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คำนำ
พระพุทธศาสนา ถือวาเปนสถาบันหลักในสามสถาบัน คือ สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย รัฐบาลทุกรัฐบาลไดเห็นความสำคัญ
ของสถาบันพระพุทธศาสนา จึงสนับสนุนงบประมาณเปนคาภัตตาหารประจำ
ทีเ่ รียกวา นิตยภัต แกพระภิกษุ สามเณร ทีส่ รางคุณประโยชนแกประเทศชาติ
ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะที่เปนหนวยงานราชการ
มีหนาทีร่ บั สนองงานคณะสงฆ โดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สวนกิจการ
คณะสงฆ ไดดำเนินงานเกีย่ วกับ การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต พระสังฆาธิการ
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ซึ่งรัฐบาล
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหมีการปรับปรุงอัตรานิตยภัต ที่จัดถวาย
เพื่อเปนคาภัตตาหารประจำตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
เปนการทำนุบำรุงสงเสริมพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญมั่นคงสืบไป
การจั ด สรรนิ ต ยภั ต ถวายให แ ก พ ระสั ง ฆาธิ ก าร พระสมณศั ก ดิ์
พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ที่ผานมามักจะเกิดปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลายประการ ดังนั้นคณะผูจัดทำจึงไดรวบรวม
ประวัติความเปนมาของนิตยภัต ระเบียบการเบิกจายนิตยภัต อัตรานิตยภัต
ของแตละตำแหนง โดยไดจัดทำเปน “คูมือการปฏิบัติงานนิตยภัต” เพื่อ
เผยแพรและเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาที่ และหวังเปนอยางยิง่ วา
จะเปนประโยชนสำหรับผทู สี่ นใจไดตามสมควร
สวนกิจการคณะสงฆ
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ความเปนมา

บทนำ

นิตยภัต คือ คาภัตตาหารที่พระมหากษัตริยถวายแกพระภิกษุ

สามเณรเปนนิตย ในอดีตพระมหากษัตริย ทรงมีพระราชศรัทธาถวาย
ภัตตาหาร อัฐบริขาร และพระราชทานเบี้ยหวัดเปนรายปแกพระสงฆ ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดใหยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปเปน
เบีย้ หวัดรายเดือนแทน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั
ทรงโปรดใหวางอัตรานิตยภัตพระราชทานตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ฐานันดร
เมือ่ มีการพระราชทานสมณศักดิแ์ กพระสงฆแลว ก็จะตองพระราชทาน
นิตยภัตควบคูกันไปดวย พระมหากษัตริยกับพระสงฆแยกกันไมออก เพราะ
พระสงฆนนั้ เปนฝายสืบตอพระพุทธศาสนาชวยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ในดานการจรรโลงสังคมใหคนในชาติมศี ลี ธรรม ประพฤติปฏิบตั อิ ยใู นคุณความดี
มีระเบียบวินยั ทำใหเกิดความสงบเรียบรอยในการปกครองประเทศชาติดา นหนึง่
สวนทางฝายพระมหากษัตริยน นั้ เปนองคศาสนูปถัมภก และทรงเปนพุทธมามกะ
ชวยประคับประคองคณะสงฆ ใหดำเนินกิจการไปดวยความเรียบรอย ถึงจุดหมาย
ปลายทางตลอดมาจนถึงปจจุบัน แตทวาในรูปการศาสนูปถัมภกนั้นไดมี
การเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามความเหมาะสมแหงยุคสมัยนั้น ๆ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร นับแตรชั กาลที่ ๑ เปนตนมา จนถึงปจจุบนั
เท า ที่ ป รากฏหลั ก ฐาน การพระราชทานนิตยภัตแบงเปนสองประเภทคือ
ถวายภัตตาหารเปนสำรับเชากับเพลทุกวันพระตอเดือนประเภทหนึ่ง กับเปน
เงินรายเดือนอีกประเภทหนึง่
ในสมัยรัชการที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ถวายภัตตาหารเปนสำรับ ๆ เชาและ
เพลทุกวัน และทุก ๓ วันพระในหนึ่งเดือน แตไมปรากฏวาพระสงฆที่ได
รับนิตยภัตนั้นเปนพระสงฆประเภทใดบาง ที่แนนอนคือพระสงฆที่ไดรับ
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พระราชทานสมณศักดิ์และพระพิธีธรรม หรือที่เรียก “พระจตุเวท” หรื อ
“พระจตุรเวท” คือพระสงฆทไี่ ดรบั นิมนตใหมาสวดจตุรเวททีห่ อพระศาสตราคม
ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันพระตลอดปจนถึง
ปจจุบัน โดยแยกเปน ๔ ประเภท คือ
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
สวนการจายนิตยภัตเปนเงินมาปรากฏหลักฐานในรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๑๙๐
(พ.ศ. ๒๓๗๑) โดยเมือ่ พระราชทานสมณศักดิแ์ กพระสงฆรปู ใดแลว ก็พระราชทาน
นิตยภัตและกำหนดอัตรานิตยภัตไวดว ย ดังนี้
๑. สมเด็จพระสังฆราช
๕ ตำลึง
๒. สมเด็จพระพนรัตน
๕ ตำลึง
๓. กรมหมืน่ นุชติ ชิโนรส
๕ ตำลึง
๔. พระพรหมมุนี
๕ ตำลึง
๕. พระพุทธโฆษา
๕ ตำลึง
๖. พระพิมลธรรม
๔ ตำลึง ๓ บาท
๗. พระธรรมอุดม
๔ ตำลึง ๓ บาท
ลดหลั่นลงมาตามลำดับจนถึงพระเปรียญตรีและพระครูสัญญาบัตร
๑ ตำลึง ๒ บาท จนถึงรัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๕๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๗ จึงไดมี
การปรับปรุงอัตรานิตยภัต ดังนี้
๑. พระราชาคณะชั้นสมเด็จ อัตรา ๗ ตำลึง
๒. พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ อัตรา ๖ ตำลึง
ลดหลั่นลงมาจนถึงต่ำสุดพระเปรียญตรี ๑ ตำลึง ๒ บาท
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สมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๗ ไดมกี ารปรับปรุงอัตรานิตยภัตทุกอัตรา
โดยเฉพาะตำแหนงสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏและพระราชาคณะ
ชั้นหิรัญบัฏ ทีไ่ ดรบั การสถาปนากอน พ.ศ. ๒๔๕๙ นอกจากจะไดรบั นิตยภั ต
ตามอัตราที่ทรงกำหนดแลว ยังไดรับคาขาวสารอีกเดือนละ ๑ บาท สวนผูที่
ไดรับการสถาปนาหลัง พ.ศ. ๒๔๕๙ ไมไดรบั คาขาวสาร
ปจจุบนั รัฐบาลไดจดั สรรเงินงบประมาณถวายเปนนิตยภัต แกพระสังฆาธิการ
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ซึ่งไดรับ
เปนประจำทุกปเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ดานการบริหาร การปกครอง
การศาสนศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนา และดานสาธารณูปการโดยปรับปรุง
อัตรานิตยภัตใหเหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีอัตรา
นิตยภัต ซึง่ ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี

รายละเอียดของคมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
วัตถุประสงค ของการจัดทำคมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัตเลมนี้
๑. เพือ่ ยกยองพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ พระเลขานุการ
และพระฐานานุกรม ที่มีบทบาทบริหารกิจการคณะสงฆทั้งในดานการปกครอง
การศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณ
สงเคราะห ใหไดรบั คาภัตตาหารประจำตามความเหมาะสมกับสภาพในปจจุบนั
๒. เพือ่ ใหพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ พระเลขานุการ
และพระฐานานุกรม ไดมคี า ใชจา ยในการบริหารกิจการคณะสงฆตามสมควร
๓. เพื่อสนองพระราชประเพณีในการถวายความอุปถัมภพระภิกษุใน
บวรพระพุทธศาสนา เปนการยกยองเกียรติยศของพระสงฆไทย
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๔. เพื่อใหเปนแนวทางในการดำเนินงานของผูปฏิบัติในการสนองงาน
คณะสงฆ
๕. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เดียวกัน
๖. เพื่อใหพระสังฆาธิการผูรับบริการมั่นใจไดวาจะไดรับการบริการ
ทีถ่ กู ตองโปรงใส และเปนธรรม

ขอบเขต
คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัตนี้ ครอบคลุมการทำงานตัง้ แตการรับเอกสาร
ตรวจรายนามพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
พระเลขานุ ก าร และพระฐานานุ ก รม ทั้ ง ในส ว นกลางและสวนภูมิภาค
ทีจ่ ะขอรับนิตยภัต การประสานงานกับเจาคณะผปู กครองสงฆ และสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด การจั ด ทำบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดนิ ต ยภั ต
ที่ ข อถื อ จ า ยประจำงวด เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติงบหนาบัญชีถือจาย
การจัดสรรนิตยภัต เมื่อผูบริหารอนุมัติแลว จัดสงบัญชีรายนามผูขอรับ
นิตยภัตให ฝ า ยคลั ง เบิ ก จ า ย พรอมทั้งสงบัญชีรายละเอียดดังกลาวไปยัง
เจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด เจาคณะเขตทุกเขต และผวู า ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หลังจากนัน้ สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดรายงานยอดเงินเหลือจายทีม่ อี ยจู ริง
ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ

คำจำกัดความ
พระสังฆาธิการ พระภิกษุผดู ำรงตำแหนงปกครองดูแลคณะสงฆตามลำดับชัน้
พระเปรียญ
พระภิกษุ สามเณร ผศู กึ ษาเลาเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี
และสอบไลไดตามหลักสูตร ตั้งแต ๓ ประโยคขึ้นไปจนถึง
๙ ประโยค
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พระ............... ผูที่ไดรับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ยังไมมีตำแหนง
ในทางการปกครองสงฆ
พระอธิการ..... พระภิกษุทไี่ ดรบั การแตงตัง้ ใหเปนพระสังฆาธิการ ระดับ เจาอาวาส
เจาอธิการ........ พระภิกษุทไี่ ดรบั การแตงตัง้ ใหเปนพระสังฆาธิการ ระดับ
เจาคณะตำบล
พระปลัด......... พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนฐานานุกรมของพระราชาคณะ
ชัน้ สามัญ
พระสมุห. ........ พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนฐานานุกรมของพระราชาคณะ
ชัน้ สามัญ
พระใบฎีกา....... พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนฐานานุกรมของพระราชาคณะ
ชัน้ สามัญ
พระครูปลัด..... พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนฐานานุกรมของพระราชาคณะ
ตัง้ แตชนั้ ราช ถึงสมเด็จพระราชาคณะ
พระครูสมุห. .... พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนฐานานุกรมของพระราชาคณะ
ตัง้ แตชนั้ ราช ถึงสมเด็จพระราชาคณะ
พระครูใบฎีกา... พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนฐานานุกรมของพระราชาคณะ
ตัง้ แตชนั้ ราช ถึงสมเด็จพระราชาคณะ
พระครูธรรมธร... พระฐานานุกรมของพระราชาคณะตัง้ แตชนั้ ธรรมถึงชัน้
สมเด็จพระราชาคณะ
พระครูวนิ ยั ธร.. พระฐานานุกรมของพระราชาคณะตัง้ แตชนั้ เทพถึงชัน้
สมเด็จพระราชาคณะ
พระมหา.......... พระภิกษุทไี่ ดศกึ ษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี และสอบไลได
ตัง้ แตชนั้ ประโยค ป.ธ. ๓ ถึง ป.ธ. ๙ (ป.ธ.๙ มีนติ ยภัตถวาย)
พระครูสญ
ั ญาบัตร หมายถึงพระภิกษุที่ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ต่ำกวา
พระราชาคณะ และมีนามตามทีไ่ ดรบั พระราชทาน
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พระราชาคณะ
พระสมณศักดิ์

หมายถึงพระครูสญ
ั ญาบัตร หรือพระภิกษุทไี่ ดรบั พระราชทาน
สมณศักดิต์ งั้ แตชนั้ พระราชาคณะ ถึง ชัน้ สมเด็จพระราชาคณะ
คือ บรรดาศักดิ์หรือเกียรติยศที่พระมหากษัตริยถวายแก
พระสงฆเพื่อเปนบำเหน็จความชอบ ประกอบคุณความดี
แกประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา และเปนการยกยอง
เชิดชูเกียรติเพิม่ ขวัญ และกำลังใจใหพระสงฆบำเพ็ญ ประโยชน
ตอสังคมตามหลักธรรมทางศาสนา
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คำทับศัพทภาษาอังกฤษ
นิตยภัต
พระ
พระอธิการ
เจาอธิการ
พระปลัด
พระสมุห
พระใบฎีกา
พระครูปลัด
พระครูสมุห
พระครูใบฎีกา
พระมหา
พระครูธรรมธร
พระครูวนิ ยั ธร

MONTHLY FOOD ALLOWANCE
PHRA
PHRA ATHIKAN
CHAO ATHIKAN
PHRAPALAD
PHRASAMU
PHRABAIDIKA
PHRAKHUPALAD
PHRAKHUSAMU
PHRAKHUBAIDIKA
PHRAMAHA
PHRAKUDHAMMADHORN
PHRAKHUVINAIDHORN
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พระสังฆาธิการ
คำวา พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผทู ดี่ ำรงตำแหนงทางการ
ปกครองคณะสงฆ ในตำแหนงดังตอไปนี้ คือ เจาคณะใหญ เจาคณะภาค
รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ
รองเจาคณะอำเภอ เจาคณะตำบล รองเจาคณะตำบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส
และผชู ว ยเจาอาวาส
อักษรยอและความหมายเกีย่ วกับสมณศักดิท์ ตี่ อ งจัดนิตยภัตถวาย
ตำแหนงพระสังฆาธิการ
(๑) จญ.
เจาคณะใหญ
(๒) จภ.
เจาคณะภาค
รจภ.
รองเจาคณะภาค
(๓) จจ.
เจาคณะจังหวัด
รจจ.
รองเจาคณะจังหวัด
(๔) จอ.
เจาคณะอำเภอ
รจอ.
รองเจาคณะอำเภอ
(๕) จต.
เจาคณะตำบล
รจต.
รองเจาคณะตำบล
(๖) จล.
เจาอาวาสพระอารามหลวง
รจล.
รองเจาอาวาสพระอารามหลวง
ผจล.
ผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง
(๗) จร.
เจาอาวาสวัดราษฎร
รจร.
รองเจาอาวาสวัดราษฎร
ผจร.
ผชู ว ยเจาอาวาสวัดราษฎร
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ที่กลาวมานี้ เปนอักษรยอเกี่ยวกับตำแหนงปกครองสงฆในตำแหนง
นัน้ ๆ สำหรับพระครูสญ
ั ญาบัตร จะมีการแบงชัน้ เปนชัน้ ตรี (ชต.) ชัน้ โท (ชท.)
และ ชั้นพิเศษ (ชพ) อีกตางหาก ดังตัวอยางตอไปนี้

พระครูสญ
ั ญาบัตร วัดราษฎร
จร.ชต.
จร.ชท.
จร.ชท.วิ
จร.ชอ.
จร.ชอ.วิ
รจร.
ผจร.
ทผจล.ชท.
ทผจล.ชอ.
ทผจล.ชอ.วิ.
ทผจล.ชพ.
ทผจล.ชพ.วิ

เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ ตรี
เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ โท
เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ โท ฝายวิปส สนาธุระ
เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ เอก (ตำแหนง จร. ไมมชี นั้ พิเศษ)
เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ เอก ฝายวิปส สนาธุระ
รองเจาอาวาสวัดราษฎร
ผชู ว ยเจาอาวาสวัดราษฎร
(ตำแหนง รจร., ผจร. ไมมชี นั้ ตรี - โท - เอก)
เทียบผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ โท
เทียบผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
เทียบผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
ฝายวิปส สนาธุระ
เทียบผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ พิเศษ
เทียบผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ พิเศษ
ฝายวิปส สนาธุระ (ตำแหนง ทผจล. ไมมชี นั้ ตรี)

พระครูสญ
ั ญาบัตร พระอารามหลวง
จล.ชต.
จล.ชต.วิ.
จล.ชท.
จล.ชอ.

เจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ ตรี
เจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ ตรี ฝายวิปส สนาธุระ
เจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ โท
เจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
(ตำแหนง จล.ไมมชี นั้ พิเศษ)
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รจล.ชต.
รจล.ชท.
รจล.ชท.วิ
รจล.ชอ.

รองเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ ตรี
รองเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ โท
รองเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ โท ฝายวิปส สนาธุระ
รองเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
(ตำแหนง รจล. ไมมชี นั้ พิเศษ)
ผจล.ชท. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท
ผจล.ชอ. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
ผจล.ชอ.วิ. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
ฝายวิปส สนาธุระ
ผจล.ชพ. ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ
ผจล.ชพ.วิ ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ
ฝายวิปส สนาธุระ
(ตำแหนง ผจล. ไมมีชั้นตรี)

พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะตำบล/เจาคณะแขวง
จต.ชต.
จต.ชท.
จต.ชท.วิ
จต.ชอ.
จต.ชอ.วิ.

เจาคณะตำบล ชัน้ ตรี
เจาคณะตำบล ชัน้ โท
เจาคณะตำบล ชัน้ โท ฝายวิปส สนาธุระ
เจาคณะตำบล ชัน้ เอก
เจาคณะตำบล ชัน้ เอก ฝายวิปส สนาธุระ
(ตำแหนง จต. ไมมชี นั้ พิเศษ)
เฉพาะกรุงเทพมหานคร เรียก จว. หมายถึง เจาคณะแขวง

พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะอำเภอ/เจาคณะภาค
จอ.ชท.
จอ.ชอ.

เจาคณะอำเภอ ชัน้ โท
เจาคณะอำเภอ ชัน้ เอก
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จอ.ชอ.วิ
จอ.ชพ.
จอ.ชพ.วิ

เจาคณะอำเภอชัน้ เอก ฝายวิปส สนาธุระ
เจาคณะอำเภอ ชัน้ พิเศษ
เจาคณะอำเภอ ชัน้ พิเศษ ฝายวิปส สนาธุระ
(ตำแหนง จอ. ไมมชี นั้ ตรี)
เฉพาะกรุงเทพมหานคร เรียก จข. หมายถึง เจาคณะเขต
รจอ.ชท. รองเจาคณะอำเภอ ชัน้ โท
รจอ.ชอ. รองเจาคณะอำเภอ ชัน้ เอก
รจอ.ชอ.วิ รองเจาคณะอำเภอ ชัน้ เอก ฝายวิปส สนาธุระ
(ตำแหนง รจอ. ไมมชี นั้ ตรี และชัน้ พิเศษ)
เฉพาะกรุงเทพมหานคร เรียก รจข. หมายถึง รองเจาคณะเขต

พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะจังหวัด
จจ.ชอ.
จจ.ชท.
รจจ.
เฉพาะกรุงเทพมหานคร

เจาคณะจังหวัด ชัน้ เอก (ปจจุบันไมโปรด)
เจาคณะจังหวัด ชัน้ โท (สังฆปาโมกข)
รองเจาคณะจังหวัด (ไมมกี ำหนดชัน้ )
เรียก จค. หมายถึง เจาคณะกรุงเทพมหานคร และ
รจค. หมายถึง รองเจาคณะกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
(๑) พระครูสญ
ั ญาบัตร ชัน้ พิเศษ (ชพ.) มหาเถรสมาคมกำหนดไว
ใหมเี พียง ๓ ตำแหนง
๑. ผจล.ชพ. ผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ พิเศษ
๒. ทผจล.ชพ เทียบผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ พิเศษ
๓. จอ.ชพ.
เจาคณะอำเภอ ชัน้ พิเศษ
(๒) พระครูสญ
ั ญาบัตร ฝายวิปส สนาธุระ (วิ.) มหาเถรสมาคมกำหนด
ใหมีไวเพียง ๗ ตำแหนง เทานั้นคือ
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๑.
๒.
๓.
๔.

จร.ชท.วิ.
จต.ชอ.วิ
รจอ.ชอ.วิ
ทผจล.ชอ.วิ.

๕. ผจล.ชอ.วิ
๖. รจล.ชท.วิ
๗. จล.ชต.วิ

เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ โท ฝายวิปส สนาธุระ
เจาคณะตำบล ชัน้ เอก ฝายวิปส สนาธุระ
รองเจาคณะอำเภอ ชัน้ เอก ฝายวิปส สนาธุระ
เทียบผชู ว ยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
ฝายวิปส สนาธุระ
ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ เอก
ฝายวิปส สนาธุระ
รองเจาอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท
ฝายวิปส สนาธุระ
เจาอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ ตรี
ฝายวิปส สนาธุระ

พระราชาคณะชัน้ สามัญ
สป.
พระราชาคณะชัน้ สามัญเปรียญ
สป.วิ.
พระราชาคณะชัน้ สามัญเปรียญ ฝายวิปส สนาธุระ
สย.
พระราชาคณะชัน้ สามัญยก
สย.วิ
พระราชาคณะชัน้ สามัญยก ฝายวิปส สนาธุระ
พระราชาคณะตัง้ แตชนั้ ราชขึน้ ไป ไมนยิ มใชอกั ษรยอ
คำวา สามัญยก หมายความวา พระราชาคณะรูปนั้นไมมีวุฒิ
เปรียญธรรม แตมีคุณธรรม ความรูความสามารถเหมาะสมพอที่จะเปน
พระราชาคณะได จึงไดรับการยกยองขึ้นเปนพระราชาคณะ
ในสมัยโบราณ การจะสถาปนาแตงตั้งพระสงฆใหมีสมณศักดิ์
มักจะมองคุณสมบัตกิ ารศึกษากอน มีความรแู ตกฉานในพระไตรปฎก กับทัง้ มี
ศีลาจารวัตรเป น ที่ น า ศรั ท ธาน า เลื่ อ มใส ดั ง ปรากฏหลั ก ฐานในศิ ล าจารึ ก
สมัยสุโขทัยวา พอขุนรามคำแหงไดอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบ
ปฎกไตรจากเมืองนครศรีธรรมราชมาสถาปนาขึน้ เปนพระสังฆราชในเมืองสุโขทัย

13 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต

สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

อยางไรก็ตาม ความจริงปรากฏวา พระสงฆทา นไดศกึ ษาเลาเรียน
พระปริยตั ธิ รรมเหมือนกันแตมไิ ดเขาสอบ เนือ่ งดวยความจำเปนบางอยางหรือ
ศึกษาเลาเรียนแลว มงุ ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนา หรือปฏิบตั ศิ าสนกิจดานอืน่
จนไมมโี อกาสไดเขาสอบไล แตทา นเหลานัน้ ก็มคี วามรคู วามสามารถ และมี
ขอวัตรปฏิบตั เิ ปนทีน่ า เคารพเลือ่ มใส สมควรไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติยศ
ก็มอี ยมู าก นีค้ อื ทีม่ าของพระราชาคณะชัน้ สามัญยก (สย.)
นอกจากนีแ้ ลว ยังมีคำยอเกีย่ วกับตำแหนงปกครองสงฆทคี่ วรทราบอีก คือ
มส. มหาเถรสมาคม, ม. มหานิกาย, ธ. ธรรมยุตกิ นิกาย

ความรับผิดชอบ
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ อนุมัติเบิกจาย
เงินอุดหนุน เปนคาดำเนินงานเงินอุปถัมภนติ ยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์
และพระเปรียญ
ผอู ำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ตรวจสอบความถูกตอง
พรอมลงนามเสนอเรื่อง เพื่อขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนเปนคาดำเนินงาน
เงินอุปถัมภนติ ยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ
ผอู ำนวยการสวนกิจการคณะสงฆ ตรวจทานความถูกตองของสรุป
หนาบัญชีจดั สรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต
เจาหนาที่ งานนิตยภัต สวนกิจการคณะสงฆ จัดทำบัญชีรายละเอียด
เงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม
๙ ประโยค และพระเลขานุการ ประจำปงบประมาณ และงวดตกเบิกเพิม่ เติม
กรณีเลือ่ นสมณศักดิ์ ๕ ธันวาคม และแตงตัง้ ใหมระหวางปงบประมาณ เพือ่ ขอรับ
การจัดสรรและงดจายนิตยภัต รวม ๗๗ จังหวัด
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
¤ÒÁ Flow Chart ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ¹ÔµÂÀÑµ ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¢Ñ¹é µÍ¹ ´Ñ§¹Õé
¢Ñ¹é µÍ¹·Õè ñ à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ§è Ò¹¹ÔµÂÀÑµ Ê‹Ç¹¡Ô¨¡ÒÃ¤³ÐÊ§¦• ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ
¨Ò¡à¨ŒÒ¤³Ð¼ŒÙ»¡¤ÃÍ§Ê§¦• ã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã áÅÐ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ àª‹¹ ºÑ-ªÕÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃáµ‹§µÑ§é áÅÐ¡ÒÃ¾Œ¹¨Ò¡µÓáË¹‹§
¢Í§¾ÃÐÊÑ§¦Ò¸Ô¡ÒÃ ¾ÃÐÊÁ³ÈÑ¡´Ôì ¾ÃÐà»ÃÕÂ-¸ÃÃÁ ù »ÃÐâÂ¤ áÅÐ¾ÃÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
ÊÓà¹ÒãºµÃÒµÑ§é ÊÓà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ÊÀÒ¾ÇÑ´ (ã¹¡Ã³Õáµ‹§µÑ§é à¨ŒÒÍÒÇÒÊãËÁ‹
à¾×Íè Â×¹ÂÑ¹Ç‹Ò à»š¹ÇÑ´·Õäè ´Œ¢¹Öé ·ÐàºÕÂ¹¡Ñº¡Í§¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ê¶Ò¹àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ)
- มาตรฐานคุณภาพงาน :
เจาคณะผูปกครองสงฆในเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด จัดสงเอกสาร เชน รายนามพระสังฆาธิการที่ขอรับ
นิตยภัตพรอมสำเนาใบตราตัง้ และรายนามพระสังฆาธิการทีพ่ น จากตำแหนง
พรอมเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เจาหนาทีจ่ ะไดนำมาประกอบการจัดทำ
บัญชีจดั สรรนิตยภัตประจำงวด ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม, ๑๕ พฤษภาคม,
๑๕ สิงหาคม (ถามี) ของทุกป
ขั้นตอนที่ ๒ เจาหนาที่งานนิตยภัต สวนกิจการคณะสงฆ
ตรวจสอบความถู ก ต อ ง และจั ด ทำบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดการจั ด สรรนิ ต ยภั ต
ทีข่ อถือจายประจำงวดในภาพรวมทุกจังหวัด
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- มาตรฐานคุณภาพงาน :
เจาหนาทีง่ านนิตยภัต สวนกิจการคณะสงฆ ตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณของเอกสาร ที่ไดรับรายงานวาพระสังฆาธิารไดรับนิตยภัตตรงตาม
ตำแหนงหรือไม ตำแหนงซ้ำซอนกันหรือไม เพื่อใหเกิดความถูกตองและ
เปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ำหนด
ขั้ น ตอนที่ ๓ จั ด ทำหนั ง สื อ นำเสนอผู อำนวยการสำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ พิจารณาอนุมตั งิ บหนาบัญชีถอื จายการจัดสรรนิตยภัต
- มาตรฐานคุณภาพงาน :
เปนไปตามหลักเกณฑการเบิกจายนิตยภัตทีผ่ บู ริหารระดับสูงพิจารณา
อนุมตั ใิ หเบิกจายเงินอุดหนุนเปนคาดำเนินงานอุปถัมภนติ ยภัตประจำปงบประมาณ
ขัน้ ตอนที่ ๔ เจาหนาทีง่ านนิตยภัต สวนกิจการคณะสงฆ จัดสงบัญชี
ถือจายการจัดสรรนิตยภัตใหฝา ยคลังดำเนินการเบิกจายนิตยภัตใหแกพระภิกษุ
ทัง้ สวนกลางและสวนภูมภิ าค (ในสวนภูมภิ าคโอนเงินไปทีค่ ลังจังหวัด) พรอมทำ
หนังสือนมัสการเจาคณะจังหวัด เจาคณะผปู กครองสงฆ และเรียนผวู า ราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด
- มาตรฐานคุณภาพงาน :
ฝายคลังโอนเงินนิตยภัตเขาบัญชีพระสังฆาธิการ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
สวนภูมภิ าคโอนเงินนิตยภัตไปทีค่ ลังจังหวัดเพือ่ เบิกจายนิตยภัตใหแกพระสังฆาธิการ
ตอไป โดยพระสังฆาธิการจะไดรบั นิตยภัตไมเกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ขัน้ ตอนที่ ๕ เจาหนาทีง่ านนิตยภัต สวนกิจการคณะสงฆ บันทึก
รายละเอียด การจัดสรรลงในระบบทะเบียนพระ ทะเบียนวัด และปรังปรุง
ขอมูลพระสังฆาธิการทีพ่ น จากตำแหนงใหถกู ตอง และสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดรายงานยอดเงินเหลือจายที่มีอยูจริงใหสวนกลางทราบเพื่อจะไดนำมา
จัดสรรถวายในงวดตอไป
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- มาตรฐานคุณภาพงาน :
มีการปรับปรุงขอมูลพระสังฆาธิการทีร่ บั นิตยภัตใหถกู ตองเปนปจจุบนั
และเปนขอมูลพืน้ ฐานในการดำเนินงานในปตอ ไป

แบบฟอรมทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ าน
- แบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร
- แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ
- แบบรายงานการพนจากตำแหนงของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ
หรือเลขานุการ
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ภาคผนวก
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หนาทีห่ ลักของงานนิตยภัต
๑. ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีอัตรานิตยภัตใหเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจของโลก
๒. จัดทำบัญชีนิตยภัตเพื่อจัดสรรอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตถวาย
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรร ม ๙ ประโยค และ พระเลขานุการ
ทัว่ ประเทศ
๓. จัดทำบัญชีรายละเอียดประกอบการเบิกจายนิตยภัต พระสังฆาธิการ
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ งวดตกเบิกเพิม่ เติม
ประจำปงบประมาณ ๒ - ๓ ครัง้ ตอป
๔. ดำเนินการขออนุมตั เิ งินประจำงวดและควบคุมการเบิกจายนิตยภัต
ในสวนกลาง และสวนภูมภิ าค
๕. ประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการโอนจาย และงดจาย
นิตยภัตในสวนภูมภิ าค
๖. ประสานงานกั บ เจ า คณะผู ป กครองสงฆ ใ นเรื่ อ งนิ ต ยภั ต ของ
พระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยคและพระเลขานุการ
ทีอ่ ยใู นเขตปกครองสงฆนนั้ ๆ

ขั้นตอนการจัดสรรนิตยภัต
หลักเกณฑการจัดสรรนิตยภัต
๑. พระสังฆาธิการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ มาแลวกอนปงบประมาณปจจุบนั
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะดำเนินการจัดสรรนิตยภัตถวายยอนหลัง
ใหนบั ตัง้ แตเดือนทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ กรณีแตงตัง้ วันที่ ๑ ของเดือน
๒. พระสังฆาธิการที่ไดรับการแตงตั้งระหวางเดือน จะไดรับจัดสรร
นิตยภัตถวายในเดือนถัดไปจากเดือนทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
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๓. พระครูสัญญาบัตรที่ไมมีตำแหนงทางการปกครอง จะไมไดรับ
การจัดสรรนิตยภัตถวาย
๔. พระสังฆาธิการ หรือพระเลขานุการทีด่ ำรงตำแหนงในขณะเดียวกัน
หลายตำแหนง ใหรบั นิตยภัตตำแหนงสูงสุดเพียงตำแหนงเดียว
พระสังฆาธิการพนจากตำแหนง
๑. พนจากตำแหนงดวยการลาออก ควรแจงดวยวาลาออกจากตำแหนงใด
และยังคงดำรงตำแหนงใดอยอู กี หรือไมถา มีควรระบุใหชดั เจนเพือ่ ใหการงดจาย
นิตยภัตถูกตองตรงตามตำแหนง
๒. พนจากตำแหนงดวยการลาออก ลาสิกขา หรือพนตามผูแตงตั้ง
จะไมไดรับนิตยภัตในเดือนที่พนจากตำแหนงทั้งเดือน เวนแตพนจากตำแหนง
ในวันสุดทายของเดือน สามารถเบิกจายนิตยภัตในเดือนทีพ่ น จากตำแหนงได
๓. การพนจากตำแหนงโดยมรณภาพ สามารถเบิกจายนิตยภัตในเดือน
ทีม่ รณภาพไดเต็มเดือน
เอกสารประกอบรายงานการแตงตั้งและพนตำแหนงของพระสังฆาธิการ
เพือ่ ขอรับการจัดสรรนิตยภัตและการงดจายนิตยภัต
๑. แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม
๙ ประโยค และพระเลขานุการ
๒. สำเนาใบตราตัง้ พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานุการ
๓. สำเนาหนังสือรับรองสภาพวัด (เพื่อยืนยันวาเปนวัดที่ไดขึ้น
ทะเบียนกับกองพุทธศาสนสถานเรียบรอยแลว)
๔. แบบรายงานการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์
พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
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ขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสารเพือ่ จัดสรรนิตยภัต
๑. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สวนกิจการคณะสงฆ ไดรบั อนุมตั ิ
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ แผนงานสงเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รายการเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ โดยมีขนั้ ตอนการขออนุมตั ิ ดังนี้
๑.๑ รับเอกสารรายงานการแตงตั้งและการพนจากตำแหนงของ
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
ซึ่ ง สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ได ร วบรวมและจั ด ส ง มายั ง สำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพือ่ ขอรับการจัดสรรและงดจายนิตยภัต รวม ๗๗ จังหวัด
๑.๒ จั ด ทำร า งบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดเงิ น อุ ด หนุ น อุ ป ถั ม ภ นิ ต ยภั ต
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
ประจำปงบประมาณ และงวดตกเบิกเพิม่ เติมกรณีเลือ่ นสมณศักดิ์ ๕ ธันวาคม
และแตงตัง้ ใหมระหวาง ปงบประมาณ
๑.๓ จั ด พิ ม พ บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดประกอบการเบิ ก จ า ยนิ ต ยภั ต
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
๑.๔ จัดทำงบหนาบัญชีจดั สรรแตละจังหวัดโดยแยกเปน มหานิกาย
ธรรมยุต จีนนิกาย อนัมนิกาย (รวมจำนวนรูปและจำนวนเงิน)
๑.๕ จัดทำแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนอุปถัมภ
นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศั ก ดิ์ พระเปรี ย ญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานุการ จายเปนรายเดือนตามอัตราทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนนตรี
รวม ๗๗ จังหวัด
๑.๖ เสนอผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อ
ขออนุมตั ิ งบหนาบัญชีจดั สรรนิตยภัต
๑.๗ เสนอขออนุ มั ติ เ งิ น ประจำงวดจากสำนั ก งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๑.๘ เสนอขออนุมตั ถิ อื จายบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุน
อุปถัมภนติ ยภัต จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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๑.๙ นำบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต
บันทึกลงในฐานขอมูลทะเบียนพระ ทะเบียนวัด เพื่อเปนขอมูลในปตอไป
๑.๑๐ ไดรบั อนุมตั เิ งินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ กระทรวง
การคลัง (ระบุเลขทีถ่ า มี)
๑.๑๑ ไดรบั อนุมตั ถิ อื จายบัญชีจดั สรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และมอบฝายคลังดำเนินการเบิกจาย
นิตยภัตถวายตอไป
๑.๑๒ ฝายคลัง กองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ดำเนินการโอนเงินงบประมาณไปยังจังหวัดตาง ๆ รวม ๗๗ จังหวัด
๑.๑๓ เมือ่ ไดรบั อนุมตั เิ งินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ และอนุมตั ิ
ถือจายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแลว สวนกิจการคณะสงฆ จะดำเนินการ
จัดสงบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต และบัญชีงดจาย
นิตยภัต กรณีพน จากตำแหนง แจงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ดังตอไปนี้
- สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สวนกิจการคณะสงฆ
จัดทำหนังสือนมัสการเจาคณะจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจงพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองทราบ เพื่อไปขอรับนิตยภัตโดยแยกเปน มหานิกาย และ
ธรรมยุต พรอมจัดสงบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต
จำนวน ๑ ชุด เพือ่ ทราบ และใหตรวจสอบความถูกตอง หากพบขอผิดพลาด
เกี่ยวกับชื่อ ตำแหนง อัตรานิตยภัต ของพระสังฆาธิการ ใหแจงสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ จะไดดำเนินการแกไขใหถกู ตองตอไป
- สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สวนกิจการคณะสงฆ
จัดทำหนังสือแจงผวู า ราชการจังหวัดพรอมจัดสงบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงิน
อุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต จำนวน ๑ ชุด เพื่อแจงใหทราบวาสำนักงบประมาณ
ไดอนุมัติงวดเงินเรียบรอยแลว และจะโอนเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตไปยัง
จังหวัดเพือ่ มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบรายนาม พระสังฆาธิการ
และดำเนินการเบิกจายนิตยภัตถวายตอไป
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- สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สวนกิจการคณะสงฆ ทำหนังสือนมัสการเจาคณะเขตทุกเขต แยกเปนมหานิกาย
และธรรมยุต พรอมจัดสงบัญชีรายละเอียด การจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต
จำนวน ๑ ชุด เพือ่ ทราบและแจงพระสังฆาธิการในเขตการปกครองทราบเพือ่ มา
ยืน่ แบบฟอรมขอรับนิตยภัตผานธนาคาร หรือมอบไวยาวัจกรนำใบสำคัญมา
ตรวจสอบความถูกตองในกรณีขอรับเปนเช็คจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑.๑๔ รับเอกสารแจงการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการ
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ จากสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด และเจาคณะผปู กครองสงฆทงั้ สวนกลางและสวนภูมิภาค
๑.๑๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สวนกิจการคณะสงฆ
ดำเนิ น การ จั ด ทำร า งและพิ ม พ บั ญ ชี รายละเอียดการพนจากตำแหนงของ
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ
พระเลขานุการ แลวแตกรณี เชน ลาออก ลาสิกขา มรณภาพ พนตาม
ผแู ตงตัง้ ตามเอกสาร รายงานของจังหวัด เพือ่ งดจายนิตยภัตตอไป
๑.๑๖ ลบขอมูลการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการออกจาก
ระบบฐานขอมูลทะเบียนพระ ทะเบียนวัด
๑.๑๗ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจงจังหวัดเพือ่ ยืนยันยอดเงินเหลือจาย
กรณีการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม
๙ ประโยค และพระเลขานุการ เพื่อนำยอดเงินเหลือจ า ยที่จังหวัดรายงาน
กลับมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดำเนินการจัดสรรนิตยภัตถวาย
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
ทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ระหวางปงบประมาณ ในงวดตกเบิกเพิม่ เติม ครัง้ ที่ ๒, ๓ (ถามี)
๑.๑๘ สรุปยอดจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตพระสังฆาธิการ
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ทีจ่ า ยจริง
ในปปจจุบันเพื่อเสนอ กองกลาง ฝายแผนงาน ดำเนินการขอตั้งงบประมาณ
ในปตอ ไป
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๒. จัดทำบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ พระเลขานุการ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคตามจังหวัดที่รับผิดชอบ ในรอบปงบประมาณ
(งบใหญ)
๓. ขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสารเพือ่ จัดสรรนิตยภัต เริม่ จากเมือ่ ไดรบั
รายงานการตงตัง้ พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานุการ ตองดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบรายนามพระสังฆาธิการทีร่ ายงานการแตงตัง้ วาเคย
ดำรงตำแหนงใดในบัญชีถอื จายประจำป และบัญชีตกเบิกเพิม่ เติม (ถามี) เพือ่ จะ
ไดไมจัดสรรนิตยภัตซ้ำซอนกัน
๓.๒ เมื่ อ ตรวจสอบแล ว ปรากฏว า ชื่ อ พระที่ ไ ด รั บ รายงานมา
มีชอื่ รับนิตยภัตในตำแหนงอืน่ อยแู ลวตรวจดูวา ตำแหนง ดังกลาวนัน้ รับนิตยภัต
ในอัตราใด จากนัน้ จึงปรับนิตยภัตใหถกู ตองตรงตามตำแหนง ทีไ่ ดรบั ในปจจุบนั
๓.๓ ตรวจสอบเอกสารการแตงตัง้ พระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ
ดำรงตำแหน ง แทนตำแหน ง ใดตรวจดูวาไดมีการแจงการพนจากตำแหนงของ
พระรูปเดิมหรือไม ถายังไมมกี ารแจงการพน จากตำแหนงของพระสังฆาธิการ
และพระเลขานุการรูปเดิม ตองดำเนินการประสานงานกับเจาหนาที่ ทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดสรรนิตยภัตของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนัน้ ๆ หรือสอบถามไปยัง
เจาคณะผปู กครองสงฆ เพือ่ จะไดดำเนินการจัดสรรนิตยภัตถวายใหถกู ตองตอไป
๔. จัดทำรางพรอมทั้งแกไขปรับเปลี่ยนฐานขอมูล ชื่อ ตำแหนง
และอัตรานิตยภัตในทะเบียนถือจายประจำปงบประมาณใหเปนปจจุบัน และ
จัดพิมพบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาดำเนินงานเงินอุดหนุน
อุปถัมภนติ ยภัต พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
ในงวดตกเบิกเพิม่ เติม ครัง้ ที่ ๑
๕. ตรวจสอบเอกสารการพ น จากตำแหน ง ของพระสั ง ฆาธิ ก าร
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ โดยมี
ขั้ น ตอน ดั ง นี้
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๕.๑ เมือ่ ไดรบั เอกสารแจงการพนจากตำแหนงตองตรวจ ชือ่ ฉายา
วัด ตำแหนง อัตรานิตยภั ต สาเหตุ ก ารพ น จากตำแหน ง พ น ด ว ยกรณี ใ ด
เช น ลาออก ตรวจดูวา ลาออกจากตำแหนงใด และยังคงดำรงตำแหนงใด หรือ
ลาสิกขา มรณภาพ หรือ พนตามเจาคณะผปู กครองสงฆ พรอมทัง้ ระบุวนั พนจาก
ตำแหนงดวย เพือ่ ใหการงดจายนิตยภัตถูกตองตรงตามตำแหนง จากนั้นให
ขีดเสนใตชื่อพระภิกษุที่พนจากตำแหนงดังกลาวในทะเบียนถือจายประจำป
พรอมทัง้ เขียนสาเหตุการพนจากตำแหนง และวันทีพ่ น จากตำแหนงใหชดั เจนดวย
๕.๒ จัดทำบัญชีรายละเอียดการพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการ
ประจำปงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เพื่อรวบรวมเปนเงินนิตยภัตเหลือจายตอไป
๕.๓ จั ด ทำสรุ ป บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดการพ น จากตำแหน ง ของ
พระสังฆาธิการ
๖. จัดทำสรุปบัญชีรายละเอียดการแตงตัง้ ของพระสังฆาธิการ โดยแยกเปน
มหานิกาย ธรรมยุต จีนนิกาย และอนัมนิกาย เปนรายจังหวัดในความรับผิดชอบ
๗. รวบรวมและตรวจสอบแบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร และตรวจ
ใบฎีกาการจายนิตยภัตของพระสังฆาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
๘. บันทึกขอมูลการแตงตัง้ พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม
๙ ประโยค และ พระเลขานุการ เขาระบบฐานขอมูลทะเบียนพระ ทะเบียนวัด
๙. ลบขอมูลพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และพระเลขานุการ กรณีพน จากตำแหนงออกจากระบบฐานขอมูลทะเบียนพระ
ทะเบียนวัด
๑๐. จั ด เก็ บ เอกสารรายงานการแต ง ตั้ ง และการพ น จากตำแหน ง
ของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ
พระเลขานุการ โดยเก็บแยกเปนรายจังหวัดเพื่อสะดวกในการคนหา และ
ตรวจสอบตอไป
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วิธปี ฏิบตั ใิ นการขอรับการจัดสรรนิตยภัต
๑. กรณีพระสังฆาธิการหรือพระเลขานุการทีร่ บั นิตยภัตอยใู นบัญชีถอื จาย
ในปงบประมาณและไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงสูงขึน้ หรือไดรบั แตงตัง้ ใหม
ระหวางปงบประมาณ
๑.๑ กรอกรายละเอียดผรู บั บรรจุในแบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ
พระเลขานุการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตามแบบฟอรม พรอมแนบ
สำเนาตราตัง้ ของผไู ดรบั การแตงตัง้ ใหม
๑.๒ กรณีแตงตั้งพระภิกษุใหดำรงตำแหนงพระสังฆาธิการ ระดับ
เจาอาวาสตั้งใหม จะตองแนบหลักฐานใบตราตั้งของผูไดรับการแตงตั้ง และ
ใบตราตัง้ ของผมู อี ำนาจแตงตัง้ พรอมทัง้ หลักฐานการตัง้ วัด หรือหลักฐานการรับรอง
สภาพการเปนวัดทีถ่ กู ตอง
๑๓ ในกรณีพระสังฆาธิการหรือพระเลขานุการที่ดำรงตำแหนง
ในขณะเดียวกัน หลายตำแหนงไดรบั นิตยภัตตำแหนงสูงสุดเพียงตำแหนงเดียว
๑.๔ ในกรณีแตงตั้งใหพระสังฆาธิการดำรงตำแหนงแทนรูปใด
รูปหนึ่งควรตรวจสอบดวยวา ไดมีการแจงพนจากตำแหนงของรูปเดิมหรือไม
หากยังไมมีการแจงพนจากตำแหนงของพระสังฆาธิการรูปเดิม สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติก็ไมสามารถจัดสรรนิตยภัตถวายใหกับรูปใหมได
ทำใหการจัดทำบัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตไมถูกตองและ
ไมเปนปจจุบนั
๒. กรณีพระสังฆาธิการพนจากตำแหนง
๒.๑ กรณีพน จากตำแหนงดวยการลาออก ควรแจงดวยวาลาออก
จากตำแหนงใดและยังคงดำรงตำแหนงใดอยอู กี หรือไม ถามีควรระบุใหชดั เจนเพือ่
ใหการงดจายนิตยภัตถูกตองตรงตามตำแหนง
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๒.๒ พ น จากตำแหน ง ในกรณี ล าออก ลาสิ ก ขา หรื อ พ น ตาม
ผแู ตงตัง้ จะไมไดรบั นิตยภัตในเดือนทีพ่ น จากตำแหนงทัง้ เดือน เวนแตพน จาก
ตำแหนงในวันสุดทายของเดือนสามารถเบิกจายนิตยภัตในเดือนที่พนจาก
ตำแหนงได
๒.๓ การพนจากตำแหนงโดยมรณภาพ สามารถเบิกจายนิตยภัต
เดือนทีม่ รณภาพไดเต็มเดือน
๒.๔ กรณีพระครูสญ
ั ญาบัตร ทีม่ ไิ ดดำรงตำแหนงทางการปกครอง
คณะสงฆจะไมมนี ติ ยภัตถวาย
เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรนิตยภัต
- แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ
- สำเนาใบตราตัง้ ของผไู ดรบั การแตงตัง้
- สำเนาหนังสือรับรองสภาพวัด (เพือ่ ยืนยันวา เปนวัดทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียน
กับกองพุทธศาสนสถานเรียบรอยแลว)
- รายงานการพนจากตำแหนงของพระรูปเดิมกรณีแตงตัง้ แทน
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ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
วาดวยการเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยการเบิกจายนิตยภัตใหเหมาะสมยิง่ ขึน้
จึงไดกำหนดระเบียบวาดวยการเบิกจายนิตยภัตไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
วาดวยการเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวย
การเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
นิตยภัต หมายความวา เงินงบประมาณแผนดินทีส่ ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดรบั การจัดสรรจากรัฐบาลเปนประจำทุกป เพือ่ เบิกจายถวาย
อุดหนุนอุปถัมภ แกพระภิกษุ
พระภิกษุ หมายความวา พระภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์
พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระภิกษุผปู ฏิบตั ิ
หนาทีพ่ เิ ศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลกอน รวมทัง้ บรรพชิตจีนนิกายและ
อนัมนิกาย ผูไดรับนิตยภัตตามที่กำหนดไวในบัญชีอัตรานิตยภัตที่สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมตั ิ
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หมวด ๑
การจัดทำบัญชีเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต
ขอ ๕ ใหสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ตรวจสอบและจัดทำบัญชีเงิน
อุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัตพระภิกษุในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ขอ ๖ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบและจัดทำบัญชี
เงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัตในแตละจังหวัด
ขอ ๗ ใหสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมรวบรวมบัญชีเงินอุดหนุนอุปถัมภ
นิตยภัตในขอ ๕ ขอ ๖ เพือ่ ตรวจสอบและดำเนินการขออนุมตั จิ ดั สรรเงินอุดหนุน
อุปถัมภนติ ยภัตตามบัญชีรายละเอียดประจำปงบประมาณ ใหแกพระภิกษุในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร สำหรับพระภิกษุในสวนภูมภิ าคใหโอนไปตัง้ จาย ณ คลังจังหวัด
แตละจังหวัด

หมวด ๒
การเบิกจายเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต
ขอ ๘ เมือ่ สำนักงบประมาณอนุมตั เิ งินประจำงวดแลว ใหสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติขออนุมตั ถิ อื จายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ
ใหดำเนินการดังนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแจง
พระภิกษุสง แบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร สำเนาหนังสือสุทธิ สำเนาสมุดธนาคาร
โดยจัดสงทางไปรษณีย หรือนำมาสงทีส่ ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดว ยตนเอง
ยกเวน กรณีพระภิกษุรปู ใดขอเบิกเปนเงินสดหรือเช็ค ใหไปติดตอหรือมอบอำนาจ
ใหไวยาวัจกรไปขอเบิกจายนิตยภัตทีส่ ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(๒) ในสวนภูมภิ าค ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแจงพระภิกษุ
ใหสง แบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร สำเนาหนังสือสุทธิ สำเนาสมุดธนาคาร
โดยจัดสงทางไปรษณีย หรือนำมาสงทีส่ ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดวยตนเอง
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ยกเวน กรณีพระภิกษุรปู ใดขอเบิกเงินสดหรือเช็ค ใหไปติดตอหรือมอบอำนาจ
ใหไวยาวัจกรไปดำเนินการ ขอเบิกจายนิตยภัตทีส่ ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กรณีพระภิกษุรปู ใดไมสามารถลงลายมือชือ่ ในแบบคำขอรับเงินผานธนาคาร
และรับรองสำเนาเอกสารตาม (๑) หรือ (๒) ได ใหพระภิกษุรูปนั้นประทับ
ลายนิว้ มือและมีผรู บั รองเอกสารดังกลาว อยางนอย ๒ คน
ขอ ๙ การเบิกจายนิตยภัตถวายพระภิกษุ ใหดำเนินการดังนี้
(๑) พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ ในวันแรกของเดือน ใหเบิกจายนิตยภัต
ไดเต็มเดือนสำหรับพระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้ หลังวันแรกของเดือนใหเบิกจายนิตยภัต
ของเดือนถัดไป เปนตนไป
(๒) ใหเบิกจายนิตยภัตเปนรายเดือน ยกเวนพระภิกษุรปู ใดมี
ความประสงคขอเบิกจายเปนงวด ๆ ใหแจงสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม หรือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ
(๓) พระภิกษุทมี่ สี ทิ ธิไดรบั การถวายนิตยภัตกอนปงบประมาณที่
อนุมัติใหถือจายแตไมเคยไดรับการจัดสรรนิตยภัตถวาย ใหสำนักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคมดำเนินการเบิกจายยอนหลังไดตงั้ แตเดือนทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ใหดำรง
ตำแหนงนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไข (๑)
ขอ ๑๐ การขอเบิกจายนิตยภัต จะตองดำเนินการภายในเดือนกันยายน
ของแตละป หากพนกำหนดนีแ้ ลวจะเบิกจายมิได เวนแตจะมีนติ ยภัตเหลือจาย
ในปทขี่ อเบิก สวนทีค่ า งขามปนนั้ จึงจะเบิกจายได ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๒/๒๑๐๙๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๑๒
ขอ ๑๑ พระภิกษุทดี่ ำรงตำแหนงหลายตำแหนง จะไดรบั การถวายนิตยภัต
ในตำแหนงทีเ่ ทากันหรือตำแหนงทีส่ งู กวา เพียงตำแหนงเดียว
ขอ ๑๒ พระภิกษุทไี่ ดรบั การแตงตัง้ ยกเปนกิตติมศักดิ์ หรือไดรบั การแตงตัง้
เปนทีป่ รึกษาเจาคณะในชัน้ ตาง ๆ ใหไดรบั นิตยภัตในอัตราเดิม
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หมวด ๓
การทำบัญชีงดจาย และบัญชีตกเบิกนิตยภัตเพิม่ เติม
ขอ ๑๓ ใหงดจายนิตยภัตถวายพระภิกษุ ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก หรือลาสิกขา
(๔) พนจากตำแหนงตามผมู อี ำนาจแตงตัง้
(๕) ถูกใหออกจากตำแหนง
(๖) ถูกปลดออกจากตำแหนง
(๗) ถูกถอดถอนออกจากตำแหนง
(๘) ยายออกไปนอกเขตทีต่ นมีสำนักอยู เฉพาะตำแหนงทีร่ ะบุไวใน
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (๒๕๔๑) ขอ ๓๘
กรณี ขอ (๑) ใหงดจายนิตยภัตในเดือนถัดไป ยกเวนกรณี สมเด็จพระสังฆราช
สิน้ พระชนม ใหทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพือ่ ขอถือจายนิตยภัตจนถึง
วันถวายพระเพลิง รวมทัง้ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดวย
กรณี ขอ (๒) - (๘) พระภิกษุรปู นัน้ จะไมไดรบั นิตยภัตตัง้ แตเดือนทีพ่ น จาก
ตำแหนงเปนตนไป ยกเวน พนจากตำแหนงในวันสิน้ เดือน ใหไดรบั นิตยภัตของ
เดือนนัน้ ได
ขอ ๑๔ กรณีพระภิกษุ ถูกสัง่ พักจากตำแหนงหนาทีใ่ หรอการเบิกจาย
นิตยภัตตัง้ แตเดือนทีถ่ กู สงพักเปนตนไป เมือ่ พนมลทินและผบู งั คับบัญชาสัง่ ให
กลับดำรงตำแหนงเดิมแลว ใหเบิกจายนิตยภัตถวายยอนหลังนับตัง้ แตเดือนทีใ่ ห
รอการเบิกจายนิตยภัตในปงบประมาณนัน้ เวนแตเงินงบประมาณไมมหี รือมีไม
เพียงพอใหเบิกจายในปงบประมาณถัดไป
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ขอ ๑๕ กอนการเบิกจายเงินนิตยภัตขอ ๙ ใหสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีพน จากตำแหนง โดยการลาออก ลาสิกขา หรือพนจาก
ตำแหนงเลขานุการตามเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ หรือ
เจาคณะตำบล ในเดือนใดใหจดั ทำบัญชีงดจายนิตยภัต นับตัง้ แตเดือนทีพ่ น จาก
ตำแหนง ยกเวนลาออกจากตำแหนงหรือลาสิกขาวันสุดทายของเดือน ใหเบิกจาย
ไดเต็มเดือน
(๒) กรณีแตงตัง้ ระหวางปงบประมาณ พระภิกษุทไี่ ดรบั แตงตัง้
ระหวางปงบประมาณแตยงั ไมมรี ายชือ่ ในบัญชีเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัต ใหจดั ทำ
บัญชีตกเบิกนิตยภัตเพิม่ เติม
ขอ ๑๖ ในการจัดทำบัญชีงดจายนิตยภัตตามขอ ๑๕ (๑) และบัญชีนติ ยภัต
ตกเบิกเพิม่ เติมตามขอ ๑๕ (๒) ในสวนภูมภิ าคใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ประสานและตรวจสอบกับเจาคณะผปู กครองสงฆแตละจังหวัด เมือ่ จัดทำเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหจัดสงบัญชีงดจายนิตยภัตและบัญชีตกเบิกนิตยภัตเพิ่มเติม
พรอมบัญชีรายนามพระภิกษุ สำเนาคำสัง่ แตงตัง้ หรือพนจากตำแหนง ไปให
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ภายในกำหนด ดังนี้
- ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม
- ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
- ครัง้ ที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม (ถามี)
ขอ ๑๗ เมือ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดรบั บัญชีงดจายนิตยภัต
และบัญชีตกเบิกนินยภัตเพิม่ เติมแลว ใหสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมทำการ
ตรวจสอบความถูกตองและดำเนินการขออนุมตั จิ ดั สรรเงินอุดหนุนนิตยภัตตาม
บัญชีตกเบิกนิตยภัตเพิม่ เติมใหแกพระภิกษุในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร สำหรับ
พระภิกษุในสวนภูมภิ าคใหโอนไปตัง้ จาย ณ คลังจังหวัดแตละจังหวัด
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ขอ ๑๘ ใหผูอำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ลงชือ่
(นางจุฬารัตน บุณยากร)
ผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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มติมหาเถรสมาคม
ครัง้ ที่ ๒๒/๒๕๔๙
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่
เรือ่ ง

๔๙๓/๒๕๔๙
การแตงตัง้ ถอดถอนพระสังฆาธิการ

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครัง้ ที่ ๒๒/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๙ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอวา ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔
(พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงตัง้ ถอดถอนพระสังฆาธิการ ไดกำหนดโดยสรุปวา
เมื่อมีการแตงตั้งหรือพนจากหนาที่ของพระสังฆาธิการรูปใด ใหแจงสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขอนมัสการวา เมื่อสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดรบั แจงการแตงตัง้ พระสังฆาธิการรูปใดแลว ก็จะจัด
นิตยภัตถวาย และกรณีทไี่ ดรบั แจงการพนจากตำแหนง ก็จะงดจายนิตยภัต ปจจุบนั
มีพระสังฆาธิการในจังหวัดตาง ๆ ทีไ่ ดรบั นิตยภัตประมาณ ๔๐,๐๐๐ รูป ประกอบ
กับไดมกี ารจัดตัง้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเพือ่ สนองงานคณะสงฆ
ในแตละจังหวัด ดังนัน้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจงึ ไดจดั ประชุมเจาหนาที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายใหสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูจัดทำบัญชีตกเบิก บัญชีงดจายนิตยภัต ของ
พระสังฆาธิการในแตละจังหวัด ตัง้ แตปง บประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
เปนตนไป) จึงเห็นควรขอความอนุเคราะหจากเจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ
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เจาคณะตำบล และเจาอาวาส ทัง้ ๒ ฝาย วา เมือ่ มีการแตงตัง้ พระสังฆาธิการ
ในตำแหนงที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดใหตองจัดนิตยภัตถวายในเขตปกครอง
คณะสงฆจังหวัดใดแลว ขอใหแจงสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ
ผานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแตละจังหวัด เพือ่ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแตละจังหวัด เพือ่ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดทำบัญชี
ตกเบิกเพิม่ เติมและบัญชีงดจายนิตยภัต ระหวางป รวมปละ ๓ ครัง้ โดยให
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดสงบัญชีตกเบิกเพิ่มเติมและบัญชีงดจาย
นิตยภัตระหวางป พรอมทัง้ บัญชีรายนามพระสังฆาธิการและสำเนาคำสัง่ แตงตัง้
หรือพนจากตำแหนงใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลาดังนี้
๑. ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกป
๒. ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกป
๓. ครัง้ ที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกป (ถามี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม
เพือ่ โปรดทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
( นางจุฬารัตน บุณยากร)
รองผอู ำนวยการ รักษาราชการแทน
ผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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แบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร
ปงบประมาณ..............................
วัด............................................
วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ......
เจริญพร ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ดวยอาตมภาพ........................................................................
ตำแหนง.........................................วัด.....................................................
ถนน....................................แขวง............................................................
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท............................
มีความประสงคขอรับเงินนิตยภัตผานธนาคาร...............................
สาขา..............................ชื่อบัญชี.............................................................
บัญชีเงินฝากเลขที่.....................................ซึ่งเปนเงินฝากของวัด/อาตมภาพ
(ลงชื่อ)........................................ผูยื่นคำขอ
(.......................................)

หมายเหตุ.- แนบสำเนาสมุดธนาคาร พรอมลงลายมือชือ่ รับรองสำเนา ๑ ฉบับ
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บัญชีอตั รานิตยภัตปรับทีข่ อปรับเพิม่ ใหม ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๕
พระสมณศักดิ พระสังฆาธิการ เลขานุการ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
และพระอธิการ
เริม่ ตัง้ แต เดือน เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ตำแหนง
สมเด็จพระสังฆราชเจา
สมเด็จพระสังฆราช
ผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชาคณะ
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจาคณะใหญหนตาง ๆ (ม/ธ)
พระราชาคณะเจาคณะรองชัน้ หิรญ
ั บัฏ
(รองสมเด็จพระราชาคณะ)
เจาคณะภาค
แมกองบาลี
แมกองธรรม
รองเจาคณะภาค
เจาคณะจังหวัด
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
พระราชาคณะ
พระราชาคณะเจาคณะรองชัน้ สัญญาบัตร
พระราชาคณะชัน้ ธรรม
พระราชาคณะชัน้ เทพ
พระราชาคณะเจาคณะจังหวัด
พระราชาคณะชัน้ ราช

อัตราเดิม
๓๒,๒๐๐
๒๙,๒๐๐
๒๖,๓๐๐
๒๓,๔๐๐
๒๐,๔๐๐
๒๐,๔๐๐
๑๗,๕๐๐

อัตราใหม
๓๗,๗๐๐
๓๔,๒๐๐
๓๐,๘๐๐
๒๗,๔๐๐
๒๓,๙๐๐
๒๓,๙๐๐
๒๐,๕๐๐

๑๔,๖๐๐
๑๔,๖๐๐
๑๔,๖๐๐
๑๑,๗๐๐
๘,๘๐๐
๘,๘๐๐

๑๗,๑๐๐
๑๗,๑๐๐
๑๗,๑๐๐
๑๓,๗๐๐
๑๐,๓๐๐
๑๐,๓๐๐

๑๑,๗๐๐
๑๑,๗๐๐
๘,๘๐๐
๘,๘๐๐
๕,๙๐๐

๑๓,๗๐๐
๑๓,๗๐๐
๑๐,๓๐๐
๑๐,๓๐๐
๖,๙๐๐

44 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ที่
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

ตำแหนง
พระราชาคณะปลัดขวา
พระราชาคณะปลัดซาย
พระราชาคณะปลัดกลาง
พระราชาคณะชัน้ สามัญ ป.ธ.๙
พระราชาคณะชัน้ สามัญ ป.ธ.๗-๘
พระราชาคณะชัน้ สามัญ ป.ธ.๕-๖
พระราชาคณะชัน้ สามัญ
เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ เอก
พระราชาคณะชัน้ สามัญ ป.ธ.๔
รองเจาคณะจังหวัด
พระราชาคณะชัน้ สามัญ
เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ โท
พระราชาคณะชัน้ สามัญ ป.ธ.๓
พระราชาคณะชัน้ สามัญยก ฝายวิปส สนาธุระ
พระราชาคณะชัน้ สามัญยก (เจาคณะอำเภอ)
พระราชาคณะชัน้ สามัญ
เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ ตรี
พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
พระคณาจารยเอก
พระราชาคณะชัน้ สามัญยก
พระครูปลัดชัน้ เอกของสมเด็จพระราชาคณะ
พระคณาจารยโท

อัตราเดิม อัตราใหม
๔,๗๐๐
๔,๗๐๐
๔,๗๐๐
๔,๗๐๐
๔,๔๐๐
๔,๑๐๐
๔,๑๐๐

๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๒๐๐
๔,๘๐๐
๔,๘๐๐

๓,๘๐๐

๔,๕๐๐

๓,๘๐๐

๔,๕๐๐

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

๔,๑๐๐
๔,๑๐๐
๔,๑๐๐
๔,๑๐๐

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๒๐๐
๓,๒๐๐
๓,๒๐๐

๔,๑๐๐
๔,๑๐๐
๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๓,๘๐๐

45 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ที่
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

อัตราเดิม อัตราใหม
ตำแหนง
พระครูสญ
ั ญาบัตร
พระครูสญ
ั ญาบัตร / เจาคณะอำเภอ
๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐
ชั้นพิเศษ
พระครูสญ
ั ญาบัตร
๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐
เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ เอก
เลขานุการเจาคณะใหญหนตาง ๆ
๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐
(มหานิกาย/ธรรมยุต)
พระครูสญ
ั ญาบัตร
๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ โท
พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะอำเภอชัน้ เอก ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
พระครูสญ
ั ญาบัตร ผชู ว ยเจาอาวาส
๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
พระอารามหลวงชัน้ พิเศษ
พระครูสญ
ั ญาบัตร เทียบเทาผชู ว ยเจาอาวาส ๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
พระอารามหลวงชัน้ พิเศษ
พระครูสญ
ั ญาบัตร รองเจาอาวาส
๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
พระอารามหลวงชัน้ เอก
เลขานุการเจาคณะภาค
๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ
๒,๙๐๐ ๓,๔๐๐
ชัน้ หิรณ
ั ยบัฏ
พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะอำเภอชัน้ โท / ๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
พระสังฆาธิการ เจาคณะอำเภอ
พระครูสญ
ั ญาบัตร
๒,๖๐๐ ๓,๑๐๐
เจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้ ตรี

46 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ที่
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

ตำแหนง
พระครูสญ
ั ญาบัตร รองเจาอาวาส
พระอารามหลวงชัน้ โท
พระครูสญ
ั ญาบัตร ผชู ว ยเจาอาวาส
พระอารามหลวงชัน้ เอก
พระครูสญ
ั ญาบัตร เทียบเทาผชู ว ยเจาอาวาส
พระอารามหลวงชัน้ เอก
พระครูสญั ญาบัตร รองเจาคณะอำเภอชัน้ เอก
พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะตำบลชัน้ เอก
เลขานุการรองเจาคณะภาค
เลขานุการเจาคณะจังหวัด
พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ

อัตราเดิม อัตราใหม
๒,๖๐๐

๓,๑๐๐

๒,๖๐๐

๓,๑๐๐

๒,๖๐๐

๓,๑๐๐

๒,๖๐๐
๒,๖๐๐
๒,๖๐๐
๒,๖๐๐
๒,๖๐๐
พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชัน้ เอก ๒,๖๐๐
พระครูสญ
ั ญาบัตร รองเจาคณะอำเภอชัน้ โท/ ๒,๓๐๐
พระสังฆาธิการ รองเจาคณะอำเภอ
พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะตำบลชัน้ โท
๒,๓๐๐
พระครูสญ
ั ญาบัตร ผชู ว ยเจาอาวาส
๒,๓๐๐
พระอารามหลวงชัน้ โท
พระครูสญ
ั ญาบัตร เทียบเทาผชู ว ยเจาอาวาส ๒,๓๐๐
พระอารามหลวงชัน้ โท
พระครูสญั ญาบัตร เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ เอก ๒,๓๐๐
พระครูสญ
ั ญาบัตร รองเจาอาวาส
๒,๓๐๐
พระอารามหลวงชัน้ ตรี

๓,๑๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐
๒,๗๐๐
๒,๗๐๐
๒,๗๐๐
๒,๗๐๐
๒,๗๐๐
๒,๗๐๐

47 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ที่
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

ตำแหนง
พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชัน้ โท
พระครูปลัดของพระราชาคณะชัน้ ธรรม
เลขานุการรองเจาคณะจังหวัด
พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาคณะตำบล ชัน้ ตรี
พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ โท
หรือฝายวิปส สนา
เจาอธิการ (เจาคณะตำบลทีไ่ มเปน
พระครูสญ
ั ญาบัตร)
พระครูสญ
ั ญาบัตร เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ ตรี
เลขานุการเจาคณะอำเภอ
พระครูสญ
ั ญาบัตร
รองเจาอาวาสวัดราษฎร (รจร.)
พระครูสญ
ั ญาบัตร
ผชู ว ยเจาอาวาสวัดราษฎร (ผจร.)
เลขานุการรองเจาคณะอำเภอ
พระอธิการ (เจาอาวาสวัดราษฎร
ทีไ่ มเปนพระครูสญ
ั ญาบัตร)
เลขานุการเจาคณะตำบล

อัตราเดิม อัตราใหม
๒,๓๐๐
๒,๓๐๐
๒,๓๐๐
๒,๑๐๐
๒,๑๐๐

๒,๗๐๐
๒,๗๐๐
๒,๗๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐

๒,๑๐๐

๒,๕๐๐

๑,๘๐๐
๑,๘๐๐
๑,๕๐๐

๒,๒๐๐
๒,๒๐๐
๑,๘๐๐

๑,๕๐๐

๑,๘๐๐

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๑,๘๐๐
๑,๘๐๐

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

48 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ที่

๑
๒
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตำแหนง
นิตยภัตพิเศษตามพระบรมราชโองการ
ในรัชกาลกอน
พระปริต (พระสวดพระพุทธมนต
ซึง่ เปนเครือ่ งปองกันสรรพอุปท วันตราย)
วัดชนะสงคราม รวม ๒๐ รูป
พระพิธธี รรม ประจำวัดตาง ๆ รวม ๑๐ วัด
วัดละ ๔ รูป
พระอันดับประจำวัดจุฑาทิศธรรมสภา
จังหวัดชลบุรี รวม ๕ รูป
อัตรานิตยภัตบรรพชิตจีนนิกาย
และบรรพชิตอนัมนิกาย
เจาคณะใหญจนี นิกาย /
เจาคณะใหญอนัมนิกาย
รองเจาคณะใหญจนี นิกาย /
รองเจาคณะใหญอนัมนิกาย
ผชู ว ยเจาคณะใหญฝา ยขวาจีนนิกาย /
ผชู ว ยเจาคณะใหญฝา ยขวาอนัมนิกาย
ผชู ว ยเจาคณะใหญฝา ยซายจีนนิกาย /
ผชู ว ยเจาคณะใหญฝา ยซายอนัมนิกาย
ปลัดขวาจีนนิกาย /ปลัดขวาอนัมนิกาย
ปลัดซายจีนนิกาย /ปลัดซายอนัมนิกาย

อัตราเดิม อัตราใหม

๑,๕๐๐

๑,๘๐๐

๑,๕๐๐

๑,๘๐๐

๑,๕๐๐

๑,๘๐๐

๘,๘๐๐ ๑๐,๓๐๐
๓,๘๐๐

๔,๕๐๐

๒,๖๐๐

๓,๑๐๐

๒,๖๐๐

๓,๑๐๐

๒,๓๐๐
๒,๓๐๐

๒,๗๐๐
๒,๗๐๐

49 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

อัตราเดิม อัตราใหม

ที่

ตำแหนง

๗

รองปลัดขวาจีนนิกาย /
รองปลัดขวาอนัมนิกาย
รองปลัดซายจีนนิกาย /
รองปลัดซายอนัมนิกาย
ผชู ว ยปลัดขวาจีนนิกาย /
ผชู ว ยปลัดขวาอนัมนิกาย
ผชู ว ยปลัดซายจีนนิกาย /
ผชู ว ยปลัดซายอนัมนิกาย
เลขานุการเจาคณะใหญจนี นิกาย /
เลขานุการเจาคณะใหญอนัมนิกาย

๘
๙
๑๐
๑๑

๒,๑๐๐

๒,๕๐๐

๒,๑๐๐

๒,๕๐๐

๑,๘๐๐

๒,๒๐๐

๑,๘๐๐

๒,๒๐๐

๒,๖๐๐

๓,๑๐๐

เบี้ยกันดาร
ปรับเปลีย่ นเบีย้ กันดารเป็นนิตยภัตเพิ่มพิเศษ จาก ๑๐๐ บาท เปน
๕๐๐บาท/รูป/เดือน ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ดังนี้
๑. อำเภอแมลานอย
จังหวัดแมฮอ งสอน
๒. อำเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮอ งสอน
๓. อำเภอขุนยวม
จังหวัดแมฮอ งสอน
๔. ทุกอำเภอ
จังหวัดยะลา
๕. ทุกอำเภอ
จังหวัดปตตานี
๖. ทุกอำเภอ
จังหวัดนราธิวาส
๗. ทุกอำเภอ
จังหวัดสตูล

50 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

51 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

52 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
สวนกิจการคณะสงฆ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

53 คมู อื การปฏิบตั งิ านนิตยภัต
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คำถาม และคำตอบ เกีย่ วกับนิตยภัต
คำถาม : นิตยภัต คืออะไร
คำตอบ : นิตยภัต คือ คาภัตตาหารทีพ่ ระมหากษัตริยถ วายแกพระภิกษุสามเณร
เปนนิตย ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั ทรงโปรดใหวาง
อัตรานิตยภัตพระราชทานตามสมณศักดิฐ์ านันดร ปจจุบนั รัฐบาลได
จัดสรรเงินงบประมาณจำนวนหนึง่ เพือ่ อุดหนุนอุปถัมภพระสังฆาธิการ
พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
ตามอัตราและตำแหนงทีร่ ฐั บาล โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมตั ิ
คำถาม : กาารจัดสรรนิตยภัต ดำเนินการจัดสรรอยางไร ?
คำตอบ : การจัดสรรนิตยภัต จะจัดสรรใหตามอัตราและตำแหนง ทีค่ ณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิ
คำถาม : พระสังฆาธิการทีข่ อรับการจัดสรรนิตยภัต จะไดรบั นิตยภัตตัง้ แตเมือ่ ใด?
คำตอบ : พระสังฆาธิการทีข่ อรับการจัดสรรนิตยภัต จะไดรบั การจัดสรรนิตยภัต
ถวายตัง้ แตเดือนถัดจากเดือนทีไ่ ดรบั การบรรจุแตงตัง้
คำถาม : พระสังฆาธิการทีไ่ ดรบั บรรจุแตงตัง้ หลาย ๆ ตำแหนง จะไดรบั นิตยภัต
อยางไร ?
คำตอบ : กรณีทพี่ ระสังฆาธิการดำรำตำแหนงหลาย ๆ ตำแหนงในเวลาเดียวกัน
จะไดรบั นิตยภัตในตำแหนงสูงสุดเพียงตำแหนงเดียว
คำถาม : ในกรณีทพี่ ระสังฆาธิการรูปเดียวกัน มีชอื่ รับนิตยภัตในบัญชีถอื จาย
อยสู องตำแหนงจะตองทำอยางไร ?
คำตอบ : ในกรณีเชนนีจ้ ะตองงดจายเงินนิตยภัตในตำแหนงต่ำสุด คงอัตรา
สูงสุดไว และจะตองสงคืนเปนเงินนิตยภัตเหลือจายสงคืน (ตำแหนง
ต่ำสุด) ปลายปงบประมาณ
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คำถาม : ทำไมจึงไดรบั การจัดสรรนิตยภัตลาชา หรือบางรูปไดรบั การแตงตัง้
แลวยังไมไดรบั นิตยภัต เพราะเหตุใด?
คำตอบ : สาเหตุทที่ ำใหการจัดสรรลาชา หรือบางรูปไมไดรบั นิตยภัตเลยตัง้ แต
ไดรบั การบรรจุแตงตั้ง เพราะสาเหตุดังนี้ (๑) ไมไดจัดสงนำเนา
หลักฐานการบรรจุแตงตัง้ เพือ่ ขอรับการจัดสรร (๒) การจัดสงสำเนา
หลักฐาน ฯ แลว แตเจาหนาทีไ่ มไดรบั เอกสารนัน้ (๓) การจัดสงสำเนา
หลักฐาน ฯ เพื่อขอรั บ การจั ด สรรนิ ต ยภั ต ไม ค รบถ ว นถู ก ต อ ง
(๔) กรณีการขอรับการจัดสรรนิตยภัตใหพระสังฆาธิการที่ไดรับ
การแตงตั้งแทนพระสังฆาธิการรูปเดิม แตไมไดแจงใหทราบวา
พระสังฆาธิการรูปเดินไดพนจากตำแหนงดวยสาเหตุใด ทำใหไม
สามารถจะจั ด สรรนิตยภัตใหพระสังฆาธิการใหมได เพราะจะทำให
ตำแหนงซ้ำซอน กรณีเชนนี้จะตองแจงใหทราบวาพระสังฆาธิการ
รูปเดิมไดพน จากตำแหนงนีไ้ ปแลว และดวยสาเหตุอะไร (๕) ตองใช
ระยะเวลา ในการตรวจสอบเอกสาร และจะ ตองดำเนินงาน ตาม
ขัน้ ตอนและระเบียบการเบิกจายของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
และระเบียบการเบิกจายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และรอจนกวากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังอนุมตั ิ ใหถอื จายได
คำถาม : ทำอยางไรจะไดรบั การจัดสรรนิตยภัตใหไดเร็วยิง่ ขึน้ ?
คำตอบ : การจัดสรรนิตยภัตใหรวดเร็วยิง่ ขึน้ จะทำไดดงั นี้ คือ (๑) จัดสงสำเนา
หลักฐานการบรรจุแตงตัง้ ใหครบถวน และถูกตอง (๒) ผสู ง หรือผไู ด
รับการบรรจุแตงตั้ง ตองติดตามเรื่องวาเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบ
ไดรบั เรือ่ งแลวหรือยัง (๓) สำเนาหลักฐาน ฯ ทีไ่ ดรบั การบรรจุแตงตัง้
เจาคณะผูปกครองควรตรวจสอบใหถูกตองตรงตามระเบียบการ
ขอรับ การจัดสรรนิตยภัต เชน เจาอาวาสวัดทีแ่ ตงตัง้ นัน้ วัดเปนวัด
ทีถ่ กู ตองหรือไม ตรงตามทะเบียนการตัง้ วัดหรือไม
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คำถาม : เมือ่ มีชอื่ ในบัญชีถอื จายทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
แลวทำไม จึงยังไมไดรบั นิตยภัต หรือไดรบั แตไดรบั ลาชา กรณีเชนนี้
เปนเพราะสาเหตุใด ?
คำตอบ : มีหลายสาเหตุดว ยกัน เชน (๑) ทานจะตองตรวจสอบรายชือ่ ของทาน
ในบัญชีถอื จายทีก่ รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติ และ
เจาหนาทีส่ ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดจดั สงมายังสำนักงาน
เจาคณะจังหวัด หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวา ทานมีชอื่
รับนิตยภัตในบัญชีถอื จายชุดใด อาจเปนบัญชีใหญ (บัญชีถอื จาย
ของปงบประมาณทีผ่ า นมาและไดแกไขเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว
ในปงบประมาณปจจุบนั ) หรือบัญชีตกเบิกเพิม่ เติมระหวางปงบประมาณ
ครัง้ ที่ ๑ หรือครัง้ ที่ ๒ หรือครัง้ ที่ ๓ ตามลำดับ (๒) เมือ่ ตรวจสอบ
รายชือ่ เรียบรอยแลว สอบถามเจาหนาที่ ที่ดำเนินการเบิกจายวา
จะตองปฏิบตั อิ ยางไรเบิกจายไดเมือ่ ใด (๓) เจาหนาทีอ่ าจจะแนะนำ
ใหทา นเปดบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเขาบัญชี หรือแนะนำใหทานสง
ไวยาวัจกรมารับเปนเงินสดตอนสิน้ เดือน ตามความสะดวกของ
เจาหนาทีใ่ นจังหวัดนัน้ ๆ (๔) เมือ่ มีปญ
 หาทานจะตองคอยสอบถาม
เจาหนาที่ ทีร่ บั ผิดชอบการเบิกจายนิตยภัตถึงปญหานัน้ ๆ (๕) ในกรณี
ทีเ่ จาคณะผปู กครอง รวบรวมรายชือ่ พระทีไ่ ดรบั นิตยภัตในปกครอง
และใหกรอกแบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคาร พรอมสำเนาสมุด
ธนาคาร รับรองสำเนาถูกตอง โดยชือ่ บัญชีธนาคาร ตรงกับรายชือ่
ในทะเบียนถือจายนิตยภัต จัดสงไปยังเจาหนาทีท่ ดี่ ำเนินการเบิกจาย
ในจังหวัดนั้น ๆ (ควรรวบรวมสงพรอมกันเพื่อความรวมเร็วในการ
เบิกจาย) (๖) เมื่อเจาหนาที่ไดรับเอกสารแลว ตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารกอนการเบิกจาย เพื่อปองกันการโอนเงินไปยัง
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คำถาม :
คำตอบ :

คำถาม :
คำตอบ :

คำถาม :
คำตอบ :

พระสังฆาธิการทีพ่ น จากตำแหนงแลว (แบบคำขอรับนิตยภัตผาน
ธนาคาร และสำเนาบัญชีธนาคารควรจัดสงทุกสิ้นเดือนกันยายน
ของทุก ๆ ป) (๗) พระสังฆาธิการออกนอกพื้นที่เปนเวลานาน
เจาหนาทีไ่ ม สามารถติดตอได ทำใหไมสามารถเบิกจายนิตยภัตได
(๘) ปดบัญชีธนาคารที่เคยใหเลขที่บัญชีไว แลวไมไดแจงเลขที่
บัญชีใหมใหเจาหนาทีท่ ราบ ทำใหไมสามารถโอนเงินใหได
กรณีที่มีการโอนเงินนิตยภัตไปยังบัญชีพระสังฆาธิการที่พนจาก
ตำแหนงแลว จะทำอยางไร ?
ผโู อนจะตองติดตามทวงคืน ตามจำนวนที่ไดโอนไป เพื่อสงคืน
คลังจังหวัดตอไปและเพือ่ ปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดกอนจะโอน
เงินเจาหนาทีค่ วรประสานกับเจาคณะผปู กครอง วาดวย พระสังฆาธิการ
รูปนัน้ ๆ ไดพน จากตำแหนงไปแลวหรือยัง
การยืนแบบคำขอรับนิตยภัต ควรจัดทำเมือ่ ใด ?
การยืนแบบคำขอรับนิตยภัต ตองจัดทำทุกปงบประมาณ (เดือนกันยายน
ของทุกปงบประมาณ) เนือ่ งจากบัญชีถอื จายนิตยภัต มีการเคลือ่ นไหว
คอนขางมาก และเพื่อเปนการสำรวจพระที่มีนิตยภัต ดวยการมี
การเปลีย่ นแปลง ตำแหนง หรือพนจากตำแหนงหรือไม อยางไร
กรณีทพี่ น จากตำแหนงหนึง่ ตำแหนงใด ทำไมจึงถูกตัดชือ่ ออกจากบัญชี
ถือจาย ?
กรณีทดี่ ำรงตำแหนงอืน่ ดวย นอกเหนือจากตำแหนงทีพ่ น ตองแจง
ใหเจาหนาทีท่ ราบดวยวา พนจากตำแหนงใด ยังคงดำรงตำแหนงใด
มิฉะนั้น เจาหนาที่จะไมทราบ จึงตัดรายชื่อทานออกจากทะเบียน
ถือจายนิตยภัต
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คำถาม : กรณีที่พนจากตำแหนงดวยการมรณภาพ ทายาทโดยชอบธรรม
สามารถขอรับนิตยภัตแทน ไดหรือไม ?
คำตอบ : ไมได เพราะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยมรดกของ
พระภิกษุไมสามารถใหทายาทรับนิตยภัตแทนได
คำถาม : พระเลขานุการทีพ่ น จากตำแหนง และเจาคณะผปู กครองไดแตงตัง้
เลขานุการรูปใหมแทนพระเลขานุการรูปเดิม จะเบิกนิตยภัตแทน
รูปเดิมไดหรือไม
คำตอบ : ไมได เพราะบัญชีถอื จายทีเ่ บิกจายใหพระเลขารูปเดิม ไดรบั อนุมตั ิ
ใหถอื จยจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และไดงดจายรูปเดิม
ไปแลว พระเลขานุการรูปใหมที่ไดรับการแตงตั้งแทน ยังไมไดรับ
กาารอนุมตั ใิ หเบิกจายจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง กรณีเชนนี้
จะตองแจงเรือ่ งการบรรจุแตงตัง้ รูปใหมแทนรูปเดิม ไปยังสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพือ่ ดำเนินการตามขัน้ ตอนจนไดรบั อนุมตั ิ
ใหถอื จายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เสียกอนจึงจะดำเนิน
การเบิกจายได
คำถาม : กรณีทไี่ ดเลือ่ นหรือแตงตัง้ ใหมใหดำรงตำแหนงทีส่ งู ขึน้ จะไดรบั นิตยภัต
อยางไร ?
คำตอบ : กรณีทไี่ ดเลือ่ นหรือแตงตัง้ ใหม จากตำแหนงหนึง่ ใหสงู ขึน้ เชน ตำแหนง
จร.ชท. (เจาอาวาสวัดราษฎร ชัน้ โท นิตยภัต ๑,๔๐๐ บาท) ตอมาไดรบั
แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงเจาคณะตำบลดวย ก็ยงั คงไดรบั นิตยภัตเทาเดิม
คือ ๑,๔๐๐ บาท เพราะอัตราเริ่มตนของตำแหนงเจาคณะตำบล
(จต.ชต.) คือ ๑,๔๐๐ บาท ถึงแมวา เคยดำรำตำแหนง จร.ชท. (ชัน้ โท)
จะเริม่ ตนรับในตำแหนง เจาคณะตำบลชัน้ โทไมไดเปนตน
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คำถาม : การสงคืนนิตยภัตเหลือจาย จะทำอยางไร ?
คำตอบ : เมื่อพระสังฆาธิการที่เคยดำรงตำแหนงทางการปกครองคณะสงฆ
ตำแหนงตาง ๆ ตอมาไดพน จากตำแหนงดวยการมรณภาพ ลาออก
ลาสิกขา ปลดออก หรือพนตามเจาคณะผปู กครอง ก็จะตองงดจาย
นิตยภัต (ที่ไดอนุมัติแลว) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้น ๆ
ก็ตอ งสงคืนเงินเหลือจายตามจำนวนทีง่ ดจาย ยังคลังจังหวัดนัน้ ๆ
คำถาม : กรณีทวี่ างฎีกาขอเบิกเงินอุดหนุนอุปถัมภนติ ยภัตทัง้ จำนวน ตามใบ
อนุมตั งิ วดเงินทีส่ ำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโอนใหแลวนำฝาก
ธนาคารไดหรือไม ?
คำตอบ : กรณีทนี่ ำเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตทั้งจำนวนตามใบอนุมัติงวด
เงินฝากธนาคาร ตามทีก่ รมบัญชีกลางกำหนดสามารถทำได แตตอ ง
สงคืนคลังจังหวัดภายในปงบประมาณ เมือ่ สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด แจงจำนวนเงินเหลือจายไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะไดนำเงินจำนวนดังกลาว
มาจัดสรรนิตยภัตถวายพระสังฆาธิการ ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
ในระหวางปงบประมาณ หากไมมีการสงคืน หรือสงคืนหลังสิ้น
ปงบประมาณไปแลว เมื่อมีการตัดโอนเงินเหลือจายมาจัดสรรใหม
จะทำใหการเบิกจายสูงกวาเงินประจำงวด (คลังจังหวัดติดยอดเปนลบ)
คำถาม : การแจงจำนวนเงินเหลือจาย มีวิธีการทำอยางไร ?
คำตอบ : การแจงจำนวนเงินเหลือจายตองปฏิบัติดังนี้ คือ (๑) สำรวจจำนวน
พระสังฆาธิการทีพ่ น จากตำแหนง งดจายตามหลักเกณฑ การพนจาก
ตำแหนงทุกกรณี (๒) สรุปจำนวนรูป และจำนวนเงินที่ดำเนิน
การงดจาย (จำนวนเงินตั้งแตวันที่พนจากตำแหนงแลวแตกรณี
จนถึงวัน สิน้ ปงบประมาณ (๓) แจงกลับไปยังสำนักงาน พระพุทธศาสนา
แหงชาติ ภายใน ๓๐ วัน เพือ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะได
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ดำเนินการ นำเงินจำนวนดังกลาวมาจัดสรรนิตยภัตถวายแด
พระสังฆาธิการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ใหมในระหวางปงบประมาณ (๔) เมือ่ มี
การแจงยอดเงินนิตยภัตเหลือจายแลว จะตองมีเงินจำนวนดังกลาว
อยใู นคลังจังหวัดพรอมทีจ่ ะนำมาดำเนินการขออนุมตั ิ เบิกจายไดใหม
(๕) หากนำฝากธนาคาร แลวนำสงคืนภายหลังวันสิน้ ป งบประมาณ
จะไมสามารถดำเนินการขออนุมตั เิ บิกจายในปงบประมาณได จะตอง
ตกเปนรายไดของแผนดิน
คำถาม : พระครูสญั ญาบัตร ถาไมมตี ำแหนงทางการปกครองรองรับ จะมีนติ ยภัต
ถวายหรือไม ?
คำตอบ : ไมมนี ติ ยภัตถวายเวนแตตำแหนงพระราชาคณะฯ, ป.ธ.๙ และฐานานุกรม
ทีพ่ ระครูปลัดสมเด็จพระราชาคณะ พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ
และพระครูปลัดพระราชาคณะชัน้ ธรรม เทานัน้
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การเบิกจายนิตยภัต (สวนกลางและสวนภูมภิ าค)
บัญชีถอื จายประจำปงบประมาณ..................งบใหญ (เดือนตุลาคม...........ถึง
เดือนกันยายน..............)
- สวนกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร เบิกจาย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
- สวนภูมภิ าค สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดดำเนินการโอนเงิน
นิตยภัตไปยังจังหวัด และดำเนินการเบิกจายโดยสำนักงานพรพุทธศาสนาจังหวัด

วิธดี ำเนินการเพือ่ ติดตอขอรับนิตยภัต
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ
ทีม่ รี ายชือ่ ในบัญชีถอื จาย (งบใหญ) ติดตอขอรับนิตยภัต ไดดังนี้
- ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นแบบคำขอรับนิตยภัตผาน
ธนาคารพรอมแนบสำเนาสมุดธนาคาร พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ไดที่ ชั้น ๓
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สวนกิจการคณะสงฆ งานนิ ต ยภั ต หรือ
จั ด ส งแบบคำขอรับนิตยภัตผานธนาคารไดทางไปรษณีย โดยสงมายังสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๗๓๑๗๐
- สวนภูมภิ าค สามารถติดตอขอรับนิตยภัตไดทสี่ ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทีพ่ ระสังฆาธิการ สังกัดอยู
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ทีป่ รึกษา
นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท
นายสมเกียรติ ธงศรี

ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

คณะผจู ดั ทำ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
นางสงา พิมพพงษ
นางนิติกุล ลิ้มศุภรัตน
นายคณพล ศรีหอมรืน่
นางเกตนสริ ี อิม่ สุข
นางดวงเดือน จับใจ

ผูอำนวยการสวนกิจการคณะสงฆ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เจาพนักงานการศาสนาชำนาญงาน
เจาพนักงานการศาสนาปฏิบัติงาน

