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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินงานสนองงาน

คณะสงฆ์และรัฐ  โดยการทํานุบํารุง  ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์  คุ้มครองและส่งเสริม
พัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแล  รักษา  จัดการศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง 
ทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งให้การสนับสนุน  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา  โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะ
ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา  รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

(๒) รับสนองงาน  ประสานงาน  และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 
(๓) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
(๔) ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
(๕) ดูแล  รักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
(๖) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
(๗) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
(๘) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้ง

การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
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(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองพุทธศาสนศึกษา 
 (๓) กองพุทธศาสนสถาน 
 (๔) กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 (๕) สํานักงานพทุธมณฑล 
 (๖) สํานักงานศาสนสมบัติ 
 (๗) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ข้อ ๔ ในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และส่วนราชการในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะแก่ผู้อํานวยการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสํานักงาน  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อ
ผู้อํานวยการ 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในสํานักงาน  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสํานักงานและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อผู้อํานวยการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของสํานักงาน  และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้า 

ในงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบ  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
(๗) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท

การส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ดําเนินการเกี่ยวกับ 
งานโครงการพิเศษ  งานความร่วมมือกับต่างประเทศ  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด 
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(๘) จัดระบบการจัดเก็บ  การประมวล  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด 
และเป็นศูนย์ข้อมูลของสํานักงาน 

(๙) ดําเนินการงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์และงานประสานราชการ 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองพุทธศาสนศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแล  จัดการศึกษาวิชาการ

พระพุทธศาสนา  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์  และ
การศึกษาอื่นที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา  วิเคราะห์ทางวิชาการ
เก่ียวกับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้ 

(๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
(๔) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ  รวมท้ังการนิเทศ  ติดตาม   

และประเมินผลการศึกษาทุกประเภท 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองพุทธศาสนสถาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิก  และการขอ 

เปลี่ยนแปลงชื่อวัด  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  
การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  และการจัดทําทะเบียนวัด 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  แหล่งภูมิปัญญา  และแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน  และอาคารศาสนสมบัติ 
ทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย  การบูรณปฏิสังขรณ์  และการจัดระเบียบของวัดและ 
ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา  ให้รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

(๔) ดําเนินการสํารวจรังวัดที่ดิน  การขอออกหนังสือสําคัญที่ดิน  และการตรวจสอบค้นคว้า
หลักฐานที่ดินของวัด  วัดร้าง  และศาสนสมบัติกลาง 

(๕) ดําเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัย  การยกเว้นภาษีอากรเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดที่ยกฐานะ  และส่งเสริมฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จําพรรษา 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

ข้อ ๑๐ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  แผนแม่บท  และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  รวมทั้ง

ติดตามประเมินผล 
(๒) ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ส่งเสริมและสนับสนุนคณะสงฆ์  

องค์กรภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาชนในการดําเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพุทธศาสนสัมพันธ์และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงาน

ต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศด้านพระพุทธศาสนา 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

พระพุทธศาสนาโลก 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการสรรหา  การปฏิบัติศาสนกิจ  และการพัฒนาบุคลากร

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(๗) ประสานงานและสนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศและคณะสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ 

ในต่างประเทศ  รวมทั้งถวายการสนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรม 
ในประเทศไทย 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ สํานักงานพุทธมณฑล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการก่อสร้าง  ดูแล  บํารุง  รักษา  และบริหารกิจการพุทธมณฑล 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างพุทธมณฑล 

และคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างพุทธมณฑลแต่งตั้ง 
(๓) จัด  ส่งเสริม  และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง 

ทางพระพุทธศาสนา 
(๔) ดําเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักงานศาสนสมบัติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วางระบบ  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ 

และพัฒนารายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
(๒) ดูแล  รักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
(๓) ควบคุม  แนะนํา  และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
(๔) ดําเนินการจดัเก็บรายได้และรักษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๕) รวบรวมข้อมูลในการจัดทํางบประมาณและจัดหารายได้  ให้เป็นไปตามงบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจําปี 

(๖) เป็นสํานักงานนายทะเบียนทรัพย์สินของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช 
(๒) รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง 
(๓) รับสนองงานเก่ียวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  การขอพระราชทานสมณศักดิ์ 

การถวายนิตยภัต  และการจัดทําทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์  และพระสังฆาธิการ 
(๔) ดําเนินการและประสานงานกับคณะสงฆ์ในการลงนิคหกรรม  และตรวจตราถวายคําแนะนํา

แก่พระภิกษุ  สามเณร  ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย 
(๕) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
(๖) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
(๗) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ 
(๘) บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความรู้  ผลงานวิจัย  และวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

แก่พระสังฆาธิการ 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกําหนดนโยบาย

ในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  และโครงการของหน่วยงาน

ในความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน  ปัญหา  และอุปสรรค
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

(๓) ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
รวมทั้งดูแล  รักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา  
รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียน 
มีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๖) รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  
ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

(๗) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสําคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

(๘) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงาน  ซึ่งกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยเปลี่ยนช่ือกองกลางเป็นสํานักงานเลขานุการกรม  
และจัดต้ังกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นส่วนราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รวมทั้ง
ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


