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จุดมุงหมายของรายวิชา
          เพื่อใหนิสิตมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไป          เพื่อใหนิสิตมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหาร  การบริหารงานคณะสงฆ  สถาบันสงฆ
ของไทย  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับพระสงฆ  
ที่เปนการจัดระเบียบการบริหารของผูบริหารตรงกับความตองการ



บทที่ ๑  การ
บริหาร

สังคมของมนุษย เปนสังคมที่มกีารรวมตัวเปนกลุม 
หมูเหลา เปนชุมชนขนาดตาง ๆ ตั้งแตหมูบาน ตําบล เมือง 
และประเทศ จึงตองมีการจัดระบบระเบียบของสงัคม 
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ เปนไปดวยความเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ เปนไปดวยความ
เรียบรอย เพื่อความอยูรอดสงบสุข และบังเกิด
ความกาวหนาในชุมชนเหลานั้น จึงเปนสาเหตุใหเกิด
"สถาบันสังคม" และ "การบริหาร" ขึ้นมา 
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๑. Peter F. Drucker : การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น 

 ๒. Harold koontz : การบริหาร คือ การดําเนินงานให ๒. Harold koontz : การบริหาร คือ การดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการอาศัยคน เงิน วัตถุ
สิ่งของ เปนปจจัยในการปฏิบัติงาน 



 ๓. Herbert A. simon : การบริหาร คือ กิจกรรมที่บคุคล
ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน 



๔. วิจิตร ศรีสอานและคณะไดสรุปสาระสําคัญของการบริหารไวดังนี้ 
     ๔.๑ การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
     ๔.๒ รวมมือกนัทาํกิจกรรม
     ๔.๓ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
     ๔.๔ โดยการใชกระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสม 
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 การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและ
ศิลปของบคุคลตั้งแต ๒ คน ขึ้นไป รวมมือกันดําเนิน
กิจกรรมหรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน โดย
อาศัยกระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหารเปน
ปจจัยอยางประหยัด และใหเกิดประโยชน สูงสุด 



ปจจัยการบริหาร
ปจจัยการบริหารที่สําคัญ คือ 3Ms 

๑. คน (Men)
๒. เงิน (Money)
๓. วัสดุเครื่องมอืเครื่องใช (Materials



ปจจัยการบริหาร
Prof. Peter Drucker 

๑. คน (Men)
๒. เงิน (Money)
๓. วัสดุเครื่องมอืเครื่องใช(Materials)
๔. อํานาจหนาที่ (authority)๔. อํานาจหนาที่ (authority)
๕. เวลา (time)



ปจจัยการบริหาร
ระยะหลัง มีผูเสนอวาปจจัย ๕ ที่กลาวมายังไมพอ ควรเพิ่มอีก 

๑. คน (Men)
๒. เงิน (Money)
๓. วัสดุเครื่องมอืเครื่องใช(Materials)๓. วัสดุเครื่องมอืเครื่องใช(Materials)
๔.อํานาจหนาที่ (authority)
๕. เวลา (time)
๖. จิตใจในการทํางาน (mind)
๗. อุปกรณอํานวยความสะดวก (facilities)



หนาที่ของผูบริหาร
๑. การเปนผูนํา
๒. การจัดระเบียบ   
๓. การประสานงาน

         ๔. การรับผิดชอบ



กระบวนการบริหาร (POSDIR)
๑. การวางแผนงาน (Planning)
๒. การจัดองคการ ( Organizing )
๓. การจัดคนงาน ( Staffing )

      ๔. การอํานวยการ ( Directing )
      ๕. การนําสิ่งใหมเขามาใช(Innovation)      ๕. การนําสิ่งใหมเขามาใช(Innovation)
       ๖. การวิจัย ( Research)



๑. หนาที่ในการวางแผน (Planning)
๑. กําหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย
๒. พิจารณาขอมูล ขอเท็จจริงที่มีอยู
๓. และปญหาในอนาคต
๔. กําหนดการประสานงาน ควบคุมงาน๔. กําหนดการประสานงาน ควบคุมงาน
๕. จะใหใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด วิธีใด
๖. ประเมินผล แกไขปรับปรุงแผน



๒. หนาที่ในการจัดองคการ (Organizing)
๑. จัดตั้งหนวยงาน จัดระเบียบองคการ
๒. กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

              สายการบังคับบัญชา
๓. วิเคราะหการจัดหนวยงาน 
๔ การปรับปรุงหนวยงาน  ๔. การปรับปรุงหนวยงาน 



๓. หนาทีใ่นการจัดคนเขาทํางาน (Staffing)
๑. คัดเลือกคน ฝกอบรมทักษะในงาน
๒. ยึดเหนี่ยวน้ําใจคน
๓. จัดการบริหารงานบุคคลตามหลักวิชา 
     ระบบอปุถัมภหรือระบบคุณวุฒิ      ระบบอปุถัมภหรือระบบคุณวุฒิ 



๔. หนาที่ในการอํานวยการ ( Directing )
   ๑. จัดใหมีการประสานงาน ในสายงานการปกครอง

             บังคับบัญชา
๒. จัดลําดับความสําคัญของงานกอนหลัง
๓. มอบอํานาจหนาที่ กระจายอํานาจ๓. มอบอํานาจหนาที่ กระจายอํานาจ

              หรือรวมอํานาจการบริหาร 
              ออกคําสั่งดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร

๔. การพิจารณาใชคนใหเหมาะกับงาน 



๕. หนาที่ในการควบคุมงาน (Control) 
กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลงาน เพื่อดู

–  ความกาวหนา
–  อุปสรรค 
–  ความพอใจของลกูคา–  ความพอใจของลกูคา
–  งานไดมาตรฐานที่กําหนดหรือไม



บทที่ ๒  การบริหารงานคณะสงฆในสมัยตางๆ

การบริหารงานคณะสงฆสมัยตางๆ

การบริหารคณะสงฆ มีมาแลวตั้งแตพุทธกาล 
หลักที่ใชคือ พระธรรมวินัย หลักที่ใชคือ พระธรรมวินัย 



เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว เกิดความไม
เรียบรอยขึ้น จึงไดมีการทําปฐมสังคายนาขึ้น ที่เมอืงรา
ชคฤห โดยมีพระมหากัสสปะเปนประธาน การบริหารคณะ
สงฆ ก็เรียบรอยมาไดระยะหนึ่ง ตอมาก็เกดิ ถือลัทธิ
ตางกัน เกิดความไมเรียบรอยขึ้นอีก เปนเชนนี้ตลอดมา



เมื่อพระพุทธศาสนาลวงมาไดประมาณ ๒๐๐ ป เศษ พระ
เจาอโศกมหาราชไดครอบครอง อาณาจักรอินเดีย อยาง
กวางขวาง พระองคเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดยก
พระพุทธศาสนาเปนประธาน สําหรับประเทศเปนครั้งแรก 

ตอมาพวกเดียรถีย ไดปลอมตนเขาบวชเปนพระภิกษุใน
พุทธศาสนา เพื่อแสวงประโยชนสวนตนเปนอันมาก  เกิด
ความไมเรียบรอยขึ้นในสังฆมณฑล 



พระเจาอโศกมหาราชจึงทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตร 
เปนประธานสังคายนาพระธรรมวินัยที่เมืองปาตลีบุตร เมื่อ 
พ.ศ. ๒๓๖ วางระเบียบพระธรรมวินัยใหรวมลงเปนอยาง
เดียวกัน สังฆมณฑลจึงเกิดความเรียบรอยสืบตอมา



เมื่อพระพุทธศาสนาไดเผยแผออกไปยังประเทศตาง ๆ การ
บริหารสังฆมณฑลจงึตองอนโุลมไปตามแบบแผน 
ประเพณีของประเทศนั้น ๆ ในบางสวน เพื่อใหพุทธจักร
และอาณาจักรเปนไปดวยดีทั้งสองฝาย 

สรุปแลว  พระภิกษุสงฆมีกฎหมาย ที่พึงปฏิบัติอยูสาม
ประเภทคือ พระวินัย จารีต และกฎหมายแผนดิน



การบริหารคณะสงฆสมัยสุโขทัย

ประมาณป พ.ศ. ๑๘๐๐ ประชาชนในดินแดนแหงนี้ 
ไดรับนับถือพระพุทธศาสนา แบบเถรวาทเดิมสมัยพระ
เจาอโศกมหาราช แบบมหายาน  แบบเถรวาทอยาง
พุกาม และแบบ เถรวาทอยางลังกา สืบกนัมาพุกาม และแบบ เถรวาทอยางลังกา สืบกนัมา
ตามลําดับ



จากหลักฐานในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช แหง
ราชอาณาจักรสุโขทยั พบวามี สังฆราช ปูครู มหาเถระ 
และเถระ ในสมัยนี้นาจะมีพระสังฆราชมากกวาองคเดียว 
เพราะทางราชอาณาจักร มีทัง้เมืองในปกครองโดยตรง 
และเมืองประเทศราชมีเจาปกครอง จึงนาจะมีสังฆราช
ของตนเองดวย



คณะสงฆสมัยสุโขทัย แบงออกเปน ๒ คณะ คือ คามวาสี 
และอรัญวาสี จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆเปนฝายขวา 
และฝายซาย มีราชทินนาม สําหรับสังฆนายกตามแบบ
ลังกา ฝายขวาคือพระสังฆราชอยูวัดมหาธาตุ และมีพระครู
อยูวัดตาง ๆ เปนสังฆนายกชั้นรองลงมาอกี ๓ องค ฝาย
ซายมีพระครูธรรมราชาอยูวัดไตรภูมิปาแกว และพระครูวัดซายมีพระครูธรรมราชาอยูวัดไตรภูมิปาแกว และพระครูวัด
ตาง ๆ เปนสังฆนายกรองลงมาอกี ๒ องค



การบริหารคณะสงฆสมัยอยุธยา

ในตอนแรกคลายกับสมัยสุโขทยั คือ เปนคณะคามวาสี
และคณะอรัญวาสี ตอมามีพระสงฆไทยไปศึกษาพระ
ธรรมวินัย ที่เมืองลังกา แลวกลับมาประพฤติปฏิบัติ 
เครงครัดกวาคณะสงฆไทยที่เปนอยูเดิม จึงไดมีการตั้งเครงครัดกวาคณะสงฆไทยที่เปนอยูเดิม จึงไดมีการตั้ง
คณะขึ้นอีกหนึ่งคณะคือ คณะปาแกว ซึ่งตอมาเรียกวา
คณะคามวาสี ฝายขวา



สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๑๙๙๘) ทรง
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาก ทรงออกผนวชถึง ๘ เดือน 

ในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๖๓-๒๑๗๑) ไดโปรด
เกลา ฯ ใหสรางพระไตรปฎกไวจบบริบูรณ



ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. ๒๑๗๓-

๒๒๗๕) มผีูนิยมบวชเรียนกันมากทําใหมีคนหลบเลี่ยง
ราชการไปบวชกันมาก จนตองมกีารออกมาตรการใหมีการ
สอบความรู

พระภิกษุ สามเณรทีม่าบวชโดยไมมีความรูในพระศาสนา 
ถูกบังคับใหลาสิกขาเปนอันมากถูกบังคับใหลาสิกขาเปนอันมาก



ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกฐ (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๑๐) เกิด
มีประเพณีวา ผูที่จะเขารับราชการเปนขุนนาง ขาราชการ 
มียศฐาบรรดาศักดิ์ ตองไดบวชมาแลวจึงจะทรงแตงตั้ง 

ในหวงเวลานี้ ทางลังกาเกิดสูญสิ้นพุทธศาสนวงศ กษัตริย
ลังกาตองสงราชทูตมาขอคณะสงฆไทยไปตั้งสยามวงศ
หรืออุบาลวีงศที่ลังกา สืบตอมาจนถึงปจจุบันหรืออุบาลวีงศที่ลังกา สืบตอมาจนถึงปจจุบัน



การบริหารคณะสงฆสมัยปลายอยุธยา ถือพระธรรมวินัยเปน
หลัก ทางดานอาณาจักรไดอาศัยพระบรมราชูปถัมภ จาก
พระมหากษัตริย ทําใหคณะสงฆเปนระเบียบเรียบรอย และ
เจริญกาวหนา สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาไปยัง
ตางประเทศได 



การปกครองและการตั้งสมณศักดิ์ มีตําแหนงสังฆนายก เปน 
๓ ระดับคือ สมเด็จพระสังฆราช พระสังฆราชาคณะและพระ
ครู เจาคณะเมืองใหญเปนที่สงัฆราชา เจาคณะเมืองเล็ก
เปน
พระครู พระสังฆปรินายกเปนสมเด็จพระสังฆราช 

บรรดาพระสงฆ ตางชาติเชน มอญ ลาว เปนตน บรรดาพระสงฆ ตางชาติเชน มอญ ลาว เปนตน 
ใหพระครูเปนหัวหนาดูแล โดยแบงการปกครองสงฆไว
ดังนี้



 คณะคามวาสีฝายซาย สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี 
วัดหนาพระธาตุเปนเจาคณะ มีฐานานุกรม ๑๐ รูป มี
พระราชาคณะในกรุงเปนเจาคณะรอง ๑๗ รูป ๑๗ วัด มีพระ
ครูหัวเมืองฝายเหนือขึ้นไปปกครอง ๒๔ รูป ๒๒ เมือง ใน
จํานวนนี้ เมืองพิษณุโลกมีสังฆราชาและมีพระครูที่ขึ้นกับ
คณะพิษณุโลก ๓ เมอืง ๓ รูป เมืองสุโขทยัมีสังฆราชา 

เมืองลพบรุี สวางคบุรีและนครราชสีมา มีพระครูเปนที่
สังฆราชา เมืองปรันตะประเทศ มีพระครูเปนเจาคณะ ๓ 
รูป มีเมืองที่ไมมีพระครู ๒๖ เมือง



คณะคามวาสีฝายขวา พระวันรัตวัดปาแกวเปนเจาคณะ มี
พระฐานานุกรม ๑๑ รูป มีพระราชาคณะในกรุงเปน เจา
คณะรอง ๑๗ รูป ๑๗ วัด คณะหัวเมืองปกษใต มีพระครูหัว
เมือง ๕๖ รูป ๒๖ เมอืง เมอืงราชบุรี เพชรบุรี และจันทบุรี 
มีพระครูเปนที่สังฆราชา มีหัวเมืองไมมีพระครู อีก ๒๐ 
เมือง



คณะอรัญวาสี พระพุทธาจารย วัดโบสถราชเดชะ เปนเจา
คณะปกครองคณะสงฆฝายสมถวิปสสนา ทั้งในกรุง และ
นอกกรุง เจาคณะรอง ๗ รูป ๗ วัด และพระครูฝายวิปสสนา 
พระครูเจาคณะสามัญ พระครูเจาคณะลาว ขึ้นอยูใน
ปกครองดวย



การบริหารคณะสงฆสมัยกรุงธนบุรี

หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ 
พระพุทธศาสนาไมวาจะเปนวัดวาอารามและพระสงฆ
รวมทั้งคัมภีร และศิลปกรรม จิตรกรรมทางพุทธศาสนา ก็
ไดถูกทําลายไปดวยอยางยอยยับ เมื่อพระเจาตากสินไดถูกทําลายไปดวยอยางยอยยับ เมื่อพระเจาตากสิน
มหาราชขับไลกองทพั พมาออกไป จากราชอาณาจักร
และตั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานีขึ้นใหมแลว ก็ไดทรง
รวบรวมคณะสงฆตั้งเปนปกแผนขึ้นมาใหม 



โดยตั้งพระอาจารยจากวัดประดู ใหเปนสมเด็จ
พระสังฆราชองคแรกแหงกรุงธนบุรี เมื่อพระสังฆราช (ดี) 

สิ้นพระชนม ก็ไดตั้งพระอาจารยสี จากวัดบางหวาใหญ 
ซึ่งเปนพระราชาคณะสมัยกรุงศรีอยุธยาอยูวัดพนัญเชิง 
เปนสมเด็จพระสังฆราชไดทรงสงพระราชาคณะออกไป
จัดการสังฆมณฑล ตามหัวเมืองฝายเหนือ ซึ่งวิปริตไป
ตั้งแตเจาพระฝางตั้งแตเจาพระฝาง



ไดทรงใหเสาะแสวงหาพระไตรปฎก ทีก่ระจัดกระจายอยู 
ณ ที่ตาง ๆ มารวบรวมไว เพื่อใหเปนหลักในการบริหาร
คณะสงฆ ไดถูกถวนสมบูรณ ทรงสรางและปฏิสังขรณวัด
วาอารามเปนจํานวนมาก โดยโปรดเกลา ฯ ใหวาจาง
ขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือนรวมกันสรางพระ
อุโบสถ วิหาร เสนาสนะและกุฎีสงฆ มีจํานวนมากกวา 
๒๐๐ หลัง ๒๐๐ หลัง 



พระอารามที่ไดโปรดเกลา ฯ ใหสถาปนาขึ้นในรัชสมยั
ของพระองค ไดแก 

วัดราชคฤห (วัดบางยี่เรือเหนือ) 

พระอารามที่ทรงปฏสิงัขรณ ไดแก 
วัดระฆังโฆษิตาราม (วัดบางหวาใหญ) วัดระฆังโฆษิตาราม (วัดบางหวาใหญ) 
วัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) 

วัดอินทาราม (วัดบางยี่เรือใต) 
และวัดหงสรัตนาราม (วัดหงสอาวาสวิหาร) ฯลฯ
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา ฯ ทรงสรางและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา ฯ ทรงสรางและ
ปฏิสังขรณวัดหลายแหง ที่สําคัญไดแก วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
วัดสุทัศน ฯ วัดสระเกศ ฯ และวัดพระเชตุพน ฯ เปนตน 



เจานาย ขุนนาง ขาราชการก็พากันสรางวัด โดยเสด็จพระ
ราชกุศล กันมากเชน สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิง
หนาท ทรงสรางวัดมหาธาตุ ฯ เปนตน

ทรงแกไขความวิปริตในสังฆมณฑทหลายประการ เชน 
เปลี่ยนนามพระราชาคณะที่พองกับพระนาม พระพุทธเจาเปลี่ยนนามพระราชาคณะที่พองกับพระนาม พระพุทธเจา
เปนนามอืน่ ตั้งสมเด็จพระสังฆราช ตั้งพระราชาคณะ และ
ตั้งพระราชาคณะฝายรามัญ ที่วางอยู



โปรดเกลา ฯ ใหประชุมพระสงฆ และบัณฑิตทําการ
สังคายนาพระไตรปฎก เมือ่ป พ.ศ. ๒๓๓๑ แลวคัดลอกสราง
เปน พระไตรปฎกฉบับหลวง ๓ ฉบับ โปรดเกลา ฯ ใหมีการ
สอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนวัง
เจานาย และขาราชการชั้นผูใหญ 

ทรงตรากฎหมายพระสงฆ เพื่อควบคุมและกวดขันความ
ประพฤติของพระสงฆ รวม ๑๐ ฉบับ เปนการชําระพระศาสนา
ใหบริสุทธิ์ และทรงสบืตอประเพณีพระราชปุจฉาคณะสงฆ



การคณะสงฆในสมัยพระองค คงจัดตามแบบสมัยกรุงศรี
อยุธยา และมีการแกไขบางประการใหเหมาะสมแก สภาพ
ความเปนจริง เชน คณะอรัญวาสีมีนอยไมพอตั้งเปนคณะ จึง
คงมีเพียง ๒ คณะ คือ คณะเหนือ และคณะใต



ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา ฯ พระองคได
ทรงบูรณปฏิสังขรณวดัอรุณ ฯ วัดโมฬีโลก และวัดสุทัศน ฯ 
เปนตน โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระสังฆราช (มี) จัดสมณ
ฑูตไปสืบสวนศาสนาวงศในลังกาทวีป



ทรงมีพระราชดําริดวยสมเด็จพระสังฆราช ใหทําพิธีวิสาขบู
ชาขึ้นเปนครั้งแรก ในสมัยรัตนโกสนิทร และสมเด็จ
พระสังฆราช (มี) ไดขยายหลักสูตรการเรียนบาลี ๓ ชั้นเดิม 
คือ บาเรียนตรี โท เอก ซึ่งมมีาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
เปนเปรียญ ๙ ประโยค เปนเปรียญ ๙ ประโยค 

ตอมาสมัยสมเด็จพระสังฆราช (สุก) ไดโปรดใหสังคายนา
บทสวดมนต



การบริหารคณะสงฆในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา ฯ 
ถึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา ฯ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา ฯ ไดโปรดเกลา ฯ ใหพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา ฯ ไดโปรดเกลา ฯ ให
สรางพระไตรปฎกฉบับหลวงเพิ่มจํานวนขึ้นไวอีกหลาย
ฉบับใหครบสมบูรณกวาเดิม โปรดเกลา ฯ ใหแปล
พระไตรปฎกเปนภาษาไทย โดยเฉพาะในสวนที่เปน
พระสูตร 



ทรงสรางและปฏิสังขรณ พระอารามหลวง ทรงอุปการะ
อุดหนุนใหมีผูสราง และปฏิสังขรณวัดวาอารามขึ้นเปน
จํานวนมาก 

พระราชทานอุปถัมภ ภิกษุ สามเณร ที่สอบได ตลอดไปถึง
บิดามารดา 

โปรดเกลา ฯ ใหรวมพระอารามหลวง และวัดราษฎร ในโปรดเกลา ฯ ใหรวมพระอารามหลวง และวัดราษฎร ใน
กรุงเทพ ฯ เขาเปนคณะกลาง เมื่อรวมกับคณะเดิมจึงมี ๔ 
คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต คณะกลาง และคณะอรัญวาสี 
(มีแตตําแหนงเจาคณะ)



พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา ฯ ทรงสรางวัดบรมนิวาส วัด
โสมนสัวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดราชประดิษฐ และ วัด
มงกฎุกษัตริยาราม 

ทรงบูรณะพระปฐมเจดีย 
โปรดเกลา ฯ ใหมีพิธีมาฆบูชาขึ้นเปนครั้งแรก โปรดเกลา ฯ ใหมีพิธีมาฆบูชาขึ้นเปนครั้งแรก 
ใหการรับรองเปนทางการ แกพุทธศาสนามหายานขึ้นเปนครั้งแรก



การบริหารคณะสงฆ
ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา ฯ

พระองคไดทรงสรางวัดขึ้นใหม ๖ วัด โปรดเกลา ฯ ให
สรางโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้น ตามวัดตาง ๆ โดย
เริ่มที่เริ่มที่
วัดมหรรณพาราม ยายที่ ราชบัณฑิตบอกปริยัติธรรมแก
ภิกษุ สามเณร จากใน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมา
จัดเปนบาลีวิทยาลัย ขึ้นที่วัดมหาธาตุ ฯ ใหชื่อวา 
มหาธาตุวิทยาลัย 



ซึ่งตอมา ไดเปลี่ยนเปนมหาจุฬาราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศ จัดการเลาเรียนในหัว
เมือง เปนการประกาศเพื่อ ใหพระสงฆทั่วพระ
ราชอาณาจักรเอาใจใสสั่งสอนธรรมแกประชาชน และ
ฝกสอนวิชาความรูตาง ๆ แกกุลบุตรฝกสอนวิชาความรูตาง ๆ แกกุลบุตร



ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศ พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
คณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ เพื่อใหฝายพุทธจักรมีการปกครอง คูกัน
กับฝายพระราชอาณาจักร 

พระองคไดพระราชทานสมณศักดิ์แกพระหัวหนาพระจีน พระองคไดพระราชทานสมณศักดิ์แกพระหัวหนาพระจีน 
และพระญวณ โดยใหหัวหนาฝายจีน เปนพระอาจารย 
รองลงมาเปนผูชวย หัวหนาฝายญวณเปนพระครู 
รองลงมาเปนปลัด รองปลัดและผูชวย เดิมขึ้นกบักรมทาซาย 
ตอมาจึงยายมาขึ้นกับกระทรวงธรรมการ เปนการเริ่มตน
คณะสงฆจีนนิกายและอนัมนกิายในปจจุบัน



การบริหารคณะสงฆ
ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา ฯ 
ถึงพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา ฯ ไดโปรดเกลา ฯ ใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา ฯ ไดโปรดเกลา ฯ ให
ใช พุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) 

ตั้งแต วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๖ ดังนั้นวันที่ ๑ เมษายน 
จึงเปนวันขึน้ปใหม ในครั้งนั้น ไดมีเพลงมีเนือ้รองวา 
"วันที่หนึ่ง เมษายน ตั้งตนปใหม..."



สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
ริเริ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีกหลกัสตูรหนึ่ง เพิ่มเติม
จากการสอนบาลีสนามหลวง เรียกวา นักธรรม โดยมีการ
สอบครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๕๔



ในป พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให
จัดระเบียบสมณศักดิ์ใหม โดยแยกสมณศักดิ์ออกเปน ฝาย
ฐานันดร และฝายตําแหนง ฝายฐานันดรคือยศจัดเปน ๒๑ 
ขั้น ตั้งแตสมเด็จพระมหาสมณ ไปจนถึงพระพิธีธรรม ดังนี้



สมเด็จพระมหาสมณ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ
ชั้นหิรัญบตัรพระราชาคณะชั้นธรรม พระราชาคณะชั้นเทพ 
พระราชาชั้นราช พระราชาคณะชั้นสามัญ พระครู
สังฆปาโมกขหัวเมืองนิตยภัติ ๑๒ บาท และพระบาเรียน ๙ 
ประโยค 
พระครูนิตยภัติ ๘ บาท และบาทบาเรียน ๘ ประโยค 



พระครูนิตยภัติ ๖ บาท และพระบาเรียน ๗ ประโยค พระครู
เจาคณะรองหัวเมือง พระครูเจาคณะแขวงมีราชทินนาม 
พระครูปลัดและพระบาเรียน ๖ ประโยค พระครูวินัยธร พระ
ครูวินัยธรรมและพระบาเรียน ๕ ประโยค พระครูคูสวด และ
พระบาเรียน ๔ ประโยค 



พระปลัดของพระราชาคณะสามัญและพระบาเรียน ๓ 
ประโยค พระครูรองคูสวด พระครูสงฆและพระผูอุปการะ
โรงเรียนหนังสอืไทย พระครูเจาคณะแขวงไมมีราชทิน
นาม พระครูสมุหพระครูใบฎีกา พระสมุหและพระใบฎีกา 
พระถานานุกรมเจาอธิการและพระอุปชฌาย พระอธิการ 
พระพิธีธรรม



ฝายตําแหนง จัดเปน ๑๑ ลําดับ คือ สกลสงัฆปริณายก 
มหาสังฆปริณายกหรือเจาคณะใหญสังฆนายก หรือเจา
คณะรอง เจาคณะมณฑลและคณาจารยเอก รองเจาคณะ
มณฑล เจาคณะเมือง เจาคณะแขวงในกรุงเทพฯ ปลดัและ
คณาจารยโท รองเจาคณะเมือง เจาคณะหมวดใน
กรุงเทพฯ และคณาจารยตรีรองเจาคณะแขวง เจาอาวาส
และอาจารยใหญ รองเจาอาวาสและอาจารยรองและอาจารยใหญ รองเจาอาวาสและอาจารยรอง



พระบาทสมเด็จพระปกเกลา ฯ ไดโปรดเกลา ฯ ใหพิมพ
พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐจบละ ๔๕ เลม พระราชทานไปยัง
ตางประเทศดวย



ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
มีสาระที่สําคัญคือ จัดการปกครองสงฆใหอนุโลม
ตามระบอบการปกครองบานเมอืงเทาที่ไมขัดกับพระธรรม
วินัย
     สรุปแลวคณะสงฆไทย เปนลัทธิหินยานแบบเถร     สรุปแลวคณะสงฆไทย เปนลัทธิหินยานแบบเถร
วาท 
ยึดถือ พระธรรมวินัย อันเปนพุทธบัญญัติ
มีพระมหากษัตริยเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก 
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยตั้งแตสมัย
กรุงสุโขทัย เปนราชธานี จนถึงปจจุบัน
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สมเด็จพระสังฆราช เปนประมุข มหาเถรสมาคม 
แบงการปกครองออกเปน ๕ 
คือ หนเหนือ หนใต หนกลางหนตะวันออก คือ หนเหนือ หนใต หนกลางหนตะวันออก 
และคณะธรรมยุติและแยกการปกครองออกเปนภาค 
จังหวัด อําเภอ ตําบล และเจาอาวาส



บทที่ ๓
การแบงประเภทหนวยงานของคณะสงฆ 

ระบบสั่งการ อํานาจของพระสังฆาธิการทุกระดบั

การจัดโครงสรางการบริหารและการปกครองคณะสงฆในการจัดโครงสรางการบริหารและการปกครองคณะสงฆใน
ปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕



การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความตองการของ
รัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปน
นายกรัฐมนตรีที่มุงปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ
ใหสอดคลองกับนโยบายการปกครองประเทศ
ของจอมพลสฤษดิ์ ที่นิยมการรวบอํานาจการตัดสินใจ
เด็ดขาดไวกับผูนําที่เขมแข็ง



จอมพลสฤษดิ์เห็นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
กําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจกันนั้นนํามาซึ่ง ความลาชา
และความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็น
วาการแยกอํานาจบัญชาการคณะสงฆออกเปน ๓ ทาง คือ 
สังฆสภาคณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนระบบที่มผีลบั่น
ทอนประสทิธิภาพในการดําเนินกิจการคณะสงฆใหตอง
ประสบอุปสรรคและลาชาประสบอุปสรรคและลาชา
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สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
พอสรุปไดดังนี้

๑. ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ซึ่งหมาย รวมถึงการยกเลิกสงัฆสภา คณะสังฆมนตรี ซึ่งหมาย รวมถึงการยกเลิกสงัฆสภา คณะสังฆมนตรี 
และคณะวินัยธร สวนอํานาจที่องคกรทั้งสามเคยเปน
ผูใชแยกจากกันใหสมเด็จพระสังฆราช และมหาเถร
สมาคมเปนผูใช



๒. ผลที่ตามมาก็คือ การยกเลิกตําแหนงประธานสังฆ
สภา สังฆนายก และประธานคณะวินัยธร อํานาจหนาที่ของ
ตําแหนงทั้งสามถูกรวมกันเขาและมอบใหประธานกรรมการ
มหาเถรสมาคมเปนผูใช
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๓.๑ โดยตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก หรือประมขุสงฆ
ไทยทรงบัญชาการคณะสงฆเอง และทรงรับผิดชอบเอง
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ และ

๓.๒ โดยตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรง
บัญชาการคณะสงฆรวมกับมหาเถรสมาคมตามที่บัญญัติไวบัญชาการคณะสงฆรวมกับมหาเถรสมาคมตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘



๔. มหาเถรสมาคม 
ประกอบดวย

๔.๑ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ มหาเถรสมาคมโดยตําแหนง พระมหากษัตริย
ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

๔.๒ สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดย๔.๒ สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดย
ตําแหนง ปจจุบันมีสมเด็จพระราชาคณะทั้งสิ้น ๘ รูป



         ๔.๓ พระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมี
จํานวน ไมต่ํากวาสี่รูปและไมเกินแปดรูปเปนกรรมการอยูใน
ตําแหนงคราวละ ๒ ป ตามปกติสมเด็จพระสังฆราชทรง
แตงตั้งกรรมการครบทั้ง ๘ รูป จึงทําใหจํานวนกรรมการมหา
เถรสมาคมแตละชุดมี ๑๗ รูป อันประกอบดวย สมเด็จ
พระราชาคณะ ๘ รูป กรรมการทีส่มเด็จพระสังฆราช ทรง
แตงตั้ง๘ รูป และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะ ประธานแตงตั้ง๘ รูป และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะ ประธาน
กรรมการ ๑ รูป



๕. อํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม ตามที่บัญญัติไวใน 
มาตรา ๑๘ มีความวา

“มาตรา ๑๘ มหาเถรสมาคมมีอาํนาจหนาที่ปกครองคณะ 
สงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจตรากฎ
มหาเถรสมาคมออกขอบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งโดย
ไมขัดหรือ แยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับได”ไมขัดหรือ แยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับได”



จะเห็นไดวา อํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมตามมาตรานี้มี
ความหมายกวางขวางมาก เพราะถาพิจารณาเทียบเคียงกับ
อํานาจหนาที่ของสงัฆสภาคณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธร
ตามที่บัญญัติแยกอํานาจกันไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ แลวจะพบวาอํานาจหนาที่ตางๆ ทั้งสามสวน
นั้นไดรวมกันเปนอํานาจ หนาที่ของมหาเถรสมาคม 



กลาวอีกนยัหนึ่งก็คือ อํานาจหนาที่ของสงัฆสภา คณะสังฆ
มนตรี และคณะวินัยธรในพระราชบัญญัติคณะ สงฆ พ.ศ. 

๒๔๘๔ ไดรวมกันเปนอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕



ฉะนั้น อํานาจหนาที่ “ปกครองคณะสงฆ” ของมหาเถร
สมาคมตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ นี้ จึงมิไดหมายถึง
เฉพาะอํานาจหนา ที่บริหารการคณะสงฆของคณะสังฆมนตรี
เทานั้น แตยังหมายถึงอํานาจหนาที่ตราสังฆาณัติของสังฆ
สภาและอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณของคณะ
วินัยธรชั้นฎีกาอีกดวย



พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ นี้มผีลใชบังคับเปน
เวลานานถึง ๓๐ ป จึงมีการแกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เมื่อรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติในฐานะรัฐสภา พระราชบัญญัติฉบับหลังนี้เพียง
แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกยอยของพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมมีการปรับเปลี่ยนโครง สรางการบริหาร
และการปกครองคณะสงฆแตอยางใด และการปกครองคณะสงฆแตอยางใด 



ความขอนีป้รากฏชัดเจนอยูในเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติคณะ สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ



“...โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดใช
บังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญตัิวา
ดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ พระสังฆราช การแตงตั้งถอดถอน
สมณศักดิ์ของพระภกิษุ อํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่
ของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสละสมณเพศของ
คณะสงฆและคณะสงฆอื่น วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพยสิน
ของวัด และศาสนสมบัติกลางตลอดจนปรับปรุงบทกาํหนดของวัด และศาสนสมบัติกลางตลอดจนปรับปรุงบทกาํหนด
โทษใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง 
ตราพระราชบัญญัตินี้”



พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
และอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมไว ดังนี้



มาตรา ๗ กําหนดใหคณะสงฆไทยมีสมเด็จพระสังฆราช 
เพียงองคเดียว ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง 
พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโส
สูงสุด โดยสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระสังฆราช 

คําวา “สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสดุโดยสมณศักดิ์” คําวา “สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสดุโดยสมณศักดิ์” 

หมายความวา  สมเด็จพระราชาคณะที่ไดรับสถาปนาเปน
พระราชาคณะชั้นสมเด็จกอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น



๒. มาตรา ๑๒ เพิ่มจํานวนกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่ง 
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจาก ไมเกินแปดรูปเปนไมเกิน
สิบสองรูป ดังนั้น คณะกรรมการมหาเถรสมาคมในปจจุบันมี
กรรมการทัง้สิ้น ๒๑ รูป ประกอบดวย

สมเด็จพระราชาคณะผูเปนกรรมการโดยตําแหนง ๘ รูปสมเด็จพระราชาคณะผูเปนกรรมการโดยตําแหนง ๘ รูป
กรรมการทีส่มเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง ๑๒ รูป
และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ ๑ รูป



๓. พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๕ ตรี กําหนดอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมไว
ชัดเจนกวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ ดังนี้



“มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา 

สงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะหของคณะสงฆ

(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไวใน(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น



เพื่อการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอาํนาจตรากฎมหาเถรสมาคม 
ออกขอบงัคับ วางระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ 
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับ
ได และจะมอบใหพระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาที่
ตามวรรคหนึ่งก็ได”



อํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกีย่วของกับการควบคุม และ
สงเสริมกิจการคณะสงฆที่เคยถูกจัดเปนอํานาจหนาที่
ของสังฆมนตรีแหงองคการ ๔ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ อาจกลาวไดวามหาเถรสมาคมในปจจุบันมี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ ๖ ประเภท คือ



�)การปกครอง
๒) การศาสนศึกษา
๓) การศึกษาสงเคราะห
๔) การเผยแผ
๕) การสาธารณูปการ
๖) การสาธารณสงเคราะห

ถาตัดขอ ๓ และขอ ๖ ออกไป ที่เหลืออกี ๔ ขอก็คืองานใน
ความ รับผิดชอบของสังฆมนตรีแหงองคการทั้งสี่ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ นัน่เอง



การบริหารงานของมหาเถรสมาคม เปนไปในลักษณะที่วา
กรรมการทัง้หมดรวมกันรับผิดชอบงานทัง้ ๖ ประเภท โดย
ไมมีการแบงเปน “กระทรวง” ใหชัดเจน แลวมอบหมายให
กรรมการรูปใดรูปหนึ่งทําหนาที่เปน “รัฐมนตรี” เพื่อกํากับ
ดูแลเปนการเฉพาะ



อยางไรก็ตาม ที่กลาวมานั้นเปนการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในสวนที่เกี่ยวกับการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และอํานาจหนาที่ของมหาเถร
สมาคม สวนประเด็นที่เกี่ยวกับการใชอํานาจทั้งสามคือ นิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการของมหาเถรสมาคมมีการแกไข
เล็กนอย

ตอไปนี้จะกลาวถึงการใชอํานาจทั้งสามของมหาเถรสมาคม
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕



๑. อํานาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะที่
ปฏิบัติหนาที่ของสังฆสภา มหาเถรสมาคมจึงมีอํานาจฝายนิติ
บัญญัติ ดังนี้

๑.๑ ตรากฎมหาเถรสมาคม
๑.๒ ออกขอบังคับมหาเถรสมาคม
๑.๓ วางระเบียบมหาเถรสมาคม๑.๓ วางระเบียบมหาเถรสมาคม
๑.๔ ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม
๑.๕ มีมติมหาเถรสมาคม
๑.๖ ออกประกาศมหาเถรสมาคม



๒. อํานาจบริหารของมหาเถ
สมาคม

โดยที่อํานาจการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ
ของคณะสงัฆมนตรีเดิมไดตกเปนอํานาจหนาที่ของมหาเถร
สมาคม ดังนั้นมหาเถรสมาคมจึงมีอํานาจหนาที่ดานการ
บริหาร ดังตอไปนี้



๒.๑ จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ
๒.๒ จัดแบงเขตการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค
๒.๓ จัดตําแหนงผูปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค
 ๒.๔ แตงตั้งและถอดถอนผูปกครองคณะสงฆ



เนื่องจากปริมาณงานในความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคม 
มีมากเกินกวาที่กรรมการมหาเถรสมาคมจะดําเนินการให
สําเร็จลุลวงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคม
ไดออกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๖ วาดวย
ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม ใหอํานาจมหาเถร
สมาคมแตงตั้งคณะกรรมการหรืออนกุรรมการชวยงานมหา
เถรสมาคมในลักษณะเดียวกับกรรมการเฉพาะกิจเปนเถรสมาคมในลักษณะเดียวกับกรรมการเฉพาะกิจเปน
กรรมการประจําหรือชั่วคราวก็ได ในการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการนี้ 



กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดรูปหนึ่งเปนประธานโดย
ตําแหนง

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ตามที่ไดรับมอบหมาย จากมหาเถรสมาคมในปจจุบันมี
คณะกรรมการหรือคณะอน-ุ กรรมการที่มหาเถรสมาคม
แตงตั้งหลายคณะ เชน



- คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ
- คณะกรรมการอํานวยการพระธรรมทูต
- คณะอนุกรรมการรางกฎมหาเถรสมาคม
- คณะอนุกรรมการรางกฎนิคหกรรม
- คณะอนุกรรมการศูนยควบคุมไปตางประเทศของ
พระภิกษุสามเณร (ศตภ.)

- คณะอนุกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะหและศึกษา- คณะอนุกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะหและศึกษา
สงเคราะห



อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๙ ใหอํานาจมหาเถร
สมาคมแตงตั้งคณะกรรมการหรืออนกุรรมการเพื่อชวยงาน
มหาเถรสมาคม ดังนี้



“มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆาชทรงแตงตั้งคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการฝายตางๆ ตามมติมหาเถรสมาคม 
ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจํานวนหนึ่ง มีหนาที่
พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคมและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีม่หาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้นตรง
ตอมหาเถรสมาคม”



บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดใหผูที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการหรืออนกุรรมการตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือตามกฎมหาเถรสมาคมยังคง
ดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการดํารง
ตําแหนงหรือจนกวา มหาเถรสมาคมจะมีมติเปนประการอื่น



สวนการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคเปน ไป
ตามความในมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ ที่กาํหนด ตําแหนงพระสังฆาธิการ หรือผูปกครอง
คณะสงฆตามลําดับชั้นดังตอไปนี้

- เจาคณะภาค- เจาคณะภาค
- เจาคณะจังหวัด
- เจาคณะอําเภอ
- เจาคณะตําบล
- เจาอาวาส



มีขอนาสังเกตวา ตําแหนงเจาคณะใหญ ๔ ตําแหนง 
คือ เจาคณะ ใหญคณะเหนือ เจาคณะใหญคณะใต เจา
คณะใหญคณะกลาง และเจาคณะใหญธรรมยุติกนิกาย ซึ่ง
เคยรวมกันเปนมหาเถรสมาคม ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ตอมา
ตําแหนงทั้งสี่ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะ สงฆ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ทั้งนี้เพื่อรวมคณะสงฆมหานิกายกับคณะพ.ศ. ๒๔๘๔ ทั้งนี้เพื่อรวมคณะสงฆมหานิกายกับคณะ
ธรรมยุติกนิกายเขาดวยกัน
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ธรรมยุติกนิกายยังแยกกันปกครองอยางเปนอิสระจากกัน
ภายใตรัฐบาลสงฆเดียวกันคือมหาเถรสมาคม คณะสงฆ
ไทยจึงเปรียบเหมือนกับมังกรสองตัวที่มีหัวเดียวกัน



ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะสงฆ
มหานิกายและคณะสงฆธรรมยุติกนิกายมีองคกรปกครอง
สูงสุดรวมกัน คือ มหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม
ครึ่งหนึ่งมาจากคณะมหานิกาย และที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งมา
จากคณะ



ธรรมยุติกนิกายทั้งหมดรวมกันเปนกรรมการมหาเถรสมาคม 
มีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆตามกฎหมาย ดังนั้น ใน
ระดับมหาเถรสมาคมเปน การปกครองรวมกันโดยถือ
นโยบายเดียวกันแตแยกปกครองในระดับต่ํากวามหาเถร
สมาคม ดังจะเห็นไดจากกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. 

๒๕๐๖ วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆขอ ๔ มคีวามวา



“การปกครองคณะสงฆทุกสวนทุกชั้น ใหมีเจาคณะมหา 
นิกายและเจาคณะธรรมยุตปกครองบังคับบญัชาวัดและ
พระภิกษุ สามเณรในนิกายนั้น ๆ”

ขอนี้หมายความวา ในขณะที่คณะสงฆมหานิกายแบงสาย 
การปกครอง บังคับบญัชาเปนเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด การปกครอง บังคับบญัชาเปนเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด 
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลและเจาอาวาสฝาย
มหานิกายปกครองดูแลกิจการคณะสงฆฝายมหานิกาย 
คณะสงฆธรรมยุติกนิกายก็แบงสายการปกครองทุก
ตําแหนง ตั้งแตเจาคณะภาคถึงเจาอาวาสฝายธรรมยุต
ปกครองดูแลกิจการคณะสงฆฝายธรรมยุตคูขนานกันไป



แมวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จะไมได
กลาวถึง ตําแหนงเจาคณะใหญไวก็จริง แตกฎมหาเถร
สมาคมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ ขอ ๖ ไดเพิ่มตําแหนงเจา
คณะใหญเขามาในองคกรการปกครองคณะสงฆ และมกีาร
แตงตั้งเจาคณะใหญ เรื่อยมาจนกระทั่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหมีตําแหนงเจา
คณะใหญไวดังนี้คณะใหญไวดังนี้



“มาตรา ๒๐ ทวิ เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะ
สงฆสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหมีเจาคณะใหญปฏิบัติ
หนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ

การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะ
ใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ
มหาเถรสมาคม”มหาเถรสมาคม”



เจาคณะใหญปกครองบังคับบัญชาเจาคณะภาค แบง
ออกเปน เจาคณะใหญฝายมหานิกายและเจาคณะใหญฝาย
ธรรมยุตมีอํานาจบังคับบัญชาสูงสุดในคณะสงฆแตละนิกาย 
ในสายการบังคับบัญชา เจาคณะใหญยังตองอยูภายใตการ
ปกครองของมหาเถรสมาคม แตในทางปฏิบัติเจาคณะใหญ
มักเปนกรรมการมหาเถรสมาคมอีกตําแหนางหนึ่ง เจาคณะ
ใหญทั้งหามีเขตการปกครองดังนี้ใหญทั้งหามีเขตการปกครองดังนี้



(๑) เจาคณะใหญหนกลาง ปฏบิัติหนาที่ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ มหานิกาย ภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕

(๒) เจาคณะใหญหนเหนือ ปฏบิัติหนาที่ในเขตปกครอง
คณะสงฆมหานิกาย ภาค ๔, ๕, ๖ และ ๗  

(๓) เจาคณะใหญหนใต ปฏิบัติหนาที่ในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ มหานิกาย ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘



(๔) เจาคณะใหญหนตะวันออก ปฏิบัติหนาที่ในเขตการ
ปกครอง  คณะสงฆมหานิกาย ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ 
๑๒

(๕) เจาคณะใหญคณะธรรมยุต ปฏิบัติหนาที่ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆธรรมยุตทุกภาค



เขตการปกครองคณะสงฆทั้ง ๑๘ ภาค ประกอบดวยจังหวัด 
ตางๆ ดังนี้

ภาค ๑ มี ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ

ภาค ๒ มี ๓ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ 
สระบุรี

ภาค ๓ มี ๔ จังหวัด คือ ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท และ
อุทัยธานี



ภาค ๔ มี ๔ จังหวัด คือ นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร 
และเพชรบูรณ

ภาค ๕ มี ๔ จังหวัด คือ พิษณุโลก สโุขทยั ตาก และ
อุตรดิตถ
ภาค ๖ มี ๕ จังหวัด คือ ลําปาง พะเยา เชียงราย แพร และ
นานนาน
ภาค ๗ มี ๓ จังหวัด คือ เชียงใหม ลําพูน และ 
แมฮองสอน
ภาค ๘ มี ๔ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย และ
สกลนคร
ภาค ๙ มี ๔ จังหวัด คือ ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ 
และรอยเอ็ด



ภาค ๑๐ มี ๕ จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร มกุดาหาร 
ศรีสะเกษ และนครพนม

ภาค ๑๑ มี ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ 
สุรินทร

ภาค ๑๒ มี ๓ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทราภาค ๑๒ มี ๓ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา

ภาค ๑๓ มี ๔ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาค ๑๔ มี ๔ จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
และสมุทรสาคร



ภาค ๑๕ มี ๔ จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
และประจวบคีรีขันธ

ภาค ๑๖ มี ๓ จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และ
ชุมพร

ภาค ๑๗ มี ๕ จังหวัด คือ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ และภาค ๑๗ มี ๕ จังหวัด คือ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ และ
ระนอง
ภาค ๑๘ มี ๖ จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง สตูล ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส



๓. อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณา
วินิจฉัยอธิกรณหรือคดีความในคณะสงฆซึ่งเดิมเคยเปน
อํานาจหนาที่ของคณะวินัยธร ไดตกเปนอํานาจหนาที่ของ
มหาเถรสมาคม ตามความพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕



มาตรา ๒๕ ที่บัญญัติใหมหาเถรสมาคม มีอํานาจ ตรากฎ
มหาเถรสมาคม กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อให
การลงนิคหกรรม หรือการลงโทษเปนไปโดยถูกตองสะดวก
รวดเร็วและเปนธรรม มหาเถรสมาคมอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตรากฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ วาดวยการลงนิคหกรรม 
กฎมหาเถรสมาคมนี้แบงอํานาจการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ 
ออกเปน ๓ ชั้น คือออกเปน ๓ ชั้น คือ



๓.๑ การพิจารณาชั้นตน เปนอํานาจของเจาอาวาสที่พระ 
ภิกษุผูถูกฟองสังกัดอยู ถาผูถูกฟองเปนเจาอาวาสวัดหรือเจา
คณะ ก็ใหเปนอํานาจของเจาคณะหรือผูปกครองคณะสงฆ
เหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง

    ๓.๒ การพิจารณาชั้นอุทธรณ  เปนอํานาจของคณะผู    ๓.๒ การพิจารณาชั้นอุทธรณ  เปนอํานาจของคณะผู
พิจารณาชั้นอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยเจาคณะหรือผูปกครอง
เหนือชั้นขึน้ไปกวาเจาอาวาสหรือเจาคณะผูพิจารณาใน
ชั้นตน



๓.๓ การพิจารณาชั้นฎีกา เปนอํานาจของมหาเถรสมาคม 
คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการลงนคิหกรรม
ไมวาในกรณีใดใหเปนอันถึงทีส่ดุ ในกรณีนี้มหาเถรสมาคมมี
อํานาจเชนเดียวกับคณะวินัยธรชั้นฎีกา แตมหาเถรสมาคมมี
อํานาจมากกวาคณะวินัยธรชั้นฎีกา ตรงที่มีอํานาจนิติบัญญัติ
และอํานาจบริหารอยูในมือดวยและในบางกรณี 



มหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยหรือออกคําสั่งโดยไมตอง
ผานการพิจารณาชั้นตนและชั้นอุทธรณ โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ ที่วา



“มาตรา ๒๗ พระภิกษุรูปใดตองคําวินิจฉัยใหรับนิคหกรรม
ไมถึงใหสึก ไมยอมรับนิคหกรรมนั้นหรือประพฤติลวงละเมิด
พระธรรมวินัยเปนอาจิณ หรือไมสังกัดอยูวัดใดวัดหนึ่งกับทั้ง
ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง มหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยและ
มีคําสั่งใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียไดพระภิกษุผูตอง
คําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามความในวรรคกอน ตองสึก
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยนั้น”ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยนั้น”



อยางไรก็ตาม ความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคณะ 
สงฆพ.ศ. ๒๕๐๕ นี้ไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง 
ดัง ตอไปนี้ดัง ตอไปนี้



(�)ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถึงให
สึก แตไมยอมรับนิคหกรรมนั้น

(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง

ใหภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามพระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตาม
วรรคสอง ตองสึกภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับทราบ
คําวินิจฉัยนั้น”



มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมไดใหอํานาจมหาเถรสมาคมในอันทีจ่ะ
วินิจฉัยหรือออก คําสั่งใหพระภิกษุผูความผิดดวยกรณีขอใด
ขอหนึ่งใน ๔ กรณี ขางบนตองสละสมณเพศ แตมาตรา ๒๗ 
นี้ ใหอํานาจมหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการจัดการใหพระภิกษุผูมี
ความผิดตามกรณีขางบนสละสมณเพศ คําวินิจฉัยใหสละ
สมณเพศไมจําเปนตองออกมาจากมหาเถรสมาคม แตคําสมณเพศไมจําเปนตองออกมาจากมหาเถรสมาคม แตคํา
วินิจฉัยนั้นตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในกฎมหาเถรสมาคม



ยิ่งไปกวานั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา ๑๕ จัตวา ใหอํานาจมหาเถรสมาคมตรากฎ
มหาเถรสมาคมเพื่อควบคุมความประพฤติของพระภกิษุ
สามเณร ดังนี้



“มาตรา ๑๕ จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อ
ความ เรียบรอยดีงามของคณะสงฆ มหาเถรสมาคมจะตรา
กฎมหาเถรสมาคม เพื่อกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการ
ปกครองสาํหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติใหเกิด
ความเสียหายแกพระศาสนาและการปกครองของคณะสงฆก็
ได พระภิกษุและสามเณรที่ไดรับโทษตามวรรคหนึ่งถึงขั้น
ใหสละสมณเพศ ตองสึกภายในสามวันนบัแตวันทราบคําสั่ง
ลงโทษ”ลงโทษ”



ความสัมพันธระหวางศาสนจักรและอาณาจักร การที่
ฝายรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
ออกบังคับใชไดเปนประจักษพยานอยางดีที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางอาณาจักรกับศาสนจักร ดวยการออก
พระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลไดชื่อวาใหการอุปถัมภแกคณะ
สงฆ ทั้งนี้ เพราะคณะสงฆไมมีอาํนาจลงโทษพระภิกษุผู
ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยขั้นรายแรงและไมยอมสละ
สมณเพศ ทั้งไมมีอํานาจลงโทษผูใสความคณะสงฆ หากสมณเพศ ทั้งไมมีอํานาจลงโทษผูใสความคณะสงฆ หาก
คณะสงฆปลอยไวยอมจะนําความเสื่อมเสียมาสูวงการคณะ
สงฆ



ในกรณีนี้คณะสงฆจําจะตองพึ่งอํานาจรัฐเพื่อสรางความ
ศักดิ์สิทธิ์ ใหกับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์แหงพระ
ศาสนา ดังจะเห็น ไดจากมาตรา ๔๒, ๔๓ และ ๔๔ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งถูกยกเลิก ไปแลว
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหใช
มาตราตอไปนี้แทน



มาตรา ๔๒ ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย 
หรือถูกถอดถอนจากความเปนพระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ 
แลว กระทําการ บรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอื่น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป

     มาตรา ๔๓ ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตอง     มาตรา ๔๓ ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตอง
ปาราชิกมาแลวไมวาจะมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไมก็
ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหมโดยกลาวความเท็จหรือ
ปดบังความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป



มาตรา ๔๔ ทวิ ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ 
อาฆาตมาดรายสมเด็จพระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่ง ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๕ ตรี ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอื่นอนั 
อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก ตองระวาง
โทษ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ”

มาตราเหลานี้แสดงถึงการที่คณะสงฆไทยไดรับการ
คุมครองปองกนัจากอํานาจรัฐ



แมวามหาเถรสมาคมมีอํานาจปกครองคณะสงฆอยาง
เต็มที่ ขอนี้ไมไดหมายความวาคณะสงฆมีอิสระจากการ
ควบคุมของกลไกของรัฐ อํานาจฝายรัฐสามารถตรวจสอบ
และควบคุมการบริหารกิจการคณะสงฆไดตลอดเวลาในนาม
ของการอปุถัมภบํารุงพระศาสนา ดังจะเห็นไดจากขอความ
บางมาตราแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี้พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี้



(๑) พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้ง
สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ

(๒) พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ผู
ทรงเปนประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง

(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จ(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จ
พระราชาคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชในกรณีที่
ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง



(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
สรางวัด การบริหารศาสนสมบัติของวัด และวางระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆจีนนิกาย และอนัมนกิาย

(๕) ในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม (๕) ในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามรับสนองพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราช
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อํานาจหนาที่ในการปกครองคณะสงฆ
เขตปกครองคณะสงฆ

การปกครองคณะสงฆ ยึดพระธรรมวินัยเปนหลักสูงสุด
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนกฎหมายสงเสริมใหการปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น  และตามพระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น  และ
กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คําสั่ง เปนแนวปฏิบัติในการ
บริหารการคณะสงฆ



กฎหมายที่ใหอํานาจจัดระบบการปกครองคณะสงฆนั้น 
ไดกําหนดใหถือวาผูปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกร
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาโดยชัดแจง 
พระสังฆาธิการทุกรูป จึงตองมีฐานะเปนเจาพนักงาน
เหมือนขาราชการของแผนดินอีกสวนหนึ่งดวย และ การปฏิบัติ
หนาที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ ตองเปนไปโดยถูกตองตามหนาที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ ตองเปนไปโดยถูกตองตาม
หลักนิติธรรม ตองยึดความถูกตอง สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม 
เปนหลักการ จะเปนเชนนั้นได ตองอาศัยความรูความฉลาด
และความสามารถเปนเครื่องมือ



การปกครองคณะสงฆตามรูปแบบที่จัดอยูในปจจุบัน ยึด
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ เปนหลัก
จัดรูปแบบการปกครอง และการปกครองคณะสงฆนั้น มี ๒ 
สวน คือ

๒

๑

๑) การปกครองคณะสงฆสวนกลาง
๒) การปกครองคณะสงฆสวนภมูิภาค



เขตปกครองคณะสงฆสวนกลาง

การปกครองคณะสงฆสวนกลาง ไดแก การดําเนินกิจการ
คณะสงฆและการพระศาสนาในสวนกลาง กลาวคือ
ศูนยกลางบริหารงานนั้น เปนหนวยควบคุมนโยบายหลัก
ของมหาเถรสมาคม ซึ่งการคณะสงฆตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เรียกวา "การ" คือ การรักษาความเรียบรอยดีงาม ฉบับนี้ เรียกวา "การ" คือ การรักษาความเรียบรอยดีงาม 
(การปกครอง) เปนตน 



บางการแยกหนวยงานในสวนกลางออกเปนหนวย บางการมี
ผูสนองงานโดยรูปบุคคล บางการมีผูสนองงานโดยรูปการ
คณะกรรมการ ลักษณะนี้ คืองานในสวนกลาง มิใชหมายถึง 
กรุงเทพมหานคร เปนสวนกลาง แทจริงกรุงเทพมหานคร 
เปนการปกครองคณะสงฆสวนภมูิภาคชั้นจังหวัด

         อนึง่ เมื่อวาเฉพาะการปกครองและเขตปกครองแลว 
เขตปกครองคณะสงฆสวนกลาง หมายถึง หน และ คณะ 
แยกตามสวนแหงนิกายสงฆ คือ



(๑) คณะมหานิกาย มี ๔ หน คือ หนกลาง หนเหนือ 
หนตะวันออก และหนใต มีเจาคณะใหญเปนผูปกครอง

(๒) คณะธรรมยุต มี ๑ คณะ เพราะรวมทั้งหมดเขาเปน
คณะเดียว มีเจาคณะใหญคณะธรรมยุตเปนผูปกครอง

การกําหนดเขตปกครองเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม 
สวนการแตงตั้งเจาคณะในสวนกลางและผูสนองงานอื่น ๆ 
ในสวนกลาง ขอยกไว



เขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค

คณะสงฆ ซึ่งหมายถึง บรรดาพระสงฆผูสืบศาสนทายาท
ลัทธิเถรวาทในประเทศไทย ไดแก พระสงฆ ๒ คณะ คือ 
คณะมหานิกาย ๑ คณะธรรมยุต ๑ พระสงฆทั้ง ๒ คณะนี้ 
จัดการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๓๕ กลาวคืออาศัยพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับที่
กลาวนี้ เปนหลักจัดระบบการปกครองอาณาจักรของ
พระสงฆ เปนอาณาจักรพิเศษ ซึ่งอาศัยอยูในราชอาณาจักร 
โดยมีนามบัญญัติวา "คณะสงฆ" หรือเรียกอีกโวหารหนึ่งวา 
"พุทธจักร" 



มีหลักการปกครองชั้นอุดมการณนั้นคือ "พระธรรมวินัย" 

หรือจะเรียกวามีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการปกครองก็ถูก 
แตการจะทําใหการปกครองบรรลุตามอุดมการณไดดีนั้น 
ตองอาศัยพระบรมราชูปถัมภเปนเครื่องดําเนินการ 
อันไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆดังเรียนแลว เปนหลักกําหนดอันไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆดังเรียนแลว เปนหลักกําหนด
หลักเกณฑขอบเขตแหงเขตปกครอง ขอบเขตแหงอํานาจ 
ขอบเขตแหงผูใชอํานาจ และวิธีการใชอํานาจ เพื่อใหการปกครอง
คณะสงฆมีระบบเปนแบบแผน ในมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดเขตปกครองคณะสงฆ
สวนภูมิภาคตามลําดับ เปน ๔ ชั้น คือ



(๑) ภาค (๒) จังหวัด
(๓) อําเภอ (๔) ตําบล

และในมาตรา ๒๒ วรรค ๒ ใหกําหนดจํานวน
และเขตปกครองทั้ง ๔ ชั้น เปนกฎมหาเถรสมาคม กลาวคือใหตราและเขตปกครองทั้ง ๔ ชั้น เปนกฎมหาเถรสมาคม กลาวคือใหตรา
กฎมหาเถรสมาคมกําหนดไว เจาคณะชั้นใด จะกําหนดเอา
ตามใจชอบมิได ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงตรากฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๔ ขึ้นเปนหลักเกณฑ และในกฎมหาเถรสมาคมดังกลาว
ไดกําหนดใหวางระเบียบมหาเถรสมาคม กําหนดวิธีการปฏิบัติไว
อีกชั้นหนึง่



เขตปกครองคณะสงฆชั้นภาค

ภาค เปนเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคชั้นสงูสุด เปนเขต
ปกครองซึ่งมีพื้นที่กวางขวาง คลายกับเขตปกครองมณฑล ในสมัย
ใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
(พระราชบัญญัติ ร.ศ.๑๒๑) หรอืเขตตรวจการภาค ในสมัยใช
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พทุธศักราช ๒๔๘๔ การกําหนดเขตภาค 
กําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) อยางกําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) อยาง
อิสระ โดยรวมพื้นที่ไมต่ําวา ๓ จังหวัดเขาเปนเขตปกครองภาคหนึ่ง 
ตามความในกฎมหาเถรสมาคม ม ี๑๘ ภาค แตในทางปฏิบัติ มี ๒๖ 
ภาค คือ



คณะมหานิกาย มี ๑๘ ภาค คือ ภาค ๑ - ๑๘ ตามที่บัญญัติ
ไวในขอ ๔

 คณะธรรมยุต มี ๘ ภาค คือ ภาค ๑,๒,๓ และ ๑๓ รวมเปน
หนึ่งภาค, ภาค ๔,๕,๖ และ ๗ รวมเปนหนึ่งภาค ภาค ๘, 

ภาค ๙, ภาค ๑๐, ภาค ๑๑, (เปน ๔ ภาค) ภาค ๑๔ และ ๑๕ 
รวมเปนหนึ่งภาค ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ รวมเปนหนึ่งภาค รวมเปนหนึ่งภาค ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ รวมเปนหนึ่งภาค 
และการรวมภาคหลายภาคเขาเปนหนึ่งภาคนั้น เปนไปตาม
มติมหาเถรสมาคม



ภาค เปนเขตปกครองที่ทําการปกครองคณะสงฆระดับจังหวัด
ลงไปจนถึงสวนวัดและเปนเขตที่ประสานงานกับสวนกลาง
และสวนภูมิภาค



เขตปกครองคณะสงฆชั้นจังหวัด

จังหวัด เปนเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมภิาคชั้นที่ ๒ ซึ่ง
เปนเขตปกครองพื้นที่จํากัดเฉพาะจังหวัด ซึ่งจังหวัดนั้น
หมายถึง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนอกจาก
กรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ทั้งราชอาณาจักรมี ๗๖ จงัหวัด 
รวมกรุงเทพมหานครอยูในจํานวนนี้ดวย ตามความในขอ ๕ รวมกรุงเทพมหานครอยูในจํานวนนี้ดวย ตามความในขอ ๕ 
แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) วาดวย
จํานวนและเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค กําหนดไว
ชัดเจนวา จํานวนและเขตปกครองจังหวัด ใหอนุโลมตาม
จํานวนและเขตบริหารราชการแหงราชอาณาจักร แตในทาง
ปฏิบัติมี ๑๒๖ จังหวัด คือ



คณะมหานิกาย มี ๗๖ จังหวัด ครบตามจํานวนจังหวัดแหง
ราชอาณาจักร

คณะธรรมยุต มี ๕๐ จังหวัด บางจังหวัดอนุโลม
ตามเขตบริหารราชการแหงราชอาณาจักร 
บางจังหวัดตองรวมหลายจังหวัดเขาเปนหนึ่งจังหวัด บางจังหวัดตองรวมหลายจังหวัดเขาเปนหนึ่งจังหวัด 
การรวมหลายจังหวัดเขาเปนหนึ่งจังหวัดนั้น 
เปนไปตามมติมหาเถรสมาคม



อนึ่ง จังหวัดทางคณะสงฆนั้น แมมิไดกําหนดชัดเจน 
ก็พอเทียบไดวาจะตองมีวัดในเขตจังหวัดนั้น 
พอจะเปนตําบลทางคณะสงฆและอําเภอทางคณะสงฆได 
จึงจะกําหนดเปนจังหวัดได 
หากมีจํานวนวัดต่ํากวาเกณฑที่จะเปนตําบล
และอําเภอทางคณะสงฆได และอําเภอทางคณะสงฆได 
ก็จัดเปนจังหวัดทางคณะสงฆไมได 
เพราะขาดระบบการบังคับบัญชา



เขตปกครองคณะสงฆชั้นอําเภอ

อําเภอ เปนเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคชั้นที่ ๓ 
ซึ่งหมายถึงเขตในกรุงเทพมหานครและอําเภอในจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานคร จํานวนและเขตปกครองคณะสงฆชั้น
อําเภอนั้น คณะสงฆตองเปนผูกําหนด แมทางราชอาณาจักรมพีระราชอําเภอนั้น คณะสงฆตองเปนผูกําหนด แมทางราชอาณาจักรมพีระราช
กฤษฎีกายกกิ่งอําเภอขึ้นเปนอําเภอแลว อําเภอนั้นเปนอําเภอทาง
ราชอาณาจักรเทานั้น หาเปนอําเภอทางคณะสงฆไม ตามความในขอ 
๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) และในระเบียบ
มหาเถรสมาคม กําหนดจํานวนและเขตการปกครองอําเภอ พ.ศ. 

๒๕๓๗ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการได ๒ ไดแก



๑) กําหนดโดยอนุโลมตามเขตบริหารราชการแหงราชอาณาจักร
๒) กําหนดเปนกรณีพิเศษ
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การกําหนดเปนกรณีพิเศษนั้น ไดแก การกําหนดเขตปกครอง
คณะสงฆชั้นอําเภอทีไ่มตองอนโุลมตามเขตบริหารราชการ
แหงราชอาณาจักร ตามระเบียบมหาเถรสมาคมกําหนดไว ๒ 
ลักษณะ ไดแก

(๑) อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด(๑) อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด
(๒) อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๑๐ วัด

อําเภอที่มวีัดต่ํากวา ๕ วัดนั้น ไมสามารถจะกําหนเขต
เปนอําเภอโดยอนุโลมได แตจําเปนตองปกครอง 
จึงบังคับใหรวมกับอาํเภออื่น



อําเภอที่มีวัดต่ํากวา ๑๐ วัด คือมีวัดเกินกวา ๕ วัด แต
ไมถึง ๑๐ วัด และประกอบดวยหลัก ๒ ประการ ไดแก

๑. เปนการเหมาะสม 
๒. สะดวกในทางปกครอง

ใหรวมขึ้นในปกครองของเจาคณะอําเภออื่นซึ่งมีเขตติดตอกัน ใหรวมขึ้นในปกครองของเจาคณะอําเภออื่นซึ่งมีเขตติดตอกัน 
ในจังหวัดเดียวกันไดการรวมทั้ง ๒ ลกัษณะนี้ มีขอบังคับไว 
ดังนี้

(๑) ถารวมกันเขาเพียง ๒ อําเภอ ใหคงชื่อไวทั้ง ๒ 
อําเภอ

(๒) ถารวมเกินกวานั้น ใหคงชื่อไวอําเภอเดียว



วิธีดําเนินการกําหนดเขตปกครองอําเภอนัน้ มี ๒ ไดแก

๑.ในกรณีกําหนดโดยอนุโลม
๒. ในกรณกีําหนดเปนกรณีพิเศษ

ในกรณีกําหนดโดยอนุโลมพอสรุปตามที่เคยปฏิบัติไดดังนี้

(๑) ใหเจาคณะจังหวัดเสนอเจาคณะภาคเพื่อมหาเถรสมาคม(๑) ใหเจาคณะจังหวัดเสนอเจาคณะภาคเพื่อมหาเถรสมาคม
ประกาศกําหนดเขตโดยอนุโลม
(๒) เมือ่ลงประกาศในแถลงการณคณะสงฆแลว ใหถือเปน
เขตปกครองอําเภอทางคณะสงฆ



ในกรณีกําหนดเปนกรณีพิเศษ พอสรุปไดดังนี้

(๑) ใหเจาคณะจังหวัดเสนอเจาคณะภาคเพื่อประกาศ
กําหนดเปนกรณีพิเศษโดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม

(๒) เมื่อไดลงประกาศในแถลงการณคณะสงฆแลว 
ใหถือเปนเขตปกครองอําเภอทางคณะสงฆ



แบบกําหนดเขตปกครองเปนกรณพีิเศษ

ประกาศคณะสงฆภาค…………………..
เรื่อง กําหนดเขตปกครองอําเภอในจังหวัด…………..เปนกรณีพิเศษ

พ.ศ.๒๕………
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       0�)��02�����������'�(�0 @ �������!��!����:�#���� 
ก2�����2�����
��(�8ก��0�02��50 �.).*+-A 4��0������(0�����:�#���� 

�������5��…… ���8��ก�)ก2�����(�8ก��0�02��50'��������……………�89�ก������)> �����0�8���

ขอ ๑ ใหวัดทั้งหลายในเขตอําเภอ………………..กับ อําเภอ…………………..

จังหวัด………………..รวมอยูในเขตปกครองอําเภอเดียวกัน ซึ่งเรียกวา "อําเภอ…………. 

และอําเภอ…………………."
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เรียกชื่อวา "อําเภอ………………."
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เขตปกครองคณะสงฆชั้นตําบล
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๑) กําหนดโดยอนุโลมตามตําบลแหงราชอาณาจักร
๒) กําหนดเปนกรณีพิเศษ

ในกรณีที่ ๑ ใหอนุโลมตามเขตปกครองตําบลแหง
ราชอาณาจักรได เฉพาะตําบลที่มีวัดถูกตองตามกฎหมาย ๕ 
วัดขึ้นไปเทานั้น และเมื่อจะกําหนดตําบลใหม แมตําบลใหมวัดขึ้นไปเทานั้น และเมื่อจะกําหนดตําบลใหม แมตําบลใหม
จะมีวัด ๕ วัดขึ้นไปแลวก็ตาม แตตําบลเดิมที่ตําบลใหมเคย
รวมอยู ซึ่งจะมีเขตเปลี่ยนแปลงจะตองมีวัดคงอยูไมต่ํากวา 
๕ วัด ถาจะมีวัดคงอยูต่ํากวา ๕ วัด จะแยกตําบลใหม โดย
กําหนดอนุโลมมิได



'�ก���1�/ * '��ก2�����89�ก������)>����2����������
��2�!
 ��ก�89� + 
�ก>�� ����ก�
   B) �2�!
1�/������/2�ก��� + ���
   *) �2�!
1�/������/2�ก��� + ��� �2���� - �2�!
(����8
   -) ����2�!
1�/�������! + ��� ���������0./�
   @) �2�!
1�/������ก��ก��� B, ��� (��ก�&������1�/�ก�� B,)   @) �2�!
1�/������ก��ก��� B, ��� (��ก�&������1�/�ก�� B,)

   +) �2�!
1�/������������ B, ��� (����8 (�!����ก00ก�89��(�)



ลักษณะที่ ๑ แยกพิจารณาปฏิบัติไดดังนี้

(๑) ใหรวมวัดในตําบลที่มีวัดต่ํากวา ๕ วัด ขึ้นในปกครอง
ของเจาคณะตําบลอื่นซึ่งมีเขตติดตอกัน
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ลักษณะที่ ๒
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ลักษณะที่ ๔
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ลักษณะที่ ๕
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การกําหนดเขตตําบลดังกลาวใหยึดหลัก ๔ อยาง คือ
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
เปนปที่ ๑๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ 
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา



        โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้น
ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕”

             มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป



       มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช 
๒๔๘๔



        มาตรา ๔ ภายในระยะเวลาหนึ่งปนบัแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดากฎกระทรวง สังฆาณัติ กติกา
สงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ ที่ใชบังคับอยูในวันประกาศ
พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษาใหคงใชบังคับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะมี
กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช ขอบงัคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิกพระสังฆราช ขอบงัคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก
หรือมีความอยางเดียวกันหรือขดัหรือแยงกัน หรือกลาวไวเปน
อยางอื่น



        มาตรา ๕ เพื่อประโยชนแหงมาตรา ๔ บรรดาอํานาจ
หนาที่ซึ่ง กําหนดไวในสังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะ
สงฆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของพระภิกษุ ตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่งหรือคณะกรรมการสงฆใดซึ่งไมมีในพระราชบัญญัตินี้ ให
มหาเถรสมาคมมีอํานาจกําหนด โดยกฎมหาเถรสมาคมใหเปน
อํานาจหนาที่ของพระภิกษุตําแหนงใดรูปใดหรือหลายรูปอํานาจหนาที่ของพระภิกษุตําแหนงใดรูปใดหรือหลายรูป
รวมกันเปนคณะตามที่เห็นสมควรได



มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบตัิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได



หมวด ๑
สมเด็จพระสังฆราช

     มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช

     มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหา      มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหา 
สังฆปริณายก ทรงบญัชาการคณะสงฆ และทรงตราพระ
บัญชา สมเด็จพระสังฆราช โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม



       มาตรา ๙ สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนง
ประธาน กรรมการมหาเถรสมาคม



          มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จ
พระราชา คณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชจะไมประทับอยูในอาณาจักร 
หรือไมอาจทรงปฏิบตัิหนาที่ไดสมเด็จพระสังฆราชจะไดทรง
แตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ถามิไดทรงแตงตั้งไวใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสงูสุดถามิไดทรงแตงตั้งไวใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสงูสุด
โดยพรรษาปฏิบัติหนา ที่สมเด็จพระสังฆราช



ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไมอาจปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชได ใหสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผูมี
อาวุโสสูงสดุโดยพรรษาปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสดุโดย
พรรษา ไมอาจปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชไดใหสมเด็จ
พระราชาคณะผูมีอาวุโสรองลงมาโดยพรรษาตามลําดับ 
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนาม
สมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตาม
มาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๒
มหาเถรสมาคม

      มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จ
พระสังฆราช ซึ่งทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการโดย
ตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดย
ตําแหนง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงแตงตั้งตําแหนง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงแตงตั้ง
มีจํานวนไมต่ํากวาสี่รูปและไมเกินแปดรูปเปนกรรมการ



       ����� 01 '��06�!��ก��ก��)�#���89��
(�6�ก������:�#���� 4���2�������
�'��
ก��ก��)�#��12� ����1�/#2���ก�
(�6�ก������:�#����

        มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกไดไดรับแตงตั้งอีกได

      มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราช
ทรงแตงตั้ง พนจากตําแหนง เมื่อ



(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก

     ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอน
วาระ สมเด็จพระสังฆราชอาจทรงแตงตั้งพระราชาคณะรูป
ใดรูปหนึ่ง เปนกรรมการแทนใดรูปหนึ่ง เปนกรรมการแทน
      กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูใน
ตําแหนง ตามวาระของผูซึ่งตนแทน



        มาตรา ๑๖ ในเมื่อประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจ
มาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุมมหาเถรสมาคมและมิได
มอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบตัิหนาที่
แทน ใหมหาเถรสมาคมแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูป
หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนการประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อการ
แตงตั้งนี้ใหกรรม การซึ่งเปนสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโส
สูงสุดโดยพรรษาเปนประธานแหงที่ประชุม



         มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดย 
ตําแหนง และกรรมการโดยการแตงตั้งรวมกันมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม

ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกฎมหา
เถรสมาคม

        มาตรา ๑๘ มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะ
สงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจตรากฎมหา
เถรสมาคม ออกขอบงัคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่งโดยไม
ขัดหรือแยงกับกฎหมาย และพระธรรมวินัยใชบังคับได



         มาตรา ๑๙ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมและ
การให กรรมการมหาเถรสมาคมออกจากตําแหนง ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูลงนามรับสนองพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราช



หมวด ๓
การปกครองคณะสงฆ
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           มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ให
จัดแบง เขตปกครอง ดังนี้

(๑) ภาค
(๒) จังหวัด
(๓) อําเภอ
(๔) ตําบล

จํานวนและเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนด
ใน กฎมหาเถรสมาคมใน กฎมหาเถรสมาคม



        มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมี
พระภิกษุเปนผูปกครองตามชั้นตามลําดับดังตอไปนี้

(๑) เจาคณะภาค
(๒) เจาคณะจังหวัด
(๓) เจาคณะอําเภอ
(๔) เจาคณะตําบล

เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะ
ภาค รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะอําเภอ และรองเจา
คณะตําบล เปนผูชวยเจาคณะนั้นๆ ก็ได



          มาตรา ๒๓ การแตงตั้งถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส 
รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนง
ปกครองคณะสงฆตําแหนงอื่นๆ และไวยาวัจกรใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม



หมวด
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ

        มาตรา ๒๔ พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรมก็ตอเมื่อกระทํา 
การละวงละเมิดพระธรรมวินัยและนิคหกรรมที่จะลงแก
พระภิกษุก็ตองเปนนคิหกรรมตามพระธรรมวินัย



         มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมี 
อํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ เพื่อใหการลงนิคหกรรมเปนไปโดยถูกตอง สะดวก 
รวดเร็ว และเปนธรรมและใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายที่
มหาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม ใหมหาเถร
สมาคมหรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผูมีอํานาจ
ลงนิคหกรรมแกพระภิกษุผูลวงละเมิดพระธรรมวินัย กับทั้งการลงนิคหกรรมแกพระภิกษุผูลวงละเมิดพระธรรมวินัย กับทั้งการ
กําหนดใหการวินิจฉัยการลงนิคหกรรมใหเปนอันยุติในชั้นใดๆ 
นั้นดวย



            มาตรา ๒๖ ระภิกษุรูปใดลวงละเมิดพระธรรมวินัย และ
ได มีคําวินิจฉัยถึงที่สุดใหไดรับนิคหกรรมใหสึก ตองสึกภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคําวินิจฉัยนั้น

๓

๓

         มาตรา ๒๗ ระภิกษุรูปใดตองคําวินิจฉัยใหรับ
นิคหกรรมไมถึงใหสึก ไมยอมรับนิคหกรรมนั้น หรือประพฤติ
ลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ หรือไมสังกัดอยูในวัดใดลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ หรือไมสังกัดอยูในวัดใด
วัดหนึ่ง กบัทั้งไมมีทีอ่ยูเปนหลักแหลง มหาเถรสมาคมมี
อํานาจวินิจฉัยและมีคําสั่งใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสีย
ได ตองสึกภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยนั้น



มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดให
เปนบุคคลลมละลาย ตองสึกภายในสามวันนับแตวันที่คดีถึง
ที่สุด

         มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการไม
เห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว และเจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุ
รูปนั้นสังกดัไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไมรูปนั้นสังกดัไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม
เห็นสมควรใหเจา อาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้น
มิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัด
ดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได



          มาตรา ๓๐ เมื่อจะตองจําคุก กักขังหรือขังพระภกิษุรูปใด
ตาม คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อํานาจที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลมีอํานาจดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได 
และใหรายงานใหศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น



หมวด ๕
วัด

          มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ



มาตรา ๓๒ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบ
เลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

 ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสินของวัดที่ถูกยุบเลิกใหตก
เปน ศาสนสมบัติกลาง



           มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นตอวัด มีดังนี้
(๑) ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น
(๒) ที่ธรณีสงฆ คือที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด
(๓) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชน

ใหวัดหรือพระศาสนา

มาตรา ๓๔ ที่วัดและที่ธรณีสงฆจะโอนกรรมสทิธิ์ ไดก็
แตโดยพระราชบัญญัติและหามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้น
ตอสูกับวัดในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัดและที่ธรณีสงฆ



           มาตรา ๓๕ ที่วัดและที่ธรณีสงฆเปนทรัพยสินซึ่งไมอยูใน
ความ รับผิดชอบแหงการบังคับคดี

๓

๔

        มาตรา ๓๖ วัดหนึ่งใหมีเจาอาวาสรูปหนึ่ง และถาเปน
การสมควร จะใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสดวยก็ได



           มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาที่ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของ

วัดใหเปนไปดวยดี
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและ

คฤหัสถที่มีที่อยูหรือ พํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของ
มหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคม

(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระ
ธรรมวินัย แกบรรพชิตและคฤหัสถ

(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญ
กุศล



มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจดังนี้
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาต

ของเจาอาวาส เขาไปอยูอาศัยในวัด
(๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาท

ของเจาอาวาส ออกไปเสียจากวัด
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานัก

อาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือใหทําทัณฑบนหรือใหขออาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือใหทําทัณฑบนหรือใหขอ
ขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิด
คําสั่งเจาอาวาสซึ่งได สั่งโดยชอบ ดวยพระธรรมวินัย กฎมหา
เถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม



         มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ให
ผูรักษาการแทนเจาอาวาส มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับเจา
อาวาส การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม
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         มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระ

ศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสินของวัดใดวัด

หนึ่ง
การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให

เปนอํานาจ หนาที่ของกรมการศาสนา เพื่อการนี้ใหถือวา
กรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวยกรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย

 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให
เปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง



         มาตรา ๔๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณ
ประจําป ของศาสนสมบัติกลางดวยความเห็นชอบของมหาเถร
สมาคม และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
งบประมาณนั้นได
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มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรค
สอง หรือ มาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน

มาตรา ๔๓ ผูใด

(๑) หมดสิทธิ์ที่จะไดรับบรรพชาอุปสมบทโดยตอง
ปาราชิก มาแลว แตมารับบรรพชาอุปสมบทโดยปดบังความ
จริง



(๒) ตองปาราชิกแลวไมละการแตงกายอยางเพศ
บรรพชิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ผูใดใสความคณะสงฆไทย อันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยกตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทัง้ปรับ
ทั้งจําทั้งจํา



หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกร เปนเจา
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอื่นนอกจากคณะสงฆ
ไทยใหเปนไปตามกฎกระทรวง



ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
  นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือโดยที่การจดัดําเนิน
กิจการคณะสงฆมิใชเปนกิจการอันพึงแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุประสงคเพื่อกิจการคณะสงฆมิใชเปนกิจการอันพึงแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุประสงคเพื่อ
การถวงดุลยแหงอํานาจเชนที่เปนอยูตามกฎหมายในปจจบุัน และโดยที่ระบบ
เชนวานั้นเปนผลบั่นทอนประสทิธิภาพแหงการดําเนินกิจการ จึงสมควรแกไขปรับปรุง
เสียใหมใหสมเด็จพระสังฆราชองคสกลมหาสงัฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทาง
มหาเถรสมาคม ตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัยทั้งนี้ เพื่อความเจริญรุงเรืองแหง
พระพุทธศาสนา
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                                   พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน



                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา
ดวยคณะสงฆ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้



               มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕ ทวิ และ
มาตรา ๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕



“มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัตินี”้

“คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับ
บรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมาย ที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้ ไมวา
จะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอก ราชอาณาจักร

“คณะสงฆอื่น” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีน
นิกาย หรืออนัมนกิาย



“พระราชาคณะ” หมายความวา พระภิกษุที่ไดรับ
แตงตั้ง และสถาปนาใหมีสมณศักดิ์ตั้งแตชั้นสามัญจนถึงชั้น
สมเด็จพระราชาคณะ

              สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดย
สมณศักดิ์”หมายความวาสมเด็จพระราชาคณะที่ไดรับ
สถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถาไดรับสถาปนาในสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถาไดรับสถาปนาใน
วันเดียวกันใหถือรูปที่ไดรับสถาปนาในลําดับกอน



               มาตรา ๕ ตรี พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการ แตงตั้งสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์ของ
พระภิกษุในคณะสงฆ

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้
แทนแทน



“มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราชองคหนึ่ง

ในกรณทีี่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนาม
สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้น
ทูลเกลาฯ เพื่อทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช



ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผูมี
อาวุโส โดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับและสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดขึ้นทูลเกลาฯเพื่อทรงสถาปนาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช”

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา 
๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน



“มาตรา ๙ ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออก
จากตําแหนงหรือพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดใหออก
จากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา
ของสมเด็จพระสังฆราชหรือตําแหนงอื่นใดตามพระราช
อัธยาศัยก็ได

                มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมสีมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จ                มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมสีมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จ
พระราชาคณะผูมีอาวุโสสงูสุดโดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช



              ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสงูสุดโดยสมณ
ศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการมหาเถรสมาคมที่
เหลืออยูเลอืกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมีอาวุโสโดยสมณ
ศักดิ์รองลงมาตามลําดับและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

             ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูใน
ราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได สมเด็จ
พระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใด
รูปหนึ่งปฏบิัติหนาที่แทน



ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติ
หนาที่แทนตามวรรคสาม หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไมอาจปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรค
สองมาใชบังคับโดยอนุโลมใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ ในราชกิจจานุเบกษา”หนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ ในราชกิจจานุเบกษา”



                มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

                มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จ
พระสังฆราชซึ่งทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการโดย
ตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดย
ตําแหนง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง
มีจํานวนไม
 เกินสิบสองรูปเปนกรรมการ”



             มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕ ทวิ 
มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๕ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕

            มาตรา ๑๕ ทวิ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
ตาม มาตรา ๑๒ และการใหกรรมการมหาเถรสมาคมพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช



       มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้

(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดี
งาม

(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา 

การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และการ
สาธารณสงเคราะหของคณะสงฆสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ

(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏิบตัิหนาที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น



             เพื่อการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอาํนาจตรากฎมหา
เถรสมาคม ออกขอบงัคับ วางระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือ
ออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย
ใชบังคับไดและจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาที่
ตามวรรคหนึ่งก็ได



                มาตรา ๑๕ จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและ
เพื่อความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ มหาเถรสมาคมจะตรา
กฎมหาเถรสมาคม เพื่อกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการ
ปกครอง สาํหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติใหเกิดความ
เสียหายแกพระศาสนา และการปกครองของคณะสงฆก็ได

พระภิกษุและสามเณรที่ไดรับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึง
ขั้นใหสละสมณเพศตองสกึภายในสามวันนับแตวันทราบคําสั่งขั้นใหสละสมณเพศตองสกึภายในสามวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ลงโทษ”



มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหง
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้
แทน

“มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถร
สมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมมหาเถร
สมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูป
หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโส
สูงสุดโดยสมณศักดิ์ซึ่งอยูในทีป่ระชุมเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน”



            มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

             มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
มหาเถร สมาคมแทนตําแหนงที่วางตามมาตรา ๑๖ วรรคมหาเถร สมาคมแทนตําแหนงที่วางตามมาตรา ๑๖ วรรค
สอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนที่เหลืออยู
ในขณะนั้น



             มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง
คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการฝายตางๆ ตามมติมหา
เถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุ หรือบุคคลอื่นจํานวนหนึ่ง 
มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคม
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้น
ตรงตอมหาเถรสมาคม

                  การจัดใหมีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการฝายตางๆ การ แตงตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ หรือ
อนุกรรมการและระเบียบการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ
มหาเถรสมาคม



                 มาตรา ๒๐ คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครอง
ของมหาเถรสมาคม

การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

                 มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐                  มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ 
ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕



“มาตรา ๒๐ ทวิ เพื่อประโยชนแกการปกครอง
คณะสงฆสวนกลาง และสวนภูมภิาคใหมีเจาคณะใหญปฏิบัติ
หนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ

การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะ
ใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหา
เถรสมาคม”

                  มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้
แทน



“มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใด
ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

(๑) ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรม
ไมถึงใหสึก แตไมยอมรับนิคหกรรมนั้น

(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง



ใหภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรค
สอง ตองสกึภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัย
นั้น”

            มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระ            มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระ
ราช บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้
แทน



“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”

         มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ 
แหงพระ ราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕



“มาตรา ๓๒ ทวิ วัดใดเปนวัดรางที่ไมมีพระภิกษุ
อยูอาศัยใน ระหวางที่ยังไมมีการยุบเลิกวัด ใหกรมการ
ศาสนามีหนาที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณี
สงฆและทรัพยสินของวัดนั้นดวย

การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง



            มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๕ แหง พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วดั ที่ธรณีสงฆ หรือ
ที่ ศาสนสมบัติกลาง ใหกระทําไดแตโดยพระราชบัญญัติ เวน
แตเปนกรณีตามวรรคสองแตเปนกรณีตามวรรคสอง



             การโอนกรรมสิทธิ์ที่วดั ที่ธรณีสงฆ หรือทีศ่าสน
สมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติ
กรรมจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแลว ให
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา

หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือ
กรมการศาสนา แลวแตกรณี ในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัด ที่กรมการศาสนา แลวแตกรณี ในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วัด ที่
ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง



มาตรา ๓๕ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง 
เปนทรัพยสินซึ่งไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี”

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ 
และ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๔๒ ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย 
หรือถูก ถอดถอนจากความเปนพระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ 
แลวกระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป



             มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๘ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป

             มาตรา ๔๔ ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะ
ตองปาราชิกมาแลวไมวาจะมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ 
หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหมโดยกลาวความหรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหมโดยกลาวความ
เท็จหรือปดบังความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป”



             มาตรา ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๔ 
ทวิ และมาตรา ๔๔ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕

“มาตรา ๔๔ ทวิ ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ
แสดงความอาฆาตมาดรายสมเด็จพระสังฆราช ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับทั้งจําทั้งปรับ

              มาตรา ๔๔ ตรี ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะ
สงฆอื่นอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”



             มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตร ๔๖ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

“มาตรา ๔๖ การปกรองคณะสงฆอื่นใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”

           มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมที่ออกตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้



             มาตรา ๑๙ วัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยใหมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคณะ สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้

              มาตรา ๒๐ ใหพระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและ              มาตรา ๒๐ ใหพระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและ
สถาปนาใหมี สมณศักดิ์อยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ยังมี
สมณศักดิ์นั้นตอไป



               ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการมหาเถร
สมาคม เจาคณะ ใหญ กรรมการหรืออนุกรรมการใดตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง 
กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถร
สมาคมซึ่งออกตามความในพระ ราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบ
วาระการดํารงตําแหนงหรือจนกวามหาเถรสมาคมจะมีมติเปน
ประการอื่นประการอื่น



             มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
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��$��%)��ก��!�%ก�� �.�
���ก��
�$�����,	
�ก��!�%ก��

        ก��!��ก��!�����1�/��8��#�16�5�� 1�/12�'��0��%ก��62���0�7��
��ก��#��H16�	

����8I�����1�/ก2������� 4��ก���7� ��ก' ��1������6����� J 1�/���2�0��%ก���8#7��8I�������.0
�����������(0�0��%ก�� 



ก�����ก�� ����' �'���ก��6��ก��
ก�����	�� ����' �'���ก�����!�
��.0�����#��ก�� 
?�/�1���#0��2����������������ก����ก��

�����ก���������ก�� �.0 !���
 (Man) ���� (Money) 
���./0���ก� (Machine) �
���#�� (Materials) 



           �1�����
���6�ก������ J '����ก��#���8��ก0!(0�0��%ก�� � �� �1����ก��
���ก��#��#��1) 0���ก�/��ก�! !���
 ก������ ก��	
�� �89���� (���0�7�ก�!	7�!�����1�/���7���ก
�2��8' �8��4� �% 4����ก�����ก��(�0�7
�
�(����0���6�ก��1�/�� 1�/�������?�/�
8��#�16�5��#7�#��(0�0��%ก��



�$��������	
�ก��!�%ก��

     B. ��ก��!��ก�����ก��1�/�� ��12�'��0��%ก��8��#!
����#2���3�����8I�����1�/ก2������� 
     *. ก�����ก���89��1����1�/12�'��#�� �ก'�0��%ก��     *. ก�����ก���89��1����1�/12�'��#�� �ก'�0��%ก��
�ก�����#2���ก����ก�� '�ก��8F�!������ ����������'� 
    -. ก�����ก���89�ก2����(0!�(�ก��12����(0�#�� �ก
'�0��%ก��
    @. ก�����ก���89�ก���#������6�ก��1�/��1�/#��'�ก��
8F�!������ 



ก��!�%ก���56��������.���.5� 

ก�����ก����	
����� (Management is a Science) ����������7�
1�/������89���!! �89��
�กก�� ก; 1H>;� �
����ก�����#7��% 
1�#0! �
��2��8' ��ก�8<"������
�� �
��2������7����� J 
�������K����0�8 � �� �� ����8��)�#�)�#��% �������K����0�8 � �� �� ����8��)�#�)�#��% 
(Public Administration) , ก��!�����6��ก�� (Business Administr
�89���� 



ก�����ก����	
����� (Management is also an art) �����ก��
�2��0������7�8����ก�%' ������.0�89��1���� '�ก����K�� 
0��%ก��'���ก��	
���1�/0��%ก����0�ก�� 4��'��������  
�����#�ก�!#5�����
�0�1�/�89�0�7�����

๔

๒

�������
������������ ����ก�� �������
��������กก�������� )�#��%�
�)�
8��89�#�/�
8��ก0!'���ก��	
 �
���0���ก����K�������7�'��� J �
��2��� 8����ก�%' � �2���
�ก�8<"��'�ก�����ก��!���
 ���� ���./0���ก� �
���#�� (0�0��%ก��'���2������8��������� 



ก��!�%ก��ก������������)�

��!!#��#��1)����0���8������
����5��1�/������0 
������89�8��4� �%��00��%ก�������� 

�. ก��ก2�����8I����� �89����������.0�8I�����
1�/0��%ก������0�12�'��#2���3� 

�

1�/0��%ก������0�12�'��#2���3� 

*. ก������	��
�ก�����#��'� �89�ก�����(����0� 
��6�ก���2�����ก����.0������� J 4���89�����1�/(0�	7�!����� 



-. ก������
�8��!8���4���#����0��%ก�� �89�ก��ก2������1��ก��12���� ก��
!����!!�" � ������!	�� 0! 

  @. ก��!��������!���
 �89�ก������	�!���
 ก��#�����
��
.0ก#�� ก����K�� 
��0�0�)��(�0�7
(0�!���
 

     +. ก��02����ก���
�ก��#�/�ก�� �89�ก�� �ก�7�'�������
8F�!������0������1�/#�� �89�����1�/(0�	7�!�����1�/��0�����6� 

   =. ก����!��� �89�ก��!����!'��ก��ก������� �89��8���
�	����1�/ก2������� 



�$�����,	
�
���ก�� �� - 
�ก>��'�"� J �.0

�. 0��%ก��1��#���� *. 0��%ก��1���� ก�� -. 0��%ก��1���0ก � 
0��%ก�� �.0 ก��������ก��(0���������� * ��(����8 
4������������������ก��'�ก��12�ก��ก��� ��.0 
0��%ก�� �.0 ก��������ก��(0���������� * ��(����8 
4������������������ก��'�ก��12�ก��ก��� ��.0 
���0����'�0�������/� 4��0�)��ก��!��ก�����4���#����
(0�ก��ก�����.0������� 00ก�89�8���51���� J 
��./0�!�����'���ก�#�� �ก'�0��%ก���2�����ก��8F�!���'��!��
��8I����� 



.�ก4��	
�
���ก��

�. 0��%ก���.0ก
���(0�!���
 (Organization as a Group of 
People) �89�ก
���(0�!���
1�/���8I���������ก�� ��0�0�)�����������.0����'�

*. 0��%ก���.04���#����(0�����#�����6% (Organization as a 
Structure of Relationship) �89�������!	�� 0!������������������� J 



-. 0��%ก���89�����1�/#������/�(0�ก�����ก�� (Organization as a 
Function of Management) �89��78(0�ก�����ก��ก��� ��.0������� J 1�/��

�ก>���
����
��ก���(���������ก�� 4��ก2��������1�/ (authority) ������!	�� 0! 
(Responsibility) 

@. 0��%ก���.0ก��!��ก�� (Organization as a Process) 
2���! 
(����0� ������0��./0� ก���2�������� ก�0'���ก�����������3� 
:7ก��0� �
�8������ ��(����0������� 



ก��ก2�����8I����� (Determination of objectives) 
ก���!����� (Division of activities) 
ก�����!���
�(��12���� (Fitting individuals into activities) 
ก��#��������#�����6% (Developing relationships)

+. 0��%ก���89���!!0�������/� (Organization as a System) 
#������(0�#�/�'� J 1�/8��ก0!����#�����0� J 1�/��������
2���!
�������ก�/��(�0�ก�� 



����	����������ก�� (Organization Goal) �.0 �������8
��1��
1�/ก2����(�����./0'��ก�����#��1�����ก� �
�ก��ก������� J 
(0�0��%ก���0.�002����8��4� �%��01�)1��#��1���1�/ก2�������
'�0��%ก������ J � �� ก2���#7�#�� 



�$��������7�ก��ก����%�58����,	
�
���ก��

B. ' ��89����1��'�ก��8F�!���ก��ก���(0�0��%ก�� 
*. �89�ก��02��������:7ก��0�������!��!�!!�	� 
-. �89��������1�/#�� �ก'�0��%ก���
��0ก0��%ก��
#����:�������#2���3���� #����:�������#2���3���� 



$��9:5������	
�
���ก�� (Organization objectives) 

*.���:�8��#��%1���)�>�ก����.0ก2��� (Economic or Profit objectives) 
ก2���#7�#�� 	
�0!�1���กก��
�1��
*. ���:�8��#��%�ก�/��ก�!ก��'��!��ก�� (Service objectives) 
��./0#�0���0������0�ก��(0�8�� � � ��./0#�0���0������0�ก��(0�8�� � � 
-. ���:�8��#��%1������#���� (social objectives) #�0�����
��0�ก��(0�8�� � � ������!	�� 0!1��#���� 



5���;)	
�
���ก�� 

B. 0��%ก���!!8��57�� �
�0��%ก���!!1����57�� 

����ก������������ (Primary Organization) 0��%ก��1�/�ก��(����0�
���6��� ��� � �� ��0!���� ��./0� 

����ก������� ������ (Secondary Organization) 0��%ก��1�/�ก��(���
����!1!�1 ����1�/ ����	
 � �� 6��ก�� 



*. 0��%ก���!!���78�!! �
�0��%ก���!!����78�!! 

����ก�� ������� �� (Formal Organization) �.00��%ก��1�/��4���#����
0�������78�!! ��กF�ก�L% ���!��!�!!�	� ��.00��%ก��1��
�� ก�� ��.0ก��!�������ก!�
�
���(Top-down Management) ��.0
ก��!������!!�����/� (Vertical) 0��%8��ก0!1�/#2���"(0�0��%ก��ก��!������!!�����/� (Vertical) 0��%8��ก0!1�/#2���"(0�0��%ก��
�!!���78�!! 



B. ก���!������! ���#��ก��!����!!�" � (Hierarchy) 

ก��!���������!��� (Lower Management) 
ก��!���������!ก
�� (Middle Management) 
ก��!���������!#7�(Top Management)

๔

๔

(Division of Labor)*. ก���!����� (Division of Labor)

-.  ���ก����!��� (span of Control) 

@. �0ก5��'�ก��!�������� (Unity of Command) 



����ก�����!�"������ (Informal Organization) ��.00��%ก��1�/���
�89�1��ก�� �����4���#���� ����� ���!��!�!!�	� �����ก��
ก2��������1�/ �����#��!����!!�" � 

(�0�� B. ���!��0�����2������80���������3�
      *. #���#���(��"�
�ก2�
��'�       *. #���#���(��"�
�ก2�
��'� 
      -. �89�1��00ก1�/!2�!����������0'� 
      @. 
�5���(0�����������
����!���

(�0�#�� B. �ก��ก����0����ก�!0��%ก�����78�!!
         *. �ก��ก����ก��ก�89�ก
��� 12�'���#���!!�	� 



ทฤษฎีและหลักการบริหาร 

คําวา "ทฤษฎี" เปนคําที่รูจักกันแพรหลายในวงการนักวิชาการ
สาขาตาง ๆ โดย ผูสนใจในทฤษฎีตาง ๆ ไดนําทฤษฎีเขาสูภาค
ปฏิบัติ โดยใหเหตุผลวาทฤษฎีเปรียบไดกับดาวเหนือหรือเข็มทิศ
ที่คอยบอกทิศทางใหกับชาวเรือ หรือชี้แนวทางที่ถูกตองในการที่คอยบอกทิศทางใหกับชาวเรือ หรือชี้แนวทางที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน 



พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมาย
"ทฤษฎี" (ทริดสะดี) วา หมายถึง ความเห็น การเห็น การเห็น
ดวยลักษณะที่คาดเอาตามหลักวิชาเพื่อเสริมเหตุผล และ
รากฐานใหแกปรากฏการณ หรือขอมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เกิดขึ้นอยางมีระเบียบ นอกจากนี้ นักวิชาการหลายทานได
ใหความหมายดังนี้ 



๑. Good : ทฤษฎี คือ ขอสมมติตาง ๆ (Assumption) หรือ
ขอสรุปเปนกฎเกณฑ (Generalization) ซึ่งไดรับการ
สนับสนนุจากขอสมมติทางปรัชญาและหลักการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใชเปนเสมือนพื้นฐานของการปฏิบตัิ ขอ
สมมติซึ่งมาจากการสํารวจทางวิทยาศาสตร การคนพบตาง ๆ 
จะไดรับการประเมินผล เพื่อใหมีความเที่ยงตรงตาม หลัก
วิทยาศาสตรและขอสมมติทางปรัชญา อนัถือไดวาเปน
สัญลักษณของการสราง (Con -struction) สัญลักษณของการสราง (Con -struction) 



๒. Kneller : ไดใหความหมายของทฤษฎีไว ๒ ความหมาย คือ 
๒.๑ ขอสมมติฐานตาง ๆ (Hypothesis) ซึ่งไดกลั่นกรองแล

จากการสังเกตหรือทดลอง เชน ในเรื่องความโนมถวงของโลก
๒.๒ ระบบของความคิดตาง ๆ ที่นํามาปะติดปะตอกัน 

(Coherent) 

๓. Feigl : ทฤษฎีเปนขอสมมติตาง ๆ ซึ่งมาจากกระบวนการ
ทางตรรกวิทยา และคณิตศาสตร ทําใหเกิดกฎเกณฑที่ไดมา
จากการสังเกตและการทดลอง



๔. ธงชัย สันติวงษ : ทฤษฎี หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นจากการ
รวบรวมแนวคิด และหลักการตาง ๆ ใหเปนกลุมกอน และ
สรางเปนทฤษฎีขึ้น ทฤษฎีใด ๆ ก็ตามที่ตั้งขึ้น มานั้น เพื่อ
รวบรวมหลักการและแนวความคิดประเภทเดียวกันเอาไวอยาง
เปนหมวดหมู

๕. เมธี ปลันธนานนท : ไดกลาวถึงหนาที่หลักของทฤษฎี มี ๓ 
ประการ คือ การพรรณนา (Description) การอธิบาย 
(Explanation) และการพยากรณ (Prediction) 



๖. ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน : ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของ
ทฤษฎีมีดังนี้ 

      ๖.๑ เปนความคิดที่สัมพันธกันและกนัอยางมีระบบ
๖.๒ ความคิดดังกลาวมีลักษณะ "เปนความจริง"

๖.๓ ความจริงหรือความคิดนั้น สามารถเปนตัวแทน
ปรากฏการณ หรือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นได ปรากฏการณ หรือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นได 



          จากความหมายดังกลาวขางตน ทฤษฎี จึงหมายถึง 
การกําหนดขอสันนษิฐาน ซึ่งไดรับมาจากวิธีการทาง
ตรรกวิทยา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทําใหเกิดกฎเกณฑ
ที่ไดมาจากการสังเกต คนควาและการทดลอง โดยใชเหตุผล
เปนพื้นฐานเพื่อกอใหเกิดความ เขาใจในความเปนจริง และ
นําผลที่เกิดขึ้นนั้นมาใชเปนหลักเกณฑ 



สําหรับทฤษฎีตาง ๆ ที่เขามาสูการบริหารนั้น ไดมีผูคิดคน
มากมาย แตพบวา ยังไมมีทฤษฎีใดที่สามารถชวยอธิบาย
ปรากฏการณในการบริหารงานไดหมด อาจจําเปนตองใช
หลาย ๆ ทฤษฎีในการแกปญหาหนึ่ง หรือทฤษฎีหนึ่งซึ่งมี
หลักการดีและเปนที่นิยมมาก อาจไมสามารถแกปญหา
เล็กนอย หรือปญหาใหญไดเลย ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับลกัษณะ
ของแตละปญหา สภาพการณของสงัคม และกาลเวลาที่ของแตละปญหา สภาพการณของสงัคม และกาลเวลาที่
เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม คูนท (Koontz) ไดกลาวไววา ทฤษฎี
หรือหลักในการบริหารงานนั้นจะดีหรือมีประสิทธิภาพหรือไม
นั้น ควรคํานึงถึงลักษณะของทฤษฎีในเรื่องตอไปนี้ 



๑. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
๒. การชวยวิเคราะหงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา
๓. การชวยงานดานวิจัยขององคการใหกาวหนา
๔. ตรงกับความตองการของสงัคม
๕. ทนัสมยักับโลกทีก่ําลังพัฒนา 



หลักการบริหารและวิวัฒนาการ

วิชาการบริหารไดพัฒนามาตามลําดับเริ่มจากอดีต หรือการ
บริหารในระยะแรก ๆ นั้น มนุษยยังขาดประสบการณการ
บริหาร จึงเปนการลองผิดลองถูก การแลกเปลี่ยน 
ประสบการณยังไมแพรหลายและกวางขวาง การเรียนรู
หลักการบางอยางจึงเรียนรูจากประสบการณของตนเอง หรือหลักการบางอยางจึงเรียนรูจากประสบการณของตนเอง หรือ
มีการแลกเปลี่ยนกันในวงจํากัด คือ การถายทอดไปยัง
ทายาท ลูกศิษย หรือลูกจาง เปนตน 



ตอมาการบริหารเริ่มมีความหมายชัดเจนและรัดกุมขึ้นใน
ศตวรรษที่ 18 โดยกลุมนักรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งเรียก
ตัวเองวา Cameralist ในประเทศเยอรมันและออสเตรีย 
โดยใหคําจํากัดความของคําวา การบริหาร หมายถึง การ
จัดการหรือการควบคุมกิจการตาง ๆ ของรัฐ เชน การบริหาร
อาณานิคม การบริหารเกี่ยวกับกิจการภาษี การบริหารการ 
เงินของมูลนิธิ และการบริหารอุตสาหกรรม เปนตนเงินของมูลนิธิ และการบริหารอุตสาหกรรม เปนตน



ตอมาปลายศตวรรษที่ ๑๘ นักบริหารชาวสหรัฐอเมริกาที่
เรียกวา Federalist ไดใหความหมายของคําวา การบริหาร 
หมายถึง การบริหารงานของรัฐ (Public Administration) 

และตอมาไดใชคําวา Administration หมายถึง การบริหาร
เกี่ยวกับ กจิการของรัฐ สวนคําวา Management หมายถึง 
การบริหารเกี่ยวกับภารกิจของเอกชน 



ปลายศตวรรษที่ ๑๙ และตนศตวรรษที่ ๒๐ อุตสาหกรรมและ
การคาในยุโรปและอเมริกาไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เปน
ผลมาจากไดมีการพัฒนาการผลิตสินคาตาง ๆ โดยเฉพาะเมื่อ 
Henry Ford ไดผลิตรถยนตโดยใชสายพาน และนัก
อุตสาหกรรมอื่นได ผลิตสินคาจํานวนมาก โดยคิดคนวิธีการ
ลดตนทุนการผลิต โดยการตัดคาใชจายใหนอยลง และระยะนี้
เองไดมีการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Management) มาใช โดยวิศวกรชาวอเมริกัน คือ Frederick Management) มาใช โดยวิศวกรชาวอเมริกัน คือ Frederick 

W. Taylor นอกจากนีไ้ดมีนักวิชาการหลายทานไดพยายาม
แบงยุคหรือวิวัฒนาการทางการบริหารแตกตางออกไป ดังนี้



อรุณ รักธรรม ไดแบงวิวัฒนาการบริหารออกเปน ๓ ระยะ 
คือ 

๑. ระยะเริ่มตน เปนระยะของการปูพื้นฐานและ
โครงสราง บุคคลสําคัญ ในระยะนี้ไดแก Woodrow Wilson, 

Leonard D. White, Frank T. Goodnow, Max weber, 

Frederick W. Taylor และ Henri Fayol เปนตน
๒. ระยะกลางหรือระยะพฤติกรรมและภาวะ

แวดลอม ผูมีชื่อเสียงใน ระยะนี้ ไดแก Elton Mayo, แวดลอม ผูมีชื่อเสียงใน ระยะนี้ ไดแก Elton Mayo, 

Chester I. Barnard, Mary P. Follet เปนตน
๓. ระยะที่สาม หรือ ระยะปจจุบัน มี Herbert A. 

Simon, Jame G. March เปนผูวางรากฐาน



นพพงษ บุญจิตราดุลย  ไดแบงวิวัฒนาการของการบริหารออกเปน ๓ 
ยุค คือ 

๑. ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific 

Management Era) ผูมี บทบาทสําคัญไดแก Frederick W. Taylor, 

Henri Fayol, Luther H. Gulick และ Lyndall Urwick 

๒. ยุคการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ (Human Relation 

Era) ผูมี บทบาทสําคัญไดแก Mary P. Follet, Elton Mayo และ 
Fritz J. Rocthlisberger 

๓. ยุคทฤษฎีการบริหาร (The Era of Administrative ๓. ยุคทฤษฎีการบริหาร (The Era of Administrative 

Theory) เปนยุคที่ ผสมผสานสองยุคแรกเขาดวยกัน จึงเปนยุคบริหาร
เชิงพฤติกรรมศาสตร ผูมบีทบาทสําคัญไดแก Chester I. Barnard 

และ Herbert A. Simon 



นอกจากนี้นักบริหารและนักวิชาการบางกลุมไดแบง
วิวัฒนาการของการบริหารออกเปน ๔ ยุค คือ 

๑. ยุคกอนหรือยุคโบราณ เริ่มตั้งแตการมีสังคมมนุษยจนถึง
ยุคกอน Classical บุคคลสําคัญในยุคนี้ไดแก Socrates, 

Plato, Aristotle, Saint-Simen, Hegel, Robert Owen 

และ Charles Bubbage และ Charles Bubbage 



๒. ยุค Classical เริ่มตั้งแตชวงแรกของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในปลาย คริสตศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งเปนยุคที่นํา
เครื่องจักร เครื่องมือทุนแรงเขาไปใชแทนกาํลังคน 
จนกระทั่งไดเกิดแนวคิดในเรื่อง การจัดการเชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific Management) ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ เปน
การบริหารที่มุงเนนการผลิต หรือ ใหความสําคัญตองานมาก 
ระบบการทํางานถือเปนสิ่งสําคัญ บุคคลสําคัญในยุคนี้ไดแก 



๒.๑ Henry R. Towne เปนประธานบริษัทเยลและทาวน
สหรัฐอเมริกา ไดเสนอบทความเรื่องวิศวกรในฐานะนัก
เศรษฐศาสตร ซึ่งเปนจุดเริ่มตนแหงการเคลื่อนไหวทางแนวความ
คิดดานการจัดการของศตวรรษตอมา

        ๒.๒ Woodrow wilson เขียนบทความเรื่อง The 

มีแนวคิดที่ตองการแยกStudy of Public Administration มีแนวคิดที่ตองการแยก
การบริหารของรัฐออกมาจากการเมือง



       ๒.๓ Frank T. Goodnow เขียนบทความเรื่อง Politics 

and Administration ซึ่งเปนแนวความคิดคลายคลึงกับวิล
สัน และเนนเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ ยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ใหมี
คณะกรรมการ รับผิดชอบ และมีหนวยงานการบริหารบุคคล
ในทุกหนวยงาน มีการจําแนกตําแหนง เพื่อความเปนธรรมใน
การจาง มีการกําหนดมาตรฐาน และคุณสมบัติของบุคลากรการจาง มีการกําหนดมาตรฐาน และคุณสมบัติของบุคลากร



         ๒.๔ Leonard D. White ไดเขียนเรื่อง " 
Introduction to study of Public Administration" มีความ
คิดเห็นเชนเดียวกับ Goodnow และ Wilson เขายังไดเพิ่ม
เรื่องการเลือ่นขั้น วินยั ขวัญ และเนนเรื่องที่กูดโนวเขียนไว
อยางละเอียด 

         ๒.๕ Max Weber เปนนักสงัคมวิทยาชาวเยอรมัน ผู
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารราชการ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารราชการ (Bureaucracy) 

ถือวาเปนบิดาทางดานบริหารราชการ มีแนวคิดของหลักการ
บริหารที่มีเหตุผล มีการแบงงานกันทํา มีสายการบังคับ
บัญชาที่ลดหลั่นลงมา มีผูชํานาญการในสายงานตาง ๆ การ
ปฏิบัติงานตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เปนตน



        ๒.๖ Frederick W. Taylor เปนวิศวกรชาวเยอรมัน 
เปนผูเสนอวิธีการจัด การแบบวิทยาศาสตร (Scientific 

Management) สนใจหลักเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือ
ชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) อันเปนสิ่งสําคัญ
เบื้องตนในการเขาใจองคการรูปนัย เพราะการแบงงานกันทํา
ตามความชํานาญเฉพาะอยาง จําเปนตองมีการประสานงาน
อีกดวย



๒.๗ Henri Fayol เปนวิศวกรและนักอุตสาหกรรมชาวฝ
ไดเสนอ แนวคิดที่มีลักษณะเปนสากลสําหรับนักบริหาร โดยกลาว
ถึงองคประกอบขัน้มูลฐานของการบริหาร ไดแก 

๔

๗

       ๑) การวางแผน (Planning)        ๑) การวางแผน (Planning) 
๒) การจัดองคการ (Organizing) 
๓) การบังคับบัญชา (Commanding) 
๔) การประสานงาน (Coordinating) 
๕) การควบคุม ( Controlling) 



๒.๘ Luthur Gulick and Lyndall Urwick 
เปนนักบริหารงานแบบวิทยา- ศาสตรบริหารงานโดยหวัง
ผลงานเปนใหญ (Task Centered) เขาไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร สรุปยอไดวา 
POSDCoRB ดังนี้ 

            ๑) P = Planning การวางแผน            ๑) P = Planning การวางแผน
๒) O = Organization การจัดองคการ
๓) S = Staffing การจัดคนเขาทํางาน
๔) D = Directing การอํานวยการ, การสั่งการ
๕) Co = Coordinating การประสานงาน
๖) R = Reporting การรายงาน
๗) B = Budgetting การบริหารงบประมาณ 



        ๓. ยุค Human Relation เปนยุคที่มีความเชื่อวางานใด ๆ 
จะบรรลุผลสําเร็จไดจะตองอาศัยคนเปนหลัก นกับริหารกลุมนี้
จึงหันมาสนใจศึกษาพัฒนาทฤษฎี วิธีการและเทคนิคตาง ๆ 
ทางดานสังคมศาสตร พฤติกรรมและกลุมคนในองคการ สนใจ
ศึกษาแนวทางประสานงานใหคนเขากับสิ่งแวดลอมของงาน ศึกษาแนวทางประสานงานใหคนเขากับสิ่งแวดลอมของงาน 
เพื่อหวังผลในดานความรวมมือ ความคิด ริเริ่มและการเพิ่ม
ผลผลิต โดยมีพื้นฐานของความเชื่อที่วา "มนุษยสัมพันธ" จะ
นําไปสูความพอใจและสะทอนถึงผลของการปฏิบัติงาน บุคคล
สําคัญในยุคนี้ ไดแก 



          ๓.๑ Elton Mayo ชาวออสเตรีย ในฐานะนักวิชาการ
อุตสาหกรรม มีผล งานมากในแงปญหาบุคคลกับสังคมของ
อุตสาหกรรม และพฤติกรรมของบุคคลในสภาพ แวดลอมการ
ทํางาน สรุปการทดลองที่ Hawthorne ไดวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอผลผลิตของคนงาน คือ ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ที่เกิดขึ้นมาจากการที่คนมาทํางานรวมกันโดยกอรูปไม
เปนทางการ เปนทางการ 
การใหรางวัลและลงโทษเปนตัวกระตุนใหสมาชิกทํางานไดดี
ที่สุด 
การมีสวนรวมของสมาชิก จะมีอทิธิพลตอความสําเร็จของงาน 
และความกาวหนาขององคการ



       ๓.๒ Mary Follette ชาวอเมรกิัน ไดเขียนตําราที่มีแนวคิดในเชิง
มนุษยสัมพนัธ เชน เขียนเรื่องความขัดแยง การประสานความขัดแยง 
กฎที่อาศัยสถานการณ และความรับผิดชอบ เปนตน

๓.๓ Likert เปนผูที่สนใจดานพฤติกรรมของมนุษยในองคก
ผลงานที่มีชื่อ เสียงมาก คือ The Human Organization : Its manaผลงานที่มีชื่อ เสียงมาก คือ The Human Organization : Its mana
Value และหนังสือ New Patterns of Management 



        ๔. ยุค Behavioral Science เปนยุคที่มีความพยายาม
ศึกษา และวิเคราะหวิจัย มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
คนควาทฤษฎีใหม ๆ เพื่อนําไปเปนประโยชนตอการบริหาร
ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นักบริหารที่สําคัญของยุคนี้ 
ไดแก Chester I. Barnard, Herbert A. Simon, Abraham 
Maslow, Getzels and Guba, Douglas McGregor, Victor 
H. Vroom, Robert Blank and Jane S. Mouton, William H. Vroom, Robert Blank and Jane S. Mouton, William 
J. Reddin, Robert Tannenbaum and Warren Schmidt 
และ Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard เปนตน 



ทฤษฎีที่ควรทราบ

ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา ไดรับการพฒันา
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตั้งแตสมัยโบราณ ยุควิทยาศาสตร ยุค
มนุษยสัมพนัธ จนถึงยุคปจจุบัน ซึ่งอาศัยทฤษฎีองคการสมยัใหม ที่มี
การปรับปรุงพัฒนาและสงัเคราะหแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการปรับปรุงพัฒนาและสงัเคราะหแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
อยางกวางขวางยิ่งขึ้น แตถึงอยางไร การบริหารงานสมัยใหมนี้มุงเนน
ทั้งคน งาน และผลผลิต จึงตองมีการผสมผสานแนวคิดตาง ๆ ทุกยุค 
ทุกสมัย เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมที่เปนจริงในปจจุบัน ในที่นี้จะขอนําเสนอทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาพื้นฐานที่ควรทราบ ดังตอไปนี้



ทฤษฎีวิเคราะหระบบ (System Approach 

หรือ General System Theory) 



ทฤษฎีวิเคราะหระบบเปนทฤษฎีที่มีคุณคาในการตรวจสอบ 
หาขอบกพรองของกระบวนการบริหารทั้งปวงรวมทั้งการ
บริหารการศึกษาดวย โดยการวิเคราะหสิ่งนําเขา วิเคราะห
กระบวนการ และวิเคราะหผลผลิตวาสิ่งที่ลงทุนไปคุมคา
หรือไม แลวรวบรวมขอมูลหาจุดบกพรองแลวปรับปรุงแกไข
ตอไป



ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory) 

           ทฤษฎีนี้ Getzels และ Guba ไดสรางขึ้นเพื่อ
วิเคราะหพฤติกรรมในองคการตาง ๆ ที่จัดขึ้นเปนระบบสังคม 
แบงออกเปน ๒ ดาน คือ ดานสถาบันมิติ (Nomothetic 

Dimension) และดานบุคลามิติ (Idiographic Dimension) ดัง
รูป





๑. ดานสถาบันมิติ ประกอบดวย 

๑.๑ สถาบัน (institution) ไดแก หนวยงานหรือองคการ 
ซึ่งจะเปน กรม กอง โรงเรียน โรงพยาบาล บริษัท 
รานคา หรือโรงงานตาง ๆ ที่มีวัฒนธรรม (culture) ของ
หนวยงานหรือองคการนั้นครอบคลุมอยูหนวยงานหรือองคการนั้นครอบคลุมอยู

๑.๒ บทบาทตามหนาที่ (role) สถาบันจะกําหนด
บทบาท หนาที่ และตําแหนง ตาง ๆ ใหบุคคลปฏิบัติ 
มีกฎและหลักการอยางเปนทางการ และมีธรรมเนียม 
(ethics) การปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอบทบาทอยู



๑.๓ ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก
(expectations) เปนความ คาดหวังที่สถาบัน หรือ
บุคคลภายนอกคาดวาสถาบันจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
เชน โรงเรียนมีความคาดหวังที่จะตองผลิตนักเรียนที่ดีมี
คุณภาพ ความคาดหวังมีคานิยม (values) ของสังคม
ครอบคลุมอยู 



๒.๑ บุคลากรแตละคน (individual) ซึ่งปฏิบัติงานอยูใน
สถาบันนั้น ๆ เปนบุคคล ในระดับตาง ๆ เชน ในโรงเรียนมี
ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรม
ยอยที่ครอบคลุมตางไปจากวัฒนธรรมโดยสวนรวม 

๒. ดานบุคลามิติ ประกอบดวย 

ยอยที่ครอบคลุมตางไปจากวัฒนธรรมโดยสวนรวม 

๒.๒ บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ความรู ความ
ถนัด ความสามารถ เจตคติ อารมณ และแนวคิด ซึ่งบุคคล
ที่เขามาทํางานในสถาบันนั้นจะมีความแตกตางปะปนกัน
อยูและมีธรรมเนียมของแตละบุคคลเปนอิทธิพลครอบงํา
อยู



 ๒.๓ ความตองการสวนตัว (need - dispositions) บุคคล
ที่มาทํางานสถาบันมี ความตองการที่แตกตางกันไป บาง
คนทํางานเพราะตองการเงินเลี้ยงชีพ บางคนทํางาน
เพราะความรัก บางคนตองการเกียรติยศชื่อเสียง 
ความกาวหนา บางคนตองการการยอมรับ บางคนตองการ
ความมั่นคง ปลอดภยั เปนตน นอกจากนัน้ยังมีคานิยม
ของตนเองครอบคลุมอยู 



     จากรูปพอสรุปไดวา ในดานสถาบันมิตินั้นจะยึดถือเรื่อง
สถาบันซึ่งมีบทบาท ตาง ๆ เปนสําคัญ บทบาทที่สถาบันได
คิดหรือกําหนดไวจะตองชี้แจงใหบุคลากรในสถาบันได
ทราบอยางเดนชัด เพื่อจะไดกําหนดการคาดหวังที่สถาบัน
ไดกําหนดไวในบทบาทของตนออกมา ตรงกับความ
ตองการของผลผลิตของสถาบันนั้น 



สวนในดานบุคลามิติ ประกอบดวย ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู
ในสถาบันนั้น ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูก็มีบุคลิกภาพที่เปน
ตัวเองที่ไมเหมือนกนั ในแตละคนตางก็มีความตองการใน
ตําแหนงหนาที่การงานที่แตกตางกันออกไป ทั้งสองมิตินี้
ระบบสังคมเปนสิง่ทีม่ีอิทธิพลตอการบริหารงานเปนอันมาก 
ถาหากวาทุกสิง่ทุกอยางราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถถาหากวาทุกสิง่ทุกอยางราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถ
ที่จะสังเกตพฤติกรรมได (social behavior or observed 
behavior)



�()*�+,	�+��ก��-.���	����	������� 

Abraham H. Maslow เปนบุคคลแรกที่ไดตั้งทฤษฎี
ทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow's general theory of 

human and motivation) ไวและไดตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไว ๓ ประการ ดังนี้



๑. มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอและไมมี
สิ้นสุด แตสิ่งที่ มนุษยตองการนั้นขึ้นอยูกบัวาเขามีสิ่งนั้น
อยูแลวหรือยัง ขณะที่ความตองการใดไดรับการตอบสนอง
แลวความตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ กระบวนการนี้
ไมมีที่สิ้นสดุ และจะเริ่มตนตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย

๒. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปน
สิ่งจูงใจของ พฤติกรรมอีกตอไป ความตองการที่ไมไดรับ
ตอบสนองเทานั้น ที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม



๓. ความตองการของมนุษย มีเปนลําดับขั้นตามลําดับ
ความสําคัญ กลาวคือ เมื่อความตองการในระดับต่ํา ไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมี
การตอบสนองทันที 



Maslow ไดแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษยไวดังนี้ 
(Maslow's Need-hierachy Theory) 



ทฤษฎีการจูงใจ - สขุอนามัยของเฮอรเบอรก 
(Herzberg's Motivation Hygiene Theory) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของ เฮอรเบอรกนีม้ีชื่อเรียกกนัหลายอยาง 
เชน Motivation Maintenance Theory, dual Factor Theory Mot
Theory และ The two - Factor Theory Theory และ The two - Factor Theory 
ทฤษฎีนี้ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับองคประกอบที่จะสนับสนุน
ความพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) และองคประกอบที่
สนับสนนุความไมพอใจในการทํางาน (Job dissatisfaction) ดังนี้ 



พวกที่ ๑ ตัวกระตุน (Motivator) คือ องคประกอบทีท่ําใหเกิด
ความพอใจ 

- งานที่ปฏิบัติ
- ความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน
- ความรับผิดชอบ
- โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน - โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 



พวกที่ ๒ ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene) หรือ องคประกอบ
ที่
สนับสนนุความ ไมพอใจในการทํางาน ไดแก 

- แบบการบังคับบัญชา
- ความสัมพันธระหวางบุคคล
- เงินเดือนคาตอบแทน
- นโยบายของการบริหาร - นโยบายของการบริหาร 



ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y 

Douglas McGregor ไดเสนอทฤษฎีนี้ใน ค.ศ. 1957 โดย
เสนอสมมติฐานในทฤษฎี X วา

 ๑. ธรรมชาติของมนษุยโดยทั่วไปไมชอบทํางาน พยายาม
เลี่ยงงาน หลบหลีก บิดพลิ้ว เมื่อมีโอกาสเลี่ยงงาน หลบหลีก บิดพลิ้ว เมื่อมีโอกาส

๒. มนุษยมีนิสัยเกียจคราน จึงตองใชวิธีการขมขู ควบคุม 
สั่งการ หรือบังคับให ทํางานตามจุดประสงคขององคการให
สําเร็จ



๓. โดยทั่วไปนิสัยมนุษยชอบทํางานตามคําสั่ง ตองการที่จะ
หลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบ แตตองการความมั่นคง อบอุนและ
ปลอดภัยมากกวาสิ่งอืน่ 



ทฤษฎี Y มีสมมติฐานวา

๑. การที่รางกายและจิตใจไดพยายามทํางานนั้น เปนการ
ตอบสนองความพอใจ อยางหนึ่งเชนเดียวกับการเลนและ
พักผอน

๒. มนุษยชอบนําตนเอง ควบคุมตนเอง เพื่อดําเนินงานที่๒. มนุษยชอบนําตนเอง ควบคุมตนเอง เพื่อดําเนินงานที่
ตนรับผิดชอบ ใหบรรลุ จุดประสงคอยูแลว ดังนั้นการบังคับ
ควบคุม ขมขู ลงโทษ จึงไมใชวิธีการเพียงอยางเดียว ที่จะ
ทําใหมนุษยดําเนินงานจนบรรลจุุดประสงคขององคการ



 ๓. มนุษยผูกพันตนเองกับงานองคการก็เพื่อหวังรางวัล
หรือสิ่งตอบแทน เมื่อองค การประสบความสําเร็จ

๔. เมือ่สถานการณเหมาะสม มนุษยโดยทั่วไปจะเกิดการ
เรียนรู ทั้งดานการยอม รับ ความรับผิดชอบ และแสวงหา
ความรับผิดชอบ ควบคูกันไปดวย 

 ๕. มนุษยทั้งหลายยอมมีคุณสมบัติที่ดีกระจายอยูทั่วไป
ทุกคน เชน มีนโนภาพ มี ความฉลาดเฉลียวและวองไว 
มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ขององคการ



 ๖. สถานการณของการดํารงชีวิตในระบบอุตสาหกรรมยุค
ใหม มนุษยยังไมมี โอกาสใชสติปญญาไดเต็มที่ 



Andrew F Sikula เปรียบเทียบทฤษฎี X และ Y ไวดังนี้
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���ก�� (Organization Theory)
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� (Classical Theory) - Frederick �. !"#$�����ก�����%��&����� (Classical Theory) - Frederick 
Taylor ������ก��!���������!!��1��)�#��% - Max weber ��������!!
�� ก�� �89�#����'����#����0��#��ก��� ��4���#����1�/����0� �����!��!�!!�	� ����
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����8��#�16�5�� (efficient and effective Productivity) 
�0����>�%���.0����./0���ก� (Mechanistic) '�0��%ก�� 



   '. !"#$�����ก�����%���( (Neo-Classical Theory of Organization) 
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ก��-� ��ก�-�(Contingency Theory)



บทที่ ๖
พุทธวิธีบริหาร

Buddhist Style in Management

พุทธบริหาร ( Buddhismman )
บริหารเชิงพุทธแนวทานพุทธทาสบริหารเชิงพุทธแนวทานพุทธทาส
สรุปประเด็น

การบริหารแบบพุทธ ตองบริหารดวยสติปญญา ดวย
ความไมเห็นแกตัว ไมบริหารดวยตัณหากิเลส หรือความ
อยาก



บทคัดยอ
พุทธ คือ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน การบริหารเชิง

พุทธ คือ บริหารอยางผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ซึ่งจะตอง
บริหารดวยความพอดี ความไมเห็นแกตัว ทําแลวได
ประโยชน ใชสติปญญาในการบริหาร อิงหลักธรรม 
วิเคราะหวิจัย
เปนขั้นเปนตอน ไมมีทุกขทกุขัน้ตอนทํางาน ใชเปนขั้นเปนตอน ไมมีทุกขทกุขัน้ตอนทํางาน ใช
สติปญญาเมื่อผิดพลาด มีอุดมคติเห็นถูกตอง สามารถ
นําไปใชในการบริหารเงินหรือเงนิทุน บริหารคน และ
บริหารงานทั่วไป



๑. บทนํา
            การบริหารธุรกิจแบบพุทธ โดย พุทธทาสภิกขุ 
ซึ่งไดบรรยายแกคณะนักศึกษา เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ 
ผูเขียนไดฟงจากเทปบันทึกเสยีง จัดทําโดยสํานักพิมพ
สุขภาพใจ กทม. เห็นวาเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่นําธรรมะมา
ใชในการบริหารธุรกิจ จึงไดเรียบเรียงขึ้นใหม เพื่อใหใชในการบริหารธุรกิจ จึงไดเรียบเรียงขึ้นใหม เพื่อให
สะดวกในการศึกษา และนําเอาไปคิดใชประโยชนตอไป



๒. แนวคิดแบบพุทธ
 ๒.๑ แบบพุทธ

แบบพุทธ(พุด – ทะ) คือผูรู ผูตื่น และผูเบิกบาน
บริหารแบบพุทธ คือ บริหารงานแลวยังเปนผูรู ผูตื่น 
และผูเบิกบานในทุกขั้นตอนการทํางานของสิง่ที่จะบริหาร



             ผูรู คือ รูในสิ่งที่ควรรู ไมจําเปนตองรูทั้งหมด มิ
เชนนั้นจะเปน “ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด” สิ่งที่จําเปน
คือตองรูในสิ่งที่จะทาํงานอยางแทจริง และตองมีสิ่งควบคุม
ความรู เพื่อปองกันการนําเอาความรูไปใชในทางที่มชิอบ 
การรูตองรูที่ถูกตอง ไมรูอยางหลับ เชนทางไสยศาสตร 
ตองรูวาตองพึ่งตนเอง พึ่งธรรมะ มาใชในการบริหารในการตองรูวาตองพึ่งตนเอง พึ่งธรรมะ มาใชในการบริหารในการ
ทํางาน พระพุทธเจาเนน ตองพึ่งตนเอง ตองปฏิบัติดวย
ตนเองและแกไขความผิด ขอบกพรองดวยตนเอง

ผูตื่น คือ ตื่นจากหลับ ทั้งทางโลกและทางธรรม



          ผูเบิกบาน คือ มีความเมตตากรุณา ไมมีอคติ ยึดธรรมะ
เปนหลัก ไมยึดตัวกูเปนหลัก และไมเห็นแกตัว

          หลักการแบบพุทธ คือ ทุกปญหาที่พบ จะไมทุกข ไม
ทอถอยไมผิดหวังตอความผิดพลาด มีขอผิดพลาดก็เอามา

แกไขโดย
      ไมทุกข      ไมทุกข



๒.๒ ธุรกิจมุมมองเชิงพุทธ
              โวหาร (โว-หา-ระ) ในเชิงพุทธ คําวาโวหาร คือ
ทําใหมีสาระ ทําใหมีกําไร หรือคาขาย หรือการลงทนุคาขาย 
หลักการดําเนินชีวิตและธุรกิจตองมทีั้งเชิงวัตถุ(เปลือก) และ
เชิงจิตใจ(เนื้อใน) มีดังนี้

ความพอดี : ดําเนินชีวิตดวยการมีทรัพยสมบัติพอตัว 
มีเกียรติพอดี ใหความเคารพไววางใจในเพื่อนมนุษย 
จะไดมีมิตรภาพที่แทจริงและมั่นคง



ความไมเห็นแกตัว : การบริหารธุรกิจแบบยิว ดําเนินชีวิตดวย
ความเห็นแกตัวเทานั้น ซึ่งไมถูกตอง งานจะสําเร็จสันติภาพ
ดวยมิตร เรียกพอสัมพันธกัน แค ๒-๓ คน เรียกเพื่อนนั้นสมัพันธ
กันมมีากมายทั่วโลกนับหลายพันลานคน ความไมเห็นแกตัวคือ 
เห็นแกมนษุยทั้งโลก(ผูอื่น) และเห็นแกความถูกตอง ความเห็น
แกตัวจะทําใหทิศทางหันเหไปทางอื่นที่ไมถูกตอง ดวยหวังผลแกตัวจะทําใหทิศทางหันเหไปทางอื่นที่ไมถูกตอง ดวยหวังผล
ประโยชนที่จะตกแกตนเปนหลัก

ทําเพื่อประโยชน : ดําเนินชีวิตและธุรกิจใหเกิด
ประโยชนทางวัตถุ ทางรางกาย และทางจิตใจ



ทําดวยสติปญญา : ทําดวยความหวังตามกนฝรั่งนัน้ไมใชพุทธ 
การทํางานดวยความหวัง ทุกขไมหมด เพราะทําดวยกิเลส ตัณหา
หรือความอยากที่จะมี โดยที่ไมจําเปนตองมี คําวา “สติปญญา
นั้นดียิ่งกวาความหวัง”

อิงหลักธรรมะ : ดําเนินชีวิตและธุรกิจดวยความเมตตา อิงหลักธรรมะ : ดําเนินชีวิตและธุรกิจดวยความเมตตา 
กรุณา ซื่อสัตย และมัธยัสถ



วิเคราะหวิจัยเปนขั้นเปนตอน : ตองพิจารณางานปญหา
เปนชั้นเปนเชิง เปนขัน้เปนตอน ไมทําแบบขวานผาซาก 
บางอยางก็ไมอาจถือหลักเกณฑเดียวกันทุกงานได ตองมี
เหตุผลที่ถูกตอง แยกแยะดวยสติปญญา

ไมมีทุกขทุกขั้นตอนทํางาน : เนนทางดับทุกข ดับปญหา 
ไมใหเหลือ ตอนคิดจะทําไมทุกข (ขั้นวางแผน) ทําแลวไมทุกข 
(ขั้นปฏิบัติ) ผลจากการทํางานออกมาดีหรือเลว ก็ไมทุกข 
(ขั้นไดรับผล) การใชประโยชนจากผลนั้นก็ไมทุกข 
(ขั้นใชประโยชนจากผล) และการเก็บรักษาผลนั้น กรณีใชไมหมด
ก็ไมทุกข (ขั้นเก็บรักษา)



ใชสติปญญาเมื่อผิดพลาด : ทําธุรกิจแลวผิดหวัง ผิดพลาด 
สูญหาย ขาดทุน ก็ไมตองมานัง่เปนทกุข ความสมหวังทําให
เหลิง (หลงตัวเองวาเกง) ความผิดหวังทําใหคนฉลาด ฉลาด
เพราะมีปญหาใหลองแกปญหาดู เมื่อรูวิธีแกก็จะนําไปใชให
สมหวังในเวลาขางหนาในอนาคต เมื่อสมหวังก็จะมีสติปญญา
ดวยโดยสมบูรณ ไมใชฟลุกงานจึงสําเร็จดวยโดยสมบูรณ ไมใชฟลุกงานจึงสําเร็จ



มีอุดมคติเห็นถูกตอง : ชีวิตไมใชอยูดวยสิ่งทีก่ินไดเพียง
อยางเดียว ตองมีความถูกตองดวย โดยมีอุดมคติเพื่อความ
ถูกตอง งานจะผิดพลาดยาก ถามีอุดมคติวาจะไมเห็นแกตัว 
ตั้งใจไววาจะทําใหผูอื่นพอใจ (เหมือนทําใหลูกคาพึงพอใจ) 

ถาจะไดประโยชนมาถึงตัว ก็เปนเพียงเอามาเปนคาใชจาย
เปนทุน เพื่อทําความดีตอไป “ใหงกงานไมงกเงิน เพราะงกเงินเปนทุน เพื่อทําความดีตอไป “ใหงกงานไมงกเงิน เพราะงกเงิน
เสียงาน แตงกงานไดเงิน”



ความหมายธุรกิจ : ทางพุทธมองวา “ธุรกิจคือ 
การแสวงหาประโยชนทางวัตถุอยางมีระบบ” แตความหมาย
ของธุรกิจของชาววัด หมายถึง การแสวงหาประโยชนทางจิตใจ



๓. การบริหารธุรกิจแบบพุทธ
การบริหารระบบงาน

การบริหารระบบงานตองมกีารปองกนัและแกไขอุปสรรค 
ตองฟนฝาอุปสรรค การแกไขมีทั้งแบบเฉพาะหนาหรือแบบ
ตลอดกาลไปเลย การปองกนัปญหาลวงหนาเนิ่นๆ นั้นตองตลอดกาลไปเลย การปองกนัปญหาลวงหนาเนิ่นๆ นั้นตอง
มีการศึกษาลงเฉพาะถึงรายละเอียดจึงจะสามารถทําได



การบริหารเงินหรือบริหารทุน
              เงิน เปนปจจัย ความสามารถหรือสมรรถนะของผู
ดําเนินงานก็เปนปจจยั ทุนก็เปนปจจัยมีทั้งทุนฝายวัตถุ 
(รูปธรรม) ไดแก เงิน เครื่องจักร ทุนฝายจิตใจ (นามธรรม) 

ก็มีสติปญญา ซึ่งตองจางคนที่มีสติปญญาเขามาบริหารงาน



การบริหารคน

ตองทําคนใหเหมาะกับงาน ถาจัดหามาไมไดก็ตองฝกให
เหมาะสมกบังานใหได การบริหารคนจะยากที่สุดเพราะคน
สามารถโกหกได คนยังมีกิเลส และคนบางคนเปนคนโง สามารถโกหกได คนยังมีกิเลส และคนบางคนเปนคนโง 
คนที่ดีเหมาะสมกับงานจะใชคนซื่อสัตยอยางเดียวนั้นไมพอ 
ตองไมโงและไมเห็นแกตัวดวย การมอบหมายงาน
เปนการตัดทอนภาระของนายใหลูกนองไปทํา ถาลูกนอง
ฉลาดพอก็ไมทําใหงานเสียหาย เมื่อมอบหมายงานใหเขาไป
ทําแลวก็ตองไวใจเขา



การบริหารคนจะตองทําอุดมคติใหตรงกัน ระหวางนายจาง 
ผูจัดการ หัวหนา และลูกนอง จะไดไมทําไปคนละทิศคนละทาง 
ขาดเอกภาพ และไมมีพลัง เชน ทําเพื่อประโยชนของเพื่อนมนษุย
 ไมเห็นแกตัวกู มิฉะนั้นตางคนตางโกงจนบริษัทอยูไมได 
การอยูรวมกัน ตองสรางเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ ตองรักเขา 
ไวใจเขา ใชสังคหวัตถุ มีความเอื้อเฟอ เปนเพื่อนกันมากกวาไวใจเขา ใชสังคหวัตถุ มีความเอื้อเฟอ เปนเพื่อนกันมากกวา
ที่จะเปนนายที่ดุรายกับบาว



การบริหารงานทั่วไป
              การบริหารงานทั่วไป ก็คือ เอาเรื่องการบริหารทุกเรื่อง 
เชน ระบบงาน เงินทนุ คน มาเปนเรื่องเดียวกัน ใชคุณธรรมใน
การบริหาร ใชสัปปุริสธรรม (เหตุ – ผล – ตน – ประมาณ –
กาล – ชุมชน – บุคคล) มาใชในการบริหาร นายตองมีสัมมาทิฐิ 
คือ มีความเห็นความเขาใจที่ถูกตอง นายที่คิดผิด หลงผิด คือ มีความเห็นความเขาใจที่ถูกตอง นายที่คิดผิด หลงผิด 
หรือมีมิจฉาทิฐิ ทั้งนายและลูกนอง การบริหารงานยอมประสบ
แตปญหาไมรูจักจบและซ้ําซาก



๔. บทสงทาย
               การบริหารธุรกิจตองบริหารดวยสติปญญา 
เปนบัณฑติ อยาบริหารกิจดวยกิเลส ตัณหา ไมทําดวยความหวัง 
หรือความอยาก เอาสติปญญามาเปนประธาน อยาเอาความ
อยากมาเปนประธาน บริหารธุรกิจดวยความไมเห็นแกตัว 
เกิดมาเพื่อทําใหผูอื่นสบายใจ มีเพื่อนรวมงาน หัวหนา เกิดมาเพื่อทําใหผูอื่นสบายใจ มีเพื่อนรวมงาน หัวหนา 
และลูกคา 



(สรางความพึงพอใจใหลูกคา) ทํางานดวยอุดมคติ เอาความ
พอดี ความถูกตองเปนที่ตั้ง ใหคํานึงถึงวัตถุประสงค การ
กระทํา และผลแหงการกระทําทุกครั้งที่ทํางานหรือ
บริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจแบบพุทธ ตองเปนผูรู ผูตื่น และผูเบิกบานการบริหารธุรกิจแบบพุทธ ตองเปนผูรู ผูตื่น และผูเบิกบาน
ตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการทํางาน โดยไมมีทุกข 
ตองมีความเห็นที่ถูกตอง ตามสิ่งที่เปนจริง ที่สําคัญคือ ไมยึดตัว
กูของกู



บทที่ ๗
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน

การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
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          การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
เปนวิธีการที่ดีที่นํามาใชในการบริหารจัดการองคการหรือ
ประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบไดและตรวจสอบได
และมีประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคม นํามาซึ่งความ
เจริญในดานตาง ๆ  จะเห็นวาธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอ
การบริหารจัดการและเปนประโยชนตอ
องคการ ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลกองคการ ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก
ดังตอไปนี้



         ๑. เปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปนธรรมใน
สังคม เอื้อประโยชนใหกับคนทุกระดับทั้งคนรวยคนจน
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            ๖. หลักธรรมาภิบาล เปนแนวคิดที่เกื้อหนุนสังคม
ประชาธิปไตย  และสงเสริมใหคนมีสวนรวมซื่อสัตยสุจริต

           ๗. หลักธรรมาภิบาลจะชวยใหระบบริหารของรัฐมี
ความยุติธรรมที่นาเชื่อถือได
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         ๑๐. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 9 กําหนดใหจัดโครงสรางระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักกระจายอํานาจและ
หลักการมสีวนรวม ซึ่งสอดคลองกับหลกัธรรมาภิบาล
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๑๓. หลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางสําคัญในการจัด
ระเบียบใหสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข



         ๑๔. หลักธรรมาภิบาลมีกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ตางๆ ที่เปนธรรมตอคนในสังคมใหความมั่นใจแกกลุม
ผูดอยโอกาสและยากจน มีการจัดระบบเศรษฐกิจที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธภิาพ และรักษาความสมดุลของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอยางมี
เสถียรภาพ



องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
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เครื่องมือในการเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
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(Strategic Planning and Strategic Management)
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           ๒. การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-

based Management) การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Result-based Management) หมายถึง การ
บริหารงานโดยมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะ
เกิดขึ้นอยางชัดเจน โดยมีตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators) และมีการติดตามาวัด
ประประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวอยางประประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวอยาง
ชัดเจน จริงจัง ซึ่งจะชวยใหเกิดความโปรงใส วาใคร
จะตองกระทํางานอะไร ใหบรรลุผลเชนใดดวยปริมาณและ
คุณภาพเทาใด
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            ๖. การบริหารคุณภาพทั่งทั้งองคการ 
(Total Quality Management)
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(Human Resource Management)
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ธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษา
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          ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ



การสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
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กลไกที่ชวยสรางธรรมาภิบาล
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           หลักธรรมาภบิาล เปนหลักที่ใชปกครอบบริหาร
จัดการที่ดี ที่สามารถทําใหองคการรักษาสมดุล ระหวาง
ความสุข ความสําเร็จ ทั้งตอตนเองและหนวยงานของ
องคการไดเปนอยางดี

*************************


