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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ
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 ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ
และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและ
ตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และความตกลง
ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
(๒) พัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์ความรู้การดําเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
(๔) บริ ห ารจั ด การและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานกองทุ น ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ การคุ้ ม ครอง
การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านผู้สูงอายุ
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(๖) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ
และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๓) กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
(๔) กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ข้อ ๔ ในกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดํ าเนิน งานภายในกรม และสนั บ สนุน การปฏิบั ติงานของกรม รับ ผิด ชอบงานขึ้น ตรงต่ อ อธิบ ดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา
การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ อธิบ ดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(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
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กาํ หนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ แผนปฏิบัติราชการของกรม
และแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกรม
(๔) จัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนา และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
(๒) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(๓) พั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รและเครื อ ข่ า ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๔) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
(๕) บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติกําหนด
(๖) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๙ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
(๓) พั ฒ นาศั ก ยภาพและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามมาตรฐานที่กําหนด
(๖) เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสานการจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
(๗) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของกรมกิจการ
ผู้สูง อายุ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปตามการจั ด ส่ ว นราชการ
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้อ งกับ ภารกิจ ที่เ พิ่ม ขึ้น และเหมาะสมกับ สภาพของงาน
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อั น จะทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

