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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนิน งานสนองงาน
คณะสงฆและรัฐ โดยการทํานุบํารุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครอง และ
สงเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแ ล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล ใหเปน
ศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งใหการสนับสนุน สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ กฎหมายวาดวยการกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(๒) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ
(๓) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา
(๔) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(๕) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง
(๖) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา
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(๗) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรูคูคุณธรรม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) กองกลาง
(๒) กองพุทธศาสนศึกษา
(๓) กองพุทธศาสนสถาน
(๔) สํานักงานพุทธมณฑล
(๕) สํานักงานศาสนสมบัติ
(๖) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอ ๔ สวนราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) กองกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษ
ของสํานักงาน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงาน
(ค) ประชาสั ม พั น ธ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งาน และเผยแพร กิ จ กรรม
ความกาวหนาในงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสํานักงาน
(จ) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
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(ช) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของสํานักงานใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนแมบทการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติ ดําเนิน การ
เกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด
(ซ) จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใชประโยชนขอมูลของหนวยงาน
ในสังกัดและเปนศูนยขอมูลของสํานักงาน
(ฌ) วิจัย สงเสริม และประสานงานการวิจัยดานพระพุทธศาสนา
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กองพุทธศาสนศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานและดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ล จั ด การศึ ก ษาวิ ช าการ
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และรับผิดชอบงาน
การศึกษาของคณะสงฆ การศึกษาสงเคราะห และการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศาสนา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสื่อการเรียน การสอนดานศาสนา วิเคราะหทางวิชาการ
ตาง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เปนแหลงความรูที่เปนระบบและอางอิงได
(ค) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง การนิ เ ทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษาทุกประเภท
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) กองพุทธศาสนสถาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก และการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดรางใหเปนวัดที่มีพระสงฆ การขอ
พระราชทานยกวัดราษฎรขึ้นเปนพระอารามหลวง และการจัดทําทะเบียนวัด
(ข) สงเสริม พัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรู แหลงภูมิปญญา และแหลงทองเที่ยว
ของชุมชน
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(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบกอสรางอาคารศาสนสถาน และอาคารศาสนสมบัติ
ทางพุทธศาสนาตามที่ไดรับมอบหมาย การบูรณะปฏิสังขรณ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถาน
ทางพุทธศาสนา ใหรักษาไวซึ่งคุณคาทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมทางศาสนา
(ง) ดําเนินการสํารวจรังวัดที่ดิน การออกหนังสือสําคัญที่ดิน และการตรวจสอบ
คนควาหลักฐานที่ดินของวัด วัดราง และศาสนสมบัติกลาง
(จ) ดํา เนิ น การสงเคราะห วัด ที่ ป ระสบวิน าศภัย การยกเว น ภาษี อ ากรเพื่อ การ
บูรณะปฏิสังขรณวัดที่ยกฐานะ และสงเสริมฐานะเปนวัดที่มีพระสงฆ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพุทธมณฑล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการกอสราง ดูแล บํารุง รักษา และบริหารกิจการพุทธมณฑล
(ข) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการอํ า นวยการจั ด สร า ง
พุทธมณฑลและคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล
แตงตั้ง
(ค) จัดและสงเสริม สนับสนุน กิจ กรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาพุ ทธมณฑลใหเป น
ศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา
(ง) ดําเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานศาสนสมบัติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห วางระบบ กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติใ นการจัด
ประโยชนและพัฒนารายไดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(ข) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง
(ค) ควบคุม แนะนํา และใหความชวยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด
(ง) ดําเนิน การจั ดเก็บรายได รัก ษาผลประโยชน ของศาสนสมบั ติตามที่ไ ดรั บ
มอบหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙

(จ) รวบรวมขอ มู ล ในการจั ด ทํ างบประมาณและจั ดหารายได ให เป น ไปตาม
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจําป
(ฉ) เปนสํานักงานนายทะเบียนทรัพยสินของวัดรางและศาสนสมบัติกลาง
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช
(ข) รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการตาง ๆ ที่มหาเถรสมาคม
แตงตั้ง
(ค) รับสนองงานเกี่ยวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ การขอพระราชทาน
สมณศักดิ์ การถวายนิตยภัต และการจัดทําทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์ และพระสังฆาธิการ
(ง) ดําเนินการและประสานงานกับคณะสงฆใ นการลงนิคหกรรมและตรวจตรา
ถวายคําแนะนําแกพระภิกษุ สามเณร ที่มีอาจารไมสมควรแกสมณวิสัย
(จ) ประสานงานและถวายการสนั บ สนุ น คณะสงฆ ไ ทยที่ ไ ปปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
ในตางประเทศและถวายการสนับสนุนพระสงฆชาวตางประเทศ ที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย
(ฉ) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการคุมครองพระพุทธศาสนา
(ช) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา
(ซ) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ
(ฌ) บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู ผลงานวิจัย และวิชาการทางพระพุทธศาสนา
แกพระสังฆาธิการ
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานขอมูลสารสนเทศดานพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙

(ข) ติด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของ
หนวยงานในความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา
และอุปสรรคใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
(ค) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
(ง) สงเสริมและสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางการเรียนรูและแหลงภูมิปญญาของชุมชน
รวมทั้งสงเสริมใหมีศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
(จ) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา และดาน
พุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายใน
จังหวัดใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
(ฉ) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุน กิจการและการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา
(ช) สงเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
(ซ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรจัดตั้งสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคขึ้นในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ในการทํานุบาํ รุง
พระพุ ท ธศาสนา ศาสนสถานและศาสนวัต ถุ ทางพุ ท ธศาสนา สนั บสนุน การดํา เนิน งานของคณะสงฆ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ ประสานงานระหวางบาน วัด ชุมชน และ
สว นราชการต า ง ๆ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม และประสานงานการดํ า เนิ น ศาสนพิ ธี แ ละกิ จ กรรมในวั น สํ า คั ญ
ทางพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อใหการทํานุบํารุงและสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในระดับ
ภูมิภาคเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ และระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

