
หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   

(ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๗  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  มีส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
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(๔) กรมกิจการผู้สูงอายุ 
(๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(๖) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(๗) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 
มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เฉพาะ 

(๑) สํานักงานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ  ๑ - ๑๒ 
(๒) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๔  ไปเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  แล้วแต่กรณี  

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เฉพาะ 
 (ก) กองบริหารกองทุน  เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก 
 (ข) งานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
(๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เฉพาะ 
 (ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม  เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
 (ข) สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  เฉพาะงานตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองเด็ก 
 (ค) สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
 (ง) ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
 (จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  เฉพาะ 
 (ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
 (ข) สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
 (ค) สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 
 (ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
 (จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
มาตรา ๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๖  ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

มาตรา ๘ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และบุคลากรของกองทุนคุ้มครองเด็ก
ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองเด็ก  ไปเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กในกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

มาตรา ๙ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมกิจการผู้สูงอายุ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เฉพาะ 
 (ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม  เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 (ข) สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
(๒) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  เฉพาะ 
 (ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 (ข) สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
 (ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ 
มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๙  ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  
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และผู้สูงอายุ  เฉพาะกองกลาง  หน่วยตรวจสอบภายใน  และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ไปเป็นของ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และกรมกิจการผู้สูงอายุ  ทั้งนี้  ตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์กําหนด  โดยคํานึงถึงความสมัครใจของบุคคลที่จะถูกโอนประกอบกับประโยชน์
ของทางราชการด้วย 

มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และบุคลากรของกองทุนผู้สูงอายุ 
ในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ตามกฎหมายว่าด้วย
ผู้สูงอายุ  ไปเป็นของกองทุนผู้สูงอายุในกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ 

มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เฉพาะ 
 (ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม  เฉพาะงานเกี่ยวกับสตรี  
 (ข) สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  ยกเว้นงานตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองเด็ก 
 (ค) สถานสงเคราะห์สตรีและสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้าประเวณี 
 (ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
(๒) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๓  ไปเป็นของกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

มาตรา ๑๕ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เฉพาะ 
 (ก) กองบริหารกองทุน  เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 (ข) สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เฉพาะกลุ่มการพัฒนา

ระบบสวัสดิการสังคมและกลุ่มการส่งเสริมและประสานเครือข่าย 
 (ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(๒) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ดอ้ยโอกาส  และผู้สูงอายุ  เฉพาะ 
 (ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส 
 (ข) สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส 
มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๕  ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และบุคลากรของกองทุนส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคมในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
แล้วแต่กรณ ี

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 
 (ก) สํานักบริการสวัสดิการสังคม  เฉพาะงานเกี่ยวกับคนพิการ 
 (ข) สถานสงเคราะห์คนพิการและศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 
(๒) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

มาตรา ๒๐ ให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  และอํานาจหน้าที่ของข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของส่วนราชการตามกฎหมายดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  หรือของข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ตามพระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน   
หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  แล้วแต่กรณี 

(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ตามพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรืออธิบดีกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  แล้วแต่กรณี 

(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ไปเป็นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  แล้วแต่กรณี 

(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๖) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
 (ก) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  

และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ   
ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  แล้วแต่กรณี 

 (ข) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายตามมาตรา  ๗  ไปเป็นของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 (ค) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ตามมาตรา  ๘  
และมาตรา  ๖๘  ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

 (ง) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ตามมาตรา  ๓๔  ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 (จ) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย

ตามมาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๕  ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(๗) ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
 (ก) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  

ยกเว้นมาตรา  ๑๐  ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ  และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 (ข) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ตามมาตรา  ๔  วรรคสอง  ไปเป็นของผู้อํานวยการสํานัก
ในกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 (ค) สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ตามมาตรา  ๑๐  ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 (ง) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  ตามมาตรา  ๑๘  ไปเป็นของ
ผู้อํานวยการสํานักในกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๘) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๙) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน   ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ   
และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไปเป็นของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  แล้วแต่กรณี 

(๑๐) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรืออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  แล้วแต่กรณี 

(๑๑) ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 (ก) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ตามมาตรา  ๑๕  ไปเป็นของรองปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย  หรืออธิบดีกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  แล้วแต่กรณี 

 (ข) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ตามมาตรา  ๒๙  ไปเป็นของปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

มาตรา ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ที่โอนมา  ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
ที่รับโอนดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ที่ผ่านมา  ได้แยกงานด้านนโยบาย  ด้านวิชาการ  และ 
ด้านการปฏิบัติในแต่ละกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน  ทําให้เกิดปัญหาความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน  และส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการกับประชาชน  จึงสมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ใหม่  โดยรวมงานด้านนโยบาย  ด้านวิชาการ  และด้านการปฏิบัติ  ของกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  
ให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน  เพ่ือให้สามารถกําหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน  รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากร
ภาครัฐมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


