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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ข้อ ๒ ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี  
การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว   
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี  ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด  และบุคคลในครอบครัว   
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว  การตรวจสอบ  การชดเชยและเยียวยาเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี   
โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการส่งเสริม  
การพัฒนาศักยภาพ  การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี  ครอบครัว   
ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด   

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  และองค์กรระหว่างประเทศ 
ในการดําเนินการตามนโยบาย  พันธกรณี  อนุสัญญา  และความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับสตรี  
ครอบครัว  ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 
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(๓) เสริมสร้างมาตรการ  กลไกในการพัฒนาศักยภาพ  ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด  การป้องกัน
การค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว  
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว   

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  การรับรอง  และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว  รวมทั้งองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี  ครอบครัว  ผู้ประสบ
ปัญหาจากการค้าประเวณี  และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

(๖) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการแก้ไขและพัฒนาสตรี  ครอบครัว  ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด  
และผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๗) จัดบริการสวัสดิการสังคม  การให้ความช่วยเหลือ  คุ้มครอง  แก้ไข  เยียวยา  บําบัด  
ฟื้นฟู  และพัฒนาศักยภาพของสตรี  ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ผู้ที่ถูกศาล
สั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ  ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  รวมทั้งผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศ 
โดยกําเนิด 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
(๓) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๔) กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(๕) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
ข้อ ๔ ในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่

หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานเลขานุการผู้บริหาร   

งานประสานราชการ  และงานสารบรรณของกรม   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี   

และยานพาหนะของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระบบคุณธรรม  และการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิด 

ทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลงานและกิจกรรมของกรม 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการสวัสดิการ  และกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  และครอบครัว  หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี   
(๒) จัดบริการสวัสดิการสังคม  และดําเนินการให้ความช่วยเหลือ  คุ้มครอง  แก้ไข  เยียวยา  

บําบัด  ฟื้นฟู  พัฒนาอาชีพ  การฝึกอาชีพ  การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  และครอบครัว  หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี   

(๓) กําหนดมาตรการ  กลไกในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี  และร่วมกับองค์กรเครือข่าย  
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  การรับรอง  การกําหนดมาตรฐาน   

และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมูลนิธิ  สมาคม  หรือสถาบันที่ดําเนินกิจการสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ  เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 
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(๖) กํากับ  ดูแล  และติดตามการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว   
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการของกรม  และ 

แผนเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของกรม 
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์  การพัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับนโยบาย  พันธกรณี  อนุสัญญา  และความตกลงระหว่างประเทศ 
(๕) จัดทําและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาวิชาการ  มาตรฐาน  มาตรการ  และกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคและ 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  การคุ้มครอง  การพัฒนาศักยภาพ  และการพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออก 
ที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด   

(๒) ส่งเสริม  และสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี
และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด   

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานภาพสตรีแห่งชาติ  และงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  และคณะกรรมการวินจิฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๔) บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาวิชาการ  มาตรฐาน  มาตรการ  และกลไกเก่ียวกับสถาบันครอบครัว  ตลอดจน

กํากับดูแล  ส่งเสริม  และสนับสนุนการดําเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างหลักประกัน
ความม่ันคงให้แก่บุคคลในครอบครัว  การคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว  และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  และองค์กรระหว่างประเทศ  
เพื่อดําเนินการตามนโยบาย  พันธกรณี  อนุสัญญา  และความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัว 

(๔) เสริมสร้างมาตรการ  แนวทาง  และกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว  
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ไปเป็น  “กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่
ภายในกรมให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


