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ประกาศคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดให้มีสมัชชาสตรีและ
การประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๑ (๓) (๔) และ (๑๑) ของระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายและยุท ธศาสตร์การพัฒ นา
สถานภาพสตรีแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดให้มีสมัชชาสตรีและการประชุม
สมัชชาสตรีแห่งชาติ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กยส.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
“กสส.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“สมัชชาสตรี” หมายความว่า การรวมกลุ่ม ของสตรี องค์ก รสตรี และภาคประชาชน
จากทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสตรี
“สมัชชาสตรีระดับจังหวัด” หมายความว่า สมัชชาสตรีที่เป็นการรวมกลุ่มของสตรี องค์กรสตรี
และภาคประชาชนจากทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมในจั ง หวั ด เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ และรวบรวมเป็นข้อเสนอของสมัชชาสตรีร ะดับจังหวัด
เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมประสานงาน และพัฒ นา
สถานภาพสตรีระดับจังหวัด
“สมัชชาสตรีระดับชาติ” หมายความว่า สมัชชาสตรีที่เปิด โอกาสให้ตัว แทนกลุ่มสตรีหรือ
องค์กรสตรีระดับจังหวัด และภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และให้รวบรวมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติ เสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒ นาสถานภาพสตรีแ ห่ งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาใช้ เป็น แนวทางในการกําหนด
นโยบาย การบริหาร หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่อไป
ข้อ ๔ การจัดให้มีสมัชชาสตรีและการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อทบทวนปัญหา และติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านสตรีของประเทศ
(๒) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงานด้านสตรี
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(๓) เพื่อนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสตรี
ตลอดจนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย
(๔) เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และให้ค วามสําคัญ กับการมีส่ว นร่ว มของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ การจัดให้มีสมัชชาสตรีและการประชุมสมัชชาสตรีมี ๒ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับจังหวัด
(๒) ระดับชาติ
ข้อ ๖ ในการจัดให้มีสมัชชาสตรีระดับจังหวัด อย่างน้อยจะต้องเป็นการรวมกลุ่มกันของสตรี
องค์กรสตรี ส่วนราชการ ภาคประชาชน และจากทุกภาคส่ว นของสังคมในจังหวัด ส่วนการจัดให้มี
สมัชชาสตรีร ะดับชาติ อย่า งน้อ ยจะต้องเป็น การรวมกลุ่มกั น ของตัว แทนกลุ่มสตรีห รือองค์ก รสตรี
จากระดับจังหวัดและภาคส่วนต่าง ๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ข้อ ๗ ในการจัดให้มีสมัชชาสตรีตามข้อ ๖ จะต้องประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเจ้าหน้าที่
ของรั ฐและประชาชนจากทุก ภาคส่ ว น ได้ เข้ าร่ ว มสมัช ชาสตรีห รือ เข้ าร่ ว มการประชุม สมั ชชาสตรี
อย่างทั่ว ถึง โดยให้จัด ทําบัญชีร ายชื่อหรือจัด ทําทะเบีย นสมัชชาสตรีทั้งระดับจังหวัด และระดับชาติ
ตามแบบที่สํานักงานกําหนด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับสมัชชาสตรีและการ
ประชุมสมัชชาสตรีในทุกระดับ
ข้อ ๘ ในการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ อย่างน้อยจะต้องมีการกําหนดประเด็นพิจารณา
ในที่ประชุมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ประเด็นภายใต้น โยบายเกี่ย วกับการพัฒ นาสตรีต ามพัน ธกรณี ร ะหว่างประเทศ เช่ น
การส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมทางการเมือง การขจัดความรุน แรงและการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและสตรี
การค้ามนุษย์ เป็นต้น
(๒) ประเด็นภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสถานภาพสตรีระดับชาติ
(๓) ประเด็นภายใต้แผนพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๔) ประเด็น ต่ อ เนื่ อ งจากการประชุ ม สมัช ชาสตรี ใ นปี ที่ ผ่ านมา หรื อประเด็ น อื่ น ใดที่ ส่ ง
ผลกระทบโดยตรงต่อสตรีโ ดยรวม หรืออาจเล็งเห็น ได้ว่าปัญ หาที่พ บนั้นมีความสําคัญ สมควรได้รับ
การเสนอให้มีการผลักดันให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อนําไปสู่การแก้ไข
(๕) ประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน
ข้อ ๙ ในการประชุม สมัช ชาสตรีแ ห่งชาติ จะต้องเปิด กว้างให้ผู้ เข้า ร่ว มประชุมมาจาก
ทุก ภาคส่ ว นที่เ กี่ย วข้ อง ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
และประชาชนทั่วไป โดยคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายอย่างเหมาะสมเป็นสําคัญ เพื่อให้ได้ข้อเสนอ
ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการประชุมจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม มีส่วนร่วมและนําไปสู่ฉันทามติร่วมกัน โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ สามารถนําไปสู่
การปฏิบัติและเผยแพร่สู่สาธารณะได้
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ข้อ ๑๐ ให้มีการเผยแพร่ข้ อมูลข่ าวสารในการประชุมสมั ชชาสตรีแ ห่ง ชาติ ด้ว ยรูปแบบ
และช่องทางที่เหมาะสม ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
การเรี ย นรู้อ ย่า งสร้า งสรรค์ นํา ไปสู่ก ารกํา หนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ แ ละแนวทางในการส่ งเสริ ม
และประสานงานสตรี
ข้อ ๑๑ ให้มีการติด ตามและผลักดัน ข้อเสนออย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้การประชุม
สมัชชาสตรีแห่งชาติเป็น เวทีแ สดงความคิด เห็น ที่เกิด ประโยชน์และนําไปสู่การส่งเสริมศักยภาพสตรี
และความเสมอภาคหญิงชายอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ชุมชน ท้องถิ่น หรือประชาสังคม
(๒) องค์กรธุรกิจ
(๓) องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
(๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐบาล รัฐสภา หรือพรรคการเมือง
(๗) องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ สํานักงานอาจให้การสนับสนุน ในด้ านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในการจัด ให้ มี
สมัชชาสตรีและหรือการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ดังนี้
(๑) การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ ได้ แ ก่ สนั บ สนุ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่ปรึกษา รวมทั้งเอกสารข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์ด้านสตรีในปัจจุบัน
และสื่อทางวิชาการในรูปแบบอื่น
(๒) การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดทําหรือให้คําแนะนําในการจัดทํา
สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ หรือสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสมัชชาสตรี
ต่อสาธารณะตามความเหมาะสม
(๓) การสนับสนุนงบประมาณ
(๔) การสนับสนุนการประสานงาน เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น
(๕) การสนับสนุนการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย กสส. และ กยส.
(๖) การสนับสนุนด้านอื่นโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
ข้อ ๑๓ การขอรับการสนับสนุนตามข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงาน สําหรับผู้ยื่นคําขอที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขต
จังหวัด อื่น ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งผู้ยื่นคําขอ
มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่
ข้อ ๑๔ ในการสนับสนุน ด้ว ยงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ให้มีสมัชชาสตรีหรือ
การประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ และหากมีงบประมาณเหลือจ่าย
ให้ผู้รับการสนับสนุนคืนเงินนั้นแก่สํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนิน การจัดให้มีสมัชชา
สตรีหรือการประชุมสมัชชาสตรีแล้วเสร็จ
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ข้อ ๑๕ สํานักงานอาจจัดให้มีการประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคก็ได้
ในการประชุมสมัชชาสตรีร ะดับจังหวัด และระดับภาค ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

