หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
***********
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
แก้ไข/ปรับปรุง
ยกเลิก
ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เสนอ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑. วัตถุประสงค์ประสงค์และเป้าหมายภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
การยกร่างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธรรม พ.ศ. .... เป็ น การด าเนิ น การ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของภารกิจ ดังนี้
๑.๑.๑. เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามโบราณราชประเพณี
โดยคณะสงฆ์ มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง และได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐอย่างเหมาะสม
๑.๑.๒ เพื่ อ ให้ โครงสร้า งการบริ ห ารการศึ ก ษาสงฆ์ ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ร ะบบและ
มาตรฐานทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ในระดับภาค ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และในระดับวัด
๑.๑.๓ เพื่ อให้ พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็ นศาสนทายาทที่ สาคัญ ได้รับโอกาสศึกษาพระ
ปริยัติธรรมอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๑.๑.๔ เพื่อให้ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและ
มีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากครูสอน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนสาคัญในการ
ขับ เคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีค วามเจริญ มั่นคง และขาดแรงจูงใจหรือ
สวัสดิการที่เหมาะสมดังเช่นระบบการศึกษาอื่นแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
๑.๑.๕ เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
การยกร่างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม พ.ศ. .... เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาหรื อ
ข้อบกพร่องดังต่อไปนี้
๑. ระบบการบริ ห ารการศึ ก ษาไม่ เข้ ม แข็ ง โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การภายในวั ด
เพราะนโยบายการจั ด การศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ เจ้ า อาวาส ถ้ า เจ้ า อาวาสไม่ ส ามารถจั ด หางบประมาณ
มาสนับสนุนการศึกษาได้ วัดนั้นก็ต้องปิดสานักลง ไม่มีการเรียนการสอน
๒. การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัย เนื่องจากพระภิกษุ สามเณร
ซึ่ งเป็ น ผู้ มี ห น้ าที่ เผยแผ่ พ ระศาสนา ขาดโอกาสที่ จะได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ างทั่ วถึ ง เพราะงบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอ
๓. ครูส อนและผู้ เรีย น จะหั น เหไปสอนและศึ ก ษาเล่ าเรีย นการศึ ก ษารู ป แบบอื่ น ซึ่ ง มี
กฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง มีสวัสดิการ แรงจูงใจ และงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
การศึกษาของคณะสงฆ์ขาดบุคลากร ทั้งที่เป็นครูสอนและผู้เรียน เป็นผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์

-๒–
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เป็นการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความสาคัญและจาเป็นดังนี้
๑.๒.๑ เป็ น การเสริ ม สร้ า งให้ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมมี คุ ณ ภาพ อั น จะส่ งผลให้
พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และประเทศชาติมีความสงบสุข
๑.๒.๒ เป็ นการพั ฒ นาโครงสร้ างการบริ หารการศึ กษาสงฆ์ ให้ เป็ น ระบบ มี มาตรฐาน
และมีการกระจายอานาจการบริหารไปสู่ส่วนภูมิภาค
๑.๒.๓ เป็นการเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้รับการศึกษา
พระปริ ยั ติ ธรรมอย่ างมี คุ ณภาพและทั่ วถึ ง ซึ่ งสอดรั บกั บแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการจั ดการศึ กษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ในการส่งเสริมสนับสนุ นให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษา
พระปริยัติธรรมของโลก
๑.๒.๔ เป็นแนวทางที่สาคัญและยั่งยืน ในการป้องกันการประพฤตินอกรีตของพระภิกษุ
สามเณร เพราะการประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
๑.๒.๕ เป็ น การป้ อ งกั น สั ท ธรรมปฏิ รู ป เนื่ อ งจากเมื่ อ พระภิ ก ษุ สามเณร รวมถึ ง
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างถูกต้องและมีคุณภาพแล้ว ย่อมปฏิบัติและเผย
แผ่พระธรรมวินัย ตามความรู้ที่ได้ศึกษา ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นสัทธรรมปฏิรูปโดยปริยาย
๑.๒.๖ เป็ น การสร้างแรงจู งใจให้ ครู สอน และบุ คลากรทางการศึ กษา รวมถึ งผู้ เรีย น
มีฉันทะ และวิริยะ ต่อระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
หากไม่สามารถตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... จะมีผลกระทบดังนี้
๑. การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบและมาตรฐาน
และขาดงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
๒. การเผยแผ่ ห ลั ก ธรรมค าสอนผิ ด เพี้ ย นไปจากพระธรรมวิ นั ย เนื่ อ งจากพระภิ ก ษุ
สามเณร ซึ่ งเป็ น ผู้ มี ห น้ าที่ เผยแผ่ พ ระศาสนา ขาดโอกาสที่ จ ะได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ างทั่ วถึ ง เพราะ
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
๓. ครูสอนและผู้เรียน จะหันเหไปสอนและศึกษาเล่าเรียนการศึกษารูปแบบอื่น ซึ่งมี
กฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง มีสวัสดิการ แรงจูงใจ และงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
การศึกษาของคณะสงฆ์ขาดบุคลากร ทั้งที่เป็นครูสอนและผู้ เรียน เป็นผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์อย่างรุนแรง
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
การที่จะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีคุณภาพและกระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
- ข้ อ ดี :- ระบบการศึ ก ษาสงฆ์ ได้ รับ การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาให้ เข้ ม แข็ ง
มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ อีกทั้ง

-๓เป็ น ยั งเป็ น แนวทางที่ ส าคั ญ และยั่ งยื น ในการป้ องกั น การประพฤติ น อกรี ต ของพระภิ ก ษุ สามเณร
เพราะการประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และยังเป็น
การป้ อ งกั น สั ท ธรรมปฏิ รูป เนื่ อ งจากเมื่ อ พระภิ ก ษุ สามเณร รวมถึ ง พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป ได้ รั บ
การศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างถูกต้องและมีคุณภาพแล้ว ย่อมปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมวินัย ตาม
ความรู้ที่ได้ศึกษา ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นสัทธรรมปฏิรูปโดยปริยาย
- ข้อเสีย :- ไม่มี
๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
๑. ตราพระราชบัญญั ติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ... เพื่อเป็นกลไกในการออกกฎ
ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ ประกาศ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธรรม
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์และการศึกษาของชาติ
๒. ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายและ
แผนการจั ด การศึ ก ษาพระปริยั ติ ธ รรม ควบคุ ม ดู แ ลและก ากั บ การจั ด การศึ ก ษาพระปริยั ติ ธ รรม
ให้เป็นไปตาม พระธรรมวินัย โบราณราชประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมถึงกาหนด
มาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา และมีอานาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...
๓. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม
๔. จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสภาพปัจจุบัน
๕. ปรับระบบการเรี ยนการสอนพระปริ ยั ติ ธรรมให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ๖ คุ ณ ภาพ คื อ
คุ ณภาพศาสนทายาท คุ ณภาพการจั ดการศึ กษา คุ ณภาพการบริหารจั ดการองค์ กร คุ ณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คุณภาพความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองตามหลักธรรมาภิบาล คุณภาพปัจจัย
และโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
เมื่ อ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม จะส่ ง ผลให้ ก ารศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม มีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องเฉกเช่นกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ และจะได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะได้รับการแก้ไข กล่าวโดยสรุป เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
พระปริยัติธรรม จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง ดังนี้
๑. การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม ซึ่ ง เป็ น การจั ด การศึ ก ษาตามโบราณราชประเพณี
โดย คณะสงฆ์ มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง และได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐอย่างเหมาะสมกับ
ค่าใช้จ่ายจริง
๒. โครงสร้างการบริหารการศึกษาสงฆ์ได้รับการพัฒนาให้มีระบบมาตรฐาน ทั้งในระดับ
ภาพรวมของประเทศ ในระดับภาค ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และในระดับวัด
๓. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้

-๔๔. พระภิกษุ สามเณร ซึ่งถือเป็นศาสนทายาทที่สาคัญ ได้รับโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรม
อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๕. ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคงและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เนื่อ งจากครูสอนและบุ คลากรทางการศึ กษา เป็ น ผู้มีส่ วนสาคัญ ในการขับ เคลื่อ นการจัดการศึก ษา
ให้บรรลุเป้าหมาย
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
เมื่ อ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม พ.ศ. .... แล้ ว จะส่ ง ผลต่ อ ระบบ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ดังนี้
๑. ระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์มีความเข้มแข็ง เนื่องจากได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนในด้านงบประมาณอย่างเหมาะสม
๒. พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
๓. สัทธรรมปฏิรูปถูกปิดกั้น และปัญหาเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณรประพฤติ ล่วงละเมิด
พระธรรมวินัย ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ทั้งในระดับมหัพภาคและจุลภาค คือ
๑. การศึกษาของคณะสงฆ์มีระบบและมาตรฐาน
๒. พระภิกษุ สามเณร ได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง สามารถ
สอบผ่านธรรมสนามหลวง และบาลีสนามหลวงเพิ่มมากขึ้น
๓. มี พ ระภิ กษุ สามเณร ผู้ สาเร็จ การศึก ษาพระปริยั ติธรรมด ารงอยู่ ในเพศบรรพชิ ต
เพิ่มมากขึ้น
๔. เกิดสังคมอุดมปัญญา เนื่องจากเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาและอบรม
สั่งสอนตามหลักพระธรรมวินัยที่ถูกต้องและทั่วถึง โดยพระภิกษุสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและวัตรปฏิบัติ
ที่งดงาม
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศ
ไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
–ไม่มีการดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
การยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เป็นผลดีแก่ประเทศไทจดังนี้
๑. ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจาก
พระพุ ทธศาสนาสอนมุ่ งเน้ นหลั กธรรมที่ สร้างความสามั คคี เช่น หลั กสาราณิ ยธรรม คือ ให้ ทา พู ด คิด
ต่ อกั นด้ ว ยเมตตาจิ ต มองเห็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่าส่ วนตน ประพฤติ ต นอยู่ ในศี ล ธรรมและ
กฎระเบียบของสังคม ยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างกัน และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

-๕๒. สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ มีค วามเจริญ มั่ นคง เนื่ องจากหลัก คาสอน
ของพระพุทธศาสนาสอนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีจิตสานึกที่ดีงามและสร้างสรรค์ กตัญ ญู
กตเวทีต่อผู้มี อุปการคุณ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. ปัญหาสังคมลดลง เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามศีล ๕ ซึ่งถือ
เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานหรือหลักมนุษยธรรมของมวลมนุษยชาติ
๒. ผู้ทาภารกิจ
การจัด การศึก ษาพระปริยั ติธรรม เป็ น ศาสนกิ จที่ ส าคัญ ยิ่ งของคณะสงฆ์ เพราะเป็ น ไป
เพื่ อ ความเจริญ มั่ น คงของพระพุ ท ธศาสนา โดยตามร่างพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาพระปริยั ติ ธรรม
พ.ศ. .... มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ
๑. มหาเถรสมาคม
๒. คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
๓. แม่กองบาลีสนามหลวง
๔. แม่กองธรรมสนามหลวง
๕. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๖. สถานศึกษาพระปริยัติธรรม คือ สานักเรียน สานักศาสนศึกษา และโรงเรียน
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน
ทาภารกิจนี้
เนื่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม ถื อ เป็ น ภารกิ จ เฉพาะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุ ทธศาสนาเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ระบุไว้ในข้อ
๑ - ๖ เท่านั้น จึงจะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้ ภารกิจนี้จึงไม่ควรทาร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทา
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม พ.ศ. .... ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม ๓ แผนก คือ แผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา ในส่วนของแผนกสามั ญศึกษามีความ
เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องดาเนินการในบางมาตราเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ
เพราะเป็น หน่วยงานที่จัดการศึกษาของชาติ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงวิชาการ และการจัด
การศึกษาธรรมศึกษา ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๒.๓ ภารกิ จ ดั ง กล่ า วหากให้ อ งค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท า จะได้ ป ระโยชน์ แ ก่
ประชาชน มากกว่าหรือไม่
เป็ น ภารกิ จ เฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ งมี ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งคณะสงฆ์และรัฐหลายภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถดาเนินการได้
เพราะไม่สอดคล้องกับภารกิจที่กาหนดไว้ในกฎหมาย

-๖๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่ หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิ จพื้น ฐาน (Function)) ตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ ที่กาหนดไว้ว่า รัฐพึงอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
เถรวาท เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการ
บ่อนทาลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึ งส่งเสริมให้ พุทธศาสนิ กชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินมาตรการ หรือกลไกดังกล่าวด้วย
 หน้าที่ของรัฐและนโยบายแห่งรัฐ :- นโยบายข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ
บารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกาหนดไว้ว่า รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรมควบคู่กัน
 ยุทธศาสตร์ ชาติในเรื่อง....ยุทธศาตร์ชาติ ด้านที่ ๓ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง ๒.๒ จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (๒.๒.๓) การเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แนวทางการปฏิ รู ป ประเทศ ในเรื่ อ ง การปฏิ รู ป ประเทศไทยในด้ า นอื่ น ๆ เรื่ อ ง
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา ซึ่งได้กาหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
๓.๒ การท าภารกิ จนั้ น สามารถใช้ มาตรการทางการบริ หารโดยไม่ ต้ องออกกฎหมาย
ได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
ถ้าใช้มาตรการทางการบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
๑. ระบบการบริห ารการศึ ก ษาไม่ เข้ ม แข็ ง โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การภายในวั ด
เพราะนโยบายการจั ด การศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ เจ้ า อาวาส ถ้ า เจ้ า อาวาสไม่ ส ามารถจั ด หางบประมาณ
มาสนับสนุนการศึกษาได้ วัดนั้นก็ต้องปิดสานักลง ไม่มีการเรียนการสอน
๒. ครูสอนและผู้เรียน จะหันเหไปสอนและศึกษาเล่าเรียนการศึกษารูปแบบอื่น ซึ่งมี
กฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง มีสวัสดิการ แรงจูงใจ และงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้

-๗การศึกษาของคณะสงฆ์ขาดบุคลากร ทั้งที่เป็นครูสอนและผู้เรียน เป็นผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เพราะต้องการให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากรัฐบาล
ได้ ม อบให้ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ และมหาเถรสมาคม ด าเนิ น การปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีวาระการปฏิรูปด้านการศาสนศึกษา โดยมี ภารกิจที่สาคัญและต้องเร่งดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จในรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ การจัดทาพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... อีกทั้ง
เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินและสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้ อ งใช้ บั ง คั บ พร้ อ มกั น ทุ ก ท้ อ งที่ ทั่ ว ประเทศ เนื่ อ งจาก การจั ด การศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม มีสถานศึกษาพระปริยัติธรรม คือ สานักเรียน สานักศาสนศึกษา และโรงเรียน คลอบคลุม
ทุกพื้นที่ของประเทศ
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก .....................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก .....................................
(ข) ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย
 ใช้ บังคั บทั นที ทีประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เนื่ องจากมีความจาเป็นเร่งด่ วนที่
ต้องอาศัยอานาจหรือกลไกตามพระราชบัญญัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรม
โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ซึ่งมีการกาหนดเวลาไว้ชัดเจน
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด ..........................
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ..........................
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพราะว่าสถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาโดยตลอด
ซึ่งในอดีตคณะสงฆ์ได้ดาเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กันไป
กั บ วิ ช าสามั ญ ทางโลกโดยมี วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นและมี พ ระสงฆ์ เป็ น ครู ส อน ปั จ จุ บั น การศึ ก ษา
พระปริ ยั ติ ธ รรม เป็ น การศึ ก ษาโดยคณะสงฆ์ ซึ่ ง เป็ น การจั ด การศึ ก ษาตามโบราณราชประเพณี
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดการศึกษาทุกจังหวัดของประเทศ มีพระภิกษุ สามเณร อยู่ในระบบ
การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นจานวนมาก จึงไม่ควรตราเป็นกฎหมายในลักษณะอื่น
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
ส่งเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เพราะการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
คณะสงฆ์และรัฐ เพื่อให้การบริหารและการดาเนินงานบรรลุผล จึงต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนแผน

-๘สู่การปฏิ บั ติร่วมกั บภาคส่ วนต่ าง ๆ รวมทั้ งมี การกากั บและติ ดตามประเมินผลเพื่ อให้ การด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุ ใดจึ งก าหนดให้ ใช้ ระบบอนุ ญ าต หรื อ ใช้ ร ะบบอื่ น ที่ มี ผ ลเป็ น
การควบคุม .......................................................................................................................................................
๓.๗.๒ มี การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการอนุ ญาตหรือไม่ ถ้ ามี มี ความจาเป็ นอย่างไร
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร .....................................................................................................
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไม่อย่างไร................................
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่..................................
๓.๗.๕ มี การเปิ ดโอกาสให้ อุ ทธรณ์ การปฏิ เสธค าขอ การให้ ยื่ นค าขอใหม่ หรือไม่
อย่างไร ....................................................................................................................................................
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่........................................................................
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่..................................................
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่ตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
ในการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ต้องมีการ
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ ก าหนดนโยบายต่ า งๆ ซึ่ งต้ อ งอาศั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
จึงต้องมีการใช้ระบบคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีความจาเป็นคือ
เพื่อกาหนดนโยบาย ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้น มีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่มีอานาจซ้าซ้อน
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น ...........................
๓.๘.๓ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการมี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
มีรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นคณะกรรมการคือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิ การคณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา และมี ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ ............
เหตุที่ต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการเพราะว่า มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการศึกษา งบประมาณ และบุคลากร ในระดับชาติ ซึ่งมีความจาเป็นต้อง
อาศัยข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคคลเหล่านั้นในการดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าว

-๙๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
 โทษทางอาญา
โทษทางปกครอง
ระบบผสม
๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายสั ม ฤทธิ์ ผ ล
เพราะเหตุใด
เพราะว่าจะควบคุมและกากับผู้ที่จะกระทาผิดล่วงละเมิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องหมาย
วิทยฐานะตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาพระปริยัติธรรมโดยไม่มีสิทธิจะใช้ หรือแสดง
ด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีประกาศนียบัตรปริญญาบัตร หรือตาแหน่งของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
โดยที่ตนไม่มีสิทธิ
๓.๑๒ ความผิด ที่ ก าหนดให้ เป็ น โทษทางอาญาเป็ น ความผิ ดที่ มีความร้ายแรง
อย่างไร
มีความร้ายแรงคือ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การด าเนิ นการตามภารกิ จในเรื่ องนี้ มี กฎหมายอื่ นในเรื่ องเดี ยวกั น หรื อท านอง
เดียวกันหรือไม่
ไม่มี
๔.๒ ในกรณีมีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ย กเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
เดียวกันหรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
ไม่มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน จึงไม่สามารถยกเลิกได้
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย คือ พระภิกษุ สามเณรทั่วประเทศ
และคฤหัสถ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้เรียนพระปริยัติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา
พระปริยัติธรรม ละบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง คือ
๑. พระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ที่อยู่ในระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม
๒. สถานศึกษาพระปริยัติธรรม คือ วัด และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั่วประเทศ
๓. องค์ ก รคณะสงฆ์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม คื อ กองบาลี
สนามหลวง กองธรรมสนามหลวง คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
๕. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ๑๐  ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย คือ พุทธศาสนิกชนทั่วไป
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิ งบวก ได้รับ งบประมาณเพิ่ ม ขึ้น ส่ งผลบวกต่ อระบบเศรษฐกิจ ในภาพรวม
เพราะมีการนางบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
ผู้ได้รับ ผลกระทบเชิงบวก คือ ครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้เรียนพระปริยัติธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ละบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
๑. เกิ ด สั ง คมอุ ด มปั ญ ญา เนื่ อ งจากเยาวชนและประชาชนได้ รั บ การศึ ก ษา
และอบรมสั่ ง สอนตามหลั กพระธรรมวิ นั ยที่ ถู กต้ องและทั่ วถึ ง โดยพระภิ กษุ สงฆ์ ผู้ ถึ งพร้อมด้ วยวิ ชา
และวัตรปฏิบัติที่งดงาม
๒. ปัญหาสังคมลดลง เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามศีล ๕
ซึ่งถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานหรือหลักมนุษยธรรมของมวลมนุษยชาติ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คือ พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วประเทศ
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
 ด้านอื่น ๆ
- เชิงบวก
๑. ประชาชนมี ความสามัค คี ปรองดอง สมานฉัน ท์ ตามนโยบายของรัฐบาล
เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนมุ่งเน้นหลักธรรมที่สร้างความสามัคคี เช่น หลักสาราณิยธรรม คือ ให้ทา พูด
คิดต่อกันด้วยเมตตาจิต มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและ
กฎระเบียบของสังคม ยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างกัน และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
๒. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเจริญมั่นคง เนื่องจากหลักคาสอน
ของพระพุทธศาสนาสอนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีจิตสานึกที่ดีงามและสร้างสรรค์ กตัญ ญู
กตเวทีต่อผู้มี อุปการคุณ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คือ สังคมไทย และ ๓ สถานบันของหลักชาติ
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ ค คลที่ ต้ อ งถู ก จ ากั ด คื อ การจั ด ตั้ งสถานศึ ก ษาพระปริยั ติ ธรรม
การแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา การกาหนดสิทธิต่าง ๆ และการกาหนดโครงสร้างการบริหาร

- ๑๑ การศึกษาพระปริยัติธรรม
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่......... อย่างไร ..........
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็น คือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์/คุณสมบัติ ที่กฎหมาย
ได้กาหนดไว้
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือ
เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด..................................
ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องความสงบสุขในการดาเนินชีวิต และความ
สามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะว่ามีพระสงฆ์ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ ทาหน้าที่อบรม สั่งสอน และเผยแผ่หลักธรรม ให้เยาวชนและคนในสังคมได้รู้และนาไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวัน
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด .................................
การจัดทาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เป็นการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา โดยได้คานึงถึงการ
พัฒนาคนในสังคมให้เป็นคนเก่งและดี คือ มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ เศรษฐกิจและสังคมมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
การประกอบกิ จการเป็ น ไปโดยสะดวกหรือ ลดต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบการได้ ม าก
น้อยเพียงใด ………………….
การตราพระราชบัญ ญั ติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... มีเป้าหมายหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันพระศาสนา อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ และแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมแน่นอน เนื่องจาก
หลักคาสอนในทางพระพุ ทธศาสนาได้ปลูกฝังหล่อหลอมให้ประชาชนรู้จักหลักในการสร้างความสุข
ความสาเร็จในชีวิตคือ หลักอิทธิบาท ๔ ฆราวาสธรรม ๕ และสอนให้รู้จักการวางแผนชีวิตในอนาคต
คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และสัมปรายิกัตถประโยชน์ ซึ่งการที่จะปลูกฝังหล่อหลอมให้สังคม
และประชาชนให้ดาเนิ น การตามหลักการนี้ได้ ต้องอาศัยพระสงฆ์ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม
อย่างมีคุณภาพ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด................
การดาเนินการตามภารกิจดังกล่าว ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่การยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กล่าวคือ การที่ประชาชนมีคุณภาพและคุณธรรม คือ เป็นคน
เก่งและดี ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจของประเทศกับนานาอารายประเทศ
เป็นอย่างมาก เพราะองค์ประกอบที่สาคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศก็คือคน ถ้าคนในรัฐเป็นคน
ดีมีคุณภาพแล้ว ประเทศชาติก็เป็นประเทศที่ดีและมีคุณภาพไปด้วย
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจดังกล่าว การวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

- ๑๒ ที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษาพระปริยัติธรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการศาสนศึกษาจะมีแนวโน้มและทิศทางที่ชัดเจน
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร …….
การบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และ
องค์กรคณะสงฆ์ที่เกี่ย วข้ อง รวมถึ งการปฏิ บัติ ราชการของสางานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่สนองงานการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายฉบับนี้ สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
สามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด ...............
หากกฎหมายฉบับ นี้ มีผลบั งคั บใช้แล้ว สามารถที่จะลดงบประมาณแผ่น ดิน ได้ มาก
ในเรื่องของการขจัดหรือลดปัญหาสังคมและการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากมีพระสงฆ์ผู้
ทรงความรู้ ผู้เป็นศาสนทายาททาหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเยาวชนและประชาชนให้ตั้งอยู่ในหลัก
ศีลธรรม ปัญหาอาชญากรรมจะลดลง รัฐบาลสามารถที่จะนางบประมาณที่ต้องใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ไปใช้ ในการพั ฒ นาประเทศในส่ ว นอื่ น ๆ ได้ เป็ น การลดความสู ญ เสี ย
งบประมาณโดยไม่จาเป็นได้มากขึ้น
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชน
และสังคมจะได้รับได้แก่ ......................
การยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ได้กาหนดให้มีการจัดทา
แผนยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาไว้ ซึ่ งได้ กาหนดรูป แบบวิธีก ารและระยะเวลาในการประเมิ น ผลสั ม ฤธิ์
ซึ่งสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องสรุปรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลา
ที่ ก าหนด ซึ่ งจะก่ อ ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนและสั งคมคื อ เมื่ อ พระภิ ก ษุ สามเณร ได้ รับ การศึ ก ษา
พระปริยัติธรรมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงแล้ว ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ก็จะสามารถทาหน้าที่ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เยาวชนและประชาชนได้รู้ เข้าใจ และนาไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สุขในการ
ดารงชี วิต ก่อ ให้ เกิ ด สังคมคุ ณ ธรรม โดยมี ระยะเวลาในการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ภ ายใน ๕ ปี นั บ แต่
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
-ไม่มี๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
ภารกิจตามร่างกฎหมายฉบับนี้ คือการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
ซึ่งเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และโดยเหตุที่ศึกษาพระปริยัติธรรมถือเป็นหัวใจ
สาคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถานบันหลักที่สาคัญ ของชาติ งบประมาณที่ใช้เพื่อการดังกล่าว
จึงนับว่าคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างมากต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ อีกทั้งประชาชนก็ไม่มี
ผลกระทบในทางลบหรือถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้

- ๑๓ ๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ คือ ๑๕,๐๐๐ อัตรา ซึ่งเป็นอัตรา (ตาแหน่ง) ที่มีและปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น
๑. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สานักงานแม่กองบาลี
สนามหลวง และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม จานวน ๒,๔๐๐ รูป/คน
๒. ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จานวน ๔,๕๐๐ รูป
๓. ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จานวน ๒,๐๐๐ รูป
๔. ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน ๔,๖๐๐ รูป/คน
๕. บุคลการทางการศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ รูป/คน
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี ……….
คุณวุฒิที่เจ้าหน้าที่จาเป็นต้องมี คือคุณวุฒิเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในส่วนของการศึกษา
พระปริยัติธรรม (แผนกธรรมและบาลี) และการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย .........
งบประมาณที่ คาดว่าจาเป็ นต้องใช้ในระยะห้ าปี แรกของการบั งคั บใช้ กฎหมายคื อ
จานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบดาเนินงาน จานวน
๑๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และงบลงทุนจานวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยปัจจุบั นการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม บาลี และ
สามั ญ ศึ กษาได้ รับงบประมาณอุ ดหนุ นจากรั ฐ เพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ าย ส าหรั บการจั ดการศึ กษา ประมาณ
๒,๒๐๐ ล้านบาท/ปี รวม ๕ ปี ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง ดังนั้ น
หากมี พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาพระปริ ยัติ ธรรม รั ฐจะจ่ ายงบประมาณเพิ่ มขึ้นในระยะ ๕ ปี จ านวน
๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ ๘๐๐ ล้านบาท จึงไม่กระทบต่องบประมาณรัฐมากนัก
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็น
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร .....
ในเบื้องต้น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คือ กระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณแล้ว และได้รับความ
เห็นชอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอัตรากาลังคน คือ สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. แล้ว
๖.๓ วิธีการที่จะให้ ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่ จะปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย มีดังนี้
๑. การน ากฎหมายลงในเว็บไซต์ ของส านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. การเผยแพร่กฎหมายทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
๓. การจัดประชุมเพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

- ๑๔ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
๑. ติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. สื่อออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ


๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงานกับหน่วยงานนั้นอย่างไร …………………
มีหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจใกล้เคียงกันคือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้องดาเนินการตามหลักสูตร
ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด พร้ อ มนี้ ได้ ก าหนดให้ ป ลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะกรรมการตามร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นหรือไม่ อย่างไร....
มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เพราะผู้เรียนพระปริยัติธรรมส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะ
ผู้ เรี ยนพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา อยู่ ในเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั งคั บ ต้ องศึ ก ษาการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด แต่ ก็ ไม่ มี ผลกระทบอะไร เพราะที่ ผ่ านมาก็ ได้ ประสาน
และดาเนินการตามระเบียบทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร …………………
มี ก ารบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพราะก ารจั ด การศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด จึงได้ดาเนินการ
บูรณาการร่วมกันในส่วนของการกาหนดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ นายกรัฐมนตรี
การกาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก........................
สานั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ ในฐานะหน่ วยงานของรัฐที่ ขึ้ นตรงต่ อนายกรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรี กากับดูแลการบริหารราชการของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
ระบบการทางานที่กาหนดตามร่างกฎหมายนี้ กาหนดไว้ในรูปแบบ "คณะกรรมการ" เพื่อให้
เกิ ด ความโปร่ งใส คุ้ ม ค่ า มี ส่ วนร่ วม และยุ ติ ธรรม ตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี โดยมี
พระมหาเถระที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ มีรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีอานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

- ๑๕ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
๘.๒.๑ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอน
ใช้เวลาการดาเนินการเท่าใด ………………..
การดาเนิ นการตามกฎหมายฉบับนี้ มิได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติราชการของ
เจ้าหน้าที่โดยตรง โดยมีการดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนั้น การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่
ในเรื่องใด ระยะเวลาใด ย่อมเป็นไปตามระเบียบ มติ หรือแผนต่าง ๆ ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
๘.๒.๒ หากมี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ การใช้ ดุ ล พิ นิ จสอดคล้ อ งกับ หลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
หลักนิติธรรมอย่างไร
การใช้ดุลพินิจตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ดาเนินการโดยการลงมติของคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ทั้งนี้เพื่อที่จะลดหรือจากัดการใช้ดุลพินิจ
ของบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อ
ให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
ในการดาเนินการตามกฎหมาย มีหน่วยงานที่ต้องดาเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และมีทั้งในส่วนของฝ่ายคณะสงฆ์และรัฐกระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยในส่วนของภาครัฐจะมีการ
กระจายอานาจให้กับสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนของคณะสงฆ์จะมีการ
กระจายอานาจให้เจ้าคณะจังหวัด อาเภอ และตาบล เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
มีระบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกาหนดระเบียบให้มีการตรวจสอบภายใน และ
กาหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนด
มีระบบการคานอานาจคือ การกาหนดให้การบริหารงานหรือดาเนินการโดยความเห็นชอบ
ของอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน คือ (๑) คณะกรรมการตามร่างกฎหมายนี้ (๒) มหาเถรสมาคม และ (๓)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงบประมาณ เป็นต้น
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร


- ๑๖ มีระบบการตรวจสอบภายใน โดยการให้อานาจแก่คณะกรรมการในการออกระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ต รวจสอบภายใน (มาตรา ๑๑ (๑๑)) นอกจากนี้ ในมาตรา ๑๘
ยั ง ก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี ก ารเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ
ของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และให้รายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
ตามมาตรา ๑๑ (๖) ได้กาหนดให้คณะกรรมการได้ออกระเบียบ หรือกาหนดแนวทางใน
การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และ (๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการตามที่
ได้รับมอบหมาย
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจน
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
ดาเนินการแล้ว มีรายละเอียดดังแนบ
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องต่อไปนี้
๑. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. กาหนดพื้นความรู้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา และเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา
๓. การก าหนดอ านาจหน้ าที่ และหลั กเกณฑ์ การบริ หารงานของแม่ กองบาลี สนามหลวง
แม่กองธรรมสนามหลวง และประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๔. การกาหนดตาแหน่ง อัตรากาลัง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง วิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน
ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่ง การ
รักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการลงโทษ
๕. ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ หรือประกาศ เกี่ ยวกั บโครงสร้างการบริ หารงานการจั ดการศึ กษา
พระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
๖. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
๗. ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานสอนและผู้สนับสนุนการศึกษา
๘. ระเบี ย บการบริ ห ารและจั ด การการเงิ น การพั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม รวมทั้งการบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นศูนย์
๙. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
๑๐.ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
๑๑.ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
๑๒.ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม
๑๓. ระเบี ยบว่าด้ วยการให้ ประกาศนี ยบั ตร ปริ ญ ญา และหนั งสื อรั บรองการศึ กษาหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้สาเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

- ๑๗ ๑๔. ระเบียบว่าด้วยการกาหนดเครื่องหมายวิทยฐานะ ลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ
ของเครื่องหมายวิทยฐานะ และการใช้เครื่องหมายวิทยฐานะ
๑๕. การกาหนดเกณฑ์ให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐ หรือเพิ่มภาระ
แก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร
การดาเนินการตราอนุบัญญั ติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐ ย่อมเป็นไปตามที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ให้อานาจหน้าที่แก่คณะกรรมการดาเนินการ
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กระทรวงการคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ พระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ส่วนประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงคือ ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม (ธรรมศึกษา บาลีศึกษา) และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานพระปริยัติธรรม
 ประชาชนทั่วไป ……………………………………………..
 องค์กรอื่น ๆ ได้แก่ .................................................................................
๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน คือ นาผลสรุปการสารวจความคิดเห็น
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๑๐.๓ จั ดท าสรุป ผลการรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น และเสนอมาประกอบการพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรี
 จัดทา
ไม่มีการจัดทา

- ๑๘ ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 ค าชี้ แ จงเหตุ ผลรายประเด็ น และการน าผลการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น มาประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบั ญญั ติได้ ดาเนินการตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยการ
เสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐมนตรี ฯ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ ง
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ พันตารวจโท
(พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
.............../........................../..................

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายสมบัติ พิมพ์สอน
หมายเลขติดต่อ ๐๒ ๔๔๑ ๗๙๕๑ , ๐๘๗ ๙๘๔ ๓๕๗๖

