ระเบียบสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เสี ยงธรรมเพือประชาชน
ว่ าด้ วยการบริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๐
………………………….
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสั มปันโน
ได้ เมตตาประกาศไว้ ณ วันที ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ไขเพิมเติมโดย ระเบียบสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน
ว่าด้วยการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยสถานี วิท ยุและโทรทัศน์เสี ย งธรรมเพือประชาชน ได้ดาํ เนิ นการเผยแผ่พระธรรม
คําสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน
ภูริทตั โต และพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปั น
โน) เจ้าอาวาสวัดป่ าบ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทําการส่ งกระจายเสี ยงทางวิทยุและ
แพร่ ภาพทางโทรทัศน์ ไปยังสถานี เครื อข่ายทัวทุกภูมิภาคในประเทศ โดยคํานึ ง ถึงประโยชน์
ของประชาชนทุ ก ระดับ ทังในประเทศและต่ า งประเทศ ทังนี มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ด้า นธรรมะ ด้า น
การศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านความมันคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ไม่มุ่งหวังประโยชน์
ทางธุร กิ จ และทางการเมือ ง อาศัย พลังศรัท ธาของศิษยานุศิษย์ทงคณะสงฆ์
ั
และฆราวาส โดย
ความเมตตาของพระธรรมวิ สุท ธิ มงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปั นโน) ที ยอมรั บ
อาราธนานิ มนต์เ ป็ นประธานมูล นิ ธิและเป็ นประธานอํานวยการ มี แนวคิดให้สถานี วิ ท ยุและ
โทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชนและเครื อข่ายเป็ นสถานี เผยแผ่ธรรมะอยู่คู่พระพุทธศาสนา
ตลอดไป เห็นสมควรกําหนดระเบียบบริ หารสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน
ไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรม
เพือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันลงนาม เป็ นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรื อคําสังใดทีเคยกําหนดไว้แล้ว หากมีขอ้ ความหรื อ
เนือหาขัดแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
ประธานอํานวยการ หมายถึง ประธานอํานวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือ
ประชาชนและสถานีเครื อข่าย คือพระสงฆ์ทีได้รับอาราธนานิมนต์จากคณะกรรมการอํานวยการ
ด้วยมติคดั เลือกเป็ นเอกฉันท์ หรื อจากทีประชุมคณะสงฆ์กรรมฐานสายหลวงปู่ มัน ภูริทตั โต
รองประธานอํานวยการ หมายถึง รองประธานอํานวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพือประชาชน
คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสถานี วิทยุและโทรทัศน์
เสี ยงธรรมเพือประชาชน
สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ เสี ยงธรรมเพือประชาชน หมายถึง สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพือประชาชน ทีทําหน้าทีเป็ นแม่ข่ายในการส่งกระจายเสี ยงทังวิทยุและโทรทัศน์
สถานีแม่ ข่าย หมายถึง สถานีวิทยุเสี ยงธรรมเพือประชาชน มีสถานทีตังอยู่เลขที ๓๐๙/๑
หมู่ที ๑ ตําบลบ้านตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สถานี เครื อ ข่ าย หมายถึง สถานี วิ ท ยุเสี ย งธรรมเพื อประชาชน ซึ งเป็ นสถานี ลูก ข่ายที
ชุมชนในแต่ละพืนทีเป็ นผูก้ ่อตังและขอรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานี แม่ข่าย โดยได้มอบถวาย
แด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน เพือเป็ นสมบัติของสงฆ์และได้รับการตอบรับให้
เป็ นสถานี เ ครื อข่ายแล้ว ประสงค์ให้มูล นิ ธิเ สี ย งธรรมเพื อประชาชนฯ เป็ นผูถ้ ื อ สิ ท ธิ ในการ
ประกอบกิ จการกระจายเสี ย งของสถานี และยอมรั บในข้อ ปฏิ บตั ิ ตามระเบีย บนี โดยเรี ยกชื อ
สถานีเครื อข่ายตามทีตังสถานีเครื อข่ายนัน
ผู้อํานวยการสถานี หมายถึง ผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย หรื อผูอ้ าํ นวยการสถานีเครื อข่ายก็
ได้ โดยเรี ยกชือตามสถานทีตังนัน
กรรมการสถานี หมายถึ ง กรรมการสถานี แม่ข่าย หรื อ กรรมการสถานี เครื อข่าย โดย
เรี ยกชือตามสถานทีตังนัน
เจ้ าหน้ าทีสถานี หมายถึ ง เจ้าหน้าที สถานี แม่ข่าย หรื อ เจ้าหน้าที สถานี เครื อ ข่าย โดย
เรี ยกชือตามสถานทีตังนัน
ชุ ม ชน หมายถึ ง กลุ่มประชาชนที มี ความสนใจร่ ว มกันในธรรมะคําสอนของพระ
กรรมฐานสายหลวงปู่ มัน ภู ริ ท ตั โต ซึ งองค์ห ลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั น โน ได้เ มตตา
พิจารณาแล้ว ซึ งอาจจะอยู่ในพืนทีใกล้เคียงกันหรื อห่ างไกลกันแต่สามารถสื อสารถึงกันได้ มี
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ความเกียวข้องเชือมโยงกันในการทํากิจกรรมอันชอบในทางพระพุทธศาสนาเพือประโยชน์ตน
และประโยชน์ท่านทังในโลกนีและโลกหน้า
เครือข่ ายผู้ฟัง หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทีเป็ นสมาชิกเครื อข่ายผูฟ้ ังสถานี วิทยุเสี ยง
ธรรมเพือประชาชน โดยไม่จาํ กัดพืนทีและวิธีการรับฟัง และกลุ่มบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ
สภาผู้ฟัง หมายถึง เวทีรวมตัวของสมาชิกทังประเภทพืนทีและประเภทกลุ่มเฉพาะหรื อ
ประเด็น รวมทังผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานสภาผู้ฟัง หมายถึง ผูแ้ ทนผูฟ้ ั งทีได้รับมอบอํานาจการตัดสิ นใจจากเครื อข่าย
ผูฟ้ ัง
คณะกรรมการเครือข่ ายผู้ฟัง หมายถึง คณะกรรมการทีมาจากการสรรหาและคัดเลือก
ของทีประชุมสภาผูฟ้ ัง
หมวดที ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ ระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี
(๑) เพือให้มีระบบการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน
และสถานีเครื อข่ายทีมีประสิ ทธิภาพได้มาตรฐานสากล เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการเผยแผ่พระ
ธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(๒) เพื อให้ได้บุคลากรผูม้ ี ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ในการดําเนิ นงาน
สถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน บริ หารกองทุนและหรื อมูลนิ ธิ และบริ หาร
สถานีเครื อข่าย
(๓) เพือให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน ดํารงเป็ นสถาบัน
อันศักดิสิ ทธิ ทรงคุณค่า เพือการเผยแผ่พระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนํา
พระธรรมเทศนาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน ภูริทตั โต ไปยังประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
มีคุณภาพ ยังยืน และมันคง
(๔) เพื อให้มีก องทุนหรื อ มูล นิ ธิ ซึ งมี ก ารบริ หารจัดการอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สามารถนําดอกผลไปใช้ในการดําเนิ นงานสถานี วิท ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน
และสถานีเครื อข่าย
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(๕) เพื อเปิ ดโอกาสให้ศิ ษยานุ ศิษย์ ทังฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาส ที มี ความรู้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิ จการของสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือ
ประชาชน และสถานีเครื อข่าย ตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี
หมวดที ๒
การบริหารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ เสี ยงธรรมเพือประชาชน
ข้อ ๖ ในกรณี ทีตําแหน่งประธานอํานวยการและหรื อประธานมูลนิธิว่างลง ให้เจ้าอาวาส
วัดป่ าบ้านตาดหรื อคณะสงฆ์ทีได้รับมอบอํานาจจากทีประชุมพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน ภู
ริ ท ตั โต เป็ นผูแ้ ทนในการอาราธนานิ มนต์พระมหาเถระผูเ้ ป็ นศิ ษย์อ งค์หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปั นโน ซึ งมี คุณสมบัติเหมาะสมและมีอายุพรรษาสู งสุ ด เมตตาเสี ย สละดํารงตําแหน่ ง
ประธานอํานวยการและหรื อประธานมูลนิธิ
ประธานอํานวยการและหรื อประธานมูลนิธิมีอาํ นาจหน้าทีสมบูรณ์โดยธรรม เป็ นผูน้ าํ ที
ธํารงรักษาไว้ซึงมรดกธรรมของพ่อแม่ครู อาจารย์ให้มนคงสถาพรประหนึ
ั
งองค์ท่านยังครองธาตุ
ครองขันธ์อยูด่ งเดิ
ั ม เป็ นผูค้ มุ้ ครองส่งเสริ มและสนับสนุนให้เสี ยงธรรมของพระบรมศาสดาพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการเผยแผ่อย่างกว้างขวางขจรขจายกว้างไกลไปทัวทังสามแดนโลกธาตุ
จนตลอดอายุแห่งพุทธกาล
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วยพระสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่
มัน ภูริ ท ตั โต จํานวน ๗ – ๑๒ รู ป เป็ นผูแ้ ทนชุมชนในพื นทีรั บ บริ ก ารของแต่ล ะภูมิภาคซึ ง
ประธานอํานวยการเป็ นผูค้ ดั เลือกและนําเสนอรายชือต่อ ประธานมูลนิ ธิเ พือพิจ ารณาลงนาม
แต่งตัง
ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกกันเองเป็ นรองประธานอันดับที ๑ รองประธานอันดับ
ที ๒ ส่ ว นตํา แหน่ ง เลขานุ ก ารและผูช้ ่ ว ยเลขานุ ก าร อาจเลื อ กจากพระสงฆ์รู ป อื นที ไม่ ใ ช่
คณะกรรมการอํานวยการก็ได้
ให้ ป ระธานอํานวยการเป็ นผู้ค ัดเลื อ กกรรมการอํา นวยการตามวรรคแรก และรอง
ประธานอันดับที ๑ และ ๒ เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการตามวรรคสอง มาเป็ นผูแ้ ทนชุมชน
ในพื นที รั บ บริ ก ารอย่า งน้อ ยภู มิภ าคละหนึ งรู ป ขึ นดํารงตํา แหน่ ง เป็ นกรรมการมูล นิ ธิ และ
นํา เสนอรายชื อดัง กล่ า วต่ อ ประธานมู ล นิ ธิ เ พื อพิ จ ารณาลงนามแต่ ง ตังโดยให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของมูลนิธิ
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ข้อ ๘ ในการประชุม ทุก ครั ง ถ้า ประธานคณะกรรมการอํา นวยการไม่ ไ ด้เ ข้าร่ ว ม
ประชุ ม ให้ ร องประธานคณะกรรมการอํา นวยการทํา หน้ า ที แทน และหากรองประธาน
คณะกรรมการอํานวยการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกกันเองเป็ นประธานในที
ประชุม สถานทีทําการหลักได้แก่สาํ นักงานใหญ่ของมูลนิ ธิ โดยมีสํานักงานสาขาในทุกภูมิภาค
ของประเทศ
ข้อ ๙ มติคณะกรรมการอํานวยการ อาจมีได้ในกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี
(๑) จากการประชุมซึ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการ
อํานวยการเท่าทีมีอยู่
(๒) มี ก ารหารื อทางโทรศัพ ท์ สอบถามความเห็ น และสรุ ปจากประธาน
คณะกรรมการอํานวยการ
(๓) โดยวิธีอืนๆ
ข้อ ๑๐ กรรมการอํานวยการไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง แต่อาจพ้นจากตําแหน่งด้วย
เหตุ ดังนี
(๑) มรณภาพ
(๒) ลาสิ กขา
(๓) ได้รับอนุญาตจากประธานอํานวยการให้ลาออก
(๔) คณะกรรมการอํานวยการมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
จํานวนกรรมการทีมีอยู่ นิมนต์ให้ออกโดยความเห็นชอบของประธานอํานวยการ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการมีอาํ นาจ ดังนี
(๑) กํา หนดนโยบายการบริ หารสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ เ สี ย งธรรมเพื อ
ประชาชน ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประธานอํานวยการ ครอบคลุมการบริ หารสถานี วิทยุ
และโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน การบริ หารสถานี เครื อข่าย และการบริ หารกองทุนและ
หรื อมูลนิธิ
(๒) แต่ง ตังคณะกรรมการหรื อ อนุก รรมการ ทังฝ่ ายพระสงฆ์ และ ฆราวาส
เพือสนับสนุนการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน สถานี เครื อข่าย และ
กองทุนและหรื อมูลนิธิ
(๓) เสนอแต่งตังหรื อเสนอให้พน้ ตําแหน่ งผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานี
หรื อรองผูอ้ าํ นวยการสถานี
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(๔) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ทังฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาสเป็ นทีปรึ กษา คณะกรรมการ
อํานวยการ โดยความเห็นชอบของประธานอํานวยการ
(๕) กํากับติดตามการบริ หารสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน
และสถานีเครื อข่าย
(๖) พิจารณา วินิจฉัย และสังการแก้ไขปัญหาหรื อการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทีเกิด
จากการบริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน และสถานีเครื อข่าย
ข้อ ๑๒ ผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย ได้รับการเสนอชือโดยคณะกรรมการอํานวยการตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสถานี แม่ข่าย ซึ งคัดเลื อกบุคคลที มี ความรู้ ความสามารถและมี
คุณสมบัติเหมาะสมโดยมติเป็ นเอกฉันท์ และให้ประธานอํานวยการเป็ นผูน้ าํ รายชือเข้าหารื อต่อ
คณะกรรมการมูลนิธิอีกครังเพือขอความเห็นชอบก่อนเสนอรายชือดังกล่าวต่อประธานมูลนิ ธิ
เพือใช้อาํ นาจพิจารณาลงนามแต่งตัง
ส่วนผูอ้ าํ นวยการสถานีเครื อข่ายได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานี
แห่งนันและนํารายชือเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิเพือพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยประธาน
มูลนิธิเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาลงนามแต่งตัง
ข้อ ๑๓ ผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี เมือดํารง
ตําแหน่งครบ ๒ ปี อาจได้รับการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งได้อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
และอาจพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ ดังนี
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุญาตจากประธานอํานวยการให้ลาออก
(๓) คณะกรรมการอํานวยการมีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน
๓ ของจํานวนกรรมการทีมีอยู่ โดยความเห็นชอบของประธานอํานวยการ
เมือตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการสถานี แม่ข่ายว่างลง ให้คณะกรรมการอํานวยการดําเนิ นการ
ตามข้อ ๑๒ ภายใน ๓๐ วัน และระหว่างทียังไม่มีผดู้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานี แม่ข่ายให้
รองผูอ้ าํ นวยการสถานี แม่ข่ายที ดํารงตําแหน่ ง อยู่ขณะนันรั ก ษาการในตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ
สถานีแม่ข่าย ตามลําดับอาวุโส
ข้อ ๑๔ ผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย มีหน้าทีดังนี
(๑) บริ หารสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
(๒) เสนอและให้ความเห็นด้านการบริ หารจัดการต่อคณะกรรมการอํานวยการ
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(๓) ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าทีสถานีทุกตําแหน่งให้ปฏิบตั ิหน้าทีให้เกิดผล
ดีตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
(๔) กํากับ ดูแลการบริ หารงานสถานี เครื อข่าย เพื อให้เ ป็ นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการอํานวยการ
(๕) กําหนดข้อบัง คับ กฎ ระเบียบของสถานี วิท ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื อ
ประชาชนเพือให้เจ้าหน้าทีทุกตําแหน่งปฏิบตั ิ ให้เกิดผลดีต่อการดําเนินงาน
(๖) ปฏิบตั ิงานด้านเลขานุการและธุรการ สําหรับคณะกรรมการอํานวยการ
(๗) ปฏิบตั ิงานอืนตามทีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ความตามวรรคแรก ให้ผอู้ าํ นวยการสถานีลูกข่ายแต่ละแห่งนํามาปรับใช้กบั สถานี ทีอยู่
ในความรับผิดชอบโดยอนุโลมตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๕ รองผูอ้ าํ นวยการสถานี แม่ข่าย ได้รับ การเสนอชือโดยผูอ้ าํ นวยการสถานี แม่
ข่ายร่ ว มกับคณะกรรมการอํานวยการ ให้ประธานอํานวยการพิ จ ารณาและลงนามแต่ง ตัง มี
หน้าทีปฏิบตั ิงานตามทีผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่ายมอบหมาย
ทีปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย ได้รับการเสนอชือโดยผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย ให้
ประธานอํานวยการพิจารณาและลงนามแต่งตัง
ข้อ ๑๖ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ของที ปรึ ก ษาผูอ้ าํ นวยการ
สถานี แม่ข่าย และรองผูอ้ าํ นวยการสถานี แม่ข่าย ให้ถื อ อนุ โ ลมตามข้อ ๑๐ ยกเว้นข้อ ๑๐(๔)
สําหรับทีปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย ทังนีให้นบั เวลาของวาระการดํารงตําแหน่งและการ
พ้นจากตําแหน่งเช่นเดียวกับผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่าย
ข้อ ๑๗ ผูอ้ าํ นวยการสถานี เป็ นผูท้ ีมีความเสี ยสละมีจิตอาสา เป็ นอาสาสมัคร โดยไม่
รับ ค่าตอบแทนมี หน้าที บริ หารสถานี ที ได้รั บ การแต่งตัง โดยควบคุมดูแลการออกอากาศให้
เป็ นไปตามทีได้รับอนุญาต และจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนิ นรายการ
และการออกอากาศของสถานี ใ ห้เ ป็ นไปโดยถูก ต้อ งตามกฎหมาย ให้เ กิ ดผลดี เ ป็ นไปตาม
แนวทางทีคณะกรรมการอํานวยการกําหนด
ผูอ้ าํ นวยการสถานีตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายหรื อในการกระทําของเจ้าหน้าทีสถานีแห่ ง
นันทีได้กระทําไปในการควบคุมดูแลและบริ หารสถานี วิทยุหรื อโทรทัศน์ทีได้รั บการแต่งตัง
เสมือนเป็ นการกระทําของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรื อ
ยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้ องกันตามสมควรแล้ว
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ข้อ ๑๘ ให้ มีก รรมการสถานี อ ย่า งน้อ ย ๕ คน มาจากการสรรหาและคัดเลื อ กของ
เครื อข่ายผูฟ้ ั ง หรื อ ประชาชนผูฟ้ ั งในพืนทีให้บริ การของแต่ละสถานี ตามทีชุมชนทีรับ บริ การ
กําหนด โดยคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งหรื อผูห้ นึ งผูใ้ ดในคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งเป็ นผู้
เสนอรายชือกรรมการสถานีต่อประธานสภาผูฟ้ ังหรื อประธานสภาผูฟ้ ังจังหวัดเพือพิจารณาและ
ลงนามแต่งตัง
ประธานสภาผูฟ้ ั งอาจใช้ดุลพินิจ พิจารณาและลงนามแต่งตังกรรมการสถานี ได้กรณี มี
เหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วนเท่านัน โดยต้องชีแจงถึงเหตุผลความจําเป็ นแก่คณะกรรมการอํานวยการและ
ผูเ้ กี ยวข้องทีอาจได้รับผลกระทบ เมือเข้าสู่ ภาวะปกติให้ชุมชนทีรั บบริ การของสถานี แห่ งนัน
ดําเนินการตามวรรคแรก
ข้อ ๑๙ ให้การเสนอแต่ง ตัง วาระการดํารงตําแหน่ง รวมถึงการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการสถานีเป็ นไปตามทีชุมชนทีรับบริ การกําหนด หรื ออาจพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุดงั นี
(๑) มรณภาพ หรื อ ถึงแก่กรรม
(๒) ลาสิ กขา หรื อ ลาออก
(๓) ประธานสภาผูฟ้ ัง พิจารณาเห็นความจําเป็ น
(๔) คณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ังมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวน
กรรมการทีมีอยูเ่ ห็นสมควรเพือประโยชน์ในการกํากับดูแล
ข้อ ๒๐ เจ้าหน้าที สถานี เป็ นผูป้ ฏิบ ตั ิง านทีมี ความเสี ยสละมีจิ ตอาสา เป็ นอาสาสมัคร
อาจรับค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ได้ หรื อเป็ นเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานมีเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนประจํา
จากเงิ น งบประมาณของสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ เ สี ยงธรรมเพื อประชาชน และมี
ตําแหน่ง ดังต่อไปนี
(๑) ผูป้ ระกาศ
(๒) เจ้าหน้าทีเทคนิค
(๓) เจ้าหน้าทีรายการ
(๔) เจ้าหน้าทีธุรการ, การเงิน–บัญชี, พัสดุ
(๕) เจ้าหน้าทีอืน ๆ หรื อพนักงานทัวไป
เจ้าหน้าทีสถานีตามวรรคแรกได้รับการแต่งตังจากผูอ้ าํ นวยการสถานี ประจําสถานี แห่ ง
นัน ผูอ้ าํ นวยการสถานีอาจแต่งตังเจ้าหน้าทีสถานีตามวรรคแรกคนหนึ งเป็ นหัวหน้าสํานักงานก็
ได้ ซึ งมี หน้าทีรั บ นโยบายและคําสังของผูอ้ าํ นวยการสถานี นํามาปฏิ บตั ิ และแจกจ่ ายงานแก่
เจ้าหน้าทีตามความเหมาะสม ติดตามการทํางานให้เป็ นไปตามกําหนดเวลา ตามวัตถุประสงค์

๙

และตามคําสังผูอ้ าํ นวยการสถานี จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าทีและการประชุมกลุ่มย่อยตามวาระ
ทีผูอ้ าํ นวยการสถานีกาํ หนด ดําเนินการเกียวกับการอนุญาตในทุกกรณี ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วมิให้
เกิดความสุ่มเสี ยงอย่างเด็ดขาด ดูแลและติดตามการดําเนินการของเครื อข่ายสถานีให้เป็ นไปตาม
ระเบี ย บ รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านในแต่ ล ะฝ่ ายและการดํา เนิ น การของเครื อข่า ย รวมทัง
ประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าทีแต่ละคนเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการสถานี เพือพิจารณาโทษหรื อ
ปันผลประจําปี
ข้อ ๒๑ การกําหนดตําแหน่ง เงินเดือน หลักเกณฑ์การจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับเกียวกับ
เจ้าหน้าที ตามข้อ ๒๐ ให้เป็ นไปตามทีผูอ้ าํ นวยการสถานีแม่ข่ายกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ
ข้อ ๒๒ กรณี เจ้าหน้าทีตามข้อ ๒๐ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน ต้องได้รับโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ตัดค่าจ้าง
(๔) พักงาน
(๕) เลิกจ้าง
ข้อ ๒๓ ให้มีผอู้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ กรรมการ และเจ้าหน้าทีสถานีโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพือประชาชน โดยกําหนดให้ปรับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตัง วาระ การพ้นตําแหน่ง หน้าที
ความรับผิดชอบ และอืน ๆ ตามข้อ ๑๒ ถึง ข้อ ๒๒ โดยอนุโลม
หมวดที ๓
การบริหารสถานีเครือข่ าย
ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการบริ หารสถานี เ ครื อ ข่ายระดับภาค ประกอบด้วยพระสงฆ์
ฝ่ ายพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน ภูริทตั โต จํานวนภาคละไม่เกิ น ๙ รู ป ซึ งแต่งตังโดยประธาน
อํานวยการตามทีคณะกรรมการอํานวยการเสนอ และไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง แต่อาจพ้นจาก
ตําแหน่งด้วยเหตุ ดังนี
(๑) มรณภาพ
(๒) ลาสิ กขา

๑๐

(๓) ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอํานวยการให้ลาออก
(๔) คณะกรรมการอํานวยการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓
ของจํานวนกรรมการทีมีอยู่
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการบริ หารสถานีเครื อข่ายระดับภาค มีหน้าทีควบคุม ดูแล
ตรวจสอบ ประสานงาน แก้ไขปัญหาร่ วมกับสถานีเครื อข่ายและรายงานต่อคณะกรรมการ
อํานวยการทุก ๖ เดือน มีสาํ นักงานอยูป่ ระจําภูมิภาค
ข้อ ๒๖ ให้มีผปู้ ระสานงานประจําสถานีเครื อข่าย เพือติดต่อประสานงานกับสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน สถานีเครื อข่าย สํานักงาน กสทช.เขต และหน่วยราชการ
ทีเกียวข้อง
ข้อ ๒๗ ให้สถานี เครื อข่าย ดําเนิ นการออกอากาศตามผังรายการจากสถานี แม่ข่ายเต็ม
เวลาของเวลาออกอากาศทังหมดของสถานี เ ครื อข่ า ยนัน นอกจากจะได้รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการอํานวยการเป็ นกรณี ไป
หากสถานี เครื อข่ายไม่ปฏิบตั ิตามข้อความในวรรคต้น ให้คณะกรรมการบริ หารสถานี
เครื อข่ายระดับภาคนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือวินิจฉัยชีขาดและดําเนินการ
หมวดที ๔
การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ
ข้อ ๒๘ ให้มีคณะกรรมการบริ หารกองทุนและหรื อมูลนิธิ คณะกรรมการอุปถัมภ์ หรื อ
คณะอนุ ก รรมการตามความจําเป็ น ซึ งแต่ง ตังโดยประธานอํานวยการ ตามที คณะกรรมการ
อํานวยการเสนอ การบริ หารกองทุนและหรื อมูลนิธิให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการนัน
ข้อ ๒๙ บุคคลทีได้รับการประกาศชือเป็ นคณะกรรมการอุปถัมภ์ตามข้อ ๒๘ ทังฝ่ าย
พระสงฆ์และฆราวาส มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เสนอความเห็น เสนอญัตติใด ๆ ในทีประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ
หมวดที ๕
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ข้อ ๓๐ การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนเป็ นเจตนารมณ์ ดงเดิ
ั มของประชาชนผูบ้ ริ จ าค
และผูก้ ่อตังสถานีแต่ละแห่ง ซึ งแม้จะเสี ยสละมอบทังทรัพย์และสิ ทธิ ถวายแด่องค์หลวงตาพระ
มหาบัว ญาณสัมปันโน ให้เป็ นสมบัติของสงฆ์ไปแล้วก็ตาม ชุมชนทีรับบริ การก็ยงั ปวารณาตัว

๑๑

ขอรั บผิดชอบค่าใช้จ่ ายและการดูแลรักษาสถานี แต่ล ะแห่ งด้ว ยความเคารพบูชาไม่ให้ตกเป็ น
ภาระแก่สงฆ์และมูลนิธิแต่อย่างใด หวังอานิสงส์สูงสุดแห่งทานจากการเผยแผ่ธรรมะเป็ นธรรม
ทานเพือประโยชน์สาธารณะแก่โลก
เพื อเป็ นหลัก ฐานในเชิ ง ประจัก ษ์ว่ า มู ล นิ ธิ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการประกอบการ
เช่นเดีย วกับ เจตนารมณ์ ดงเดิ
ั มของชุมชนทีรั บบริ ก ารเพือสร้ างความเข้มแข็ง ของชุมชนที รั บ
บริ การ การตอบสนองความต้องการทีหลากหลายของชุมชนทีรับบริ การ โดยชุมชนทีรับบริ การ
ได้มีส่วนร่ วมในความเป็ นเจ้าของ ในการบริ หารจัดการ ในการจัดรายการ รวมถึงการมีส่วนร่ วม
ในลักษณะอืนๆ อย่างแท้จริ งและต่อเนือง จึงกําหนดให้มีสภาผูฟ้ ังขึน
ให้มีประธานสภาผูฟ้ ังและคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ัง โดยประธานสภาผูฟ้ ั งมาจากการ
คัดเลือกของเครื อข่ายผูฟ้ ั งตามหลักเกณฑ์ทีชุมชนที รับบริ การกําหนด ทําหน้าทีในฐานะเป็ น
ผูแ้ ทนผูฟ้ ังทีได้รับมอบอํานาจการตัดสิ นใจจากเครื อข่ายผูฟ้ ั ง ส่ วนคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั ง
มาจากการสรรหาและคัดเลือกของทีประชุมสภาผูฟ้ ัง ทําหน้าทีสนองงานประธานสภาผูฟ้ ั งและ
ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการอํานวยการและหรื อ คณะกรรมการมู ล นิ ธิร่ ว มกับ
ประธานสภาผูฟ้ ังเพือให้การดําเนินการของมูลนิธิเป็ นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนที
รับบริ การอย่างแท้จริ ง การกําหนดรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นไปตามระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการของเครื อข่ายผูฟ้ ังฯ ซึ งชุมชนทีรับบริ การเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้อ ๓๑ เพือให้การดําเนินการของมูลนิธิเป็ นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนที
รับบริ การและเพือป้ องกันมิให้เกิดการครอบงําการประกอบกิ จการ ให้มูลนิ ธิจดั ให้มีการรับฟั ง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนในชุมชนที รั บ บริ ก ารผ่านประธานสภาผูฟ้ ั ง หรื อ คณะกรรมการ
เครื อ ข่ายผูฟ้ ั ง เพือนําความคิดเห็นทีได้มาประกอบการพิ จารณา ก่ อนออกระเบียบ ประกาศ
คําสัง หรื อดําเนิ นการใด ๆ เกี ยวกับการกํากับ ดูแลการประกอบกิ จ การของสถานี วิ ท ยุและ
โทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชนและสถานีเครื อข่าย ทีมีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนทีรับ
บริ การทังในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิน อย่างมีนยั สําคัญ โดยต้องให้ขอ้ มูลเกี ยวกับความ
เป็ นมา เหตุผล ความจําเป็ น และสรุ ปสาระสําคัญเกียวกับเรื องทีจะรับฟั งความคิดเห็น ตลอดจน
ประเด็นทีต้องการรับฟังความคิดเห็น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขของชุมชนทีรับบริ การ
กําหนด เว้นแต่ในกรณี มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อมีความจําเป็ นเร่ งด่วนเฉพาะกรณี เพือการปกป้ องมรดก
ธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน และปกป้ องเจตนารมณ์ ของชุมชนที ได้
เสี ยสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์เริ มก่อตังเจดียธ์ รรมไว้เพือลูกหลานในภายภาคหน้า

๑๒

ข้อ ๓๒ ชุมชนทีรับบริ การย่อมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและสามารถเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการดําเนินการของมูลนิธิได้อย่างเต็มที ทังนี ต้องไม่ขดั ต่อปณิ ธานและเจตนารมณ์
ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทีเมตตาธรรมแก่โลก การดําเนิ นชีวิตและปฏิปทา
เป็ นที ประจัก ษ์ต่อ สายตาชาวโลกว่า องค์ท่า นเป็ นปูชนี ย บุคคลและเป็ นนัก เสี ย สละโดยแท้
สามารถอุทิศชีวิตเลือดเนือของตนเองได้เพือธํารงไว้ซึงชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ยากจะหาผูใ้ ดเสมอ
เหมือน เป็ นแบบฉบับอันดีงามแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ยึดถือปฏิบตั ิตามเพือความมันคง
ของชาติสืบไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีทุก
ตําแหน่งทีมีในขณะนี ให้ถือว่าเป็ นคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีตามระเบียบนี และให้นบั วาระ
การดํารงตําแหน่งตังแต่วนั ทีได้รับการแต่งตัง
ข้อ ๓๔ คณะกรรมการคณะใด เจ้าหน้าทีตําแหน่งใด ทีได้กาํ หนดให้มีตามระเบียบนี
และยังไม่มีผดู้ าํ รงตําแหน่ง ให้มีการสรรหาให้เป็ นไปตามระเบียบนี ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที
ระเบียบนีมีผลบังคับใช้
ข้อ ๓๕ ให้ผอู้ าํ นวยการสถานีแม่ข่ายรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ลงชือ
(พระธรรมวิสุทธิมงคล)
ประธานอํานวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพือประชาชน
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) คือ โดยทีผูป้ ระกอบการภาคประชาชน
ประเภทบริ การชุมชน กฎหมายบัญญัติให้การประกอบกิ จการต้องมีวตั ถุ ประสงค์เพือบริ การสาธารณะทีเป็ น

๑๓
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนทีรับบริ การ ทังนี เพือให้สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการและเป็ นไป
ตามหลักการสากล “ของประชาชน โดยประชาชน เพือประชาชน” ทีนานาอารยประเทศยอมรับ เป็ นการ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ เ สรี ภ าพของประชาชนในการใช้สื อ และโดยที การดําเนิ น การของสถานี วิ ทยุเ สี ยงธรรมเพื อ
ประชาชนทังแม่ ข่ า ยและลู ก ข่ า ยทัวทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศเป็ นชุ มชนเดี ย วกัน ตามความสนใจร่ ว มกัน
(Community of Interest) ในธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน ภู ริทตั โต เป็ นไปเพือประโยชน์ส าธารณะทาง
พระพุทธศาสนา ซึ งประชาชนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขันตอนตังแต่การก่อตัง การดูแลรักษา การ
ผลิต การบริ หารจัดการ การกําหนดผังรายการ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในลักษณะอื นๆ หลาย
ประการ อาทิ การร่ วมลงนามและออกมาปกป้ องเครื อข่ายวิทยุให้มีความเป็ นอิ สระปราศจากการครอบงําจาก
อํานาจรัฐและอํานาจทุนทางธุ รกิจ เป็ นไปตามความต้องการของชุมชนทีรับบริ การอย่างแท้จริ ง แม้เมือได้มอบ
กรรมสิ ทธิ สถานี แต่ละแห่ งถวายแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แล้ว ชุมชนตามความสนใจร่ วมกัน
ในธรรมกรรมฐานดังกล่าวทีได้ก่อตังและมอบถวายสถานี แต่ละแห่ งก็ยงั มีเจตนารมณ์แน่ วแน่ เป็ นอันหนึ งอัน
เดี ยวกัน ว่า สถานี ในเครื อ ข่า ยเหล่ า นี ทุ ก แห่ งจักต้อ งอยู่ภายใต้ก ารประกอบการของมูล นิ ธิ เ สี ยงธรรมเพื อ
ประชาชนฯ โดยส่ งตัวแทนทีมาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเข้ามาเป็ นคณะกรรมการบริ หารของมูลนิ ธิเสี ยง
ธรรมเพือประชาชนฯ เพือบริ หารจัดการและกํากับดู แลสถานี ต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์ตามความต้องการของ
ชุมชนกรรมฐานทีกระจายอยูใ่ นสถานทีต่างๆ อย่างแท้จริ งผ่านการตรวจสอบของสภาผูฟ้ ังซึ งเป็ นเวทีแห่ งการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในทุกรู ปแบบ ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการของเครื อข่ายผูฟ้ ั งฯ รับรองไว้ โดย
ประกาศบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลักษณะการดําเนิ นการเช่นนี จึงสอดคล้องกับหลักการ
สากลและหลักกฎหมายต่างๆ อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ดี ความเชือมโยงระหว่างระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
สถานี วิทยุและโทรทัศน์กบั ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการของเครื อข่ายผูฟ้ ังฯ ยังไม่ปรากฏข้อความทีชัดเจน
ดังนัน เพือเป็ นการปรับปรุ งกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งดังกล่าว โดยให้ระเบียบ ๒ ฉบับ มีจุดเชื อม
โยงระหว่า งกันเป็ นทีประจัก ษ์ ซึ งจะเป็ นประโยชน์ ในการกํา กับดู แ ลตนเองภายในองค์กร เป็ นการป้ องกัน
อํานาจมืดไม่ว่าจากภายในและภายนอก มิให้เข้าแทรกแซงหรื อครอบงําการประกอบกิ จการของมูลนิ ธิเสี ยง
ธรรมเพื อประชาชนฯ ได้อ ย่างง่ า ยดายจนอาจกระทํา การใดๆ ที ขัด แย้งต่ อเจตนารมณ์ เ ดิ มหรื อ ขัด แย้งต่ อ
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนได้ในทีสุ ด จึงจําเป็ นต้องประกาศระเบียบฉบับนี เมือวันที ๑๑ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป

