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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

มีภารกิจในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และ 
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  และแปลงไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(๒) พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย  และดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) พัฒนาวิชาการและมาตรฐานด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ภาพรวม
ของประเทศ  และการเฝ้าระวัง  ติดตาม  วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม 
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(๔) พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และ
กํากับ  ติดตามผล  และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน  รวมทั้งการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  และบริหารจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง  และการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง   
(๗) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง   
(๘) ตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงและ

กระทรวง 
(๙) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุน

การบริหารงาน  และให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 
(๑๐) พัฒนาและฝึกอบรม  บุคลากรของกระทรวงและบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้องตามอํานาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองตรวจราชการ 
 (๕) กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 (๖) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 (๗) กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 (๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
 (๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๐) สถาบันพระประชาบดี 
 (๑๑) - (๒๒)  สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑ - ๑๒ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อ
ปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการ  และส่งต่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานเลขานุการผู้บริหาร   

งานประสานราชการ  และงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  
และกิจกรรมสําคัญของชาติ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี   
และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง   

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(๔) เสริมสร้างวินัย  วัฒนธรรมองค์กร  และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง 
(๕) ดําเนินการรับเร่ืองราวร้องทุกข์  เร่ืองร้องเรียนที่เ ก่ียวข้องกับวินัย  หรือส่งไปยัง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) สํารวจ  ออกแบบ  ติดตาม  และประเมินผลส่ิงก่อสร้างและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง   
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เก่ียวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง  ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวง  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม  และสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 



หน้า   ๕ 
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(๓) เป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของกระทรวง  สนับสนุน  และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านกฎหมายแก่กระทรวง  ส่วนราชการ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๔) ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
(๒) ดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความตกลง   พันธกรณี   

และอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง   
(๓) ดําเนินการที่เ ก่ียวข้องกับการประชุมในประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ   

และปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย 
(๔) ดําเนินการและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนส่งเสริม  

และสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์   
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี  และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของกระทรวง 
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง  ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานในสังกัด 
(๓) ติดตาม  ประเมินผล  จัดทําข้อเสนอแนะ  และพัฒนาระบบการตรวจราชการให้มี

ประสิทธิภาพ 
(๔) รับเร่ืองราวร้องทุกข์และเร่ืองร้องเรียน  ที่เก่ียวข้องกับงานและอํานาจหน้าที่ของกระทรวง   
(๕) ดําเนินการเป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการช่วยเหลือ  ส่งต่อ  ให้ คําปรึกษา   

และพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
(๖) สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๖ 
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ข้อ ๑๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

และคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เก่ียวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ในการดําเนินงานตามพันธกรณีและกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านนโยบาย  ยุทธศาสตร์  มาตรการ  แนวทาง  แผนงานการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  ตลอดจนการกํากับดูแลการดําเนินงาน  และการติดตามประเมินผล  
รวมทั้งการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  รวมทั้ง
ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   

(๕) กําหนดมาตรการ  มาตรฐาน  ส่งเสริม  และประสานการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน  กํากับดูแลสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

(๖) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวง 

และกระทรวง 
(๒) ดําเนินการด้านวิชาการเก่ียวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผน  ติดตาม  และประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

และรณรงค์เก่ียวกับงานของกระทรวง  ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาระบบ  มาตรการ  กลไก  แนวทาง  และกําหนดมาตรฐานด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์   
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(๒) พัฒนางานวิชาการและความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางทางวิชาการด้านสังคม 

(๓) เฝ้าระวัง  ติดตาม  วิเคราะห์  และรายงานสถานการณ์ทางสังคม   
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑ - ๑๒ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   

และจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติราชการ  และแผนที่เก่ียวข้องด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนด  และพัฒนาตัวชี้วัด  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๕) ประสานการดําเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

ตลอดจนการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

กระทรวง 
(๒) พัฒนาและให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(๓) พัฒนา  และให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุน  

และติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะห์จัดการข้อมูลเพื่อการบริหารและ

ตัดสินใจ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สถาบันพระประชาบดี  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์  และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง 
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(๒) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 
(๓) ดําเนินการจัดและสนับสนุน  การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงและ

บุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร  และติดตามประเมินผล 
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนางานด้านวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับพื้นที่

และกลุ่มเป้าหมาย 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ  องค์ความรู้  ข้อมูลสารสนเทศ  ให้คําปรึกษา  

แนะนําแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการ  ในความรับผิดชอบของกระทรวง  รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  องค์กรภาคเอกชนและประชาชน 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  สถานการณ์และสภาพแวดล้อม  เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ทางสังคมและผลกระทบ  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดทํายุทธศาสตร์  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

(๔) สนับสนุนการนิเทศงาน  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวง  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด  

รวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม  และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
(๒) ประสานและจัดทําแผนงาน  โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ในระดับจังหวัด  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
(๓) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงาน  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตามภารกิจและเป้าหมาย

ของหน่วยงานในกระทรวง 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการดําเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 
(๕) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  รวมทั้งการส่งต่อ 

ให้หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม 
ตามกฎหมาย 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

  

(๖) กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  ให้ดําเนินการตามกฎหมาย  นโยบายของกระทรวง  
และติดตามและประเมินผล  แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
และหน่วยงานสังกัดกระทรวง  ในระดับจังหวัด 

(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด 
(๘) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และรณรงค์ให้มีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์  รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
(๙) รับเร่ืองราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม  ในระดับจังหวัด 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


