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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
พ.ศ. 2538 

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

 กรมการพัฒนาชุมชน ไดเริ่มดําเนินงานพัฒนาสตรีในชนบทตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มา
ตั้งแต พ.ศ. 2505 จนถึงปจจุบัน โดยยึดนโยบายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใหมีความพรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมี
สวนรวมในสังคม โดยกระตุนใหสตรีมีความคิดริเริ่ม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความกระตือรือรน 
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถชวยตนเองและครอบครัวได ตลอดจนมีความรูในการประกอบอาชีพ
และมีสวนรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดตั้งและพัฒนาองคกรสตรีในแตละระดับ เพื่อเปนแกนนํา
ในการคิด ตัดสินใจ วางแผนแกไขปญหาชนบทและการพัฒนาสตรี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบและอนุมัติใหประกาศใชปฏิญญาสตรีไทยอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2537 โดยให
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนรวมมือกันในการพัฒนาสตรี 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี   
พ.ศ. 2538” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 ใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีมี 4 ระดับ คือ  หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
ประกอบดวย ผูมีตําแหนงทางการบริหารดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ 
และตําแหนงอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ 4 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เรียกชื่อโดยยอวา “กพสม.” ประกอบดวย สตรีท่ี
ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานนั้น มีจํานวนอยางนอยเกาคนแตไมเกินสิบหาคน โดยให
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
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(1) สํารวจปญหาความตองการของสตรีในหมูบาน 
(2) เสนอปญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี 
(3) เสนอแผนงานโครงการแกคณะกรรมการหมูบาน (กม.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา

ตําบล 
(4) สนับสนุนกิจกรรมในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรี เด็ก 

และเยาวชน  
(5) ปฏิบัติงานโครงการรวมกับกลุมสตรีในหมูบาน 
(6) จัดทําทะเบียนครุภัณฑขององคกรสตรีท่ีรับผิดชอบ 
(7) ติดตามผลและประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
(8) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ขอ 5 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล เรียกชื่อโดยยอวา “กพสต.” ประกอบดวย ประธาน 
และกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน หมูบานละสองคน โดยใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรีในตําบล 
(2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข 
(3) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี

หมูบานเสนอ แลวนําเสนอสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาตําบล 5 ป และแผนพัฒนาตําบลประจําป 

(4) ประสานงานกับสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานภาครัฐบาล
และเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตางๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมท้ัง
กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในตําบล 

(6) ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในตําบล 
(7) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค 
(8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล 
(9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล 
(10) ดําเนินงานอื่น ตามที่สภาตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบล และทางราชการ

มอบหมาย 
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
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 ขอ 6 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ เรียกชื่อโดยยอวา “กพสอ.” ประกอบดวยประธาน 
และกรรมการพัฒนาสตรีตําบล ตําบลละสองคน และสตรีท่ีทําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของ
อําเภออีกจํานวนหาถึงสิบคน โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ 
(2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผนงานโครงการเรงดวนหรือ

กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลเสนอในแผนพัฒนา
ตําบลเสนอคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุน 

(3) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) หนวยงานภาครัฐบาลและ
เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตางๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมท้ัง
กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในอําเภอ 

(5) ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 

(6) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วันแมแหงชาติ 
วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสําคัญอื่นๆ ของ
ทางราชการ 

(7) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และแกไขปญหาอุปสรรค 
(8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ 
(9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ 
(10) ดําเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) และทางราชการ

มอบหมาย 
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ขอ 7 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เรียกชื่อโดยยอ “กพสจ.” ประกอบดวย ประธานและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อําเภอละสองคน และสตรีท่ีทําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของ
จังหวัดจํานวนหาถึงยี่สิบคน โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ในการสนับสนุนองคกรสตรีใน
ภูมิภาค 
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(2) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด 
(3) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผน โครงการเรงดวน และ

กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเสนอ 
(4) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) หนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 
(5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตางๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมท้ัง

กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในจังหวัด 
(6) ใหการสนับสนุนการดํา เนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอํ า เภอ 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 
(7) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วันแมแหงชาติ 

วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสําคัญอื่นๆ ของ 
ทางราชการ 

(8) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค 
(9) จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด 
(10) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด 
(11) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด 
(12) ดําเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดและทางราชการมอบหมาย 
(13) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ขอ 8 ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(1) เปนสตรีและมีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําในหมูบานนั้นมาแลวไมนอยกวาสามเดือน 
(4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญดวยความ

บริสุทธิ์ใจ 
(5) มีพื้นความรูไมต่ํากวาประถมศึกษาตอนตน หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา

ไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตน 
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(6) เปนนักพรต หรือนักบวช 
(7) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ 
(8) เปนผูประกอบสัมมาอาชีวะ ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 

 ขอ 9 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป นับแตวัน
แตงตั้งเปนตนไป และอาจไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงานตอไปไดอีก 
 ขอ 10 การประชุมคณะกรรมการแตละระดับ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนงจึงจะเปนองคประชุม 
  มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 ขอ 11 ใหนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี พิจารณาใหบุคคลที่เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ไดรับแตงตั้งพนจากตําแหนงกอน
ครบวาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 8  
(2) ตาย  
(3) ลาออก 
(4) ไปจากหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ท่ีตนประกอบอาชีพอยูเกินสามเดือน 
(5) คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับแลวแตกรณี มีมติไมนอยกวาสองในสาม

ของคณะกรรมการ มีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด 

 ขอ 12 ในกรณีท่ีบุคคล ซึ่งเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ และมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยูไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหดําเนินการคัดเลือกขึ้น
ใหมแทนบุคคลเกาภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางตามวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ และ
ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง อยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนมาดํารงตําแหนงแทน 

 ขอ 13 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ อาจมีที่ปรึกษาไดตามความเหมาะสม โดยให
ผูมีอํานาจ มีคําสั่งแตงตั้งไดตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 
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 ขอ 14 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ มีหนาท่ีปรึกษาดานวิชาการ ระเบียบ
กฎหมาย และชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีแตละระดับรองขอ 

 ขอ 15 ใหเจาหนาท่ีของกรมการพัฒนาชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหสตรีท่ีมีลักษณะเปน
ผูนํา มีโอกาสเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ โดยพิจารณาจากสตรีท่ีมีลักษณะเปนผูนําท่ีอยูใน
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแตละระดับ 

 ขอ 16 โครงการตางๆ ท่ีกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี        
วาดวยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค พ.ศ. 2535 ดําเนินงานใน
หมูบานและตําบล ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ รวมกับ
องคกรสตรีเปนผูดําเนินงานและรับผิดชอบ 

 ขอ 17 ใหเจาหนาท่ีของกรมการพัฒนาชุมชนจัดฝกอบรม หรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดท่ีไดรับคัดเลือกและแตงตั้ง เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 18 ใหกรมการพัฒนาชุมชน เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรสตรีและการ
พัฒนาสตรี โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ ท้ังใน
สวนกลางและภูมิภาค ในการวางแผนและสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี 

 ขอ 19 ใหกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดรูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณขององคกรสตรี และ
บัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ โดยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ หรือผูซึ่งนายอําเภอมอบหมาย และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายเปนผูลงนามในบัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแตละระดับ 

 ขอ 20 ใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ รายงานผลการปฏิบัติงานใหอําเภอ จังหวัด 
และกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ของทุกป การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
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 ขอ 21 ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนใหเปนที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2538 
 

อารีย  วงศอารยะ 
(นายอารีย  วงศอารยะ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 


