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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้กรมการศาสนา มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทํานุบํารุง
ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง
ตลอดจนส่ ง เสริ ม พั ฒ นาความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี และสร้ า งความสมานฉั น ท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดําเนินการเพื่อให้คนไทยนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ทํานุบํารุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทํานุบํารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
(๕) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุน
การดําเนินการขององค์การศาสนา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองศาสนูปถัมภ์
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(๓) กองส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๔) สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้อ ๔ ในกรมการศาสนา ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมการศาสนา ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา
การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ อธิบ ดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้าในงาน
ด้านต่าง ๆ ของกรม
(๔) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ การพั ส ดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(๗) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท
ของกระทรวง ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด
(๘) จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงาน
ในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
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(๙) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองศาสนูปถัมภ์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีของกระทรวง
ทบวง กรมต่าง ๆ
(๒) ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์
(๓) ดําเนินการให้การอุปถัมภ์ ประสานงาน และควบคุมดูแลการเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
(๔) ดําเนินการประสานงานระหว่างผู้นําศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
(๕) เสนอแนวการกําหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่น
ที่ทางราชการรับรอง
(๖) จัดทําและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนพิธี ด้านมารยาทไทยในทางพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น ทั้งในและต่างประเทศ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัย และวิชาการ
ทางศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับสํานักพระราชวัง รับสนองงานในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระบรมราชูปถัมภ์
ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง
(๘) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง เพื่อส่งเสริมให้นําหลักธรรม
ทางศาสนา นําไปสู่การเสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองส่งเสริมกิจการฮัจย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการ ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ที่ครอบคลุมกิจการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการเดินทางของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตหิ น้าที่ของอะมีรุ้ลฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของสํานักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
แห่งประเทศไทย
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
(๕) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์กับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเสนอแนะการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม
(๒) ดําเนิ นการเกี่ ย วกั บการพัฒ นาคุณ ธรรมและจริ ยธรรม และส่ งเสริ มการนํ าหลัก ธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม
(๓) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดตั้งกองส่งเสริมกิจการฮัจย์เป็นส่วนราชการ
ในกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรองรับภารกิจการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการฮัจย์ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของกรมการศาสนา รวมทั้งระบุ
อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน
ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป อั น จะทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

