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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการส ง เสริ ม และ
ประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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
ประสานงานสตรีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและประสานงานสตรี
และสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“สมัชชาสตรี” หมายความวา การรวมกลุมของสตรี องคกรสตรี และภาคประชาชนจาก
ทุกภาคสวนของสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรูอยางสรางสรรค เพื่อนําไปสู
การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสตรี
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
สถานภาพสตรีแหงชาติ
ขอ ๖ ใหมี คณะกรรมการนโยบายและยุ ทธศาสตร การพัฒ นาสถานภาพสตรีแ หง ชาติ
เรียกโดยยอวา “กยส.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
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(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแหง ชาติ ผูอํ านวยการสํา นักงบประมาณ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
และประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานการ
คุมครองและพิทักษสิทธิสตรี ดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดานสื่อมวลชน ดานสุขภาพ
อนามัย ดานการศึกษา และดานกฎหมาย อยางนอยดานละหนึ่งคน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปน สตรี
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และรองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) คนหนึ่ง เปนรองประธานกรรมการ
คนที่สอง
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีความประพฤติเหมาะสมที่จะทําหนาที่สงเสริมและประสานงานสตรี
(๓) ไมเคยเปนผูตองหาหรือจําเลยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว
(๔) ไมเปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกเพราะกระทําความผิด
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
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(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖ (๔) มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป และ
อาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และมีการแตงตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๗ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แต
ในกรณีที่วาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
จะไม แ ต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทนตํ า แหน ง ที่ วา งนั้ น ก็ไ ด และในกรณี นี้ ใ หค ณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
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 ๙ นอกจากการพน จากตํา แหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุ ณวุ ฒิต ามข อ ๖ (๔)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๑๐ การประชุมของ กยส. จะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสองครั้ง และตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู ในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปน ประธานในที่ประชุม หากรองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ ให กยส. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานสตรี
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และแผนระดั บ ชาติ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดใหมีสมัชชาสตรี
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประชุมสมัชชาสตรีแหงชาติ
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติเกี่ยวกับ
การสงเสริม ศักยภาพสตรี ความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงและชายในสังคม พรอมทั้ง
เปดเผยตอสาธารณชนและรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ ปละครั้ง
(๖) เสนอความเห็น ตอคณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐ มนตรีเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย
นโยบาย แผนงานและโครงการต า ง ๆ ของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ต อ การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพสตรี
ความเสมอภาคและความเป น ธรรมของหญิ ง และชายในสั ง คม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
(๗) เสนอความเห็น และขอสังเกตตอคณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐ มนตรีเกี่ยวกับมาตรการ
กลไก การเสนอใหมีกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย หรือจุดยืนและทาทีของประเทศไทยในระดับชาติ
และนานาชาติในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริม ศักยภาพสตรี ความเสมอภาคและความเปน ธรรม
ของหญิงและชายในสังคม
(๘) กําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประสานงานและชวยเหลือกิจการของหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน ภาคประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาคและความเปนธรรม
ของหญิงและชายในสังคม
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(๙) เชิญขาราชการ พนักงาน ลู กจาง ผูปฏิบัติ งานอื่น ในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริง รวมทั้งขอเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุก รรมการเพื่อพิจ ารณาหรือปฏิบั ติการอยางหนึ่ง อยางใดตามที่ กยส.
มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานกิจการสตรีแ ละสถาบัน ครอบครัวทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
ของ กยส. โดยมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
(๒) สงเสริม สนับสนุนและประสานงานดานนโยบายและยุทธศาสตรกับหนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี
(๓) สํารวจ ศึกษา วิเคราะหขอมูล และสถานการณเกี่ยวกับสตรี เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอ
กยส.
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กยส. มอบหมาย
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กยส.
หมวด ๒
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี
ขอ ๑๔ ใหมี คณะกรรมการสง เสริ ม การพั ฒนาสถานภาพสตรี เรี ยกโดยยอว า “กสส.”
ประกอบดวย
(๑) รองประธาน กยส. คนที่สอง เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
ผู แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม ผู แ ทนกระทรวงแรงงาน ผู แ ทนกระทรวงวั ฒ นธรรม ผู แ ทน
กระทรวงศึ กษาธิก าร ผู แ ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ ทนสํ านัก งานตํา รวจแห งชาติ และผู แ ทน
กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
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(๓) ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ง ประธาน กยส. แต งตั้ ง จากบุ คคลตามข อ ๖ (๔) จํา นวนห า คน
เปนกรรมการ
(๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ขาราชการซึ่งผูอํานวยการแตงตั้ง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิต ามขอ ๑๔ (๓) พ น จากตํา แหนง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน กยส. ใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กสส. ดวย
ขอ ๑๖ ใหนําความในขอ ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมของ กสส. โดยอนุโลม เวนแต
การประชุมตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสี่ครั้ง
ขอ ๑๗ ให กสส. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติตามที่ไดรับมอบหมายจาก
กยส.
(๒) สงเสริม ใหมีการพัฒ นา การวิจัย และการจัดการความรูเกี่ยวกับสตรีอยางเปน ระบบ
และสงเสริมการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลของสตรี และขอมูลจําแนกเพศหญิงชาย
(๓) จัดใหมีการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและสมัชชาสตรีระดับชาติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ กยส. กําหนด
(๔) เสนอแนะแนวทางการสงเสริมและพัฒนาสตรีตอ กยส.
(๕) ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ประสาน และชวยเหลือกิจการของหนวยงานของรัฐ
เอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานสตรี
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กยส. มอบหมาย
ขอ ๑๘ ให สํ า นั ก ส ง เสริ ม ความเสมอภาคหญิ ง ชาย สํ า นั ก งานกิ จการสตรี แ ละสถาบั น
ครอบครัว ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ กสส.
ขอ ๑๙ ให กสส. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชุม สมัช ชาสตรีระดับจังหวัดและ
ระดับชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยเปนการรวมกลุมของสตรี องคกรสตรี และภาคประชาชนจาก
ทุกภาคสวนของสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรูอยางสรางสรรค เพื่อนําไปสู
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การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสตรี และเพื่อสงเสริม
ประสานงาน ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประสานงานแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสตรี
การประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติตองเปดโอกาสใหตัวแทนกลุมหรือองคกรสตรีระดับจังหวัด
และภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมอยางกวางขวาง
ขอ ๒๐ ให กสส. รวบรวมความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสตรี
ระดับชาติ เสนอตอ กยส. เพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจารณาใชเปน แนวทางในการกําหนดนโยบาย
การบริหาร หรือการแกไขปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

