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แบบสอบถาม 
การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตนข์องมหาเถรสมาคม 

 

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณทิต สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร
สมาคม”  ในการวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ยุคโลกาภิวัตน์ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ยุคโลกาภิวัตน์ 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการด าเนินงานของมหาเถรสมาคม และ 4. เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  ทั้งน้ี 
การตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ และไม่มีการน าไปใช้ท าประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการ
ศึกษาวิจัย ในครั้งน้ี 
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย / ลงใน   ที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. อายุ    1. 25 – 34 ปี  2. 35 – 44 ปี 

     3. 45 – 54 ปี  4. 55 ปีขึ้นไป 
 

2. พรรษา   1. ไม่เกิน 5 พรรษา  2. 6 - 10 พรรษา 

     3. 11 - 15 พรรษา  4. 16  พรรษาขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษา   1. ประถมศึกษา        2. มัธยมศึกษาตอนต้น  

     3. มัธยมศึกษาตอนปลาย    4. อนุปริญญา  

     5. ปริญญาตรี        6. ปริญญาโท  

      7. สูงกว่าปริญญาโท 
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4. ต าแหน่ง    1. ครูสอนพระปริยัติธรรม              2. พระนักเทศน์  

      3. ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน      4. พระสังฆาธิการ 

      5. ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

ตอนที่ 2   ลักษณะและสภาวะนโยบายการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
      ของมหาเถรสมาคม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด   
ระดับความเห็น  5 มากที่สุด 
   4 มาก 
   3 ปานกลาง 
   2 น้อย 
   1 น้อยที่สุด 
 

ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1 การอุดหนุนการด าเนินงานบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา      

2 การจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

3 การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

4 การคัดเลือกเจ้าส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น      
 
 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ ์

ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

5 มีการอุดหนุนการด าเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา         
ทุกระดับ 

     

6 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

7 มีการจัดท าและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

8 มีการใช้ เทคโนโลยีสา รสน เทศ เพื่ อก ารพัฒนางานเผ ยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
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ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์ (ต่อ) 

ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

9 มีการถวายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พระบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

10 มีการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

 
 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

11 การฝึกอบรมสัมมนาครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน      

12 การฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศและต่างประเทศ      

13 การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน      

14 การอบรมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม      

15 การจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม      

16 การอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม      

 
 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

17 การฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

     

18 การส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา 

     

19 การพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน      

20 การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่บุคลากรผู้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
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ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

21 การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ      

22 การปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อพัฒนาให้เป็นอุทยานการศึกษา      

23 การพัฒนาลานวัด ลานใจ ลานกีฬา ท าวัดให้เป็นเขตปลอดอบายมุข      

24 การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม      

 
 

ด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรม 
และการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

25 การเปิดวัดวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดในวันหยุด      

26 การจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด      

27 การการรณรงค์ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม      

28 การส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง      

 
 
ด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาในทุกมิติ 

ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

29 การพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

30 การจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา      

31 การจัดท าเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

32 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการและผู้น าชุมชน      

33 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนและประชาชน      

34 การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กรคณะสงฆ์      

35 การพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศในการเผยแผ่พุทธศาสนา      

36 การส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาทางสื่อออนไลน์      
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ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

37 การส่งเสริมและประสานงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา      

38 การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา      

39 การพัฒนาอาสาสมัครพระพุทธศาสนา      

40 การสร้างเครือข่ายด้านศาสนพิธี      

41 การขยายสาขาวัดไทยในต่างประเทศ      
 
 

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กร  

ทุกภาคส่วน 

ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

42 การเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/หน่วยงานต้นแบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

43 การพัฒนาหน่ึงหน่วยงาน/องค์กร หน่ึงวัด      

44 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา      

45 การมอบรางวัลส านักเรียนดีเด่น      

46 การมอบรางวัลส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น      
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ตอนที่ 3  ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
     ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด   

ระดับความเห็น  5 มากที่สุด 
   4 มาก 
   3 ปานกลาง 
   2 น้อย 
   1 น้อยที่สุด 
 
 

ด้านการวางแผน (Planning) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ท่านเคยรับทราบ มติ ระเบยีบ แผนงานหรือโครงการการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของมหาเถรสมาคมหรอืของคณะสงฆ์ 

     

2 องค์กรมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ระดับผู้บริหารเปิดโอกาส 

ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด  ร่วมเสนอความเห็น 

ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของหน่วยงานด้านศาสนา  

     

3 ท่านทราบว่าคณะสงฆ์มีระเบียบด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา       

4 ท่านเห็นด้วยกับแผนแม่บทการเผยแผ่พุทธศาสนา ฉบับแรกของ

คณะสงฆ์ 

     

5 ระบบการบริหารงานขององค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ขาดความคิด

สร้างสรรค์ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง  ไม่มีนวัตกรรมใหม่ 

     

6 องค์กรสงฆ์ขาดกลยุทธ์และแผนในการท างาน ยึดถือในรูปแบบเดิม 

ท าให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

7 ท่านรู้เข้าใจระบบ โครงสร้างขององค์กรคณะสงฆ์เป็นอย่างดี      

8 ท่านเห็นว่า องค์กรคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็นแบบรวบอ านาจ  

ไม่มีการกระจายอ านาจ ควรปรับปรุงแก้ไข 

     

9 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ควรมีระบบถ่วงดุลตรวจสอบ มีสังฆ

มนตรี สังฆสภา เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการ

บริหาร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ 

     

10 ปัจจุบันการท างานด้านเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ยึดติดในรูป

แบบเดิม ไม่ทันต่อสถานการณ์ ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

     

11 องค์กรสงฆ์ควรมีการหมุนเวียนต าแหน่งทุก 4 ปี เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และเพื่อไม่เกิดความยึดติดในต าแหน่ง 

     

12 ประเทศไทยควรมีภิกษุณีสงฆ์เพื่อเพิ่มบทบาท ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

และความร่วมมือกันในการท างานเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้น 

     

13 ในยุคโลกาภิวัตน์ องค์กรสงฆ์ควรบริหารจัดการวัดให้สอดคล้องกับ

ระบบการจัดการสมัยใหม่ เพื่อความคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ 

     

14 ท่านเห็นด้วยกับบทบาทของแม่ชีในการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน      

 
 

ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ (Staffing) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

15 ท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรมหาเถรสมาคมว่ามีหน้าที่
บริหารคณะสงฆ์และงานเผยแผ่พุทธศาสนา 

     

16 ท่านเห็นว่ามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ ไม่เปิดโอกาสให้พระรุ่น

ใหม่ได้ท างานเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มที่ 

     

17 ท่านเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ควรแยกเรื่องศาสนา

ออกจากการเมือง 
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ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ (Staffing) (ต่อ) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

18 พระสงฆ์ในฝ่ายบริหารควรเกษียณอายุ เมื่อครบ 70 ปี เพื่อเปิดโอกาส

ให้พระรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการท างานมากขึ้น 

     

19 ในยุคโลกาภิวัตน์ วัดและพระสงฆ์ควรมีบทบาทและหน้าที่ในด้าน

อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

     

20 ท่านเห็นว่า พระสังฆาธิการระดับบริหารไม่ให้ความส าคัญกับการ

บทบาทด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มที่ 

     

 
 

ด้านการบังคับบัญชา (Directing) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

21 กรณีเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์ประพฤติไม่ดี ท่านเห็นว่าควรเป็นหน้าที่
ขององค์กรสงฆ์โดยตรง มากกว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

     

22 เมื่อเกิดปัญหาขึ้น องค์กรสงฆ์หรือมหาเถรสมาคมตัดสินใจช้า        
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

     

23 ข่าวการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ ท าให้ท่านเบื่อหน่าย
และมีศรัทธาในการเผยแผ่พุทธศาสนาน้อยลง  

     

24 ระบบการบังคับบัญชาคณะสงฆ์มีหลายขั้นตอน ท าให้ไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ 

     

25 การบริหารงานคณะสงฆ์ในปัจจุบันขาดหลักนิติธรรม ไม่เป็นตาม

หลักนิติรัฐ ขาดความโปร่งใส ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีธรรมาภิบาล 

     

26 ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการระดับผู้บริหาร ยึดติดในระบบสมณศักดิ์

มากกว่างานด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา 
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ด้านการประสานงาน (Coordination) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

27 การประสานงานกับวัดและมหาเถรสมาคมกับหน่วยงานของท่านมี
ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

     

28 มีการขอความอนุเคราะห์ หรอืประสานงานกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นอย่างด ี

     

29 มีการประสานกับกรมการศาสนา เพื่อผลกัดันงานด้านการเผยแผ่
ศาสนาอย่างต่อเน่ือง 

     

30 มีการร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างด ี      

31 วัดของท่านมีการร่วมมือกับชุมชุนและท้องถิ่นเป็นอย่างด ี      

32 ปัจจุบันองค์กรสงฆ์ เริ่มห่างเหินจากประชาชนและชุมชน ประชาชน
ไม่มีบทบาทและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

     

33 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา ซึ่งสนอง
งานคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม ควรยุบรวมกัน เพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพและประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 

     

 
 

ด้านการรายงาน (Reporting) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

34 ท่านเคยรับทราบผลการประเมินและผลส าเร็จของการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของมหาเถรสมาคม 

     

35 ท่านเคยได้ติดตามผลการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม      

36 ช่องทางในการรับทราบเรื่องนโยบายและผลงานของมหาเถรสมาคม 
มีน้อยมาก 

     

37 ท่านเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์ใช้สื่อสมัยใหม่  มีสถานีโทรทัศน์
เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

     

38 ท่านเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา      
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ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

39 ปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณแก่คณะสงฆ์อย่างเพียงพอ
เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา 

     

40 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัดงบประมาณสนับสนุนวัด
และคณะสงฆ์ โดยที่วัดไม่ต้องเรี่ยไรจากประชาชน 

     

41 การบริหาร จัดการศาสนสมบัติกลาง  ของคณะสงฆ์ยั งไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

     

42 วัดที่มีงบประมาณมาก ควรให้การสนับสนุนวัดที่มีงบประมาณน้อย 
เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา 

     

43 รัฐบาลควรมีงบประมาณสนับสนุนด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุใน
พุทธศาสนา มากกว่าการให้พระสงฆ์เรี่ยไรจากประชาชน 

     

44 รัฐบาลปัจจุบันได้สนับสนุนงบประมาณด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา
แก่คณะสงฆ์มากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 

     

45 ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดการตั้งธนาคารพุทธศาสนา เพื่อสงเคราะห์
วัดและประชาชนที่ขาดแหล่งเงินกู้ 

     

 
 
 
 

ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

46 สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อนโยบาย
และการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

47 ท่านพึงพอใจบทบาทพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือสังคมออกช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงเหตุการณ์น้ าท่วม 

     

48 เหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ท าให้ท่านต้องปรับแนวคิดใหม่ 
ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา 

     

49 ท่านเห็นด้วยที่พระสงฆ์ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่
พุทธศาสนา 
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ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ต่อ) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

50 ท่านเห็นด้วยกับนโยบายน าหลักธรรมทางศาสนา 
สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนในชาติ 

     

51 ท่านเคยสนทนากับเพื่อนผ่าน Social Network เกี่ยวกับประเด็น
นโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

52 อิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ เช่น อินเตอร์เน็ต ท าให้องค์กรสงฆ์ 
ถูกตรวจสอบจากสังคมมากขึ้น 

     

53 ท่านเห็นด้วยกับการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยภาษาต่างประเทศมากขึ้น      

54 การศึกษาภาษาบาลีในปัจจุบัน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ท าให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษา ควรมีการเปลี่ยนแปลง 

     

55 ท่านเห็นด้วยกับการขยายสาขาวัดไทยในต่างประเทศ      

56 ท่านเห็นด้วยกับการส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พุทธศาสนา 
ในต่างประเทศ 

     

57 ท่านเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์สร้างถาวรวัตถุให้ใหญ่โต  
เพื่อดึงความสนใจให้ประชาชนเข้าวัด 

     

58 กฎระเบียบ ข้อบัญญัติของคณะสงฆ์บางประเด็น  เป็นปัญหา 
และอุปสรรคต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

     

59 ปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีผลกระทบ 
ต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน 

     

60 ปัจจัยด้านความขัดแย้งทางด้านการเมืองและความไม่แน่นอนทาง
การเมือง มีผลกระทบต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่ 
พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

61 ปัจจัยด้านผู้น าและภาวะผู้น าขององค์กรคณะสงฆ์ มีผลกระทบ
นโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

62 ปัจจัยด้านการเผยแผ่ของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย มีผลกระทบ
ต่อนโยบายและการบริหารเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

63 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไร้พรหมแดน มีผลกระทบ 
ต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
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ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ต่อ) 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

64 ปัจจัยด้านการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียน มีผลกระทบ 
ต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

65 ปัจจัยด้านระบบทุนนิยมในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อนโยบาย 
และการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

66 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ คือ รัฐบาล ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และกรมการศาสนา มีผลกระทบต่อนโยบาย 
และการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

     

67 ท่านเห็นด้วยที่องค์กรภาคประชาชนข้ามามีบทบาทในการเผยแผ่
พุทธศาสนามากขึ้น 

     

 
ตอนท่ี 4 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหา
เถรสมาคม
......................................................................... .................................................................................... 
..................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................. ............................... 
 

 
กราบขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ 

พระมหานงค์  อับไพ  ป.ธ.9 
ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 

 

1) สถานการณ์พุทธศาสนาในสถานการณ์ของสังคมโลกปัจจุบัน  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) การบริหารด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................... .............................. 
3) การเผยแผ่พุทธศาสนาขององค์กรภาคประชาชน  
......................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
3) คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................ 
4) มีการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกมิติอย่างไร  
........................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. ............................................ 
5) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน อย่างไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิ วัตน์ของ
มหาเถรสมาคม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
กราบขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ 

พระมหานงค์  อับไพ  ป.ธ.9 
ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
ตอนที่ 2   
ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

 
 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

 
 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปรยิัติธรรม 

 
 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

 
 
ด้านการส่งเสริมให้วัดมศีักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

 
 
ด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผพ่ระพุทธ ศาสนาในทุกมิติ 

 
 
ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
 
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน 
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รวมตอน 2 

 
 

ตอนที่ 3 
ด้านการวางแผน (Planning) 

 
 
ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ (Organizing) 

 
 
ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่  (Staffing) 

 
 
ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่  (Staffing) 
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ด้านการวินิจฉัยสั่งการบังคับบัญชา (Directing) 

 
ด้านการประสานงาน (Coordination) 

 
 
ด้านการรายงาน (Reporting) 

 
 
ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) 

 
 
ปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
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รวมตอน 3 

 
 
รวมทั้งฉบับ 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พุทธศาสนา 

พ.ศ.2550 
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ระเบียบมหาเถรสมาคม 
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
************ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 
๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ มหาเถร
สมาคม วางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พุทธศักราช ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบน้ีให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใด
ของมหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนที่ระเบียบน้ีก าหนดไว้แล้ว หรือ
ขัดแย้งกับระเบียบน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
๔.๑ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายถึง ส านักงานกลางที่ท าหน้าที่

บริหารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ  
๔.๒ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดหมายถึง ส านักงานที่ท าหน้าที่

บริหารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ ากรุงเทพมหานครและจังหวัดในส่วนภูมิภาค    
และเป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด 

๔.๓ บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับช้ัน 
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขาเจ้าคณะอ าเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์     
พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

๔.๔ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
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ข้อ  ๕  ให้มีศูนย์การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมี วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีอุดมการณ์ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอน
ประชาชน ให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้อง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีส านักงานกลางตั้งอยู่ที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ข้อ๖ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจ าจังหวัด  อ านวย
ความสะดวก เป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์  และปฏิบัติ
ตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย   ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดมีส านักงานตั้งอยู่
ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย  
๗.๑   กรรมการมหาเถรสมาคม ๓ รูป 
๗.๒  แม่กองงานพระธรรมทูต 
๗.๓  เจ้าคณะภาค ๕ รูป จาก ๕ หน 
๗.๔  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗.๕  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๗.๖   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๗.๗  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๗.๘  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๗.๙  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๗.๑๐ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๗.๑๑ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
๗.๑๒ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ทรท) 
๗.๑๓ อธิบดีกรมการศาสนา 
๗.๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน ๕ รูป/คน 
๗.๑๕ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกรรมการเลขานุการ

และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ๕ คน 
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ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด  ประกอบด้วย
  ๘.๑  เจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัด
น้ันเป็นที่ปรึกษา 

๘.๒ เจ้าคณะจังหวัดหรือผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน 
๘.๓ รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน 
๘.๔ ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ

จ านวน ๕ รูป แต่ไม่เกิน ๗ รูป 
๘.๕ ผู้แทนบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ๘ รูป 
๘.๖ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๕ คน 
๘.๗ ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน ๕ รูป/คน 
๘.๘ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นกรรมการเลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ๕ คน 
ข้อ ๙ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและ

เลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ แต่งตั้งโดยมหาเถรสมาคม และให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี เมื่อ
พ้นจากต าแหน่งให้รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกก็ได้ 

หมวด ๒ 
อ านาจหน้าที่ 

 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 
๑๐.๑  บริหารศูนย์การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๑๐.๒ ก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑๐.๓ ก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 

ได้ด าเนินกิจกรรมการตามนโยบายและแผนแม่บท 
๑๐.๔ สนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
๑๐.๕ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
๑๐.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑๐.๗ ออกประกาศ มติ ค าสั่ง ระเบียบ หรือ และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๑ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจและหน้าที่ ดังน้ี 
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๑๑.๑ เป็นส านักงานกลางและศูนย์ประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑๑.๒ จัดท านโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ โครงการ เป้าหมาย การวางแผนงานแผนปฏิบัติ

งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด 
๑๑.๓ สนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
๑๑.๔ จัดท างบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
๑๑.๕ จัดท ารายงานผลการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าปีเสนอมหาเถรสมาคม 
๑๑.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
๑๑.๗ ด าเนินการให้มีการผลิตสื่อการเรยีนการสอน ต าราวิชาการ โสตทัศนศึกษา 
๑๑.๘ ส่งเสริมการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทศัน์เพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
๑๑.๙ สนับสนุนส่งเสริมตลอดจนด าเนินการศึกษาจัดประชุมสัมมนาด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑.๑๐ จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑๑.๑๑ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
๑๑.๑๒ เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม 
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ภายใน

พื้นที่ของจังหวัด ดังน้ี 
๑๒.๑ บริหารศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
๑๒.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแม่บทการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
๑๒.๓ ก ากับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดให้ด าเนินกิจกรรมอย่างมีเอกภาพ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๑๒.๔ ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด 
๑๒.๕ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในจังหวัด 
๑๒.๖ พิจารณาโครงการและเสนอแนะให้ความเห็นชอบงบประมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๑๒.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี           
ของจังหวัด 

๑๒.๘ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
๑๒.๙ ก ากับจริยา จรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
ข้อ ๑๓ ศูนย์การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑๓.๑ เป็นศูนย์กลาง และ ประสานงานบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในจังหวัด 
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๑๓.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย 

๑๓.๓ จัดท า รวบรวมบัญชีรายช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคลากร การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่ประจ าศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๓.๔ อ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในจังหวัด 
๑๓.๖ ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในจังหวัด 
๑๓.๗ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าปีเสนอศูนย์การ 

เผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๑๓.๘ จัดท าจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
หมวด ๓ 

การพ้นจากต าแหน่ง 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัด 
๑๔.๑ มรณภาพ ลาสิกขา หรือตาย 
๑๔.๒ ลาออก 
๑๔.๓ หมดวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบที่ก าหนด 
๑๔.๔ ให้ออกโดยผูม้ีอ านาจแต่งตั้ง 

หมวด ๔ 
การประชุม 

 
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการ มี ๒ กรณี 
๑๕.๑ การประชุมสามัญ ให้ประชุม ๒ เดือน ต่อครั้ง 
๑๕.๒  การประชุมวิสามัญได้แก่การประชุมนอกจากการประชุมสามัญเพื่อพิจารณา

ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามอ านาจหน้าที่ 
๑๕.๓ การประชุมทุกครั้งให้กรรมการเลขานุการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่ง

ระเบียบวาระให้คณะกรรมการทราบก่อนการประชุม อย่างน้อย ๓ วัน 
๑๕.๔ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่งหน่ึงของ

คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  ถ้าประธานไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้รอง
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ประธานเป็นประธานที่ประชุม  ถ้าประธาน รองประธานไม่มาหรือไม่อยู่ให้ที่ประชุมเลือก
คณะกรรมการผู้หน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง
มากในการลงคะแนนเสียง   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
ข้อ ๑๖ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนา 

บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกกฎ ระเบียบ ว่าด้วยการ

บริหารและจัดการเงินกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ข้อ ๑๘ ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดเป็นที่ตั้งกองทุน เพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
 

หมวด ๖ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ข้อ ๑๙ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจ า 
จังหวัด รับเงินบริจาคอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

(สมเด็จพระพุฒาจารย)์ 
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม 
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
_________________ 

 
หลักการ 

ให้มีระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เหตุผล 

เพื่อให้มีศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทั้งส่วนกลางและประจ าจังหวัด  จึง
จ าเป็นต้องวางระเบียบมหาเถรสมาคมน้ี 


