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ตัวอย่างหนังสื อขอความอนุ เคราะห์โดยการสัมภาษณ์ขอ้ มูล
แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูล
ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550

202

ภาคผนวก ก ตัวอย่ างหนังสื อขอความอนุเคราะห์ โดยการสั มภาษณ์ ข้อมูล
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ภาคผนวก ข แบบสั มภาษณ์
I แบบสัมภาษณ์ ระดับผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ สำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเผยแผ่ และมีโครงกำร
เด่นด้ำนใดบ้ำง
2. ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของท่ ำ นมี ก ำรก ำหนดวิ สั ย ทัศ น์ นโยบำย เป้ ำหมำยกำร
ดำเนินงำนไว้อย่ำงไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบ้ำง
3. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี หลัก กำรอย่ำ งไร ในกำรท ำภำรกิ จให้บรรลุ
เป้ ำหมำยและมีประสิ ทธิภำพ
4. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงไร
มีกำรแบ่งหน้ำที่และทำงำนตำมหน้ำที่ที่กำหนดหรื อไม่
5. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็ นระบบในกำร
ดำเนินกำรหรื อไม่
6. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงไร ช่วยให้กำรทำงำน
สะดวกขึ้นหรื อไม่ และโครงสร้ำงที่มีอยู่ มีอุปสรรคหรื อควรปรับปรุ งอย่ำงไร
7. ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีกำรบริ หำรจัดกำรบุคลำกรในองค์กรอย่ำงไร มี
แนวทำงในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรหรื อไม่ อย่ำงไรบ้ำง
8. ศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศำสนำของท่ำนมี รูปแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไร มี
เทคนิคหรื อข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง
9. ผูบ้ ริ หำรของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี แนวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำงไร มี ก ำร
ร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรื อไม่ มีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่
10. ท่ำนคิดว่ำคุณลักษณะที่สำคัญของผูบ้ ริ หำรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำที่ดีตอ้ งเป็ นเช่นไร
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II แบบสัมภำษณ์ระดับประธำนหรื อรองประธำนกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำ
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเผยแผ่ และมีโครงกำร
เด่นด้ำนใดบ้ำง
2. ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำประจ ำจัง หวัด ของท่ ำ นมี ก ำรก ำหนดวิ สั ย ทัศ น์ นโยบำย
เป้ ำหมำยกำรดำเนินงำนไว้อย่ำงไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบ้ำง
3. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีหลักกำรอย่ำงไร ในกำรทำภำรกิ จ
ให้บรรลุเป้ ำหมำยและมีประสิ ทธิภำพ
4. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรบริ หำร
จัดกำรอย่ำงไร มีกำรแบ่งหน้ำที่และทำงำนตำมหน้ำที่ที่กำหนดหรื อไม่
5. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็ น
ระบบในกำรดำเนินกำรหรื อไม่
6. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีกำรจัดโครงสร้ ำงองค์กรอย่ำงไร ช่ วย
ให้กำรทำงำนสะดวกขึ้นหรื อไม่ และโครงสร้ำงที่มีอยู่ มีอุปสรรคหรื อควรปรับปรุ งอย่ำงไร
7. ศูนย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำประจำจัง หวัดของท่ ำนมี ก ำรบริ หำรจัดกำรบุ ค ลำกรใน
องค์กรอย่ำงไร มีแนวทำงในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรหรื อไม่ อย่ำงไรบ้ำง
8. ศูนย์เผยแผ่พระพุท ธศำสนำของท่ ำนมี รูป แบบในกำรเผยแผ่พระพุท ธศำสนำอย่ำ งไร มี
เทคนิคหรื อข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง
9. ผูบ้ ริ หำรของศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี แ นวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำ งไร มี ก ำร
ร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรื อไม่ รวมถึงกำรประสำนงำนระหว่ำงศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดด้วยกันหรื อไม่ มีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่
10. ท่ำนคิ ดว่ำคุ ณลักษณะที่ สำคัญของผูบ้ ริ หำรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดที่ ดี
ต้องเป็ นเช่นไร
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III แบบสัมภาษณ์ระดับผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิและระดับบุคลากร
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเผยแผ่ และมีโครงกำร
เด่นด้ำนใดบ้ำง
2. ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำประจ ำจัง หวัด ของท่ ำ นมี ก ำรก ำหนดวิ สั ย ทัศ น์ นโยบำย
เป้ ำหมำยกำรดำเนินงำนไว้อย่ำงไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบ้ำง
3. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีหลักกำรอย่ำงไร ในกำรทำภำรกิจ
ให้บรรลุเป้ ำหมำยและมีประสิ ทธิภำพ
4. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรบริ หำร
จัดกำรอย่ำงไร มีกำรแบ่งหน้ำที่และทำงำนตำมหน้ำที่ที่กำหนดหรื อไม่
5. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็ น
ระบบในกำรดำเนินกำรหรื อไม่
6. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงไร ช่วย
ให้กำรทำงำนสะดวกขึ้นหรื อไม่ และโครงสร้ำงที่มีอยู่ มีอุปสรรคหรื อควรปรับปรุ งอย่ำงไร
7. ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมี กำรบริ หำรจัดกำรบุ คลำกรใน
องค์กรอย่ำงไร มีแนวทำงในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรหรื อไม่ อย่ำงไรบ้ำง
8. ศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศำสนำของท่ำนมี รูปแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไร มี
เทคนิคหรื อข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง
9. ผูบ้ ริ หำรของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี แนวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำงไร มี ก ำร
ร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรื อไม่ รวมถึงกำรประสำนงำนระหว่ำงศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดด้วยกันหรื อไม่ มีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่
10. ท่ำนคิดว่ำคุ ณลักษณะที่สำคัญของผูบ้ ริ หำรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดที่ดี
ต้องเป็ นเช่นไร
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ภาคผนวก ค ภาพการสั มภาษณ์ เชิงลึก
ภาพการสั มภาษณ์ เชิ งลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ

ภาพที่ 1 การสัมภาษณ์ผอู้ านวยการกลุ่มงานเผยแผ่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์ผอู้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
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ภาพที่ 3 สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4 สัมภาษณ์ผอู้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ภาพที่ 5 สัมภาษณ์ผอู้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา

ภาพที่ 6 สัมภาษณ์เจ้าคณะจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ภาพที่ 7 สัมภาษณ์ตวั แทนเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 8 สัมภาษณ์ตวั แทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที่ 9 สัมภาษณ์นกั วิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 10 สัมภาษณ์พระบัณฑิตเผยแผ่ฯ ประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
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ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่ าด้ วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่ าด้ วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
************
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ตรี แห่ งพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักรำช ๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๓๕ มหำเถรสมำคมวำง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บมหำเถรสมำคมนี้ เรี ย กว่ำ “ระเบี ย บมหำเถรสมำคม ว่ำ ด้ว ย กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ พุทธศักรำช ๒๕๕๐”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันประกำศในแถลงกำรณ์ คณะสงฆ์ เป็ นต้น
ไป
ข้ อ ๓ ตั้งแต่วนั ใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิ กบรรดำระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคำสั่งอื่นใดของมหำ
เถรสมำคมและสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติ ในส่ วนที่ระเบียบนี้ กำหนดไว้แล้ว หรื อขัดแย้ง
กับระเบียบนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติ หมำยถึง สำนักงำนกลำงที่ทำหน้ำที่
บริ หำรจัดกำรกิจกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำและเป็ นสำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ
๔.๒ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดหมำยถึง สำนักงำนที่ทำหน้ำที่
บริ หำรจัดกำรกิ จกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำกรุ งเทพมหำนครและจังหวัดในส่ วนภูมิภำค
และเป็ นสำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จังหวัด
๔.๓ บุ ค ลำกรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำ หมำยถึ ง พระสั ง ฆำธิ ก ำรทุ ก ระดับ ชั้น
เลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัด เลขำเจ้ำคณะอำเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนำจำรย์ พระ
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จริ ยำนิ เทศก์ พระปริ ยตั ินิเทศ ครู สอนพระปรยัติธรรมแผนกธรรม-บำลี ครู สอนปริ ยตั ิธรรมแผนก
สำมัญศึกษำและครู พระสอนศีลธรรม ในสถำนศึกษำ
๔.๔ คณะกรรมกำร หมำยถึ ง คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติ
และคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
ข้ อ ๕ ให้ มี ศู น ย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ ศู น ย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำ
แห่ งชำติมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบำยและแผนแม่บทกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ สนับสนุ น
ส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ให้มีอุดมกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และวิ ธี ก ำรในกำรน ำหลัก ธรรมทำงพระพุ ท ธศำสนำไปอบรมสั่ ง สอนประชำชน ให้ น ำไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นกำรประกอบสั ม มำชี พ และด ำเนิ น ชี วิ ต อย่ำ งมี ค วำมสุ ข สอดคล้อ งกับ แนวทำง
เศรษฐกิ จพอเพียงให้ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติมีสำนักงำนกลำงตั้งอยู่ที่สำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ข้ อ ๖ ให้มีศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ประจำจังหวัดมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นศูนย์ประสำนงำนกลำงประจำจังหวัด อำนวยควำมสะดวก
เป็ นที่ปรึ กษำ พัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้กำรอุปถัมภ์ และปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำย
ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตำมที่ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติกำหนด
หรื อมอบหมำยให้ศู นย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำประจำจัง หวัดมี สำนัก งำนตั้ง อยู่ที่ส ำนัก งำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด
ข้ อ ๗ ให้มีคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ประกอบด้วย
๗.๑ กรรมกำรมหำเถรสมำคม ๓ รู ป
๗.๒ แม่กองงำนพระธรรมทูต
๗.๓ เจ้ำคณะภำค ๕ รู ป จำก ๕ หน
๗.๔ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
๗.๕ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
๗.๖ ปลัดกระทรวงมหำดไทย
๗.๗ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๗.๘ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๗.๙ ปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
๗.๑๐ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงบประมำณ
๗.๑๑ อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
๗.๑๒ ผูอ้ ำนวยกำรสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ (ทรท)
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๗.๑๓ อธิบดีกรมกำรศำสนำ
๗.๑๔ ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รู ป/คน
๗.๑๕ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติเป็ นกรรมกำรเลขำนุ กำร
และผูช้ ่วยเลขำนุกำร จำนวน ๕ คน
ข้ อ ๘ ให้มีคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด ประกอบด้วย
๘.๑ เจ้ำคณะภำค และรองเจ้ำคณะภำคในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัด
นั้นเป็ นที่ปรึ กษำ
๘.๒ เจ้ำคณะจังหวัดหรื อผูท้ ี่เจ้ำคณะจังหวัดมอบหมำยเป็ นประธำน
๘.๓ รองเจ้ำคณะจังหวัดเป็ นรองประธำน
๘.๔ ผู้แ ทนเจ้ำ คณะจัง หวัด เจ้ำ คณะอ ำเภอ เจ้ำ คณะต ำบล เจ้ำ อำวำส และ
เลขำนุกำร จำนวน ๕ รู ป แต่ไม่เกิน ๗ รู ป
๘.๕ ผูแ้ ทนบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ๘ รู ป
๘.๖ หัวหน้ำส่ วนรำชกำร และผูน้ ำท้องถิ่น จำนวน ๕ คน
๘.๗ ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รู ป/คน
๘.๘ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเป็ นกรรมกำรเลขำนุกำรและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร จำนวน ๕ คน
ข้ อ ๙ กรรมกำรที่ ป รึ ก ษำ ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรและ
เลขำนุ กำรผูช้ ่วยเลขำนุ กำร แต่งตั้งโดยมหำเถรสมำคม และให้อยูใ่ นตำแหน่งได้ครำวละ ๔ ปี เมื่อ
พ้นจำกตำแหน่ งให้รักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลื อกตั้งคณะกรรมกำรชุ ดใหม่ และอำจได้รับกำร
แต่งตั้งอีกก็ได้
หมวด ๒
อานาจหน้ าที่
ข้ อ ๑๐ คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
๑๐.๑ บริ หำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๐.๒ กำหนดนโยบำยและแผนแม่บทกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๐.๓ กำกับดูแลและสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำ
จังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมกำรตำมนโยบำยและแผนแม่บท
๑๐.๔ สนับสนุนส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
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๑๐.๕ ให้ค ำปรึ กษำและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรเผยแผ่แก่ บุค ลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๐.๖ พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบแผนงำนและงบประมำณกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๐.๗ ออกประกำศ มติ คำสั่ง ระเบียบ หรื อ และอื่น ๆ เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำและกำรส่ งเสริ มสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำร
ข้ อ ๑๑ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
๑๑.๑ เป็ นส ำนั ก งำนกลำงและศู น ย์ ป ระสำนงำนบุ ค ลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๑.๒ จัดทำนโยบำย ข้อกำหนด ข้อบังคับ โครงกำร เป้ ำหมำย กำรวำงแผนงำน
แผนปฏิ บตั ิงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำตำมที่คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติ
กำหนด
๑๑.๓ สนับสนุนส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๑.๔ จัดทำงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำ
จังหวัด
๑๑.๕ จัดทำรำยงำนผลกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำปี เสนอมหำเถรสมำคม
๑๑.๖ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเป็ นศูนย์รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศ
๑๑.๗ ดำเนินกำรให้มีกำรผลิตสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน ตำรำวิชำกำร โสตทัศนศึกษำ
๑๑.๘ ส่ งเสริ มกำรจัดตั้งสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์เพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๑.๙ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มตลอดจนด ำเนิ น กำรศึ ก ษำจัด ประชุ ม สั ม มนำด้ ำ น
พระพุทธศำสนำ
๑๑.๑๐ จัดตั้งกองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๑.๑๑ เสนอของบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
๑๑.๑๒ เรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำเถรสมำคม
ข้ อ ๑๒ คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด มี อำนำจและหน้ำที่ ภำยใน
พื้นที่ของจังหวัดดังนี้
๑๒.๑ บริ หำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
๑๒.๒ ปฏิบตั ิตำมนโยบำย และแผนแม่บทกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๒.๓ กำกับบุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจังหวัดให้ดำเนิ นกิ จกรรมอย่ำงมี
เอกภำพและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
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๑๒.๔ ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจังหวัด
๑๒.๕ให้ค ำปรึ กษำและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรเผยแผ่แก่ บุ คลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำในจังหวัด
๑๒.๖ พิ จ ำรณำโครงกำรและเสนอแนะให้ ค วำมเห็ น ชอบงบประมำณต่ ำ ง ๆ
เกี่ ย วกับ กำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำ ในจัง หวัด และเสนอขออนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๒.๗ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิงำและงบประมำณประจำปี
ของจังหวัด
๑๒.๘ เสนอของบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
๑๒.๙ กำกับจริ ยำ จรรยำบรรณบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ข้ อ ๑๓ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด มีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
๑๓.๑ เป็ นศูนย์กลำง และ ประสำนงำนบุ คลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน
จังหวัด
๑๓.๒ ปฏิ บตั ิตำมนโยบำย ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุ ประสงค์และอื่ น ๆ ตำมที่
ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติกำหนดหรื อมอบหมำย
๑๓.๓ จัด ท ำ รวบรวมบัญ ชี ร ำยชื่ อ ที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ บุ ค ลำกร กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำจัดหำวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือประกอบกำรเรี ยนกำรสอนและกำรเผยแผ่ประจำศูนย์
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๓.๔ อ ำนวยควำมสะดวกและเป็ นที่ ป รึ กษำในกำรด ำเนิ น งำนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๓.๕ ส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจังหวัด
๑๓.๖ ติดตำมประเมินผลบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจังหวัด
๑๓.๗ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำปี เสนอ
ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๓.๘ จัดทำจัดหำงบประมำณสนับสนุ นให้กำรอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลำกรเผย
แผ่พระพุทธศำสนำ
หมวด ๓
การพ้นจากตาแหน่ ง
ข้ อ ๑๔ กำรพ้นจำกตำแหน่งคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติและจังหวัด
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๑๔.๑ มรณภำพ ลำสิ กขำ หรื อตำย
๑๔.๒ ลำออก
๑๔.๓ หมดวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมระเบียบที่กำหนด
๑๔.๔ ให้ออกโดยผูม้ ีอำนำจแต่งตั้ง
หมวด ๔
การประชุ ม
ข้ อ ๑๕ กำรประชุมคณะกรรมกำร มี ๒ กรณี
๑๕.๑ กำรประชุมสำมัญ ให้ประชุม ๒ เดือน ต่อครั้ง
๑๕.๒ กำรประชุ ม วิ ส ำมัญ ได้แ ก่ ก ำรประชุ ม นอกจำกกำรประชุ ม สำมัญ เพื่ อ
พิจำรณำดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมอำนำจหน้ำที่
๑๕.๓ กำรประชุ มทุกครั้งให้กรรมกำรเลขำนุ กำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ส่ งระเบียบวำระให้คณะกรรมกำรทรำบก่อนกำรประชุม อย่ำงน้อย ๓ วัน
๑๕.๔ กำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีคณะกรรมกำรมำประชุ มไม่ต่ำกว่ำกึ่งหนึ่ ง
ของคณะกรรมกำรทั้งหมดจึ งจะครบองค์ประชุ ม ถ้ำประธำนไม่มำหรื อไม่อยู่ในที่ ประชุ มให้รอง
ประธำนเป็ นประธำนที่ ป ระชุ ม ถ้ำ ประธำน รองประธำนไม่ ม ำหรื อ ไม่ อ ยู่ ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ ก
คณะกรรมกำรผูห้ นึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม กำรประชุมวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้ำง
มำกในกำรลงคะแนนเสี ยง ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ ง
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
หมวด ๕
กองทุนเพือ่ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ข้ อ ๑๖ ให้จดั ตั้งกองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เพื่อเพิ่มศักยภำพและกำรพัฒนำ
บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ข้ อ ๑๗ ให้คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ออกกฎ ระเบียบ ว่ำด้วยกำร
บริ หำรและจัดกำรเงินกองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ข้ อ ๑๘ ให้ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดเป็ นที่ต้ งั กองทุน เพื่อกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
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หมวด ๖
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๑๙ ศูนย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ และศู นย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุท ธศำสนำ
ประจำจังหวัด รับเงินบริ จำคอุดหนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน และผูม้ ีจิต
ศรัทธำบริ จำค เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำได้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๐
(สมเด็จพระพุฒำจำรย์)
ประธำนคณะผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่สมเด็จพระสังฆรำช
ประธำนกรรมกำรมหำเถรสมำคม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่ าด้ วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
_________________
หลักการ
ให้มีระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
เหตุผล
เพื่อให้มีศูนย์กลำงรวบรวมเทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และ
กองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เป็ นที่แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบกำรณ์ เป็ นสถำบันพัฒนำ
บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ทั้งส่ วนกลำงและประจำจังหวัด จึงจำเป็ นต้องวำงระเบียบมหำ
เถรสมำคมนี้

