเสียงทั้งวทิยแุละโทรทศัน ์
 สถานีแม่ข่าย หมายถึง สถานีวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน มีสถานท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี ๓๐๙/๑ 
หมู่ท่ี ๑ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

สถานีเครือข่าย หมายถึง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ซ่ึงเป็นสถานีลูกข่ายท่ี
ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีเป็นผูก่้อตั้งและขอรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีแม่ข่าย โดยไดม้อบถวาย
แด่องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน เพื่อเป็นสมบติัของสงฆ์และไดรั้บการตอบรับให้
เป็นสถานีเครือข่ายแลว้ ประสงค์ให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เป็นผูถื้อสิทธิในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานีและยอมรับในขอ้ปฏิบติัตามระเบียบน้ี โดยเรียกช่ือ
สถานีเครือข่ายตามท่ีตั้งสถานีเครือข่ายนั้น  
 ผู้อ านวยการสถานี หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย หรือผูอ้  านวยการสถานีเครือข่ายก็
ได ้โดยเรียกช่ือตามสถานท่ีตั้งนั้น  
 กรรมการสถานี หมายถึง กรรมการสถานีแม่ข่าย หรือกรรมการสถานีเครือข่าย โดย
เรียกช่ือตามสถานท่ีตั้งนั้น 
 เจ้าหน้าที่สถานี หมายถึง เจา้หน้าท่ีสถานีแม่ข่าย หรือเจา้หน้าท่ีสถานีเครือข่าย โดย
เรียกช่ือตามสถานท่ีตั้งนั้น 
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกนัในธรรมะค าสอนของพระ
กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตัโต ซ่ึงองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตา
พิจารณาแลว้ ซ่ึงอาจจะอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัหรือห่างไกลกนัแต่สามารถส่ือสารถึงกนัได ้ มี



๓ 

 

ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัในการท ากิจกรรมอนัชอบในทางพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ตน
และประโยชนท่์านทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้  
 เครือข่ายผู้ฟัง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยเุสียง
ธรรมเพื่อประชาชน โดยไม่จ ากดัพื้นท่ีและวธีิการรับฟัง  และกลุ่มบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ 
 สภาผู้ฟัง หมายถึง เวทีรวมตวัของสมาชิกทั้งประเภทพื้นท่ีและประเภทกลุ่มเฉพาะหรือ
ประเดน็ รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุ   
 ประธานสภาผู้ฟัง หมายถึง  ผูแ้ทนผูฟั้งท่ีไดรั้บมอบอ านาจการตดัสินใจจากเครือข่าย
ผูฟั้ง 
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ฟัง หมายถึง คณะกรรมการท่ีมาจากการสรรหาและคดัเลือก
ของท่ีประชุมสภาผูฟั้ง 

หมวดที ่๑ 
วตัถุประสงค์ 

ขอ้ ๕ ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(๑) เพื่อใหมี้ระบบการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน
และสถานีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานสากล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเผยแผ่พระ
ธรรมค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

(๒) เพื่อให้ได้บุคลากรผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการด าเนินงาน
สถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน บริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ และบริหาร
สถานีเครือข่าย 

(๓) เพื่อให้สถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน ด ารงเป็นสถาบนั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ทรงคุณค่า เพื่อการเผยแผ่พระธรรมค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยน า
พระธรรมเทศนาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต ไปยงัประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
มีคุณภาพ ย ัง่ยนื และมัน่คง 

(๔) เพื่อให้มีกองทุนหรือมูลนิธิ ซ่ึงมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าดอกผลไปใช้ในการด าเนินงานสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน  
และสถานีเครือข่าย 



๔ 

 

(๕) เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย ์ทั้ งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส ท่ีมีความรู้
ความสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน และสถานีเครือข่าย ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

หมวดที ่๒ 
การบริหารสถานีวทิยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือ่ประชาชน 

ขอ้ ๖ ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานอ านวยการและหรือประธานมูลนิธิว่างลง ใหเ้จา้อาวาส
วดัป่าบา้นตาดหรือคณะสงฆ์ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากท่ีประชุมพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภู
ริทตัโต เป็นผูแ้ทนในการอาราธนานิมนต์พระมหาเถระผูเ้ป็นศิษยอ์งค์หลวงตาพระมหาบวั 
ญาณสัมปันโน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีอายุพรรษาสูงสุด เมตตาเสียสละด ารงต าแหน่ง
ประธานอ านวยการและหรือประธานมูลนิธิ  
 ประธานอ านวยการและหรือประธานมูลนิธิมีอ านาจหนา้ท่ีสมบูรณ์โดยธรรม เป็นผูน้  าท่ี
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งมรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารยใ์หม้ัน่คงสถาพรประหน่ึงองคท่์านยงัครองธาตุ
ครองขนัธ์อยูด่ัง่เดิม เป็นผูคุ้ม้ครองส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้สียงธรรมของพระบรมศาสดาพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไดรั้บการเผยแผ่อยา่งกวา้งขวางขจรขจายกวา้งไกลไปทัว่ทั้งสามแดนโลกธาตุ
จนตลอดอายแุห่งพุทธกาล 

 ขอ้ ๗  ใหมี้คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ยพระสงฆฝ่์ายกรรมฐานสายหลวงปู่
มัน่ ภูริทตัโต จ านวน ๗ – ๑๒ รูป เป็นผูแ้ทนชุมชนในพื้นท่ีรับบริการของแต่ละภูมิภาคซ่ึง
ประธานอ านวยการเป็นผูค้ดัเลือกและน าเสนอรายช่ือต่อประธานมูลนิธิเพื่อพิจารณาลงนาม
แต่งตั้ง  

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเลือกกนัเองเป็นรองประธานอนัดบัท่ี ๑ รองประธานอนัดบั
ท่ี ๒ ส่วนต าแหน่ง เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ อาจเลือกจากพระสงฆ์รูปอ่ืนท่ีไม่ใช่
คณะกรรมการอ านวยการกไ็ด ้

ให้ประธานอ านวยการเป็นผูค้ ัดเลือกกรรมการอ านวยการตามวรรคแรก และรอง
ประธานอนัดบัท่ี ๑ และ ๒ เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการตามวรรคสอง มาเป็นผูแ้ทนชุมชน
ในพื้นท่ีรับบริการอย่างน้อยภูมิภาคละหน่ึงรูปข้ึนด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิ และ
น าเสนอรายช่ือดังกล่าวต่อประธานมูลนิธิเพื่อพิจารณาลงนามแต่งตั้ งโดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของมูลนิธิ 



๕ 

 

ขอ้ ๘  ในการประชุมทุกคร้ัง ถ้าประธานคณะกรรมการอ านวยการไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม ให้รองประธานคณะกรรมการอ านวยการท าหน้าท่ีแทน และหากรองประธาน
คณะกรรมการอ านวยการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกนัเองเป็นประธานในท่ี
ประชุม สถานท่ีท าการหลกัไดแ้ก่ส านกังานใหญ่ของมูลนิธิ โดยมีส านกังานสาขาในทุกภูมิภาค
ของประเทศ  

ขอ้ ๙  มติคณะกรรมการอ านวยการ อาจมีไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(๑) จากการประชุมซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

อ านวยการเท่าท่ีมีอยู ่
(๒) มีการหารือทางโทรศัพท์ สอบถามความเห็นและสรุปจากประธาน

คณะกรรมการอ านวยการ 
(๓) โดยวธีิอ่ืนๆ 

ขอ้ ๑๐ กรรมการอ านวยการไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง แต่อาจพน้จากต าแหน่งดว้ย
เหตุ ดงัน้ี 

(๑) มรณภาพ 
(๒) ลาสิกขา 
(๓) ไดรั้บอนุญาตจากประธานอ านวยการใหล้าออก 
(๔) คณะกรรมการอ านวยการมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของ

จ านวนกรรมการท่ีมีอยู ่นิมนตใ์หอ้อกโดยความเห็นชอบของประธานอ านวยการ 
ขอ้ ๑๑  คณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจ ดงัน้ี 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประธานอ านวยการ ครอบคลุมการบริหารสถานีวิทยุ
และโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน การบริหารสถานีเครือข่าย และการบริหารกองทุนและ
หรือมูลนิธิ 

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และ ฆราวาส  
เพื่อสนบัสนุนการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน สถานีเครือข่าย และ
กองทุนและหรือมูลนิธิ  

(๓) เสนอแต่งตั้งหรือเสนอให้พน้ต าแหน่งผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานี 
หรือรองผูอ้  านวยการสถานี   
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(๔) เชิญผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งฝ่ายพระสงฆแ์ละฆราวาสเป็นท่ีปรึกษา คณะกรรมการ
อ านวยการ โดยความเห็นชอบของประธานอ านวยการ 

(๕) ก ากบัติดตามการบริหารสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน 
และสถานีเครือข่าย 

(๖) พิจารณา วนิิจฉยั และสั่งการแกไ้ขปัญหาหรือการอุทธรณ์ ร้องทุกข ์ ท่ีเกิด
จากการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน และสถานีเครือข่าย 

ขอ้ ๑๒  ผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย ไดรั้บการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการอ านวยการตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสถานีแม่ข่าย ซ่ึงคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
คุณสมบติัเหมาะสมโดยมติเป็นเอกฉนัท ์และใหป้ระธานอ านวยการเป็นผูน้  ารายช่ือเขา้หารือต่อ
คณะกรรมการมูลนิธิอีกคร้ังเพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอรายช่ือดงักล่าวต่อประธานมูลนิธิ
เพื่อใชอ้  านาจพิจารณาลงนามแต่งตั้ง 

ส่วนผูอ้  านวยการสถานีเครือข่ายไดรั้บการสรรหาและคดัเลือกโดยคณะกรรมการสถานี
แห่งนั้นและน ารายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยประธาน
มูลนิธิเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาลงนามแต่งตั้ง 

ขอ้ ๑๓  ผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี เม่ือด ารง
ต าแหน่งครบ ๒ ปี อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้ก แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกนั 
และอาจพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ ดงัน้ี 

(๑) ตาย 
(๒) ไดรั้บอนุญาตจากประธานอ านวยการใหล้าออก 
(๓) คณะกรรมการอ านวยการมีมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน 

๓ ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู ่โดยความเห็นชอบของประธานอ านวยการ 
เม่ือต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่ายว่างลง ให้คณะกรรมการอ านวยการด าเนินการ

ตามขอ้ ๑๒ ภายใน ๓๐ วนั และระหว่างท่ียงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่ายให้
รองผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่ายท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ขณะนั้นรักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ
สถานีแม่ข่าย ตามล าดบัอาวโุส 

ขอ้ ๑๔  ผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(๑) บริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน ใหมี้ประสิทธิภาพ 

เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการ 
(๒) เสนอและใหค้วามเห็นดา้นการบริหารจดัการต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
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(๓) ปกครองบงัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีสถานีทุกต าแหน่งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดผล
ดีตามนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการ 

(๔) ก ากบัดูแลการบริหารงานสถานีเครือข่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการอ านวยการ 

(๕) ก าหนดขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบของสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกต าแหน่งปฏิบติั ใหเ้กิดผลดีต่อการด าเนินงาน 

(๖) ปฏิบติังานดา้นเลขานุการและธุรการ ส าหรับคณะกรรมการอ านวยการ 
(๗) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

ความตามวรรคแรก ใหผู้อ้  านวยการสถานีลูกข่ายแต่ละแห่งน ามาปรับใชก้บัสถานีท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบโดยอนุโลมตามความเหมาะสม 

ขอ้ ๑๕ รองผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย  ไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูอ้  านวยการสถานีแม่
ข่ายร่วมกบัคณะกรรมการอ านวยการ ให้ประธานอ านวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง มี
หนา้ท่ีปฏิบติังานตามท่ีผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่ายมอบหมาย 

ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย ไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย ให้
ประธานอ านวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง 

ขอ้ ๑๖ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ
สถานีแม่ข่าย และรองผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย ให้ถืออนุโลมตามขอ้ ๑๐ ยกเวน้ขอ้ ๑๐(๔) 
ส าหรับท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย ทั้งน้ีใหน้บัเวลาของวาระการด ารงต าแหน่งและการ
พน้จากต าแหน่งเช่นเดียวกบัผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่าย 

ขอ้ ๑๗  ผูอ้  านวยการสถานี เป็นผูท่ี้มีความเสียสละมีจิตอาสา เป็นอาสาสมคัร โดยไม่
รับค่าตอบแทนมีหน้าท่ีบริหารสถานีท่ีได้รับการแต่งตั้ง โดยควบคุมดูแลการออกอากาศให้
เป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุญาต และจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการจดัรายการ การด าเนินรายการ 
และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  ให้เกิดผลดีเป็นไปตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการอ านวยการก าหนด   
 ผูอ้  านวยการสถานีตอ้งรับผดิในความเสียหายหรือในการกระท าของเจา้หนา้ท่ีสถานีแห่ง
นั้นท่ีไดก้ระท าไปในการควบคุมดูแลและบริหารสถานีวิทยุหรือโทรทศัน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
เสมือนเป็นการกระท าของตนเอง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าการกระท าดงักล่าว ตนมิไดรู้้เห็นหรือ
ยนิยอมดว้ยและไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการป้องกนัตามสมควรแลว้  
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ขอ้ ๑๘ ให้มีกรรมการสถานีอย่างน้อย ๕ คน มาจากการสรรหาและคัดเลือกของ
เครือข่ายผูฟั้งหรือประชาชนผูฟั้งในพื้นท่ีให้บริการของแต่ละสถานีตามท่ีชุมชนท่ีรับบริการ
ก าหนด โดยคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งหรือผูห้น่ึงผูใ้ดในคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งเป็นผู ้
เสนอรายช่ือกรรมการสถานีต่อประธานสภาผูฟั้งหรือประธานสภาผูฟั้งจงัหวดัเพื่อพิจารณาและ
ลงนามแต่งตั้ง    

ประธานสภาผูฟั้งอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาและลงนามแต่งตั้งกรรมการสถานีไดก้รณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น โดยตอ้งช้ีแจงถึงเหตุผลความจ าเป็นแก่คณะกรรมการอ านวยการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ เม่ือเขา้สู่ภาวะปกติให้ชุมชนท่ีรับบริการของสถานีแห่งนั้น
ด าเนินการตามวรรคแรก 

ขอ้ ๑๙ ให้การเสนอแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง รวมถึงการพน้จากต าแหน่งของ
กรรมการสถานีเป็นไปตามท่ีชุมชนท่ีรับบริการก าหนด หรืออาจพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุดงัน้ี 

(๑) มรณภาพ หรือ ถึงแก่กรรม 
(๒) ลาสิกขา หรือ ลาออก 
(๓) ประธานสภาผูฟั้ง พิจารณาเห็นความจ าเป็น 
(๔) คณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวน

กรรมการท่ีมีอยูเ่ห็นสมควรเพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดูแล 
ขอ้ ๒๐ เจา้หนา้ท่ีสถานี เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเสียสละมีจิตอาสา เป็นอาสาสมคัร 

อาจรับค่าตอบแทนหรือไม่กไ็ด ้หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานมีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ า 
จากเงินงบประมาณของสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน และมีต าแหน่ง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ผูป้ระกาศ    
(๒)  เจา้หนา้ท่ีเทคนิค   
(๓)  เจา้หนา้ท่ีรายการ    
(๔)  เจา้หนา้ท่ีธุรการ, การเงิน – บญัชี, พสัดุ  
(๕)  เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ หรือพนกังานทัว่ไป  

 เจา้หนา้ท่ีสถานีตามวรรคแรกไดรั้บการแต่งตั้งจากผูอ้  านวยการสถานีประจ าสถานีแห่ง
นั้น  
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ขอ้ ๒๑ การก าหนดต าแหน่ง เงินเดือน หลกัเกณฑก์ารจา้ง ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
เจา้หนา้ท่ี ตามขอ้ ๒๐ ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้  านวยการสถานีแม่ข่ายก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการ 

ขอ้ ๒๒ กรณีเจา้หนา้ท่ีตามขอ้ ๒๐ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน ตอ้งไดรั้บโทษตามควรแก่กรณี 
ดงัน้ี 

(๑) วา่กล่าวตกัเตือน 
(๒) ภาคทณัฑ ์
(๓) ตดัค่าจา้ง 
(๔) พกังาน 
(๕) เลิกจา้ง 

ขอ้ ๒๓ ใหมี้ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ กรรมการ และเจา้หนา้ท่ีสถานีโทรทศัน์เสียง
ธรรมเพื่อประชาชน โดยก าหนดใหป้รับใชห้ลกัเกณฑก์ารแต่งตั้ง วาระ การพน้ต าแหน่ง หนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ และอ่ืน ๆ ตามขอ้ ๑๒  ถึง ขอ้ ๒๒ โดยอนุโลม  

หมวดที ่๓ 
การบริหารสถานีเครือข่าย 

ขอ้ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีเครือข่ายระดบัภาค ประกอบดว้ยพระสงฆ์
ฝ่ายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต จ านวนภาคละไม่เกิน ๙ รูป ซ่ึงแต่งตั้งโดยประธาน
อ านวยการตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการเสนอ และไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง แต่อาจพน้จาก
ต าแหน่งดว้ยเหตุ ดงัน้ี 

(๑) มรณภาพ 
(๒) ลาสิกขา 
(๓) ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการอ านวยการใหล้าออก 
(๔) คณะกรรมการอ านวยการมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ๒ ใน ๓ 

ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู ่
ขอ้ ๒๕ ใหค้ณะกรรมการบริหารสถานีเครือข่ายระดบัภาค มีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล 

ตรวจสอบ ประสานงาน แกไ้ขปัญหาร่วมกบัสถานีเครือข่ายและรายงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการทุก ๖ เดือน มีส านกังานอยูป่ระจ าภูมิภาค 



๑๐ 

 

ขอ้ ๒๖ ใหมี้ผูป้ระสานงานประจ าสถานีเครือข่าย เพื่อติดต่อประสานงานกบัสถานีวิทยุ
และโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน สถานีเครือข่าย ส านกังาน กสทช.เขต และหน่วยราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง   

ขอ้ ๒๗ ให้สถานีเครือข่าย ด าเนินการออกอากาศตามผงัรายการจากสถานีแม่ข่ายเต็ม
เวลาของเวลาออกอากาศทั้ งหมดของสถานีเครือข่ายนั้ น นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอ านวยการเป็นกรณีไป 

หากสถานีเครือข่ายไม่ปฏิบติัตามขอ้ความในวรรคตน้ ให้คณะกรรมการบริหารสถานี
เครือข่ายระดบัภาคน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อวนิิจฉยัช้ีขาดและด าเนินการ 

หมวดที ่๔ 
การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ 

ขอ้ ๒๘  ใหมี้คณะกรรมการบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ คณะกรรมการอุปถมัภ ์หรือ
คณะอนุกรรมการตามความจ าเป็น ซ่ึงแต่งตั้งโดยประธานอ านวยการ ตามท่ีคณะกรรมการ
อ านวยการเสนอ การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

ขอ้ ๒๙ บุคคลท่ีไดรั้บการประกาศช่ือเป็นคณะกรรมการอุปถมัภต์ามขอ้ ๒๘ ทั้งฝ่าย
พระสงฆแ์ละฆราวาส มีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุม เสนอความเห็น เสนอญตัติใด ๆ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ 

หมวดที ่๕   
การมส่ีวนร่วมของประชาชน   

ขอ้ ๓๐  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเจตนารมณ์ดั้งเดิมของประชาชนผูบ้ริจาค
และผูก่้อตั้งสถานีแต่ละแห่ง ซ่ึงแมจ้ะเสียสละมอบทั้งทรัพยแ์ละสิทธิถวายแด่องคห์ลวงตาพระ
มหาบวั ญาณสัมปันโน ใหเ้ป็นสมบติัของสงฆไ์ปแลว้กต็าม ชุมชนท่ีรับบริการกย็งัปวารณาตวั
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาสถานีแต่ละแห่งดว้ยความเคารพบูชาไม่ให้ตกเป็น
ภาระแก่สงฆแ์ละมูลนิธิแต่อยา่งใด หวงัอานิสงส์สูงสุดแห่งทานจากการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรม
ทานเพื่อประโยชนส์าธารณะแก่โลก  

เพื่อเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่ามูลนิธิมีว ัตถุประสงค์ของการประกอบการ
เช่นเดียวกบัเจตนารมณ์ดั้งเดิมของชุมชนท่ีรับบริการเพื่อสร้างความเขม้แข็งของชุมชนท่ีรับ
บริการ การตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของชุมชนท่ีรับบริการ โดยชุมชนท่ีรับบริการ



๑๑ 

 

ไดมี้ส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของ ในการบริหารจดัการ ในการจดัรายการ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในลกัษณะอ่ืนๆ อยา่งแทจ้ริงและต่อเน่ือง จึงก าหนดใหมี้สภาผูฟั้งข้ึน  

ใหมี้ประธานสภาผูฟั้งและคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้ง โดยประธานสภาผูฟั้งมาจากการ
คดัเลือกของเครือข่ายผูฟั้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีชุมชนท่ีรับบริการก าหนด  ท าหนา้ท่ีในฐานะเป็น
ผูแ้ทนผูฟั้งท่ีไดรั้บมอบอ านาจการตดัสินใจจากเครือข่ายผูฟั้ง ส่วนคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้ง
มาจากการสรรหาและคดัเลือกของท่ีประชุมสภาผูฟั้ง ท าหนา้ท่ีสนองงานประธานสภาผูฟั้งและ
ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการอ านวยการและหรือคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกับ
ประธานสภาผูฟั้งเพื่อใหก้ารด าเนินการของมูลนิธิเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนท่ี
รับบริการอยา่งแทจ้ริง การก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามระเบียบว่า
ดว้ยหลกัเกณฑว์ธีิการของเครือข่ายผูฟั้งฯ ซ่ึงชุมชนท่ีรับบริการเป็นผูก้  าหนด   

ขอ้ ๓๑ เพื่อใหก้ารด าเนินการของมูลนิธิเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนท่ี
รับบริการและเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการครอบง าการประกอบกิจการ ใหมู้ลนิธิจดัใหมี้การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท่ีรับบริการผ่านประธานสภาผูฟั้งหรือคณะกรรมการ
เครือข่ายผูฟั้ง เพื่อน าความคิดเห็นท่ีไดม้าประกอบการพิจารณา ก่อนออกระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการก ากบัดูแลการประกอบกิจการของสถานีวิทยุและ
โทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีเครือข่าย ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนท่ีรับ
บริการทั้งในระดบัชาติ ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน อย่างมีนยัส าคญั โดยตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความ
เป็นมา เหตุผล ความจ าเป็น และสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
ประเดน็ท่ีตอ้งการรับฟังความคิดเห็น ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขของชุมชนท่ีรับบริการ
ก าหนด  เวน้แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะกรณีเพื่อการปกป้องมรดก
ธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน และปกป้องเจตนารมณ์ของชุมชนท่ีได้
เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและทุนทรัพยเ์ร่ิมก่อตั้งเจดียธ์รรมไวเ้พื่อลูกหลานในภายภาคหนา้ 

ขอ้ ๓๒  ชุมชนท่ีรับบริการย่อมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการของมูลนิธิไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัต่อปณิธานและเจตนารมณ์
ขององคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน ท่ีเมตตาธรรมแก่โลก การด าเนินชีวิตและปฏิปทา
เป็นท่ีประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกว่า องค์ท่านเป็นปูชนียบุคคลและเป็นนักเสียสละโดยแท ้
สามารถอุทิศชีวิตเลือดเน้ือของตนเองไดเ้พื่อธ ารงไวซ่ึ้งชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ยากจะหาผูใ้ดเสมอ
เหมือน เป็นแบบฉบบัอนัดีงามแก่กลุบุตรสุดทา้ยภายหลงัจะไดย้ดึถือปฏิบติัตามเพื่อความมัน่คง
ของชาติสืบไป 



๑๒ 

 

บทเฉพาะกาล 
ขอ้ ๓๓ เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัตามระเบียบน้ี คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีทุก

ต าแหน่งท่ีมีในขณะน้ี ใหถื้อวา่เป็นคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีตามระเบียบน้ี และใหน้บัวาระ
การด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

ขอ้ ๓๔ คณะกรรมการคณะใด เจา้หนา้ท่ีต าแหน่งใด ท่ีไดก้  าหนดใหมี้ตามระเบียบน้ี 
และยงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง ใหมี้การสรรหาใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี ภายใน ๖๐ วนั นบัจากวนัท่ี
ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้

ขอ้ ๓๕ ใหผู้อ้  านวยการสถานีแม่ข่ายรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
 

   ลงช่ือ 
(พระธรรมวสุิทธิมงคล) 

ประธานอ านวยการสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกระเบียบแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๑) คือ โดยท่ีผูป้ระกอบการภาคประชาชน
ประเภทบริการชุมชน กฎหมายบญัญติัให้การประกอบกิจการตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริการสาธารณะท่ีเป็น
ประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนท่ีรับบริการ ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการทางวิชาการและเป็นไป
ตามหลกัการสากล “ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” ท่ีนานาอารยประเทศยอมรับ เป็นการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้ส่ือ และโดยท่ีการด าเนินการของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนทั้ งแม่ข่ายและลูกข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นชุมชนเดียวกันตามความสนใจร่วมกัน 
(Community of Interest) ในธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงประชาชนของชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อตั้ง การดูแลรักษา  การ
ผลิต การบริหารจดัการ การก าหนดผงัรายการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในลกัษณะอ่ืนๆ หลาย
ประการ อาทิ การร่วมลงนามและออกมาปกป้องเครือข่ายวิทยใุห้มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบง าจาก
อ านาจรัฐและอ านาจทุนทางธุรกิจ เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนท่ีรับบริการอยา่งแทจ้ริง แมเ้ม่ือไดม้อบ



๑๓ 

 

กรรมสิทธ์ิสถานีแต่ละแห่งถวายแด่องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน แลว้ ชุมชนตามความสนใจร่วมกนั
ในธรรมกรรมฐานดงักล่าวท่ีไดก่้อตั้งและมอบถวายสถานีแต่ละแห่งก็ยงัมีเจตนารมณ์แน่วแน่เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันว่า สถานีในเครือข่ายเหล่าน้ีทุกแห่งจักต้องอยู่ภายใต้การประกอบการของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนฯ โดยส่งตวัแทนท่ีมาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิเสียง
ธรรมเพื่อประชาชนฯ เพื่อบริหารจัดการและก ากบัดูแลสถานีต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของ
ชุมชนกรรมฐานท่ีกระจายอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ อยา่งแทจ้ริงผา่นการตรวจสอบของสภาผูฟั้งซ่ึงเป็นเวทีแห่งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกรูปแบบ ตามระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑ์วิธีการของเครือข่ายผูฟั้งฯ รับรองไว ้โดย
ประกาศบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลกัษณะการด าเนินการเช่นน้ีจึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ
สากลและหลกักฎหมายต่างๆ อยา่งสมบูรณ์แบบ อยา่งไรก็ดี ความเช่ือมโยงระหว่างระเบียบว่าดว้ยการบริหาร
สถานีวิทยแุละโทรทศัน์กบัระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑ์วิธีการของเครือข่ายผูฟั้งฯ ยงัไม่ปรากฏขอ้ความท่ีชดัเจน 
ดงันั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงดงักล่าว โดยให้ระเบียบ ๒ ฉบบั มีจุดเช่ือม
โยงระหว่างกนัเป็นท่ีประจักษ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการก ากบัดูแลตนเองภายในองค์กร เป็นการป้องกนั
อ านาจมืดไม่ว่าจากภายในและภายนอก มิให้เขา้แทรกแซงหรือครอบง าการประกอบกิจการของมูลนิธิเสียง
ธรรมเพื่อประชาชนฯ ได้อย่างง่ายดายจนอาจกระท าการใดๆ ท่ีขัดแยง้ต่อเจตนารมณ์เดิมหรือขดัแยง้ต่อ
ประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนไดใ้นท่ีสุด จึงจ าเป็นตอ้งประกาศระเบียบฉบบัน้ีเม่ือวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 
 

 
 
 


