บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบกฎมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๔๑
--------------------หลักการ
ยกเลิกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

เหตุผล
เพื่อยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ และเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าคณะและรองเจ้าคณะ สมควรให้มีเลขานุการทาหน้าที่การเลขานุการของรองเจ้าคณะจังหวัด
รองเจ้าคณะอาเภอ และเจ้าคณะตาบล จึงจาเป็นต้องตรากฎมหาเถรสมาคมนี้

๗๕ คู่มือพระสังฆาธิการ

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)๔๒
ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เ รี ย กว่ า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบั บ ที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)
ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์”
ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในแถลงการณ์
คณะสงฆ์ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตั้ ง แต่ วั น ใช้ ก ฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ ย กเลิ ก กฎมหาเถรสมาคมฉบั บ ที่ ๑๕
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
บรรดากฎ ข้อบั งคับ ระเบีย บ คาสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้ ว
ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้แทน

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ การปกครองคณะสงฆ์ ทุกส่วนทุกชั้น ให้ มีเจ้ าคณะมหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุ ต
ปกครองบังคับบัญชาวัด และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น

๔๒

ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๘๖ ฉบับพิเศษ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๑

๗๖ คู่มือพระสังฆาธิการ

หมวด ๒
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง
ข้อ ๕ วิธีดาเนินการเพื่อความเรียบร้อยดีงาม วิธีดาเนินการศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์
วิธีดาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีดาเนินการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ อันเกี่ยวกับ
การคณะสงฆ์และการพระศาสนา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ ตามข้อ ๔ ให้เจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการคณะสงฆ์นิกายนั้นๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้
(๑) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ภาค ๒
ภาค ๓ ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕
(๒) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบตั ิหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ ภาค ๕
ภาค ๖ และภาค ๗
(๓) เจ้ าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘
ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒
(๔) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ ภาค ๑๗
และภาค ๑๘
(๕) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตภาค
ทุกภาค
ข้อ ๗ เจ้าคณะใหญ่มีอานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ดังนี้
(๑) ดาเนิ น การปกครองคณะสงฆ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามพระธรรมวิ นั ย กฎหมาย กฎ
มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดาเนิน
ไปด้วยดี
(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยชั้นภาค หรือ
มีอานาจหน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอื่นจากมหาเถรสมาคม
(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะ และเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร
ผู้ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ อยู่ ใ นเขตปกครองของตน และชี้ แ จงแนะน าการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ อ ยู่
ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
๗๗ คู่มือพระสังฆาธิการ

ข้อ ๘ ในเมื่อไม่มีเจ้าคณะใหญ่ หรือเจ้าคณะใหญ่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ สมเด็จพระสังฆราช
ทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะใหญ่ เมื่อได้ปฏิบัติตามความในวรรคต้นแล้ว ให้ดาเนินการเพื่อมี
พระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี
ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าคณะใหญ่
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ ให้มีเลขานุการเจ้าคณะใหญ่
๒ รูป ทาหน้าที่การเลขานุการ

หมวด ๓
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ ๑
ภาค
ข้อ ๑๐ เจ้าคณะภาคมีอานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้
(๑) ดาเนิน การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
(๒) ควบคุมและส่ งเสริ มการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์
ให้ดาเนินไปด้วยดี
(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยชั้นจังหวัด
(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ
(๕) ควบคุม ผู้บั งคับ บั ญชาเจ้าคณะ และเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุ
สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรือ อยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ข้อ ๑๑ ในเมื่อไม่มีเจ้าคณะภาค หรือเจ้าคณะภาคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าคณะใหญ่
แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาครักษาการแทนเจ้าคณะภาค ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะภาค หรือรองเจ้าคณะภาค
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรรักษาการแทนเจ้าคณะภาค
แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะภาค เมื่อได้ปฏิบัติตามความในวรรคต้นแล้ว ให้เจ้าคณะใหญ่
ดาเนินการเพื่อมีการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี
๗๘ คู่มือพระสังฆาธิการ

ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าคณะภาค
ข้อ ๑๒ รองเจ้าคณะภาคเป็ นผู้ช่วยเจ้าคณะภาค มีอานาจหน้าที่ตามที่เจ้าคณะภาค
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค ให้มี
เลขานุการเจ้าคณะภาค และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ทาหน้าที่การเลขานุการ

ส่วนที่ ๒
จังหวัด

ข้อ ๑๔ เจ้าคณะจังหวัด หมายถึง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะจังหวัด หมายถึง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และรองเจ้าคณะจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่มีข้อความกล่าวถึงเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดที่ปรากฏอยู่ในกฎมหาเถร
สมาคมนี้ กฎมหาเถรสมาคมอื่น ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ สาหรับกรุงเทพมหานคร
ให้หมายถึง เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๑๕ เจ้าคณะจังหวัดมีอานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ดังนี้
(๑) ดาเนิ น การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ควบคุมและส่ งเสริ มการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์
ให้ดาเนินไปด้วยดี
(๓) ระงั บ อธิ ก รณ์ วิ นิ จ ฉั ย การลงนิ ค หกรรม วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง หรื อ
คาวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอาเภอ
(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอาเภอให้เป็นไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบั งคับ บั ญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุส ามเณร
ผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่
ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ข้อ ๑๖ ในเมื่ อ ไม่ มี เ จ้ า คณะจั ง หวั ด หรื อ เจ้ า คณะจั ง หวั ด ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้เจ้าคณะภาคแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะจังหวัด
หรือรองเจ้าคณะจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรรักษาการ
แทนเจ้าคณะจังหวัด แล้วรายงานให้เจ้าคณะใหญ่ทราบ
๗๙ คู่มือพระสังฆาธิการ

ในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะจังหวัด เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคต้นแล้ว ให้เจ้าคณะภาค ดาเนินการ
เพื่อมีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี
ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าคณะจังหวัด
ข้อ ๑๗ รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัด มีอานาจหน้าที่ตามที่เจ้าคณะจังหวัด
มอบหมาย
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด
ให้มีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด ทาหน้าที่การเลขานุการ

ส่วนที่ ๓
อาเภอ

ข้อ ๑๙ เจ้าคณะอาเภอ หมายถึง เจ้าคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะอาเภอ
ในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะอาเภอ หมายถึง รองเจ้าคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และรองเจ้าคณะอาเภอ
ในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร
ในกรณี ที่ มี ข้ อ ความกล่ า วถึ ง เจ้ า คณะอ าเภอ
รองเจ้ า คณะอ าเภอที่ ป รากฏอยู่ ใ น
กฎมหาเถรสมาคมนี้ กฎมหาเถรสมาคมอื่น ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ สาหรับ
กรุงเทพมหานคร ให้หมายถึงเจ้าคณะเขตและรองเจ้าคณะเขต
ข้อ ๒๐ เจ้าคณะอาเภอมีอานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอาเภอของตน ดังนี้
(๑) ดาเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ
มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดาเนินไป
ด้วยดี
(๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คาสั่งหรือ
คาวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะตาบล
(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตาบลให้เป็นไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร
ผู้อ ยู่ใ นบัง คับบัญ ชาหรือ อยู่ใ นเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนาการปฏิบัติหน้า ที่ข องผู้อ ยู่
ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
๘๐ คู่มือพระสังฆาธิการ

ข้อ ๒๑ ในเมื่อไม่มีเจ้าคณะอาเภอ หรือเจ้าคณะอาเภอไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าคณะ
จังหวัดแต่งตั้งรองเจ้าคณะอาเภอรักษาการแทนเจ้าคณะอาเภอ ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะอาเภอ หรือ
รองเจ้าคณะอาเภอไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรรักษาการแทน
เจ้าคณะอาเภอ แล้วรายงานให้เจ้าคณะภาคทราบ
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะอาเภอ เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคต้นแล้ว ให้เจ้าคณะจังหวัดดาเนินการ
เพื่อมีการแต่งตั้งเจ้าคณะอาเภอภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี
ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอาเภอมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าคณะอาเภอ
ข้อ ๒๒ รองเจ้าคณะอาเภอเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะอาเภอ มีอานาจหน้าที่ตามที่เจ้าคณะอาเภอ
มอบหมาย
ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะอาเภอและรองเจ้าคณะอาเภอ
ให้มีเลขานุการเจ้าคณะอาเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอาเภอ ทาหน้าที่การเลขานุการ

ส่วนที่ ๔
ตาบล
ข้อ ๒๔ เจ้าคณะตาบล หมายถึง เจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะตาบล
ในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะตาบล หมายถึง รองเจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และรองเจ้าคณะตาบล
ในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่มีข้อความกล่าวถึงเจ้าคณะตาบล รองเจ้าคณะตาบลที่ปรากฏอยู่ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ กฎมหาเถรสมาคมอื่น ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ สาหรับกรุงเทพมหานคร
ให้หมายถึงเจ้าคณะแขวงและรองเจ้าคณะแขวง
ข้อ ๒๕ เจ้าคณะตาบลมีอานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตาบลของตน ดังนี้
(๑) ด าเนิ น การปกครองคณะสงฆ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามพระธรรมวิ นั ย กฎหมาย
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การรั ก ษาความเรี ย บร้ อ ยดี ง าม การศาสนศึ ก ษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์
ให้ดาเนินไปด้วยดี
(๓) ระงับอธิการกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คาสั่ง หรือ
คาวินิจฉัยชั้นเจ้าอาวาส
๘๑ คู่มือพระสังฆาธิการ

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ
(๕) ควบคุมบังคับบั ญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณร ผู้ อยู่ในบังคับบัญชา
หรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็น
ไปโดยความเรียบร้อย
(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ข้อ ๒๖ ในเมื่ อ ไม่ มี เ จ้ า คณะต าบล หรื อ เจ้ า คณะต าบลไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้
เจ้าคณะอาเภอแต่งตั้งรองเจ้าคณะตาบลรักษาการแทนเจ้าคณะตาบล ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะตาบล หรือ
รองเจ้าคณะตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูป หนึ่งที่เห็นสมควรรักษาการแทน
เจ้าคณะตาบล แล้วรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะตาบล เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคต้นแล้ว ให้เจ้าคณะอาเภอดาเนินการ
เพื่อมีการแต่งตั้งเจ้าคณะตาบลภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี
ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตาบลมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าคณะตาบล
ข้อ ๒๗ รองเจ้าคณะตาบลเป็ นผู้ช่วยเจ้ าคณะตาบล มีอานาจหน้าที่ตามที่เจ้ าคณะตาบล
มอบหมาย
ข้อ ๒๘ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบล ให้มีเลขานุการเจ้าคณะตาบล
ทาหน้าที่การเลขานุการ

หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๙ เพื่อยกย่ องเชิดชูเจ้ าคณะและรองเจ้ าคณะผู้ ปฏิ บัติ หน้ าที่ มาโดยความเรี ยบร้อย
มหาเถรสมาคมจะให้มีที่ปรึกษาของเจ้าคณะในส่วนภูมิภาคชั้นใดๆ ก็ได้
ให้ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่เจ้าคณะชั้นนั้นๆ
ตราไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

๘๒ คู่มือพระสังฆาธิการ

