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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้ ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คม
การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการ
สังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัด
สวัสดิการสังคม
(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม
(๖) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดําริ
และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
(๓) กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
(๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๕) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
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
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
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(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของกรม
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐาน มาตรการ และกลไกการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง
และผู้ทําการขอทาน
(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบการดําเนินงานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ทํา
การขอทาน
(๓) ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนไร้ที่พึ่ง และผู้ทําการขอทาน
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
(๕) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง และ
งานเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมการขอทาน
(๖) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนารูปแบบ แนวทางในการพัฒนาสังคมกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเอง กลุ่มราษฎร
บนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานการพัฒนาสังคมกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
(๓) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นิคมสร้างตนเองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดําริ
และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
แผนปฏิบัติราชการของกรม และแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
นโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
(๕) จัดทําและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(๖) พัฒนา และสนับสนุนวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม
(๒) พัฒนามาตรฐานและเป็นศูนย์กลางประสานงานการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม รวมถึงประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
และกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน
(๔) พั ฒ นา และให้ ก ารรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของ
องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(๕) บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(๖) จัดทําทะเบียนกลางองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และ
ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และงานเลขานุการของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

