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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ
ครอบครัว โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กําหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง เสริมสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
(๒) กําหนดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
พั น ธกรณี ความตกลง และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๓) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
เด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
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(๔) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว และบทบาททางสังคม
ของเด็กและเยาวชน
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาทางสังคม กลุ่มที่ประสบภัยสังคม กลุ่มที่
พึงได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนาและฟื้นฟู และการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(๖) จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การให้คําปรึกษาแนะนํา การให้ความช่วยเหลือ
และการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ประสบภัยสังคม และกลุ่มที่มีปัญหา
ทางสังคม รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) พัฒนารูปแบบ วิธีการบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน
และครอบครัว ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนด
(๘) จัดให้มีบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ในการบริการและให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนา ฟื้นฟู และจัดบริการสังคมแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา
(๙) เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองและดําเนินการในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
(๑๑) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนทางวิชาการ ข้อมูล เทคโนโลยี การให้คําปรึกษาแนะนํา
และให้ความช่ วยเหลือ รวมทั้ งการติด ตามและประเมินผลการดํ าเนิ นการของเครือ ข่ ายที่ เกี่ย วข้อ ง
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ การคุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก และเยาวชนตามกฎหมาย
และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(๓) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๔) กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
(๕) ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ข้อ ๔ ในกรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน ให้ มี ก ลุ่ ม ตรวจสอบภายในเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนิ นการเกี่ย วกับงานช่ ว ยอํ านวยการ งานบริ ห ารทั่ว ไป งานเลขานุ ก ารผู้บ ริห าร
งานประสานราชการ และงานสารบรรณของกรม
(๒) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับการเงิ น การบัญ ชี การงบประมาณ การพั สดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบคุณธรรม และการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
(๔) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมาย งานให้ คํ า ปรึ ก ษาด้ า นกฎหมายเด็ ก และเยาวชน
งานนิติกรรมและสัญญา งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรม
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์
กลไก มาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การให้คําปรึกษา แนะนํา
การฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลําบากหรือในพื้นที่ที่จําเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงเด็กและเยาวชน
และครอบครัวที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
(๔) บริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายหอพัก และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พันธกรณี ความตกลง ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๖) กําหนดมาตรการและกลไกในการให้ความช่ วยเหลือ ฟื้น ฟู และพั ฒนาแก่เด็ ก และ
เยาวชนที่ประสบปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ
แก้ไขปัญหา และการส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนและแผนปฏิบัติ
ราชการของกรม
(๒) จัดทําและพัฒนามาตรการ กลไก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนา
หรือแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
(๓) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเด็กและเยาวชน
(๔) บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรม
(๕) ดําเนินการ จัดทําข้อเสนอแนะ และแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ข้อสัญญา อนุสัญญา พันธกรณี ความตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๙ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาและส่งเสริม นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ กลไก องค์ความรู้
และนวัตกรรมในด้านการพัฒนาศักยภาพและการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐาน แก่เด็ก เยาวชน
และครอบครัว
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว การมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชน ตามพันธกรณี ความตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดตั้งและพัฒนา
ศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนและองค์กรเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม
ในการพัฒนาและจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ติดตามและประเมินผล
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี การให้คําปรึกษา แนะนํา และให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(๕) สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่เด็กที่พึงได้รับ รวมถึงประสาน ส่งต่อ ช่วยเหลือดูแล
พัฒนา และบําบัดฟื้นฟูในสถานรองรับเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๖) จัดบริการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ความรู้
คําปรึกษา แนะนําแก่ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู และสถานพัฒนาเด็กและเยาวชนอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นศูนย์กลางดําเนินการด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยจัดหาครอบครัวบุญธรรม
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเป็นสํานักงานกลางภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก และความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
(๒) ดําเนินการด้านครอบครัวอุปถัมภ์ โดยการจัดบริการครอบครัวทดแทนชั่วคราวให้กับเด็ก
ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู และเด็กในชุมชนทั้งรูปแบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ รวมทั้งประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
สนับสนุนองค์ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๓) รายงานสถานการณ์การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รวมทั้งพัฒนามาตรการ และระบบงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(๔) พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ การติดตามประเมินผล เกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและองค์การเกี่ยวกับ
การรั บเด็ ก เป็ นบุ ต รบุ ญ ธรรม รวมทั้ งเป็ น ศู นย์ การเรี ย นรู้ แ ละต้ น แบบการรับ เด็ กเป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรม
ในระดับสากล
(๗) ดําเนินการติดตามผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และครอบครัวเดิมของบุตรบุญธรรม
ตลอดจนการให้คําปรึกษา เยียวยาก่อนการเลิกรับบุตรบุญธรรม เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและปกป้อง
สิทธิของเด็ก รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการด้านครอบครัวอุปถัมภ์
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการ
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
อันจะทํ าให้ การปฏิ บัติภารกิ จตามอํานาจหน้าที่มีประสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผ ลยิ่งขึ้น จึงจําเป็ นต้ องออก
กฎกระทรวงนี้

