
 

ระเบียบสถานีวทิยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพือ่ประชาชน 

ว่าด้วยการบริหารสถานีวทิยุและโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

…………………………. 

 ดว้ยสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน ไดด้ าเนินการเผยแผพ่ระธรรม
ค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่
มัน่ ภูริทตัโต และพระธรรมเทศนาของพระธรรมวสุิทธิมงคล (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั 
ญาณสัมปันโน) เจา้อาวาสวดัป่าบา้นตาด อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ท าการส่งกระจาย
เสียงทางวิทยแุละแพร่ภาพทางโทรทศัน ์ ไปยงัสถานีเครือข่ายทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศ โดย
ค านึงถึงประโยชนข์องประชาชนทุกระดบัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีมุ่งส่งเสริม
ดา้นธรรมะ ดา้นการศึกษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นความมัน่คงของรัฐและประโยชนส์าธารณะ 
ไม่มุ่งหวงัประโยชนท์างธุรกิจและทางการเมือง อาศยัพลงัศรัทธาของศิษยานุศิษยท์ั้งคณะ
สงฆแ์ละฆราวาส โดยความเมตตาของพระธรรมวสุิทธิมงคล (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั 
ญาณสัมปันโน) ท่ีมีแนวคิดใหส้ถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานี
เผยแผธ่รรมะอยูคู่่พระพุทธศาสนาตลอดไป เห็นสมควรก าหนดระเบียบบริหารสถานีวทิยุ
และโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน ไวด้งัน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียง
ธรรมเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัลงนาม เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดท่ีเคยก าหนดไวแ้ลว้ หากมีขอ้ความ
หรือเน้ือหาขดัแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔  ในระเบียบน้ี 



๒ 

 

 ประธานอ านวยการ หมายถึง ประธานอ านวยการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรม
เพื่อประชาชน คือพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปันโน) หรือ
พระสงฆผ์ูท่ี้คณะกรรมการอ านวยการมีมติคดัเลือกเป็นเอกฉนัท ์

 รองประธานอ านวยการ หมายถึง รองประธานอ านวยการสถานีวิทยุและโทรทศัน์
เสียงธรรมเพื่อประชาชน 

 คณะกรรมการอ านวยการ  หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุและ
โทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 

 ผู้อ านวยการ หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 

 รองผู้อ านวยการ หมายถึง รองผูอ้  านวยการสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน 

 ทีป่รึกษาผู้อ านวยการ หมายถึง ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการสถานีวิทยแุละโทรทศันเ์สียง
ธรรมเพื่อประชาชน 

 หัวหน้าสถานี หมายถึง หวัหนา้สถานีเครือข่าย โดยเรียกช่ือตามท่ีตั้งสถานีเครือข่าย
นั้น 

 เจ้าหน้าที ่หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสถานีวิทยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 

 สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพือ่ประชาชน หมายถึง สถานีวิทยุและโทรทศัน์
เสียงธรรมเพื่อประชาชน ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแม่ข่ายในการส่งกระจายเสียงทั้งวทิยแุละโทรทศัน ์

 สถานีเครือข่าย หมายถึง สถานีลูกข่ายท่ีรับสัญญาณจากสถานีวิทยุและโทรทศัน์
เสียงธรรมเพื่อประชาชนท่ีไดรั้บการตอบรับให้เป็นสถานีเครือข่าย และยงัคงปฏิบติัตาม
ระเบียบน้ี โดยเรียกช่ือสถานีเครือข่ายตามท่ีตั้งสถานีเครือข่ายนั้น 

หมวดที ่๑ 

วตัถุประสงค์ 

ขอ้ ๕ ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 



๓ 

 

(๑) เพื่อใหมี้ระบบการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อ
ประชาชนและสถานีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานสากล เกิดประโยชนสู์งสุดต่อ
การเผยแผพ่ระธรรมค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

(๒) เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการด าเนินงาน
สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน บริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ และ
บริหารสถานีเครือข่าย 

(๓) เพื่อให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน ด ารงเป็น
สถาบนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ทรงคุณค่า เพื่อการเผยแผพ่ระธรรมค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธ
เจา้โดยน าพระธรรมเทศนาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต ไปยงัประชาชนได้
อยา่งกวา้งขวาง มีคุณภาพ ย ัง่ยนื และมัน่คง 

(๔) เพื่อใหมี้กองทุนหรือมูลนิธิ ซ่ึงมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าดอกผลไปใชใ้นการด าเนินงานสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน 
และสถานีเครือข่าย 

(๕) เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย ์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส ท่ีมีความรู้
ความสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรม
เพื่อประชาชน และสถานีเครือข่าย ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

หมวดที ่๒ 

การบริหารสถานีวทิยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพือ่ประชาชน 

ขอ้ ๖  ใหมี้คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ยพระสงฆฝ่์ายกรรมฐานสาย
หลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต จ านวน ๗ – ๑๒ รูป คดัเลือกและแต่งตั้งโดยประธานอ านวยการ 

ขอ้ ๗  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเลือกกนัเองเป็นรองประธานอนัดบัท่ี ๑ รอง
ประธานอนัดบัท่ี ๒ ส่วนต าแหน่ง เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ อาจเลือกจากพระสงฆรู์ป
อ่ืนท่ีไม่ใช่คณะกรรมการอ านวยการกไ็ด ้

ขอ้ ๘  ในการประชุมทุกคร้ัง ถา้ประธานคณะกรรมการอ านวยการไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม ให้รองประธานคณะกรรมการอ านวยการท าหน้าท่ีแทน และหากรองประธาน
คณะกรรมการอ านวยการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกกนัเองเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 



๔ 

 

ขอ้ ๙  มติคณะกรรมการอ านวยการ อาจมีไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(๑) จากการประชุมซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

อ านวยการเท่าท่ีมีอยู ่
(๒) มีการหารือทางโทรศัพท์ สอบถามความเห็นและสรุปจากประธาน

คณะกรรมการอ านวยการ 
(๓) โดยวธีิอ่ืนๆ 

ขอ้ ๑๐ กรรมการอ านวยการไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง แต่อาจพน้จากต าแหน่ง
ดว้ยเหตุ ดงัน้ี 

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

ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู ่นิมนตใ์หอ้อกโดยความเห็นชอบของประธานอ านวยการ 

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจ ดงัน้ี 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อ

ประชาชน ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของประธานอ านวยการ ครอบคลุมการบริหารสถานี
วทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน การบริหารสถานีเครือข่าย และการบริหาร
กองทุนและหรือมูลนิธิ 

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส 
เพื่อบริหารสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน สถานีเครือข่าย และกองทุน
และหรือมูลนิธิ 

(๓) เสนอแต่งตั้ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และแต่งตั้งหวัหนา้สถานี 
(๔) เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ  ทั้ งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาสเป็นท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการอ านวยการ โดยความเห็นชอบของประธานอ านวยการ 
(๕) ก ากบัติดตามการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อ

ประชาชน และสถานีเครือข่าย 
(๖) พิจารณา วนิิจฉยั และสั่งการแกไ้ขปัญหาหรือการอุทธรณ์ ร้องทุกข ์ ท่ี

เกิดจากการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน และสถานีเครือข่าย 



๕ 

 

ขอ้ ๑๒  ผูอ้  านวยการ ไดรั้บการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการอ านวยการ ซ่ึงคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยมติเป็นเอกฉันท์และเสนอ
ประธานอ านวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง 

ขอ้ ๑๓  ผูอ้  านวยการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี เม่ือด ารงต าแหน่งครบ 
๒ ปี อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้ก แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกนั และอาจพน้
จากต าแหน่งดว้ยเหตุ ดงัน้ี 

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

ใน ๓ ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู ่โดยความเห็นชอบของประธานอ านวยการ 

เม่ือต าแหน่งผูอ้  านวยการว่างลง ใหค้ณะกรรมการอ านวยการด าเนินการตามขอ้ ๑๒ 
ภายใน ๓๐ วนั และระหวา่งท่ียงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ ใหร้องผูอ้  านวยการท่ีด ารง
ต าแหน่งอยูข่ณะนั้นรักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ ตามล าดบัอาวโุส 

ขอ้ ๑๔  ผูอ้  านวยการ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(๑) บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เสียงธรรมเพื่อประชาชน ให้มี

ประสิทธิภาพ เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการ 
(๒) เสนอและให้ความเห็นด้านการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 
(๓) ปกครองบงัคบับญัชาเจา้หน้าท่ีสถานีทุกต าแหน่งให้ปฏิบติัหน้าท่ีให้

เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการ 
(๔) ก ากบัดูแลการบริหารงานสถานีเครือข่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการอ านวยการ 
(๕) ก าหนดขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบของสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรม

เพื่อประชาชนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกต าแหน่งปฏิบติั ใหเ้กิดผลดีต่อการด าเนินงาน 
(๖) ปฏิบติังานดา้นเลขานุการและธุรการ ส าหรับคณะกรรมการอ านวยการ 
(๗) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

ขอ้ ๑๕ รองผูอ้  านวยการ ไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูอ้  านวยการร่วมกบัคณะกรรมการ
อ านวยการ ใหป้ระธานอ านวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง 



๖ 
 

ขอ้ ๑๖ ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ ได้รับการเสนอช่ือโดยผูอ้  านวยการ ให้ประธาน
อ านวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง 

ขอ้ ๑๗ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 
และรองผู ้อ  านวยการ ให้ถืออนุโลมตามข้อ ๑๐ ยกเว้นข้อ ๑๐(๔) ส าหรับท่ีปรึกษา
ผู ้อ  านวยการ ทั้ งน้ีให้นับเวลาของวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
เช่นเดียวกบัผูอ้  านวยการ 

ขอ้ ๑๘  รองผูอ้  านวยการ มีหนา้ท่ีปฏิบติังานตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 
ขอ้ ๑๙ หวัหนา้สถานี มีหนา้ท่ีบริหารสถานีเครือข่าย ใหเ้กิดผลดีเป็นไปตาม

แนวทางท่ีคณะกรรมการอ านวยการก าหนด 
ขอ้ ๒๐ เจา้หนา้ท่ีสถานี เป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมีเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

ประจ า จากเงินงบประมาณสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน และมีต าแหน่ง 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูป้ระกาศ 
(๒) ช่างเทคนิค 
(๓) ผูผ้ลิตรายการ 
(๔) ธุรการ, การเงิน – บญัชี, พสัดุ 
(๕) เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ หรือพนกังานทัว่ไป 

ขอ้ ๒๑ การก าหนดต าแหน่ง เงินเดือน หลักเกณฑ์การจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ
เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี ตามขอ้ ๒๐ ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้  านวยการก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการ 

ขอ้ ๒๒ กรณีเจา้หนา้ท่ีตามขอ้ ๒๐ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน ตอ้งไดรั้บโทษตามควรแก่
กรณี ดงัน้ี 

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



๗ 

 

หมวดที ่๓ 

การบริหารสถานีเครือข่าย 

ขอ้ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีเครือข่ายระดับภาค ประกอบด้วย
พระสงฆฝ่์ายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต จ านวนภาคละไม่เกิน ๙ รูป ซ่ึงแต่งตั้ง
โดยประธานอ านวยการตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการเสนอ และไม่มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง แต่อาจพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ ดงัน้ี 

(๑) มรณภาพ 
(๒) ลาสิกขา 
(๓) ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการอ านวยการใหล้าออก 
(๔) คณะกรรมการอ านวยการมีมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ๒ 

ใน ๓ ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู ่

ขอ้ ๒๔ ให้คณะกรรมการบริหารสถานีเครือข่ายระดบัภาค มีหน้าท่ีควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบ ประสานงาน แกไ้ขปัญหาร่วมกบัสถานีเครือข่ายและรายงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการทุก ๖ เดือน 

ขอ้ ๒๕ ใหมี้ผูป้ระสานงานประจ าสถานีเครือข่าย เพื่อติดต่อกบัสถานีวทิยแุละ
โทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 

ขอ้ ๒๖ ใหส้ถานีเครือข่าย ด าเนินการออกอากาศตามผงัรายการจากสถานีแม่ข่าย
เตม็เวลาของเวลาออกอากาศทั้งหมดของสถานีเครือข่ายนั้น นอกจากจะไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการอ านวยการเป็นกรณีไป 

หากสถานีเครือข่ายไม่ปฏิบติัตามขอ้ความในวรรคตน้ ให้คณะกรรมการบริหาร
สถานีเครือข่ายระดบัภาคน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อวนิิจฉยัช้ีขาดและด าเนินการ 

หมวดที ่๔ 

การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ 

ขอ้ ๒๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ คณะกรรมการอุปถมัภ ์
คณะอนุกรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีตามความจ าเป็น ซ่ึงแต่งตั้งโดยประธานอ านวยการตามท่ี



๘ 

 

คณะกรรมการอ านวยการเสนอ การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่า
ดว้ยการนั้น 

ขอ้ ๒๘ บุคคลท่ีไดรั้บการประกาศช่ือเป็นคณะกรรมการอุปถมัภต์ามขอ้ ๒๗ ทั้ง
ฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส มีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุม เสนอความเห็น เสนอญตัติใด ๆ ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๒๙ เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัตามระเบียบน้ี คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีทุก
ต าแหน่งท่ีมีในขณะน้ี ให้ถือว่าเป็นคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีตามระเบียบน้ี และให้นบั
วาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

ขอ้ ๓๐ คณะกรรมการคณะใด เจา้หนา้ท่ีต าแหน่งใด ท่ีไดก้  าหนดใหมี้ตามระเบียบ
น้ี และยงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง ใหมี้การสรรหาใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี ภายใน ๖๐ วนั นบั
จากวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้

ขอ้ ๓๑ ใหผู้อ้  านวยการสถานีรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

    ลงช่ือ 

       (พระธรรมวสุิทธิมงคล) 

         ประธานอ านวยการสถานีวทิยแุละโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน 

 
 


