
 

ระเบียบสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพอืประชาชน 

ว่าด้วยการบริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

…………………………. 
 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   

ได้เมตตาประกาศไว้ ณ วนัที ๒๒ เดือน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แกไ้ขเพิมเติมโดย ระเบียบสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน  

ว่าดว้ยการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 ดว้ยสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน ไดด้าํเนินการเผยแผ่พระธรรม

คาํสงัสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มนั 

ภูริทตัโต และพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสมัปัน

โน) เจา้อาวาสวดัป่าบา้นตาด อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ทาํการส่งกระจายเสียงทางวิทยุและ

แพร่ภาพทางโทรทศัน์ ไปยงัสถานีเครือข่ายทวัทุกภูมิภาคในประเทศ โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของประชาชนทุกระดับทงัในประเทศและต่างประเทศ ทังนีมุ่งส่งเสริมด้านธรรมะ ด้าน

การศึกษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นความมนัคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ไม่มุ่งหวงัประโยชน์

ทางธุรกิจและทางการเมือง อาศยัพลงัศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทงัคณะสงฆ์และฆราวาส โดย

ความเมตตาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปันโน) ทียอมรับ

อาราธนานิมนต์เป็นประธานมูลนิธิและเป็นประธานอาํนวยการ มีแนวคิดให้สถานีวิทยุและ

โทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชนและเครือข่ายเป็นสถานีเผยแผ่ธรรมะอยู่คู่พระพุทธศาสนา

ตลอดไป เห็นสมควรกาํหนดระเบียบบริหารสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน 

ไวด้งันี 

ขอ้ ๑  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบว่าดว้ยการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรม

เพือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒  ระเบียบนีมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัลงนาม เป็นตน้ไป 
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ขอ้ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคาํสงัใดทีเคยกาํหนดไวแ้ลว้ หากมีขอ้ความหรือ

เนือหาขดัแยง้กบัระเบียบนี ให้ใชร้ะเบียบนีแทน 

ขอ้ ๔  ในระเบียบนี 

 ประธานอํานวยการ หมายถึง ประธานอาํนวยการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือ

ประชาชนและสถานีเครือข่าย คือพระสงฆที์ไดรั้บอาราธนานิมนตจ์ากคณะกรรมการอาํนวยการ

ดว้ยมติคดัเลือกเป็นเอกฉนัท ์หรือจากทีประชุมคณะสงฆก์รรมฐานสายหลวงปู่ มนั ภูริทตัโต 

 รองประธานอํานวยการ หมายถึง รองประธานอาํนวยการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียง

ธรรมเพือประชาชน 

 คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง คณะกรรมการอาํนวยการสถานีวิทยุและโทรทศัน์

เสียงธรรมเพือประชาชน 

 สถานีวทิยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพอืประชาชน หมายถึง สถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียง

ธรรมเพือประชาชน ทีทาํหนา้ทีเป็นแม่ข่ายในการส่งกระจายเสียงทงัวิทยแุละโทรทศัน์ 

 สถานีแม่ข่าย หมายถึง สถานีวิทยเุสียงธรรมเพือประชาชน มีสถานทีตงัอยู่เลขที ๓๐๙/๑ 

หมู่ที ๑ ตาํบลบา้นตาด อาํเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

สถานีเครือข่าย หมายถึง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพือประชาชน ซึงเป็นสถานีลูกข่ายที

ชุมชนในแต่ละพืนทีเป็นผูก่้อตงัและขอรับสญัญาณถ่ายทอดจากสถานีแม่ข่าย โดยไดม้อบถวาย

แด่องค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน เพือเป็นสมบติัของสงฆ์และไดรั้บการตอบรับให้

เป็นสถานีเครือข่ายแล้ว ประสงค์ให้มูลนิธิเสียงธรรมเพือประชาชนฯ เป็นผูถื้อสิทธิในการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานีและยอมรับในข้อปฏิบติัตามระเบียบนี โดยเรียกชือ

สถานีเครือข่ายตามทีตงัสถานีเครือข่ายนนั  

 ผู้อํานวยการสถานี หมายถึง ผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย หรือผูอ้าํนวยการสถานีเครือข่ายก็

ได ้โดยเรียกชือตามสถานทีตงันนั  

 กรรมการสถานี หมายถึง กรรมการสถานีแม่ข่าย หรือกรรมการสถานีเครือข่าย โดย

เรียกชือตามสถานทีตงันนั 

 เจ้าหน้าทีสถานี หมายถึง เจ้าหน้าทีสถานีแม่ข่าย หรือเจ้าหน้าทีสถานีเครือข่าย โดย

เรียกชือตามสถานทีตงันนั 

 ชุมชน หมายถึง กลุ่มประชาชนทีมีความสนใจร่วมกันในธรรมะคาํสอนของพระ

กรรมฐานสายหลวงปู่ มัน ภูริทตัโต ซึงองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตา

พิจารณาแลว้ ซึงอาจจะอยู่ในพืนทีใกลเ้คียงกนัหรือห่างไกลกนัแต่สามารถสือสารถึงกนัได ้มี
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ความเกียวขอ้งเชือมโยงกนัในการทาํกิจกรรมอนัชอบในทางพระพุทธศาสนาเพือประโยชน์ตน

และประโยชน์ท่านทงัในโลกนีและโลกหนา้  

 เครือข่ายผู้ฟัง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีเป็นสมาชิกเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยุเสียง

ธรรมเพือประชาชน โดยไม่จาํกดัพืนทีและวิธีการรับฟัง  และกลุ่มบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ 

 สภาผู้ฟัง หมายถึง เวทีรวมตวัของสมาชิกทงัประเภทพืนทีและประเภทกลุ่มเฉพาะหรือ

ประเดน็ รวมทงัผูท้รงคุณวุฒิ   

 ประธานสภาผู้ฟัง หมายถึง  ผูแ้ทนผูฟั้งทีไดรั้บมอบอาํนาจการตดัสินใจจากเครือข่าย

ผูฟั้ง 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ฟัง หมายถึง คณะกรรมการทีมาจากการสรรหาและคดัเลือก

ของทีประชุมสภาผูฟั้ง 

หมวดที ๑ 

วตัถุประสงค์ 

ขอ้ ๕ ระเบียบว่าดว้ยการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตัถุประสงค ์ดงันี 

(๑) เพือให้มีระบบการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน

และสถานีเครือข่ายทีมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานสากล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเผยแผ่พระ

ธรรมคาํสอนขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

(๒) เพือให้ได้บุคลากรผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการดาํเนินงาน

สถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน บริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ และบริหาร

สถานีเครือข่าย 

(๓) เพือให้สถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน ดาํรงเป็นสถาบนั

อนัศกัดิสิทธิ ทรงคุณค่า เพือการเผยแผ่พระธรรมคาํสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนาํ

พระธรรมเทศนาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มนั ภูริทตัโต ไปยงัประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

มีคุณภาพ ยงัยืน และมนัคง 

(๔) เพือให้มีกองทุนหรือมูลนิธิ ซึงมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถนําดอกผลไปใชใ้นการดาํเนินงานสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน 

และสถานีเครือข่าย 
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(๕) เพือเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ ทังฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส ทีมีความรู้

ความสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการของสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือ

ประชาชน และสถานีเครือข่าย ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี 

หมวดที ๒ 

การบริหารสถานีวทิยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพอืประชาชน 

ขอ้ ๖ ในกรณีทีตาํแหน่งประธานอาํนวยการและหรือประธานมูลนิธิว่างลง ให้เจ้าอาวาส

วดัป่าบา้นตาดหรือคณะสงฆ์ทีไดรั้บมอบอาํนาจจากทีประชุมพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มนั ภู

ริทตัโต เป็นผูแ้ทนในการอาราธนานิมนต์พระมหาเถระผูเ้ป็นศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบวั 

ญาณสัมปันโน ซึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีอายุพรรษาสูงสุด เมตตาเสียสละดาํรงตาํแหน่ง

ประธานอาํนวยการและหรือประธานมูลนิธิ  

 ประธานอาํนวยการและหรือประธานมูลนิธิมีอาํนาจหนา้ทีสมบูรณ์โดยธรรม เป็นผูน้าํที

ธาํรงรักษาไวซึ้งมรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารยใ์ห้มนัคงสถาพรประหนึงองคท์่านยงัครองธาตุ

ครองขนัธ์อยูด่งัเดิม เป็นผูคุ้ม้ครองส่งเสริมและสนบัสนุนให้เสียงธรรมของพระบรมศาสดาพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ไดรั้บการเผยแผอ่ยา่งกวา้งขวางขจรขจายกวา้งไกลไปทวัทงัสามแดนโลกธาตุ

จนตลอดอายแุห่งพุทธกาล 

 ขอ้ ๗  ให้มีคณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบดว้ยพระสงฆฝ่์ายกรรมฐานสายหลวงปู่

มนั ภูริทตัโต จํานวน ๗ – ๑๒ รูป เป็นผูแ้ทนชุมชนในพืนทีรับบริการของแต่ละภูมิภาคซึง

ประธานอาํนวยการเป็นผูค้ดัเลือกและนําเสนอรายชือต่อประธานมูลนิธิเพือพิจารณาลงนาม

แต่งตงั  

ให้คณะกรรมการอาํนวยการเลือกกนัเองเป็นรองประธานอนัดบัที ๑ รองประธานอนัดบั

ที ๒ ส่วนตาํแหน่ง เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ อาจเลือกจากพระสงฆ์รูปอืนทีไม่ใช่

คณะกรรมการอาํนวยการก็ได ้

ให้ประธานอํานวยการเป็นผู้ค ัดเลือกกรรมการอาํนวยการตามวรรคแรก และรอง

ประธานอนัดบัที ๑ และ ๒ เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการตามวรรคสอง มาเป็นผูแ้ทนชุมชน

ในพืนทีรับบริการอย่างน้อยภูมิภาคละหนึงรูปขึนดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิ และ

นําเสนอรายชือดังกล่าวต่อประธานมูลนิธิเพือพิจารณาลงนามแต่งตังโดยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของมูลนิธิ 
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ขอ้ ๘  ในการประชุมทุกครัง ถ้าประธานคณะกรรมการอาํนวยการไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม ให้รองประธานคณะกรรมการอํานวยการทําหน้าทีแทน และหากรองประธาน

คณะกรรมการอาํนวยการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ให้ทีประชุมเลือกกนัเองเป็นประธานในที

ประชุม สถานทีทาํการหลกัไดแ้ก่สาํนกังานใหญ่ของมูลนิธิ โดยมีสํานกังานสาขาในทุกภูมิภาค

ของประเทศ  

ขอ้ ๙  มติคณะกรรมการอาํนวยการ อาจมีไดใ้นกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี 

(๑) จากการประชุมซึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกึงหนึงของจาํนวนกรรมการ

อาํนวยการเท่าทีมีอยู ่

(๒) มีการหารือทางโทรศัพท์ สอบถามความเห็นและสรุปจากประธาน

คณะกรรมการอาํนวยการ 

(๓) โดยวิธีอืนๆ 

ขอ้ ๑๐ กรรมการอาํนวยการไม่มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง แต่อาจพน้จากตาํแหน่งดว้ย

เหตุ ดงันี 

(๑) มรณภาพ 

(๒) ลาสิกขา 

(๓) ไดรั้บอนุญาตจากประธานอาํนวยการให้ลาออก 

(๔) คณะกรรมการอาํนวยการมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ๒ ใน ๓ ของ

จาํนวนกรรมการทีมีอยู ่นิมนตใ์ห้ออกโดยความเห็นชอบของประธานอาํนวยการ 

ขอ้ ๑๑  คณะกรรมการอาํนวยการมีอาํนาจ ดงันี 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพือ

ประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประธานอาํนวยการ ครอบคลุมการบริหารสถานีวิทยุ

และโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน การบริหารสถานีเครือข่าย และการบริหารกองทุนและ

หรือมูลนิธิ 

(๒) แต่งตงัคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ทงัฝ่ายพระสงฆ์ และ ฆราวาส  

เพือสนบัสนุนการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน สถานีเครือข่าย และ

กองทุนและหรือมูลนิธิ  

(๓) เสนอแต่งตงัหรือเสนอให้พน้ตาํแหน่งผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานี 

หรือรองผูอ้าํนวยการสถานี   
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(๔) เชิญผูท้รงคุณวุฒิ ทงัฝ่ายพระสงฆแ์ละฆราวาสเป็นทีปรึกษา คณะกรรมการ

อาํนวยการ โดยความเห็นชอบของประธานอาํนวยการ 

(๕) กาํกบัติดตามการบริหารสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน 

และสถานีเครือข่าย 

(๖) พิจารณา วินิจฉยั และสงัการแกไ้ขปัญหาหรือการอุทธรณ์ ร้องทกุข ์ ทีเกิด

จากการบริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน และสถานีเครือข่าย 

ขอ้ ๑๒  ผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย ไดรั้บการเสนอชือโดยคณะกรรมการอาํนวยการตาม

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสถานีแม่ข่าย ซึงคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและมี

คุณสมบติัเหมาะสมโดยมติเป็นเอกฉนัท ์และให้ประธานอาํนวยการเป็นผูน้าํรายชือเขา้หารือต่อ

คณะกรรมการมูลนิธิอีกครังเพือขอความเห็นชอบก่อนเสนอรายชือดงักล่าวต่อประธานมูลนิธิ

เพือใชอ้าํนาจพิจารณาลงนามแต่งตงั 

ส่วนผูอ้าํนวยการสถานีเครือข่ายไดรั้บการสรรหาและคดัเลือกโดยคณะกรรมการสถานี

แห่งนนัและนาํรายชือเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิเพือพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยประธาน

มูลนิธิเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาลงนามแต่งตงั 

ขอ้ ๑๓  ผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ ๒ ปี เมือดาํรง

ตาํแหน่งครบ ๒ ปี อาจไดรั้บการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกนั 

และอาจพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ ดงันี 

(๑) ตาย 

(๒) ไดรั้บอนุญาตจากประธานอาํนวยการให้ลาออก 

(๓) คณะกรรมการอาํนวยการมีมติให้ออก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ๒ ใน 

๓ ของจาํนวนกรรมการทีมีอยู ่โดยความเห็นชอบของประธานอาํนวยการ 

เมือตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่ายว่างลง ให้คณะกรรมการอาํนวยการดาํเนินการ

ตามขอ้ ๑๒ ภายใน ๓๐ วนั และระหว่างทียงัไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่ายให้

รองผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่ายทีดาํรงตาํแหน่งอยู่ขณะนนัรักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ

สถานีแม่ข่าย ตามลาํดบัอาวุโส 

ขอ้ ๑๔  ผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย มีหน้าทีดงันี 

(๑) บริหารสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ 

เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอาํนวยการ 

(๒) เสนอและให้ความเห็นดา้นการบริหารจดัการต่อคณะกรรมการอาํนวยการ 
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(๓) ปกครองบงัคบับญัชาเจา้หนา้ทีสถานีทุกตาํแหน่งให้ปฏิบติัหนา้ทีให้เกิดผล

ดีตามนโยบายของคณะกรรมการอาํนวยการ 

(๔) กาํกบัดูแลการบริหารงานสถานีเครือข่าย เพือให้เป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการอาํนวยการ 

(๕) กาํหนดขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบของสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือ

ประชาชนเพือให้เจา้หนา้ทีทุกตาํแหน่งปฏิบติั ให้เกิดผลดีต่อการดาํเนินงาน 

(๖) ปฏิบติังานดา้นเลขานุการและธุรการ สาํหรับคณะกรรมการอาํนวยการ 

(๗) ปฏิบติังานอืนตามทีคณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย 

ความตามวรรคแรก ให้ผูอ้าํนวยการสถานีลูกข่ายแต่ละแห่งนาํมาปรับใชก้บัสถานีทีอยู่

ในความรับผิดชอบโดยอนุโลมตามความเหมาะสม 

ขอ้ ๑๕ รองผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย  ไดรั้บการเสนอชือโดยผูอ้าํนวยการสถานีแม่

ข่ายร่วมกับคณะกรรมการอาํนวยการ ให้ประธานอาํนวยการพิจารณาและลงนามแต่งตงั มี

หนา้ทีปฏิบติังานตามทีผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่ายมอบหมาย 

ทีปรึกษาผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย ไดรั้บการเสนอชือโดยผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย ให้

ประธานอาํนวยการพิจารณาและลงนามแต่งตงั 

ขอ้ ๑๖ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่งของทีปรึกษาผูอ้าํนวยการ

สถานีแม่ข่าย และรองผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย ให้ถืออนุโลมตามข้อ ๑๐ ยกเวน้ข้อ ๑๐(๔) 

สาํหรับทีปรึกษาผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย ทงันีให้นบัเวลาของวาระการดาํรงตาํแหน่งและการ

พน้จากตาํแหน่งเช่นเดียวกบัผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่าย 

ขอ้ ๑๗  ผูอ้าํนวยการสถานี เป็นผูที้มีความเสียสละมีจิตอาสา เป็นอาสาสมคัร โดยไม่

รับค่าตอบแทนมีหน้าทีบริหารสถานีทีไดรั้บการแต่งตงั โดยควบคุมดูแลการออกอากาศให้

เป็นไปตามทีไดรั้บอนุญาต และจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการจดัรายการ การดาํเนินรายการ 

และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้เกิดผลดีเป็นไปตาม

แนวทางทีคณะกรรมการอาํนวยการกาํหนด   

 ผูอ้าํนวยการสถานีตอ้งรับผิดในความเสียหายหรือในการกระทาํของเจา้หนา้ทีสถานีแห่ง

นนัทีได้กระทาํไปในการควบคุมดูแลและบริหารสถานีวิทยุหรือโทรทศัน์ทีไดรั้บการแต่งตงั 

เสมือนเป็นการกระทาํของตนเอง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าการกระทาํดงักล่าว ตนมิไดรู้้เห็นหรือ

ยินยอมดว้ยและไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการป้องกนัตามสมควรแลว้  
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ขอ้ ๑๘ ให้มีกรรมการสถานีอย่างน้อย ๕ คน มาจากการสรรหาและคัดเลือกของ

เครือข่ายผูฟั้งหรือประชาชนผูฟั้งในพืนทีให้บริการของแต่ละสถานีตามทีชุมชนทีรับบริการ

กาํหนด โดยคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งหรือผูห้นึงผูใ้ดในคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งเป็นผู้

เสนอรายชือกรรมการสถานีต่อประธานสภาผูฟั้งหรือประธานสภาผูฟั้งจงัหวดัเพือพิจารณาและ

ลงนามแต่งตงั    

ประธานสภาผูฟั้งอาจใชดุ้ลพินิจพิจารณาและลงนามแต่งตงักรรมการสถานีได้กรณีมี

เหตุจาํเป็นเร่งด่วนเท่านนั โดยตอ้งชีแจงถึงเหตุผลความจาํเป็นแก่คณะกรรมการอาํนวยการและ

ผูเ้กียวข้องทีอาจไดรั้บผลกระทบ เมือเข้าสู่ภาวะปกติให้ชุมชนทีรับบริการของสถานีแห่งนัน

ดาํเนินการตามวรรคแรก 

ขอ้ ๑๙ ให้การเสนอแต่งตงั วาระการดาํรงตาํแหน่ง รวมถึงการพ้นจากตาํแหน่งของ

กรรมการสถานีเป็นไปตามทีชุมชนทีรับบริการกาํหนด หรืออาจพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุดงันี 

(๑) มรณภาพ หรือ ถึงแก่กรรม 

(๒) ลาสิกขา หรือ ลาออก 

(๓) ประธานสภาผูฟั้ง พิจารณาเห็นความจาํเป็น 

(๔) คณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวน

กรรมการทีมีอยูเ่ห็นสมควรเพือประโยชน์ในการกาํกบัดูแล 

ขอ้ ๒๐ เจ้าหน้าทีสถานี เป็นผูป้ฏิบติังานทีมีความเสียสละมีจิตอาสา เป็นอาสาสมคัร 

อาจรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้หรือเป็นเจา้หนา้ทีปฏิบติังานมีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจาํ

จาก เ งินง บ ปร ะมาณขอ งสถ านี วิท ยุและโ ท รทัศน์ เ สีย ง ธรร มเ พือ ป ร ะชาชน แล ะมี

ตาํแหน่ง ดงัต่อไปนี 

(๑) ผูป้ระกาศ 

(๒) เจา้หนา้ทีเทคนิค 

(๓) เจา้หนา้ทีรายการ  

(๔) เจา้หนา้ทีธุรการ, การเงิน–บญัชี, พสัด ุ

(๕) เจา้หนา้ทีอืน ๆ หรือพนกังานทวัไป 

เจา้หนา้ทีสถานีตามวรรคแรกไดรั้บการแต่งตงัจากผูอ้าํนวยการสถานีประจาํสถานีแห่ง

นนั ผูอ้าํนวยการสถานีอาจแต่งตงัเจา้หนา้ทีสถานีตามวรรคแรกคนหนึงเป็นหัวหน้าสํานกังานก็

ได้ ซึงมีหน้าทีรับนโยบายและคาํสังของผูอ้าํนวยการสถานีนํามาปฏิบติัและแจกจ่ายงานแก่

เจ้าหน้าทีตามความเหมาะสม ติดตามการทาํงานให้เป็นไปตามกาํหนดเวลา ตามวตัถุประสงค์
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และตามคาํสงัผูอ้าํนวยการสถานี จดัให้มีการประชุมเจา้หนา้ทีและการประชุมกลุ่มยอ่ยตามวาระ

ทีผูอ้าํนวยการสถานีกาํหนด ดาํเนินการเกียวกบัการอนุญาตในทุกกรณีให้แลว้เสร็จโดยเร็วมิให้

เกิดความสุ่มเสียงอยา่งเดด็ขาด ดูแลและติดตามการดาํเนินการของเครือข่ายสถานีให้เป็นไปตาม

ระเบียบ รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายและการดําเนินการของเครือข่าย รวมทัง

ประเมินผลการทาํงานของเจา้หนา้ทีแต่ละคนเสนอต่อผูอ้าํนวยการสถานีเพือพิจารณาโทษหรือ

ปันผลประจาํปี 

ขอ้ ๒๑ การกาํหนดตาํแหน่ง เงินเดือน หลกัเกณฑก์ารจา้ง ระเบียบ ขอ้บงัคบัเกียวกบั

เจา้หนา้ที ตามขอ้ ๒๐ ให้เป็นไปตามทีผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่ายกาํหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอาํนวยการ 

ขอ้ ๒๒ กรณีเจา้หนา้ทีตามขอ้ ๒๐ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน ตอ้งไดรั้บโทษตามควรแก่กรณี 

ดงันี 

(๑) ว่ากล่าวตกัเตือน 

(๒) ภาคทณัฑ ์

(๓) ตดัค่าจา้ง 

(๔) พกังาน 

(๕) เลิกจา้ง 

ขอ้ ๒๓ ให้มีผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ และเจา้หนา้ทีสถานีโทรทศัน์เสียง

ธรรมเพือประชาชน โดยกาํหนดให้ปรับใชห้ลกัเกณฑก์ารแต่งตงั วาระ การพน้ตาํแหน่ง หน้าที 

ความรับผิดชอบ และอืน ๆ ตามขอ้ ๑๒  ถึง ขอ้ ๒๒ โดยอนุโลม  

หมวดที ๓ 

การบริหารสถานีเครือข่าย 

ขอ้ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีเครือข่ายระดบัภาค ประกอบดว้ยพระสงฆ์

ฝ่ายพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มนั ภูริทตัโต จาํนวนภาคละไม่เกิน ๙ รูป ซึงแต่งตงัโดยประธาน

อาํนวยการตามทีคณะกรรมการอาํนวยการเสนอ และไม่มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง แต่อาจพน้จาก

ตาํแหน่งดว้ยเหตุ ดงันี 

(๑) มรณภาพ 

(๒) ลาสิกขา 
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(๓) ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการอาํนวยการให้ลาออก 

(๔) คณะกรรมการอาํนวยการมีมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ๒ ใน ๓ 

ของจาํนวนกรรมการทีมีอยู ่

ขอ้ ๒๕ ให้คณะกรรมการบริหารสถานีเครือข่ายระดบัภาค มีหนา้ทีควบคุม ดูแล 

ตรวจสอบ ประสานงาน แกไ้ขปัญหาร่วมกบัสถานีเครือข่ายและรายงานต่อคณะกรรมการ

อาํนวยการทุก ๖ เดือน มีสาํนกังานอยูป่ระจาํภูมิภาค 

ขอ้ ๒๖ ให้มีผูป้ระสานงานประจาํสถานีเครือข่าย เพือติดต่อประสานงานกบัสถานีวิทยุ

และโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน สถานีเครือข่าย สาํนกังาน กสทช.เขต และหน่วยราชการ

ทีเกียวขอ้ง   

ขอ้ ๒๗ ให้สถานีเครือข่าย ดาํเนินการออกอากาศตามผงัรายการจากสถานีแม่ข่ายเต็ม

เวลาของเวลาออกอากาศทังหมดของสถานีเครือข่ายนัน นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการอาํนวยการเป็นกรณีไป 

หากสถานีเครือข่ายไม่ปฏิบติัตามขอ้ความในวรรคตน้ ให้คณะกรรมการบริหารสถานี

เครือข่ายระดบัภาคนาํเสนอคณะกรรมการอาํนวยการเพือวินิจฉยัชีขาดและดาํเนินการ 

หมวดที ๔ 

การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ 

ขอ้ ๒๘  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ คณะกรรมการอุปถมัภ์ หรือ

คณะอนุกรรมการตามความจําเป็น ซึงแต่งตงัโดยประธานอาํนวยการ ตามทีคณะกรรมการ

อาํนวยการเสนอ การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการนนั 

ขอ้ ๒๙ บุคคลทีไดรั้บการประกาศชือเป็นคณะกรรมการอุปถมัภต์ามขอ้ ๒๘ ทงัฝ่าย

พระสงฆแ์ละฆราวาส มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เสนอความเห็น เสนอญตัติใด ๆ ในทีประชุม

คณะกรรมการอาํนวยการ 

หมวดที ๕   

การมีส่วนร่วมของประชาชน   

ขอ้ ๓๐  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเจตนารมณ์ดงัเดิมของประชาชนผูบ้ริจาค

และผูก่้อตงัสถานีแต่ละแห่ง ซึงแมจ้ะเสียสละมอบทงัทรัพยแ์ละสิทธิถวายแด่องค์หลวงตาพระ

มหาบวั ญาณสมัปันโน ให้เป็นสมบติัของสงฆ์ไปแลว้ก็ตาม ชุมชนทีรับบริการก็ยงัปวารณาตวั
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ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายและการดูแลรักษาสถานีแต่ละแห่งดว้ยความเคารพบูชาไม่ให้ตกเป็น

ภาระแก่สงฆแ์ละมูลนิธิแต่อยา่งใด หวงัอานิสงส์สูงสุดแห่งทานจากการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรม

ทานเพือประโยชน์สาธารณะแก่โลก  

เพือเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่ามูลนิธิมีว ัตถุประสงค์ของการประกอบการ

เช่นเดียวกับเจตนารมณ์ดงัเดิมของชุมชนทีรับบริการเพือสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทีรับ

บริการ การตอบสนองความตอ้งการทีหลากหลายของชุมชนทีรับบริการ โดยชุมชนทีรับบริการ

ไดมี้ส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของ ในการบริหารจดัการ ในการจดัรายการ รวมถึงการมีส่วนร่วม

ในลกัษณะอืนๆ อยา่งแทจ้ริงและต่อเนือง จึงกาํหนดให้มีสภาผูฟั้งขึน  

ให้มีประธานสภาผูฟั้งและคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้ง โดยประธานสภาผูฟั้งมาจากการ

คดัเลือกของเครือข่ายผูฟั้งตามหลกัเกณฑ์ทีชุมชนทีรับบริการกาํหนด  ทาํหน้าทีในฐานะเป็น

ผูแ้ทนผูฟั้งทีไดรั้บมอบอาํนาจการตดัสินใจจากเครือข่ายผูฟั้ง ส่วนคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้ง

มาจากการสรรหาและคดัเลือกของทีประชุมสภาผูฟั้ง ทาํหนา้ทีสนองงานประธานสภาผูฟั้งและ

ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการอํานวยการและหรือคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกับ

ประธานสภาผูฟั้งเพือให้การดาํเนินการของมูลนิธิเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนที

รับบริการอยา่งแทจ้ริง การกาํหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามระเบียบว่า

ดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการของเครือข่ายผูฟั้งฯ ซึงชุมชนทีรับบริการเป็นผูก้าํหนด   

ขอ้ ๓๑ เพือให้การดาํเนินการของมูลนิธิเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนที

รับบริการและเพือป้องกนัมิให้เกิดการครอบงาํการประกอบกิจการ ให้มูลนิธิจดัให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนทีรับบริการผ่านประธานสภาผูฟั้งหรือคณะกรรมการ

เครือข่ายผูฟั้ง เพือนําความคิดเห็นทีไดม้าประกอบการพิจารณา ก่อนออกระเบียบ ประกาศ 

คาํสัง หรือดาํเนินการใด ๆ เกียวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการของสถานีวิทยุและ

โทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชนและสถานีเครือข่าย ทีมีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนทีรับ

บริการทงัในระดบัชาติ ภูมิภาค และทอ้งถิน อย่างมีนยัสําคญั โดยตอ้งให้ขอ้มูลเกียวกบัความ

เป็นมา เหตุผล ความจาํเป็น และสรุปสาระสาํคญัเกียวกบัเรืองทีจะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน

ประเดน็ทีตอ้งการรับฟังความคิดเห็น ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขของชุมชนทีรับบริการ

กาํหนด  เวน้แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจาํเป็นเร่งด่วนเฉพาะกรณีเพือการปกป้องมรดก

ธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน และปกป้องเจตนารมณ์ของชุมชนทีได้

เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและทุนทรัพยเ์ริมก่อตงัเจดียธ์รรมไวเ้พือลูกหลานในภายภาคหนา้ 
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ขอ้ ๓๒  ชุมชนทีรับบริการย่อมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและสามารถเขา้มามี

ส่วนร่วมในการดาํเนินการของมูลนิธิไดอ้ย่างเต็มที  ทงันีตอ้งไม่ขดัต่อปณิธานและเจตนารมณ์

ขององคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน ทีเมตตาธรรมแก่โลก การดาํเนินชีวิตและปฏิปทา

เป็นทีประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกว่า องค์ท่านเป็นปูชนียบุคคลและเป็นนักเสียสละโดยแท ้

สามารถอุทิศชีวิตเลือดเนือของตนเองไดเ้พือธาํรงไวซึ้งชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ยากจะหาผูใ้ดเสมอ

เหมือน เป็นแบบฉบบัอนัดีงามแก่กุลบุตรสุดทา้ยภายหลงัจะไดย้ึดถือปฏิบติัตามเพือความมนัคง

ของชาติสืบไป 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๓๓ เพือประโยชน์ในการปฏิบติัตามระเบียบนี คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีทุก

ตาํแหน่งทีมีในขณะนี ให้ถือว่าเป็นคณะกรรมการและเจา้หนา้ทีตามระเบียบนี และให้นบัวาระ

การดาํรงตาํแหน่งตงัแต่วนัทีไดรั้บการแต่งตงั 

ขอ้ ๓๔ คณะกรรมการคณะใด เจา้หนา้ทีตาํแหน่งใด ทีไดก้าํหนดให้มีตามระเบียบนี 

และยงัไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่ง ให้มีการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบนี ภายใน ๖๐ วนั นบัจากวนัที

ระเบียบนีมีผลบงัคบัใช ้

ขอ้ ๓๕ ให้ผูอ้าํนวยการสถานีแม่ข่ายรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี 

ประกาศ ณ วนัที ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 
 

   ลงชือ 

(พระธรรมวิสุทธิมงคล) 

ประธานอาํนวยการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพือประชาชน 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกระเบียบแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ๒) คือ โดยทีผูป้ระกอบการภาคประชาชน

ประเภทบริการชุมชน กฎหมายบญัญติัให้การประกอบกิจการตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พือบริการสาธารณะทีเป็น
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ประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนทีรับบริการ ทงันีเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการทางวิชาการและเป็นไป

ตามหลักการสากล “ของประชาชน โดยประชาชน เพือประชาชน” ทีนานาอารยประเทศยอมรับ เป็นการ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้สือ และโดยทีการดําเนินการของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพือ

ประชาชนทังแม่ข่ายและลูกข่ายทัวทุกภูมิภาคของประเทศเป็นชุมชนเดียวกันตามความสนใจร่วมกัน 

(Community of Interest) ในธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่มนั ภูริทตัโต เป็นไปเพือประโยชน์สาธารณะทาง

พระพุทธศาสนา ซึงประชาชนของชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกขนัตอนตงัแต่การก่อตงั การดูแลรักษา  การ

ผลิต การบริหารจดัการ การกาํหนดผงัรายการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในลกัษณะอืนๆ หลาย

ประการ อาทิ การร่วมลงนามและออกมาปกป้องเครือข่ายวิทยุให้มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบงาํจาก

อาํนาจรัฐและอาํนาจทุนทางธุรกิจ เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนทีรับบริการอยา่งแทจ้ริง แมเ้มือไดม้อบ

กรรมสิทธิสถานีแต่ละแห่งถวายแด่องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน แลว้ ชุมชนตามความสนใจร่วมกนั

ในธรรมกรรมฐานดงักล่าวทีไดก่้อตงัและมอบถวายสถานีแต่ละแห่งก็ยงัมีเจตนารมณ์แน่วแน่เป็นอนัหนึงอนั

เดียวกันว่า สถานีในเครือข่ายเหล่านีทุกแห่งจักตอ้งอยู่ภายใตก้ารประกอบการของมูลนิธิเสียงธรรมเพือ

ประชาชนฯ โดยส่งตวัแทนทีมาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิเสียง

ธรรมเพือประชาชนฯ เพือบริหารจดัการและกาํกบัดูแลสถานีต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของ

ชุมชนกรรมฐานทีกระจายอยูใ่นสถานทีต่างๆ อยา่งแทจ้ริงผา่นการตรวจสอบของสภาผูฟั้งซึงเป็นเวทีแห่งการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทุกรูปแบบ ตามระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการของเครือข่ายผูฟั้งฯ รับรองไว ้โดย

ประกาศบงัคบัใชต้งัแต่วนัที ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลกัษณะการดาํเนินการเช่นนีจึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ

สากลและหลกักฎหมายต่างๆ อยา่งสมบูรณ์แบบ อยา่งไรก็ดี ความเชือมโยงระหว่างระเบียบว่าดว้ยการบริหาร

สถานีวิทยแุละโทรทศัน์กบัระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการของเครือข่ายผูฟั้งฯ ยงัไม่ปรากฏขอ้ความทีชดัเจน 

ดงันนั เพือเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงดงักล่าว โดยให้ระเบียบ ๒ ฉบบั มีจุดเชือม

โยงระหว่างกนัเป็นทีประจกัษ์ ซึงจะเป็นประโยชน์ในการกาํกบัดูแลตนเองภายในองคก์ร เป็นการป้องกัน

อาํนาจมืดไม่ว่าจากภายในและภายนอก มิให้เขา้แทรกแซงหรือครอบงาํการประกอบกิจการของมูลนิธิเสียง

ธรรมเพือประชาชนฯ ได้อย่างง่ายดายจนอาจกระทาํการใดๆ ทีขดัแยง้ต่อเจตนารมณ์เดิมหรือขดัแยง้ต่อ

ประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนไดใ้นทีสุด จึงจาํเป็นตอ้งประกาศระเบียบฉบบันีเมือวนัที ๑๑ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 

 

 

 

 


