
ระเบียบกองงานพระธรรมทูต
วาดวยการจัดระเบียบงานพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๓๔

-------------------------------

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการงานพระธรรมทูต คร้ังท่ี ๑/๒๕๓๓  วันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  กองงานพระธรรมทูตจึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี :-

ขอ  ๑  ระเบียบน้ีใหช่ือวา “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต วาดวยการจัดระเบียบงานพระธรรม
ทูต พ.ศ. ๒๕๓๔”

ขอ  ๒  ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๓  นับแตวันใชระเบียบน้ี ใหยกเลิกระเบียบหรือขอกําหนดอ่ืนอันเก่ียวกับงานพระธรรมทูต

ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี
ขอ  ๔  ใหแมกองงานพระธรรมทูตรักษาการตามระเบียบน้ี
เพ่ือการน้ี  ใหมีอํานาจออกขอกําหนดอ่ืน เพ่ือการปฏิบัติงานพระธรรมทูตซ่ึงไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ีใชในการปฏิบัติงานพระธรรมทูตได

หมวด ๑
บทนิยาม

-------------------------------
ขอ  ๕  พระธรรมทูตในระเบียบน้ี

(๑) พระธรรมทูตฝายอํานวยการ  หมายถึง  แมกองงานพระธรรมทูต  รองแมกอง
งานพระธรรมทูต  หวัหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  รองหัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  
ผูตรวจการงานพระธรรมทูต  เลขานุการแมกองงานพระธรรมทูต  เลขานุการรองแมกองงานพระธรรม
ทูต  เลขานุการหัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  และพระธรรมทูตประจําสํานักผูตรวจการ

(๒)  พระธรรมทูตฝายบริหาร  หมายถึง  หัวหนาพระธรรมทูต  รองหัวหนาพระธรรม
ทูต  หวัหนาพระธรรมทูตจังหวัด  รองหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  หวัหนาพระธรรมทูตอําเภอ  รอง
หัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ  เลขานุการหัวหนาพระธรรมทูต  เลขานุการรองหัวหนาพระธรรมทูต 
เลขานุการหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด พระธรรมทูตประจําสํานักงานพระธรรมทูต  และพระธรรมทูต
ประจําศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด

(๓) พระธรรมทูตฝายปฏิบัติการ  หมายถึง  พระธรรมทูตประจําหนวยปฏิบัติการงาน
พระธรรมทูตอําเภอ

หมวด ๒
กองงานพระธรรมทูต

-------------------------------
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ขอ  ๖  ใหมีกองงานพระธรรมทูตกองหน่ึง  มีอํานาจหนาท่ีอํานวยการงานพระธรรมทูต
ภายในประเทศ  โดยมีแมกองงานพระธรรมทูตเปนผูอํานวยการ  รองแมกองงานพระธรรมทูตเปนรอง
ผูอํานวยการ

เพ่ือใหการอํานวยการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ใหมีคณะกรรมการอํานวยการงาน
พระธรรมทูตคณะหน่ึง ประกอบดวย :-

(๑)  แมกองงานพระธรรมทูต เปนประธานกรรมการ
(๒)  รองแมกองงานพระธรรมทูต เปนรองประธานกรรมการ
(๓)  เจาคณะภาคทุกภาค เปนกรรมการอํานวยการ
(๔)  หัวหนาและรองหัวหนาพระธรรมทูต       ”
(๕)  ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ

           สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ       ”
(๖)  ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน ๙ ทาน       ”

ใหกรรมการคณะน้ี มีอํานาจหนาท่ีตอไปน้ี :-
(๑)  พิจารณาอนุมัตินโยบายและหรือแผนงานประจําป
(๒)  พิจารณางานท่ีมีปญหาหรืองานท่ีเปนนโยบายอ่ืน
(๓)  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะทํางาน
(๔)  พิจารณาอนุมัติใหเชิญผูแทนหนวยงานของรัฐ และหรือหนวยงานเอกชนเปน

กรรมการท่ีปรึกษา
ขอ  ๗  ใหแบงสวนงานในกองงานพระธรรมทูต  เปน  ๓  สวน  คือ สํานักงานเลขานุการสํานัก

ฝกอบรมพระธรรมทูตและสํานักผูตรวจการงานพระธรรมทูต
ขอ  ๗  ทวิ  สํานักงานเลขานุการ  มหีนาท่ีสนองงานธุรการของกองงานพระธรรมทูต  วิจัย  

ประเมินผล  เก็บสถิติขอมูล  เสนอรางนโยบายและแผนงานเฉพาะปตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ  เปนเจาหนาท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ประสานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  
สํานักงานพระธรรมทูต  สํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  และสํานักผูตรวจการงานพระธรรมทูต  สนองงาน
อ่ืนอันเปนหนาท่ีของกองงานพระธรรมทูต  และสนองงานตาม  ทีกํ่าหนดในขอ ๒๒  โดยมีเจาหนาท่ี
ดังนี้ :-

(๑)  เลขานุการแมกองงานพระธรรมทูต
(๒)  เลขานุการรองแมกองงานพระธรรมทูต
(๓)  เจาหนาท่ีกองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(๔)  เจาหนาท่ีท่ีแมกองงานพระธรรมทูตแตงต้ังข้ึน

สํานักงานเลขานุการแบงงานออกเปน ๔  ฝาย  คือ  ฝายบริหารและธุรการ  ฝายนโยบายและ
แผนงาน  ฝายจัดหาและสงเสริม  และฝายกิจกรรมพิเศษ
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ขอ  ๗  ตรี  สํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  มหีนาท่ีดําเนินการฝกอบรมพระธรรมทูตประจําป  
โดยมีคณะกรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตคณะหน่ึง  เปนผูกําหนดนโยบาย  แผนงานและ
วิธีดําเนินการฝกอบรม  และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปโดยความเรียบรอย  ประกอบดวย :-

(๑)  แมกองงานพระธรรมทูต เปนประธานกรรมการ
(๒)  รองแมกองงานพระธรรมทูต เปนรองประธานกรรมการ
(๓)  ผูทรงคุณวุฒิ ๓ – ๕ รูป เปนกรรมการ
(๔)  ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา         ”
(๕)  หัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖)  รองหัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

และใหมีเจาหนาท่ีประจําสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตเปนผูดําเนินการ  ดังน้ี:-
(๑)  หัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต
(๒)  รองหัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต
(๓)  เลขานุการหัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต
(๔)  เจาหนาท่ีกองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(๕)  เจาหนาท่ีท่ีประธานกรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต แตงต้ังข้ึน

ขอ  ๗  จัตวา  สํานักผูตรวจการงานพระธรรมทูต  มหีนาท่ีออกตรวจการงานของพระธรรม
ทูตประจําป  เพ่ือหาขอมูลเสนอตอแมกองงานพระธรรมทูต  และเสนอแนะใหขอคิดเห็นในการแกปญหา
เก่ียวกับงานพระธรรมทูต  โดยมีผูตรวจการงานพระธรรมทูต เปนผูรับผิดชอบ ๔ รูป คือ :-

(๑)  ผูตรวจการงานพระธรรมทูตภาคกลาง  เขตตรวจการในสายท่ี ๑,๒  และ  ๗
(๒)  ผูตรวจการงานพระธรรมทูตภาคเหนือ  เขตตรวจการในสายท่ี ๓  และ ๔
(๓)  ผูตรวจการงานพระธรรมทูตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขตตรวจการในสายท่ี 

๕ และ ๖
(๔)  ผูตรวจการงานพระธรรมทูตภาคใต     เขตตรวจการในสายท่ี ๘  และ ๙

ใหมีพระธรรมทูตประจําสํานักผูตรวจการงานพระธรรมทูตภาคละ ๒ รูป
ขอ  ๘  การแตงตั้ง

(๑)  สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งแมกองงานพระธรรมทูตและรองแมกองงานพระ
ธรรมทูตตามมติมหาเถรสมาคม

(๒)  แมกองงานพระธรรมทูตแตงตั้งกรรมการอํานวยการผูทรงคุณวุฒิ  หัวหนาสํานัก
ฝกอบรมพระธรรมทูต  รองหัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  และผูตรวจการงานพระธรรมทูตตาม
ขอเสนอของรองแมกองงานพระธรรมทูต

(๓)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งเลขานุการแมกองงานพระธรรมทูต
(๔)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งพระธรรมทูตประจําสํานักผูตรวจการงานพระ

ธรรมทูตตามขอเสนอของผูตรวจการงานพระธรรมทูต
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(๕)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งกรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ เสนอของรองแมกองงานพระธรรมทูต

(๖)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งเจาหนาที่ฝาย  ในสํานักงานเลขานุการตาม
ขอเสนอของรองแมกองงานพระธรรมทูต

(๗)  ประธานกรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  แตงตั้งเจาหนาที่ฝาย  ในสํานัก
ฝกอบรมพระธรรมทูตตามขอเสนอของหัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  โดยความเห็นชอบของรอง
ประธานกรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต

(๘)  รองแมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งเลขานุการรองแมกองงานพระธรรมทูต
(๙)  หัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  แตงตั้งเลขานุการหัวหนาสํานักฝกอบรมพระ

ธรรมทูต 
การพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงดังกลาวในวรรคแรก  ใหอนุโลมตามความใน

ขอ ๑๓ วรรคแรก

หมวด ๓
สํานักงานพระธรรมทูต

-------------------------------

ขอ  ๙  ใหแบงสวนงานพระธรรมทูตในประเทศออกเปน ๙ สาย  คือ :-
(๑)  สายที่  ๑  รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๑ และภาค ๑๔ (เวน

กรุงเทพมหานคร)
(๒)  สายท่ี  ๒  รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๒ และภาค ๓
(๓)  สายท่ี  ๓   รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๔ และภาค ๕
(๔)  สายท่ี  ๔   รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๖ และภาค ๗
(๕)  สายท่ี  ๕   รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๘ และภาค ๙
(๖)  สายท่ี  ๖   รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๑๐ และภาค ๑๑
(๗)  สายที่  ๗   รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๑๒ และภาค ๑๓
(๘)  สายท่ี  ๘   รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๑๕ และภาค ๑๖
(๙)  สายท่ี  ๙   รับผิดชอบในเขต การปกครอง  คณะสงฆภาค ๑๗ และภาค ๑๘

ใหมีสํานักงานพระธรรมทูตสายละ ๑ แหง ตั้งอยู ณ วัดที่หัวหนาพระธรรมทูตสายนั้นๆ กําหนด
ขึ้น  มีหนาที่บังคับบัญชาควบคุมงานพระธรรมทูตในสังกัด  และดําเนินงานตามที่กําหนดไวในขอ ๒๓ 
เพื่อใหงานพระธรรมทูตในสายเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และคําสั่งของกองงานพระธรรมทูต  
สํานักงานพระธรรทูตที่มีความจําเปนตองกําหนดนโยบาย แผนงาน หรือวิธีการพิเศษเพิ่มขึ้น ยอม
กําหนดไดโดยอนุมัติของกองงานพระธรรมทูต
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สํานักงานพระธรรมทูตแบงงานออกเปน ๓ ฝาย คือ ฝายบริหารและธุรการ  ฝายจัดหาและ
สงเสริม  และฝายกิจกรรมพิเศษ

ขอ  ๑๐  ใหมีหัวหนาพระธรรมทูตสายละ  ๑  รูป  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในสํานักงาน
พระธรรมทูต  มีรองหัวหนาพระธรรมทูตสายละไมเกิน  ๒  รูป  เปนผูชวย

ใหมีเลขานุการหัวหนาพระธรรมทูต สายละ  ๑  รูป  เลขานุการรองหัวหนาพระธรรมทูตมี
จํานวนเทากับรองหัวหนาพระธรรมทูตและมีพระธรรมทูตประจําสํานักงานพระธรรมทูตไดไมเกินสายละ  
๓  รูป

ขอ  ๑๑  เจาคณะภาคที่มิไดเปนหัวหนาพระธรรมทูตใหเปนที่ปรึกษาประจําสํานักงานพระธรรม
ทูต

ขอ  ๑๒  การแตงตั้ง
(๑)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งหัวหนาพระธรรมทูตและรองหัวหนาพระธรรมทูต

ตามขอเสนอของรองแมกองงานพระธรรมทูต
(๒)  หัวหนาพระธรรมทูต  และรองหัวหนาพระธรรมทูต  แตงตั้งเลขานุการหัวหนาพระ

ธรรมทูต  และเลขานุการรองหัวหนาพระธรรมทูต
(๓)  แมกองงานพระธรรมทูตแตงตั้งพระธรรมทูตประจําสํานักงานพระธรรมทูตตาม

ขอเสนอของหัวหนาพระธรรมทูต
ขอ  ๑๓  หัวหนาพระธรรมทูตพนจากตําแหนง  เพราะ:-

(๑)  มรณภาพ
(๒)  พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓)  ลาออก
(๔)  แมกองงานพระธรรมทูตใหออกตามขอเสนอของรองแมกองงานพระธรรมทูต

นอกจากที่กลาวแลวในวรรคแรก  หัวหนาพระธรรมทูตยอมพนจากตําแหนงเพราะไดดํารง
ตําแหนงมาครบ ๔  ป  และอาจไดรับการแตงตั้งอีก

รองหัวหนาพระธรรมทูตและพระธรรมทูตประจําสํานักงานพระธรรมทูตพนจากตําแหนง  เพราะ
เหตุดังกลาวในวรรคแรก  หรือเพราะหัวหนาพระธรรมทูตพนจากตําแหนง

เลขานุการหัวหนาพระธรรมทูตและเลขานุการรองหัวหนาพระธรรมทูตพนจากตําแหนงเพราะ
เหตุดังกลาวในวรรคแรก  หรือเพราะผูแตงตั้งพนจากตําแหนง หรือเพราะผูแตงตั้งใหออก

หมวด ๔
ศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด

-------------------------------

ขอ  ๑๔  เพ่ือใหการปฏิบัติงานพระธรรมทูตในจังหวัดเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  คําสั่งของ
กองงานพระธรรมทูต  และคําสั่งของสํานักงานพระธรรมทูต  ใหมีศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  จังหวัด
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ละ ๑ แหง  มีหนาที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานพระธรรมทูตในจังหวัดนั้นๆ และดําเนินการตามที่
กําหนดไวในขอ ๒๔

ศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัดแบงงานออกเปน ๓ งาน คือ งานบริหารและธุรการ  งานจัดหาและ
สงเสริม  และงานกิจกรรมพิเศษ

ขอ  ๑๕  ใหมีหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  จังหวัดละ ๑ รูป เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบใน
ศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัดนั้นๆ  มีรองหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัดเปนผูชวย  มีเลขานุการหัวหนา
พระธรรมทูตจังหวัด  จังหวัดละ ๑ รูป  และใหมีพระธรรมทูตประจําศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  
จังหวัดละไมเกิน ๒ รูป

ขอ  ๑๖  การแตงตั้ง
(๑)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งเจาคณะจังหวัดเปนหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  

และรองเจาคณะจังหวัดเปนรองหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  จังหวัดที่มีเจาคณะจังหวัดอยูทั้ง ๒ นิกาย  
ใหแตงตั้งรูปหนึ่งเปนหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  และอีกรูปหนึ่งเปนรองหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  
ตามขอเสนอของหัวหนาพระธรรมทูต

(๒)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งพระธรรมทูตประจําศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  
ตามขอเสนอของหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  โดยความเห็นชอบของหัวหนาพระธรรมทูต

(๓)  หัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  แตงตั้งเลขานุการหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด
ขอ  ๑๗  หัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  และรองหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  พนจากตําแหนง

เพราะ :-
(๑)  มรณภาพ
(๒)  พนจากตําแหนงเจาคณะจังหวัด หรือรองเจาคณะจังหวัด

เลขานุการหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัดพนจากตําแหนง  เพราะผูแตงตั้งพนจากตําแหนงหรือ
เพราะผูแตงตั้งใหออก

การพนจากตําแหนงของพระธรรมทูตประจําศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  ใหอนุโลมตามความ
ในขอ ๑๓ วรรคแรก

หมวด ๕
หนวยงานพระธรรมทูตอําเภอ

----------------------------------

ขอ  ๑๘  จัดหนวยงานพระธรรมทูตอําเภอ  เปน  ๒  ลักษณะ คือ :-
(๑)  หนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอ
(๒)  หนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ
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หนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอ  มีหนาที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานพระธรรมทูต
ในเขตอําเภอนั้นๆ  โดยควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติการในสังกัด  ใหเปนไปตามนโยบาย
แผนงาน  และคําสั่งของศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  และดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ ๒๕

หนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  มีหนาที่ออกปฏิบัติงานพระธรรมทูตจากจุดที่
กําหนดและรายงานกิจกรรมเสนอตอหนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอ

ใหมีหนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  อําเภอละ ๑ หนวย อําเภอที่มีกิ่งอําเภอหรือมี
อําเภออื่นขึ้นสังกัดการปกครองคณะสงฆอยู  ใหเพิ่มหนวยปฏิบัติการในเขตกิ่งอําเภอหรือในเขตอําเภอ
นั้นๆ  แหงละ ๑ หนวย  อําเภอที่มีพื้นที่กวางขวาง มีตําบลและหมูบานมาก ใหมีหนวยปฏิบัติการงาน
พระธรรมทูตอําเภอได ๒ หนวย  สวนอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง  มีตําบลและหมูบานมากเปนพิเศษ  ให
มีหนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอไดไมเกิน ๓ หนวย  และใหมีพระธรรมทูตประจําหนวย
ปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  หนวยละ ๒ รูป

ขอ ๑๙  ใหมีหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ  อําเภอละ ๑ รูป  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบใน
หนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอ  และใหมีรองหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ เปนผูชวย

ขอ  ๒๐  การแตงตั้ง
(๑)  แมกองงานพระธรรมทูต  แตงตั้งเจาคณะอําเภอเปนหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ 

และรองเจาคณะอําเภอ (ถามี)  เปนรองหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ  อําเภอที่มีเจาคณะอําเภออยูทั้ง ๒ 
นิกาย  ใหแตงตั้งรูปหนึ่งเปนหัวหนาพระธรรมทูต  และอีกรูปหนึ่งเปนรองหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ  
ตามขอเสนอของหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  โดยความเห็นชอบของหัวหนาพระธรรมทูต

(๒)  แมกองงานพระธรรมทูตแตงตั้งพระธรรมทูตประจําหนวยปฏิบัติการงานพระธรรม
ทูตอําเภอ  ตามขอเสนอของหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ  โดยไดรับความเห็นชอบตามลําดับ

ขอ  ๒๑  การพนจากตําแหนงหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ  และรองหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ
ใหอนุโลมตามขอความในขอ ๑๗

การพนจากตําแหนงพระธรรมทูตประจําหนวยปฏิบัติงานพระธรรมทูตอําเภอใหอนุโลมตาม
ความในขอ ๑๓ วรรคแรก

หมวด ๑๖
วิธีดําเนินการ

----------------------------------

ขอ  ๒๒  กองงานพระธรรมทูตดําเนินการ  ดังนี้
(๑)  แตงตั้งผูรับผิดชอบงานและพระธรรมทูตฝายบริหารระดับตางๆ  ใหแลวเสร็จกอน

วันประชุมปฐมนิเทศ  หรือหลังวันประชุมปฐมนิเทศอยางชาไมเกิน ๑๕ วัน
(๒)  แตงตั ้งพระธรรมทูตฝายปฏิบัติการและออกบัตรประจําตัวพระธรรมทูตฝาย

ปฏิบัติการ  ใหแลวเสร็จกอนที่จะมีประชุมปฐมนิเทศของแตละจังหวัด
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(๓)  จัดประชุมปฐมนิเทศกองงานพระธรรมทูตประจําปภายในวันที่ ๑๕ มกราคม  ของ
ทุกป  เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานเฉพาะป  และเพ่ือพิจารณาปญหาอ่ืนๆ

(๔)  ขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในระดับกรม  ระดับกระทรวง  
และประชาสัมพันธงานพระธรรมทูตใหเปนไปอยางกวางขวาง

(๕)  มอบนโยบายและแผนงานใหสํานักงานพระธรรมทูตรับไปดําเนินการเปนป ๆ ไป
(๖)  สั่งใหสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต  ดําเนินการฝกอบรมพระธรรมทูตกอนสิ้นเดือน

พฤษภาคมของทุกป
(๗)  สั่งใหผูตรวจการงานพระธรรมทูต  ออกตรวจการงานพระธรรมทูตภายในเขต

ตรวจการของตน  ในระยะเวลาที่พระธรรมทูตสายนั้นๆ กําลังปฏิบัติการอยู
(๘)  จัดประชุมปจฉิมนิเทศกองงานพระธรรมทูตประจําป  ภายในเดือนพฤศจิกายนของ

ทุกป
(๙)  จัดสรุปผลงานพระธรรมทูตเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดรับทราบ  และมอบให

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินําเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอรัฐบาลรับทราบอีกทางหน่ึง
(๑๐) จัดหาขอมูล   วิจัย  ประเมินผล  เก็บสถิติขอมูล  เปนการประจําทุกป
(๑๑) จัดทําทะเบียนพระธรรมทูตไวเปนหลักฐาน
(๑๒) จัดหาอุปกรณเพ่ือประโยชนในการเผยแผใหแกหนวยกํากับการงานพระธรรมทูต

อําเภอ
(๑๓) จัดพิมพแบบรายงานกิจกรรม  ตราตั้งพระธรรมทูตบัตรประจําตัวพระธรรมทูต  

ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงานแตละป
(๑๔) อํานวยการอ่ืนอันเปนเหตุใหงานพระธรรมทูตเปนไปดวยดี

ขอ  ๒๓  สํานักงานพระธรรมทูตดําเนินการ  ดังนี้
(๑)  เรงรัดเสนอแตงตั้งหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด  และรองหัวหนาพระธรรมทูต

จังหวัด  และเรงรัดเพื่อใหเสนอแตงตั้งหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอและรองหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ
(๒)  จัดทําบัญชีกําหนดหนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  แจงแกศูนยงานพระ

ธรรมทูตจังหวัด  และหนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  เพื่อถือปฏิบัติภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
ของทุกป

(๓)  จัดประชุมปฐมนิเทศเฉพาะพระธรรมทูตฝายบริหารหรือเฉพาะพระธรรมทูตฝาย
ปฏิบัติการในสังกัด  เปนพิเศษกอนก็ได

(๔)  จัดประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทูตทั้งสองฝายเปนจังหวัด จังหวัดละ ๑ – ๓ วัน  
ระหวางเดือนกุมภาพันธ  ถึงส้ินเดือนมีนาคม  ของทุกป

(๕)  ขอความรวมมือจากหนวยราชการระดับกรมหรือระดับจังหวัดในการประชุม
ปฐมนิเทศ  หรือในการออกปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธงานพระธรรมทูต

(๖)  สงพระธรรมทูตฝายปฏิบัติการออกปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงามระหวาง
เดือนกุมภาพันธ ถึง มิถุนายน  ของทุกป
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(๗)  ในระยะที่พระธรรมทูตออกปฏิบัติการอยู  ใหออกตรวจตราเยี่ยมเยียนพระธรรม
ทูตทุกจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  และคอยแกไขขอขัดของของศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัดใหเปนไปโดย
ชอบ

(๘)  จัดสรุปผลงานของพระธรรมทูต  เสนอกองงานพระธรรมทูตภายในเดือนกันยายน  
ของทุกป

(๙)  จัดทําทะเบียนพระธรรมทูตในสังกัดไวเปนหลักฐาน
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนอันเปนเหตุใหงานพระธรรมทูตดําเนินไปดวยดี

ขอ  ๒๔  ศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  ดําเนินการดังนี้
(๑)  เรงรัดเสนอแตงตั้งหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอและรองหัวหนาพระธรรมทูตอําเภอ
(๒)  รวมกับหนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอจัดกําหนดเขตรับผิดชอบใหแก

หนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  โดยจัดทําเปนบัญชีกําหนดใหหนวยปฏิบัติการงานพระธรรม
ทูตอําเภอรับผิดชอบในเขตตําบล  (ตําบลแหงราชอาณาจักร)  ไวโดยชัดเจน  และบรรจุพระธรรมทูต
ประจําหนวยน้ัน ๆ ดวย

(๓)  รวมกับหนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอจัดทําตารางออกปฏิบัติงานของ
หนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอใหเสร็จกอนประชุมปฐมนิเทศ  หรือหลังจากวันประชุม
ปฐมนิเทศแลวไมเกิน ๑๕ วัน  และจัดสงตารางดังกลาวใหแกสํานักงานพระธรรมทูตจังหวัดละ ๓ ชุด

(๔)  ติดตอประสานงานกับหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด  เพื่อขอความรวมมือใน
การปฏิบัติงานพระธรรมทูต  และประชาสัมพันธงานพระธรรมทูต

(๕)  รวมกับสํานักงานพระธรรมทูตจัดประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทูตประจําปตามที่
กําหนดในขอ ๒๓ (๔)

(๖)  ในระยะที่พระธรรมทูตออกปฏิบัติการอยู  ใหออกตรวจตราเยี่ยมเยียน  พระธรรม
ทูตทุกอําเภอในเขตรับผิดชอบ  และคอยแกไขขอขัดของของหนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอให
เปนไปโดยชอบ

(๗)  จัดประชุมปจฉิมนิเทศพระธรรมทูตทั้งสองฝายในจังหวัด  แลวสรุปผลงานเสนอตอ
สํานักงานพระธรรมทูต  ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม  ของทุกป

(๘)  จัดทําทะเบียนพระธรรมทูตในสังกัดไวเปนหลักฐาน
(๙)  ปฏิบัติการอ่ืนอันเปนเหตุใหงานพระธรรมทูตดําเนินไปดวยดี

ขอ  ๒๕  หนวยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอดําเนินการ ดังน้ี
(๑)  คัดเลือกพระภิกษุผูมีความประพฤติดีและมีความสามารถ  เสนอตอศูนยงานพระ

ธรรมทูตจังหวัด  เพื่อดําเนินการใหมีการแตงตั้ง  เปนพระธรรมทูตประจําหนวยปฏิบัติการงานพระธรรม
ทูตอําเภอหนวยละ  ๒  รูป  ภายในวันท่ี  ๕  มกราคม  ของทุกป

(๒)  รวมกับศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  จัดกําหนดเขตรับผิดชอบใหแกหนวย
ปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  ตามความในขอ ๒๔ (๒)
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(๓)  รวมกับศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัด  จัดทําตารางออกปฏิบัติงานใหแก  หนวย
ปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  ตามความในขอ  ๒๔ (๓)

(๔)  ประสานงานกับสวนราชการระดับอําเภอ  วัด  โรงเรียน  ตําบลและหมูบาน  
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(๕)  ในระยะที่พระธรรมทูตออกปฏิบัติการอยู  ใหออกตรวจเยี่ยมเยียนพระธรรมทูต  
และคอยแกไขขอขัดของของพระธรรมทูตฝายปฏิบัติการใหเปนไปโดยชอบ

(๖)  รวบรวมรายงานกิจกรรมและสรุปขอมูลผลงานพระธรรมทูตเสนอตอศูนยงานพระ
ธรรมทูตจังหวัด  อยางชาในวันประชุมปฐมนิเทศของจังหวัดนั้น

(๗)  จัดทําบัญชีอุปกรณและส่ือในการเผยแผและเก็บรักษา (หากมี)
ขอ  ๒๖  หนวยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอดําเนินการ  ดังน้ี

(๑)  ออกปฏิบัติงานตามตารางที่กําหนด  และจัดทํารายงานกิจกรรมเสนอตอหนวย
กํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอ  ภายในวันท่ี ๗  กรกฎาคม  ของทุกป

(๒)  เสนอขอมูลอันเปนอุปสรรคหรือปญหาในการปฏิบัติงานตอหนวยกํากับการงาน
พระธรรมทูตอําเภอ  และหรือตอที่ประชุมปจฉิมนิเทศของจังหวัดนั้น

ขอ  ๒๗ เรื่องสําหรับใชในการอบรม
(๑)  ศีลธรรมและวัฒนธรรม  สุขภาพอนามัย  สัมมาชีพ  สันติสุข  ศึกษาสงเคราะห  สา

ธารณสงเคราะห  กตัญูกตเวทิตาธรรม  และสามัคคีธรรม
(๒)  ธรรมะและขอที่ควรอบรมอื่น  อาทิ  บารมี ๑๐  ทศพิธราชธรรม  ฆราวาสธรรม  

ความมีวินัย  การรูจักตนเอง  ความตรงตอเวลา  มารยาทในสังคม  วัฒนธรรมประจําทองถิ่น  อบายมุข  
ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน  สัมปรายิกัตถประโยชน  ปรมัตถประโยชน  การคบมิตร  ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา

(๓)  นอกจากท่ีกําหนดไวใน  (๑)  และ  (๒)  แลว  พระธรรมทูตควรเลือกใชธรรมะและ
เรื่องอื่นอันเหมาะสมแกทองถิ่นนั้น

ขอ  ๒๘  แนวการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต  ไดแก  การเทศน  บรรยาย  สนทนา  ธรรมีกถา  
นําฝกสมาธิ  นําเปนพุทธมามกะ  เย่ียมเยียน  นําพัฒนาทองถ่ิน  สาธิต  นําจัดกิจกรรม

หมวด ๗
เร่ืองเบ็ดเตล็ด

----------------------------------

ขอ  ๒๙  เมื่อไมมีหัวหนาพระธรรมทูต  หัวหนาพระธรรมทูตจังหวัดหรือหัวหนาพระธรรมทูต
อําเภอ  และจะแตงตั้งทันทีมิได  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหแมกองงานพระธรรมทูต หัวหนา
พระธรรมทูตหรือหัวหนาพระธรรมทูตประจําจังหวัดแตงตั้งผูรักษาการแทนแลวแตกรณี

ขอ  ๓๐  กองงานพระธรรมทูตอยูในความอุปถัมภของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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หมวด ๘
บทเฉพาะกาล

----------------------------------

ขอ  ๓๑  แมกองงานพระธรรมทูต  รองแมกองงานพระธรรมทูต  หัวหนาพระธรรมทูต  และรอง
หัวหนาพระธรรมทูต  พรอมทั้งเลขานุการของผูดํารงตําแหนงดังกลาว  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันใช
ระเบียบน้ี  ใหถือวาดํารงตําแหนงดังกลาวตามระเบียบน้ี

ประกาศ  ณ  วันที่ ๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔

                (สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี)
                   แมกองงานพระธรรมทูต
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