
 
 

ระเบียบมหาเถรสมาคม 
วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
************ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕  ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศกัราช  ๒๕๐๕   

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พทุธศักราช ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว

ดังตอไปนี้ 

           ขอ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนีเ้รียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวย การเผยแผ

พระพทุธศาสนา พทุธศักราช   ๒๕๕๐”  

           ขอ ๒    ระเบยีบนี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในแถลงการณคณะสงฆ  เปนตนไป 

           ขอ  ๓  ต้ังแตวันใชระเบียบนี้ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดของมหาเถร

สมาคมและสาํนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในสวนที่ระเบยีบนีก้ําหนดไวแลว หรือขัดแยงกบัระเบียบนี ้

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

           ขอ ๔   ในระเบียบนี ้

                        ๔.๑  ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ  หมายถึง สํานักงานกลางที่ทาํหนาที ่

บริหารจัดการกิจการเผยแผพระพทุธศาสนาและเปนสํานักงานเลขานกุารคณะกรรมการฯ 

                        ๔.๒ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดหมายถงึ สํานักงานทีท่ําหนาที่บริหาร

จัดการกิจการเผยแผพระพทุธศาสนาประจาํกรุงเทพมหานครและจังหวดัในสวนภูมิภาค และเปนสาํนักงาน

เลขานุการคณะกรรมการฯ  จังหวัด 

                        ๔.๓ บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา  หมายถงึ พระสังฆาธกิารทุกระดับชั้น เลขานุการเจา

คณะจังหวัด เลขาเจาคณะอาํเภอ พระธรรมทูต    พระนกัเทศน พระวปิสสนาจารย พระจริยานิเทศก พระ



 ๒

ปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปรยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี  ครูสอนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและครพูระสอน

ศีลธรรม ในสถานศกึษา 

                        ๔.๔ คณะกรรมการ     หมายถงึ    คณะกรรมการการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติ   

และคณะกรรมการการเผยแผพระพทุธศาสนาประจําจงัหวัด 

 ขอ ๕  ใหมีศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

      ศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อกาํหนดนโยบายและแผนแมบท          

การเผยแผพระพุทธศาสนา สนับสนนุ  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนา ใหมี

อุดมการณ  ความรู  ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนาํหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่ง

สอนประชาชน              ใหนาํไปประยุกตใชในการประกอบสมัมาชพีและดาํเนนิชีวิตอยางมีความสุข

สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

      ใหศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติมีสํานกังานกลางตัง้อยูที่สํานักงาน

พระพทุธศาสนาแหงชาติ 

 ขอ  ๖  ใหมีศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาประจาํจังหวัด 

 ศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาประจาํจังหวัดมวีัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยประสานงาน

กลางประจําจงัหวัด  อํานวยความสะดวก เปนที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนาใหการ

อุปถัมภ                  และปฏิบัติตามนโยบาย ขอกาํหนด ขอบังคับ วตัถุประสงค และอื่น ๆ ตามที่ศูนยการ

เผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติกําหนดหรอืมอบหมาย 

            ใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจงัหวดัมีสํานกังานตั้งอยูที่สํานกังาน

พระพทุธศาสนาจงัหวัด 

 ขอ ๗   ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ประกอบดวย   

๗.๑ กรรมการมหาเถรสมาคม ๓ รูป  

๗.๒ แมกองงานพระธรรมทตู 

๗.๓ เจาคณะภาค ๕ รูป จาก ๕ หน 

๗.๔  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗.๕  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๗.๖  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๗.๗  ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

๗.๘  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๗.๙  ปลัดกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 ๓

๗.๑๐ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

                        ๗.๑๑  อธิบดีกรมประชาสมัพันธ 

                        ๗.๑๒  ผูอํานวยการสถานวีิทยโุทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ (ทรท) 

                        ๗.๑๓ อธิบดีกรมการศาสนา  

๗.๑๔ ผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน ๕ รูป/คน 

                        ๗.๑๕ ผูอํานวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนกรรมการเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการ จํานวน ๕ คน 

 ขอ  ๘   ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจงัหวดั ประกอบดวย 

                        ๘.๑ เจาคณะภาค และรองเจาคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆของจงัหวดันั้นเปนที่

ปรึกษา  

                        ๘.๒   เจาคณะจังหวัดหรอืผูที่เจาคณะจังหวัดมอบหมายเปนประธาน 

                       ๘.๓   รองเจาคณะจังหวัดเปนรองประธาน  

                       ๘.๔   ผูแทนเจาคณะจังหวดั  เจาคณะอาํเภอ  เจาคณะตําบล เจาอาวาส และเลขานกุาร 

 จํานวน ๕ รูป แตไมเกิน ๗ รูป 

                       ๘.๕   ผูแทนบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนา   ๘ รูป 

                       ๘.๖   หัวหนาสวนราชการ และผูนําทองถิ่น จํานวน ๕ คน 

                       ๘.๗   ผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน ๕  รูป/คน 

                       ๘.๘   ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเปนกรรมการเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการ   จํานวน ๕ คน 

 ขอ  ๙  กรรมการที่ปรึกษา  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการและ  

เลขานุการผูชวยเลขานุการ  แตงตั้งโดยมหาเถรสมาคม และใหอยูในตําแหนงไดคราวละ   ๔ ป  เมื่อพนจาก

ตําแหนงใหรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม และอาจไดรับการแตงตั้งอกีก็ได   
 

หมวด  ๒ 
อํานาจหนาที่ 

 ขอ  ๑๐   คณะกรรมการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

๑๐.๑ บริหารศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

๑๐.๒ กําหนดนโยบายและแผนแมบทการเผยแผพระพทุธศาสนา   

                         ๑๐.๓ กาํกบัดูแลและสนับสนุนสงเสริมใหศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาประจําจังหวัด            

ไดดําเนินกิจกรรมการตามนโยบายและแผนแมบท  

                        ๑๐.๔ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนา 



 ๔

                        ๑๐.๕ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกีย่วกับการเผยแผแกบุคลากรการเผยแผ

พระพทุธศาสนา 

                        ๑๐.๖ พจิารณาใหความเหน็ชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผพระพทุธศาสนา 

                        ๑๐.๗ ออกประกาศ มติ คําสั่ง ระเบียบ หรือ และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ

พระพทุธศาสนาและการสงเสริมสนับสนนุการทํางานของคณะกรรมการ 

 ขอ ๑๑  ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจและหนาที่  ดังนี ้

  ๑๑.๑   เปนสํานักงานกลางและศูนยประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนา 

                         ๑๑.๒ จัดทํานโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ โครงการ เปาหมาย การวางแผนงาน 

แผนปฏิบัติงานการเผยแผพระพุทธศาสนาตามที่คณะกรรมการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติกําหนด 

                        ๑๑.๓  สนบัสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนา 

  ๑๑.๔  จัดทาํงบประมาณสนับสนนุกิจกรรมของศูนยเผยแผพระพทุธศาสนาประจาํจังหวัด  

  ๑๑.๕  จัดทาํรายงานผลการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอมหาเถรสมาคม 

                        ๑๑.๖  ดําเนินการเกีย่วกบัการเปนศนูยรวบรวมขอมูล สารสนเทศ 

                        ๑๑.๗  ดําเนินการใหมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตําราวิชาการ โสตทัศนศึกษา 

  ๑๑.๘  สงเสริมการจัดตั้งสถานวีทิยุโทรทศันเพื่อการเผยแผพระพทุธศาสนา 

  ๑๑.๙  สนับสนุนสงเสริมตลอดจนดําเนนิการศึกษาจดัประชุมสัมมนาดานพระพทุธศาสนา  

             ๑๑.๑๐ จัดตั้งกองทนุเพื่อการเผยแผพระพทุธศาสนา 

  ๑๑.๑๑  เสนอของบประมาณสนับสนนุจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

                        ๑๑.๑๒   เร่ืองอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม 

 ขอ ๑๒  คณะกรรมการเผยแผพระพทุธศาสนาประจําจังหวัด  มีอํานาจและหนาที่ภายในพืน้ที่

ของจังหวัดดังนี ้

  ๑๒.๑ บริหารศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาประจาํจังหวัด 

๑๒.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา 

๑๒.๓ กาํกับบุคลากรเผยแผพระพทุธศาสนาในจังหวัดใหดําเนินกิจกรรมอยางมีเอกภาพ

และเปนไปในทิศทางเดียวกนั 

                        ๑๒.๔ ดําเนนิการพัฒนาบคุลากรเผยแผพระพทุธศาสนาจงัหวัด 

                        ๑๒.๕ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกีย่วกับการเผยแผแกบุคลากรการเผยแผ

พระพทุธศาสนาในจังหวัด 

                         ๑๒.๖ พิจารณาโครงการและเสนอแนะใหความเห็นชอบงบประมาณตาง ๆ เกีย่วกับการ

เผยแผพระพทุธศาสนา ในจงัหวัดและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ



 ๕

๑๒.๗ พิจารณาใหความเหน็ชอบการจัดทําแผนปฏิบัติงาและงบประมาณประจําป ของ

จังหวัด 

                        ๑๒.๘  เสนอของบประมาณสนับสนนุจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

๑๒.๙  กาํกับจริยา จรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

    ขอ ๑๓  ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด  มีอํานาจและหนาที ่ ดังนี ้

                        ๑๓.๑   เปนศูนยกลาง และ ประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนาในจงัหวัด 

 ๑๓.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงคและอื่น ๆ ตามที่ศูนยการเผย

แผพระพทุธศาสนาแหงชาตกิําหนดหรือมอบหมาย 

      ๑๓.๓ จัดทํา รวบรวมบัญชีรายชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท บุคลากร การเผยแผ

พระพทุธศาสนาจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผประจําศูนยการเผย

แผพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

๑๓.๔ อํานวยความสะดวกและเปนทีป่รึกษาในการดําเนินงานเผยแผพระพทุธศาสนา 

                        ๑๓.๕ สงเสริมสนับสนนุพฒันาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด  

๑๓.๖  ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนาในจงัหวัด 

  ๑๓.๗  จัดทาํรายงานผลการดําเนนิงานการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอศูนยการ

เผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

                        ๑๓.๘  จัดทาํจัดหางบประมาณสนับสนนุใหการอุปถมัภกิจกรรมและบุคลากรเผยแผ

พระพทุธศาสนา 
หมวด  ๓ 

การพนจากตาํแหนง 

 ขอ ๑๔  การพนจากตําแหนงคณะกรรมการการเผยแผพระพทุธศาสนาแหงชาติและจังหวัด 

             ๑๔.๑ มรณภาพ ลาสิกขา หรือตาย 

  ๑๔.๒ ลาออก 

  ๑๔.๓ หมดวาระการดํารงตาํแหนงตามระเบียบทีก่ําหนด 

  ๑๔.๔ ใหออกโดยผูมีอํานาจแตงตั้ง 

หมวด ๔ 
การประชุม 

 ขอ ๑๕  การประชุมคณะกรรมการ มี ๒ กรณี 

                        ๑๕.๑  การประชุมสามัญ ใหประชุม ๒ เดือน ตอคร้ัง  



 ๖

                        ๑๕.๒  การประชุมวิสามญัไดแกการประชุมนอกจากการประชุมสามัญเพื่อพิจารณา

ดําเนนิการอยางใดอยางหนึง่ตามอาํนาจหนาที ่

๑๕.๓  การประชุมทกุครั้งใหกรรมการเลขานุการศนูยการเผยแผพระพทุธศาสนา 

 สงระเบยีบวาระใหคณะกรรมการทราบกอนการประชมุ อยางนอย ๓ วัน 

๑๕.๔   การประชุมคณะกรรมการ ตองมคีณะกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึง่หนึ่งของ

คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม   ถาประธานไมมาหรือไมอยูในที่ประชมุใหรองประธานเปน

ประธานที่ประชุม ถาประธาน รองประธานไมมาหรือไมอยูใหที่ประชมุเลือกคณะกรรมการผูหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม การประชุมวินจิฉัยชี้ขาดของที่ประชมุใหถือเสยีงขางมากในการลงคะแนนเสียง ถา

คะแนนเสยีงเทากนัใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 

หมวด  ๕ 
กองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 ขอ  ๑๖ ใหจัดตั้งกองทนุเพื่อการเผยแผพระพทุธศาสนา เพื่อเพิม่ศักยภาพและการพฒันา

บุคลากรการเผยแผพระพทุธศาสนา 

 ขอ  ๑๗  ใหคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ออกกฎ  ระเบียบ  วาดวยการ

บริหารและจัดการเงนิกองทนุเพื่อการเผยแผพระพทุธศาสนา 

 ขอ ๑๘  ใหศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาประจาํจังหวัดเปนที่ต้ังกองทนุ  เพื่อการเผยแผ

พระพทุธศาสนาประจาํจังหวัด 
หมวด  ๖ 

บทเบ็ดเตล็ด 

              ขอ ๑๙  ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติและศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาประจาํ

จังหวัด         รับเงินบริจาคอดุหนนุจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน และผูมีจติศรัทธา

บริจาค เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยการเผยแผพระพทุธศาสนาได 

                   ประกาศ    ณ     วนัที่   ๑๔     เดือนกนัยายน    พทุธศักราช  ๒๕๕๐ 

 

                                                                           
                                                                            (สมเด็จพระพุฒาจารย) 

                                                         ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

                                                                    ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 



 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม 
วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
_________________ 

 

หลักการ 

    ใหมีระเบยีบมหาเถรสมาคม  วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 

เหตุผล 

เพ่ือใหมีศูนยกลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา และกองทุน
เพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา  เปนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  เปนสถาบันพัฒนาบุคลากรการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งสวนกลางและประจําจังหวัด   จึงจาํเปนตองวางระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ 
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