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ประกาศเจา้คณะภาค

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที ๙

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม

ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยติัธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๗) (๘) (๑๑) และ (๑๒)  แห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม  ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี

ข้อ ๑ ข้อบังคบัน ี เรียกว่า “ข้อบังคบัคณะกรรมการการศกึษาพระปริยัต-ิ

ธรรม  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยตัิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ข้อบังคบันใีห้ใช้บังคับตงัแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์

คณะสงฆเ์ป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคบันี

“กศป.” หมายความว่า  คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมตาม

กฎหมาย  ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม

“กบป.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษา

พระปริยตัธิรรม

“อบป.” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษา

พระปริยัติธรรม  ประจาํสาํนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง  สาํนกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง  สาํนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  หรือศูนย์

พระปริยัตินิเทศกแ์ห่งคณะสงฆ ์ แล้วแต่กรณี

/“สศป.” หมายความว่า...



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที  ๑๐

“สศป.” หมายความว่า  ส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่

สาํนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง  สาํนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  สาํนักงาน

การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

ในสังกัดสาํนักงานดังกล่าว  และให้หมายความรวมถึงศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

แห่งคณะสงฆด้์วย

“จศป.” หมายความว่า  เจ้าหน้าทกีารศกึษาพระปริยัตธิรรมหรือผู้ปฏบัิตงิาน

ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  ทงันี ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏบัิติงานใน สศป.

ด้วย

ข้อ ๔ หลักเกณฑห์รือวิธปีฏบัิติใดทมีไิด้กาํหนดไว้ในข้อบังคับนี  ให้นาํ

หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้วยวิธปีฏบัิติราชการ

ทางปกครอง มาใช้บังคบัโดยอนุโลม

หมวด ๑

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยติัธรรม

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม

เรียกโดยย่อว่า “กบป.” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการรูปหนึง ซึง กศป. แต่งตัง

(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง  ได้แก่  แม่กองบาลีสนามหลวง  แม่กองธรรม

สนามหลวง  ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา และ

ประธานศนูย์พระปริยตันิิเทศกแ์ห่งคณะสงฆ์

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้าน

การบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่าห้ารูปหรือคน แต่ไม่เกิน

เจด็รูปหรือคน ซึง กศป. แต่งตัง

ให้ผู้อาํนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้ กบป. เลือกกรรมการรูปหนึงเป็นรองประธานกรรมการ



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที

ข้อ ๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๓)

มวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสปีี และอาจได้รับแต่งตังอกีได้

เมอืครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึง  หากยังมไิด้มีการแต่งตงัประธาน

กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๓) ขนึใหม่  ให้ประธานกรรมการ

หรือกรรมการซึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระนนัอยู่ในตาํแหน่งเพือปฏบัิตหิน้าทต่ีอไป

จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๓)  ซึงได้รับ

แต่งตังใหม่เข้ารับหน้าที

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามข้อ ๖  ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๓) พ้นจากตาํแหน่งเมือ

(๑) มรณภาพหรือตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการในประเภทนนั

(๔) กศป. มีมติให้ถอดถอน

ในกรณีทปีระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาํแหน่ง

ตามวรรคหนึง  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทังหมดเท่าทีมีอยู่และ

ให้ปฏบิตัหิน้าทต่ีอไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึได้รับ

แต่งตังใหม่เข้ารับหน้าท ี  โดยให้ผู้ทไีด้รับแต่งตังแทนอยู่ในตาํแหน่งเทา่กบัวาระ

ทเีหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซงึตนแทน  ทงัน ีในกรณทีกีรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาํแหน่งและมีจาํนวนเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าห้ารูปหรือคน

จะไม่แต่งตงักรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกไ็ด้

ข้อ ๘  กบป. ต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละสีครัง

ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวน

กรรมการทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม

ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชุม ถ้าประธาน

/กรรมการและรองประธานกรรมการ...

๑๑



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที

กรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชุมหรือไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด้

ให้ทปีระชุมเลือกกรรมการรูปหนึงหรือคนหนึงทาํหน้าทปีระธานในทปีระชุม

การวินิจฉัยชีขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการรูปหนึงหรือคนหนึงให้มี

เสียงหนึงในการลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุม

ออกเสียงเพิมอีกเสียงหนึงเป็นเสยีงชีขาด

ข้อ ๙ กบป. มีหน้าทแีละอาํนาจ ดังต่อไปนี

(๑) เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่ กศป. เกียวกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทนการบริหาร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการกาํหนดอตัรากาํลัง รวมทงัการวางแผนกาํลังคน

และด้านอนื ๆ  เพือให้ สศป. ใช้เป็นแนวทางในการดาํเนนิการ

(๒) รายงาน กศป. เพือพิจารณาปรับปรุงเงนิเดอืน เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงินวิทยฐานะ  เงินค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และสทิธปิระโยชน์อืนสาํหรับ

จศป. ให้เหมาะสม

(๓) กาํหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และมาตรฐานการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ สศป. เพือใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการ

(๔) กาํหนดแนวการปฏบัิติเกียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ

ปฏบิตักิารตามข้อบังคบันี

(๕) ตคีวาม วินิจฉัย และตอบข้อหารือเกยีวกบัปัญหาทเีกดิจากการใช้

ข้อบังคบันี

(๖) กาํกับ ดูแล  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลของ สศป. เพือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบคุคล  รวมทงัตรวจสอบและตดิตามการปฏบิตัติามข้อบังคบันี  ในการนี

ให้มีอาํนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจาก สศป. หรือให้ผู้แทน สศป. หรือบุคคล

ใด ๆ มาชีแจงข้อเทจ็จริง  และให้มีอาํนาจออกแนวการปฏบิัติให้ สศป. รายงาน

เกียวกบั การบริหารทรัพยากรบุคคลของ จศป. ทอียู่ในอาํนาจหน้าทไีปยัง กบป.

 ๑๒



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที

(๗) กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพือรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับ

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืน เพือประโยชน์ในการบรรจุ

และแต่งตังเป็น จศป. และกาํหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทังระดับ

ตาํแหน่งและประเภทตาํแหน่งสาํหรับคุณวุฒิดงักล่าว

(๘) กาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติเกียวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ตามข้อบังคับนี

(๙) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติ

เกียวกบัวัน เดือน ปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของ จศป.

(๑๐) ปฏบัิตหิน้าทอีนืตามทกีาํหนดไว้ในข้อบังคบันี  ตลอดจนกฎเกณฑ์

อืนทีเกียวข้อง

ข้อ ๑๐  ให้มคีณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศกึษาพระปริยัตธิรรม

เรียกโดยย่อว่า “อบป.” เพือบริหารทรัพยากรบุคคล ใน สศป. ดังนี

(๑) อบป. สาํนักงานแม่กองบาลสีนามหลวง

(๒) อบป. สาํนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

(๓) อบป. สาํนกังานการศกึษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศกึษา

(๔) อบป. ศูนยพ์ระปริยตัินิเทศกแ์ห่งคณะสงฆ์

ข้อ ๑๑  ให้ อบป. แต่ละแห่ง ประกอบด้วย

(๑) แม่กองบาลสีนามหลวง  แม่กองธรรมสนามหลวง  ประธานกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา หรือประธานศูนยพ์ระปริยัตนิิเทศก์

แห่งคณะสงฆ์ แล้วแต่กรณี เป็นประธาน อบป. โดยตาํแหน่ง

(๒) อนุกรรมการโดยตาํแหน่ง ได้แก่ รองแม่กองบาลีสนามหลวง

รองแม่กองธรรมสนามหลวง รองประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา และรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ซึง

รับผดิชอบการบริหารงานบุคคล แล้วแตก่รณ ีรองแม่กองบาลสีนามหลวงประจาํหน

รองแม่กองธรรมสนามหลวงประจาํหน เลขานุการประธานกรรมการการศึกษา

๑๓
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

แห่งคณะสงฆป์ระจาํหน แล้วแต่กรณี

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน

การบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน แต่ไม่เกนิ

ห้ารูปหรือคน ซึง กบป. แต่งตงั โดยการเสนอแนะของบุคคลตาม (๑) แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้แทนสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จาํนวนหนึงคน เป็น

อนุกรรมการ  ทังนี อบป. ในส่วนสาํนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศกึษา ให้มผู้ีแทนสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐาน จาํนวนหนงึคน

และผู้แทนประธานเขตการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา จาํนวนสีรูป

เป็นอนุกรรมการ

(๕) ให้เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เลขานุการแม่กองธรรม

สนามหลวง ผู้อาํนวยการสาํนักอาํนวยการ สาํนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา หรือเลขานุการประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

แล้วแต่กรณ ีเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๒  อบป. มีหน้าทแีละอาํนาจ ดังต่อไปนี

(๑) กาํหนดนโยบาย ระบบ และระเบยีบวิธกีารบริหารทรัพยากรบุคคล

ใน สศป. ซึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที กบป. กาํหนด

ตามข้อ ๙ (๓)

(๒) เกลยีอตัรากาํลังระหว่างสว่นงานต่าง ๆ  ภายใน สศป.

(๓) ดาํเนินการทางวินัยและการสังให้ออกจากงานตามทีกาํหนดไว้

ในข้อบังคบันี

(๔) เสนอแนะและให้คาํปรึกษาเกยีวกบัการบริหารงานทรัพยากรบคุคล

(๕) ปฏบัิติการอืนตามข้อบังคับนีและช่วย กบป. ปฏบัิติการให้เป็นไป

ตามข้อบังคับนีตามท ีกบป. มอบหมาย

ข้อ ๑๓  ให้นาํหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับกบั

อบป. โดยอนุโลม
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หมวด ๒

การบริหารงานบุคคล

ข้อ ๑๔  จศป. ทเีป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ต้องได้รับการสรรหา บรรจุ

และแต่งตัง ตามทีกาํหนดไว้ในหมวดนี เว้นแต่กรณีทีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น

อย่างอนื

ข้อ ๑๕  ผู้ทจีะได้รับการสรรหา บรรจุ และแต่งตังเป็น จศป. ต้องมี

คุณสมบตัดัิงต่อไปนี

(๑) มสีญัชาตไิทย

(๒) มอีายุไม่ตาํกว่าสบิแปดปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลอืมใสในพระพุทธศาสนา

(๔) เป็ นผู้ เลื อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขด้วยความบริสทุธใิจ

(๕) ไม่เป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าทใีน

พรรคการเมอืง

(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) ไม่เป็นผู้มคีวามประพฤติเสอืมเสยีหรือบกพร่องในศลีธรรมอนัดี

(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

สติฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทจีะปฏบิัติหน้าทไีด้

ตามความเหน็ของแพทย์ หรือเป็นโรคตามท ีกบป. กาํหนด

(๙) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสังให้หยุดงานเป็น

การชัวคราวในลักษณะเดียวกนักบัพักงาน หรือพักราชการ

(๑๐) ไม่เคยได้รับโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงทีสดุให้จาํคุก หรือมี

คาํพิพากษาให้จาํคุก แต่อยู่ระหว่างรอลงอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิด

ทไีด้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ

(๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชน เพราะกระทาํผิดวินัย



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที ๑๖

(๑๒) ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

(๑๓) ไม่เคยต้องอาบัตหินักพ้นจากความเป็นบรรพชิต

ในกรณีทมีีเหตุผลและความจาํเป็น กบป. อาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุ

ผู้ทขีาดคุณสมบัติ ตาม (๑) ได้

ข้อ ๑๖  อตัราเงินเดอืน เงนิประจาํตาํแหน่ง เงนิวิทยฐานะ เงนิค่าตอบแทน

สวัสดิการ และสทิธิประโยชน์อืน ของ จศป. ให้เป็นไปตามท ีกบป. กาํหนด โดย

ได้รับความเหน็ชอบจาก กศป.

จศป. ผู้ใดทถูีกไล่ออกจากงานเพราะกระทาํผิดวินัย  จะไม่ได้รับเงนิและ

ประโยชนต์อบแทนตามวรรคหนงึ

ข้อ ๑๗  วัน เวลาปฏบัิตงิาน และวันหยุด ให้เป็นไปตามท ีอบป. กาํหนด

ข้อ ๑๘ เครืองแบบของ จศป. ฝ่ายคฤหัสถ์ ให้เป็นไปตามที กบป.

กาํหนด

ข้อ ๑๙  จศป. มีสองประเภท ดังต่อไปนี

(๑) ประเภทผู้ปฏบัิตงิานสอน

(๒) ประเภทผู้สนับสนุนการศกึษา

ข้อ ๒๐  จศป. ประเภทผู้ปฏบิัติงานสอน ได้แก่ ตาํแหน่งครู ระดับ

ปฏิบัติการ ระดับชาํนาญการ ระดับชาํนาญการพิเศษ ระดับเชียวชาญ และ

ระดบัเชียวชาญพิเศษ

ข้อ ๒๑  จศป. ประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ตาํแหน่งและระดับ

ดังต่อไปนี

(๑) ตาํแหน่งบริหาร ระดับต้นและระดบัสงู

(๒) ตาํแหน่งอาํนวยการ ระดบัต้นและระดบัสงู

(๓) ตาํแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชาํนาญการ ระดับ

ชาํนาญการพิเศษ ระดับเชียวชาญ  และระดับทรงคุณวุฒิ



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที

(๔) ตาํแหน่งทวัไป ระดับปฏบัิติงาน ระดับชาํนาญงาน ระดับอาวุโส

และระดบัทกัษะพิเศษ

ข้อ ๒๒  ตาํแหน่ง จศป. จะมีในสว่นงานใด จาํนวนเทา่ใด เป็นตาํแหน่ง

ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ต้องคาํนึงถึงประสิทธภิาพและประสทิธผิล ทังนี

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กบป. กาํหนด  โดยความเห็นชอบของ กศป.

และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งตามข้อ ๒๓

ข้อ ๒๓  ให้ กบป. จัดทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง โดยจาํแนกตาํแหน่ง

และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตาํแหน่งและสายงานเดียวกันทีคุณภาพของ

งานเทา่กนัโดยประมาณเป็นระดบัเดยีวกัน ทงันี โดยความเหน็ชอบของ กศป.

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งตามวรรคหนึงให้ระบุชือตาํแหน่งในสายงาน

หน้าทคีวามรับผดิชอบหลักและคุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่งด้วย

ในกรณีทมีเีหตุผลและความจาํเป็น กบป. อาจอนุมตัใิห้บรรจุและแต่งตัง

จศป. ทมีคุีณสมบัตต่ิางไปจากทกีาํหนดกไ็ด้

ข้อ ๒๔  การสรรหา การบรรจุ การแต่งตงั การถอดถอน และการพ้นจาก

หน้าทขีอง จศป. ให้เป็นไปตามท ีอบป. กาํหนด โดยความเหน็ชอบของ กบป.

ข้อ ๒๕  สศป. ใด มีเหตผุลและความจาํเป็นทจีะบรรจุและแต่งตังบุคคล

ทมีคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์สงู ผู้เชียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเป็น

จศป. ให้เสนอ กบป. เพือพิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตังโดยความเหน็ชอบ

ของ กศป. ได้ โดยให้ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ สังบรรจุและแต่งตังได้ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท ีกบป. กาํหนด

ข้อ ๒๖ จศป. ผู้ใดพ้นจากตาํแหน่งเนืองจากถูกสังให้ออกจากงาน

เพือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ไปปฏบิตัริาชการ

หรืองานพิเศษตามความต้องการของ สศป. มติมหาเถรสมาคม หรือออกจากงาน

ไปปฏบัิติงานพิเศษอืนใด ถ้าผู้นันประสงค์จะกลับเข้าปฏบัิติงานใน สศป. ให้ผู้มี

อาํนาจตามข้อ ๓๐ บรรจุและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งและรับเงินเดือนตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารท ีกบป. กาํหนด

๑๗



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที ๑๘

ข้อ ๒๗ จศป. ผู้ใดพ้นจากตาํแหน่งและออกจากงานไปแล้ว หรือพ้น

จากความเป็น จศป. ตามข้อ ๕๕ ซึงไม่ใช่กรณีพ้นเพราะกระทาํผิดวินัยร้ายแรง

ถ้าสมัครเข้าทาํงาน และ สศป. เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่องาน และต้องการรับผู้นัน

กลับเข้ามากลับปฏบัิติหน้าท ีผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ อาจรับผู้นันให้ดาํรงตาํแหน่ง

และรับเงินเดอืนตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารท ีกบป. กาํหนด

ข้อ ๒๘  ในกรณีทตีาํแหน่งอาํนวยการว่างลง ให้ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐

สงัให้ผู้ปฏบิตังิานตามทเีหน็สมควรรักษาการในตาํแหน่งนนัเป็นการชัวคราวได้

ให้ผู้รักษาการในตาํแหน่งตามวรรคหนงึมหีน้าทแีละอาํนาจตามตาํแหน่ง

ทรัีกษาการนนั

ในกรณีทมีีกฎหมาย หรือระเบียบอืนแต่งตังให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งนัน ๆ

เป็นกรรมการหรือให้มหีน้าทแีละอาํนาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการในตาํแหน่งทาํหน้าที

กรรมการหรือมีหน้าทีและอาํนาจอย่างนันในระหว่างรักษาการในตาํแหน่ง

แล้วแตก่รณี

ข้อ ๒๙  จศป. ผู้ใดประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงานใน สศป. อืน ให้

แจ้งความจาํนงต่อผู้บังคบับัญชาตามลาํดับชัน เพือเสนอ กบป. พิจารณาสงัย้าย

ในกรณีมีเหตุผลความจาํเป็นเพือประโยชน์ของ สศป. อาจเสนอ กบป.

พิจารณาให้สงัย้ายไปดาํรงตาํแหน่งในระดับเดิมได้ แต่หากเป็นการย้ายไปดาํรง

ตาํแหน่งในระดับทตีาํกว่าเดิม ต้องได้รับอนุมัติจาก กบป. ก่อน

ในกรณีย้ายไปดาํรงตาํแหน่งอืนภายใน สศป. เดียวกัน ต้องได้รับ

อนุมัติจากผู้ มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ ก่อน

ข้อ ๓๐  ให้แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธาน

กรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือประธานศูนย์

พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอาํนาจสังบรรจุและแต่งตัง

จศป. ทุกตาํแหน่งใน สศป. แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๑  การแต่งตงัและให้ได้รับเงนิเดือนของ จศป. ให้มกีารประเมนิผล

การปฏบิัติงาน ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารท ีกบป. กาํหนด
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ข้อ ๓๒  ประเภทการลา หลักเกณฑ์และวิธกีารลาแต่ละประเภท ให้เป็น

ไปตามท ีกบป. กาํหนด

หมวด ๓

การพฒันาและเพมิประสทิธิภาพ

ข้อ ๓๓  เพือประโยชน์ในการพัฒนาและเพิมประสิทธภิาพของ จศป.

อบป. อาจกาํหนดให้มีการพัฒนา จศป. ดังนี

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

(๒) การไปปฏบัิตงิานวิจัย

(๓) การไปปฏบัิตงิานวิชาการ หรือบริการวิชาการ

(๔) การไปเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ

(๕) การอนืใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพือประโยชนใ์นการพัฒนา จศป.

ข้อ ๓๔  หลักเกณฑ์และวิธกีารในการพัฒนา จศป. ตามข้อ ๓๓ ให้เป็น

ไปตามท ีอบป. กาํหนด

ข้อ ๓๕  สศป. อาจกาํหนดให้บาํเหนจ็ความชอบพิเศษแก่ จศป. ทมีี

ผลงานดีเด่น หรือปฏบัิติงานเป็นประโยชน์แก่ สศป.  ทังนี ให้เป็นไปตามระเบียบ

ท ีอบป. กาํหนด

หมวด ๔

วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้อ ๓๖  จศป. ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

ข้อ ๓๗  จศป. ต้องรักษาวินัยโดยกระทาํการหรือไม่กระทาํการตาม

ทรีะบุไว้ในหมวดนโีดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

ข้อ ๓๘  จศป. ต้องกระทาํการดังต่อไปนี

(๑) ให้ความเคารพตอ่พระรัตนตรัย

(๒) ปฏบิตังิานด้วยความซือสตัย์สจุริตและเทยีงธรรม
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(๓) ปฏบัิติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กศป. กบป.

สศป. มตมิหาเถรสมาคม มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล

(๔) ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ สศป. ด้วยความ

ตังใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของ สศป.

(๕) ปฏิบัติตามคาํสังของผู้บังคับบัญชาซึงสังในหน้าทีโดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของ สศป. โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลียง แต่ถ้าเหน็ว่าการ

ปฏบัิตติามคาํสงันนัจะทาํให้เกดิความเสยีหายหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชนข์อง

สศป. ต้องเสนอความเหน็เป็นหนงัสือทนัทเีพือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวน

คาํสงันนั และหากผู้บังคบับญัชายังคงยนืยนัให้ปฏบิตัติามคาํสงัเดมิ ผู้ใต้บังคบับัญชา

ต้องปฏบิตัติามคาํสงันัน

(๖) อุทศิเวลาของตนให้แก่ สศป. จะละทงิหรือทอดทงิงานมิได้

(๗) รักษาความลบัของ สศป.

(๘) สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือกันในการ

ปฏบิัตงิานระหว่าง จศป. ด้วยกนัและผู้ร่วมปฏบัิติงานอนื

(๙) ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์

แก่ประชาชนผู้ตดิต่องานเกยีวกบัหน้าทขีองตน

(๑๐) วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติงานและงานอืน

ทเีกยีวข้องกับประชาชน

(๑๑) รักษาชือเสยีงของตนและรักษาเกยีรติศักดิของตาํแหน่งของตน

มิให้เสอืมเสยี

(๑๒)  กระทาํการอนืใดตามท ีกบป.กาํหนด

ข้อ ๓๙  จศป. ต้องไม่กระทาํการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี

(๑) ต้องไม่กระทาํการอนัเป็นการลบหลู่พระรัตนตรัย

(๒) ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิด

ข้อความซึงควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเทจ็ด้วย
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(๓) ต้องไม่ปฏบัิติงานอนัเป็นการกระทาํการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือ

ตน เว้นแต่ผู้บังคบับัญชาเหนือตนขึนไปเป็นผู้สงัให้กระทาํหรือได้รับอนุญาตเป็น

พิเศษเป็นครังคราว

(๔) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อืนอาศัยตาํแหน่งหน้าทีของตนหา

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อนื

(๕) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที

(๖) ต้องไม่กระทาํการหรือยอมให้ผู้อืนกระทาํการหาผลประโยชน์

อันอาจทาํให้เสียความเทียงธรรมหรือเสือมเสียเกียรติศักดิของตาํแหน่งหน้าที

ของตนหรือเกดิความเสยีหายต่อ สศป.

(๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้ จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัทจาํกดัอนื เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก สศป.

(๘) ต้องไม่กระทาํการอันเป็นการกลันแกล้ง กดขี หรือข่มเหงกัน

ในการปฏบัิตงิาน

(๙) ต้องไม่กระทาํการอนัเป็นการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ

(๑๐) ต้องไม่ดหูมนิ เหยียดหยาม กดข ีหรือข่มเหงประชาชนผู้ตดิต่องาน

(๑๑) ไม่กระทาํการอืนใดตามท ีกบป. กาํหนดไว้เป็นข้อห้าม

ข้อ ๔๐ การกระทาํผิดวินัยลักษณะดังต่อไปนี  เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโดยมิชอบเพือให้เกิดความ

เสยีหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ใดผู้หนงึ หรือปฏบัิติหรือละเว้นการปฏบัิตหิน้าทโีดยทุจริต

(๒) ละทิงหรือทอดทิงหน้าทีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้

เสยีหายแก่ สศป. อย่างร้ายแรง

(๓) ละทงิหน้าทตีิดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสบิห้าวันโดยไม่มี

เหตอุันสมควร หรือโดยมพีฤติการณอ์นัแสดงถงึความจงใจไม่ปฏบิัติตามระเบียบ

ของ สศป.
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(๔) กระทาํการอนัได้ชือว่าเป็นผู้ประพฤตชัิวอย่างร้ายแรง

(๕) ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง หรือทาํร้ายประชาชนผู้ติดต่อ

งาน

(๖) กระทาํความผิดอาญาจนได้รับโทษจาํคุกหรือโทษทหีนักกว่าโทษ

จาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทสีุดให้จาํคุกหรือให้รับโทษหนักกว่าโทษจาํคุก เว้นแต่

เป็นโทษสาํหรับความผดิทไีด้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ

(๗) ละเว้นการกระทาํหรือกระทาํการใด ๆ  อันเป็นการไม่ปฏบัิติตาม

ข้อ ๓๘ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓๙ อนัเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรง

ข้อ ๔๑ จศป. ผู้ใดกระทาํผิดวินัย  จะต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่

มีเหตุอนัควรงดโทษตามทกีาํหนดไว้ในหมวด ๕ แห่งข้อบังคับนี

ข้อ ๔๒  โทษผิดวินัยมีห้าสถาน คือ

(๑) ภาคทณัฑ์

(๒) ตัดเงนิเดือน

(๓) ลดเงนิเดือน

(๔) ปลดออก

(๕) ไล่ออก

ข้อ ๔๓ การลงโทษ จศป. ให้ทาํเป็นคาํสัง ผู้สงัลงโทษต้องสังลงโทษ

ให้เหมาะสมกบัความผดิและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

โดยในคาํสงัลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาํผดิวินยัในกรณใีดและตามข้อใด

การลงโทษ จศป. ตาํแหน่งบริหาร  ให้เป็นอาํนาจของ กบป. ตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารท ีกบป. กาํหนด

การลงโทษ จศป. ตาํแหน่งอืนให้เป็นอาํนาจของผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐

ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท ีกบป. กาํหนด

/หมวด ๕
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หมวด ๕

การดาํเนนิการทางวนิยั

ข้อ ๔๔  เมอืมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นทสีงสยัว่า จศป. ผู้ใดกระทาํ

ผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทต้ีองรายงานให้ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ ทราบโดย

เรว็ และให้ดาํเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กบป. กาํหนด โดยเรว็ด้วย

ความยุตธิรรมและปราศจากอคติ

ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ จะมอบหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรให้ผู้บังคบับญัชา

ระดบัรองลงไปปฏบิตัหิน้าทแีทนกไ็ด้

ข้อ ๔๕ จศป. ผู้ ใดกระทาํผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสัง

ลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนาํ

มาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด้

ข้อ ๔๖ จศป. ผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ได้รับโทษปลดออก

หรือไล่ออก

ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด้

แต่จะต้องไม่ตาํกว่าปลดออก

ข้อ ๔๗ จศป. ผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือ

ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาํความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดทีได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นันจะออกจาก สศป.

ไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุมรณภาพหรือตาย ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ ยังมีอาํนาจ

สงัลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้

ข้อ ๔๘ จศป. ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จนถูกตังคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาํ

ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดทีกระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ มีอาํนาจสังพักงาน เพือรอฟังผลการสอบสวน หรือการ

พิจารณาคดีได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือคาํพิพากษา
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ถึงทีสุดว่าผู้นันมิได้กระทาํผิด หรือกระทาํผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษ ปลดออกหรือ

ไล่ออก และไม่มีกรณีทจีะต้องออกจากงานด้วยเหตุอืน กใ็ห้ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐

สังให้ผู้นันกลับเข้าปฏิบัติงานในตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งในระดับเดียวกันทีจะ

ต้องใช้คุณสมบัตเิฉพาะทผู้ีนนัมอียู่

เงนิเดอืนของผู้ถูกสงัพักงาน  และการสงัพักงาน  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท ีกบป. กาํหนด

หมวด ๖

การออกจากงาน

ข้อ ๔๙  จศป. ออกจากงานเมือ

(๑) มรณภาพหรือตาย

(๒) เกษียณอายุการทาํงาน

(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก

(๔) ถูกสงัให้ออกตามเหตุผลและความจาํเป็นอืนท ีกบป. กาํหนด

(๕) ถูกสงัลงโทษปลดออก

(๖) ถูกสงัลงโทษไล่ออก

ข้อ ๕๐  จศป. ผู้ใดมีอายุครบหกสบิปีบริบูรณ ์ให้พ้นจากตาํแหน่งเพราะ

เกษยีณอายุการทาํงานเมอืสนิปีงบประมาณของ สศป.

ในกรณีทเีป็นบรรพชิต ให้พ้นจากตาํแหน่งเพราะเกษียณอายุการทาํงาน

เมอือายุครบเจด็สบิปี และสามารถตอ่อายุการทาํงานได้คราวละหนงึปี แต่ไม่เกนิสบิปี

การนับเวลาเกษยีณอายุ ให้นาํความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนมาบังคบัใช้โดยอนุโลม

ความในวรรคหนึง วรรคสอง และวรรคสาม มใิห้ใช้บังคบัแก่แม่กองบาลี

สนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัตธิรรม

แผนกสามัญศึกษา ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ และตาํแหน่งอืน

ตามท ีกศป. กาํหนด



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที ๒๕

ข้อ ๕๑  จศป. ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยืนหนังสอืขอลาออก

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ต่อผู้ บังคับบัญชาเหนือขึนไปชันหนึง เพือให้ผู้มี

อาํนาจตามข้อ ๓๐ พิจารณา เมือผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ สังอนุญาตแล้ว จึงให้

ออกจากงานได้

ในกรณีที จศป. ขอลาออก เพือดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ตาํแหน่งทางการเมืองหรือตาํแหน่งอืนที กบป. กาํหนด หรือเพือ

สมคัรรับเลือกตงัเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถนิหรือผู้บริหารท้องถนิ ให้ยืน

หนงัสอืขอลาออกต่อผู้บังคบับัญชาตามวรรคหนึง และให้การลาออกมผีลนบัตงัแต่

วันทผู้ีนนัขอลาออก

ข้อ ๕๒  ให้ผู้อาํนาจตามข้อ ๓๐ มีอาํนาจสังให้ จศป. ออกจากงานได้

ในกรณดีงัต่อไปนีด้วย

(๑) เจบ็ป่วยไม่อาจปฏบิัตหิน้าทขีองตนได้โดยสมาํเสมอ

(๒) ประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท ีหรือบกพร่องในหน้าที

ด้วยเหตอุนืใด

(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือขาดพืนความรู้อยู่ก่อนบรรจุ โดยไม่ได้รับ

การยกเว้น

(๔) มีผลการปฏิบัติงานตาํกว่าเกณฑ์จนเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการ

พิจารณาขนึเงินเดือนประจาํปีติดต่อกนัสามปี เว้นแต่กรณีเงนิเดอืนเตม็ขัน

(๕) ปฏิบัติหน้าทโีดยไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้

ความสามารถไม่ถึงเกณฑท์ ีสศป. กาํหนด

(๖) ถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวน

แล้ว ผลการสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาํความผิดทีจะถูกลงโทษปลดออก

หรือไล่ออก แต่มีมลทนิมัวหมอง ในกรณีทถูีกสอบสวน หากให้ปฏบัิติงานต่อไป

อาจจะเกดิความเสยีหายแก่ สศป.

/(๗) ต้องรับโทษจาํคุก...



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที ๒๖

(๗) ต้องรับโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงทสีดุให้จาํคุก กรณีถูกจาํคุก

ในความผิดลหุโทษหรือความผดิทไีด้กระทาํโดยประมาท ถ้าผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐

เหน็ว่าไม่เกดิความเสยีหายแก่ สศป. จะไม่สังให้ออกจากงานกไ็ด้

การให้ออกจากงานตาม (๒) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธกีารท ีกบป. กาํหนด

ข้อ ๕๓ จศป. ผู้ใดได้รับอนุมัติจาก สศป. ไปปฏิบัติราชการหรือ

งานพิเศษตามความต้องการของ สศป. หากพ้นกาํหนดทไีด้รับอนุมัติแล้วไม่กลับ

มาปฏบัิติงานตามปกติ ให้ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ สงัให้ผู้นันออกจากงานได้

ในกรณีทมีีเหตุผลและความจาํเป็น ผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ จะสังให้ผู้นนั

ออกจากงานกไ็ด้

ข้อ ๕๔ เมือ จศป. ผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการ

รับราชการทหาร ให้ผู้มอีาํนาจตามข้อ ๓๐ สงัให้ผู้นนัออกจากงานเป็นการชัวคราว

กไ็ด้

ข้อ ๕๕ จศป. ทเีป็นบรรพชิต เมือพ้นจากความเป็นบรรพชิตให้ถือว่า

พ้นจากความเป็น จศป.

หมวด ๗

การอุทธรณแ์ละการรอ้งทกุข์

ข้อ ๕๖ จศป. ผู้ใด ถูกสังลงโทษโดยผู้บังคับบัญชาตามข้อบังคับนี

ผู้นันมีสทิธอิุทธรณ์ต่อผู้มอีาํนาจตามข้อ ๓๐ ภายในสามสบิวัน นับแต่วันรับทราบ

หรือถอืว่าทราบคาํสงั

กรณีที ผู้สั งลงโทษเป็นผู้มีอาํนาจตามข้อ ๓๐ หรือไม่เห็นด้วยกับ

ความเหน็ของ กบป. ผู้นันมีสทิธอิทุธรณต่์อ กศป. ภายในสามสบิวนันับแต่วันทราบ

หรือถอืว่าทราบคาํสงั

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท ีกบป. กาํหนด



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๙ วันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ หน้าที ๒๗

ข้อ ๕๗ จศป. ผู้ใดมคีวามคบัข้องใจอนัเกดิจากการปฏบิัตหิรือไม่ปฏบัิติ

ต่อตนของผู้บังคับบัญชา ผู้นันมีสทิธร้ิองทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาํดบัชันจนถงึ

กบป. ได้

กรณีทไีม่เหน็ด้วยกบัคาํวินิจฉัยของ กบป. ผู้นันมีสทิธร้ิองทุกข์ต่อ กศป.

ทงันี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที กบป. กาํหนด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๕๘  ให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งหรือปฏบัิตหิน้าทปีระจาํในกองบาลสีนามหลวง

กองธรรมสนามหลวง กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์

พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆไ์ทย และสถานศกึษาพระปริยัตธิรรม อยู่ในวันก่อน

วันทข้ีอบงัคับนใีช้บังคบั เป็น จศป. ตามข้อบงัคบัน ี ทงัน ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท ีกบป. กาํหนด โดยความเหน็ชอบของ กศป.

ข้อ ๕๙ ให้ผู้อาํนวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรักษาการ

ให้เป็นไปตามข้อบังคบันี

ประกาศ  ณ  วันท ี ๑๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

(สมเดจ็พระวนัรตั)

ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัตธิรรม
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