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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอนโยบาย 
และจัดทําแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  รวมทั้งดําเนินการด้านการคุ้มครอง  
การส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่คนพิการ   
การตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ  การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  
การให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก  
สวัสดิการ  และความช่วยเหลืออื่นได้ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล   
ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย  จัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานเก่ียวกับการคุ้มครอง   
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย  แนวทาง   
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  สํารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับคนพิการ  และสถานการณ์เก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตของคนพิการ  เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  รวมทั้ง
จัดทําแผนงาน  และติดตามประเมินผล  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ 
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(๓) บริหาร  จัดการ  และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๔) จัดทําแผนงานการคุ้มครอง  ส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  และการสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพิการ  เพื่อให้สามารถทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ  ตลอดจนสนับสนุนและประสานงาน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์กรด้านคนพิการ  เพื่อให้สามารถดําเนินงานส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ  และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  และการกํากับดูแลศูนย์บริการคนพิการ

ทุกประเภท 
(๘) ดําเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ที่ได้จัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(๙) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด  พร้อมทั้ง 

ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหา
ทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ 

(๑๐) ให้ คํ าแนะนํ าและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเ ข้าถึ งและใช้ประโยชน์จาก 
สิ่งอํานวยความสะดวก  สวัสดิการ  และความช่วยเหลืออื่น  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพกิาร 
(๓) กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 
(๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๕) กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
ข้อ ๔ ในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน   

เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
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(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

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

งานประสานราชการ  และงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  งานพัสดุ  อาคารสถานท่ี   

และยานพาหนะของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระบบคุณธรรม  และการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิด 

ทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  เผยแพร่ความรู้และผลงานของกรม   
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมให้คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  องค์กรด้านคนพิการ 

และศูนย์บริการคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
การจัดทําบัญชี  การลงทุนและหาผลประโยชน์  และการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  หรือระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
และประกาศที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
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(๓) ควบคุมดูแลการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามที่กฎหมายกําหนด 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  คณะอนุกรรมการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ   

(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  การได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ  
งานเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  ตลอดจนหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

(๖) ดําเนินการรับคําร้องขอ  การรวบรวมพยานหลักฐาน  การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท  
การจัดทําและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
หรือคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  ตลอดจนดําเนินการให้เป็นไป 
ตามคําวินิจฉัย 

(๗) ให้ความรู้  คําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานเก่ียวกับการใช้บังคับกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อพิทักษ์สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม   

(๘) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการและจัดหาทนายความว่าต่าง
แก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ 

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบทรัพย์  อายัดทรัพย์สิน  ดําเนินคดีและ
บังคับคดี  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๑๐) พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งหรือการให้ความเห็น 
ทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในสถานคุ้มครอง

และพัฒนาคนพิการ  และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 
(๒) เสริมสร้างมาตรการ  กลไก  พัฒนา  และรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการในการคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 
(๓) กําหนดมาตรฐานและพัฒนาการฝึกอาชีพของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ   

และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  ให้สอดคล้องกับความพิการและสถานการณ์ทางสังคม   
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(๔) พัฒนาระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพในรูปแบบของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  
และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน  ชุมชน  
และท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้แก่คนพิการ 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่คนพิการ 
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก   

(๖) ดําเนินการและส่งเสริมการสร้างทักษะให้กับครอบครัวคนพิการ  โดยให้ความรู้และ
คําปรึกษาแนะนําแก่  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการตามความเหมาะสม 
แต่ละประเภท  ก่อนส่งคนพิการกลับคืนครอบครัวและสังคม 

(๗) เป็นศูนย์กลางประสานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  
และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  รวมทั้งส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  
ตลอดจนรณรงค์เผยแพร่ความรู้  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งคนพิการกลับเข้าสู่สถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการ   

(๘) ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ  ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่คนพิการด้านการจัดสวัสดิการ 
ในชุมชน  การคุ้มครองให้คนพิการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติโดยประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง   
(๒) จัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติราชการของกรม  รวมทั้งการบริหารงบประมาณของกรม   
(๓) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานด้านคนพิการ 
(๔) ส่งเสริมด้านวิชาการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนา

นวัตกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ  และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการประจําจังหวัด   

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์  ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
เก่ียวกับนโยบายหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๗) จัดทําและพัฒนามาตรการ  กลไก  และการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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(๘) บริหารจัดการข้อมูลด้านคนพิการของประเทศ  และงานทะเบียนกลาง  รวมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติงานของนายทะเบียนจังหวัด 

(๙) ดําเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  และบริหารระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกรม 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีหรือปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  สวัสดิการ  และความช่วยเหลือแก่คนพิการ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  การประสานความร่วมมือ  และ

การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  อาสาสมัคร  และเครือข่ายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๓) ส่งเสริมการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนาระบบการให้บริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ  และกํากับดูแลศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสวัสดิการแก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ   
ผู้ช่วยคนพิการ  และล่ามภาษามือ 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัย  เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ตลอดจนเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างอิสระร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

(๖) ส่งเสริม  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ให้มีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในสังคม  ตลอดจนประสานงานด้านกีฬา  นันทนาการ  และข้อมูลข่าวสาร  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๗) กําหนดและรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ 
(๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 

ในการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ  การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพของคนพิการ  ตลอดจน
การสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ 

(๙) จัดการฝึกอบรม  ส่งเสริม  และพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  
รวมทั้งกําหนดมาตรฐานและกํากับดูแลศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการจาก
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ไปเป็น  “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”  
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  
และอํานาจหน้าที่ภายในกรม  ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


