ระเบียบสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ เสียงธรรมเพือ่ ประชาชน
ว่าด้ วยการบริหารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๐
………………………….
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสั มปันโน
ได้ เมตตาประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
ว่าด้วยการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ได้ดาเนิ นการเผยแผ่พระธรรม
คาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่
ภูริทตั โต และพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปั น
โน) เจ้าอาวาสวัดป่ าบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทาการส่ งกระจายเสี ยงทางวิทยุและ
แพร่ ภาพทางโทรทัศน์ ไปยังสถานี เครื อข่ายทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศ โดยคานึ งถึงประโยชน์
ของประชาชนทุ ก ระดับ ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ทั้ง นี้ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ด้า นธรรมะ ด้า น
การศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านความมัน่ คงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ไม่มุ่งหวังประโยชน์
ทางธุ รกิ จและทางการเมื อง อาศัยพลังศรั ทธาของศิษยานุ ศิษย์ท้ งั คณะสงฆ์และฆราวาส โดย
ความเมตตาของพระธรรมวิสุทธิ มงคล (ท่ านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปั นโน) ที่ยอมรั บ
อาราธนานิ มนต์เป็ นประธานมูลนิ ธิและเป็ นประธานอานวยการ มีแนวคิดให้สถานี วิทยุและ
โทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชนและเครื อข่ายเป็ นสถานี เผยแผ่ธรรมะอยู่คู่พระพุทธศาสนา
ตลอดไป เห็นสมควรกาหนดระเบียบบริ หารสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรม
เพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันลงนาม เป็ นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งใดที่เคยกาหนดไว้แล้ว หากมีขอ้ ความหรื อ
เนื้อหาขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
ประธานอานวยการ หมายถึง ประธานอานวยการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อ
ประชาชนและสถานีเครื อข่าย คือพระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์จากคณะกรรมการอานวยการ
ด้วยมติคดั เลือกเป็ นเอกฉันท์ หรื อจากที่ประชุมคณะสงฆ์กรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต
รองประธานอานวยการ หมายถึง รองประธานอานวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชน
คณะกรรมการอานวยการ หมายถึง คณะกรรมการอานวยการสถานี วิทยุและโทรทัศน์
เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ เสี ยงธรรมเพือ่ ประชาชน หมายถึง สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชน ที่ทาหน้าที่เป็ นแม่ข่ายในการส่ งกระจายเสี ยงทั้งวิทยุและโทรทัศน์
สถานีแม่ ข่าย หมายถึง สถานีวิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน มีสถานที่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ ๓๐๙/๑
หมู่ที่ ๑ ตาบลบ้านตาด อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สถานีเครื อข่ าย หมายถึ ง สถานี วิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ซึ่ งเป็ นสถานี ลูกข่ ายที่
ชุมชนในแต่ละพื้นที่เป็ นผูก้ ่อตั้งและขอรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีแม่ข่าย โดยได้มอบถวาย
แด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน เพื่อเป็ นสมบัติของสงฆ์และได้รับการตอบรับให้
เป็ นสถานี เครื อข่ ายแล้ว ประสงค์ให้มูลนิ ธิเสี ยงธรรมเพื่อประชาชนฯ เป็ นผูถ้ ื อสิ ทธิ ในการ
ประกอบกิ จการกระจายเสี ยงของสถานี และยอมรั บในข้อ ปฏิบตั ิตามระเบี ยบนี้ โดยเรี ยกชื่ อ
สถานีเครื อข่ายตามที่ต้ งั สถานีเครื อข่ายนั้น
ผู้อานวยการสถานี หมายถึง ผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย หรื อผูอ้ านวยการสถานีเครื อข่ายก็
ได้ โดยเรี ยกชื่อตามสถานที่ต้ งั นั้น
กรรมการสถานี หมายถึง กรรมการสถานี แม่ข่าย หรื อกรรมการสถานี เครื อข่ าย โดย
เรี ยกชื่อตามสถานที่ต้ งั นั้น
เจ้ าหน้ าที่สถานี หมายถึง เจ้าหน้าที่ สถานี แม่ ข่าย หรื อเจ้าหน้าที่ สถานี เครื อข่าย โดย
เรี ยกชื่อตามสถานที่ต้ งั นั้น
ชุ มชน หมายถึง กลุ่มประชาชนที่ มีความสนใจร่ วมกันในธรรมะคาสอนของพระ
กรรมฐานสายหลวงปู่ มั่น ภู ริ ทตั โต ซึ่ ง องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสั ม ปั น โน ได้เมตตา
พิจารณาแล้ว ซึ่ งอาจจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรื อห่ างไกลกันแต่สามารถสื่ อสารถึงกันได้ มี
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ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในการทากิจกรรมอันชอบในทางพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ตน
และประโยชน์ท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
เครือข่ ายผู้ฟัง หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานีวิทยุเสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชน โดยไม่จากัดพื้นที่และวิธีการรับฟัง และกลุ่มบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ
สภาผู้ฟัง หมายถึง เวทีรวมตัวของสมาชิกทั้งประเภทพื้นที่และประเภทกลุ่มเฉพาะหรื อ
ประเด็น รวมทั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานสภาผู้ฟัง หมายถึง ผูแ้ ทนผูฟ้ ั งที่ได้รับมอบอานาจการตัดสิ นใจจากเครื อข่าย
ผูฟ้ ัง
คณะกรรมการเครือข่ ายผู้ฟัง หมายถึง คณะกรรมการที่มาจากการสรรหาและคัดเลื อก
ของที่ประชุมสภาผูฟ้ ัง
หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ ระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อให้มีระบบการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
และสถานีเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐานสากล เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการเผยแผ่พระ
ธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(๒) เพื่อให้ได้บุคลากรผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถเหมาะสม ในการดาเนิ นงาน
สถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน บริ หารกองทุนและหรื อมูลนิ ธิ และบริ หาร
สถานีเครื อข่าย
(๓) เพื่อให้สถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ดารงเป็ นสถาบัน
อันศักดิ์สิทธิ์ ทรงคุณค่า เพื่อการเผยแผ่พระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนา
พระธรรมเทศนาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต ไปยังประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
มีคุณภาพ ยัง่ ยืน และมัน่ คง
(๔) เพื่อให้มีกองทุ นหรื อมูล นิ ธิ ซึ่ งมี การบริ หารจัด การอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถนาดอกผลไปใช้ในการดาเนิ นงานสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
และสถานีเครื อข่าย
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(๕) เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ศิษ ยานุ ศิ ษ ย์ ทั้ง ฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาส ที่ มีค วามรู ้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจการของสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อ
ประชาชน และสถานีเครื อข่าย ตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ ๒
การบริหารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ เสี ยงธรรมเพือ่ ประชาชน
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ตาแหน่งประธานอานวยการและหรื อประธานมูลนิธิว่างลง ให้เจ้าอาวาส
วัดป่ าบ้านตาดหรื อคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบอานาจจากที่ประชุ มพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภู
ริ ทตั โต เป็ นผูแ้ ทนในการอาราธนานิ มนต์พระมหาเถระผูเ้ ป็ นศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปั นโน ซึ่ งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอายุพรรษาสู งสุ ด เมตตาเสี ยสละดารงตาแหน่ ง
ประธานอานวยการและหรื อประธานมูลนิธิ
ประธานอานวยการและหรื อประธานมูลนิธิมีอานาจหน้าที่สมบูรณ์โดยธรรม เป็ นผูน้ าที่
ธารงรักษาไว้ซ่ ึงมรดกธรรมของพ่อแม่ครู อาจารย์ให้มนั่ คงสถาพรประหนึ่งองค์ท่านยังครองธาตุ
ครองขันธ์อยูด่ งั่ เดิม เป็ นผูค้ ุม้ ครองส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เสี ยงธรรมของพระบรมศาสดาพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการเผยแผ่อย่างกว้างขวางขจรขจายกว้างไกลไปทัว่ ทั้งสามแดนโลกธาตุ
จนตลอดอายุแห่งพุทธกาล
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยพระสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่
มัน่ ภูริทตั โต จานวน ๗ – ๑๒ รู ป เป็ นผูแ้ ทนชุ มชนในพื้นที่รับบริ การของแต่ละภูมิภาคซึ่ ง
ประธานอานวยการเป็ นผูค้ ดั เลือกและนาเสนอรายชื่ อต่อประธานมูลนิ ธิเพื่อพิจารณาลงนาม
แต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการอานวยการเลือกกันเองเป็ นรองประธานอันดับที่ ๑ รองประธานอันดับ
ที่ ๒ ส่ ว นต าแหน่ ง เลขานุ ก ารและผูช้ ่ ว ยเลขานุ ก าร อาจเลื อ กจากพระสงฆ์รู ปอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
คณะกรรมการอานวยการก็ได้
ให้ประธานอ านวยการเป็ นผูค้ ัด เลื อ กกรรมการอ านวยการตามวรรคแรก และรอง
ประธานอันดับที่ ๑ และ ๒ เลขานุการและผูช้ ่ วยเลขานุ การตามวรรคสอง มาเป็ นผูแ้ ทนชุมชน
ในพื้ น ที่ รั บบริ ก ารอย่า งน้อ ยภู มิภ าคละหนึ่ ง รู ปขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการมู ล นิ ธิ และ
น าเสนอรายชื่ อ ดัง กล่ า วต่ อ ประธานมู ล นิ ธิ เ พื่ อ พิ จ ารณาลงนามแต่ ง ตั้ง โดยให้เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของมูลนิธิ
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ข้อ ๘ ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ถ้า ประธานคณะกรรมการอ านวยการไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม
ประชุ ม ให้ ร องประธานคณะกรรมการอ านวยการท าหน้า ที่ แ ทน และหากรองประธาน
คณะกรรมการอานวยการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกันเองเป็ นประธานในที่
ประชุม สถานที่ทาการหลักได้แก่สานักงานใหญ่ของมูลนิธิ โดยมีสานักงานสาขาในทุกภูมิภาค
ของประเทศ
ข้อ ๙ มติคณะกรรมการอานวยการ อาจมีได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) จากการประชุมซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
อานวยการเท่าที่มีอยู่
(๒) มี ก ารหารื อทางโทรศัพ ท์ สอบถามความเห็ น และสรุ ป จากประธาน
คณะกรรมการอานวยการ
(๓) โดยวิธีอื่นๆ
ข้อ ๑๐ กรรมการอานวยการไม่มีวาระการดารงตาแหน่ง แต่อาจพ้นจากตาแหน่งด้วย
เหตุ ดังนี้
(๑) มรณภาพ
(๒) ลาสิ กขา
(๓) ได้รับอนุญาตจากประธานอานวยการให้ลาออก
(๔) คณะกรรมการอานวยการมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ นิมนต์ให้ออกโดยความเห็นชอบของประธานอานวยการ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอานวยการมีอานาจ ดังนี้
(๑) ก าหนดนโยบายการบริ ห ารสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ เ สี ยงธรรมเพื่ อ
ประชาชน ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประธานอานวยการ ครอบคลุมการบริ หารสถานี วิทยุ
และโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน การบริ หารสถานี เครื อข่าย และการบริ หารกองทุนและ
หรื อมูลนิธิ
(๒) แต่ งตั้งคณะกรรมการหรื ออนุ กรรมการ ทั้งฝ่ ายพระสงฆ์ และ ฆราวาส
เพื่อสนับสนุนการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน สถานีเครื อข่าย และ
กองทุนและหรื อมูลนิธิ
(๓) เสนอแต่งตั้งหรื อเสนอให้พน้ ตาแหน่ งผูด้ ารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการสถานี
หรื อรองผูอ้ านวยการสถานี
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(๔) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาสเป็ นที่ปรึ กษา คณะกรรมการ
อานวยการ โดยความเห็นชอบของประธานอานวยการ
(๕) กากับติดตามการบริ หารสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
และสถานีเครื อข่าย
(๖) พิจารณา วินิจฉัย และสั่งการแก้ไขปัญหาหรื อการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่เกิด
จากการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน และสถานีเครื อข่าย
ข้อ ๑๒ ผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการอานวยการตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการสถานี แม่ข่าย ซึ่ งคัดเลื อกบุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถและมี
คุณสมบัติเหมาะสมโดยมติเป็ นเอกฉันท์ และให้ประธานอานวยการเป็ นผูน้ ารายชื่อ เข้าหารื อต่อ
คณะกรรมการมูลนิ ธิอีกครั้งเพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอรายชื่ อดังกล่าวต่อประธานมูลนิ ธิ
เพื่อใช้อานาจพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
ส่ วนผูอ้ านวยการสถานีเครื อข่ายได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานี
แห่งนั้นและนารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยประธาน
มูลนิธิเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
ข้อ ๑๓ ผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี เมื่อดารง
ตาแหน่งครบ ๒ ปี อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
และอาจพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุญาตจากประธานอานวยการให้ลาออก
(๓) คณะกรรมการอานวยการมีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน
๓ ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ โดยความเห็นชอบของประธานอานวยการ
เมื่อตาแหน่ งผูอ้ านวยการสถานี แม่ข่ายว่างลง ให้คณะกรรมการอานวยการดาเนิ นการ
ตามข้อ ๑๒ ภายใน ๓๐ วัน และระหว่างที่ยงั ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่ายให้
รองผูอ้ านวยการสถานี แม่ข่ายที่ดารงตาแหน่ งอยู่ขณะนั้นรั กษาการในตาแหน่ งผูอ้ านวยการ
สถานีแม่ข่าย ตามลาดับอาวุโส
ข้อ ๑๔ ผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) บริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอานวยการ
(๒) เสนอและให้ความเห็นด้านการบริ หารจัดการต่อคณะกรรมการอานวยการ
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(๓) ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สถานีทุกตาแหน่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดผล
ดีตามนโยบายของคณะกรรมการอานวยการ
(๔) กากับดูแลการบริ หารงานสถานี เครื อข่าย เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการอานวยการ
(๕) กาหนดข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อ
ประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่งปฏิบตั ิ ให้เกิดผลดีต่อการดาเนินงาน
(๖) ปฏิบตั ิงานด้านเลขานุการและธุรการ สาหรับคณะกรรมการอานวยการ
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ความตามวรรคแรก ให้ผอู ้ านวยการสถานีลูกข่ายแต่ละแห่ งนามาปรับใช้กบั สถานีที่อยู่
ในความรับผิดชอบโดยอนุโลมตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๕ รองผูอ้ านวยการสถานี แม่ข่าย ได้รับการเสนอชื่ อโดยผูอ้ านวยการสถานี แม่
ข่ายร่ วมกับคณะกรรมการอานวยการ ให้ประธานอานวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง มี
หน้าที่ปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการสถานีแม่ข่ายมอบหมาย
ที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย ได้รับการเสนอชื่อโดยผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย ให้
ประธานอานวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง
ข้อ ๑๖ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ งของที่ ปรึ กษาผูอ้ านวยการ
สถานี แม่ข่าย และรองผูอ้ านวยการสถานี แม่ข่าย ให้ถืออนุ โลมตามข้อ ๑๐ ยกเว้นข้อ ๑๐(๔)
สาหรับที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย ทั้งนี้ ให้นบั เวลาของวาระการดารงตาแหน่งและการ
พ้นจากตาแหน่งเช่นเดียวกับผูอ้ านวยการสถานีแม่ข่าย
ข้อ ๑๗ ผูอ้ านวยการสถานี เป็ นผูท้ ี่มีความเสี ยสละมีจิตอาสา เป็ นอาสาสมัคร โดยไม่
รับค่ าตอบแทนมี หน้าที่ บริ หารสถานี ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยควบคุ มดู แลการออกอากาศให้
เป็ นไปตามที่ได้รับอนุญาต และจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดาเนินรายการ
และการออกอากาศของสถานี ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้เกิ ดผลดี เป็ นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการอานวยการกาหนด
ผูอ้ านวยการสถานีตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายหรื อในการกระทาของเจ้าหน้าที่สถานี แห่ ง
นั้นที่ได้กระทาไปในการควบคุ มดูแลและบริ หารสถานี วิทยุหรื อโทรทัศน์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เสมือนเป็ นการกระทาของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทาดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรื อ
ยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้ องกันตามสมควรแล้ว
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ข้อ ๑๘ ให้มี ก รรมการสถานี อ ย่า งน้อ ย ๕ คน มาจากการสรรหาและคัด เลื อ กของ
เครื อข่ายผูฟ้ ั งหรื อประชาชนผูฟ้ ั งในพื้นที่ให้บริ การของแต่ละสถานี ตามที่ชุมชนที่รับบริ การ
กาหนด โดยคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งหรื อผูห้ นึ่ งผูใ้ ดในคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งเป็ นผู ้
เสนอรายชื่อกรรมการสถานีต่อประธานสภาผูฟ้ ังหรื อประธานสภาผูฟ้ ั งจังหวัด เพื่อพิจารณาและ
ลงนามแต่งตั้ง
ประธานสภาผูฟ้ ั งอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาและลงนามแต่งตั้งกรรมการสถานี ได้กรณี มี
เหตุจาเป็ นเร่ งด่วนเท่านั้น โดยต้องชี้แจงถึงเหตุผลความจาเป็ นแก่คณะกรรมการอานวยการและ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบ เมื่อเข้าสู่ ภาวะปกติให้ชุมชนที่รับบริ การของสถานี แห่ งนั้น
ดาเนินการตามวรรคแรก
ข้อ ๑๙ ให้การเสนอแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ ง รวมถึงการพ้นจากตาแหน่ งของ
กรรมการสถานีเป็ นไปตามที่ชุมชนที่รับบริ การกาหนด หรื ออาจพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุดงั นี้
(๑) มรณภาพ หรื อ ถึงแก่กรรม
(๒) ลาสิ กขา หรื อ ลาออก
(๓) ประธานสภาผูฟ้ ัง พิจารณาเห็นความจาเป็ น
(๔) คณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวน
กรรมการที่มีอยูเ่ ห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล
ข้อ ๒๐ เจ้าหน้าที่สถานี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความเสี ยสละมีจิตอาสา เป็ นอาสาสมัคร
อาจรับค่าตอบแทนหรื อไม่กไ็ ด้ หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานมีเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนประจา
จากเงิ น งบประมาณของสถานี วิทยุและโทรทัศ น์เ สี ย งธรรมเพื่ อ ประชาชน และมี ต าแหน่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูป้ ระกาศ
(๒) เจ้าหน้าที่เทคนิค
(๓) เจ้าหน้าที่รายการ
(๔) เจ้าหน้าที่ธุรการ, การเงิน – บัญชี, พัสดุ
(๕) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรื อพนักงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่สถานีตามวรรคแรกได้รับการแต่งตั้งจากผูอ้ านวยการสถานีประจาสถานีแห่ง
นั้น
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ข้อ ๒๑ การกาหนดตาแหน่ง เงินเดือน หลักเกณฑ์การจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๒๐ ให้เป็ นไปตามที่ผอู ้ านวยการสถานีแม่ข่ายกาหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอานวยการ
ข้อ ๒๒ กรณี เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒๐ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ต้องได้รับโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ตัดค่าจ้าง
(๔) พักงาน
(๕) เลิกจ้าง
ข้อ ๒๓ ให้มีผอู ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชน โดยกาหนดให้ปรับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง วาระ การพ้นตาแหน่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบ และอื่น ๆ ตามข้อ ๑๒ ถึง ข้อ ๒๒ โดยอนุโลม
หมวดที่ ๓
การบริหารสถานีเครือข่ าย
ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริ หารสถานี เครื อข่ายระดับภาค ประกอบด้วยพระสงฆ์
ฝ่ ายพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต จานวนภาคละไม่เกิน ๙ รู ป ซึ่ งแต่งตั้งโดยประธาน
อานวยการตามที่คณะกรรมการอานวยการเสนอ และไม่มีวาระการดารงตาแหน่ง แต่อาจพ้นจาก
ตาแหน่งด้วยเหตุ ดังนี้
(๑) มรณภาพ
(๒) ลาสิ กขา
(๓) ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอานวยการให้ลาออก
(๔) คณะกรรมการอานวยการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓
ของจานวนกรรมการที่มีอยู่
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการบริ หารสถานีเครื อข่ายระดับภาค มีหน้าที่ควบคุม ดูแล
ตรวจสอบ ประสานงาน แก้ไขปัญหาร่ วมกับสถานีเครื อข่ายและรายงานต่อคณะกรรมการ
อานวยการทุก ๖ เดือน มีสานักงานอยูป่ ระจาภูมิภาค
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ข้อ ๒๖ ให้มีผปู ้ ระสานงานประจาสถานีเครื อข่าย เพื่อติดต่อประสานงานกับสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน สถานีเครื อข่าย สานักงาน กสทช.เขต และหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๗ ให้สถานี เครื อข่าย ดาเนิ นการออกอากาศตามผังรายการจากสถานี แม่ข่ายเต็ม
เวลาของเวลาออกอากาศทั้ง หมดของสถานี เ ครื อ ข่ า ยนั้น นอกจากจะได้รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการอานวยการเป็ นกรณี ไป
หากสถานี เครื อข่ายไม่ปฏิบตั ิตามข้อความในวรรคต้น ให้คณะกรรมการบริ หารสถานี
เครื อข่ายระดับภาคนาเสนอคณะกรรมการอานวยการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและดาเนินการ
หมวดที่ ๔
การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ
ข้อ ๒๘ ให้มีคณะกรรมการบริ หารกองทุนและหรื อมูลนิธิ คณะกรรมการอุปถัมภ์ หรื อ
คณะอนุ กรรมการตามความจาเป็ น ซึ่ งแต่ งตั้งโดยประธานอานวยการ ตามที่ คณะกรรมการ
อานวยการเสนอ การบริ หารกองทุนและหรื อมูลนิธิให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๙ บุคคลที่ได้รับการประกาศชื่อเป็ นคณะกรรมการอุปถัมภ์ตามข้อ ๒๘ ทั้งฝ่ าย
พระสงฆ์และฆราวาส มีสิทธิ์เข้าร่ วมประชุม เสนอความเห็น เสนอญัตติใด ๆ ในที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการ
หมวดที่ ๕
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ข้อ ๓๐ การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นเจตนารมณ์ด้ งั เดิ มของประชาชนผูบ้ ริ จาค
และผูก้ ่อตั้งสถานีแต่ละแห่ ง ซึ่ งแม้จะเสี ยสละมอบทั้งทรัพย์และสิ ทธิ ถวายแด่องค์หลวงตาพระ
มหาบัว ญาณสัมปั นโน ให้เป็ นสมบัติของสงฆ์ไปแล้วก็ตาม ชุ มชนที่รับบริ การก็ยงั ปวารณาตัว
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาสถานี แต่ละแห่ งด้วยความเคารพบูชาไม่ให้ตกเป็ น
ภาระแก่สงฆ์และมูลนิธิแต่อย่างใด หวังอานิสงส์สูงสุ ดแห่ งทานจากการเผยแผ่ธรรมะเป็ นธรรม
ทานเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่โลก
เพื่ อ เป็ นหลัก ฐานในเชิ ง ประจัก ษ์ ว่ า มู ล นิ ธิ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการประกอบการ
เช่ นเดี ยวกับเจตนารมณ์ ด้ งั เดิ มของชุ มชนที่ รับบริ การเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนที่รับ
บริ การ การตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชุมชนที่รับบริ การ โดยชุมชนที่รับบริ การ
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ได้มีส่วนร่ วมในความเป็ นเจ้าของ ในการบริ หารจัดการ ในการจัดรายการ รวมถึงการมีส่วนร่ วม
ในลักษณะอื่นๆ อย่างแท้จริ งและต่อเนื่อง จึงกาหนดให้มีสภาผูฟ้ ังขึ้น
ให้มีประธานสภาผูฟ้ ังและคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั ง โดยประธานสภาผูฟ้ ั งมาจากการ
คัดเลือกของเครื อข่ายผูฟ้ ั งตามหลักเกณฑ์ที่ชุมชนที่รับบริ การกาหนด ทาหน้าที่ในฐานะเป็ น
ผูแ้ ทนผูฟ้ ั งที่ได้รับมอบอานาจการตัดสิ นใจจากเครื อข่ายผูฟ้ ั ง ส่ วนคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั ง
มาจากการสรรหาและคัดเลือกของที่ประชุมสภาผูฟ้ ั ง ทาหน้าที่สนองงานประธานสภาผูฟ้ ั งและ
ตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการอ านวยการและหรื อ คณะกรรมการมูล นิ ธิ ร่ ว มกับ
ประธานสภาผูฟ้ ังเพื่อให้การดาเนินการของมูลนิธิเป็ นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนที่
รับบริ การอย่างแท้จริ ง การกาหนดรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นไปตามระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วธิ ีการของเครื อข่ายผูฟ้ ังฯ ซึ่งชุมชนที่รับบริ การเป็ นผูก้ าหนด
ข้อ ๓๑ เพื่อให้การดาเนินการของมูลนิ ธิเป็ นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนที่
รับบริ การและเพื่อป้ องกันมิให้เกิดการครอบงาการประกอบกิจการ ให้มูลนิธิจดั ให้มีการรับฟั ง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนในชุ มชนที่ รับบริ การผ่านประธานสภาผูฟ้ ั งหรื อคณะกรรมการ
เครื อข่ายผูฟ้ ั ง เพื่อนาความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณา ก่อนออกระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง หรื อดาเนิ นการใด ๆ เกี่ ยวกับการกากับดูแลการประกอบกิจการของสถานี วิทยุและ
โทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีเครื อข่าย ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนที่รับ
บริ การทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น อย่างมีนยั สาคัญ โดยต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความ
เป็ นมา เหตุผล ความจาเป็ น และสรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องที่จะรับฟั งความคิดเห็น ตลอดจน
ประเด็นที่ตอ้ งการรับฟังความคิดเห็น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของชุมชนที่รับบริ การ
กาหนด เว้นแต่ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่วนเฉพาะกรณี เพื่อการปกป้ องมรดก
ธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน และปกป้ องเจตนารมณ์ ของชุ มชนที่ ไ ด้
เสี ยสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์เริ่ มก่อตั้งเจดียธ์ รรมไว้เพื่อลูกหลานในภายภาคหน้า
ข้อ ๓๒ ชุ มชนที่รับบริ การย่อมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและสามารถเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินการของมูลนิธิได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ตอ้ งไม่ขดั ต่อปณิ ธานและเจตนารมณ์
ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน ที่เมตตาธรรมแก่โลก การดาเนินชีวิตและปฏิปทา
เป็ นที่ ประจักษ์ต่อ สายตาชาวโลกว่า องค์ท่านเป็ นปู ช นี ย บุ ค คลและเป็ นนักเสี ยสละโดยแท้
สามารถอุทิศชี วิตเลือดเนื้อของตนเองได้เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ยากจะหาผูใ้ ดเสมอ
เหมือน เป็ นแบบฉบับอันดีงามแก่กลุ บุตรสุ ดท้ายภายหลังจะได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามเพื่อความมัน่ คง
ของชาติสืบไป
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุก
ตาแหน่งที่มีในขณะนี้ ให้ถือว่าเป็ นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ และให้นบั วาระ
การดารงตาแหน่งตั้งแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ ๓๔ คณะกรรมการคณะใด เจ้าหน้าที่ตาแหน่งใด ที่ได้กาหนดให้มีตามระเบียบนี้
และยังไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่ง ให้มีการสรรหาให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๓๕ ให้ผอู ้ านวยการสถานีแม่ข่ายรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ลงชื่อ
(พระธรรมวิสุทธิมงคล)
ประธานอานวยการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) คือ โดยที่ผปู ้ ระกอบการภาคประชาชน
ประเภทบริ การชุ มชน กฎหมายบัญญัติให้การประกอบกิจการต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ การสาธารณะที่เป็ น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนที่รับบริ การ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการและเป็ นไป
ตามหลักการสากล “ของประชาชน โดยประชาชน เพื่ อประชาชน” ที่ นานาอารยประเทศยอมรั บ เป็ นการ
คุม้ ครองสิ ท ธิ เสรี ภาพของประชาชนในการใช้สื่ อ และโดยที่ การดาเนิ นการของสถานี วิ ทยุเสี ยงธรรมเพื่ อ
ประชาชนทั้ง แม่ ข่ า ยและลู ก ข่ า ยทั่ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศเป็ นชุ ม ชนเดี ย วกัน ตามความสนใจร่ ว มกัน
(Community of Interest) ในธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต เป็ นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่ งประชาชนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อตั้ง การดูแลรักษา การ
ผลิต การบริ หารจัดการ การกาหนดผังรายการ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในลักษณะอื่นๆ หลาย
ประการ อาทิ การร่ วมลงนามและออกมาปกป้ องเครื อข่ายวิทยุให้มีความเป็ นอิสระปราศจากการครอบงาจาก
อานาจรัฐและอานาจทุนทางธุ รกิจ เป็ นไปตามความต้องการของชุมชนที่รับบริ การอย่างแท้จริ ง แม้เมื่อได้มอบ

๑๓
กรรมสิ ทธิ์สถานีแต่ละแห่ งถวายแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน แล้ว ชุมชนตามความสนใจร่ วมกัน
ในธรรมกรรมฐานดังกล่าวที่ได้ก่อตั้งและมอบถวายสถานี แต่ละแห่ งก็ยงั มีเจตนารมณ์แน่ วแน่ เป็ นอันหนึ่ งอัน
เดี ยวกัน ว่ า สถานี ในเครื อ ข่ า ยเหล่ า นี้ ทุ ก แห่ ง จัก ต้อ งอยู่ภ ายใต้ก ารประกอบการของมูล นิ ธิ เ สี ยงธรรมเพื่ อ
ประชาชนฯ โดยส่ งตัวแทนที่มาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเข้ามาเป็ นคณะกรรมการบริ หารของมูลนิ ธิเสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชนฯ เพื่อบริ หารจัดการและกากับดูแลสถานี ต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์ตามความต้องการของ
ชุมชนกรรมฐานที่กระจายอยูใ่ นสถานที่ต่างๆ อย่างแท้จริ งผ่านการตรวจสอบของสภาผูฟ้ ั งซึ่ งเป็ นเวทีแห่ งการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในทุกรู ปแบบ ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการของเครื อข่ายผูฟ้ ั งฯ รับรองไว้ โดย
ประกาศบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลักษณะการดาเนิ นการเช่นนี้ จึงสอดคล้องกับหลักการ
สากลและหลักกฎหมายต่างๆ อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ดี ความเชื่อมโยงระหว่างระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
สถานีวิทยุและโทรทัศน์กบั ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการของเครื อข่ายผูฟ้ ั งฯ ยังไม่ปรากฏข้อความที่ชดั เจน
ดังนั้น เพื่อเป็ นการปรับปรุ งกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งดังกล่าว โดยให้ระเบียบ ๒ ฉบับ มีจุดเชื่อม
โยงระหว่างกันเป็ นที่ ประจักษ์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการกากับดู แลตนเองภายในองค์กร เป็ นการป้ องกัน
อานาจมืดไม่ ว่าจากภายในและภายนอก มิให้เข้าแทรกแซงหรื อครอบงาการประกอบกิจการของมูลนิ ธิเสี ยง
ธรรมเพื่ อ ประชาชนฯ ได้อ ย่า งง่ า ยดายจนอาจกระท าการใดๆ ที่ ข ัด แย้ง ต่ อ เจตนารมณ์ เ ดิ มหรื อ ขัด แย้ง ต่ อ
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนได้ในที่สุด จึงจาเป็ นต้องประกาศระเบียบฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป

