
 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
พ.ศ.  ๒๕๓๘  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และอํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริม
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  ผู้นําชุมชน  องค์กรชุมชน  และเครือข่ายองค์กรชุมชน  
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพฒันาสตร ี 

พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓  คณะกรรมการพัฒนาสตรี  มี  ๕  ระดับ  คือ  หมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  และภาค  
โดยแต่ละระดับ  ประกอบด้วยตําแหน่งดังนี้  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์  
และตําแหน่งอ่ืนตามความจําเป็นและเหมาะสม   

หมู่บ้าน  หมายความรวมถึงชุมชนในเขตเทศบาลด้วย 
ภาค  หมายถึง  ภาคตามภูมิศาสตร์  ประกอบด้วย  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกคําว่า  “สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล”  ในข้อ  ๕  ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  โดยให้ใช้คําว่า  “สภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหรือสภาเทศบาล”  แทน   

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกคําว่า  “คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ”  ในข้อ  ๖  (๓)  และข้อ  ๖  (๑๐)  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  โดยให้ใช้คําว่า  “คณะกรรมการ
บรหิารงานอําเภอแบบบูรณาการ  (ก.บ.อ.)”  แทน 

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๖  (๑๒)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
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“(๑๒)  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  ร่วมกับส่วนราชการระดับอําเภอ  เพื่อทบทวน
นโยบาย  กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา  และการพัฒนาสตรีอําเภอ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  (๑)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  (๑)  กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานโดยประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ในการสนับสนุนองค์กรสตรี” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิก  คําว่า  “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด”  ในข้อ  ๗  (๔)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  โดยให้ใช้คําว่า  “คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.จ.)”  แทน 

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๗  (๑๔)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘   

“(๑๔)  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด  เพื่อทบทวน
นโยบาย  กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา  และการพัฒนาสตรีจังหวัด  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”   

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๗/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พฒันาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘   

“ข้อ  ๗/๑  คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค  เรียกโดยย่อว่า  “กพสภ.”  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภายในภาคนั้นจังหวัดละหนึ่งคน  โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้แต่งตั้ง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  และกรมการพัฒนาชุมชน   
(๒) วิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก้ไข  และจัดทําแผนงาน  โครงการเร่งด่วน  หรือ  

กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเสนอ 
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  (กพสจ.)  ของกลุ่มจังหวัดภายในภูมิภาค 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม  องค์กรต่าง ๆ  ในการพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชน  รวมทั้ง

กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ  เขตกลุ่มจังหวัดภายในภูมิภาค 
(๕) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ  ๘  (๕)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  

พ.ศ.  ๒๕๓๘   
ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๙/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ

พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
“ข้อ  ๙/๑  วิธีการได้มาซ่ึงคณะกรรมการพฒันาสตรีแต่ละระดบั  ให้มีการจัดเวที  หรือประชุมสตรี

ในแต่ละระดับ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ

พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ  ๑๑  ให้นายอําเภอ  ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  แล้วแต่กรณี  พิจารณาให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ได้รับแต่งตั้ง
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามขอ้  ๘ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ไปจากหมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  หรือภาค  ที่ตนประกอบอาชีพอยู่เกินสามเดือน 
(๕) คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับแล้วแต่กรณี  มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ

คณะกรรมการ  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
แก่หมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  หรือจังหวัด” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๓  คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  อาจมีที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม”   
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ

พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
“ข้อ  ๑๖  โครงการต่าง ๆ  ที่ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ  

ระเบียบอ่ืนของทางราชการ  เพื่อดําเนินงานในหมู่บ้านและตําบลให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
หรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอร่วมกับองค์กรสตรีเป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินงาน” 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๗  ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน  ส่งเสริม  สนับสนุนทางด้านวิชาการ   
และพัฒนาความรู้  แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง  เพื่อให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  และสามารถนําไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๐  ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับรายงานผลการปฏิบัติงานให้อําเภอ  จังหวัด  
กรมการพัฒนาชุมชน  และกระทรวงมหาดไทยทราบแล้วแต่กรณี  ตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนด  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 

ข้อ ๑๘ บรรดากิจการใดที่ได้ดําเนินการไปก่อนมีการยกเลิกตามระเบียบนี้  ให้คงมีผลต่อไป 
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําระเบียบนี้ไปใช้ได้โดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


