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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีภารกิจเก่ียวกับ 
การกําหนดนโยบายและแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การส่งเสริมสวัสดิการ
และสิทธิของคนพิการ  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่คนพิการ  การตรวจสอบการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการ  การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  การให้คําแนะนํา 
และช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก  สวัสดิการ   
และความช่วยเหลืออื่นได้ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล   
ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในการปฏิบัติงานและการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  สํารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับคนพิการ  และสถานการณ์ของคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  รวมทั้งจัดทําแผนงาน  
วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามประเมินผล  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

(๓) จัดทําแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
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(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการ  เพื่อให้สามารถทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ  ตลอดจนสนับสนุนและประสานงาน 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์กรด้านคนพิการ  เพื่อให้สามารถดําเนินงานส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  และการกํากับดูแลศูนย์บริการคนพิการ 
ทุกประเภท 

(๖) ดําเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ที่ได้จัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและสว่นท้องถิ่น 

(๗) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด  พร้อมทั้งขจัด 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหา
ทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ 

(๘) ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวย 
ความสะดวก  สวัสดิการ  และความช่วยเหลืออื่น  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ   

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
(๓) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๔) กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
ข้อ ๓ ในสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๔ ในสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง  และหน่วยงาน

ในสังกัดสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานเลขานุการนักบริหาร  งานธุรการ

และงานช่วยอํานวยการ  ตลอดจนประสานการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะ

ของสํานักงาน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาบุคลากร  ระบบคุณธรรม 

และสวัสดิการของสํานักงาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  และเผยแพร่ความรู้และผลงาน 

ของสํานักงาน  รวมทั้งงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิด 

ทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมให้คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  องค์กรด้านคนพิการ   

และศูนย์บริการคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 
และการมีส่วนร่วมในสังคม   

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
การจัดทําบัญชี  การลงทุนและหาผลประโยชน์  และการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  หรือระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
และประกาศที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

(๓) ควบคุมดูแลการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กฎหมายประกาศกําหนด   
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(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการ  และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 

(๕) ติดตามผล  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  และงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  รวมทั้งบริหารจัดการหน้ีสินและการให้กู้ยืมของกองทุน 

(๖) ตรวจสอบและติดตามการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ  ตลอดจนประสานการแก้ไข
ปัญหาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

(๗) ดําเนินการรับคําร้องขอ  การรวบรวมพยานหลักฐาน  การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท  
การจัดทําและเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
หรือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตาม
คําวินิจฉัย 

(๘) ให้คําแนะนํา  ความรู้  คําปรึกษา  และประสานงานเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อพิทักษ์สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

(๙) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรม  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการและจัดหาทนายความว่าต่าง 
แก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ   

(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบทรัพย์  อายัดทรัพย์สิน  ดําเนินคดี   
และบังคับคดี  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

(๑๑) พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งหรือการให้ความเห็น 
ทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติโดยประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งแผนงบประมาณและแนวทางและมาตรการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

(๒) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานด้านคนพิการ   

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อส่งเสริมวิชาการ  ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
การพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ  และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์  ประสานงานความร่วมมือเก่ียวกับนโยบาย  หรือพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านคนพิการของประเทศและงานทะเบียนกลาง  
รวมทั้งสนับสนนุการปฏิบัติงานของนายทะเบียนจังหวัดในการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  พร้อมเสนอแนะ  ประสานงานให้มีหรือจัดให้มี  หรือปรับปรุงสิ่งอํานวย

ความสะดวก  สวัสดิการ  และความช่วยเหลือแก่คนพิการ   
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  การประสานความร่วมมือ  และ 

การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  อาสาสมัคร  และเครือข่ายอื่น  
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

(๓) ส่งเสริมการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  และพัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสวัสดิการแก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ   

ผู้ช่วยคนพิการ  และล่ามภาษามือ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย  เพื่อให้คนพิการ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ตลอดจนเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างอิสระร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

และมีส่วนร่วมในสังคม  ตลอดจนประสานงานด้านกีฬา  นันทนาการ  และข้อมูลข่าวสาร  เพื่อประโยชน์
สาํหรับคนพิการ 

(๗) ให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการจัดบริการสวัสดิการแก่คนพิการตามความจําเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล  เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ 

(๘) ดําเนินการกําหนดและรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการ
แก่คนพิการ 

(๙) ดําเนินการจัดให้มีการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน  องค์กรของรัฐ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ  เพื่อประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๑๐) ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมสิทธิ
และสวัสดิการของคนพิการ 

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มีการจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลเรื่องการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  การส่งเสริม
สวัสดิการและสิทธิของคนพิการ  การพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  องค์กรด้านคนพิการ  
ศูนย์บริการคนพิการ  และเครือข่ายด้านคนพิการ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  รวมทั้งกําหนดให้มี
กลไกหรือมาตรการในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคแก่คนพิการ  การตรวจสอบการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการ  การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  การให้คําแนะนําและช่วยเหลือ
คนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก  สวัสดิการ  และความช่วยเหลืออ่ืน 
ได้ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  รวมทั้งเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  สมควรแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าว 
ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


