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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2538
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี มี 4 ระดับ
ใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีมี 4 ระดับ คือ หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ประกอบดวย
ผูมีตําแหนงทางการบริหารดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่น
ตามความจําเปนและเหมาะสม (ขอ 3)

2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบ าน เรียกชื่อโดยยอวา “กพสม.” ประกอบดวย สตรีที่ไดรับ
การคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานนั้น มีจํานวนอยางนอยเกาคนแตไมเกินสิบหาคน โดยใหนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนผูแตงตัง้ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (ขอ 4)
(1) สํารวจปญหาความตองการของสตรีในหมูบาน
(2) เสนอปญหาและจัดทําแผนโครงการพัฒนาสตรี
(3) เสนอแผนงานโครงการแกคณะกรรมการหมูบาน (กม.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตําบล
(4) สนับสนุนกิจกรรมในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
(5) ปฏิบัติงานโครงการรวมกับกลุมสตรีในหมูบาน
(6) จัดทําทะเบียนครุภัณฑขององคกรสตรีที่รับผิดชอบ
(7) ติดตามผลและประชาสัมพันธการดําเนินงาน
(8) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบา นอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล เรียกชื่อโดยยอวา “กพสต.” ประกอบดวย ประธานและ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน หมูบานละสองคน โดยใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
เปนผูแตงตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (ขอ 5)
(1) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรีในตําบล
(2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข
(3) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานเสนอ
แลวนําเสนอสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล เพือ่ บรรจุในแผนพัฒนาตําบล 5 ป และแผนพัฒนาตําบล
ประจําป

-2(4) ประสานงานกับสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานภาครัฐบาลและ
เอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตาง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ในตําบล
(6) ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในตําบล
(7) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค
(8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล
(9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล
(10) ดําเนินงานอื่นตามที่สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลและทางราชการมอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

4. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ เรียกชื่อโดยยอวา “กพสอ.” ประกอบดวย ประธาน และ
กรรมการพัฒนาสตรีตําบล ตําบลละสองคน และสตรีที่ทําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของอําเภออีก
จํานวนหาถึงสิบคน โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (ขอ 6)
(1) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ
(2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผนงานโครงการเรงดวนหรือ
กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล เสนอในแผนพัฒนาตําบล เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุน
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) หนวยงานภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ
(4) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตาง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ในอําเภอ
(5) ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล และคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบ าน
(6) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วันแมแหงชาติ วันครอบครัว
วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสําคัญอื่น ๆ ของทางราชการ
(7) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค
(8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ
(9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ

-3(10) ดําเนินงานอืน่ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาอําเภอและทางราชการมอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

5. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เรียกชื่อโดยยอวา “กพสจ.” ประกอบดวย ประธาน และ
กรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อําเภอละสองคน และสตรีที่ทําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของจังหวัด
อีกจํานวนหาถึงยี่สิบคน โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (ขอ 7)
(1) กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานโดยประสานกับคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ในการสนับสนุนองคกรสตรีในสวนภูมิภาค
(2) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(3) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผนงานโครงการเรงดวนหรือกิจกรรม
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเสนอ
(4) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) หนวยงานภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตาง ๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ในจังหวัด
(6) ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(7) จัดกิจกรรมเนือ่ งในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วันแมแหงชาติ
วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสําคัญอื่น ๆ ของทางราชการ
(8) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค
(9) จัดตั้งชมรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(10) จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(11) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(12) ดําเนินงานอืน่ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด และทางราชการมอบหมาย
(13) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจงั หวัด อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. คุณสมบัติและไมมีลกั ษณะตองหามของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ
ผูที่จะไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ ตองมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ (ขอ 8)

-4(1) เปนสตรีและมีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําในหมูบ านนั้นมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
(4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธใจ
(5) มีพื้นความรูไมต่ํากวาประถมศึกษาตอนตน หรือทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาไมต่ํากวา
ประโยคประถมศึกษาตอนตน
(6) เปนนักพรต หรือนักบวช
(7) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
(8) เปนผูประกอบสัมมาอาชีวะ ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี

7. วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป นับแตวนั แตงตั้ง
เปนตนไป และอาจไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงานตอไปไดอีก (ขอ 9)

8. องคประชุมและมติของที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการแตละระดับ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนงจึงจะเปนองคประชุม (ขอ 10)

9. อํานาจหนาที่ของนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด
9.1 ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณีพจิ ารณา ใหบคุ คลที่เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ไดรับแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (ขอ 11)
(1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 8
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ไปจากหมูบ าน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ที่ตนประกอบอาชีพอยูเกินสามเดือน
(5) คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับแลวแตกรณี มีมติไมนอยกวาสองในสาม
ของคณะกรรมการมีมติใหพนตากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก
หมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด

-59.2 ในกรณีที่บุคคลซึ่งเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
และมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยูไ มนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหมแทนบุคคลเกา
ภายในหกสิบวัน นับแตวนั ทีต่ ําแหนงนัน้ วางตามวิธกี ารทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้ และใหผูทไี่ ดรับการแตงตัง้ อยู
ในตําแหนงตามวาระของผูซ่งึ ตนมาดํารงตําแหนงแทน (ขอ 12)
9.3 ใหกรมการพัฒนาชุมชนกําหนดรูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณขององคกรสตรีและ
บัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ โดยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
หรือผูซึ่งนายอําเภอมอบหมาย และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนผูลงนามใน
บัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแตละระดับ (ขอ 19)

10. ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรี
10.1 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ อาจมีที่ปรึกษาไดตามความเหมาะสมโดยใหผูมี
อํานาจมีคําสั่งแตงตั้งไดตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 (ขอ 13)
10.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ มีหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ
ระเบียบ กฎหมาย และชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีแตละระดับรองขอ (ขอ 14)

11. การสงเสริมและสนับสนุนสตรี
11.1 ใหเจาหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชนสงเสริมและสนับสนุนใหสตรีที่มีลักษณะเปนผูนํา
มีโอกาสเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ โดยพิจารณาจากสตรีที่มีลักษณะเปนผูนําที่อยูใ นหมูบาน
ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแตละระดับ (ขอ 15)
11.2 โครงการตาง ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสูภมู ิภาค พ.ศ. 2535 ดําเนินงานในหมูบาน
และตําบล ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหรือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอรวมกับองคกรสตรีเปนผู
ดําเนินงานและรับผิดชอบ (ขอ 16)

12. การฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ใหเจาหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชนจัดฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาํ บล คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
ที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้ง เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (ขอ 17)
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13. การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี
ใหกรมการพัฒนาชุมชนเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรสตรีและการพัฒนาสตรี
โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง และภูมิภาค
ในการวางแผนและสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี (ขอ 18)

14. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ รายงานผลการปฏิบัติงานให อําเภอ จังหวัด และ
กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือน มกราคม พฤษภาคม และกันยายน ของทุกป การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด (ขอ 20)

15. การรักษาการตามระเบียบ
ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ใหเปนที่สุด (ขอ 21)

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

