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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและประสานงาน
สถาบันครอบครัวแหงชาติเปนการเฉพาะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการส ง เสริ ม และ
ประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“สมัชชาครอบครัว” หมายความวา การรวมกลุมของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว
และภาคประชาชนจากทุก ภาคส ว นของสัง คม เพื่ อระดมความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ยนการเรีย นรู
อยา งสร างสรรค เพื่อนํ าไปสูการกํา หนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการสงเสริม และ
ประสานงานสถาบันครอบครัว
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ครอบครัวแห งชาติ เรี ยกโดยยอว า
“กยค.” ประกอบดวย
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(๑) นายกรัฐ มนตรี หรื อ รองนายกรัฐ มนตรี ซึ่ง นายกรัฐ มนตรี ม อบหมาย เปน ประธาน
กรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และปลัด
กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานการ
สงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดาน
กฎหมาย อยางนอยดานละหนึ่งคน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม เปนกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และรองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) คนหนึ่ง เปนรองประธานกรรมการ
คนที่สอง
ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีความประพฤติเหมาะสมที่จะทําหนาที่สงเสริมและประสานงานครอบครัว
(๓) ไมเคยเปนผูตองหาหรือจําเลยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว
(๔) ไมเปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกเพราะกระทําความผิด
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
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(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และมีการแตงตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๖ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหดํ ารงตํา แหน งแทนอยูใ นตํา แหน งเทากั บวาระที่เหลือ อยูข องกรรมการผู ทรงคุณวุ ฒิซึ่ งตนแทน
แต ใ นกรณี ที่ ว าระของกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นครบวาระเหลื อ อยู ไ ม ถึ ง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางนั้น ก็ได และในกรณีนี้
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขึ้ น ใหม ให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระนั้ น อยู ใ นตํ า แหน ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
ขอ ๘ นอกจากการพ น จากตํา แหน งตามวาระ กรรมการผูท รงคุ ณวุฒิ ตามขอ ๕ (๔)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๙ การประชุมของ กยค. จะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสองครั้ง และตอง
มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปน ประธานในที่ประชุม หากรองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ให กยค. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติเกี่ยวกับการสงเสริม และประสานงาน
สถาบันครอบครัวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และแผนระดั บ ชาติ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดใหมีสมัชชาครอบครัว
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประชุมสมัชชาครอบครัวแหงชาติ
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติเกี่ยวกับ
การส ง เสริ ม และประสานงานสถาบั น ครอบครั ว พร อ มทั้ ง เป ด เผยต อ สาธารณชนและรายงาน
ใหคณะรัฐมนตรีทราบปละครั้ง
(๖) เสนอความเห็น ตอคณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐ มนตรีเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย
นโยบาย แผนงานและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ ที่มีตอการสงเสริมและประสานงาน
สถาบันครอบครัว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
(๗) เสนอความเห็น และขอสังเกตตอคณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐ มนตรีเกี่ยวกับมาตรการ
กลไก การเสนอใหมีกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย หรือจุดยืนและทาทีของประเทศไทยในระดับชาติ
และนานาชาติในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว
(๘) กําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประสานงานและชวยเหลือกิจการของหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน ภาคประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว
(๙) เชิ ญ ขา ราชการ พนั กงาน ลูก จ าง ผู ป ฏิบั ติ งานอื่น ในหน วยงานของรั ฐ หรื อบุ ค คล
ที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริง รวมทั้งขอเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
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(๑๐) แตงตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อพิ จารณาหรือ ปฏิบัติก ารอย างหนึ่ งอยา งใดตามที่ กยค.
มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานกิจการสตรีแ ละสถาบัน ครอบครัวทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
ของ กยค. โดยมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
(๒) สงเสริม สนับสนุนและประสานงานดานนโยบายและยุทธศาสตรกับหนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับครอบครัว
(๓) สํารวจ ศึกษา วิเคราะหขอมูลและสถานการณเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อจัดทํารายงาน
เสนอตอ กยค.
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กยค. มอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กยค.
หมวด ๒
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว
ขอ ๑๓ ให มี ค ณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาครอบครั ว เรี ย กโดยย อ ว า “กสค.”
ประกอบดวย
(๑) รองประธาน กยค. คนที่สอง เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูแ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ ทนกระทรวงยุติธรรม ผูแ ทนกระทรวง
แรงงาน ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูแทนกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
(๓) ผูท รงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งประธาน กยค. แต ง ตั้ง จากบุค คลตามข อ ๕ (๔) จํ า นวนหา คน
เปนกรรมการ
(๔) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม สถาบั น ครอบครั ว เป น กรรมการและเลขานุ ก าร
และขาราชการซึ่งผูอํานวยการแตงตั้ง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๔ ในกรณี ที่ กรรมการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ต ามขอ ๑๓ (๓) พ น จากตํา แหน ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน กยค. ใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กสค. ดวย
ขอ ๑๕ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการประชุมของ กสค. โดยอนุโลม เวนแตการ
ประชุมตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสี่ครั้ง
ขอ ๑๖ ให กสค. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติตามที่ไดรับมอบหมายจาก
กยค.
(๒) สงเสริมใหมีการพัฒนา การวิจัย และการจัดการความรูเกี่ยวกับครอบครัวอยางเปนระบบ
และสงเสริมการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลครอบครัว
(๓) จัดใหมี การประชุม สมั ช ชาครอบครัว ระดับ จัง หวั ดและสมั ช ชาครอบครัว ระดับ ชาติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กยค. กําหนด
(๔) เสนอแนะแนวทางการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวตอ กยค.
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กยค. มอบหมาย
ขอ ๑๗ ใหสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ กสค.
ขอ ๑๘ ให กสค. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด
และระดับชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยเปนการรวมกลุมของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว
และภาคประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรูอยาง
สรางสรรค เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการสงเสริมและประสานงาน
สถาบันครอบครัว และเพื่อสงเสริม ประสานงาน ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประสานงาน
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว
การประชุ ม สมั ช ชาครอบครั ว ระดั บ ชาติ จ ะต อ งเป ด โอกาสให ตั ว แทนกลุ ม หรื อ ตั ว แทน
ครอบครัวระดับจังหวัดและภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมอยางกวางขวาง
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๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๙ ให กสค. รวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากที่ประชุมสมัช ชาครอบครัว
ระดับชาติเสนอตอ กยค. เพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจารณาใชเปน แนวทางในการกําหนดนโยบาย
การบริหาร หรือการแกไขปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

