
 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี 

พ.ศ.2538 

------------------------------------- 

 

   กรมการพัฒนาชุมชน  ไดเร่ิมดําเนินงานพัฒนาสตรีในชนบทตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายมาตั้งแต 

พ.ศ.2505 จนถึงปจจุบัน  โดยยึดนโยบายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตสตรีใหมีความพรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีสวนรวมในสังคม โดย

กระตุนใหสตรีมีความคิดริเร่ิม ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีความกระตือรือรน  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง         

สามารถชวยตนเองและครอบครัวได ตลอดจนมีความรูในการประกอบอาชีพและมีสวนรับผิดชอบในการพัฒนา

ทองถิ่น  โดยจัดตั้งและพัฒนาองคกรสตรีในแตละระดับเพื่อเปนแกนนําในการคิดตัดสินใจ วางแผนแกไขปญหา

ชนบทและการพัฒนาสตรี  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหประกาศใชปฏิญญาสตรีไทยอยาง

เปนทางการ  เมื่อวันที่  4  มกราคม 2537 โดยใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรธุรกิจ ส่ือมวลชนและ 

ประชาชน  รวมกันในการพัฒนาสตรี  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยงมีประสิทธิภาพ  กระทรวงมหาดไทย           

จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี   

พ.ศ.2538" 

ขอ  2  ระเบยีบนี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีมี 4 ระดับ  คือ  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด ประกอบ     

ดวยผูมีตําแหนงทางการบริหารดังนี้ ประธาน รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ และ         

ตําแหนงอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม 

       ขอ  4  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เรียกชื่อโดยยอวา “กพสม.” ประกอบดวย สตรีที่ไดรับ  

การคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานนั้น  มีจํานวนอยางนอยเกาคนแตไมเกิดสิบหาคน  โดยนายอําเภอหรือ

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(1) สํารวจปญหาความตองการของสตรีในหมูบาน 

(2) เสนอปญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี 
(3)  เสนอแผนงาน โครงการแกคณะกรรมการหมูบาน  (กม.)  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา       

ตําบล 

(4)  สนับสนุนกิจกรรมในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกีย่วของกับการพฒันาสตรี เด็กและ 

เยาวชน 

                   (5)  ปฏิบัติงานโครงการรวมกับกลุมสตรีในหมูบาน 

    (6)  จัดทําทะเบียนครุภัณฑขององคกรสตรีที่รับผิดชอบ 

               (7)  ติดตามผลและประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

(8) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

       ขอ 5 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล เรียกชื่อวา  "กพสต."  ประกอบดวย ประธานและ        

กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน หมูบานละสองคน โดยใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ    

เปนผูแตงตั้ง  มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

               (1)  รวบรวมปญหาและความตองการของสตรีในตําบล 

               (2)  วิเคราะหปญหา สาเหต ุแนวทางแกไข 

               (3) จัดทําแผน โครงการ กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน      

เสนอ แลวนําเสนอสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตําบล 5 ป และแผนพัฒนา

ตําบลประจําป 

               (4) ประสานงานกบัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานภาครัฐบาลและ

เอกชน  เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

               (5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตาง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนรวมทัง้

กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในตําบล 

               (6)  ใหการสนบัสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในตําบล 

               (7)  ติดตาม ประเมินผลการดําเนนิงานและแกไขปญหาอุปสรรค 

(8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกีย่วกับสตรี เดก็ และเยาวชนในตําบล 

            (9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล 

           (10) ดําเนินงานอื่นตามที่สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล และทางราชการ

มอบหมาย 

           (11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรตีําบล อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
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ขอ 6  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ เรียกชื่อยอวา  "กพสอ." ประกอบดวย  ประธาน     

กรรมการพัฒนาสตรีตําบล ตําบลละสองคน และสตรีทีท่ําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของอําเภออีก          

จํานวนหาถึงสบิคน โดยใหผูวาราชการจงัหวัดเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ ดงัตอไปนี ้

               (1) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ 

               (2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผนงานโครงการเรงดวนหรือ

กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลเสนอในแผนพัฒนาตําบล เสนอคณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุน 

               (3) ประสานงานกบัคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ    (กพอ.) หนวยงานภาครัฐบาลและ     

เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

               (4) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตาง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทัง้

กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในอําเภอ 

             (5)  ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลและ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 

             (6) จัดกิจกรรมเนื่องในวนัสาํคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วนัแมแหงชาติ         

วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสาํคัญอื่นๆ ของทางราชการ     

             (7)  ติดตาม ประเมินผล การดําเนนิงานและแกไขปญหาอุปสรรค 

            (8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกีย่วกับสตรี เดก็ และเยาวชนในอําเภอ 

            (9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ 

          (10) ดําเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาอาํเภอ (กพอ.) และทางราชการมอบหมาย 

           (11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรอํีาเภอ อยางนอยเดือนละหนึง่ครั้ง 

ขอ 7  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เรียกชื่อยอวา "กพสจ." ประกอบดวย  ประธาน    

และกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อําเภอละสองคน และสตรีที่ทําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของจังหวัดอีก 

จํานวนหาถึงยีสิ่บคน โดยใหผูวาราชการจงัหวัดเปนผูแตงตั้งมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี ้

               (1) กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนนิงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการสงเสริม

และประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ในการสนับสนุนองคกรสตรีในสวนภูมิภาค 

               (2) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี  เด็ก  และเยาวชนในจงัหวัด 

              (3) วิเคราะห สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผนงานโครงการเรงดวนหรือ             

กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเสนอ 
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             4)  ประสานงานกบัคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) หนวยงานภาครัฐบาลและ 

เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

               (5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตาง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง      

กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในจงัหวัด 

               (6) ใหการสนบัสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีตําบล  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 

               (7) จัดกิจกรรมเนื่องในวนัสาํคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วนัแมแหงชาติ         

วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสาํคัญอื่นๆ ของทางราชการ     

               (8)  ติดตาม ประเมินผลการดําเนนิงานและแกไขปญหาอุปสรรค      

               (9)  จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนนุการดําเนนิงานพัฒนาสตร ีเด็ก และเยาวชนในจงัหวัด 

              (10)  จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในจงัหวัด 

              (11)  ประชาสมัพันธเกีย่วกบัการดําเนินงานพัฒนาสตร ีเด็ก และเยาวชนในจงัหวัด 

              (12)  ดําเนนิงานอืน่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจงัหวัด  และทางราชการมอบหมาย 

              (13) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรจีังหวัด  อยางนอยเดือนละหนึง่ครั้ง 

ขอ 8  ผูทีจ่ะไดรับการคัดเลอืกและแตงตั้งเปนคณะกรรมการพฒันาสตรีแตละระดับ ตองมีคุณสมบตัิ 

และไมมีลักษณะตองหาม ดงัตอไปนี ้

               (1) เปนสตรีและมีสัญชาติไทย 

               (2) มีอายุไมต่าํกวาสิบแปดปบริบูรณ  

               (3)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจาํในหมูบานนัน้มาแลวไมนอยกวาสามเดือน      

               (4)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตามรัฐธรรมนญูดวยความ   

บริสุทธิ์ใจ 

               (5)  มีพืน้ความรูไมต่ํากวาประถมศึกษาตอนตน  หรือทีก่ระทรวงศึกษาธิการเทยีบเทา      

ไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตน 

               (6)  เปนนักพรต  หรือนักบวช 

               (7)  เปนผูมีรางกายทพุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  วิกลจรติ  หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ 

              (8)  เปนผูประกอบสัมมาอาชีวะ  ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 

       ขอ  9  คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดบัมีวาระการดํารงตําแหนงไดคราวละสี่ป  นับแตวนัแตงตั้ง

เปนตนไป และอาจไดรับการเลือกตั้งใหปฏิบัติงานตอไปไดอีก 
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       ขอ 10 การประชุมคณะกรรมการแตละดับ  ตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ของ

กรรมการทัง้หมดที่มีอยูในตําแหนงจงึจะเปนองคประชุม   

           มติของที่ประชุมใหถอืเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน    

ถาคะแนนเสียงเทากนั  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีหนึง่เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 11 ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจาํกิ่งอาํเภอหรือผูวาราชการจงัหวัดแลว     

แตกรณีพิจารณา  ใหบุคคลที่เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ไดรับแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ดวยเหตุใด

เหตุหนึ่ง  ดงัตอไปนี้ 

                 (1)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึง่  ตามขอ 8 

                (2)  ตาย 

               (3)  ลาออก 

               (4)  ไปจากหมูบาน  ตาํบล  อําเภอ  หรือจังหวัด  ที่ตนประกอบอาชีพอยูเกินสามเดอืน 

               (5)  คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับแลวแตกรณี  มีมติไมนอยกวาสองในสามของ

คณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกหมูบาน  

ตําบล  อําเภอ  หรือจังหวัด 

       ขอ 12 ในกรณีที่บุคคลซึ่งเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ

และมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยูไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหมแทนบุคคลเกา

ภายในหกสิบวัน  นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้  และใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยู

ในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนมาดํารงตําแหนงแทน 

ขอ 13 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ  อาจมีที่ปรึกษาไดตามความเหมาะสม  โดยใหผูม ี

อํานาจมีคําสัง่แตงตั้งไดตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 

       ขอ 14 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ   มีหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ  ระเบียบ  

กฎหมาย  และชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี  หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนา

สตรีแตละระดับรองขอ 

       ขอ   15  ให เจาหนาที่พัฒนาชุมชนสงเสริมและสนับสนุนใหสตรีที่มี ลักษณะเปนผูนํามี            

โอกาสเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ  โดยพิจารณาจากสตรีที่มีลักษณะเปนผูนําที่อยูในหมูบาน  ตําบล  

อําเภอ  จังหวัด  เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ 

       ขอ  16  โครงการตางๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค พ.ศ.2535  ดําเนินงานในหมูบาน  และ     

ตําบล  ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  รวมกับองคกรสตรีเปนผูดําเนินงาน

และรับผิดชอบ 
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       ขอ  17  ใหเจาหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชนจัดฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนา

สตรีหมูบาน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล   คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  คณะกรรมการพัฒนาสตรี    

จังหวัด  ที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้ง  เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของตน  และสามารถนําไปปฏิบัติงาน           

อยางมีประสิทธิภาพ   

ขอ  18 ใหกรมการพัฒนาชุมชนเผยแพรขาวสารเกีย่วกบัการการพฒันาองคกรสตรีและการพัฒนาสตรี   

โดยประสานการดําเนนิงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของทัง้ในสวนกลาง  และสวนภูมิภาคใน

การวางแผนและสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี   

ขอ 19  ใหกรมการพัฒนาชุมชนกําหนดรูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณขององคกรสตรีและบัตรประจําตัว 

ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ  โดยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  หรือผู             

ซึ่งนายอําเภอมอบหมาย  และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เปนผูลงนามในบัตร

ประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแตละระดับ 

ขอ  20  ใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ  รายงานผลการปฏบิัติงานใหอําเภอ  จงัหวัด    

และกระทรวงมหาดไทยทราบ  ภายในเดือนมกราคม  พฤษภาคม  และกนัยายน ของทกุป  การรายงานผล              

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบที่กรมการพัฒนาชมุชนกําหนด 

       ขอ  21  ใหอธบิดีกรมการพฒันาชมุชน  รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย  

ปญหาที่เกิดขึน้จากการปฏบิัติตามระเบียบนี้  คําวนิิจฉัยของอธิบดีกรมการพฒันาชมุชน  ใหเปนทีสุ่ด                           
                  

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กนัยายน  พ.ศ.2538                                                               

                                                    อารีย  วงศอารยะ 

                                            (นายอารยี  วงศอารยะ) 

                                             ปลัดกระทรวงมหาดไทย 


