เรืองในฉบับ :
 มติมหาเถรสมาคม
 ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
 ประกาศเจ้าคณะภาค
 ประกาศเจ้าคณะจังหวัด

เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๕ วันที ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๕ วันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้ าที ๓๑

ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
และสถานศึกษาพระปริยตั ิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
พระปริ ยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษาพระปริ ยั ติ ธรรมออก
ข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม ว่าด้ วยโครงสร้ างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และ
สถานศึกษาพระปริยตั ธิ รรม พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนีให้ ใช้ บงั คับเมือพ้ นกําหนดหนึงร้ อยแปดสิบวัน นับแต่
วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี
“คณะสงฆ์” หมายความว่า คณะสงฆ์และคณะสงฆ์อืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะสงฆ์
“หน” หมายความว่า เขตการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคม
ซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยคณะสงฆ์
“ปริ ยั ติ นิ เทศก์ ” หมายความว่ า ผู้ ที ได้ รั บแต่ งตั งให้ ป ฏิบั ติ หน้ า ที
นิเทศการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ซึงรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม

แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๕ วันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้ าที ๓๒

ข้ อ ๔ การบริ ห ารงานและการจั ด การศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรม ให้ มี
โครงสร้ างการบริหารดังต่อไปนี
(๑) สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
(๒) สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
(๓) สํานักงานการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
(๔) ศูนย์พระปริยตั นิ ิเทศแห่งคณะสงฆ์
ข้ อ ๕ ให้ มีสาํ นั กงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็ นสถานทีปฏิบัติงาน
และสนองงานแม่ กองบาลีสนามหลวง โดยมีแม่กองบาลี สนามหลวงทําหน้ าที
เป็ นผู้รับผิดชอบงานการบริหารจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีสนามหลวง
ทังในและต่างประเทศ
ข้ อ ๖ ให้ สาํ นักงานแม่กองบาลีสนามหลวง มีสว่ นงาน ดังต่อไปนี
ก. การบริหารงานส่วนกลาง ให้ สาํ นักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
มีสาํ นักอํานวยการ โดยแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองบริหารงานกลาง
(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๔) กองนิติการ
(๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล
(๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข. การบริหารงานส่วนภูมภิ าค ให้มสี าํ นักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
ประจําหนกลาง ประจําหนเหนือ ประจําหนตะวันออก ประจําหนใต้ และประจํา
คณะธรรมยุต โดยแต่ละหนแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองบริหารงานทัวไป
(๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๕ วันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้ าที ๓๓

ข้ อ ๗ ในสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ให้ มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพือทําหน้ าทีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงานขึนตรงต่อแม่กองบาลีสนามหลวง
ข้ อ ๘ ให้ มีสาํ นั กงานแม่ กองธรรมสนามหลวงเป็ นสถานทีปฏิบั ติ งาน
และสนองงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงทําหน้ าที
เป็ นผู้รบั ผิดชอบงานการบริหารจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมสนามหลวง
ทังในและต่างประเทศ
ข้ อ ๙ ให้ สาํ นักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีสว่ นงาน ดังต่อไปนี
ก. การบริหารงานส่วนกลาง ให้ สาํ นักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
มีสาํ นักอํานวยการ โดยแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองบริหารงานกลาง
(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๔) กองนิติการ
(๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล
(๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข. การบริ ห ารงานส่ วนภู มิ ภาค ให้ มี สาํ นั ก งานแม่ กองธรรม
สนามหลวง ประจําหนกลาง ประจําหนเหนือ ประจําหนตะวันออก ประจําหนใต้
และประจําคณะธรรมยุต โดยแต่ละหนแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองบริหารงานทัวไป
(๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้ อ ๑๐ ในสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้มกี ลุม่ ตรวจสอบภายใน
เพือทําหน้ าทีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และสนับสนุน
การปฏิบัตงิ านของสํานักงาน รับผิดชอบงานขึนตรงต่อแม่กองธรรมสนามหลวง

แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๕ วันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้ าที ๓๔

ข้ อ ๑๑ ให้ มีสาํ นักงานการศึกษาพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เป็ นสถานทีปฏิบตั งิ านและสนองงาน ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา โดยมีประธานกรรมการการศึกษาพระปริ ยัติ ธรรม แผนก
สามัญศึกษา ทําหน้ าทีเป็ นผู้รับผิดชอบงานการบริหารจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา
ข้ อ ๑๒ ให้ สาํ นักงานการศึกษาพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
มีสว่ นงาน ดังต่อไปนี
ก. การบริหารงานส่วนกลาง ให้ สาํ นักงานการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา มีสาํ นักอํานวยการ โดยแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองบริหารงานกลาง
(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๔) กองนิติการ
(๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล
(๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข. การบริหารงานส่วนภูมภิ าค ให้ มีสาํ นักเขตการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน ๑๔ เขต โดยแต่ละเขตแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองอํานวยการ
(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๔) กองประเมินผลการจัดการศึกษา
(๕) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ข้ อ ๑๓ ในสํานักงานการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ให้ มี
กลุ่มตรวจสอบภายใน เพือทําหน้ าทีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน
สํา นั กงาน และสนั บสนุ น การปฏิบั ติ งานของสํา นั กงาน รั บผิดชอบงานขึ นตรง
ต่อประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๕ วันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้ าที ๓๕

ข้ อ ๑๔ ให้ มีศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็ นศูนย์บริหารงาน
ควบคุม ดูแล และประสานการปฏิบตั หิ น้ าทีของปริยตั นิ เิ ทศ ทังในและต่างประเทศ
โดยมีประธานศูนย์พระปริยัติธรรมนิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทําหน้ าทีรับผิดชอบงาน
การบริหารงานของปริยตั ินิเทศ
ข้ อ ๑๕ ให้ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ มีสว่ นงาน ดังต่อไปนี
ก. การบริหารงานส่วนกลาง ให้ ศนู ย์พระปริยตั นิ เิ ทศก์แห่งคณะสงฆ์
มีสาํ นักอํานวยการ โดยแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองบริหารงานกลาง
(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๔) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(๕) กองศาสนวิเทศ
ข. การบริ หารงานส่วนภูมิภาค ให้ มีศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง
คณะสงฆ์ ประจําหนกลาง ประจําหนเหนื อ ประจําหนตะวันออก ประจําหนใต้
และประจําคณะธรรมยุต โดยแต่ละหนแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี
(๑) กองบริหารงานทัวไป
(๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๑๖ ในศูนย์พระปริยตั นิ เิ ทศแห่งคณะสงฆ์ ให้มกี ลุม่ ตรวจสอบภายใน
เพือทําหน้ าทีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงาน รั บผิดชอบงานขึนตรงต่อประธานศูนย์พระปริ ยัติ
นิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ข้ อ ๑๗ ให้ สถานศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ละแห่ง มีหน้ าทีและอํานาจ
ในการกํากับดูแลบริหารการจัดการศึกษาพระปริยัตธิ รรมภายในสถานศึกษานัน ๆ
ข้ อ ๑๘ ให้ สถานศึกษาพระปริยตั ิธรรมแต่ละแห่ง มีสว่ นงาน ดังต่อไปนี
(๑) กลุ่มบริหารงานทัวไป
-

แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๕ วันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้ าที ๓๖

(๒) กลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
(๓) กลุม่ งานบริหารงานบุคคล
(๔) กลุ่มงานวิชาการ
ข้ อ ๑๙ หน้าทีและอํานาจของส่วนงาน ให้ เป็ นไปตามประกาศของแม่กอง
บาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือประธานศูนย์พระปริยตั นิ เิ ทศแห่งคณะสงฆ์ แล้วแต่
กรณี ทังนี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
ข้ อ ๒๐ ให้ ผ้ ู อาํ นวยการสํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรักษาการ
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
ประกาศ ณ วันที ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(สมเด็จพระวันรัต)
ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม

