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ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม

ว่าดว้ยโครงสรา้งการบริหารงานและการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม

และสถานศึกษาพระปริยติัธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๘)  แห่งพระราชบญัญัตกิารศกึษา

พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมออก

ข้อบังคบัไว้ดังต่อไปนี

ข้อ  ๑  ข้อบงัคบันีเรียกว่า  “ข้อบงัคบัคณะกรรมการการศกึษาพระปริยัติ

ธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  และ

สถานศึกษาพระปริยตัธิรรม พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ข้อบงัคบันใีห้ใช้บงัคบัเมอืพ้นกาํหนดหนงึร้อยแปดสบิวัน  นบัแต่

วันประกาศในแถลงการณค์ณะสงฆเ์ป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคบันี

“คณะสงฆ์”  หมายความว่า  คณะสงฆ์และคณะสงฆ์อืนตามกฎหมาย

ว่าด้วยคณะสงฆ์

“หน”  หมายความว่า  เขตการปกครองคณะสงฆต์ามกฎมหาเถรสมาคม

ซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์

“ปริยัตินิเทศก์”  หมายความว่า ผู้ ทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที

นเิทศการศกึษาพระปริยัตธิรรม  ซงึรวมถงึสง่เสริมสนบัสนุนและเสนอแนะแนวทาง

การพัฒนาการศกึษาพระปริยัติธรรม
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ข้อ ๔ การบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มี

โครงสร้างการบริหารดังต่อไปนี

(๑) สาํนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

(๒) สาํนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

(๓) สาํนกังานการศกึษาพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา

(๔) ศนูยพ์ระปริยตันิิเทศแห่งคณะสงฆ์

ข้อ  ๕  ให้มีสาํนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นสถานทีปฏบิัติงาน

และสนองงานแม่กองบาลีสนามหลวง  โดยมีแม่กองบาลีสนามหลวงทาํหน้าที

เป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารจัดการศกึษาพระปริยัตธิรรมแผนกบาลีสนามหลวง

ทงัในและต่างประเทศ

ข้อ ๖ ให้สาํนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง มีสว่นงาน ดงัต่อไปนี

ก. การบริหารงานสว่นกลาง ให้สาํนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

มสีาํนักอาํนวยการ โดยแบ่งสว่นงาน ดงัต่อไปนี

(๑) กองบริหารงานกลาง

(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๔) กองนิติการ

(๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล

(๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ข. การบริหารงานสว่นภมูภิาค  ให้มสีาํนกังานแม่กองบาลีสนามหลวง

ประจาํหนกลาง  ประจาํหนเหนือ  ประจาํหนตะวันออก  ประจาํหนใต้  และประจาํ

คณะธรรมยุต  โดยแต่ละหนแบ่งสว่นงาน  ดังต่อไปนี

(๑) กองบริหารงานทวัไป

(๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๕ วันท ี๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๓๓

ข้อ ๗ ในสาํนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน

เพือทาํหน้าทหีลกัในการตรวจสอบการดาํเนินงานภายในสาํนกังาน  และสนับสนุน

การปฏบัิติงานของสาํนักงาน  รับผิดชอบงานขึนตรงต่อแม่กองบาลสีนามหลวง

ข้อ ๘ ให้มีสาํนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นสถานทีปฏิบัติงาน

และสนองงานแม่กองธรรมสนามหลวง  โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงทาํหน้าที

เป็นผู้รับผดิชอบงานการบริหารจัดการศกึษาพระปริยตัธิรรมแผนกธรรมสนามหลวง

ทงัในและต่างประเทศ

ข้อ ๙ ให้สาํนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีสว่นงาน ดังต่อไปนี

ก.  การบริหารงานสว่นกลาง ให้สาํนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

มีสาํนักอาํนวยการ  โดยแบ่งสว่นงาน ดังต่อไปนี

(๑) กองบริหารงานกลาง

(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๔) กองนิติการ

(๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล

(๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ข. การบริหารงานส่วนภูมิภาค  ให้มีสาํนักงานแม่กองธรรม

สนามหลวง ประจาํหนกลาง ประจาํหนเหนือ ประจาํหนตะวันออก ประจาํหนใต้

และประจาํคณะธรรมยุต  โดยแต่ละหนแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี

(๑) กองบริหารงานทวัไป

(๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ข้อ ๑๐ ในสาํนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้มกีลุ่มตรวจสอบภายใน

เพือทาํหน้าทหีลักในการตรวจสอบการดาํเนินงานภายในสาํนักงาน และสนับสนุน

การปฏบัิตงิานของสาํนักงาน รับผดิชอบงานขนึตรงต่อแม่กองธรรมสนามหลวง
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ข้อ ๑๑ ให้มีสาํนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เป็นสถานทปีฏบิตังิานและสนองงาน  ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยตัธิรรม

แผนกสามัญศึกษา  โดยมีประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศกึษา ทาํหน้าทเีป็นผู้รับผดิชอบงานการบริหารจัดการศกึษาพระปริยตัธิรรม

แผนกสามัญศกึษา

ข้อ ๑๒ ให้สาํนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

มีสว่นงาน  ดังต่อไปนี

ก. การบริหารงานสว่นกลาง ให้สาํนกังานการศกึษาพระปริยตัธิรรม

แผนกสามญัศึกษา มสีาํนกัอาํนวยการ โดยแบ่งสว่นงาน ดังต่อไปนี

(๑) กองบริหารงานกลาง

(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๔) กองนิติการ

(๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล

(๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ข.  การบริหารงานสว่นภมูภิาค ให้มีสาํนักเขตการศึกษาพระปริยตัิ

ธรรม  แผนกสามัญศกึษา  จาํนวน ๑๔ เขต  โดยแต่ละเขตแบ่งสว่นงาน  ดงัต่อไปนี

(๑) กองอาํนวยการ

(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๔) กองประเมินผลการจัดการศึกษา

(๕) กองสง่เสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

ข้อ ๑๓ ในสาํนกังานการศกึษาพระปริยตัธิรรม  แผนกสามญัศกึษา ให้มี

กลุ่มตรวจสอบภายใน  เพือทาํหน้าทหีลักในการตรวจสอบการดาํเนินงานภายใน

สาํนักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาํนักงาน รับผิดชอบงานขึนตรง

ต่อประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศกึษา
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ข้อ ๑๔ ให้มีศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นศูนย์บริหารงาน

ควบคมุ  ดูแล  และประสานการปฏบิตัหิน้าทขีองปริยัตนิเิทศ  ทงัในและต่างประเทศ

โดยมีประธานศูนย์พระปริยัติธรรมนิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทาํหน้าทีรับผิดชอบงาน

การบริหารงานของปริยัตินิเทศ

ข้อ ๑๕  ให้ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ มีสว่นงาน ดังต่อไปนี

ก.  การบริหารงานสว่นกลาง ให้ศนูยพ์ระปริยัตนิิเทศกแ์ห่งคณะสงฆ์

มีสาํนักอาํนวยการ  โดยแบ่งสว่นงาน ดังต่อไปนี

(๑) กองบริหารงานกลาง

(๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๔) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

(๕) กองศาสนวิเทศ

ข. การบริหารงานส่วนภมูิภาค  ให้มีศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง

คณะสงฆ์ ประจาํหนกลาง ประจาํหนเหนือ ประจาํหนตะวันออก ประจาํหนใต้

และประจาํคณะธรรมยุต  โดยแต่ละหนแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี

(๑) กองบริหารงานทวัไป

(๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศกึษา

(๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ข้อ ๑๖  ในศนูย์พระปริยัตนิเิทศแห่งคณะสงฆ ์ ให้มกีลุ่มตรวจสอบภายใน

เพือทาํหน้าทหีลักในการตรวจสอบการดาํเนินงานภายในสาํนักงาน และสนับสนุน

การปฏิบัติงานของสาํนักงาน รับผิดชอบงานขึนตรงต่อประธานศูนย์พระปริยัติ-

นิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

ข้อ ๑๗  ให้สถานศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ละแห่ง  มีหน้าทีและอาํนาจ

ในการกาํกบัดูแลบริหารการจัดการศกึษาพระปริยัติธรรมภายในสถานศกึษานนั ๆ

ข้อ ๑๘  ให้สถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแต่ละแห่ง มีสว่นงาน ดังต่อไปนี

(๑) กลุ่มบริหารงานทวัไป



แถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่มท ี๑๐๘ ตอนท ี๕ วันท ี๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๓๖

(๒) กลุม่งานบริหารงานงบประมาณ

(๓) กลุม่งานบริหารงานบุคคล

(๔) กลุ่มงานวิชาการ

ข้อ ๑๙  หน้าทแีละอาํนาจของสว่นงาน ให้เป็นไปตามประกาศของแม่กอง

บาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม  แผนกสามัญศกึษา  หรือประธานศนูย์พระปริยัตนิิเทศแห่งคณะสงฆ ์ แล้วแต่

กรณี  ทงันี  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

ข้อ ๒๐ ให้ผู้อาํนวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรักษาการ

ให้เป็นไปตามข้อบังคบันี

ประกาศ  ณ  วันท ี ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

(สมเดจ็พระวนัรตั)

ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัตธิรรม

Lenovo
ลายเซ็น


