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คำนำ

พระพทุธศาสนา ถอืวาเปนสถาบนัหลกัในสามสถาบนั คอื สถาบนัชาติ
สถาบนัศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรยิ   รฐับาลทกุรฐับาลไดเหน็ความสำคญั
ของสถาบันพระพุทธศาสนา จงึสนบัสนนุงบประมาณเปนคาภตัตาหารประจำ
ทีเ่รยีกวา นติยภตั แกพระภกิษ ุสามเณร ทีส่รางคุณประโยชนแกประเทศชาติ
ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะที่เปนหนวยงานราชการ
มหีนาทีร่บัสนองงานคณะสงฆ โดย สำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม สวนกจิการ
คณะสงฆ ไดดำเนนิงานเกีย่วกบั  การถวายเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั พระสงัฆาธกิาร
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ  ซึ่งรัฐบาล
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหมีการปรับปรุงอัตรานิตยภัต ที่จัดถวาย
เพื่อเปนคาภัตตาหารประจำตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
เปนการทำนุบำรุงสงเสริมพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญมั่นคงสืบไป

การจัดสรรนิตยภัตถวายใหแกพระสังฆาธิการ   พระสมณศักดิ์
พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ที่ผานมามักจะเกิดปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลายประการ ดังนั้นคณะผูจัดทำจึงไดรวบรวม
ประวัติความเปนมาของนิตยภัต ระเบียบการเบิกจายนิตยภัต อัตรานิตยภัต
ของแตละตำแหนง โดยไดจัดทำเปน  “คูมือการปฏิบัติงานนิตยภัต”  เพื่อ
เผยแพรและเปนแนวทางในการปฏบิตังิานแกเจาหนาที ่ และหวงัเปนอยางยิง่วา
จะเปนประโยชนสำหรบัผทูีส่นใจไดตามสมควร

                                                                                                    สวนกจิการคณะสงฆ
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                                                                 มิถุนายน  ๒๕๕๓
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ความเปนมา
นิตยภัต    คือ    คาภัตตาหารที่พระมหากษัตริยถวายแกพระภิกษุ

สามเณรเปนนิตย  ในอดีตพระมหากษัตริย  ทรงมีพระราชศรัทธาถวาย
ภัตตาหาร อัฐบริขาร และพระราชทานเบี้ยหวัดเปนรายปแกพระสงฆ ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดใหยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปเปน
เบีย้หวดัรายเดอืนแทน และในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั
ทรงโปรดใหวางอตัรานิตยภัตพระราชทานตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ฐานันดร

เมือ่มกีารพระราชทานสมณศกัดิแ์กพระสงฆแลว กจ็ะตองพระราชทาน
นิตยภัตควบคูกันไปดวย พระมหากษัตริยกับพระสงฆแยกกันไมออก เพราะ
พระสงฆนัน้เปนฝายสบืตอพระพทุธศาสนาชวยชาต ิ  ศาสนา พระมหากษตัรยิ
ในดานการจรรโลงสงัคมใหคนในชาตมิศีลีธรรม ประพฤตปิฏบิตัอิยใูนคณุความดี
มรีะเบยีบวนิยั   ทำใหเกดิความสงบเรยีบรอยในการปกครองประเทศชาตดิานหนึง่
สวนทางฝายพระมหากษตัรยินัน้ เปนองคศาสนปูถมัภก และทรงเปนพทุธมามกะ
ชวยประคบัประคองคณะสงฆ   ใหดำเนนิกจิการไปดวยความเรยีบรอย ถงึจดุหมาย
ปลายทางตลอดมาจนถึงปจจุบัน   แตทวาในรูปการศาสนูปถัมภกนั้นไดมี
การเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามความเหมาะสมแหงยุคสมัยนั้น ๆ

ในสมยักรงุรตันโกสนิทร นบัแตรชักาลที ่ ๑ เปนตนมา จนถงึปจจบุนั
เทาที่ปรากฏหลักฐาน  การพระราชทานนิตยภัตแบงเปนสองประเภทคือ
ถวายภัตตาหารเปนสำรับเชากับเพลทุกวันพระตอเดือนประเภทหนึ่ง กับเปน
เงนิรายเดอืนอกีประเภทหนึง่

ในสมยัรชัการที ่๑ และรชักาลที ่๒ ถวายภตัตาหารเปนสำรบั ๆ  เชาและ
เพลทุกวัน และทุก ๓ วันพระในหนึ่งเดือน แตไมปรากฏวาพระสงฆที่ได
รับนิตยภัตนั้นเปนพระสงฆประเภทใดบาง  ที่แนนอนคือพระสงฆที่ไดรับ

บทนำ



คมูอืการปฏบิตังิานนติยภตั
สวนกิจการคณะสงฆ  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

2

พระราชทานสมณศักดิ์และพระพิธีธรรม หรือที่เรียก “พระจตุเวท” หรือ
“พระจตรุเวท”  คอืพระสงฆทีไ่ดรบันมินตใหมาสวดจตรุเวททีห่อพระศาสตราคม
ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันพระตลอดปจนถึง
ปจจุบัน โดยแยกเปน ๔ ประเภท คอื

๑. สำรับพระสงฆฉัน ๓ วันพระ ๖๐ สำรับ ๆ ละ ๑ เฟอง ๑ สลึง
๒. สำรับพระสงฆสวดพระจตุเวท (ปจจุบันเรียกจตุรเวท คือ

พระพิธีธรรม) ๓ วันพระ ๑๔ สำรับ ๆ ละ ๑ เฟอง ๑ สลึง
๓. สำรับพระสงฆหมอเพล ๖๐ สำรับ ๆ ละ ๑ เฟอง ๑ สลึง
๔. สำรับพระสงฆนิตยภัต ๑,๒๐๐ สำรับ ๆ ละ ๑ เฟอง ๑ สลึง
สวนการจายนติยภตัเปนเงนิมาปรากฏหลกัฐานในรชักาลที ่๓ จ.ศ. ๑๑๙๐

(พ.ศ. ๒๓๗๑) โดยเมือ่พระราชทานสมณศกัดิแ์กพระสงฆรปูใดแลว กพ็ระราชทาน
นติยภตัและกำหนดอตัรานติยภตัไวดวย ดงันี้

๑. สมเดจ็พระสงัฆราช               ๕    ตำลงึ
๒. สมเดจ็พระพนรตัน ๕    ตำลงึ
๓. กรมหมืน่นชุติชโินรส ๕    ตำลงึ
๔. พระพรหมมนุี ๕    ตำลงึ
๕. พระพทุธโฆษา ๕    ตำลงึ
๖. พระพมิลธรรม ๔    ตำลงึ   ๓  บาท
๗. พระธรรมอดุม ๔    ตำลงึ   ๓  บาท
ลดหลั่นลงมาตามลำดับจนถึงพระเปรียญตรีและพระครูสัญญาบัตร

๑ ตำลึง ๒ บาท จนถึงรัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๕๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๗ จึงไดมี
การปรบัปรงุอตัรานติยภตั ดงันี้

๑. พระราชาคณะชั้นสมเด็จ อัตรา ๗ ตำลึง
๒. พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ อัตรา ๖ ตำลึง
ลดหลั่นลงมาจนถึงต่ำสุดพระเปรียญตรี ๑ ตำลึง ๒ บาท
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สมยัรชักาลที ่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๗ ไดมกีารปรบัปรงุอตัรานติยภตัทกุอตัรา
โดยเฉพาะตำแหนงสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏและพระราชาคณะ
ชั้นหิรัญบัฏ ทีไ่ดรบัการสถาปนากอน พ.ศ. ๒๔๕๙ นอกจากจะไดรบันติยภัต
ตามอัตราที่ทรงกำหนดแลว ยังไดรับคาขาวสารอีกเดือนละ ๑ บาท สวนผูที่
ไดรับการสถาปนาหลงั  พ.ศ. ๒๔๕๙ ไมไดรบัคาขาวสาร

ปจจบุนัรฐับาลไดจดัสรรเงนิงบประมาณถวายเปนนติยภตั แกพระสงัฆาธกิาร
พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ซึ่งไดรับ
เปนประจำทกุปเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัศิาสนกจิ ดานการบรหิาร  การปกครอง
การศาสนศกึษา การเผยแผพระพทุธศาสนา และดานสาธารณปูการโดยปรบัปรงุ
อตัรานิตยภัตใหเหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีอัตรา
นติยภตั ซึง่ไดรบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรี

รายละเอยีดของคมูอืการปฏบิตังิานนติยภตั

วตัถปุระสงค  ของการจดัทำคมูอืการปฏบิตังิานนติยภตัเลมนี้
๑.  เพือ่ยกยองพระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญ  พระเลขานกุาร

และพระฐานานุกรม ที่มีบทบาทบริหารกิจการคณะสงฆทั้งในดานการปกครอง
การศกึษา การเผยแผ การสาธารณปูการ การศกึษาสงเคราะห และการสาธารณ
สงเคราะห   ใหไดรบัคาภตัตาหารประจำตามความเหมาะสมกบัสภาพในปจจบุนั

๒. เพือ่ใหพระสงัฆาธกิาร  พระสมณศกัดิ ์ พระเปรยีญ  พระเลขานกุาร
และพระฐานานกุรม ไดมคีาใชจายในการบรหิารกจิการคณะสงฆตามสมควร

๓. เพื่อสนองพระราชประเพณีในการถวายความอุปถัมภพระภิกษุใน
บวรพระพทุธศาสนา เปนการยกยองเกยีรตยิศของพระสงฆไทย
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๔. เพื่อใหเปนแนวทางในการดำเนินงานของผูปฏิบัติในการสนองงาน
คณะสงฆ

๕. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เดยีวกนั

๖.  เพื่อใหพระสังฆาธิการผูรับบริการมั่นใจไดวาจะไดรับการบริการ
ทีถ่กูตองโปรงใส และเปนธรรม

ขอบเขต
คมูอืการปฏบิตังิานนติยภตันี ้ครอบคลมุการทำงานตัง้แตการรบัเอกสาร

ตรวจรายนามพระสงัฆาธกิาร พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
พระเลขานุการ  และพระฐานานุกรม  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ทีจ่ะขอรบันติยภตั  การประสานงานกบัเจาคณะผปูกครองสงฆ  และสำนกังาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด การจัดทำบัญชีรายละเอียดนิตยภัต
ที่ ข อถือจายประจำงวด เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติงบหนาบัญชีถือจาย
การจัดสรรนิตยภัต เมื่อผูบริหารอนุมัติแลว   จัดสงบัญชีรายนามผูขอรับ
นิตยภัตใหฝายคลังเบิกจาย  พรอมทั้งสงบัญชีรายละเอียดดังกลาวไปยัง
เจาคณะจงัหวดัทกุจงัหวดั  เจาคณะเขตทุกเขต และผวูาราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั
หลงัจากนัน้สำนกังาน พระพทุธศาสนาจงัหวดัรายงานยอดเงนิเหลอืจายทีม่อียจูรงิ
ใหสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตทิราบ

คำจำกดัความ
พระสงัฆาธกิาร พระภกิษผุดูำรงตำแหนงปกครองดแูลคณะสงฆตามลำดบัชัน้
พระเปรยีญ พระภกิษ ุสามเณร ผศูกึษาเลาเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลี

และสอบไลไดตามหลักสูตร  ตั้งแต ๓  ประโยคขึ้นไปจนถึง
๙ ประโยค
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พระ............... ผูที่ไดรับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ยังไมมีตำแหนง
ในทางการปกครองสงฆ

พระอธกิาร..... พระภกิษทุีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหเปนพระสงัฆาธกิาร  ระดบั เจาอาวาส
เจาอธกิาร........ พระภกิษทุีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหเปนพระสงัฆาธกิาร   ระดบั

เจาคณะตำบล
พระปลดั......... พระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้ใหเปนฐานานกุรมของพระราชาคณะ

ชัน้สามญั
พระสมหุ......... พระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้ใหเปนฐานานกุรมของพระราชาคณะ

ชัน้สามญั
พระใบฎกีา....... พระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้ใหเปนฐานานกุรมของพระราชาคณะ

ชัน้สามญั
พระครปูลดั..... พระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้ใหเปนฐานานกุรมของพระราชาคณะ

ตัง้แตชัน้ราช ถงึสมเดจ็พระราชาคณะ
พระครสูมหุ..... พระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้ใหเปนฐานานกุรมของพระราชาคณะ

ตัง้แตชัน้ราช ถงึสมเดจ็พระราชาคณะ
พระครใูบฎกีา... พระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้ใหเปนฐานานกุรมของพระราชาคณะ

ตัง้แตชัน้ราช  ถงึสมเดจ็พระราชาคณะ
พระครธูรรมธร... พระฐานานกุรมของพระราชาคณะตัง้แตชัน้ธรรมถงึชัน้

สมเดจ็พระราชาคณะ
พระครวูนิยัธร.. พระฐานานกุรมของพระราชาคณะตัง้แตชัน้เทพถงึชัน้

สมเดจ็พระราชาคณะ
พระมหา.......... พระภกิษทุีไ่ดศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี และสอบไลได

ตัง้แตชัน้ ประโยค ป.ธ. ๓ ถงึ ป.ธ. ๙  (ป.ธ.๙ มนีติยภตัถวาย)
พระครสูญัญาบตัร   หมายถึงพระภิกษุที่ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ต่ำกวา

พระราชาคณะ  และมนีามตามทีไ่ดรบัพระราชทาน
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พระราชาคณะ หมายถงึพระครสูญัญาบตัร  หรอืพระภกิษทุีไ่ดรบัพระราชทาน
สมณศกัดิต์ัง้แตชัน้พระราชาคณะ ถงึ ชัน้สมเดจ็พระราชาคณะ

พระสมณศกัดิ์ คอื    บรรดาศักดิ์หรือเกียรติยศที่พระมหากษัตริยถวายแก
พระสงฆเพื่อเปนบำเหน็จความชอบ  ประกอบคุณความดี
แกประเทศชาติ  และพระพทุธศาสนา  และเปนการยกยอง
เชดิชเูกยีรตเิพิม่ขวญั และกำลงัใจใหพระสงฆบำเพญ็ ประโยชน
ตอสังคมตามหลักธรรมทางศาสนา



คมูอืการปฏบิตังิานนติยภตั
สวนกิจการคณะสงฆ  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

7

               คำทบัศพัทภาษาองักฤษ

นติยภตั MONTHLY FOOD ALLOWANCE
พระ PHRA
พระอธิการ PHRA ATHIKAN
เจาอธกิาร CHAO ATHIKAN
พระปลดั PHRAPALAD
พระสมหุ PHRASAMU
พระใบฎกีา PHRABAIDIKA
พระครปูลดั PHRAKHUPALAD
พระครสูมหุ PHRAKHUSAMU
พระครใูบฎกีา PHRAKHUBAIDIKA
พระมหา PHRAMAHA
พระครูธรรมธร PHRAKUDHAMMADHORN
พระครวูนิยัธร PHRAKHUVINAIDHORN
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พระสังฆาธิการ

คำวา พระสงัฆาธกิาร  หมายถงึ พระภกิษผุทูีด่ำรงตำแหนงทางการ
ปกครองคณะสงฆ  ในตำแหนงดังตอไปนี้ คือ เจาคณะใหญ  เจาคณะภาค
รองเจาคณะภาค     เจาคณะจังหวัด    รองเจาคณะจังหวัด    เจาคณะอำเภอ
รองเจาคณะอำเภอ  เจาคณะตำบล  รองเจาคณะตำบล  เจาอาวาส  รองเจาอาวาส
และผชูวยเจาอาวาส

อกัษรยอและความหมายเกีย่วกบัสมณศกัดิท์ีต่องจดันติยภตัถวาย
ตำแหนงพระสงัฆาธกิาร

(๑) จญ. เจาคณะใหญ
(๒) จภ. เจาคณะภาค

รจภ. รองเจาคณะภาค
(๓) จจ. เจาคณะจงัหวดั

รจจ. รองเจาคณะจงัหวดั
(๔) จอ. เจาคณะอำเภอ

รจอ. รองเจาคณะอำเภอ
(๕) จต. เจาคณะตำบล

รจต. รองเจาคณะตำบล
(๖) จล. เจาอาวาสพระอารามหลวง

รจล. รองเจาอาวาสพระอารามหลวง
ผจล. ผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง

(๗) จร. เจาอาวาสวดัราษฎร
รจร. รองเจาอาวาสวดัราษฎร
ผจร. ผชูวยเจาอาวาสวดัราษฎร
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ที่กลาวมานี้  เปนอักษรยอเกี่ยวกับตำแหนงปกครองสงฆในตำแหนง
นัน้ ๆ   สำหรบัพระครสูญัญาบตัร จะมกีารแบงชัน้เปนชัน้ตร ี(ชต.) ชัน้โท (ชท.)
และ ชั้นพิเศษ (ชพ)  อีกตางหาก  ดังตัวอยางตอไปนี้
พระครสูญัญาบตัร  วดัราษฎร

จร.ชต. เจาอาวาสวดัราษฎร  ชัน้ตรี
จร.ชท. เจาอาวาสวดัราษฎร  ชัน้โท
จร.ชท.วิ เจาอาวาสวดัราษฎร ชัน้โท ฝายวปิสสนาธรุะ
จร.ชอ. เจาอาวาสวดัราษฎร ชัน้เอก (ตำแหนง จร. ไมมชีัน้พเิศษ)
จร.ชอ.วิ เจาอาวาสวดัราษฎร ชัน้เอก ฝายวปิสสนาธรุะ
รจร. รองเจาอาวาสวดัราษฎร
ผจร. ผชูวยเจาอาวาสวดัราษฎร

(ตำแหนง รจร., ผจร. ไมมชีัน้ตร ี- โท - เอก)
ทผจล.ชท. เทยีบผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้โท
ทผจล.ชอ. เทยีบผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้เอก
ทผจล.ชอ.ว.ิ เทยีบผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้เอก

ฝายวปิสสนาธรุะ
ทผจล.ชพ. เทยีบผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้พเิศษ
ทผจล.ชพ.วิ เทยีบผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้พเิศษ

ฝายวปิสสนาธรุะ (ตำแหนง ทผจล. ไมมชีัน้ตร)ี
พระครสูญัญาบตัร  พระอารามหลวง

จล.ชต. เจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้ตรี
จล.ชต.ว.ิ เจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้ตร ี ฝายวปิสสนาธรุะ
จล.ชท. เจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้โท
จล.ชอ. เจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก

(ตำแหนง จล.ไมมชีัน้พเิศษ)
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รจล.ชต. รองเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้ตรี
รจล.ชท. รองเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้โท
รจล.ชท.วิ รองเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้โท ฝายวปิสสนาธรุะ
รจล.ชอ. รองเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้เอก

(ตำแหนง รจล. ไมมชีัน้พเิศษ)
ผจล.ชท. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นโท
ผจล.ชอ. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้เอก
ผจล.ชอ.วิ. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้เอก

ฝายวปิสสนาธรุะ
ผจล.ชพ. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นพิเศษ
ผจล.ชพ.วิ ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นพิเศษ

ฝายวปิสสนาธรุะ
(ตำแหนง ผจล. ไมมีชั้นตรี)

พระครสูญัญาบตัร  เจาคณะตำบล/เจาคณะแขวง
จต.ชต. เจาคณะตำบล  ชัน้ตรี
จต.ชท. เจาคณะตำบล  ชัน้โท
จต.ชท.วิ เจาคณะตำบล  ชัน้โท ฝายวปิสสนาธรุะ
จต.ชอ. เจาคณะตำบล  ชัน้เอก
จต.ชอ.ว.ิ เจาคณะตำบล  ชัน้เอก ฝายวปิสสนาธรุะ

(ตำแหนง จต. ไมมชีัน้พเิศษ)
เฉพาะกรงุเทพมหานคร  เรยีก  จว.  หมายถงึ  เจาคณะแขวง

พระครสูญัญาบตัร  เจาคณะอำเภอ/เจาคณะภาค
จอ.ชท. เจาคณะอำเภอ  ชัน้โท
จอ.ชอ. เจาคณะอำเภอ  ชัน้เอก
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จอ.ชอ.วิ เจาคณะอำเภอชัน้เอก  ฝายวปิสสนาธรุะ
จอ.ชพ. เจาคณะอำเภอ  ชัน้พเิศษ
จอ.ชพ.วิ เจาคณะอำเภอ  ชัน้พเิศษ  ฝายวปิสสนาธรุะ

(ตำแหนง จอ. ไมมชีัน้ตร)ี
เฉพาะกรงุเทพมหานคร  เรยีก  จข.  หมายถงึ  เจาคณะเขต
รจอ.ชท. รองเจาคณะอำเภอ  ชัน้โท
รจอ.ชอ. รองเจาคณะอำเภอ  ชัน้เอก
รจอ.ชอ.วิ รองเจาคณะอำเภอ  ชัน้เอก  ฝายวปิสสนาธรุะ

(ตำแหนง รจอ. ไมมชีัน้ตร ี และชัน้พเิศษ)
เฉพาะกรงุเทพมหานคร  เรยีก รจข.  หมายถงึ  รองเจาคณะเขต

พระครสูญัญาบตัร  เจาคณะจงัหวดั
จจ.ชอ. เจาคณะจงัหวดั  ชัน้เอก  (ปจจุบันไมโปรด)
จจ.ชท. เจาคณะจงัหวดั  ชัน้โท  (สงัฆปาโมกข)
รจจ. รองเจาคณะจงัหวดั  (ไมมกีำหนดชัน้)

เฉพาะกรงุเทพมหานคร  เรยีก จค.  หมายถงึ  เจาคณะกรงุเทพมหานคร และ
รจค. หมายถงึ  รองเจาคณะกรงุเทพมหานคร

หมายเหตุ
(๑)  พระครสูญัญาบตัร ชัน้พเิศษ (ชพ.) มหาเถรสมาคมกำหนดไว

ใหมเีพยีง ๓ ตำแหนง
๑.  ผจล.ชพ. ผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้พเิศษ
๒. ทผจล.ชพ เทยีบผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พเิศษ
๓. จอ.ชพ. เจาคณะอำเภอ  ชัน้พเิศษ
(๒)   พระครสูญัญาบตัร  ฝายวปิสสนาธรุะ (ว.ิ) มหาเถรสมาคมกำหนด

ใหมีไวเพียง ๗ ตำแหนง เทานั้นคือ
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๑. จร.ชท.ว.ิ เจาอาวาสวดัราษฎร  ชัน้โท  ฝายวปิสสนาธรุะ
๒. จต.ชอ.วิ เจาคณะตำบล  ชัน้เอก  ฝายวปิสสนาธรุะ
๓. รจอ.ชอ.วิ รองเจาคณะอำเภอ  ชัน้เอก  ฝายวปิสสนาธรุะ
๔. ทผจล.ชอ.ว.ิ เทยีบผชูวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้เอก

ฝายวปิสสนาธรุะ
๕. ผจล.ชอ.วิ ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้เอก

ฝายวปิสสนาธรุะ
๖. รจล.ชท.วิ รองเจาอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นโท

ฝายวปิสสนาธรุะ
๗. จล.ชต.วิ เจาอาวาสพระอารามหลวง  ชัน้ตรี

ฝายวปิสสนาธรุะ
พระราชาคณะชัน้สามญั

สป. พระราชาคณะชัน้สามญัเปรยีญ
สป.ว.ิ พระราชาคณะชัน้สามญัเปรยีญ ฝายวปิสสนาธรุะ
สย. พระราชาคณะชัน้สามญัยก
สย.วิ พระราชาคณะชัน้สามญัยก  ฝายวปิสสนาธรุะ
พระราชาคณะตัง้แตชัน้ราชขึน้ไป ไมนยิมใชอกัษรยอ

คำวา  สามัญยก  หมายความวา  พระราชาคณะรูปนั้นไมมีวุฒิ
เปรียญธรรม  แตมีคุณธรรม  ความรูความสามารถเหมาะสมพอที่จะเปน
พระราชาคณะได   จึงไดรับการยกยองขึ้นเปนพระราชาคณะ

ในสมัยโบราณ  การจะสถาปนาแตงตั้งพระสงฆใหมีสมณศักดิ์
มกัจะมองคณุสมบตักิารศกึษากอน  มคีวามรแูตกฉานในพระไตรปฎก  กบัทัง้มี
ศีลาจารวัตรเปนที่นาศรัทธานาเลื่อมใส  ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก
สมยัสโุขทยัวา  พอขนุรามคำแหงไดอาราธนาพระมหาเถรสงัฆราชปราชญเรยีนจบ
ปฎกไตรจากเมอืงนครศรธีรรมราชมาสถาปนาขึน้เปนพระสงัฆราชในเมอืงสโุขทยั
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อยางไรกต็าม  ความจรงิปรากฏวา  พระสงฆทานไดศกึษาเลาเรยีน
พระปรยิตัธิรรมเหมอืนกนัแตมไิดเขาสอบ  เนือ่งดวยความจำเปนบางอยางหรอื
ศกึษาเลาเรยีนแลว  มงุในการบำเพญ็สมาธภิาวนา  หรอืปฏบิตัศิาสนกจิดานอืน่
จนไมมโีอกาสไดเขาสอบไล  แตทานเหลานัน้กม็คีวามรคูวามสามารถ  และมี
ขอวตัรปฏบิตัเิปนทีน่าเคารพเลือ่มใส  สมควรไดรบัการยกยองเชดิชเูกยีรตยิศ
กม็อียมูาก  นีค้อืทีม่าของพระราชาคณะชัน้สามญัยก (สย.)

นอกจากนีแ้ลว  ยงัมคีำยอเกีย่วกบัตำแหนงปกครองสงฆทีค่วรทราบอกี คอื
มส. มหาเถรสมาคม,  ม. มหานกิาย,  ธ. ธรรมยตุกินกิาย

ความรบัผดิชอบ
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  อนุมัติเบิกจาย

เงนิอดุหนนุ  เปนคาดำเนนิงานเงนิอปุถมัภนติยภตั พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ์
และพระเปรยีญ

ผอูำนวยการสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม  ตรวจสอบความถกูตอง
พรอมลงนามเสนอเรื่อง เพื่อขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนเปนคาดำเนินงาน
เงนิอปุถมัภนติยภตั  พระสงัฆาธกิาร  พระสมณศกัดิ ์ และพระเปรยีญ

ผอูำนวยการสวนกจิการคณะสงฆ  ตรวจทานความถกูตองของสรปุ
หนาบญัชจีดัสรรเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั

เจาหนาที ่ งานนติยภตั  สวนกจิการคณะสงฆ  จดัทำบญัชรีายละเอยีด
เงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์  พระเปรยีญธรรม
๙ ประโยค  และพระเลขานกุาร  ประจำปงบประมาณ  และงวดตกเบกิเพิม่เตมิ
กรณเีลือ่นสมณศกัดิ ์๕ ธนัวาคม และแตงตัง้ใหมระหวางปงบประมาณ เพือ่ขอรบั
การจดัสรรและงดจายนติยภตั รวม ๗๗ จงัหวดั
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

¤ÒÁ  Flow  Chart  ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃàºÔ¡ ‹̈ÒÂ¹ÔµÂÀÑµ  ÊÒÁÒÃ¶Í Ô̧ºÒÂ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹  ́ Ñ§¹Õé

¢Ñé¹µÍ¹·Õè  ñ ¢Ñé¹µÍ¹·Õè  ñ ¢Ñé¹µÍ¹·Õè  ñ ¢Ñé¹µÍ¹·Õè  ñ ¢Ñé¹µÍ¹·Õè  ñ  à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè§Ò¹¹ÔµÂÀÑµ  Ê‹Ç¹¡Ô̈ ¡ÒÃ¤³ÐÊ§¦•   ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ
¨Ò¡à Œ̈Ò¤³Ð¼ŒÙ»¡¤ÃÍ§Ê§¦•  ã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã  áÅÐ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò Ñ̈§ËÇÑ́   àª‹¹  ºÑªÕÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃáµ‹§µÑé§  áÅÐ¡ÒÃ¾Œ¹¨Ò¡µÓáË¹‹§
¢Í§¾ÃÐÊÑ§¦Ò Ô̧¡ÒÃ  ¾ÃÐÊÁ³ÈÑ¡ Ốì  ¾ÃÐà»ÃÕÂ¸ÃÃÁ ù »ÃÐâÂ¤  áÅÐ¾ÃÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
ÊÓà¹ÒãºµÃÒµÑé§  ÊÓà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ÊÀÒ¾ÇÑ́   (ã¹¡Ã³Õáµ‹§µÑé§à Œ̈ÒÍÒÇÒÊãËÁ‹
à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò   à»š¹ÇÑ́ ·Õèä Œ́¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¡Ñº¡Í§¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ê¶Ò¹àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ)

-  มาตรฐานคณุภาพงาน :
เจาคณะผูปกครองสงฆในเขตกรุงเทพมหานคร  และสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด จัดสงเอกสาร เชน รายนามพระสังฆาธิการที่ขอรับ
นติยภตัพรอมสำเนาใบตราตัง้  และรายนามพระสงัฆาธกิารทีพ่นจากตำแหนง
พรอมเอกสารอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ  เพือ่เจาหนาทีจ่ะไดนำมาประกอบการจดัทำ
บญัชจีดัสรรนติยภตัประจำงวด  ภายในวนัที ่๑๕ มกราคม,  ๑๕ พฤษภาคม,
๑๕ สงิหาคม (ถาม)ี  ของทกุป

ขั้นตอนที่  ๒  เจาหนาที่งานนิตยภัต  สวนกิจการคณะสงฆ
ตรวจสอบความถูกตอง  และจัดทำบัญชีรายละเอียดการจัดสรรนิตยภัต
ทีข่อถอืจายประจำงวดในภาพรวมทกุจงัหวดั
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-  มาตรฐานคณุภาพงาน :
เจาหนาทีง่านนติยภตั  สวนกจิการคณะสงฆ  ตรวจสอบความครบถวน

สมบูรณของเอกสาร  ที่ไดรับรายงานวาพระสังฆาธิารไดรับนิตยภัตตรงตาม
ตำแหนงหรือไม  ตำแหนงซ้ำซอนกันหรือไม  เพื่อใหเกิดความถูกตองและ
เปนไปตามหลกัเกณฑทีก่ำหนด

ขั้นตอนที่ ๓  จัดทำหนังสือนำเสนอผูอำนวยการสำนักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาต ิ พจิารณาอนมุตังิบหนาบญัชถีอืจายการจดัสรรนติยภตั

-  มาตรฐานคณุภาพงาน :
เปนไปตามหลกัเกณฑการเบกิจายนติยภตัทีผ่บูรหิารระดบัสงูพจิารณา

อนมุตัใิหเบกิจายเงนิอดุหนนุเปนคาดำเนนิงานอปุถัมภนติยภตัประจำปงบประมาณ
ขัน้ตอนที ่ ๔  เจาหนาทีง่านนติยภตั  สวนกจิการคณะสงฆ  จดัสงบญัชี

ถอืจายการจดัสรรนติยภตัใหฝายคลงัดำเนนิการเบกิจายนติยภตัใหแกพระภกิษุ
ทัง้สวนกลางและสวนภมูภิาค  (ในสวนภมูภิาคโอนเงนิไปทีค่ลงัจงัหวดั)  พรอมทำ
หนงัสอืนมสัการเจาคณะจงัหวดั  เจาคณะผปูกครองสงฆ และเรยีนผวูาราชการ
จงัหวดัทกุจงัหวดั

-  มาตรฐานคณุภาพงาน :
ฝายคลงัโอนเงนินติยภตัเขาบญัชพีระสงัฆาธกิาร (ในเขตกรงุเทพมหานคร)

สวนภมูภิาคโอนเงนินติยภตัไปทีค่ลงัจงัหวดัเพือ่เบกิจายนติยภตัใหแกพระสงัฆาธกิาร
ตอไป โดยพระสงัฆาธกิารจะไดรบันติยภตัไมเกนิวนัที ่๕ ของเดอืนถดัไป

ขัน้ตอนที ่ ๕  เจาหนาทีง่านนติยภตั  สวนกจิการคณะสงฆ  บนัทกึ
รายละเอยีด  การจดัสรรลงในระบบทะเบยีนพระ  ทะเบยีนวดั  และปรงัปรงุ
ขอมลูพระสงัฆาธกิารทีพ่นจากตำแหนงใหถกูตอง  และสำนกังานพระพทุธศาสนา
จังหวัดรายงานยอดเงินเหลือจายที่มีอยูจริงใหสวนกลางทราบเพื่อจะไดนำมา
จดัสรรถวายในงวดตอไป
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-  มาตรฐานคณุภาพงาน :
มกีารปรบัปรงุขอมลูพระสงัฆาธกิารทีร่บันติยภตัใหถกูตองเปนปจจบุนั

และเปนขอมลูพืน้ฐานในการดำเนนิงานในปตอไป

แบบฟอรมทีใ่ชในการปฏบิตังิาน
- แบบคำขอรบันติยภตัผานธนาคาร
- แบบรายงานการบรรจพุระสงัฆาธกิาร  พระเลขานกุาร
- แบบรายงานการพนจากตำแหนงของพระสมณศกัดิ ์ พระสงัฆาธกิาร

หรอืเลขานกุาร
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ภาคผนวก
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หนาทีห่ลกัของงานนติยภตั

๑.  ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีอัตรานิตยภัตใหเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกจิของโลก

๒.  จัดทำบัญชีนิตยภัตเพื่อจัดสรรอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตถวาย
พระสงัฆาธกิาร  พระสมณศกัดิ ์  พระเปรยีญธรร ม ๙ ประโยค และ  พระเลขานกุาร
ทัว่ประเทศ

๓.  จดัทำบญัชรีายละเอยีดประกอบการเบกิจายนติยภตั พระสงัฆาธกิาร
พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานกุาร งวดตกเบกิเพิม่เตมิ
ประจำปงบประมาณ  ๒ -  ๓  ครัง้ตอป

๔. ดำเนนิการขออนมุตัเิงนิประจำงวดและควบคมุการเบกิจายนติยภตั
ในสวนกลาง และสวนภมูภิาค

๕.  ประสานงานกบัสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัในการโอนจาย และงดจาย
นติยภตัในสวนภมูภิาค

๖.  ประสานงานกับเจาคณะผูปกครองสงฆในเรื่องนิตยภัตของ
พระสังฆาธิการพระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยคและพระเลขานุการ
ทีอ่ยใูนเขตปกครองสงฆนัน้ ๆ

ขั้นตอนการจัดสรรนิตยภัต
หลกัเกณฑการจดัสรรนติยภตั

๑. พระสงัฆาธกิารทีไ่ดรบัการแตงตัง้มาแลวกอนปงบประมาณปจจบุนั
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะดำเนินการจัดสรรนิตยภัตถวายยอนหลัง
ใหนบัตัง้แตเดอืนทีไ่ดรบัการแตงตัง้ กรณแีตงตัง้วนัที ่๑ ของเดือน

๒. พระสังฆาธิการที่ไดรับการแตงตั้งระหวางเดือน จะไดรับจัดสรร
นติยภตัถวายในเดอืนถดัไปจากเดอืนทีไ่ดรบัการแตงตัง้
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๓.  พระครูสัญญาบัตรที่ไมมีตำแหนงทางการปกครอง จะไมไดรับ
การจดัสรรนติยภตัถวาย

๔.  พระสงัฆาธกิาร หรอืพระเลขานกุารทีด่ำรงตำแหนงในขณะเดยีวกนั
หลายตำแหนง  ใหรบันติยภตัตำแหนงสงูสดุเพยีงตำแหนงเดยีว

พระสงัฆาธกิารพนจากตำแหนง
๑.  พนจากตำแหนงดวยการลาออก ควรแจงดวยวาลาออกจากตำแหนงใด

และยงัคงดำรงตำแหนงใดอยอูกีหรอืไมถามคีวรระบใุหชดัเจนเพือ่ใหการงดจาย
นติยภตัถกูตองตรงตามตำแหนง

๒. พนจากตำแหนงดวยการลาออก ลาสิกขา หรือพนตามผูแตงตั้ง
จะไมไดรับนิตยภัตในเดือนที่พนจากตำแหนงทั้งเดือน เวนแตพนจากตำแหนง
ในวนัสดุทายของเดอืน สามารถเบกิจายนติยภตัในเดอืนทีพ่นจากตำแหนงได

๓.  การพนจากตำแหนงโดยมรณภาพ สามารถเบกิจายนติยภตัในเดอืน
ทีม่รณภาพไดเตม็เดอืน

เอกสารประกอบรายงานการแตงตั้งและพนตำแหนงของพระสังฆาธิการ
เพือ่ขอรบัการจดัสรรนติยภตัและการงดจายนติยภตั

๑.  แบบรายงานการบรรจพุระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม
๙  ประโยค  และพระเลขานกุาร

๒.  สำเนาใบตราตัง้พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานกุาร

๓.  สำเนาหนังสือรับรองสภาพวัด  (เพื่อยืนยันวาเปนวัดที่ไดขึ้น
ทะเบยีนกบักองพทุธศาสนสถานเรยีบรอยแลว)

๔.  แบบรายงานการพนจากตำแหนงของพระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ์
พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค  และพระเลขานกุาร
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ขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสารเพือ่จดัสรรนติยภตั
๑. สำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม สวนกจิการคณะสงฆ ไดรบัอนมุตัิ

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ แผนงานสงเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รายการเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต
พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์และพระเปรยีญ โดยมขีัน้ตอนการขออนมุตั ิดงันี้

๑.๑  รับเอกสารรายงานการแตงตั้งและการพนจากตำแหนงของ
พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์ พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานกุาร
ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไดรวบรวมและจัดสงมายังสำนักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาต ิเพือ่ขอรบัการจดัสรรและงดจายนติยภตั รวม ๗๗ จงัหวดั

๑.๒ จัดทำรางบัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต
พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานกุาร
ประจำปงบประมาณ  และงวดตกเบกิเพิม่เตมิกรณเีลือ่นสมณศกัดิ ์ ๕ ธนัวาคม
และแตงตัง้ ใหมระหวาง ปงบประมาณ

๑.๓ จัดพิมพบัญชีรายละเอียดประกอบการเบิกจายนิตยภัต
พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์ พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ

๑.๔  จดัทำงบหนาบญัชจีดัสรรแตละจงัหวดัโดยแยกเปน มหานกิาย
ธรรมยตุ  จนีนกิาย  อนมันกิาย  (รวมจำนวนรปูและจำนวนเงนิ)

๑.๕ จัดทำแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนอุปถัมภ
นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์  พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานกุาร จายเปนรายเดอืนตามอตัราทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนนตรี
รวม ๗๗ จงัหวดั

๑.๖ เสนอผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อ
ขออนมุตั ิงบหนาบญัชจีดัสรรนติยภัต

๑.๗ เสนอขออนุมัติ เงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลงั

๑.๘ เสนอขออนมุตัถิอืจายบญัชรีายละเอยีดการจดัสรรเงินอุดหนุน
อปุถัมภนติยภตั จากกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั
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๑.๙  นำบญัชรีายละเอยีดการจดัสรรเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั
บนัทกึลงในฐานขอมลูทะเบยีนพระ ทะเบียนวัด เพื่อเปนขอมูลในปตอไป

๑.๑๐ ไดรบัอนมุตัเิงนิประจำงวดจากสำนกังบประมาณ กระทรวง
การคลงั (ระบเุลขทีถ่าม)ี

๑.๑๑ ไดรบัอนมุตัถิอืจายบญัชจีดัสรรเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  และมอบฝายคลังดำเนินการเบิกจาย
นติยภตัถวายตอไป

๑.๑๒ ฝายคลัง กองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ดำเนนิการโอนเงนิงบประมาณไปยงัจงัหวดัตาง ๆ  รวม ๗๗ จังหวัด

๑.๑๓  เมือ่ไดรบัอนมุตัเิงนิประจำงวดจากสำนกังบประมาณ    และอนมุตัิ
ถอืจายจากกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงัแลว สวนกจิการคณะสงฆ จะดำเนนิการ
จดัสงบญัชรีายละเอยีดการจดัสรรเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภัต และบัญชีงดจาย
นติยภตั กรณพีนจากตำแหนง แจงหนวยงานทีเ่กีย่วของ ดงัตอไปนี้

-  สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิสวนกจิการคณะสงฆ
จัดทำหนังสือนมัสการเจาคณะจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจงพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองทราบ เพื่อไปขอรับนิตยภัตโดยแยกเปน มหานิกาย และ
ธรรมยุต พรอมจัดสงบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต
จำนวน ๑ ชดุ เพือ่ทราบ และใหตรวจสอบความถกูตอง หากพบขอผดิพลาด
เกี่ยวกับชื่อ ตำแหนง อัตรานิตยภัต ของพระสังฆาธิการ ใหแจงสำนักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาต ิจะไดดำเนนิการแกไขใหถกูตองตอไป

-  สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิสวนกจิการคณะสงฆ
จดัทำหนงัสอืแจงผวูาราชการจงัหวดัพรอมจดัสงบญัชรีายละเอยีดการจดัสรรเงนิ
อุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต จำนวน ๑ ชุด เพื่อแจงใหทราบวาสำนักงบประมาณ
ไดอนุมัติงวดเงินเรียบรอยแลว และจะโอนเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตไปยัง
จงัหวดัเพือ่มอบสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัตรวจสอบรายนาม พระสงัฆาธกิาร
และดำเนินการเบิกจายนิตยภัตถวายตอไป
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-  สำหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร  สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
สวนกจิการคณะสงฆ ทำหนงัสอืนมสัการเจาคณะเขตทกุเขต แยกเปนมหานกิาย
และธรรมยตุ พรอมจดัสงบญัชรีายละเอยีด การจดัสรรเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั
จำนวน ๑ ชดุ เพือ่ทราบและแจงพระสงัฆาธกิารในเขตการปกครองทราบเพือ่มา
ยืน่แบบฟอรมขอรับนิตยภัตผานธนาคาร หรือมอบไวยาวัจกรนำใบสำคัญมา
ตรวจสอบความถกูตองในกรณขีอรบัเปนเชค็จากสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ

   ๑.๑๔  รับเอกสารแจงการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการ
พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานกุาร จากสำนกังาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดั และเจาคณะผปูกครองสงฆทัง้สวนกลางและสวนภูมิภาค

๑.๑๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สวนกิจการคณะสงฆ
ดำเนินการ จัดทำรางและพิมพบัญชีรายละเอียดการพนจากตำแหนงของ
พระสังฆาธิการ   พระสมณศักดิ์  พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค   และ
พระเลขานุการ  แลวแตกรณี เชน ลาออก ลาสิกขา มรณภาพ พนตาม
ผแูตงตัง้ ตามเอกสาร รายงานของจงัหวดั เพือ่งดจายนติยภตัตอไป

๑.๑๖ ลบขอมูลการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการออกจาก
ระบบฐานขอมลูทะเบยีนพระ ทะเบยีนวดั

๑.๑๗  ดำเนนิการจดัทำหนงัสอืแจงจงัหวดัเพือ่ยนืยนัยอดเงนิเหลอืจาย
กรณีการพนจากตำแหนงของพระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม
๙ ประโยค และพระเลขานุการ เพื่อนำยอดเงินเหลือจายที่จังหวัดรายงาน
กลบัมายงั สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ ดำเนนิการจดัสรรนติยภตัถวาย
พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานกุาร
ทีไ่ดรบัแตงตัง้ระหวางปงบประมาณ  ในงวดตกเบกิเพิม่เตมิ ครัง้ที ่๒, ๓ (ถาม)ี

     ๑.๑๘  สรุปยอดจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตพระสังฆาธิการ
พระสมณศกัดิ ์  พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานกุาร ทีจ่ายจรงิ
ในปปจจุบันเพื่อเสนอ กองกลาง ฝายแผนงาน ดำเนินการขอตั้งงบประมาณ
ในปตอไป
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๒. จัดทำบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต
พระสงัฆาธกิาร  พระสมณศกัดิ ์ พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และ พระเลขานกุาร
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคตามจังหวัดที่รับผิดชอบ ในรอบปงบประมาณ
(งบใหญ)

๓. ขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสารเพือ่จดัสรรนติยภตั เริม่จากเมือ่ไดรบั
รายงานการตงตัง้พระสงัฆาธกิาร   พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานุการ ตองดำเนินการ ดังนี้

๓.๑  ตรวจสอบรายนามพระสงัฆาธกิารทีร่ายงานการแตงตัง้ วาเคย
ดำรงตำแหนงใดในบญัชถีอืจายประจำป และบญัชตีกเบกิเพิม่เตมิ (ถาม)ี เพือ่จะ
ไดไมจัดสรรนิตยภัตซ้ำซอนกัน

๓.๒  เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาชื่อพระที่ไดรับรายงานมา
มชีือ่รบันติยภตัในตำแหนงอืน่อยแูลวตรวจดวูาตำแหนง ดงักลาวนัน้ รบันติยภตั
ในอตัราใด จากนัน้จงึปรบันติยภตัใหถกูตองตรงตามตำแหนง  ทีไ่ดรบัในปจจบุนั

๓.๓  ตรวจสอบเอกสารการแตงตัง้พระสงัฆาธกิาร และพระเลขานกุาร
ดำรงตำแหนงแทนตำแหนงใดตรวจดูวาไดมีการแจงการพนจากตำแหนงของ
พระรปูเดมิหรอืไม ถายงัไมมกีารแจงการพน จากตำแหนงของพระสงัฆาธิการ
และพระเลขานกุารรปูเดมิ ตองดำเนนิการประสานงานกบัเจาหนาที ่ทีร่บัผดิชอบ
การจดัสรรนติยภตัของสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันัน้ ๆ  หรอืสอบถามไปยงั
เจาคณะผปูกครองสงฆ เพือ่จะไดดำเนนิการจดัสรรนติยภตัถวายใหถกูตองตอไป

๔. จัดทำรางพรอมทั้งแกไขปรับเปลี่ยนฐานขอมูล ชื่อ ตำแหนง
และอตัรานติยภตัในทะเบยีนถอืจายประจำปงบประมาณใหเปนปจจุบัน และ
จัดพิมพบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาดำเนินงานเงินอุดหนุน
อปุถมัภนติยภตั พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค  และพระเลขานกุาร
ในงวดตกเบกิเพิม่เตมิ ครัง้ที ่๑

๕. ตรวจสอบเอกสารการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการ
พระสมณศักดิ์  พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค   และพระเลขานุการ   โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
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๕.๑ เมือ่ไดรบัเอกสารแจงการพนจากตำแหนงตองตรวจ ชือ่ ฉายา
วัด  ตำแหนง  อัตรานิตยภัต  สาเหตุการพนจากตำแหนง  พนดวยกรณีใด
เชน ลาออก ตรวจดวูาลาออกจากตำแหนงใด และยงัคงดำรงตำแหนงใด หรอื
ลาสกิขา มรณภาพ หรอื พนตามเจาคณะผปูกครองสงฆ พรอมทัง้ระบวุนัพนจาก
ตำแหนงดวย   เพือ่ใหการงดจายนติยภัตถูกตองตรงตามตำแหนง   จากนั้นให
ขีดเสนใตชื่อพระภิกษุที่พนจากตำแหนงดังกลาวในทะเบียนถือจายประจำป
พรอมทัง้เขยีนสาเหตกุารพนจากตำแหนง และวนัทีพ่นจากตำแหนงใหชดัเจนดวย

    ๕.๒ จดัทำบญัชรีายละเอยีดการพนจากตำแหนงของพระสงัฆาธกิาร
ประจำปงบประมาณ  ครั้งที่ ๑  เพื่อรวบรวมเปนเงินนิตยภัตเหลือจายตอไป

๕ .๓ จัดทำสรุปบัญชีรายละเอียดการพนจากตำแหนงของ
พระสงัฆาธกิาร

๖.  จดัทำสรปุบญัชรีายละเอยีดการแตงตัง้ของพระสงัฆาธกิาร โดยแยกเปน
มหานกิาย ธรรมยตุ   จนีนกิาย และอนมันกิาย เปนรายจงัหวดัในความรบัผดิชอบ

๗. รวบรวมและตรวจสอบแบบคำขอรบันติยภตัผานธนาคาร และตรวจ
ใบฎกีาการจายนติยภตัของพระสงัฆาธกิาร ในเขตกรงุเทพมหานคร

๘.  บนัทกึขอมลูการแตงตัง้พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม
๙   ประโยค และ พระเลขานกุาร เขาระบบฐานขอมลูทะเบยีนพระ ทะเบยีนวดั

๙.  ลบขอมลูพระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานกุาร   กรณพีนจากตำแหนงออกจากระบบฐานขอมลูทะเบยีนพระ
ทะเบยีนวดั

๑๐. จัดเก็บเอกสารรายงานการแตงตั้งและการพนจากตำแหนง
ของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ
พระเลขานุการ  โดยเก็บแยกเปนรายจังหวัดเพื่อสะดวกในการคนหา  และ
ตรวจสอบตอไป
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วธิปีฏบิตัใินการขอรบัการจดัสรรนติยภตั

๑. กรณพีระสงัฆาธกิารหรอืพระเลขานกุารทีร่บันิตยภตัอยใูนบญัชถีอืจาย
ในปงบประมาณและไดรบัการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงสงูขึน้ หรอืไดรบัแตงตัง้ใหม
ระหวางปงบประมาณ

๑.๑  กรอกรายละเอยีดผรูบับรรจใุนแบบรายงานการบรรจพุระสงัฆาธกิาร
พระเลขานกุาร   ของสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิตามแบบฟอรม พรอมแนบ
สำเนาตราตัง้ของผไูดรบัการแตงตัง้ใหม

๑.๒ กรณีแตงตั้งพระภิกษุใหดำรงตำแหนงพระสังฆาธิการ ระดับ
เจาอาวาสตั้งใหม จะตองแนบหลักฐานใบตราตั้งของผูไดรับการแตงตั้ง และ
ใบตราตัง้ ของผมูอีำนาจแตงตัง้พรอมทัง้หลกัฐานการตัง้วดั หรอืหลกัฐานการรบัรอง
สภาพการเปนวดัทีถ่กูตอง

๑๓ ในกรณีพระสังฆาธิการหรือพระเลขานุการที่ดำรงตำแหนง
ในขณะเดยีวกนั หลายตำแหนงไดรบันติยภตัตำแหนงสงูสดุเพยีงตำแหนงเดยีว

๑.๔ ในกรณีแตงตั้งใหพระสังฆาธิการดำรงตำแหนงแทนรูปใด
รูปหนึ่งควรตรวจสอบดวยวา ไดมีการแจงพนจากตำแหนงของรูปเดิมหรือไม
หากยังไมมีการแจงพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการรูปเดิม   สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติก็ไมสามารถจัดสรรนิตยภัตถวายใหกับรูปใหมได
ทำใหการจัดทำบัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตไมถูกตองและ
ไมเปนปจจบุนั

๒. กรณพีระสงัฆาธกิารพนจากตำแหนง
๒.๑ กรณพีนจากตำแหนงดวยการลาออก ควรแจงดวยวาลาออก

จากตำแหนงใดและยงัคงดำรงตำแหนงใดอยอูกีหรอืไม ถามคีวรระบใุหชดัเจนเพือ่
ใหการงดจายนติยภตัถกูตองตรงตามตำแหนง
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๒.๒ พนจากตำแหนงในกรณีลาออก ลาสิกขา หรือพนตาม
ผแูตงตัง้ จะไมไดรบันติยภตัในเดอืนทีพ่นจากตำแหนงทัง้เดอืน เวนแตพนจาก
ตำแหนงในวันสุดทายของเดือนสามารถเบิกจายนิตยภัตในเดือนที่พนจาก
ตำแหนงได

๒.๓ การพนจากตำแหนงโดยมรณภาพ สามารถเบิกจายนิตยภัต
เดอืนทีม่รณภาพไดเตม็เดอืน

๒.๔ กรณพีระครสูญัญาบตัร ทีม่ไิดดำรงตำแหนงทางการปกครอง
คณะสงฆจะไมมนีติยภตัถวาย

เอกสารประกอบการขอรบัการจดัสรรนติยภตั
- แบบรายงานการบรรจพุระสงัฆาธกิาร พระเลขานกุาร
- สำเนาใบตราตัง้ ของผไูดรบัการแตงตัง้
- สำเนาหนงัสอืรบัรองสภาพวดั (เพือ่ยนืยนัวา เปนวดัทีไ่ดขึน้ทะเบยีน
  กบักองพทุธศาสนสถานเรยีบรอยแลว)
- รายงานการพนจากตำแหนงของพระรปูเดมิกรณแีตงตัง้แทน
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ระเบยีบสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
วาดวยการเบกิจายนติยภตั พ.ศ. ๒๕๕๑

ดวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ
สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ วาดวยการเบกิจายนติยภตัใหเหมาะสมยิง่ขึน้
จงึไดกำหนดระเบยีบวาดวยการเบกิจายนติยภตัไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
วาดวยการเบกิจายนติยภตั พ.ศ. ๒๕๕๑”

ขอ ๒  ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓  ใหยกเลกิระเบยีบสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ  วาดวย

การเบกิจายนติยภตั พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔  ในระเบยีบน้ี
นติยภตั หมายความวา เงนิงบประมาณแผนดนิทีส่ำนกังานพระพทุธ-

ศาสนาแหงชาต ิ ไดรบัการจดัสรรจากรฐับาลเปนประจำทกุป  เพือ่เบกิจายถวาย
อดุหนนุอปุถมัภ แกพระภกิษุ

พระภิกษุ  หมายความวา  พระภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์
พระสงัฆาธกิาร  พระเลขานกุาร  พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค  พระภกิษผุปูฏบิตัิ
หนาทีพ่เิศษตามพระบรมราชโองการในรชักาลกอน รวมทัง้บรรพชติจนีนกิายและ
อนัมนิกาย  ผูไดรับนิตยภัตตามที่กำหนดไวในบัญชีอัตรานิตยภัตที่สำนักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาต ิ ไดทำความตกลงกบักระทรวงการคลงั และคณะรฐัมนตรี
มมีตอินมุตัิ
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หมวด ๑
การจดัทำบญัชเีงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั

ขอ ๕ ใหสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม ตรวจสอบและจดัทำบญัชเีงนิ
อดุหนนุอปุถมัภนติยภตัพระภกิษใุนพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

ขอ ๖ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบและจัดทำบัญชี
เงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตัในแตละจงัหวดั

ขอ ๗ ใหสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคมรวบรวมบญัชเีงนิอดุหนนุอปุถมัภ
นติยภตัในขอ ๕ ขอ ๖ เพือ่ตรวจสอบและดำเนนิการขออนมุตัจิดัสรรเงนิอดุหนนุ
อปุถมัภนติยภตัตามบญัชรีายละเอยีดประจำปงบประมาณ ใหแกพระภกิษใุนพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร สำหรบัพระภกิษใุนสวนภมูภิาคใหโอนไปตัง้จาย  ณ คลงัจงัหวดั
แตละจงัหวดั

หมวด ๒
การเบกิจายเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั

ขอ ๘ เมือ่สำนกังบประมาณอนมุตัเิงนิประจำงวดแลว  ใหสำนกังาน
พระพทุธศาสนาแหงชาตขิออนมุตัถิอืจายจากกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั และ
ใหดำเนนิการดงันี้

(๑) ในเขตกรงุเทพมหานคร ใหสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคมแจง
พระภกิษสุงแบบคำขอรบันติยภตัผานธนาคาร สำเนาหนงัสอืสทุธ ิสำเนาสมดุธนาคาร
โดยจดัสงทางไปรษณยี หรอืนำมาสงทีส่ำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตดิวยตนเอง
ยกเวน กรณพีระภกิษรุปูใดขอเบกิเปนเงนิสดหรอืเชค็  ใหไปตดิตอหรอืมอบอำนาจ
ใหไวยาวจักรไปขอเบกิจายนติยภตัทีส่ำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ

(๒) ในสวนภมูภิาค ใหสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัแจงพระภกิษุ
ใหสงแบบคำขอรบันติยภตัผานธนาคาร สำเนาหนงัสอืสทุธ ิสำเนาสมดุธนาคาร
โดยจดัสงทางไปรษณยี หรอืนำมาสงทีส่ำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัดวยตนเอง
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ยกเวน กรณพีระภกิษรุปูใดขอเบกิเงนิสดหรอืเชค็ ใหไปตดิตอหรอืมอบอำนาจ
ใหไวยาวจักรไปดำเนนิการ ขอเบกิจายนติยภตัทีส่ำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั

กรณพีระภกิษุรปูใดไมสามารถลงลายมอืชือ่ในแบบคำขอรบัเงนิผานธนาคาร
และรับรองสำเนาเอกสารตาม (๑) หรือ (๒) ได ใหพระภิกษุรูปนั้นประทับ
ลายนิว้มอืและมผีรูบัรองเอกสารดงักลาว อยางนอย ๒ คน

ขอ ๙ การเบกิจายนติยภตัถวายพระภกิษ ุใหดำเนนิการดงันี้
(๑) พระภกิษุทีไ่ดรบัแตงตัง้ในวนัแรกของเดอืน ใหเบกิจายนติยภตั

ไดเตม็เดอืนสำหรบัพระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้หลงัวนัแรกของเดอืนใหเบกิจายนติยภตั
ของเดอืนถดัไป  เปนตนไป

(๒) ใหเบกิจายนติยภตัเปนรายเดอืน  ยกเวนพระภกิษรุปูใดมี
ความประสงคขอเบกิจายเปนงวด ๆ   ใหแจงสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม  หรอื
สำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัทราบ

(๓) พระภกิษทุีม่สีทิธไิดรบัการถวายนติยภตักอนปงบประมาณที่
อนุมัติใหถือจายแตไมเคยไดรับการจัดสรรนิตยภัตถวาย  ใหสำนักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคมดำเนนิการเบกิจายยอนหลงัไดตัง้แตเดอืนทีไ่ดรบัแตงตัง้ใหดำรง
ตำแหนงนัน้ ๆ  ตามเงือ่นไข (๑)

ขอ ๑๐ การขอเบกิจายนติยภตั จะตองดำเนนิการภายในเดอืนกนัยายน
ของแตละป หากพนกำหนดนีแ้ลวจะเบกิจายมไิด  เวนแตจะมนีติยภตัเหลอืจาย
ในปทีข่อเบกิ  สวนทีค่างขามปนัน้ จงึจะเบกิจายได ตามนยัหนงัสอืกระทรวงการคลงั
ที ่กค ๐๕๐๒/๒๑๐๙๑ ลงวนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๑๒

ขอ ๑๑ พระภกิษุทีด่ำรงตำแหนงหลายตำแหนง จะไดรบัการถวายนติยภตั
ในตำแหนงทีเ่ทากนัหรอืตำแหนงทีส่งูกวา เพยีงตำแหนงเดยีว

ขอ ๑๒ พระภกิษทุีไ่ดรบัการแตงตัง้ยกเปนกิตตมิศกัดิ ์หรอืไดรบัการแตงตัง้
เปนทีป่รกึษาเจาคณะในชัน้ตาง ๆ  ใหไดรบันติยภตัในอตัราเดมิ
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หมวด ๓
การทำบญัชงีดจาย และบญัชตีกเบกินติยภตัเพิม่เตมิ

ขอ ๑๓ ใหงดจายนติยภตัถวายพระภกิษ ุในกรณดีงัตอไปนี้
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภกิษุ
(๓) ลาออก หรอืลาสกิขา
(๔) พนจากตำแหนงตามผมูอีำนาจแตงตัง้
(๕) ถกูใหออกจากตำแหนง
(๖) ถกูปลดออกจากตำแหนง
(๗) ถกูถอดถอนออกจากตำแหนง
(๘) ยายออกไปนอกเขตทีต่นมสีำนกัอย ู เฉพาะตำแหนงทีร่ะบไุวใน

กฎมหาเถรสมาคม ฉบบัที ่๒๔ (๒๕๔๑) ขอ ๓๘
กรณ ีขอ (๑) ใหงดจายนติยภตัในเดอืนถดัไป ยกเวนกรณ ีสมเดจ็พระสงัฆราช

สิน้พระชนม  ใหทำความตกลงกบักระทรวงการคลงัเพือ่ขอถอืจายนติยภตัจนถงึ
วนัถวายพระเพลงิ รวมทัง้เลขานกุารสมเดจ็พระสงัฆราช ดวย

กรณ ีขอ (๒) - (๘) พระภกิษรุปูนัน้จะไมไดรบันติยภตัตัง้แตเดอืนทีพ่นจาก
ตำแหนงเปนตนไป ยกเวน พนจากตำแหนงในวนัสิน้เดอืน ใหไดรบันติยภตัของ
เดอืนนัน้ได

ขอ ๑๔ กรณพีระภกิษ ุ  ถกูสัง่พกัจากตำแหนงหนาทีใ่หรอการเบกิจาย
นติยภตัตัง้แตเดอืนทีถ่กูสงพกัเปนตนไป เมือ่พนมลทนิและผบูงัคบับญัชาสัง่ให
กลบัดำรงตำแหนงเดมิแลว ใหเบกิจายนติยภตัถวายยอนหลงันบัตัง้แตเดอืนทีใ่ห
รอการเบกิจายนติยภตัในปงบประมาณนัน้ เวนแตเงนิงบประมาณไมมหีรอืมไีม
เพยีงพอใหเบกิจายในปงบประมาณถดัไป
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ขอ ๑๕ กอนการเบกิจายเงนินติยภตัขอ ๙ ใหสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม
หรอืสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัดำเนนิการดงันี้

(๑) กรณพีนจากตำแหนง โดยการลาออก ลาสกิขา หรอืพนจาก
ตำแหนงเลขานุการตามเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ หรือ
เจาคณะตำบล ในเดอืนใดใหจดัทำบญัชงีดจายนติยภตั นบัตัง้แตเดอืนทีพ่นจาก
ตำแหนง ยกเวนลาออกจากตำแหนงหรอืลาสกิขาวนัสดุทายของเดอืน  ใหเบกิจาย
ไดเตม็เดอืน

(๒) กรณแีตงตัง้ระหวางปงบประมาณ พระภกิษทุีไ่ดรบัแตงตัง้
ระหวางปงบประมาณแตยงัไมมรีายชือ่ในบญัชเีงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตั ใหจดัทำ
บญัชตีกเบกินติยภตัเพิม่เตมิ

ขอ ๑๖ ในการจดัทำบญัชงีดจายนติยภตัตามขอ ๑๕ (๑) และบญัชนีติยภตั
ตกเบกิเพิม่เตมิตามขอ ๑๕ (๒) ในสวนภมูภิาคใหสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั
ประสานและตรวจสอบกบัเจาคณะผปูกครองสงฆแตละจงัหวดั เมือ่จดัทำเสรจ็
เรียบรอยแลว ใหจัดสงบัญชีงดจายนิตยภัตและบัญชีตกเบิกนิตยภัตเพิ่มเติม
พรอมบญัชรีายนามพระภกิษุ สำเนาคำสัง่แตงตัง้  หรอืพนจากตำแหนง ไปให
สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิภายในกำหนด ดงันี้

- ครัง้ที ่๑ ภายในวนัที ่๑๕ มกราคม
- ครัง้ที ่๒ ภายในวนัที ่๑๕ พฤษภาคม
- ครัง้ที ่๓ ภายในวนัที ่๑๕ สงิหาคม (ถาม)ี

ขอ ๑๗ เมือ่สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิไดรบับญัชงีดจายนติยภตั
และบญัชตีกเบกินนิยภตัเพิม่เตมิแลว  ใหสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคมทำการ
ตรวจสอบความถกูตองและดำเนนิการขออนมุตัจิดัสรรเงนิอดุหนนุนติยภตัตาม
บญัชตีกเบกินติยภตัเพิม่เตมิใหแกพระภกิษใุนพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  สำหรบั
พระภกิษใุนสวนภมูภิาคใหโอนไปตัง้จาย ณ คลงัจงัหวดัแตละจงัหวดั



คมูอืการปฏบิตังิานนติยภตั
สวนกิจการคณะสงฆ  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

37

ขอ ๑๘ ใหผูอำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  รักษาการ
ตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ วนัที ่ ๒๙  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

   ลงชือ่
(นางจฬุารตัน  บณุยากร)

ผอูำนวยการสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
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มตมิหาเถรสมาคม
ครัง้ที ่๒๒/๒๕๔๙

สำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม
มตทิี่ ๔๙๓/๒๕๔๙
เรือ่ง การแตงตัง้ถอดถอนพระสงัฆาธกิาร

ในการประชมุมหาเถรสมาคม ครัง้ที ่๒๒/๒๕๔๙  เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม
๒๕๔๙  เลขาธกิารมหาเถรสมาคมเสนอวา  ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัที ่๒๔
(พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงตัง้ถอดถอนพระสงัฆาธกิาร ไดกำหนดโดยสรปุวา
เมื่อมีการแตงตั้งหรือพนจากหนาที่ของพระสังฆาธิการรูปใด ใหแจงสำนักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขอนมัสการวา  เมื่อสำนักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาตไิดรบัแจงการแตงตัง้พระสงัฆาธกิารรปูใดแลว  กจ็ะจดั
นติยภตัถวาย  และกรณทีีไ่ดรบัแจงการพนจากตำแหนง กจ็ะงดจายนติยภตั  ปจจบุนั
มพีระสงัฆาธกิารในจงัหวดัตาง ๆ   ทีไ่ดรบันติยภตัประมาณ ๔๐,๐๐๐ รปู ประกอบ
กบัไดมกีารจดัตัง้สำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัทกุจงัหวดัเพือ่สนองงานคณะสงฆ
ในแตละจงัหวดั ดงันัน้ สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตจิงึไดจดัประชมุเจาหนาที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด  เพื่อมอบหมายใหสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูจัดทำบัญชีตกเบิก  บัญชีงดจายนิตยภัต  ของ
พระสงัฆาธกิารในแตละจงัหวดั ตัง้แตปงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตลุาคม ๒๕๔๙
เปนตนไป) จงึเหน็ควรขอความอนเุคราะหจากเจาคณะจงัหวดั  เจาคณะอำเภอ
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เจาคณะตำบล  และเจาอาวาส ทัง้ ๒ ฝาย วา เมือ่มกีารแตงตัง้พระสงัฆาธกิาร
ในตำแหนงที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดใหตองจัดนิตยภัตถวายในเขตปกครอง
คณะสงฆจังหวัดใดแลว  ขอใหแจงสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ
ผานสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัแตละจงัหวดั  เพือ่ใหสำนกังานพระพทุธ-
ศาสนาจงัหวดัแตละจงัหวดั   เพือ่ใหสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัจดัทำบญัชี
ตกเบกิเพิม่เตมิและบญัชงีดจายนติยภตั ระหวางป รวมปละ ๓ ครัง้  โดยให
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดสงบัญชีตกเบิกเพิ่มเติมและบัญชีงดจาย
นติยภตัระหวางป  พรอมทัง้บญัชรีายนามพระสงัฆาธกิารและสำเนาคำสัง่แตงตัง้
หรือพนจากตำแหนงใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลาดงันี้

๑. ครัง้ที ่๑ ภายในวนัที ่๑๕ มกราคม ของทกุป
๒. ครัง้ที ่๒ ภายในวนัที ่๑๕ พฤษภาคม ของทกุป
๓. ครัง้ที ่๓ ภายในวนัที ่๑๕ สงิหาคม ของทกุป (ถาม)ี
สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตเิหน็ควรนำเสนอมหาเถรสมาคม

เพือ่โปรดทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

         ( นางจฬุารตัน  บณุยากร)
     รองผอูำนวยการ  รกัษาราชการแทน
ผอูำนวยการสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
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แบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร
ปงบประมาณ..............................
วดั............................................

วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ......

เจริญพร   ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ดวยอาตมภาพ........................................................................
ตำแหนง.........................................วัด.....................................................
ถนน....................................แขวง............................................................
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท............................

มีความประสงคขอรับเงินนิตยภัตผานธนาคาร...............................
สาขา..............................ชื่อบัญชี.............................................................
บัญชีเงินฝากเลขที่.....................................ซึ่งเปนเงินฝากของวัด/อาตมภาพ

(ลงชื่อ)........................................ผูยื่นคำขอ
(.......................................)

หมายเหต.ุ-  แนบสำเนาสมดุธนาคาร  พรอมลงลายมอืชือ่รบัรองสำเนา ๑ ฉบบั
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บญัชอีตัรานติยภตัปรบัทีข่อปรบัเพิม่ใหม ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๕
พระสมณศกัด ิพระสงัฆาธกิาร เลขานกุาร  เปรยีญธรรม ๙ ประโยค

และพระอธิการ
เริม่ตัง้แต เดอืน เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป

๑ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา ๓๒,๒๐๐ ๓๗,๗๐๐
๒ สมเดจ็พระสงัฆราช ๒๙,๒๐๐ ๓๔,๒๐๐
๓ ผปูฏบิตัหินาทีส่มเดจ็พระสงัฆราช ๒๖,๓๐๐ ๓๐,๘๐๐
๔ สมเด็จพระราชาคณะ ๒๓,๔๐๐ ๒๗,๔๐๐
๕ กรรมการมหาเถรสมาคม ๒๐,๔๐๐ ๒๓,๙๐๐
๖ เจาคณะใหญหนตาง ๆ (ม/ธ) ๒๐,๔๐๐ ๒๓,๙๐๐
๗ พระราชาคณะเจาคณะรองชัน้หริญับฏั ๑๗,๕๐๐ ๒๐,๕๐๐

(รองสมเดจ็พระราชาคณะ)
๘ เจาคณะภาค ๑๔,๖๐๐ ๑๗,๑๐๐
๙ แมกองบาลี ๑๔,๖๐๐ ๑๗,๑๐๐
๑๐ แมกองธรรม ๑๔,๖๐๐ ๑๗,๑๐๐
๑๑ รองเจาคณะภาค ๑๑,๗๐๐ ๑๓,๗๐๐
๑๒ เจาคณะจงัหวดั ๘,๘๐๐ ๑๐,๓๐๐
๑๓ เลขานกุารสมเดจ็พระสงัฆราช ๘,๘๐๐ ๑๐,๓๐๐

         พระราชาคณะ
๑๔ พระราชาคณะเจาคณะรองชัน้สญัญาบตัร ๑๑,๗๐๐ ๑๓,๗๐๐
๑๕ พระราชาคณะชัน้ธรรม ๑๑,๗๐๐ ๑๓,๗๐๐
๑๖ พระราชาคณะชัน้เทพ ๘,๘๐๐ ๑๐,๓๐๐
๑๗ พระราชาคณะเจาคณะจงัหวดั ๘,๘๐๐ ๑๐,๓๐๐
๑๘ พระราชาคณะชัน้ราช ๕,๙๐๐ ๖,๙๐๐

    ที ่                   ตำแหนง                       อตัราเดมิ   อตัราใหม
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๑๙ พระราชาคณะปลดัขวา ๔,๗๐๐ ๕,๕๐๐
๒๐ พระราชาคณะปลดัซาย ๔,๗๐๐ ๕,๕๐๐
๒๑ พระราชาคณะปลดักลาง ๔,๗๐๐ ๕,๕๐๐
๒๒ พระราชาคณะชัน้สามญั ป.ธ.๙ ๔,๗๐๐ ๕,๕๐๐
๒๓ พระราชาคณะชัน้สามญั ป.ธ.๗-๘ ๔,๔๐๐ ๕,๒๐๐
๒๔ พระราชาคณะชัน้สามญั ป.ธ.๕-๖ ๔,๑๐๐ ๔,๘๐๐
๒๕ พระราชาคณะชัน้สามญั ๔,๑๐๐ ๔,๘๐๐

เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้เอก
๒๖ พระราชาคณะชัน้สามญั ป.ธ.๔ ๓,๘๐๐ ๔,๕๐๐

รองเจาคณะจงัหวดั
๒๗ พระราชาคณะชัน้สามญั ๓,๘๐๐ ๔,๕๐๐

เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้โท
๒๘ พระราชาคณะชัน้สามญั ป.ธ.๓ ๓,๕๐๐ ๔,๑๐๐
๒๙ พระราชาคณะชัน้สามญัยก ฝายวปิสสนาธรุะ ๓,๕๐๐ ๔,๑๐๐
๓๐ พระราชาคณะชัน้สามญัยก (เจาคณะอำเภอ) ๓,๕๐๐ ๔,๑๐๐
๓๑ พระราชาคณะชัน้สามญั ๓,๕๐๐ ๔,๑๐๐

เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ตรี
๓๒ พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค ๓,๕๐๐ ๔,๑๐๐
๓๓ พระคณาจารยเอก ๓,๕๐๐ ๔,๑๐๐
๓๔ พระราชาคณะชัน้สามญัยก ๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐
๓๕ พระครปูลดัชัน้เอกของสมเดจ็พระราชาคณะ ๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐
๓๖ พระคณาจารยโท ๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐

 ที ่                     ตำแหนง                       อตัราเดมิ   อตัราใหม
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        พระครสูญัญาบตัร
๓๗ พระครสูญัญาบตัร / เจาคณะอำเภอ ๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐

ชั้นพิเศษ
๓๘ พระครสูญัญาบตัร ๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐

เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้เอก
๓๙ เลขานกุารเจาคณะใหญหนตาง ๆ ๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐

(มหานกิาย/ธรรมยตุ)
๔๐ พระครสูญัญาบตัร ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐

เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้โท
๔๑ พระครสูญัญาบตัร เจาคณะอำเภอชัน้เอก ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
๔๒ พระครสูญัญาบตัร ผชูวยเจาอาวาส ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐

พระอารามหลวงชัน้พเิศษ
๔๓ พระครสูญัญาบตัร เทยีบเทาผชูวยเจาอาวาส ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐

พระอารามหลวงชัน้พเิศษ
๔๔ พระครสูญัญาบตัร รองเจาอาวาส ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐

พระอารามหลวงชัน้เอก
๔๕ เลขานุการเจาคณะภาค ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
๔๖ พระครปูลดัรองสมเดจ็พระราชาคณะ ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐

ชัน้หริณัยบฏั
๔๗ พระครสูญัญาบตัร เจาคณะอำเภอชัน้โท / ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐

พระสงัฆาธกิาร เจาคณะอำเภอ
๔๘ พระครสูญัญาบตัร ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐

เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ตรี

   ที ่                   ตำแหนง อัตราเดิม อตัราใหม
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๔๙ พระครสูญัญาบตัร รองเจาอาวาส ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
พระอารามหลวงชัน้โท

๕๐ พระครสูญัญาบตัร ผชูวยเจาอาวาส ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
พระอารามหลวงชัน้เอก

๕๑ พระครสูญัญาบตัร เทยีบเทาผชูวยเจาอาวาส ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
พระอารามหลวงชัน้เอก

๕๒ พระครสูญัญาบตัร รองเจาคณะอำเภอชัน้เอก ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
๕๓ พระครสูญัญาบตัร เจาคณะตำบลชัน้เอก ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
๕๔ เลขานกุารรองเจาคณะภาค ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
๕๕ เลขานกุารเจาคณะจงัหวดั ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
๕๖ พระครปูลดัของเทยีบรองสมเดจ็พระราชาคณะ ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
๕๗ พระครฐูานานกุรมของสมเดจ็พระสงัฆราช ชัน้เอก ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
๕๘ พระครสูญัญาบตัร รองเจาคณะอำเภอชัน้โท/ ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐

พระสงัฆาธกิาร รองเจาคณะอำเภอ
๕๙ พระครสูญัญาบตัร เจาคณะตำบลชัน้โท ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐
๖๐ พระครสูญัญาบตัร ผชูวยเจาอาวาส ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐

พระอารามหลวงชัน้โท
๖๑ พระครสูญัญาบตัร เทยีบเทาผชูวยเจาอาวาส ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐

พระอารามหลวงชัน้โท
๖๒ พระครสูญัญาบตัร เจาอาวาสวดัราษฎร ชัน้เอก ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐
๖๓ พระครสูญัญาบตัร รองเจาอาวาส ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐

พระอารามหลวงชัน้ตรี

   ที ่                   ตำแหนง อัตราเดิม อตัราใหม
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๖๔ พระครฐูานานกุรมของสมเดจ็พระสงัฆราช ชัน้โท ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐
๖๕ พระครปูลดัของพระราชาคณะชัน้ธรรม ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐
๖๖ เลขานกุารรองเจาคณะจงัหวดั ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐
๖๗ พระครสูญัญาบตัร เจาคณะตำบล ชัน้ตรี ๒,๑๐๐ ๒,๕๐๐
๖๘ พระครสูญัญาบตัร เจาอาวาสวดัราษฎร ชัน้โท ๒,๑๐๐ ๒,๕๐๐

หรอืฝายวปิสสนา
๖๙ เจาอธกิาร (เจาคณะตำบลทีไ่มเปน ๒,๑๐๐ ๒,๕๐๐

พระครสูญัญาบตัร)
๗๐ พระครสูญัญาบตัร เจาอาวาสวดัราษฎร ชัน้ตรี ๑,๘๐๐ ๒,๒๐๐
๗๑ เลขานกุารเจาคณะอำเภอ ๑,๘๐๐ ๒,๒๐๐
๗๒ พระครสูญัญาบตัร ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐

รองเจาอาวาสวดัราษฎร (รจร.)
๗๓ พระครสูญัญาบตัร ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐

ผชูวยเจาอาวาสวดัราษฎร (ผจร.)
๗๔ เลขานกุารรองเจาคณะอำเภอ ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐
๗๕ พระอธกิาร (เจาอาวาสวดัราษฎร ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐

ทีไ่มเปนพระครสูญัญาบตัร)
๗๖ เลขานุการเจาคณะตำบล ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐

   ที ่                   ตำแหนง อัตราเดิม อตัราใหม
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นติยภตัพเิศษตามพระบรมราชโองการ
ในรชักาลกอน

๑ พระปรติ (พระสวดพระพทุธมนต ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐
ซึง่เปนเครือ่งปองกนัสรรพอปุทวนัตราย)
วดัชนะสงคราม รวม ๒๐ รปู

๒ พระพธิธีรรม ประจำวดัตาง ๆ  รวม ๑๐ วดั ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐
วดัละ ๔ รปู

๓ พระอนัดบัประจำวดัจฑุาทศิธรรมสภา ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐
จงัหวดัชลบรุ ีรวม ๕ รปู

อตัรานติยภตับรรพชติจนีนกิาย
และบรรพชิตอนัมนิกาย

๑ เจาคณะใหญจนีนกิาย / ๘,๘๐๐ ๑๐,๓๐๐
เจาคณะใหญอนมันกิาย

๒ รองเจาคณะใหญจนีนกิาย / ๓,๘๐๐ ๔,๕๐๐
รองเจาคณะใหญอนมันกิาย

๓ ผชูวยเจาคณะใหญฝายขวาจนีนกิาย / ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
ผชูวยเจาคณะใหญฝายขวาอนมันกิาย

๔ ผชูวยเจาคณะใหญฝายซายจนีนกิาย / ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
ผชูวยเจาคณะใหญฝายซายอนมันกิาย

๕ ปลดัขวาจนีนกิาย /ปลดัขวาอนมันกิาย ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐
๖ ปลดัซายจนีนกิาย /ปลดัซายอนมันกิาย ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐

   ที ่                   ตำแหนง                       อตัราเดมิ    อตัราใหม
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๗ รองปลดัขวาจนีนกิาย / ๒,๑๐๐ ๒,๕๐๐
รองปลดัขวาอนมันกิาย

๘ รองปลดัซายจนีนกิาย / ๒,๑๐๐ ๒,๕๐๐
รองปลดัซายอนมันกิาย

๙ ผชูวยปลดัขวาจนีนกิาย / ๑,๘๐๐ ๒,๒๐๐
ผชูวยปลดัขวาอนมันกิาย

๑๐ ผชูวยปลดัซายจนีนกิาย / ๑,๘๐๐ ๒,๒๐๐
ผชูวยปลดัซายอนมันกิาย

๑๑ เลขานกุารเจาคณะใหญจนีนกิาย / ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
เลขานกุารเจาคณะใหญอนมันกิาย

   ที ่                   ตำแหนง

เบี้ยกันดาร
ปรบัเปลีย่นเบีย้กนัดารเป็นนิตยภัตเพิ่มพิเศษ จาก ๑๐๐ บาท เปน

๕๐๐บาท/รปู/เดอืน ในพืน้ทีเ่ฉพาะ ดงันี้
๑. อำเภอแมลานอย จงัหวดัแมฮองสอน
๒. อำเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน
๓. อำเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮองสอน
๔. ทกุอำเภอ จงัหวดัยะลา
๕. ทกุอำเภอ จงัหวดัปตตานี
๖. ทกุอำเภอ จงัหวดันราธวิาส
๗. ทกุอำเภอ จงัหวดัสตลู

อัตราเดิม อตัราใหม
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คำถาม  และคำตอบ  เกีย่วกบันติยภตั

คำถาม : นติยภตั คอือะไร
คำตอบ : นติยภตั  คอื คาภตัตาหารทีพ่ระมหากษตัรยิถวายแกพระภกิษสุามเณร

เปนนติย    ในสมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวัทรงโปรดใหวาง
อตัรานติยภตัพระราชทานตามสมณศกัดิฐ์านนัดร ปจจบุนัรฐับาลได

             จดัสรรเงนิงบประมาณจำนวนหนึง่เพือ่อดุหนนุอปุถมัภพระสงัฆาธกิาร
พระสมณศกัดิ ์   พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค   และพระเลขานกุาร
ตามอตัราและตำแหนงทีร่ฐับาล โดยคณะรฐัมนตรไีดอนมุตัิ

คำถาม : กาารจดัสรรนติยภตั ดำเนนิการจดัสรรอยางไร ?
คำตอบ : การจดัสรรนติยภตั จะจดัสรรใหตามอตัราและตำแหนง ทีค่ณะรฐัมนตรี

อนมุตัิ
คำถาม : พระสงัฆาธกิารทีข่อรบัการจดัสรรนติยภตั จะไดรบันติยภตัตัง้แตเมือ่ใด?
คำตอบ : พระสงัฆาธกิารทีข่อรบัการจดัสรรนติยภตั  จะไดรบัการจดัสรรนติยภตั

ถวายตัง้แตเดอืนถดัจากเดอืนทีไ่ดรบัการบรรจแุตงตัง้
คำถาม : พระสงัฆาธกิารทีไ่ดรบับรรจแุตงตัง้หลาย ๆ  ตำแหนง จะไดรบันติยภตั

อยางไร ?
คำตอบ : กรณทีีพ่ระสงัฆาธกิารดำรำตำแหนงหลาย ๆ  ตำแหนงในเวลาเดยีวกนั

จะไดรบันติยภตัในตำแหนงสงูสดุเพยีงตำแหนงเดยีว
คำถาม : ในกรณทีีพ่ระสงัฆาธกิารรปูเดยีวกนั  มชีือ่รบันติยภตัในบญัชถีอืจาย

อยสูองตำแหนงจะตองทำอยางไร ?
คำตอบ : ในกรณเีชนนีจ้ะตองงดจายเงนินติยภตัในตำแหนงต่ำสุด    คงอัตรา

สงูสดุไว  และจะตองสงคนืเปนเงนินติยภตัเหลอืจายสงคนื (ตำแหนง
   ต่ำสดุ) ปลายปงบประมาณ
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คำถาม : ทำไมจงึไดรบัการจดัสรรนติยภตัลาชา  หรอืบางรปูไดรบัการแตงตัง้
แลวยงัไมไดรบันติยภตั  เพราะเหตใุด?

คำตอบ : สาเหตทุีท่ำใหการจดัสรรลาชา  หรอืบางรปูไมไดรบันติยภตัเลยตัง้แต
ไดรบัการบรรจุแตงตั้ง   เพราะสาเหตุดังนี้ (๑)     ไมไดจัดสงนำเนา
หลกัฐานการบรรจแุตงตัง้เพือ่ขอรบัการจดัสรร   (๒) การจดัสงสำเนา
หลกัฐาน ฯ แลว แตเจาหนาทีไ่มไดรบัเอกสารนัน้ (๓) การจดัสงสำเนา
หลักฐาน ฯ  เพื่อขอรับการจัดสรรนิตยภัตไมครบถวนถูกตอง
(๔) กรณีการขอรับการจัดสรรนิตยภัตใหพระสังฆาธิการที่ไดรับ
การแตงตั้งแทนพระสังฆาธิการรูปเดิม    แตไมไดแจงใหทราบวา
พระสังฆาธิการรูปเดินไดพนจากตำแหนงดวยสาเหตุใด  ทำใหไม
สามารถจะจัดสรรนติยภตัใหพระสงัฆาธกิารใหมได เพราะจะทำให
ตำแหนงซ้ำซอน  กรณีเชนนี้จะตองแจงใหทราบวาพระสังฆาธิการ
รปูเดมิไดพนจากตำแหนงนีไ้ปแลว   และดวยสาเหตอุะไร  (๕) ตองใช
ระยะเวลา ในการตรวจสอบเอกสาร   และจะ ตองดำเนินงาน ตาม
ขัน้ตอนและระเบยีบการเบกิจายของกรมบญัชกีลาง    กระทรวงการคลงั
และระเบยีบการเบิกจายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และรอจนกวากรมบญัชกีลาง  กระทรวงการคลงัอนมุตั ิ ใหถอืจายได

คำถาม : ทำอยางไรจะไดรบัการจดัสรรนติยภตัใหไดเรว็ยิง่ขึน้ ?
คำตอบ : การจดัสรรนติยภตัใหรวดเรว็ยิง่ขึน้จะทำไดดงันี ้คอื (๑)  จดัสงสำเนา

หลกัฐานการบรรจแุตงตัง้ใหครบถวน  และถกูตอง (๒) ผสูง หรอืผไูด
รบัการบรรจุแตงตั้ง   ตองติดตามเรื่องวาเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบ
ไดรบัเรือ่งแลวหรอืยงั (๓) สำเนาหลกัฐาน ฯ ทีไ่ดรบัการบรรจแุตงตัง้
เจาคณะผูปกครองควรตรวจสอบใหถูกตองตรงตามระเบียบการ
ขอรับการจัดสรรนติยภตั  เชน เจาอาวาสวดัทีแ่ตงตัง้นัน้  วดัเปนวดั
ทีถ่กูตองหรอืไม  ตรงตามทะเบยีนการตัง้วดัหรอืไม
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คำถาม :   เมือ่มชีือ่ในบญัชถีอืจายทีไ่ดรบัอนมุตัจิากกรมบญัชกีลาง  กระทรวงการคลงั
แลวทำไม  จงึยงัไมไดรบันติยภตั หรอืไดรบัแตไดรบัลาชา  กรณเีชนนี้
เปนเพราะสาเหตใุด ?

คำตอบ : มหีลายสาเหตดุวยกนั  เชน (๑)  ทานจะตองตรวจสอบรายชือ่ของทาน
ในบญัชถีอืจายทีก่รมบญัชกีลาง  กระทรวงการคลัง  ไดอนุมัติ  และ
เจาหนาทีส่ำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตไิดจดัสงมายังสำนักงาน
เจาคณะจงัหวดั  หรอืสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตวิา  ทานมชีือ่
รบันิตยภตัในบญัชถีอืจายชดุใด    อาจเปนบญัชใีหญ   (บญัชถีอืจาย
ของปงบประมาณทีผ่านมาและไดแกไขเปล่ียนแปลงเรียบรอยแลว
ในปงบประมาณปจจบุนั)  หรอืบญัชตีกเบกิเพิม่เตมิระหวางปงบประมาณ
ครัง้ที ่๑  หรอืครัง้ที ่๒  หรอืครัง้ที ่๓  ตามลำดบั  (๒)  เมือ่ตรวจสอบ
รายชือ่เรยีบรอยแลว  สอบถามเจาหนาที่  ที่ดำเนินการเบิกจายวา
จะตองปฏบิตัอิยางไรเบกิจายไดเมือ่ใด  (๓)  เจาหนาทีอ่าจจะแนะนำ
ใหทานเปดบญัชีธนาคาร   เพื่อโอนเขาบัญชี  หรือแนะนำใหทานสง
ไวยาวจักรมารบัเปนเงนิสดตอนสิน้เดือน     ตามความสะดวกของ
เจาหนาทีใ่นจงัหวดันัน้ ๆ   (๔)  เมือ่มปีญหาทานจะตองคอยสอบถาม
เจาหนาที ่ ทีร่บัผดิชอบการเบกิจายนติยภตัถงึปญหานัน้ ๆ  (๕)  ในกรณี
ทีเ่จาคณะผปูกครอง  รวบรวมรายชือ่พระทีไ่ดรบันิตยภตัในปกครอง
และใหกรอกแบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร  พรอมสำเนาสมุด
ธนาคาร  รบัรองสำเนาถกูตอง  โดยชือ่บญัชธีนาคาร  ตรงกบัรายชือ่
ในทะเบยีนถอืจายนติยภตั  จดัสงไปยงัเจาหนาทีท่ีด่ำเนนิการเบกิจาย
ในจังหวัดนั้น ๆ   (ควรรวบรวมสงพรอมกันเพื่อความรวมเร็วในการ
เบิกจาย)  (๖)  เมื่อเจาหนาที่ไดรับเอกสารแลว  ตรวจสอบความ
ถกูตองของเอกสารกอนการเบิกจาย  เพื่อปองกันการโอนเงินไปยัง
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พระสงัฆาธกิารทีพ่นจากตำแหนงแลว  (แบบคำขอรับนิตยภัตผาน
ธนาคาร  และสำเนาบัญชีธนาคารควรจัดสงทุกสิ้นเดือนกันยายน
ของทุก ๆ  ป)   (๗) พระสังฆาธิการออกนอกพื้นที่เปนเวลานาน
เจาหนาทีไ่ม สามารถติดตอได  ทำใหไมสามารถเบิกจายนิตยภัตได
(๘) ปดบัญชีธนาคารที่เคยใหเลขที่บัญชีไว  แลวไมไดแจงเลขที่
บญัชใีหมใหเจาหนาทีท่ราบ  ทำใหไมสามารถโอนเงนิใหได

คำถาม : กรณีที่มีการโอนเงินนิตยภัตไปยังบัญชีพระสังฆาธิการที่พนจาก
ตำแหนงแลว  จะทำอยางไร ?

คำตอบ : ผโูอนจะตองติดตามทวงคืน  ตามจำนวนที่ไดโอนไป  เพื่อสงคืน
คลงัจงัหวดัตอไปและเพือ่ปองกนัมใิหเกดิความผดิพลาดกอนจะโอน
เงนิเจาหนาทีค่วรประสานกบัเจาคณะผปูกครอง วาดวย พระสงัฆาธกิาร
รปูนัน้ ๆ   ไดพนจากตำแหนงไปแลวหรอืยงั

คำถาม : การยนืแบบคำขอรบันติยภตั  ควรจดัทำเมือ่ใด ?
คำตอบ :  การยนืแบบคำขอรบันติยภตั  ตองจดัทำทกุปงบประมาณ (เดอืนกนัยายน

ของทกุปงบประมาณ)  เนือ่งจากบญัชถีอืจายนติยภตั มกีารเคลือ่นไหว
คอนขางมาก  และเพื่อเปนการสำรวจพระที่มีนิตยภัต  ดวยการมี
การเปลีย่นแปลง ตำแหนง  หรอืพนจากตำแหนงหรอืไม  อยางไร

คำถาม : กรณทีีพ่นจากตำแหนงหนึง่ตำแหนงใด  ทำไมจงึถกูตดัชือ่ออกจากบญัชี
   ถอืจาย ?

คำตอบ : กรณทีีด่ำรงตำแหนงอืน่ดวย  นอกเหนอืจากตำแหนงทีพ่น  ตองแจง
ใหเจาหนาทีท่ราบดวยวา  พนจากตำแหนงใด  ยงัคงดำรงตำแหนงใด
มฉิะนั้น  เจาหนาที่จะไมทราบ  จึงตัดรายชื่อทานออกจากทะเบียน
ถอืจายนติยภตั
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คำถาม : กรณีที่พนจากตำแหนงดวยการมรณภาพ    ทายาทโดยชอบธรรม
สามารถขอรบันติยภตัแทน ไดหรอืไม ?

คำตอบ :  ไมได  เพราะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  วาดวยมรดกของ
พระภกิษุไมสามารถใหทายาทรบันติยภตัแทนได

คำถาม : พระเลขานกุารทีพ่นจากตำแหนง    และเจาคณะผปูกครองไดแตงตัง้
เลขานกุารรปูใหมแทนพระเลขานุการรูปเดิม  จะเบิกนิตยภัตแทน
รปูเดมิไดหรอืไม

คำตอบ :  ไมได  เพราะบญัชถีอืจายทีเ่บกิจายใหพระเลขารปูเดมิ   ไดรบัอนมุตัิ
ใหถอืจยจากกรมบญัชกีลาง  กระทรวงการคลงั  และไดงดจายรปูเดมิ
ไปแลว  พระเลขานุการรูปใหมที่ไดรับการแตงตั้งแทน  ยังไมไดรับ
กาารอนมุตัใิหเบกิจายจากกรมบญัชกีลางกระทรวงการคลงั  กรณเีชนนี้
จะตองแจงเรือ่งการบรรจแุตงตัง้รปูใหมแทนรปูเดมิ  ไปยงัสำนกังาน
พระพทุธศาสนาแหงชาต ิ เพือ่ดำเนนิการตามขัน้ตอนจนไดรบัอนมุตัิ
ใหถอืจายจากกรมบญัชกีลาง  กระทรวงการคลงั  เสยีกอนจงึจะดำเนนิ
การเบกิจายได

คำถาม : กรณทีีไ่ดเลือ่นหรอืแตงตัง้ใหมใหดำรงตำแหนงทีส่งูขึน้  จะไดรบันติยภตั
อยางไร ?

คำตอบ : กรณทีีไ่ดเลือ่นหรอืแตงตัง้ใหม  จากตำแหนงหนึง่ใหสงูขึน้  เชน ตำแหนง
จร.ชท. (เจาอาวาสวดัราษฎร  ชัน้โท  นติยภตั  ๑,๔๐๐ บาท)  ตอมาไดรบั
แตงตัง้ใหดำรงตำแหนงเจาคณะตำบลดวย  กย็งัคงไดรบันติยภตัเทาเดมิ
คอื ๑,๔๐๐ บาท   เพราะอัตราเริ่มตนของตำแหนงเจาคณะตำบล
(จต.ชต.)  คอื ๑,๔๐๐ บาท  ถงึแมวาเคยดำรำตำแหนง  จร.ชท. (ชัน้โท)
จะเริม่ตนรบัในตำแหนง เจาคณะตำบลชัน้โทไมไดเปนตน
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คำถาม : การสงคนืนติยภตัเหลอืจาย  จะทำอยางไร ?
คำตอบ : เมื่อพระสังฆาธิการที่เคยดำรงตำแหนงทางการปกครองคณะสงฆ

ตำแหนงตาง ๆ   ตอมาไดพนจากตำแหนงดวยการมรณภาพ   ลาออก
ลาสกิขา  ปลดออก   หรอืพนตามเจาคณะผปูกครอง  กจ็ะตองงดจาย
นติยภัต  (ที่ไดอนุมัติแลว)  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้น ๆ
กต็องสงคนืเงนิเหลอืจายตามจำนวนทีง่ดจาย  ยงัคลงัจงัหวดันัน้ ๆ

คำถาม : กรณทีีว่างฎกีาขอเบกิเงนิอดุหนนุอปุถมัภนติยภตัทัง้จำนวน  ตามใบ
อนมุตังิวดเงนิทีส่ำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตโิอนใหแลวนำฝาก
ธนาคารไดหรอืไม ?

คำตอบ : กรณทีีน่ำเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตทั้งจำนวนตามใบอนุมัติงวด
เงนิฝากธนาคาร ตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนดสามารถทำได  แตตอง
สงคนืคลงัจงัหวดัภายในปงบประมาณ  เมือ่สำนกังานพระพทุธศาสนา
จงัหวดั แจงจำนวนเงนิเหลอืจายไปยงัสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะไดนำเงินจำนวนดังกลาว
มาจดัสรรนิตยภัตถวายพระสังฆาธิการ ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
ในระหวางปงบประมาณ  หากไมมีการสงคืน  หรือสงคืนหลังสิ้น
ปงบประมาณไปแลว  เมื่อมีการตัดโอนเงินเหลือจายมาจัดสรรใหม
จะทำใหการเบกิจายสงูกวาเงนิประจำงวด  (คลงัจงัหวดัตดิยอดเปนลบ)

คำถาม : การแจงจำนวนเงินเหลือจาย  มีวิธีการทำอยางไร ?
คำตอบ : การแจงจำนวนเงินเหลือจายตองปฏิบัติดังนี้ คือ (๑) สำรวจจำนวน

พระสงัฆาธกิารทีพ่นจากตำแหนง  งดจายตามหลกัเกณฑ การพนจาก
ตำแหนงทุกกรณี (๒)  สรุปจำนวนรูป  และจำนวนเงินที่ดำเนิน
การงดจาย  (จำนวนเงินตั้งแตวันที่พนจากตำแหนงแลวแตกรณี
จนถงึวนั สิน้ปงบประมาณ (๓) แจงกลบัไปยงัสำนกังาน พระพทุธศาสนา
แหงชาต ิภายใน ๓๐ วนั เพือ่สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตจิะได
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ดำเนินการ    นำเงินจำนวนดังกลาวมาจัดสรรนิตยภัตถวายแด
พระสงัฆาธกิารทีไ่ดรบัแตงตัง้ใหมในระหวางปงบประมาณ (๔) เมือ่มี
การแจงยอดเงนินติยภตัเหลอืจายแลว   จะตองมเีงนิจำนวนดงักลาว
อยใูนคลงัจงัหวดัพรอมทีจ่ะนำมาดำเนนิการขออนมุตั ิเบกิจายไดใหม
(๕) หากนำฝากธนาคาร แลวนำสงคนืภายหลงัวนัสิน้ป  งบประมาณ
จะไมสามารถดำเนนิการขออนมุตัเิบกิจายในปงบประมาณได  จะตอง

   ตกเปนรายไดของแผนดนิ
คำถาม : พระครสูญัญาบตัร  ถาไมมตีำแหนงทางการปกครองรองรบั  จะมนีติยภตั

ถวายหรอืไม ?
คำตอบ : ไมมนีติยภตัถวายเวนแตตำแหนงพระราชาคณะฯ, ป.ธ.๙ และฐานานกุรม

ทีพ่ระครปูลดัสมเดจ็พระราชาคณะ  พระครปูลดัรองสมเดจ็พระราชาคณะ
และพระครปูลดัพระราชาคณะชัน้ธรรม เทานัน้
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การเบกิจายนติยภตั (สวนกลางและสวนภมูภิาค)

บญัชถีอืจายประจำปงบประมาณ..................งบใหญ (เดอืนตลุาคม...........ถงึ
เดอืนกนัยายน..............)

- สวนกลาง  ในเขตกรงุเทพมหานคร เบกิจาย ณ สำนกังานพระพทุธ-
ศาสนาแหงชาต ิ ตำบลศาลายา   อำเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐

- สวนภมูภิาค  สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิไดดำเนนิการโอนเงนิ
นติยภตัไปยงัจงัหวดั และดำเนนิการเบกิจายโดยสำนกังานพรพทุธศาสนาจงัหวดั

วธิดีำเนนิการเพือ่ตดิตอขอรบันติยภตั
พระสงัฆาธกิาร พระสมณศกัดิ ์พระเปรยีญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานกุาร
ทีม่รีายชือ่ในบญัชถีอืจาย   (งบใหญ) ติดตอขอรับนิตยภัต ไดดังนี้

- ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถยื่นแบบคำขอรับนิตยภัตผาน
ธนาคารพรอมแนบสำเนาสมุดธนาคาร พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ไดที่ ชั้น ๓
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  สวนกิจการคณะสงฆ  งานนิตยภัต   หรือ
จัดสงแบบคำขอรบันติยภตัผานธนาคารไดทางไปรษณยี โดยสงมายงัสำนกังาน
พระพทุธศาสนาแหงชาต ิ ตำบลศาลายา  อำเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม
๗๓๑๗๐

- สวนภมูภิาค  สามารถตดิตอขอรบันติยภตัไดทีส่ำนกังานพระพทุธ-
ศาสนาจงัหวดั ทีพ่ระสงัฆาธกิาร  สงักดัอยู
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