เรืองในฉบับ :
 มติมหาเถรสมาคม
 ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
 ประกาศเจ้าคณะภาค
 ประกาศเจ้าคณะจังหวัด

เล่มที ๑๐๘ ตอนที ๙ วันที ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
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ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๗) (๘) (๑๑) และ (๑๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษา
พระปริยัติธรรม ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี เรียกว่า “ข้ อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยตั ิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์
คณะสงฆ์เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี
“กศป.” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมตาม
กฎหมาย ว่าด้ วยการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
“กบป.” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลการศึ กษา
พระปริยตั ธิ รรม
“อบป.” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษา
พระปริยตั ิธรรม ประจําสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง สํานักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือศูนย์
พระปริยตั ินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ แล้ วแต่กรณี
/“สศป.” หมายความว่า...
-
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“สศป.” หมายความว่ า ส่วนงานการศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรม ได้ แก่
สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สํานักงาน
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
ในสังกัดสํา นั กงานดั งกล่ าว และให้ หมายความรวมถึงศูนย์พระปริ ยัตินิ เทศก์
แห่งคณะสงฆ์ด้วย
“จศป.” หมายความว่า เจ้าหน้าทีการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ทังนี ให้ หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานใน สศป.
ด้วย
ข้ อ ๔ หลักเกณฑ์หรือวิธปี ฏิบัติใดทีมิได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อบังคับนี ให้ นาํ
หลั กเกณฑ์ หรื อวิ ธีปฏิบั ติตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้ วยวิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
ข้ อ ๕ ให้ มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริ ยัติธรรม
เรียกโดยย่อว่า “กบป.” ประกอบด้ วย
(๑) ประธานกรรมการรูปหนึง ซึง กศป. แต่งตัง
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรม
สนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา และ
ประธานศูนย์พระปริยตั นิ ิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
(๓) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริ หารทรั พยากรบุคคล ด้ าน
การบริหารและการจัดการ และด้ านกฎหมาย ไม่น้อยกว่าห้ ารูปหรือคน แต่ไม่เกิน
เจ็ดรูปหรือคน ซึง กศป. แต่งตัง
ให้ ผ้ อู าํ นวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ กบป. เลือกกรรมการรูปหนึงเป็ นรองประธานกรรมการ
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ข้ อ ๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามข้ อ ๕ (๓)
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสีปี และอาจได้ รับแต่งตังอีกได้
เมือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง หากยังมิได้ มกี ารแต่งตังประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้ อ ๕ (๓) ขึนใหม่ ให้ ประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระนันอยูใ่ นตําแหน่งเพือปฏิบตั หิ น้ าทีต่อไป
จนกว่ าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้ อ ๕ (๓) ซึ งได้ รับ
แต่งตังใหม่เข้ ารับหน้ าที
ข้ อ ๗ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามข้ อ ๖ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้ อ ๕ (๓) พ้ นจากตําแหน่งเมือ
(๑) มรณภาพหรือตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการในประเภทนัน
(๔) กศป. มีมติให้ ถอดถอน
ในกรณีทประธานกรรมการหรื
ี
อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
ตามวรรคหนึง ให้ คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการทังหมดเท่าทีมีอยู่และ
ให้ ปฏิบตั หิ น้ าทีต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงได้
ึ รับ
แต่งตังใหม่เข้ ารับหน้ าที โดยให้ ผ้ ูทได้
ี รับแต่งตังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ทีเหลืออยูข่ องประธานกรรมการหรือกรรมการซึงตนแทน ทังนี ในกรณีทกรรมการ
ี
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ พ้ นจากตํา แหน่ งและมี จาํ นวนเหลื ออยู่ ไม่ น้ อยกว่ าห้ ารู ป หรื อคน
จะไม่แต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ข้ อ ๘ กบป. ต้ องมีการประชุมไม่น้อยกว่าปี ละสีครัง
ในการประชุมต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ ในทีประชุ มหรื อไม่ สามารถ
ปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุ ม ถ้ าประธาน
/กรรมการและรองประธานกรรมการ...
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กรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้
ให้ ทประชุ
ี มเลือกกรรมการรูปหนึงหรือคนหนึงทําหน้ าทีประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการรูปหนึงหรือคนหนึงให้ มี
เสียงหนึ งในการลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที ประชุ ม
ออกเสียงเพิมอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
ข้ อ ๙ กบป. มีหน้ าทีและอํานาจ ดังต่อไปนี
(๑) เสนอแนะและให้ คาํ ปรึ กษาแก่ กศป. เกี ยวกั บ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้ านมาตรฐานค่าตอบแทนการบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการกําหนดอัตรากําลัง รวมทังการวางแผนกําลังคน
และด้ านอืน ๆ เพือให้ สศป. ใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
(๒) รายงาน กศป. เพือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้ าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อืนสําหรับ
จศป. ให้ เหมาะสม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และมาตรฐานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ สศป. เพือใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
(๔) กําหนดแนวการปฏิบัติเกียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื อ
ปฏิบตั กิ ารตามข้ อบังคับนี
(๕) ตีความ วินิจฉัย และตอบข้ อหารือเกียวกับปัญหาทีเกิดจากการใช้
ข้ อบังคับนี
(๖) กํา กั บ ดู แล ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของ สศป. เพือรักษาความเป็ นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทังตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ในการนี
ให้ มีอาํ นาจเรียกเอกสารและหลักฐานจาก สศป. หรือให้ ผู้แทน สศป. หรือบุคคล
ใด ๆ มาชีแจงข้ อเท็จจริง และให้ มีอาํ นาจออกแนวการปฏิบัติให้ สศป. รายงาน
เกียวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลของ จศป. ทีอยู่ในอํานาจหน้ าทีไปยัง กบป.
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(๗) กํา หนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเพื อรั บ รองคุ ณวุ ฒิ ของผู้ ได้ รั บ
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืน เพือประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตังเป็ น จศป. และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทังระดับ
ตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดงั กล่าว
(๘) กํา หนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยมในการปฏิบั ติ เกี ยวกั บการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้ อบังคับนี
(๙) พิ จ ารณาจั ดระบบทะเบี ยนประวั ติ และแก้ ไ ขทะเบี ยนประวั ติ
เกียวกับวัน เดือน ปี เกิดและการควบคุมเกษียณอายุของ จศป.
(๑๐) ปฏิบตั หิ น้ าทีอืนตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ตลอดจนกฎเกณฑ์
อืนทีเกียวข้ อง
ข้อ ๑๐ ให้มคี ณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
เรียกโดยย่อว่า “อบป.” เพือบริหารทรัพยากรบุคคล ใน สศป. ดังนี
(๑) อบป. สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
(๒) อบป. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
(๓) อบป. สํานักงานการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
(๔) อบป. ศูนย์พระปริยตั ินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ข้ อ ๑๑ ให้ อบป. แต่ละแห่ง ประกอบด้ วย
(๑) แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการ
การศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือประธานศูนย์พระปริยตั นิ ิเทศก์
แห่งคณะสงฆ์ แล้ วแต่กรณี เป็ นประธาน อบป. โดยตําแหน่ง
(๒) อนุ กรรมการโดยตํา แหน่ ง ได้ แก่ รองแม่ กองบาลี สนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง รองประธานกรรมการการศึ กษาพระปริ ยัติธรรม
แผนกสามัญศึ กษา และรองประธานศูนย์พระปริ ยั ติ นิเทศก์ แห่ งคณะสงฆ์ ซึ ง
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล แล้ วแต่กรณี รองแม่กองบาลีสนามหลวงประจําหน
รองแม่ กองธรรมสนามหลวงประจําหน เลขานุ การประธานกรรมการการศึกษา
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พระปริ ยัติ ธรรม แผนกสามั ญศึ กษา และรองประธานศู นย์ พระปริ ยั ติ นิ เทศก์
แห่งคณะสงฆ์ประจําหน แล้ วแต่กรณี
(๓) อนุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้ าน
การบริหารและการจัดการ และด้ านกฎหมาย ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน แต่ไม่เกิน
ห้ ารูปหรือคน ซึง กบป. แต่งตัง โดยการเสนอแนะของบุคคลตาม (๑) แล้ วแต่กรณี
(๔) ผู้ แทนสํา นั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ จํานวนหนึ งคน เป็ น
อนุ กรรมการ ทังนี อบป. ในส่วนสํานักงานการศึกษาพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ให้มผี แ้ ู ทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวนหนึงคน
และผู้แทนประธานเขตการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวนสีรูป
เป็ นอนุกรรมการ
(๕) ให้ เลขานุ การแม่ กองบาลี สนามหลวง เลขานุ การแม่ กองธรรม
สนามหลวง ผู้ อาํ นวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือเลขานุ การประธานศูนย์พระปริ ยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
แล้ วแต่กรณี เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ ๑๒ อบป. มีหน้ าทีและอํานาจ ดังต่อไปนี
(๑) กําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคล
ใน สศป. ซึงต้ องสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที กบป. กําหนด
ตามข้ อ ๙ (๓)
(๒) เกลียอัตรากําลังระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายใน สศป.
(๓) ดํา เนิ นการทางวิ นั ยและการสั งให้ ออกจากงานตามทีกํา หนดไว้
ในข้ อบังคับนี
(๔) เสนอแนะและให้ คาํ ปรึกษาเกียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(๕) ปฏิบัติการอืนตามข้ อบังคับนีและช่วย กบป. ปฏิบัติการให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับนีตามที กบป. มอบหมาย
ข้ อ ๑๓ ให้ นาํ หลักเกณฑ์ตามข้ อ ๖ ข้ อ ๗ และข้ อ ๘ มาใช้ บังคับกับ
อบป. โดยอนุโลม
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หมวด ๒
การบริหารงานบุคคล
ข้ อ ๑๔ จศป. ทีเป็ นบรรพชิตและคฤหัสถ์ต้องได้ รับการสรรหา บรรจุ
และแต่งตัง ตามทีกําหนดไว้ ในหมวดนี เว้ นแต่กรณีทีมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ น
อย่างอืน
ข้ อ ๑๕ ผู้ทจะได้
ี รับการสรรหา บรรจุ และแต่งตังเป็ น จศป. ต้ องมี
คุณสมบัตดิ ังต่อไปนี
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิบแปดปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผู้เลือมใสในพระพุทธศาสนา
(๔) เป็ นผู้ เลื อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขด้ วยความบริสทุ ธิใจ
(๕) ไม่เป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้ าหน้ าทีใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) ไม่เป็ นผู้มคี วามประพฤติเสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ หรือ
สติฟันเฟื อนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทีจะปฏิบัติหน้ าทีได้
ตามความเห็นของแพทย์ หรือเป็ นโรคตามที กบป. กําหนด
(๙) ไม่ อยู่ ระหว่างถู กพั กงาน พั กราชการ หรื อสั งให้ หยุ ดงานเป็ น
การชัวคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(๑๐) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จาํ คุก หรือมี
คําพิพากษาให้ จาํ คุก แต่อยู่ระหว่ างรอลงอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิด
ทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษ ให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน เพราะกระทําผิดวินัย
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(๑๒) ไม่ เคยทุ จริ ตในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อเข้ าปฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
(๑๓) ไม่เคยต้ องอาบัตหิ นักพ้ นจากความเป็ นบรรพชิต
ในกรณีทมีี เหตุผลและความจําเป็ น กบป. อาจพิจารณาอนุมัติให้ บรรจุ
ผู้ทขาดคุ
ี
ณสมบัติ ตาม (๑) ได้
ข้อ ๑๖ อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อืน ของ จศป. ให้ เป็ นไปตามที กบป. กําหนด โดย
ได้ รับความเห็นชอบจาก กศป.
จศป. ผู้ใดทีถูกไล่ออกจากงานเพราะกระทําผิดวินัย จะไม่ได้รับเงินและ
ประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหนึง
ข้ อ ๑๗ วัน เวลาปฏิบัตงิ าน และวันหยุด ให้ เป็ นไปตามที อบป. กําหนด
ข้ อ ๑๘ เครื องแบบของ จศป. ฝ่ ายคฤหัสถ์ ให้ เป็ นไปตามที กบป.
กําหนด
ข้ อ ๑๙ จศป. มีสองประเภท ดังต่อไปนี
(๑) ประเภทผู้ปฏิบตั งิ านสอน
(๒) ประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา
ข้ อ ๒๐ จศป. ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน ได้ แก่ ตําแหน่งครู ระดับ
ปฏิ บั ติ การ ระดั บชํา นาญการ ระดั บ ชํา นาญการพิ เศษ ระดั บ เชี ยวชาญ และ
ระดับเชียวชาญพิเศษ
ข้ อ ๒๑ จศป. ประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา ได้ แก่ ตําแหน่งและระดับ
ดังต่อไปนี
(๑) ตําแหน่งบริหาร ระดับต้ นและระดับสูง
(๒) ตําแหน่งอํานวยการ ระดับต้ นและระดับสูง
(๓) ตํา แหน่ งวิ ชาการ ระดั บปฏิบั ติ การ ระดั บชํา นาญการ ระดั บ
ชํานาญการพิเศษ ระดับเชียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
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(๔) ตําแหน่งทัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส
และระดับทักษะพิเศษ
ข้ อ ๒๒ ตําแหน่ง จศป. จะมีในส่วนงานใด จํานวนเท่าใด เป็ นตําแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ต้ องคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี
ตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที กบป. กํา หนด โดยความเห็น ชอบของ กศป.
และต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามข้ อ ๒๓
ข้ อ ๒๓ ให้ กบป. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยจําแนกตําแหน่ง
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งและสายงานเดียวกันทีคุณภาพของ
งานเท่ากันโดยประมาณเป็ นระดับเดียวกัน ทังนี โดยความเห็นชอบของ กศป.
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึงให้ ระบุชือตําแหน่ งในสายงาน
หน้าทีความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งด้วย
ในกรณีทมีี เหตุผลและความจําเป็ น กบป. อาจอนุมตั ใิ ห้ บรรจุและแต่งตัง
จศป. ทีมีคุณสมบัตติ ่างไปจากทีกําหนดก็ได้
ข้ อ ๒๔ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตัง การถอดถอน และการพ้ นจาก
หน้ าทีของ จศป. ให้ เป็ นไปตามที อบป. กําหนด โดยความเห็นชอบของ กบป.
ข้ อ ๒๕ สศป. ใด มีเหตุผลและความจําเป็ นทีจะบรรจุและแต่งตังบุคคล
ทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สงู ผู้เชียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าเป็ น
จศป. ให้ เสนอ กบป. เพือพิจารณาอนุมัติให้ บรรจุและแต่งตังโดยความเห็นชอบ
ของ กศป. ได้ โดยให้ ผ้ มู ีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ สังบรรจุและแต่งตังได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที กบป. กําหนด
ข้ อ ๒๖ จศป. ผู้ ใดพ้ นจากตํา แหน่ งเนื องจากถู กสั งให้ ออกจากงาน
เพือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร ไปปฏิบตั ริ าชการ
หรืองานพิเศษตามความต้ องการของ สศป. มติมหาเถรสมาคม หรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานพิเศษอืนใด ถ้ าผู้นันประสงค์จะกลับเข้ าปฏิบัติงานใน สศป. ให้ ผู้มี
อํา นาจตามข้ อ ๓๐ บรรจุ และแต่ งตั งให้ ดํา รงตํา แหน่ งและรั บ เงิ น เดื อ นตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที กบป. กําหนด
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ข้ อ ๒๗ จศป. ผู้ใดพ้ นจากตําแหน่ งและออกจากงานไปแล้ ว หรือพ้ น
จากความเป็ น จศป. ตามข้ อ ๕๕ ซึงไม่ใช่กรณีพ้นเพราะกระทําผิดวินัยร้ ายแรง
ถ้ าสมัครเข้ าทํางาน และ สศป. เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่องาน และต้ องการรับผู้นัน
กลับเข้ ามากลับปฏิบัติหน้ าที ผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ อาจรับผู้นันให้ ดาํ รงตําแหน่ง
และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที กบป. กําหนด
ข้ อ ๒๘ ในกรณีทตํี าแหน่งอํานวยการว่างลง ให้ ผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐
สังให้ ผ้ปู ฏิบตั งิ านตามทีเห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนันเป็ นการชัวคราวได้
ให้ ผ้รู ักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึงมีหน้ าทีและอํานาจตามตําแหน่ง
ทีรักษาการนัน
ในกรณีทมีี กฎหมาย หรือระเบียบอืนแต่งตังให้ ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งนัน ๆ
เป็ นกรรมการหรือให้ มหี น้ าทีและอํานาจอย่างใด ให้ ผ้รู กั ษาการในตําแหน่งทําหน้าที
กรรมการหรื อ มี หน้ า ที และอํา นาจอย่ า งนั นในระหว่ า งรั ก ษาการในตํา แหน่ ง
แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๒๙ จศป. ผู้ ใดประสงค์จะย้ ายไปปฏิบั ติงานใน สศป. อืน ให้
แจ้ งความจํานงต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชัน เพือเสนอ กบป. พิจารณาสังย้ าย
ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็ นเพือประโยชน์ของ สศป. อาจเสนอ กบป.
พิจารณาให้ สงย้
ั ายไปดํารงตําแหน่ งในระดับเดิมได้ แต่หากเป็ นการย้ ายไปดํารง
ตําแหน่งในระดับทีตํากว่าเดิม ต้ องได้ รับอนุมัติจาก กบป. ก่อน
ในกรณี ย้ ายไปดํา รงตํา แหน่ งอื นภายใน สศป. เดี ยวกั น ต้ องได้ รั บ
อนุ มัติจากผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ ก่อน
ข้ อ ๓๐ ให้ แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธาน
กรรมการการศึ กษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ กษา หรื อประธานศู นย์
พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้มีอาํ นาจสังบรรจุ และแต่งตัง
จศป. ทุกตําแหน่งใน สศป. แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๓๑ การแต่งตังและให้ ได้ รับเงินเดือนของ จศป. ให้มกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที กบป. กําหนด
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ข้ อ ๓๒ ประเภทการลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารลาแต่ละประเภท ให้ เป็ น
ไปตามที กบป. กําหนด
หมวด ๓
การพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพ
ข้ อ ๓๓ เพือประโยชน์ในการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพของ จศป.
อบป. อาจกําหนดให้ มีการพัฒนา จศป. ดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
(๒) การไปปฏิบัตงิ านวิจยั
(๓) การไปปฏิบัตงิ านวิชาการ หรือบริการวิชาการ
(๔) การไปเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา จศป.
ข้ อ ๓๔ หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการพัฒนา จศป. ตามข้ อ ๓๓ ให้ เป็ น
ไปตามที อบป. กําหนด
ข้ อ ๓๕ สศป. อาจกําหนดให้ บาํ เหน็จความชอบพิเศษแก่ จศป. ทีมี
ผลงานดีเด่น หรือปฏิบัติงานเป็ นประโยชน์แก่ สศป. ทังนี ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ที อบป. กําหนด
หมวด ๔
วินยั และการรักษาวินยั
ข้ อ ๓๖ จศป. ต้ องสนับสนุ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ข้ อ ๓๗ จศป. ต้ องรั กษาวินัยโดยกระทําการหรือไม่กระทําการตาม
ทีระบุไว้ ในหมวดนีโดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ
ข้ อ ๓๘ จศป. ต้ องกระทําการดังต่อไปนี
(๑) ให้ ความเคารพต่อพระรัตนตรัย
(๒) ปฏิบตั งิ านด้ วยความซือสัตย์สจุ ริตและเทียงธรรม
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(๓) ปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กศป. กบป.
สศป. มติมหาเถรสมาคม มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
(๔) ปฏิบัติงานให้ เกิดผลดีหรือความก้ าวหน้ าแก่ สศป. ด้ วยความ
ตังใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของ สศป.
(๕) ปฏิบัติตามคําสังของผู้ บั งคับบั ญชาซึ งสังในหน้ าทีโดยชอบด้ วย
กฎหมายและระเบียบของ สศป. โดยไม่ขัดขืนหรือหลี กเลี ยง แต่ ถ้าเห็นว่ าการ
ปฏิบตั ติ ามคําสังนันจะทําให้ เกิดความเสียหายหรือจะเป็ นการไม่รกั ษาประโยชน์ของ
สศป. ต้ องเสนอความเห็นเป็ นหนังสือทันทีเพือให้ ผ้ บู ังคับบัญชาพิจารณาทบทวน
คําสังนัน และหากผู้บงั คับบัญชายังคงยืนยันให้ปฏิบตั ติ ามคําสังเดิม ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ต้องปฏิบตั ติ ามคําสังนัน
(๖) อุทศิ เวลาของตนให้ แก่ สศป. จะละทิงหรือทอดทิงงานมิได้
(๗) รักษาความลับของ สศป.
(๘) สุ ภาพเรี ยบร้ อย รั กษาความสามั ค คี และช่ วยเหลื อกั นในการ
ปฏิบัตงิ านระหว่าง จศป. ด้ วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงานอืน
(๙) ต้อนรับ ให้ ความสะดวก ให้ ความเป็ นธรรม และให้ การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้ตดิ ต่องานเกียวกับหน้ าทีของตน
(๑๐) วางตนเป็ นกลางทางการเมื องในการปฏิ บั ติ งานและงานอื น
ทีเกียวข้ องกับประชาชน
(๑๑) รักษาชือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิของตําแหน่งของตน
มิให้ เสือมเสีย
(๑๒) กระทําการอืนใดตามที กบป.กําหนด
ข้ อ ๓๙ จศป. ต้ องไม่กระทําการใดอันเป็ นข้ อห้ าม ดังต่อไปนี
(๑) ต้ องไม่กระทําการอันเป็ นการลบหลู่พระรัตนตรัย
(๒) ต้ องไม่ รายงานเท็จต่ อผู้ บั งคั บบั ญชา การรายงานโดยปกปิ ด
ข้ อความซึงควรต้ องแจ้ ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้ วย
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(๓) ต้ องไม่ปฏิบัติงานอันเป็ นการกระทําการข้ ามผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตน เว้ นแต่ผ้ ูบังคับบัญชาเหนือตนขึนไปเป็ นผู้สงให้
ั กระทําหรือได้ รับอนุ ญาตเป็ น
พิเศษเป็ นครังคราว
(๔) ต้ องไม่ อาศั ยหรื อยอมให้ ผ้ ู อื นอาศั ยตํา แหน่ งหน้ าที ของตนหา
ประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรือผู้อนื
(๕) ต้ องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้ าที
(๖) ต้ องไม่ กระทํา การหรื อยอมให้ ผ้ ู อื นกระทํา การหาผลประโยชน์
อันอาจทํา ให้ เสียความเทียงธรรมหรื อเสือมเสียเกียรติศักดิของตําแหน่ งหน้ าที
ของตนหรือเกิดความเสียหายต่อ สศป.
(๗) ต้ องไม่ เป็ นกรรมการผู้ จัดการหรื อผู้ จั ดการในห้ างหุ้ นส่วนหรื อ
บริษัทจํากัดอืน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจาก สศป.
(๘) ต้ องไม่ กระทํา การอันเป็ นการกลั นแกล้ ง กดขี หรื อข่ มเหงกั น
ในการปฏิบตั งิ าน
(๙) ต้ องไม่กระทําการอันเป็ นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑๐) ต้ องไม่ดหู มิน เหยียดหยาม กดขี หรือข่มเหงประชาชนผู้ตดิ ต่องาน
(๑๑) ไม่กระทําการอืนใดตามที กบป. กําหนดไว้ เป็ นข้ อห้ าม
ข้ อ ๔๐ การกระทําผิดวินัยลักษณะดังต่อไปนี เป็ นความผิดวินัยอย่าง
ร้ ายแรง
(๑) ปฏิบั ติหรื อละเว้ นการปฏิบั ติ หน้ าที โดยมิชอบเพื อให้ เกิ ดความ
เสียหายอย่างร้ ายแรงแก่ผ้ใู ดผู้หนึง หรือปฏิบตั หิ รือละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าทีโดยทุจริต
(๒) ละทิ งหรื อทอดทิ งหน้ าที โดยไม่มี เหตุ ผลอั นสมควรเป็ นเหตุ ให้
เสียหายแก่ สศป. อย่างร้ ายแรง
(๓) ละทิงหน้ าทีติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินสิบห้ าวันโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของ สศป.
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งาน

(๔) กระทําการอันได้ ชอว่
ื าเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั างร้ ายแรง
(๕) ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง หรือทําร้ ายประชาชนผู้ติดต่อ

(๖) กระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษจําคุกหรือโทษทีหนักกว่าโทษ
จําคุกโดยคําพิ พากษาถึงทีสุดให้ จาํ คุกหรือให้ รับโทษหนักกว่ าโทษจําคุก เว้ นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้ นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อ ๓๘ หรือฝ่ าฝื นข้ อห้ ามตามข้ อ ๓๙ อันเป็ นเหตุให้ เสียหายอย่างร้ ายแรง
ข้ อ ๔๑ จศป. ผู้ใดกระทําผิดวินัย จะต้ องได้ รับโทษทางวินัย เว้ นแต่
มีเหตุอนั ควรงดโทษตามทีกําหนดไว้ ในหมวด ๕ แห่งข้ อบังคับนี
ข้ อ ๔๒ โทษผิดวินัยมีห้าสถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ข้ อ ๔๓ การลงโทษ จศป. ให้ ทาํ เป็ นคําสัง ผู้สงลงโทษต้
ั
องสังลงโทษ
ให้ เหมาะสมกับความผิดและต้ องเป็ นไปด้ วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
โดยในคําสังลงโทษให้ แสดงว่าผู้ถกู ลงโทษกระทําผิดวินยั ในกรณีใดและตามข้ อใด
การลงโทษ จศป. ตํา แหน่ งบริ หาร ให้ เป็ นอํานาจของ กบป. ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที กบป. กําหนด
การลงโทษ จศป. ตําแหน่งอืนให้ เป็ นอํานาจของผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที กบป. กําหนด
/หมวด ๕
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หมวด ๕
การดําเนินการทางวินยั
ข้ อ ๔๔ เมือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็ นทีสงสัยว่า จศป. ผู้ใดกระทํา
ผิดวินัย ให้ ผ้ ูบังคับบัญชามีหน้ าทีต้ องรายงานให้ ผ้ ูมีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ ทราบโดย
เร็ว และให้ ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กบป. กําหนด โดยเร็วด้ วย
ความยุตธิ รรมและปราศจากอคติ
ผู้มอี าํ นาจตามข้ อ ๓๐ จะมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้บู งั คับบัญชา
ระดับรองลงไปปฏิบตั หิ น้ าทีแทนก็ได้
ข้ อ ๔๕ จศป. ผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาสัง
ลงโทษตามควรแก่กรณีให้ เหมาะสมกับความผิด ถ้ ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํา
มาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
ข้ อ ๔๖ จศป. ผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ให้ ได้ รับโทษปลดออก
หรือไล่ ออก
ถ้ ามีเหตุอันควรลดหย่ อน จะนํา มาประกอบการพิ จารณาลดโทษก็ได้
แต่จะต้ องไม่ตากว่
ํ าปลดออก
ข้ อ ๔๗ จศป. ผู้ ใดถู กกล่ าวหาว่ ากระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง หรือ
ถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้ องหาว่ ากระทําความผิดอาญา เว้ นแต่เป็ นความผิดทีได้
กระทํา โดยประมาทหรื อความผิ ดลหุ โทษ แม้ ภายหลังผู้ นั นจะออกจาก สศป.
ไปแล้ วโดยมิใช่เพราะเหตุมรณภาพหรือตาย ผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ ยังมีอาํ นาจ
สังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้
ข้ อ ๔๘ จศป. ผู้ ใดมีกรณีถูกกล่ าวหาว่ า กระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
จนถูกตั งคณะกรรมการสอบสวน หรื อถู กฟ้ องคดี อาญา หรื อต้ องหาว่ ากระทํา
ความผิดอาญา เว้ นแต่เป็ นความผิดทีกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ มีอาํ นาจสังพักงาน เพือรอฟังผลการสอบสวน หรือการ
พิจารณาคดีได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือคําพิพากษา
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ถึงทีสุดว่ าผู้นันมิได้ กระทําผิด หรื อกระทําผิดไม่ถึงกับถู กลงโทษ ปลดออกหรือ
ไล่ออก และไม่มีกรณีทจะต้
ี องออกจากงานด้ วยเหตุอืน ก็ให้ ผ้ มู ีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐
สังให้ ผ้ ูนันกลับเข้ าปฏิบัติงานในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งในระดับเดียวกันทีจะ
ต้ องใช้ คุณสมบัตเิ ฉพาะทีผู้นนมี
ั อยู่
เงินเดือนของผู้ถกู สังพักงาน และการสังพักงาน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที กบป. กําหนด
หมวด ๖
การออกจากงาน
ข้ อ ๔๙ จศป. ออกจากงานเมือ
(๑) มรณภาพหรือตาย
(๒) เกษียณอายุการทํางาน
(๓) ได้รับอนุญาตให้ ลาออก
(๔) ถูกสังให้ ออกตามเหตุผลและความจําเป็ นอืนที กบป. กําหนด
(๕) ถูกสังลงโทษปลดออก
(๖) ถูกสังลงโทษไล่ออก
ข้ อ ๕๐ จศป. ผู้ใดมีอายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ ให้ พ้นจากตําแหน่งเพราะ
เกษียณอายุการทํางานเมือสินปี งบประมาณของ สศป.
ในกรณีทเป็
ี นบรรพชิต ให้ พ้นจากตําแหน่งเพราะเกษียณอายุการทํางาน
เมืออายุครบเจ็ดสิบปี และสามารถต่ออายุการทํางานได้คราวละหนึงปี แต่ไม่เกินสิบปี
การนับเวลาเกษียณอายุ ให้ นาํ ความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนมาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ความในวรรคหนึง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้ ใช้ บังคับแก่แม่กองบาลี
สนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ และตําแหน่งอืน
ตามที กศป. กําหนด
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ข้ อ ๕๑ จศป. ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ ยืนหนังสือขอลาออก
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไปชันหนึง เพือให้ ผ้ ูมี
อํานาจตามข้ อ ๓๐ พิจารณา เมือผู้ มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ สังอนุ ญาตแล้ ว จึงให้
ออกจากงานได้
ในกรณี ที จศป. ขอลาออก เพื อดํา รงตํา แหน่ งในองค์ กรอิ สระตาม
รัฐธรรมนู ญ ตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่งอืนที กบป. กําหนด หรือเพื อ
สมัครรับเลือกตังเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน ให้ ยนื
หนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึง และให้ การลาออกมีผลนับตังแต่
วันทีผู้นนขอลาออก
ั
ข้ อ ๕๒ ให้ ผ้ อู าํ นาจตามข้ อ ๓๐ มีอาํ นาจสังให้ จศป. ออกจากงานได้
ในกรณีดงั ต่อไปนีด้ วย
(๑) เจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบัตหิ น้ าทีของตนได้โดยสมําเสมอ
(๒) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที หรือบกพร่องในหน้ าที
ด้ วยเหตุอนใด
ื
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรื อขาดพื นความรู้ อยู่ ก่อนบรรจุ โดยไม่ ได้ รับ
การยกเว้ น
(๔) มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานตํากว่ า เกณฑ์ จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ไม่ ได้ รั บ การ
พิจารณาขึนเงินเดือนประจําปี ติดต่อกันสามปี เว้ นแต่กรณีเงินเดือนเต็มขัน
(๕) ปฏิบัติหน้ าทีโดยไม่ มีประสิทธิภาพหรื อปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที สศป. กําหนด
(๖) ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวิ นัยอย่างร้ ายแรงและได้ มีการสอบสวน
แล้ ว ผลการสอบสวนไม่ ได้ ค วามว่ ากระทํา ความผิ ดที จะถู กลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก แต่มีมลทินมัวหมอง ในกรณีทถูี กสอบสวน หากให้ ปฏิบัติงานต่อไป
อาจจะเกิดความเสียหายแก่ สศป.
/(๗) ต้ องรับโทษจําคุก...
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(๗) ต้ องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จาํ คุก กรณีถูกจําคุก
ในความผิดลหุโทษหรือความผิดทีได้ กระทําโดยประมาท ถ้ าผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐
เห็นว่าไม่เกิดความเสียหายแก่ สศป. จะไม่สังให้ ออกจากงานก็ได้
การให้ ออกจากงานตาม (๒) และ (๕) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที กบป. กําหนด
ข้ อ ๕๓ จศป. ผู้ ใดได้ รั บอนุ มั ติ จาก สศป. ไปปฏิบั ติ ราชการหรื อ
งานพิเศษตามความต้ องการของ สศป. หากพ้ นกําหนดทีได้ รับอนุ มัติแล้ วไม่กลับ
มาปฏิบัติงานตามปกติ ให้ ผ้ มู ีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ สังให้ ผ้ นู ันออกจากงานได้
ในกรณีทมีี เหตุผลและความจําเป็ น ผู้มีอาํ นาจตามข้ อ ๓๐ จะสังให้ ผ้ นู นั
ออกจากงานก็ได้
ข้ อ ๕๔ เมือ จศป. ผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
รับราชการทหาร ให้ ผ้ มู อี าํ นาจตามข้อ ๓๐ สังให้ ผ้ นู นออกจากงานเป็
ั
นการชัวคราว
ก็ได้
ข้ อ ๕๕ จศป. ทีเป็ นบรรพชิต เมือพ้ นจากความเป็ นบรรพชิตให้ ถือว่า
พ้ นจากความเป็ น จศป.
หมวด ๗
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ข้ อ ๕๖ จศป. ผู้ ใด ถู กสังลงโทษโดยผู้ บั งคั บบั ญชาตามข้ อบั งคับนี
ผู้นันมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อผู้มอี าํ นาจตามข้ อ ๓๐ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบ
หรือถือว่าทราบคําสัง
กรณี ที ผู้ สั งลงโทษเป็ นผู้ มี อาํ นาจตามข้ อ ๓๐ หรื อไม่ เ ห็น ด้ ว ยกั บ
ความเห็นของ กบป. ผู้นนมี
ั สทิ ธิอุทธรณ์ตอ่ กศป. ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทราบ
หรือถือว่าทราบคําสัง
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที กบป. กําหนด
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ข้ อ ๕๗ จศป. ผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัตหิ รือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนของผู้บังคับบัญชา ผู้นันมีสทิ ธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชันจนถึง
กบป. ได้
กรณีทไม่
ี เห็นด้ วยกับคําวินิจฉัยของ กบป. ผู้นันมีสทิ ธิร้องทุกข์ต่อ กศป.
ทังนี ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที กบป. กําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๘ ให้ ผ้ดู าํ รงตําแหน่งหรือปฏิบตั หิ น้าทีประจําในกองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง กลุ่ มโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์
พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย และสถานศึกษาพระปริยัตธิ รรม อยู่ในวันก่อน
วันทีข้ อบังคับนีใช้ บังคับ เป็ น จศป. ตามข้อบังคับนี ทังนี ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที กบป. กําหนด โดยความเห็นชอบของ กศป.
ข้ อ ๕๙ ให้ ผ้ ู อาํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติรักษาการ
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
ประกาศ ณ วันที ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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