บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
--------------------หลักการ
ยกเลิก กฎมหาเถรสมาคม ฉบับ ที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) ว่า ด้ว ยการแต่ง ตั้ง ถอดถอน
พระสั งฆาธิการและกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

เหตุผล
๑. เนื่ อ งจากการแต่ งตั้ ง เจ้ า คณะตาแหน่ ง ต่ าง ๆ ตามบทบั ญ ญัติ ใ นกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับ ที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) ว่าด้ว ยการแต่งตั้งถอดถอนพระสั งฆาธิการ ยังใช้คาต่างกันอยู่บางแห่ ง
ฉะนั้นในกฎมหาเถรสมาคมนี้จึงเห็นสมควรกาหนดใช้คาว่า “พระภิกษุ” ให้เหมือนกันทุกแห่ง
๒. เนื่ องจากพระสั งฆาธิการระดับ รองเจ้าคณะภาค มิได้กาหนดระยะเวลาการดารง
ต าแหน่ ง ไว้ ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น สมควรก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง รองเจ้ า คณะภาคไว้
เช่นเดียวกับพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค
๓. เนื่องจากพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ ตั้งแต่เจ้าคณะตาบลขึ้นไปจนถึงรองเจ้าคณะจังหวัด
มีภาระหน้าที่ในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ภายในเขตอานาจของตน จึงเห็นสมควรให้ผู้ดารงตาแหน่ง
รองเจ้ าคณะจังหวัด รองเจ้ าคณะอาเภอ และเจ้าคณะตาบล มีอานาจแต่งตั้งเลขานุการทาหน้าที่
เลขานุการได้เช่นเดียวกับเจ้าคณะชั้นอื่น
๔. เนื่องจากการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวง เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลนั้น
กับเจ้าคณะอาเภอปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาแห่งวัดนั้น พิจารณาคัดเลือกมักเกิดปัญหาในทาง
ปฏิ บั ติ ฉะนั้ น จึ ง เห็ น สมควรให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องเจ้ า คณะผู้ ป กครองเจ้ า สั ง กั ด โดยตรงร่ ว มกั น
พิจารณาคัดเลือก
๘๓ คู่มือพระสังฆาธิการ

๕. เนื่องจากพระสังฆาธิการผู้ดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับเจ้าคณะภาค
ลงมาจนถึงรองเจ้าคณะตาบล ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยจนมีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์ สมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ
๖. เนื่องจากการพ้นจากตาแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการ ตามบทบัญญัติขอ ๓๕ (๔) ยังไม่
สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอาเภอ รองเจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล และรองเจ้าคณะตาบล จึงเห็นสมควรกาหนดการ
ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสานักอยู่ให้ชัดเจน
๗. เนื่ องจากพระสั ง ฆาธิก ารผู้ ได้ รั บ โทษถูก ถอดถอน หรื อถู ก ปลดจากต าแหน่ง หน้ า ที่
ฐานละเมิดจริ ย า ยั งคงดารงตาแหน่ งพระสั งฆาธิการบางตาแหน่งได้อยู่ ฉะนั้น จึงเห็ นสมควร
ให้พ้นจากตาแหน่งพระสังฆาธิการทุกตาแหน่ง
๘. เนื่องจากพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาคสมควรได้รับการแต่งตั้ง
และการพ้นจากตาแหน่งหน้าที่พร้อมกัน เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งการคณะสงฆ์ และการพระศาสนา
จึ ง เห็ น สมควรให้ เ จ้ า คณะภาค และรองเจ้ า คณะภาค ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ก่ อ นวั น ประกาศใช้
กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้พ้นจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศกฎมหาเถรสมาคมในแถลงการณ์
คณะสงฆ์เป็นต้นไป
จึงสมควรตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้

๘๔ คู่มือพระสังฆาธิการ

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)๔๓
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๒๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เ รี ย กว่ า "กฎมหาเถรสมาคม ฉบั บ ที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ"
ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิก
(๑) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน
พระสังฆาธิการ
(๒) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๓๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบี ยบ คาสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ ว
ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้แทน

๔๓

ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๘๖ ฉบับพิเศษ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๑

๘๕ คู่มือพระสังฆาธิการ

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ พระสั งฆาธิ การ หมายถึ ง พระภิ กษุ ผู้ ดารงตาแหน่ ง
ปกครองคณะสงฆ์ ดังต่อไปนี้
๑. เจ้าคณะใหญ่
๒. เจ้าคณะภาค
รองเจ้าคณะภาค
๓. เจ้าคณะจังหวัด
รองเจ้าคณะจังหวัด
๔. เจ้าคณะอาเภอ
รองเจ้าคณะอาเภอ
๕. เจ้าคณะตาบล
รองเจ้าคณะตาบล
๖. เจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ส่วนตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น จะได้มีระเบียบมหาเถรสมาคมกาหนดเทียบกับตาแหน่ง
ที่กล่าวแล้ว
ข้อ ๕ พระภิกษุผู้ดารงตาแหน่งพระสังฆาธิการตามข้อ ๔ อยู่ก่อนวันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้
ให้ถือว่าเป็นพระสังฆาธิการผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวนั้น ตามกฎมหาเถรสมาคมนี้
ผู้รักษาการแทนในตาแหน่งดังกล่าวในวรรคต้น ก่อนวันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือว่า
เป็นผู้รักษาการแทนในตาแหน่งนั้นๆ ตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ด้วย

หมวด ๒
การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ
ข้อ ๖ พระภิกษุผู้จะดารงตาแหน่งตามข้อ ๔ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีพรรษาสมควรแก่ตาแหน่ง
(๒) มีความรู้สมควรแก่ตาแหน่ง
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย
(๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ
(๖) ไม่เคยต้องคาวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน
(๗) ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตาแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน

๘๖ คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๑
เจ้าคณะใหญ่
ข้อ ๗ พระภิกษุผู้จะดารงตาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง
ดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๓๐ และ
(๒) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ
ข้อ ๘ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชทรงแต่ ง ตั้ ง พระภิ ก ษุ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๖ และข้ อ ๗
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ข้อ ๙ พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยอนุโลม
ในการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะใหญ่ ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่พ้นจากหน้าที่ ในเมื่อผู้แต่งตั้งให้พ้นจากหน้าที่หรือผู้แต่งตั้งพ้นจาก
ตาแหน่ง
เมื่อมีการแต่งตั้งหรือพ้นจากหน้าที่แล้ว ให้แจ้งกรมการศาสนา เพื่อรายงานมหาเถรสมาคมทราบ

ส่วนที่ ๒
เจ้าคณะภาค
ข้อ ๑๐ พระภิกษุผู้จะดารงตาแหน่ งเจ้าคณะภาค ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ ง
ดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๒๐ และ
(๒) กาลังดารงตาแหน่งรองเจ้าคณะภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๒ ปี หรือ
(๓) กาลังดารงตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดในภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๔ ปี หรือ
(๔) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ากว่าพระราชาคณะชั้นเทพ หรือ
(๕) เป็นพระราชาคณะซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอก หรือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
ถ้ า จะคั ด เลื อ กพระภิ ก ษุ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม (๒) (๓) (๔) หรื อ (๕) ไม่ ไ ด้ หรื อ ได้
แต่ไม่เหมาะสม มหาเถรสมาคมอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี
ข้อ ๑๑ ในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาค เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ พิจารณาคัดเลือก
พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๑๐ เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้ง
ตามมติมหาเถรสมาคม

๘๗ คู่มือพระสังฆาธิการ

เจ้าคณะภาคอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่เจ้ าคณะภาคพ้น จากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เจ้าคณะภาคซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน
อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๒ ในการแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ให้นาบทบัญญัติในข้อ ๑๑ วรรคแรก มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
รองเจ้าคณะภาค อยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณี ที่ ร องเจ้ า คณะภาคพ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ ร องเจ้ า คณะภาค ซึ่ ง ได้ รั บ
แต่งตั้งแทน อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๓ พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคหรือเลขานุการรองเจ้าคณะภาคต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยอนุโลม
ในการแต่งตั้งเลขานุการดังกล่าวในวรรคแรก ให้เจ้าคณะภาคหรือรองเจ้าคณะภาคแล้วแต่
กรณี พิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการดังกล่าวในวรรคสอง พ้นจากหน้าที่ ในเมื่อผู้ แต่งตั้งให้พ้นจากหน้าที่ หรือ
ผู้แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อมีการแต่งตั้งหรือพ้นจากหน้าที่แล้ว ให้แจ้งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะใหญ่
เพื่อทราบ

ส่วนที่ ๓
เจ้าคณะจังหวัด
ข้อ ๑๔
อีกส่วนหนึ่ง ดังนี้

พระภิกษุผู้ จ ะดารงตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะ

(๑) มีพรรษาพ้น ๑๐ กับมีสานักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
(๒) กาลังดารงตาแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๒ ปี หรือ
(๓) กาลังดารงตาแหน่งเจ้าคณะอาเภอในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๔ ปี หรือ
(๔) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือ เป็นพระคณาจารย์โท
ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ต่ากว่า ๖ ประโยค
ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่ได้หรือได้แต่ไม่เหมาะสม
มหาเถรสมาคมอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี
ข้อ ๑๕ ในการแต่งตั้งเจ้ าคณะจังหวัดในภาคใด ให้ เจ้าคณะภาคนั้นพิจารณาคัดเลือก
พระภิ ก ษุ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๖ และข้ อ ๑๔ เสนอเจ้ า คณะใหญ่ พิ จ ารณา เพื่ อ มี พ ระบั ญ ชา
แต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม
๘๘ คู่มือพระสังฆาธิการ

ข้ อ ๑๖ ในการแต่ ง ตั้ ง รองเจ้ า คณะจั ง หวั ด ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ใ นข้ อ ๑๕ มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ พระภิ กษุผู้ จะเป็ นเลขานุ การเจ้ าคณะจั งหวั ดหรือเลขานุ การรองเจ้ าคณะจั งหวั ด
ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยอนุโลม
ในการแต่งตั้งเลขานุ การดังกล่ าวในวรรคแรก ให้ เจ้าคณะจังหวัดหรือรองเจ้าคณะจังหวั ด
แล้วแต่กรณี พิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการดังกล่าวในวรรคสอง พ้นจากหน้าที่ ในเมื่อผู้ แต่งตั้งให้พ้นจากหน้าที่ หรือ
ผู้แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง
เมื่ อมี การแต่งตั้ งหรื อพ้นจากหน้ าที่ แล้ ว ให้ แจ้ งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะภาค
เพื่อทราบ
ส่วนที่ ๔
เจ้าคณะอาเภอ
ข้ อ ๑๘ พระภิ ก ษุ ผู้ จ ะด ารงต าแหน่ ง เจ้ า คณะอ าเภอ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ โ ดยเฉพาะ
อีกส่วนหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๑๐ กับมีสานักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
(๒) กาลังดารงตาแหน่งรองเจ้าคณะอาเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๒ ปี หรือ
(๓) กาลังดารงตาแหน่งเจ้าคณะตาบลในอาเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๔ ปี หรือ
(๔) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ตรีขึ้นไป หรือ
เป็นเปรียญธรรมไม่ต่ากว่า ๔ ประโยค
ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่ได้หรือได้ แต่ไม่เหมาะสม
เจ้าคณะภาคอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่
ข้อ ๑๙ ในการแต่ ง ตั้ ง เจ้ า คณะอ าเภอในจั ง หวั ด ใด ให้ เ จ้ า คณะจั ง หวั ด นั้ น คั ด เลื อ ก
พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๑๘ เสนอเจ้าคณะภาค เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยอนุมัติ
ของเจ้าคณะใหญ่
ข้ อ ๒๐ ในการแต่ ง ตั้ ง รองเจ้ า คณะอ าเภอ ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ใ นข้ อ ๑๙ มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้า คณะอาเภอหรือเลขานุการรองเจ้าคณะอาเภอ
ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยอนุโลม
๘๙ คู่มือพระสังฆาธิการ

ในการแต่ งตั้ งเลขานุ การดั งกล่ าวในวรรคแรก ให้ เจ้ าคณะอ าเภอหรือรองเจ้ าคณะอาเภอ
แล้วแต่กรณี พิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการดังกล่าวในวรรคสอง พ้นจากหน้าที่ ในเมื่อผู้ แต่งตั้งให้พ้นจากหน้าที่ หรือ
ผู้แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อมีการแต่งตั้งหรื อพ้นจากหน้าที่แล้ว ให้ แจ้งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะจังหวัด
เพื่อทราบ
ส่วนที่ ๕
เจ้าคณะตาบล
ข้อ ๒๒ พระภิกษุผู้จะดารงตาแหน่งเจ้าคณะตาบล ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง
ดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๕ กับมีสานักอยู่ในเขตอาเภอนั้น และ
(๒) กาลังดารงตาแหน่งรองเจ้าคณะตาบลนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๒ ปี หรือ
(๓) กาลังดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสในตาบลนั้นมาแล้วไม่ต่ากว่า ๔ ปี หรือ
(๔) เป็ นพระภิกษุมีสมณศักดิ์ หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรม
หรือเป็นนักธรรมชั้นเอก
ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่ได้หรือได้แต่ไม่เหมาะสม
เจ้าคณะจังหวัดอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี โดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค
ข้อ ๒๓ ในการแต่งตั้ งเจ้ าคณะต าบลในอาเภอใด ให้ เจ้าคณะอ าเภอนั้ นคั ดเลื อกพระภิ กษุ
ผู้ มี คุณ สมบั ติต ามข้ อ ๖ และข้อ ๒๒ เสนอเจ้ า คณะจั ง หวั ดพิ จ ารณาแต่ง ตั้ง เมื่อ ได้แ ต่ง ตั้ งแล้ ว
ให้แจ้งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะภาคเพื่อทราบ
ข้อ ๒๔ ในการแต่งตั้งรองเจ้าคณะตาบล ให้นาบทบัญญัติในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะตาบล ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยอนุโลม
ในการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะตาบล ให้เจ้าคณะตาบลพิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุ การเจ้ าคณะต าบล พ้ นจากหน้ าที่ ในเมื่ อผู้ แต่ งตั้ งให้ พ้ นจากหน้ าที่ หรื อผู้ แต่ งตั้ ง
พ้นจากหน้าที่
เมื่อมีการแต่งตั้งหรื อพ้ นจากหน้ าที่แล้ ว ให้แจ้งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะอาเภอ
เพื่อทราบ

๙๐ คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๖
เจ้าอาวาส
ข้อ ๒๖ พระภิกษุผู้จะดารงตาแหน่งเจ้าอาวาส ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง
ดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๕ และ
(๒) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น
ข้อ ๒๗ ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตาบลใด ให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าคณะอาเภอ รองเจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล รองเจ้าคณะตาบล เจ้าสังกัด ถ้าไม่มี
รองเจ้าคณะอาเภอ ไม่มีรองเจ้าคณะตาบล ให้เจ้าคณะอาเภอเลือกเจ้าอาวาสในตาบลนั้นรวมกัน
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ รูป ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และ ข้อ ๒๖
แล้วให้เจ้าคณะอาเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ถ้า พระภิ ก ษุ ผู้ จ ะด ารงต าแหน่ ง เจ้ า อาวาสวั ด นั้ น ดารงต าแหน่ง เจ้ า คณะจัง หวั ด อยู่ ด้ ว ย
ให้เจ้าคณะอาเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัด เพื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ ๒๘ ในการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากพระอารามหลวง
ให้เจ้าอาวาสวัดนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๒๖ และระบุหน้าที่
ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ ๒๙ พระภิ ก ษุผู้ จ ะด ารงต าแหน่ง เจ้า อาวาสพระอารามหลวงในกรุ งเทพมหานคร
ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๑๐
(๒) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ และ
(๓) มีสมณศักดิ์
(ก) ไม่ต่ากว่าพระราชาคณะชั้นราช สาหรับพระอารามหลวงชั้นเอก
(ข) ไม่ต่ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ สาหรับพระอารามหลวงชั้นโท
(ค) ไม่ต่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก สาหรับพระอารามหลวงชั้นตรี
ข้อ ๓๐ พระภิกษุผู้จะดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๑๐
(๒) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ และ
(๓) มีสมณศักดิ์

๙๑ คู่มือพระสังฆาธิการ

(ก) ไม่ต่ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ สาหรับพระอารามหลวงชั้นเอก
(ข) ไม่ต่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก สาหรับพระอารามหลวงชั้นโท
(ค) ไม่ต่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นโท หรือพระครูสัญญาบัตรที่มี
นิตยภัตไม่ต่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นโท สาหรับพระอารามหลวงชั้นตรี
ข้อ ๓๑ ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กพระภิ ก ษุ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๖ และข้ อ ๒๙ หรื อ ข้ อ ๓๐ แล้ ว แต่ ก รณี
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อมหาเถรสมาคมพิจารณา
ถ้า พระภิ กษุ ผู้ จ ะด ารงต าแหน่ ง เจ้ า อาวาสพระอารามหลวง ตามข้ อ ๒๙ หรื อ ข้ อ ๓๐
แล้ ว แต่ก รณี ด ารงตาแหน่ ง เจ้ า คณะจั ง หวั ดอยู่ ด้ว ย ให้ เป็ นหน้า ที่ ของเจ้า คณะภาคด าเนิ นการ
ตามความในวรรคต้น
ข้อ ๓๒ ในการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ให้เจ้าอาวาส
พระอารามหลวงนั้ น พิ จ ารณาคั ด เลื อ กพระภิ ก ษุ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๖ และข้ อ ๒๖ และระบุ
หน้ า ที่ ที่ ต นจะมอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ แ ล้ ว รายงานเจ้ า คณะจั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ารณาเสนอตามล าดั บ
จนถึงมหาเถรสมาคม
ข้อ ๓๓ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระอารามหลวง ตามมติมหาเถรสมาคม

ส่วนที่ ๗
ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
ข้อ ๓๔ การแต่งตั้งที่ปรึ กษาเจ้ าคณะตามข้อ ๒๙ แห่ งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปดังนี้
พระสั งฆาธิ การผู้ ดารงต าแหน่ ง หรื อเคยดารงต าแหน่ ง เจ้ าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค
เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ รองเจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล และ
รองเจ้าคณะตาบล ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์ ให้ยกย่องเชิดชู
เป็ น ที่ป รึ กษาเจ้ าคณะในชั้น นั้ น ๆ เว้น แต่ทุ พพลภาพ หรือพิการ ถ้ายังมีค วามเหมาะสม หรื อ
ยั ง หาผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในชั้ น นั้ น ๆ ไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ แ ต่ ไ ม่ เ หมาะสม มหาเถรสมาคมจะพิ จ ารณา
ให้ดารงตาแหน่งเดิมต่อไปอีกไม่เกิน ๓ ปี เฉพาะกรณี
ในการแต่ง ตั้งที่ป รึ กษา ให้ ผู้ บั ง คับบัญชาใกล้ ชิ ดเสนอตามล าดับ จนถึงมหาเถรสมาคม
พิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม
๙๒ คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๘
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๕ เมื่อได้มีการแต่งตั้งพระภิกษุให้ดารงตาแหน่งตามหมวด ๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม
นี้แล้ว ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งแจ้งให้กรมการศาสนาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

หมวด ๓
การพ้นจากตาแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการ
ข้อ ๓๖ พระสังฆาธิการย่อมพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ เมื่อ
(๑) ถึงมรณภาพ
(๒) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสานักอยู่
(๕) ยกเป็นกิตติมศักดิ์
(๖) รับตาแหน่งหน้าที่เจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะอื่น
(๗) ให้ออกจากตาแหน่งหน้าที่
(๘) ถูกปลดจากตาแหน่งหน้าที่
(๙) ถูกถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๓๗ พระสั งฆาธิการรู ป ใดประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งหน้าที่ก็ย่อมทาได้ เมื่อ
ผู้มีอานาจแต่งตั้งได้พิจารณาอนุญาตแล้ว จึงเป็นอันพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ พ ระสั ง ฆาธิ ก ารทุ ก ต าแหน่ ง เว้ น เจ้ า คณะใหญ่ เจ้ า คณะภาค
รองเจ้าคณะภาค ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสานักอยู่ คือ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอาเภอ รองเจ้ าคณะอาเภอ ย้ายออกไปจากจังหวัดนั้น เจ้าคณะตาบล รองเจ้ าคณะตาบล
ย้ายออกไปจากอาเภอนั้น พระสังฆาธิการรูปนั้นย่อมพ้นจากตาแหน่งหน้าที่นั้น เว้นแต่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รักษาการแทนในตาแหน่งเดิม
ข้อ ๓๙ พระสั ง ฆาธิ ก ารรู ป ใดด ารงต าแหน่ ง หน้ า ที่ โ ดยเรี ย บร้ อ ยตลอดมาจนถึ ง ชรา
ทุพพลภาพ หรือพิการ สมควรได้รับปลดเปลื้องภาระเพื่อให้พักผ่อนหรือรักษาตัว ก็ให้ผู้มีอานาจ
แต่งตั้งพิจารณายกเป็นกิตติมศักดิ์
ข้อ ๔๐ พระสังฆาธิการดารงตาแหน่งเจ้าคณะ หรือรองเจ้าคณะ ได้เพียงตาแหน่งเดียว
ข้อ ๔๑ การให้ อ อกจากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ให้ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง กระท าได้ ในกรณี
ที่พระสังฆาธิการหย่อนความสามารถไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตน
๙๓ คู่มือพระสังฆาธิการ

ข้ อ ๔๒ การปลดและการถอดถอนจากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในหมวด ๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้
ข้อ ๔๓ เมื่อพระสังฆาธิการพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๓๖
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานโดยลาดับจนถึงผู้มีอานาจแต่งตั้งภายใน ๓๐ วัน และให้ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
แจ้งให้กรมการศาสนาทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวด ๔
จริยาพระสังฆาธิการ
ส่วนที่ ๑
จริยา
ข้อ ๔๔ พระสังฆาธิการต้องเอื้อเฟื้อต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง
กฎมหาเถรสมาคม ข้อ บั งคั บ ระเบี ย บ คาสั่ ง มติ ประกาศ พระบั ญชาสมเด็ จพระสั ง ฆราช
สังวรและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเคร่งคัด
ข้อ ๔๕ พระสังฆาธิการต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบ
ด้วยอานาจหน้าที่ ถ้าไม่เห็นพ้องด้วยคาสั่งนั้นให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง และเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมาแล้วนั้น แต่ผู้สั่งมิได้ถอน หรือ
แก้คาสั่งนั้น ถ้าคาสั่งนั้นไม่ผิดพระวินัยต้องปฏิบัติตาม แล้วรายงานจนถึงผู้สั่ง
ในกรณีที่มีการทัดทานคาสั่งดังกล่าวในวรรคแรก ให้ผู้สั่งรายงานเรื่องทั้งหมดไปยังผู้บังคับ
บัญชาเหนือตน เพื่อพิจารณาสั่งการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมิให้ทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
พิเศษเป็นครั้งคราว
ข้อ ๔๖ พระสังฆาธิการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหาย
แก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา และห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ ๔๗ พระสังฆาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และห้ามมิให้ใช้อานาจหน้าที่ในทาง
ที่ไม่สมควร
ข้อ ๔๘ พระสังฆาธิการต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง
ข้อ ๔๙ พระสังฆาธิการต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในทางที่ชอบ
ข้อ ๕๐ พระสังฆาธิการต้องอานวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา
ข้อ ๕๑ พระสังฆาธิการต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผย
๙๔ คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๒
การรักษาจริยา
ข้อ ๕๒ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น มีหน้าที่ควบคุม ดูแล แนะนา ชี้แจง หรือสั่งให้
ผู้อยู่ในบังคับบัญชา ปฏิบัติตามจริยาโดยเคร่งครัด
ถ้าผู้บังคับบัญชารู้อยู่ ว่าผู้อยู่ในบังคับบัญชาละเมิดจริยา ต้องพิจารณาว่าความละเมิด
ของผู้อยู่ในบังคับบัญชารูปนั้น อยู่ในอานาจที่ตนจะสั่งลงโทษได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในอานาจที่ตน
จะสั่งลงโทษได้ ก็ให้สั่งลงโทษ แล้วรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน ถ้าเห็นว่าความละเมิดนั้น
ควรจะลงโทษหนั กกว่าที่ตนมีอานาจจะลงโทษได้ ก็ให้ รายงานผู้ บังคับ บัญชาเหนือตนขึ้นไป
เพื่อพิจารณาลงโทษตามควร
ผู้บังคับบัญชารูปใด ไม่จัดการลงโทษผู้อยู่ในบังคับบัญชาที่ละเมิดจริยาหรือจัดการลงโทษ
โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชารูปนั้นละเมิดจริยา
ข้อ ๕๓ พระสังฆาธิการรูปใด ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยา ต้องปฏิบัติ
ตามทันที ถ้าเห็นว่าคาสั่งลงโทษไม่เป็นธรรม ก็มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
มหาเถรสมาคมว่าด้วยการร้องทุกข์ แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นการร้องทุกข์เท็จ ให้ถือว่าเป็นการละเมิด
จริยาอย่างร้ายแรง

ส่วนที่ ๓
การละเมิดจริยา
ข้อ ๕๔ พระสังฆาธิการรูปใดประพฤติละเมิดจริยา ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่
(๒) ปลดจากตาแหน่งหน้าที่
(๓) ตาหนิโทษ
(๔) ภาคทัณฑ์
ข้อ ๕๕ การถอดถอนจากตาแหน่ งหน้าที่นั้น จะทาได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยา
อย่างร้ายแรง แม้ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่
(๒) ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเกินกว่า ๓๐ วัน
(๓) ขัดคาสั่งอันชอบด้วยการคณะสงฆ์ และการขัดคาสั่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์
๙๕ คู่มือพระสังฆาธิการ

(๔) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การ
คณะสงฆ์
(๕) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ในกรณีเช่น นี้ ให้ ผู้ บังคับบั ญชาใกล้ชิดรายงานโดยล าดับจนถึงผู้มีอานาจแต่งตั้ง เมื่อได้
สอบสวนและได้ความจริงตามรายงานนั้นแล้ว ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งสั่งถอดถอนจากตาแหน่งหน้าที่ได้
ข้อ ๕๖ พระสังฆาธิการรู ป ใดต้องอธิกรณ์ หรือถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีอาญา และอยู่
ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย หรือมีกรณีต้องหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง และอยู่ในระหว่าง
สอบสวน ถ้าผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นว่า จะให้คงอยู่ในตาแหน่งหน้าที่ในระหว่างพิจารณาหรือ
สอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่การคณะสงฆ์ จะสั่งให้พักตาแหน่งหน้าที่ก็ได้
การให้พักจากตาแหน่งหน้าที่นั้น ให้พักตลอดเวลาที่พิจารณาหรือสอบสวน เมื่อพิจารณา
หรือสอบสวนเสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าพระสังฆาธิการที่ถูกสั่งให้พักนั้นไม่มีความผิด และไม่มีมลทิน
ความผิดเลย ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งให้พักต้องสั่งให้พระสังฆาธิการรูปนั้นกลับดารงตาแหน่งเดิม
เมื่อได้สั่งพักจากตาแหน่งหน้าที่นั้น หรือสั่งให้กลับดารงตาแหน่งเดิมแล้ว ให้รายงาน
โดยลาดับจนถึงผู้มีอานาจแต่งตั้ง และจึงให้กรมการศาสนาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสั่ง
แต่ถ้าปรากฏว่าถึงแม้การพิจารณาหรือสอบสวนจะไม่ได้ความสัตย์ว่าได้กระทาผิด แต่มีมลทิน
หรือมัวหมอง ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งพิจารณา ถ้าเห็นว่าจะให้กลับเข้ารับหน้าที่อีก อาจเสียหายแก่
การคณะสงฆ์ ก็สั่งปลดจากตาแหน่งหน้าที่ได้
ข้อ ๕๗ พระสังฆาธิการรูปใด ได้รับโทษฐานละเมิดจริยาตามข้อ ๕๔ (๑) หรือ (๒) ต้องพ้น
จากตาแหน่งพระสังฆาธิการทุกตาแหน่ง
ข้อ ๕๘ การต าหนิ โ ทษนั้ น จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ พระสั ง ฆาธิ ก ารรู ป ใดละเมิ ด จริ ย าซึ่ ง
ไม่ร้ายแรงถึงกับถอดถอนหรือปลดจากตาแหน่งหน้าที่ มีเหตุที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปรานี ในกรณี
เช่นนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งตาหนิโทษ โดยแสดงความผิดของพระสังฆาธิการรูปนั้น ให้ปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษร และจะให้ทาทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้
การตาหนิโทษเช่นนี้ ให้มีการกาหนดไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันสั่งลงโทษ แต่เมื่อผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าพระสังฆาธิการรูปนั้นกลับปฏิบัติดีในทางการคณะสงฆ์พอควรแล้ว จะสั่งลบล้างการตาหนิโทษ
ก่อนครบกาหนดก็ได้ หากในระหว่างกาหนดที่สั่งลงโทษไว้ พระสังฆาธิการ รูปนั้นละเมิดจริยาในกรณี
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซ้าอีก ให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง
ข้อ ๕๙ กรณีดังกล่าวแล้วในข้อ ๕๘ ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่ายังไม่ควรลงโทษถึงตาหนิโทษ
ควรลงโทษเพียงภาคภัณฑ์ ก็ให้มีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ได้ โดยแสดงความผิดของพระสังฆาธิการ
รูปนั้นให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และจะให้ทาทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้
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การลงโทษภาคภัณฑ์นี้ ให้มีกาหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันสั่งลงโทษ แต่เมื่อผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าพระสังฆาธิการรูปนั้นกลับปฏิบัติดีในทางการคณะสงฆ์พอควรแล้ว จะสั่งลบล้างการภาคทัณฑ์
ก่อนครบกาหนดก็ได้ หากในระหว่างกาหนดที่สั่งลงโทษไว้ พระสังฆาธิการรูปนั้นละเมิดจริยาอีกให้
ลงโทษสถานอื่นถัดขึ้นไปตามควรแก่กรณี
ข้อ ๖๐ เมื่ อ ได้ มี ก ารลงโทษตามข้ อ ๕๘ หรื อ ข้ อ ๕๙ แล้ ว ให้ ผู้ สั่ ง ลงโทษรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบ

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๑ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้พ้นจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศกฎมหาเถรสมาคมในแถลงการณ์คณะสงฆ์
เป็นต้นไป
ตราไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการโอนอานาจหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
มาเป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
--------------------หลักการ
โอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เหตุผล
ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การโอนอ านาจหน้ า ที่ ข อง
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้มีสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และให้โอน
บรรดากิจการ อานาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง
และอัตรากาลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของกรมการศาสนา เฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวกับ
กิจการคณะสงฆ์มาเป็นของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นไปตามระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นต้องตรากฎมหาเถรสมาคมนี้
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