
ตัวอยางหนังสือนําคําสั่ง

บันทึกขอความ

สวนการคณะสงฆ     สํานักงานเจาคณะตําบล  แผนกการปกครอง
.

ที่…………….../…………………………………วันที่     ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗            .

เร่ือง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกรองเจาคณะตําบล                                                .

เรียน  พระครู………………………..….รองเจาคณะตําบล…………..………

ดวย ตําบลพิจารณาเห็นวา งานคณะสงฆในความรับผิดชอบของเจาคณะตําบลมี
ปริมาณมาก และการที่มีรองเจาคณะตําบลเพื่อเปนผูชวยเจาคณะตําบล หากไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหรองเจาคณะตําบลไดชวยบังคับบัญชารับผิดชอบแลว งานในหนาที่เจาคณะตําบล
จักเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๕ และขอ ๒๗ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ จึงมอบหมายการบังคับบัญชารับผิดชอบงาน
ในอํานาจหนาที่ของเจาคณะตําบล โดยมอบใหทานบังคับบัญชารับผิดชอบงาน “แผนกการศึกษา” 
ดังรายละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมน้ี

ฉะน้ัน จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและรับปฏิบัติงานตามที่มอบหมายตอไป และให
ทานไปรับเอกสาร พรอมรับทราบขอแนะนําเพิ่มเติมในวันที่………….เวลา………….น. ณ สํานัก
งานเจาคณะตําบล

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระครู……………….)

เจาคณะตําบล…………….

คําแนะนํา.-  ๑. รางขึ้นพอเปนตัวอยาง เปลี่ยนแปลงไดตามควรแกกรณี
๒. แจงการมอบงานแกเจาอาวาสทุกวัดในสังกัด
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๓. รายงานเจาคณะอําเภอเพื่อทราบ

ตัวอยางคําสั่งมอบหมายอํานาจหนาที่

คําสั่งเจาคณะตําบล………….
ที่……/………

เรื่อง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกรองเจาคณะตําบล
***************

เพื่อใหรองเจาคณะตําบลไดชวยบังคับบัญชารับผิดชอบงานในอํานาจหนาที่
ของเจาคณะตําบล และเพื่อใหการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่เจาคณะตําบลเปนไปโดยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๗ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงกําหนดและมอบหมายการบังคับบัญชารับผิดชอบงานในอํานาจหนาที่ของ
เจาคณะตําบล………………….ดังตอไปนี้

๑. ใหงานการปกครอง การนิคหกรรม การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห รวมเรียกวา “แผนกการปกครอง” ใหอยูในความบังคับบัญชารับผิดชอบของเจา
คณะตําบล

๒. ใหงานการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห และการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา รวมเรียกวา “แผนกการศึกษา” ใหอยูในความรับผิดชอบของรองเจาคณะตําบล โดย

๒.๑ งานประจําใหปฏิบัติตามปกติ
๒.๒ งานนโยบายหรืองานที่มีปญหาสําคัญใหนําปรึกษาขออนุมัติกอน

ปฏิบัติ
๒.๓ ใหจัดทําทะเบียนรับ-สง หนังสือเขา-ออก เปนหลักฐาน
๒.๔ ใหลงตําแหนงในหนังสือเปน ๒ รูป
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๒.๔.๑ หนังสือภายใน ใหลงตําแหนงวา
“รองเจาคณะตําบล……..”

๒.๔.๒ หนังสือภายนอก ใหลงตําแหนงวา
“รองเจาคณะตําบล ปฏิบัติการแทน

เจาคณะตําบล……………”
๒.๕ ใหใชเลขหนังสือออกวา “ที่………../…………….”

๓. งานใดในความรับผิดชอบของเจาคณะตําบล หรือรองเจาคณะตําบลก็ตาม 
ถาเปนงานใหญและมีความสําคัญตอการคณะสงฆมากหรือเปนงานที่ตองชวยกันปฏิบตัิ งาน
นนใหเจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบลรวมกันปฏิบัติและรับผิดชอบรวมกัน อาทิ งาน
สอบธรรมสนามหลวง งานอบรมประชาชนประจําตําบล หรืองานอื่นใดที่เจาคณะตําบล
กําหนดใหเปนงานที่ตองปฏิบัติรวมกัน

๔. งานอื่น ๆ เจาคณะตําบลอาจมอบหมายใหรองเจาคณะตําบลปฏิบัติการ
เพิ่มอีกก็ได

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง  ณ  วันที่………เดือน……………………พ.ศ……….

(ลงชื่อ)………………………………………
(พระครู……………………..)
เจาคณะตําบล………………
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วิธีมอบหมายอํานาจหนาท่ีแกไวยาวัจกร
*************

ไวยาวัจกร เปนตําแหนงพิเศษ ตามบทบัญญัติกําหนดใหเปนผูชวยงานเจา
อาวาส ในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัดตามที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือ 
ตําแหนงไวยาวัจกร เปนตําแหนงคลาย ๆ กับรองเจาคณะในสวนภูมิภาค ไดรับแตงตั้งแลว 
ยังไมมีอํานาจหนาที่ทนัที แตเมื่อเจาอาวาสมอบหมายอํานาจหนาที่แลว ยอมมีอํานาจหนาที่
โดยสมบูรณ แมแตพนจากตําแหนงแลว การปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของไวยาวัจกรนั้น 
บางแหงยังปฏิบัติงานโดยไขวเขว ไวยาวัจกรบางวัดปฏิบัติเกินกวาที่ไดรับมอบหมาย 
ไวยาวัจกรบางวัดเขาใจเสียวา อํานาจหนาที่ไวยาวัจกรอยูเหนืออํานาจหนาที่เจาอาวาสก็มี 
เพื่อประโยชนแกการนี้ จึงกําหนดวิธีมอบหมายอํานาจหนาที่แกไวยาวัจกรเปนบทเรียน

วิธีปฏิบัติ เมื่อแตงตั้งไวยาวัจกรแลว ใหเจาอาวาสวัดทําหนังสือมอบหมายอํานาจ
หนาที่การดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัด เชน การเก็บคาเชานา การเก็บรักษาทรัพย
สินของวัด การจัดทําบัญชีรับจายและบัญชีงบป แตถาวัดใดมีภารกิจมาก มีไวยาวัจกรหลาย
คน ใหทําหนังสือมอบหมายอํานาจหนาที่โดยชัดแจงวาผูใดรับหนาที่ใด และไวยาวัจกรก็ตอง
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายนั้น ๆ อยาใหเกินกวาที่ไดรับมอบหมาย

(ดูตัวอยางประกอบ)
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ตัวอยางบันทึกนําคําสั่ง

บันทึกขอความ

สวนการคณะสงฆ   สํานักงานเจาอาวาสวัด
.
ที่……………..…./……………………… วันที่ ……เดือน…………..……. พ.ศ. ๒๕……
เรื่อง  มอบหมายหนาที่ใหไวยาวัจกรปฏิบัติ                                                          .

เจริญพร  นาย………………ไวยาวัจกรวัด………………

ดวยการปฏิบัติหนาที่ไวยาวัจกร เปนงานสําคัญตอการวัดเปนอยางย่ิง และ
เห็นควรไดกําหนดมอบหมายแกไวยาวัจกรแตละคนใหชัดเจน จึงกําหนดมอบหมายงานให
ไวยาวัจกรปฏิบัติดังนี้

๑. ใหนาย…………………….. ปฏิบัติหนาที่

๑.๑……………………………………………………

๑.๒…………………………………………………...

๒.ใหนาย……………………….ปฏิบัติหนาที่

๒.๑……………………………………………………

๒.๒……………………………………………………

ดังมีรายละเอียดแจงอยูแลวในคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

จึงเจริญพรเพื่อรับทราบ และรับปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไป.

เจริญพร

(พระ..………………………….)
เจาอาวาสวัด….…………….…….
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ตัวอยางคําสั่งมอบหมายงาน แบบที่ ๑

คําสั่งวัด……………
ที่……/………

เรื่อง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกไวยาวัจกร
*****************

เพื่อใหไวยาวัจกรไดชวยปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่ และ
ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกนาย………………ไวยาวัจกรวัด…………….
ตําบล………………ดังตอไปนี้

๑……………………………………………
๒……………………………………………
๓……………………………………………
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.

สั่ง ณ วันที่……เดือน………………………..พ.ศ……….

(ลงชื่อ)……………….………………….
(พระ……………………….)
เจาอาวาสวัด……………….

คําแนะนํา.- เปนแบบมอบหมายแกไวยาวัจกรคนเดียว ถามอบหมายแก ผูรักษาการในตําแหนง
ไวยาวัจกร ใหเพ่ิมคําวา “ผูรักษาการในตําแหนง” หนาคําวา “ไวยาวัจกร”
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ตัวอยางคําสั่งมอบหมายงาน แบบที่ ๒

คําสั่งวัด……………
ที่……/………

เรื่อง  มอบหมายอํานาจหนาที่แกไวยาวัจกร
*****************

ดวยวัด…………………….ไดแตงต้ังไวยาวัจกรจํานวน………………….คนเพื่อให
สะดวกแกการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของไวยาวัจกร และเพื่อใหการปฏิบัติงานของไวยาวัจกร
มีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๗ วรรค ๓ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่
๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงมอบหมายงานใหไวยาวัจกรวัด…………….ตําบล…………..…ดังตอไปนี้.-

๑ นาย……………………………มีหนาที่………………………………

๒ นาย……………………………มีหนาที่………………………………

๓ นาย……………………………มีหนาที่………………………………

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป.

ส่ัง ณ วันที่………เดือน…………….………..พ.ศ. ๒๕……….

(ลงช่ือ)……………………………….
(พระ……………………….)
เจาอาวาสวัด……………….

คําแนะนํา.- ใหระบุงานที่มอบหมายใหชัดแจง


