ระเบียบมหาเถรสมาคม
วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช ๒๕๐๕
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวย การเผยแผ
พระพุทธศาสนา พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณคณะสงฆ เปนตนไป
ขอ ๓ ตั้งแตวันใชระเบียบนี้ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดของมหาเถร
สมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในสวนที่ระเบียบนีก้ ําหนดไวแลว หรือขัดแยงกับระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ หมายถึง สํานักงานกลางที่ทาํ หนาที่
บริหารจัดการกิจการเผยแผพระพุทธศาสนาและเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ
๔.๒ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดหมายถึง สํานักงานทีท่ ําหนาที่บริหาร
จัดการกิจการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํากรุงเทพมหานครและจังหวัดในสวนภูมิภาค และเปนสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด
๔.๓ บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น เลขานุการเจา
คณะจังหวัด เลขาเจาคณะอําเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน พระวิปสสนาจารย พระจริยานิเทศก พระ

๒

ปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปรยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและครูพระสอน
ศีลธรรม ในสถานศึกษา
๔.๔ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
ขอ ๕ ใหมีศนู ยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดนโยบายและแผนแมบท
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหมี
การเผยแผพระพุทธศาสนา สนับสนุน
อุดมการณ ความรู ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่ง
สอนประชาชน
ใหนาํ ไปประยุกตใชในการประกอบสัมมาชีพและดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติมีสาํ นักงานกลางตัง้ อยูท ี่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
ขอ ๖ ใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยประสานงาน
กลางประจําจังหวัด อํานวยความสะดวก เปนที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาใหการ
อุปถัมภ
และปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค และอื่น ๆ ตามที่ศูนยการ
เผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย
ใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมีสํานักงานตั้งอยูที่สาํ นักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประกอบดวย
๗.๑ กรรมการมหาเถรสมาคม ๓ รูป
๗.๒ แมกองงานพระธรรมทูต
๗.๓ เจาคณะภาค ๕ รูป จาก ๕ หน
๗.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๗.๖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗.๗ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗.๘ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๗.๙ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๓

๗.๑๐ ผูอาํ นวยการสํานักงบประมาณ
๗.๑๑ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
๗.๑๒ ผูอาํ นวยการสถานีวิทยุโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ (ทรท)
๗.๑๓ อธิบดีกรมการศาสนา
๗.๑๔ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ รูป/คน
๗.๑๕ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนกรรมการเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ จํานวน ๕ คน
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ประกอบดวย
๘.๑ เจาคณะภาค และรองเจาคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆของจังหวัดนั้นเปนที่
ปรึกษา
๘.๒ เจาคณะจังหวัดหรือผูที่เจาคณะจังหวัดมอบหมายเปนประธาน
๘.๓ รองเจาคณะจังหวัดเปนรองประธาน
๘.๔ ผูแทนเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส และเลขานุการ
จํานวน ๕ รูป แตไมเกิน ๗ รูป
๘.๕ ผูแทนบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ๘ รูป
๘.๖ หัวหนาสวนราชการ และผูนําทองถิ่น จํานวน ๕ คน
๘.๗ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ รูป/คน
๘.๘ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนกรรมการเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ จํานวน ๕ คน
ขอ ๙ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและ
เลขานุการผูชว ยเลขานุการ แตงตั้งโดยมหาเถรสมาคม และใหอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป เมื่อพนจาก
ตําแหนงใหรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม และอาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได
หมวด ๒
อํานาจหนาที่
ขอ ๑๐ คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑๐.๑ บริหารศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑๐.๒ กําหนดนโยบายและแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๐.๓ กํากับดูแลและสนับสนุนสงเสริมใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
ไดดําเนินกิจกรรมการตามนโยบายและแผนแมบท
๑๐.๔ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา

๔

๑๐.๕ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการเผยแผแกบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
๑๐.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๐.๗ ออกประกาศ มติ คําสั่ง ระเบียบ หรือ และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
ขอ ๑๑ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑๑.๑ เปนสํานักงานกลางและศูนยประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๑.๒ จัดทํานโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ โครงการ เปาหมาย การวางแผนงาน
แผนปฏิบัติงานการเผยแผพระพุทธศาสนาตามที่คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด
๑๑.๓ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๑.๔ จัดทํางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
๑๑.๕ จัดทํารายงานผลการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอมหาเถรสมาคม
๑๑.๖ ดําเนินการเกีย่ วกับการเปนศูนยรวบรวมขอมูล สารสนเทศ
๑๑.๗ ดําเนินการใหมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตําราวิชาการ โสตทัศนศึกษา
๑๑.๘ สงเสริมการจัดตั้งสถานีวทิ ยุโทรทัศนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๑.๙ สนับสนุนสงเสริมตลอดจนดําเนินการศึกษาจัดประชุมสัมมนาดานพระพุทธศาสนา
๑๑.๑๐ จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๑.๑๑ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
๑๑.๑๒ เรือ่ งอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม
ขอ ๑๒ คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ภายในพืน้ ที่
ของจังหวัดดังนี้
๑๒.๑ บริหารศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
๑๒.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๒.๓ กํากับบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดใหดําเนินกิจกรรมอยางมีเอกภาพ
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑๒.๔ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาจังหวัด
๑๒.๕ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการเผยแผแกบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในจังหวัด
๑๒.๖ พิจารณาโครงการและเสนอแนะใหความเห็นชอบงบประมาณตาง ๆ เกีย่ วกับการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ในจังหวัดและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๕

๑๒.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติงาและงบประมาณประจําป ของ
จังหวัด
๑๒.๘ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
๑๒.๙ กํากับจริยา จรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา
ขอ ๑๓ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีอาํ นาจและหนาที่ ดังนี้
๑๓.๑ เปนศูนยกลาง และ ประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด
๑๓.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงคและอื่น ๆ ตามที่ศนู ยการเผย
แผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย
๑๓.๓ จัดทํา รวบรวมบัญชีรายชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท บุคลากร การเผยแผ
พระพุทธศาสนาจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผประจําศูนยการเผย
แผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑๓.๔ อํานวยความสะดวกและเปนทีป่ รึกษาในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๓.๕ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด
๑๓.๖ ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด
๑๓.๗ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอศูนยการ
เผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑๓.๘ จัดทําจัดหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและบุคลากรเผยแผ
พระพุทธศาสนา
หมวด ๓
การพนจากตําแหนง
ขอ ๑๔ การพนจากตําแหนงคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติและจังหวัด
๑๔.๑ มรณภาพ ลาสิกขา หรือตาย
๑๔.๒ ลาออก
๑๔.๓ หมดวาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบทีก่ ําหนด
๑๔.๔ ใหออกโดยผูมีอํานาจแตงตั้ง
หมวด ๔
การประชุม
ขอ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการ มี ๒ กรณี
๑๕.๑ การประชุมสามัญ ใหประชุม ๒ เดือน ตอครั้ง

๖

๑๕.๒ การประชุมวิสามัญไดแกการประชุมนอกจากการประชุมสามัญเพื่อพิจารณา
ดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ ตามอํานาจหนาที่
๑๕.๓ การประชุมทุกครั้งใหกรรมการเลขานุการศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนา
สงระเบียบวาระใหคณะกรรมการทราบกอนการประชุม อยางนอย ๓ วัน
๑๕.๔ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึง่ หนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม ถาประธานไมมาหรือไมอยูในที่ประชุมใหรองประธานเปน
ประธานที่ประชุม ถาประธาน รองประธานไมมาหรือไมอยูใหที่ประชุมเลือกคณะกรรมการผูหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม การประชุมวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากในการลงคะแนนเสียง ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๕
กองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
ขอ ๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อเพิม่ ศักยภาพและการพัฒนา
บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ออกกฎ ระเบียบ วาดวยการ
บริหารและจัดการเงินกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
ขอ ๑๘ ใหศนู ยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเปนที่ตั้งกองทุน เพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
หมวด ๖
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๙ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติและศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัด
รับเงินบริจาคอุดหนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน และผูมีจติ ศรัทธา
บริจาค เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

(สมเด็จพระพุฒาจารย)
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม
วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
_________________

หลักการ
ใหมีระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา

เหตุผล
เพื่อใหมีศูนยกลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา และกองทุน
เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เปนสถาบันพัฒนาบุคลากรการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งสวนกลางและประจําจังหวัด
จึงจําเปนตองวางระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

