
ระฒยบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้บุคลากร 
เผยแผ ่พระพ ุทธศาสนา องค ์กรเผยแผ ่ และเคร ือข ่ายเผยแผ ่ สามารถปฏ ิบ ัต ิงานการเผยแผ ่ 
พระพุทธศาสนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่นทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และตอบสนองต่อนโยบายของมหาเถรสมาคม อันจะทำให้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแพร่หลาย 
ออกไปอย่างกว้างขวาง เกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และน้อมนำหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราซบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒(ร:๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให ้ใช้บ ังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให ้ยก เล ิก ระ เบ ียบ ม ห าเถ รส ม าค ม  ว ่าด ้วยการเผยแผ ่พ ระพ ุท ธศาส น า
พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การเผยแผ ่พระพ ุทธศาสนา” หมายความว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ ื่อให้ 

หล ักธรรมในพระพ ุทธศาสนาแพร ่หลายออกไปอย่างกว ้างขวาง ม ีผ ู้เคารพศรัทธาเล ื่อมใส 
ในพระรัตนตรัย น้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ

“ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ” หมายความว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหาร 
จัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

“ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด" หมายความว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหาร 
จัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

“บุคลากรเผยแผ่พระพ ุทธศาสนา” หมายความว่า พระลังฆาธิการ และเลขานุการ 
ทุกระดับชั้น พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิบีสสนาจารย์ พระจริยานิเทศก์ ปริยัตินิเทศค์ ครูสอน 
พระปริยัติธรรม ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครูสอนสืลธรรมในสถานศึกษา 
พระบัณฑิตเผ่ยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมจาริก พระธรรมวิทยากร บรรพชิตจีนนิกาย บรรพชิต



อนัมนิกาย พระภิกษุ บุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เรียกซื่ออย่าง 
อ่ืน ตามที่คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด

“องค์กรเผยแผ่” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกซน ซึ่งทำหน้าที่เผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

“ เค ร ือ ข ่าย เผ ย แ ผ ่” ห ม ายความว ่า หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกซน บุคคล 
คณะบุคคล ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งซาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งซาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งซาติ 
“จังหวัด” ให้หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑
คณะกรรมการการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยมหาเถรสมาคม เรียกว่า 
“คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งซาติ” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการรูปหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นซอบ 
ของมหาเถรสมาคม

(๒) กรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมจำนวน
สามรูป

(๓) เจ้าคณะภาคที่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าคณะใหญ่ในหนหรือคณะนั้น จำนวนหน 
หรือคณะละหนึ่งรูป

(๔) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ แม่กองงานพระธรรมทูต แม่กองบาลีสนามหลวง 
แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประธานศูนย์ 
พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดี 
มหาวิทยาล ัยมหามกุฏราชวิทยาล ัย รัฐมนตรีท ี่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและลังคม 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมประซาสัมพันธ์ และอธิบดีกรมการศาสนา 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าแตใม่เกินเจ็ดรูปหรือคน 
ให ้ผ ู้อำนวยการสำน ักงานพระพ ุทธศาสนาแห ่งจาต ิเป ็นกรรมการและเลขาน ุการ 

และให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจำนวนห้ารูปหรือคน
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการรูปหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ

• ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้มีวาระภารดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี 
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มี



- ๓ -

การแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม 
วาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อใปจนกว่ากรรมการ ซึ่งใต้รับแต่งต้ังใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี

ข้อ ๘ นอกจากการพ ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ 
(๕:) พ้น,จากตำแหน่งเมึ่อ

(๑) มรณภาพหรือตาย 
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออกโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบ 
วาระ ให้ผู้ที่ไต้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากั'บวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน 
แทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๕) แทน 
ก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และให้คณะกรรมการปฏิบ้ติหน้าที่ต่อไปได้ 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๕)

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีหน้าที่และอำนาจ ดังน้ี 
(๑) กำหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(๒) กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
(๓) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

องค์กรเผยแผ่ และเครือข่ายเผยแผ่
(๔) พ ิจารณ าให ้ความ เห ็น ชอบ แผน งาน แล ะงบ ป ระม าณ ช องศ ูน ย ์การ เผ ยแผ ่ 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
องค์กรเผยแผ่ และเครือข่ายเผยแผ่

(๕) พิจารณาเสนอต่อมหาเถรสมาคมเพื่อออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการใด  ๆ เพื่อยุติ 
ระงับยับยั้ง หรือห้ามบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กรเผยแผ่ เครือข่ายเผยแผ่ ท ี่เผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาไม่เป็นไปตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

(๖) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจรรยาชองบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กร 
เผยแผ่ และเครือข่ายเผยแผ่

(๗) กำหนดแนวทางการพ ัฒนาบ ุคลากรเผยแผ่พระพ ุทธศาสนาและการส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินงานชองคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด บ ุคลากรเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา องค์กรเผยแผ่ และเครือข่ายเผยแผ่



(๘) จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา การผลิตสื่อเพื่อการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กรเผยแผ่ 
และเครือข่ายเผยแผ่

(๙ )ให้การรับรององค์กรเผยแผ่และเครือข่ายเผยแผ่
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งการบัญชี 
และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

(๑๑) กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ง 
การรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อมหาเถรสมาคม

(๑๒) ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการตามที่ได้รับ

มอบหมาย
(๑๔) กระทำการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ 

ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย

ข้อ ๑๑ การประขุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประขุมไม่น้อยกว่ากี่งหนี่งฃอง 
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประขุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประขุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประขุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ได ้ ให้รองประธาน เป ็นประธานในที่ประขุมในกรณีท ี่ประธานและ 
รองประธานไม่มาประขุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประขุมเลือกกรรมการรูปหนึ่งเป็น 
ประธานในที่ประขุม

การประข ุมวิน ิจฉ ัยช ี้ขาดของท ี่ประข ุมให ้ถ ือเส ียงข ้างมากในการลงคะแนนเลืยง 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประขุมออกเสียงเพิ่มชี้นอีกหนึ่งเสิยงเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประขุมอย่างน้อยปีละสื่ครั้ง

ข้อ ๑๒ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานด้านงานธุรการ ต้านวิชาการให้แก่ 
คณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ศูนย์การเผยแผ่พระพ ุทธศาสนาแห่งชาติ ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ที่ใดให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๒
คณะกรรมการการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาจงัหวดั

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง 
โดยดำแนะนำฃุองคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(๑) เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน



(๒) รองประธาน จำนวนหนี่งรูป
(๓) รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำ๓ อ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ท่ีได้รับการคัดเลือกจาก 

เจ้าคณะจังหวัด จำนวนไม่เกินเจ็ดรูป
(๔) ผู้แทนองค์กรเผยแผ่หรือเครือข่ายเผยแผ่ จำนวนส่ีคน
(๔) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดที่เป็นประธาน รองผู้ว่า - 

ราชการจังหวัดที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด คลังจังหวัด 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด

(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนห้ารูปหรือคน
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มี 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนสามคน
สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น 

กรรมการและเลขานุการ และให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนสามคน
ให้เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายที่มีอาวุโสโดยสมณคักดี้น้อยกว่าเป็นรองประธาน กรณีไม่มีเจ้า 

คณะจังหวัดฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด ให้รองเจ้าคณะจังหวัดรูปหนึ่งเป็นรองประธาน

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัด 
(๒) ปฏิบ้ติตามคำลัง มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกำห่นดหรือมอบหมาย 
(๓) จัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องนโยบาย 

และแผนแม่บทของคณะกรรมการ
' (๔) จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา การผลิตสี่อเพื่อ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กรเผยแผ่ 
และเครือข่ายเผยแผ่ ของจังหวัด

(๔) กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดให้เป็นไป 
ตามนโยบายและแผนแม่บทที่คณะกรรมการกำหนด

(๖) ส่ง,เสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัด 
(๗) ติดตามประเมินผลการตำเนินงานของบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กร 

เผยแผ่ และเครือข่ายเผยแผ่ ของจังหวัด
(๘)ให้ความเห็นขอบรายงานผลการตำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๙) พิจารณาให้ความเห็นขอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อขอสนับสนุน 

งบประมาณในการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัด
(๑๐) แต่งทั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการตามทีได้รับมอบหมาย 
(๑๑) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนา หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



- ๖ -

ข้อ ๑๕ ให้นำความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดโดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด มีหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานด้านงาน 
ธุรการ ด้านวิชาการ ให้แก่คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่ 
คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมอบหมาย

ศูนย์การเผยแผ่พระพ ุทธศาสนาจังหวัดตามวรรคหนึ่งต ั้งอยู่ท ี่ใด ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกำหนด

หมวด ๓
การตดิตามและประเมนิผล

ข้อ ๑๗ ในแต ่ละเขตปกครองคณ ะสงฆ ์ระด ับหน ให ้ม ีคณ ะกรรมการต ิดตาม 
และประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีประธาน 
กรรมการมอบหมาย เป็นประธาน เจ้าคณะภาคหรือเจ้าคณะจังหวัดในหนนั้น  ๆ ห้ารูป และผู้ทรงคุณวุฒิ 
สามรูปหรือคน แต่ไม่เกินห้ารูปหรือคน เป็นกรรมการ

ให้ผ ู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป ็นกรรมการและเลขานุการ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้ตรวจราขการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของแต่ละหน

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
(๑) ว ิเคราะห ์นโยบายและแผน จัดทำเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

แผนงาน โครงการ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนแม่บทของคณะกรรมการ

(๒) รายงานผลการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาเสนอคณะกรรมการ

ข้อ ๑๙ ให้นำความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผล โดยอนุโลม



-๓เ 

หมวด ๔
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ข้อ ๒๐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กรเผยแผ่ 
และเคร ือข ่ายเผยแผ ่ท ั้งใน และต ่างประเทศ ให ้อยู่ภายใต ้การอำนวยการและสน ับสน ุนจาก 
คณะกรรมการ

ข้อ ๒๑ ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัด จัดให้มีทะเบียนบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กรเผยแผ่ และเครือข่ายเผยแผ่

ข้อ ๒๒ ให้มีบัตรประจำตัวบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแบบที่คณะกรรมการ
กำหนด

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการเห็นชอบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง่  ๆ ท่ีใข้ในภารกิจ 
การเผยแผ่ รวมทั้งพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาไต้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรณีศ ูนย์การเผยแผ่พระพ ุทธศาสนาจังหวัดม ีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณต่อองค์กรเผยแผ่หรือเครือข่ายเผยแผ่ให้เสนอโดยตรงไต้

หมวด ๕
กองทนุเพือ่การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ข้อ ๒๔ ให ้จ ัดต ั้งกองท ุนเพ ื่อการเผยแผ ่พระพ ุทธศาสนา เพ ื่อเพ ิ่มศ ักยภาพและ 
การพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการออกระเบียบหรือประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
การดำเนินงานของกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ข้อ ๒๗ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ให ้ศ ูน ย ์ก าร เผ ย แ ผ ่พ ร ะ พ ุท ธ ศ าส น าจ ังห ว ัด เป ็น ท ี่ต ั้งก อ งท ุน เพ ื่อ ก าร เผ ย แ ผ ่ 
พระพุทธศาสนาจังหวัด



บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด บุคลากร 
เผยแผพระพุทธศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนื้1ข้บังคับให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่''h เดือน พฤศจิกายนพุทธศักราช ๖<£๖๔

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


