ระเบียบสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ เสียงธรรมเพือ่ ประชาชน
ว่าด้ วยการบริหารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๐
………………………….
ด้วยสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ได้ดาเนินการเผยแผ่พระธรรม
คาสัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่
มัน่ ภูริทตั โต และพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) เจ้าอาวาสวัดป่ าบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทาการส่ งกระจาย
เสี ยงทางวิทยุและแพร่ ภาพทางโทรทัศน์ ไปยังสถานีเครื อข่ายทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้มุ่งส่ งเสริ ม
ด้านธรรมะ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านความมัน่ คงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ
ไม่มุ่งหวังประโยชน์ทางธุ รกิจและทางการเมือง อาศัยพลังศรัทธาของศิษยานุศิษย์ท้ งั คณะ
สงฆ์และฆราวาส โดยความเมตตาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) ที่มีแนวคิดให้สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชนเป็ นสถานี
เผยแผ่ธรรมะอยูค่ ู่พระพุทธศาสนาตลอดไป เห็นสมควรกาหนดระเบียบบริ หารสถานีวทิ ยุ
และโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันลงนาม เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งใดที่เคยกาหนดไว้แล้ว หากมีขอ้ ความ
หรื อเนื้อหาขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

๒
ประธานอานวยการ หมายถึง ประธานอานวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรม
เพื่อประชาชน คือพระธรรมวิสุทธิ มงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปั นโน) หรื อ
พระสงฆ์ผทู ้ ี่คณะกรรมการอานวยการมีมติคดั เลือกเป็ นเอกฉันท์
รองประธานอานวยการ หมายถึง รองประธานอานวยการสถานี วิทยุและโทรทัศน์
เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึ ง คณะกรรมการอ านวยการสถานี วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
ผู้อานวยการ หมายถึง ผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
รองผู้อานวยการ หมายถึง รองผูอ้ านวยการสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อ
ประชาชน
ทีป่ รึกษาผู้อานวยการ หมายถึง ที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยง
ธรรมเพื่อประชาชน
หัวหน้ าสถานี หมายถึง หัวหน้าสถานีเครื อข่าย โดยเรี ยกชื่อตามที่ต้ งั สถานีเครื อข่าย
นั้น
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ เสี ยงธรรมเพือ่ ประชาชน หมายถึง สถานีวิทยุและโทรทัศน์
เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ที่ทาหน้าที่เป็ นแม่ข่ายในการส่ งกระจายเสี ยงทั้งวิทยุและโทรทัศน์
สถานี เครื อข่ าย หมายถึง สถานี ลูกข่ ายที่ รับสัญญาณจากสถานี วิทยุแ ละโทรทัศน์
เสี ยงธรรมเพื่อประชาชนที่ได้รับการตอบรับให้เป็ นสถานี เครื อข่าย และยังคงปฏิบตั ิตาม
ระเบียบนี้ โดยเรี ยกชื่อสถานีเครื อข่ายตามที่ต้ งั สถานีเครื อข่ายนั้น
หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ ระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้

๓
(๑) เพื่อให้มีระบบการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อ
ประชาชนและสถานีเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิภาพได้มาตรฐานสากล เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
การเผยแผ่พระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(๒) เพื่อให้ได้บุคลากรผูม้ ีความรู ้ความสามารถเหมาะสม ในการดาเนินงาน
สถานี วิทยุแ ละโทรทัศน์เ สี ยงธรรมเพื่ อ ประชาชน บริ ห ารกองทุ น และหรื อ มู ล นิ ธิ และ
บริ หารสถานีเครื อข่าย
(๓) เพื่ อ ให้ส ถานี วิท ยุแ ละโทรทัศน์เ สี ยงธรรมเพื่ อ ประชาชน ด ารงเป็ น
สถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงคุณค่า เพื่อการเผยแผ่พระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าโดยนาพระธรรมเทศนาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต ไปยังประชาชนได้
อย่างกว้างขวาง มีคุณภาพ ยัง่ ยืน และมัน่ คง
(๔) เพื่อให้มีกองทุนหรื อมูลนิธิ ซึ่ งมีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถนาดอกผลไปใช้ในการดาเนินงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
และสถานีเครื อข่าย
(๕) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาส ที่มีความรู ้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจการของสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรม
เพื่อประชาชน และสถานีเครื อข่าย ตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ ๒
การบริหารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ เสี ยงธรรมเพือ่ ประชาชน
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยพระสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานสาย
หลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต จานวน ๗ – ๑๒ รู ป คัดเลือกและแต่งตั้งโดยประธานอานวยการ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการอานวยการเลือกกันเองเป็ นรองประธานอันดับที่ ๑ รอง
ประธานอันดับที่ ๒ ส่ วนตาแหน่ง เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ อาจเลือกจากพระสงฆ์รูป
อื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการอานวยการก็ได้
ข้อ ๘ ในการประชุ มทุกครั้ง ถ้าประธานคณะกรรมการอานวยการไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุ ม ให้รองประธานคณะกรรมการอ านวยการทาหน้าที่ แทน และหากรองประธาน
คณะกรรมการอานวยการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกันเองเป็ นประธาน
ในที่ประชุม

๔
ข้อ ๙ มติคณะกรรมการอานวยการ อาจมีได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) จากการประชุมซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
อานวยการเท่าที่มีอยู่
(๒) มี การหารื อ ทางโทรศัพ ท์ สอบถามความเห็ น และสรุ ป จากประธาน
คณะกรรมการอานวยการ
(๓) โดยวิธีอื่นๆ
ข้อ ๑๐ กรรมการอานวยการไม่มีวาระการดารงตาแหน่ง แต่อาจพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุ ดังนี้
(๑) มรณภาพ
(๒) ลาสิ กขา
(๓) ได้รับอนุญาตจากประธานอานวยการให้ลาออก
(๔) คณะกรรมการอานวยการมี มติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า ๒ ใน ๓
ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ นิมนต์ให้ออกโดยความเห็นชอบของประธานอานวยการ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอานวยการมีอานาจ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อ
ประชาชน ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประธานอานวยการ ครอบคลุมการบริ หารสถานี
วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน การบริ หารสถานีเครื อข่าย และการบริ หาร
กองทุนและหรื อมูลนิธิ
(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการหรื ออนุ กรรมการ ทั้งฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาส
เพื่อบริ หารสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน สถานี เครื อข่าย และกองทุน
และหรื อมูลนิธิ
(๓) เสนอแต่งตั้ง ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และแต่งตั้งหัวหน้าสถานี
(๔) เชิ ญ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ง ฝ่ ายพระสงฆ์ แ ละฆราวาสเป็ นที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการอานวยการ โดยความเห็นชอบของประธานอานวยการ
(๕) กากับติดตามการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อ
ประชาชน และสถานีเครื อข่าย
(๖) พิจารณา วินิจฉัย และสั่งการแก้ไขปัญหาหรื อการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่
เกิดจากการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน และสถานีเครื อข่าย

๕
ข้อ ๑๒ ผูอ้ านวยการ ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการอานวยการ ซึ่ งคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและมี คุณสมบัติเหมาะสม โดยมติเป็ นเอกฉันท์และเสนอ
ประธานอานวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง
ข้อ ๑๓ ผูอ้ านวยการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี เมื่อดารงตาแหน่งครบ
๒ ปี อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน และอาจพ้น
จากตาแหน่งด้วยเหตุ ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุญาตจากประธานอานวยการให้ลาออก
(๓) คณะกรรมการอานวยการมีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒
ใน ๓ ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ โดยความเห็นชอบของประธานอานวยการ
เมื่อตาแหน่งผูอ้ านวยการว่างลง ให้คณะกรรมการอานวยการดาเนินการตามข้อ ๑๒
ภายใน ๓๐ วัน และระหว่างที่ยงั ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ ให้รองผูอ้ านวยการที่ดารง
ตาแหน่งอยูข่ ณะนั้นรักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการ ตามลาดับอาวุโส
ข้อ ๑๔ ผูอ้ านวยการ มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) บริ หารสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ เ สี ยงธรรมเพื่ อ ประชาชน ให้ มี
ประสิ ทธิภาพ เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอานวยการ
(๒) เสนอและให้ ค วามเห็ น ด้า นการบริ ห ารจัด การต่ อ คณะกรรมการ
อานวยการ
(๓) ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สถานี ทุกตาแหน่ งให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้
เกิดผลดีตามนโยบายของคณะกรรมการอานวยการ
(๔) กากับดู แลการบริ หารงานสถานี เครื อข่ าย เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการอานวยการ
(๕) กาหนดข้อบังคับ กฎ ระเบี ยบของสถานี วิทยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรม
เพื่อประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่งปฏิบตั ิ ให้เกิดผลดีต่อการดาเนินงาน
(๖) ปฏิบตั ิงานด้านเลขานุการและธุรการ สาหรับคณะกรรมการอานวยการ
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๕ รองผูอ้ านวยการ ได้รับการเสนอชื่อโดยผูอ้ านวยการร่ วมกับคณะกรรมการ
อานวยการ ให้ประธานอานวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง

๖
ข้อ ๑๖ ที่ ปรึ กษาผูอ้ านวยการ ได้รับการเสนอชื่ อโดยผูอ้ านวยการ ให้ประธาน
อานวยการพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง
ข้อ ๑๗ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการ
และรองผู ้อ านวยการ ให้ ถื อ อนุ โ ลมตามข้อ ๑๐ ยกเว้น ข้อ ๑๐(๔) ส าหรั บ ที่ ป รึ ก ษา
ผู ้อ านวยการ ทั้ง นี้ ให้ นั บ เวลาของวาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้น จากต าแหน่ ง
เช่นเดียวกับผูอ้ านวยการ
ข้อ ๑๘ รองผูอ้ านวยการ มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๙ หัวหน้าสถานี มีหน้าที่บริ หารสถานีเครื อข่าย ให้เกิดผลดีเป็ นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการอานวยการกาหนด
ข้อ ๒๐ เจ้าหน้าที่สถานี เป็ นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานมีเงินเดือนหรื อค่าตอบแทน
ประจา จากเงินงบประมาณสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน และมีตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูป้ ระกาศ
(๒) ช่างเทคนิค
(๓) ผูผ้ ลิตรายการ
(๔) ธุรการ, การเงิน – บัญชี, พัสดุ
(๕) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรื อพนักงานทัว่ ไป
ข้อ ๒๑ การก าหนดต าแหน่ ง เงิ น เดื อ น หลัก เกณฑ์ก ารจ้า ง ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๒๐ ให้เป็ นไปตามที่ผอู ้ านวยการกาหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอานวยการ
ข้อ ๒๒ กรณี เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒๐ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน ต้องได้รับโทษตามควรแก่
กรณี ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ตัดค่าจ้าง
(๔) พักงาน
(๕) เลิกจ้าง

๗
หมวดที่ ๓
การบริหารสถานีเครือข่ าย
ข้อ ๒๓ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารสถานี เ ครื อข่ า ยระดับ ภาค ประกอบด้ว ย
พระสงฆ์ฝ่ายพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต จานวนภาคละไม่เกิน ๙ รู ป ซึ่ งแต่งตั้ง
โดยประธานอ านวยการตามที่ ค ณะกรรมการอ านวยการเสนอ และไม่ มี ว าระการด ารง
ตาแหน่ง แต่อาจพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ ดังนี้
(๑) มรณภาพ
(๒) ลาสิ กขา
(๓) ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอานวยการให้ลาออก
(๔) คณะกรรมการอานวยการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒
ใน ๓ ของจานวนกรรมการที่มีอยู่
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการบริ หารสถานี เครื อข่ายระดับภาค มีหน้าที่ควบคุ ม ดูแล
ตรวจสอบ ประสานงาน แก้ไขปั ญหาร่ วมกับสถานี เครื อข่ายและรายงานต่อคณะกรรมการ
อานวยการทุก ๖ เดือน
ข้อ ๒๕ ให้มีผปู ้ ระสานงานประจาสถานีเครื อข่าย
โทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน

เพื่อติดต่อกับสถานีวทิ ยุและ

ข้อ ๒๖ ให้สถานีเครื อข่าย ดาเนินการออกอากาศตามผังรายการจากสถานีแม่ข่าย
เต็มเวลาของเวลาออกอากาศทั้งหมดของสถานีเครื อข่ายนั้น นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอานวยการเป็ นกรณี ไป
หากสถานี เครื อข่ ายไม่ ปฏิ บตั ิ ตามข้อความในวรรคต้น ให้คณะกรรมการบริ หาร
สถานีเครื อข่ายระดับภาคนาเสนอคณะกรรมการอานวยการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและดาเนินการ
หมวดที่ ๔
การบริหารกองทุนและหรือมูลนิธิ
ข้อ ๒๗ ให้มีคณะกรรมการบริ หารกองทุนและหรื อมูลนิ ธิ คณะกรรมการอุปถัมภ์
คณะอนุกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ตามความจาเป็ น ซึ่ งแต่งตั้งโดยประธานอานวยการตามที่

๘
คณะกรรมการอานวยการเสนอ การบริ หารกองทุนและหรื อมูลนิธิให้เป็ นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการนั้น
ข้อ ๒๘ บุคคลที่ได้รับการประกาศชื่ อเป็ นคณะกรรมการอุปถัมภ์ตามข้อ ๒๗ ทั้ง
ฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาส มี สิ ทธิ์ เข้าร่ วมประชุ ม เสนอความเห็ น เสนอญัตติ ใด ๆ ในที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุก
ตาแหน่ งที่มีในขณะนี้ ให้ถือว่าเป็ นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ และให้นบั
วาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ ๓๐ คณะกรรมการคณะใด เจ้าหน้าที่ตาแหน่งใด ที่ได้กาหนดให้มีตามระเบียบ
นี้ และยังไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่ง ให้มีการสรรหาให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับ
จากวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๓๑ ให้ผอู ้ านวยการสถานีรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ลงชื่อ
(พระธรรมวิสุทธิมงคล)
ประธานอานวยการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เสี ยงธรรมเพื่อประชาชน

