
 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

1 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

 
 
 
 
 
 
 
โดยทีรั่ฐบาลมนีโยบายในการพัฒนาสตร ีโดยการ
จัดตัง้ “กองทนุพัฒนาบทบาทสตร”ี เพือ่เป็นแหลง่
เงนิทนุหมนุเวยีนสําหรับการลงทนุ การพัฒนา
อาชพี การสรา้งโอกาสในการทํางานและสรา้ง
รายได ้การพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืขา่ยสตร ี
การเพิม่บทบาทและสรา้งภาวะผูนํ้าสตร ีการรณรงค์
ใหส้งัคมเขา้ใจปัญหาสตรใีนทกุมติ ิการเฝ้าระวัง
ดแูลปัญหา และการชว่ยเหลอืเยยีวยาสตร ีการ
คุม้ครองและพทิักษ์สทิธ ิตลอดจนการสง่เสรมิและ
การพัฒนาไปสูก่ารสรา้งสวัสดภิาพ สวัสดกิารใหแ้ก่
สตร ีโดยผ่านองคก์รสตรใีนทกุจังหวัดของประเทศ
ไทย 
 เพือ่ใหก้ารบรหิารและดําเนนิกจิการ
ของกองทนุพัฒนาบทบาทสตรเีป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย  มปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑ (๘) 
แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตร ีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ีจงึวางระเบยีบไว ้ดังตอ่ไปนี้ 
 

 
หลักการ 

รา่งพระราชบัญญัตกิองทนุสง่เสรมิการพัฒนา
บทบาทและคณุภาพชวีติสตรแีหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

 
เหตผุล 

 
       โดยทีม่าตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิหบ้คุคล ยอ่มเสมอ
ภาคกันในกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมายเทา่เทยีมกัน เป็นสทิธมินุษยชน
ขัน้พืน้ฐาน อกีทัง้ประเทศไทยเป็นรัฐภาคใีน
อนุสญัญาการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรใีนทกุ
รปูแบบ ซึง่ประเทศไทยมพัีนธกจิทีจ่ะตอ้งกา
หนดมาตรการเกีย่วกับการขจัดการเลอืกปฏบิัติ
ทัง้มวลตอ่สตร ีและใหห้ลกัประกนัวา่สตรี
จะตอ้งไดรั้บสทิธปิระโยชน์และโอกาสตา่ง ๆ 
จากรัฐบนพืน้ฐานความเสมอภาคระหวา่งเพศ 
ปฏญิญาวา่ดว้ยการขจัดความรนุแรงตอ่สตร ี
ปฏญิญาปักกิง่เพือ่ความกา้วหนา้ของสตร ีและ
ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสตรกีบัการมสีว่นรว่มใน
การพัฒนาและสรา้งสรรคส์นัตภิาพ สมควร
สง่เสรมิการพัฒนาสตรเีป็นไปอยา่งบรูณาการ
และยั่งยนื และสนับสนุนบทบาทของสตรใีนการ
มสีว่นรว่มในการพัฒนาประเทศอยา่งเสมอภาค 
จงึจาเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตนิี ้

หลักการ 
     ใหม้กีฎหมายสง่เสรมิโอกาสและความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ 

 
 

เหตผุล 
   ความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย และการ
หา้มเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมเพราะเหตแุหง่
ความแตกตา่งในเรือ่งเพศ เป็นสทิธมินุษยชน
ขัน้พืน้ฐานทีใ่นรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย บัญญัตรัิบรองและคุม้ครองไว ้รวมถงึ
บัญญัตใิหม้าตรการทีรั่ฐกําหนดขึน้เพือ่ขจัด
อปุสรรคหรอืสง่เสรมิใหบ้คุคลสามารถใชส้ทิธิ
และเสรภีาพไดเ้ชน่เดยีวกับบคุคลอืน่ ยอ่มไม่
ถอืเป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรม อกีทัง้ 
ประเทศไทยยังเป็นรัฐภาคใีนอนุสญัญาขจัดการ
เลอืกปฏบิัตติอ่ผูห้ญงิในทกุรปูแบบ 
(Convention for the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women -
CEDAW) และไดใ้หส้ตัยาบันเป็นรัฐภาคตีัง้แต ่
พ.ศ. 2528 และพธิสีารเลอืกรับอนุสญัญาวา่
ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรฯีไปตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2543 ซึง่ประเทศไทยมพัีนธกจิในการ
สรา้งมาตรการและกฎหมายตา่งๆ เพือ่ขจัดการ
เลอืกปฏบิัตทิกุรปูแบบตอ่ผูห้ญงิ  และเป็น
พันธกรณีของรัฐภาคทีีจ่ะใหห้ลักประกันวา่  
อนุสญัญานี้ จะสามารถปฏบิัตไิดอ้ยา่งเต็มทีใ่น
ระบบนติบิัญญัตขิองรัฐภาค ี จงึเห็นควรใหม้กีาร
ตราพระราชบญัญัตนิี ้เพือ่บรูณาการมติเิพศ
ภาวะในการดําเนนินโยบายของประเทศ เพือ่ให ้
มกีารสง่เสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหวา่ง
เพศในทกุบรบิทของสงัคม ทัง้ในครอบครัว  
ชมุชน  และสงัคม  โดยใหม้กีารกําหนด
นโยบาย  มาตรการ  กลไก แผนปฏบิัตงิาน  

 
ขอ้สงัเกต: 

 
ทัง้ 3  รา่งตา่งอา้งเหตผุล
เดยีวกนัคอื 
๑. รธน. มาตรา ๓๐ วา่ดว้ย

เรือ่งความเสมอภาคหญงิ
ชาย 

๒. รา่ง พรบ. สง่เสรมิการ
พัฒนาสตรอีา้งถงึ 
CEDAW เชน่เดยีวกับ 
รา่ง พรบ. สง่เสรมิโอกาส 
(ฉบับประชาชน) ขณะที ่
รา่ง พรบ. ความเทา่เทยีม 
(รัฐ/ พม.) ไมก่ลา่วถงึ 
CEDAW 

๓. รา่ง พรบ. สง่เสรมิการ
พัฒนาสตรอีา้งถงึ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบับท ี
๑๑ เพิม่ดว้ย 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 
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จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์
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คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

2 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

และประสานการดําเนนิงานเพือ่สง่เสรมิโอกาส
และความเสมอภาคระหวา่งเพศอยา่งแทจ้รงิ   
ตลอดจนการคุม้ครองและป้องกันมใิหม้กีาร
เลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศในดา้น
ตา่ง ๆ  รวมถงึการชว่ยเหลอืคุม้ครองและ
บรรเทาทกุขแ์กผู่เ้สยีหายจากการเลอืกปฏบิัติ
โดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศตาม
พระราชบัญญัตนิี้  ไมว่า่เป็นการเลอืกปฏบิัตใิน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และในทกุระดับ  จงึ
จําเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตนิี้ 
 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหง่
พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ีจงึวางระเบยีบไว ้ดังตอ่ไปนี ้
 

 
     โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ย
สง่เสรมิการพัฒนาสตรแีหง่ชาต ิ
 
    พระราชบัญญัตนิี้มบีทบัญญัตบิางประการ
เกีย่วกับการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 
ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย บญัญัตใิหก้ระทําไดโ้ดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 

 
 

 

      โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหวา่ง
เพศ 
   พระราชบัญญัตนิี้มบีทบัญญัตบิางประการ
เกีย่วกับการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 
ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒และ
มาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทยบญัญัตใิหก้ระทําไดโ้ดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 

 

 
ขอ้สงัเกต: 
๑. ทัง้ 2  รา่ง กม. ตา่งอา้ง

หลักการจํากัดสทิธแิละ
เสรภีาพของบคุคลใน 
รธน. มาตรา ๒๙, ๓๒ 
และ ๓๓ เหมอืนกัน 

๒. แตร่า่งระเบยีบ สนร.ฯ
อาศัยอํานาจใน ม.๑๑
(๘) แหง่ พรบ. ระเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๓๘  

 

ขอ้  ๑  ระเบยีบนี้ เรยีกวา่  “ระเบยีบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิี้เรยีกวา่ 
“พระราชบญัญัตสิง่เสรมิการพัฒนาสตรี
แหง่ชาต ิพ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิี้เรยีกวา่ 
พระราชบญัญัตสิง่เสรมิโอกาสและความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ พ.ศ....  

มาตรา ๑/ขอ้ ๑ : ชือ่ กม. 

ขอ้  ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้ังคับตัง้แตวั่นถัดจากวัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ชบ้ังคับเมือ่
.............................................................
.............. 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ชบ้ังคับเมือ่พน้
กําหนดเกา้สบิวันนับแตวั่นประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้สงัเกต: 
๑. รา่ง พ.ร.บ. กองทนุฯ 

ไมไ่ดร้ะบวัุนบังคับใช ้
๒. รา่งระเบยีบ สนร.ฯ ระบุ

วันถัดจากวันประกาศใน



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี
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คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ
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ราชกจิจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 

๓. รา่ง พรบ. สง่เสรมิฯ 
(ฉบับประชาชน) ระบ ุ90 
วัน นับแตวั่นประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บังคับอืน่
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ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ช ้
พระราชบัญญัตนิี้แทน 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บังคับอืน่
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คํานยิาม 
หมวด ๑ 

ขอ้ความทัว่ไป 

ขอ้  ๔  ในระเบยีบนี ้

         “กองทนุ” หมายความวา่   กองทนุพัฒนา
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คํานยิาม 
 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิี ้
 
 
“กองทนุ” หมายความวา่ กองทนุสง่เสรมิการ
พัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรแีหง่ชาต ิ
 
 
 
 

คํานยิาม 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี ้
  
 

“กองทนุ” หมายความวา่ กองทนุ
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“กองทนุ” ของ รา่ง พรบ.
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  “สมาชกิ” หมายความวา่  สตรที ีม่สีญัชาตไิทย 
และมอีายตุ ัง้แตส่บิหา้ปีบรบูิรณข์ึน้ไป ทีข่อขึน้
ทะเบยีนสมคัรเป็นสมาชกิของกองทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๔ ใหส้ตรไีดรั้บการสง่เสรมิพัฒนา
บทบาทและคณุภาพชวีติตลอดจนไดรั้บการ
คุม้ครอง และโอกาสในการมสีว่นรว่มตามที่
บัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตนิี ้หรอืกฎหมายอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเทา่เทยีม โดยไมม่กีารเลอืก
ปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมเพราะเหตแุหง่ความ
แตกตา่งในเรือ่งถิน่กาเนดิ เชื้อชาต ิภาษา เพศ 
อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ 
สถานะของบคุคลฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม 
ความเชือ่ทางศาสนาและวัฒนธรรม การศกึษา
อบรม ความคดิเหน็ทางการเมอืง การเกดิ หรอื
สถานะอืน่ของสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       “เพศ” หมายความวา่ ลกัษณะทาง
ชวีภาพของหญงิหรอืชายทีม่มีาแตกํ่าเนดิ 
       “เพศภาวะ” หมายความวา่ ภาวะความ
เป็นหญงิความเป็นชายทีถ่กูกําหนดโดยปัจจัย
แวดลอ้ม สงัคมและวัฒนธรรมในชว่งเวลาหนึง่  ๆ
       “การสง่เสรมิโอกาสและความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ ” หมายความวา่ การกําหนด
นโยบาย นโยบายสาธารณะ แผนงาน 
แผนปฏบิัตกิาร กลไก มาตรการ หลักเกณฑ ์
วธิดํีาเนนิการ เพือ่สง่เสรมิโอกาสและการเขา้ถงึ
ซึง่สทิธดิา้นตา่งๆ ดว้ยความเสมอภาคและการ
เขา้ถงึโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกันระหวา่งเพศ  
ตลอดจนคุม้ครอง ป้องกันการเลอืกปฏบิัตโิดย
ไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ ทัง้นี้ไมว่า่จะเป็นการ
ดําเนนิการของภาครัฐ หรอืภาคเอกชน   
  
       “การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม
ระหวา่งเพศ” หมายความวา่ การกระทําหรอืไม่
กระทําการใดอันเป็นการแบง่แยก การกดีกัน 
การไมย่อมรับ หรอืการจํากัดสทิธปิระโยชน์ใดๆ 
ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยปราศจาก
ความชอบธรรม เพราะเหตทุีบ่คุคลนัน้เป็นเพศ
ชายหรอืเพศหญงิ หรอืมอีัตลักษณ์ทางเพศหรอื
มกีารแสดงออกซึง่แตกตา่งจากเพศโดยกําเนดิ
อันเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน   
 
         “ความรุนแรงเนือ่งจากเพศหรอืเพศ
ภาวะ” หมายความวา่ การกระทําใดๆ เนือ่งดว้ย
เพศหรอืเพศภาวะจนกอ่ใหเ้กดิหรอืน่าจะ
กอ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่รา่งกาย จติใจ เพศ หรอื
เสือ่มเสยีตอ่สทิธเิสรภีาพ ชือ่เสยีงเกยีรตคิณุ 
หรอืขดัขวางการเขา้ถงึ การใช ้หรอืได ้
ประโยชน์ซึง่สทิธปิระโยชน์หรอืโอกาสทีค่วรได ้
โดยชอบและใหห้มายความรวมถงึการคกุคาม

ความแตกตา่งของ “สตร”ี 
ของทัง้ 3 รา่ง กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

5 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเพศดว้ย  
 
         “การคกุคามทางเพศ” หมายความวา่ 
การกระทําใด ๆ ดว้ยวาจา ถอ้ยคํา ทา่ทาง 
แสดงดว้ยเสยีง รปูภาพ เอกสาร ขอ้มลูทาง
อเิล็กทรอนกิสต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส ์หรอืสิง่ของลามกอนาจาร
เกีย่วกับเพศ หรอืกระทําการอยา่งอืน่ในทํานอง
เดยีวกันโดยประการทีน่่าจะทําใหผู้อ้ ืน่ไดรั้บ
ความเดอืดรอ้นรําคาญ ไดรั้บความอับอายหรอื
รูส้กึวา่ถกูเหยยีดหยามและใหห้มายรวมถงึการ
ตดิตามรังควาญหรอืการกระทําการใดที่
กอ่ใหเ้กดิบรรยากาศไมป่ลอดภัย โดยปราศจาก
เหตอุันสมควร 
       
  “ผูท้ ี่ควรไดร้บัการสง่เสรมิโอกาสเป็น
พเิศษ” หมายความวา่ หญงิทีด่อ้ยโอกาสใน
การเขา้ถงึสทิธดิา้นตา่ง ๆ และในการเขา้ถงึ
ทรัพยากร  หญงิทีอ่ยูใ่นภาวะยากลําบาก 
รวมถงึ ผูท้ีไ่ดรั้บความรนุแรงเนื่องจากเพศหรอื
เพศภาวะและการปฏบิัตอิันไมเ่ป็นธรรม 
เด็กผูห้ญงิ หญงิพกิาร หญงิทพุพลภาพ หญงิ
วกิลจรติ หญงิสงูอาย ุหญงิตัง้ครรภ ์หญงิอยู่
รว่มกับเชือ้เอชไอวเีอดสห์ญงิทีต่อ้งเลีย้งดบูตุร
โดยลําพัง หญงิทีม่คีวามแตกตา่งทางชาตพัินธุ ์
บคุคลทีม่อีัตลักษณ์ทางเพศหรอืมกีาร
แสดงออกหรอืมเีพศภาวะซึง่แตกตา่งจากเพศ
โดยกําเนดิ 
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ดําเนนิงานและมผีลงานเกีย่วกับการทํางาน การฝึก
อาชพี การพัฒนา การชว่ยเหลอื หรอืการคุม้ครอง
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“คณะกรรมการ ” หมายความวา่  
คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรแีหง่ชาต ิ

  “กรรมการ ” หมายความวา่ 
กรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรแีหง่ชาต ิ

“องคก์รเครอืขา่ยสตร”ี หมายความวา่ 
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิองคก์รเครอืขา่ย
สตรกีรงุเทพมหานคร องคก์รเครอืขา่ยสตรี
จังหวัด องคก์รเครอืขา่ยสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ 
คณะกรรมการสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรแีหง่ชาต ิ
 
 
 

“องคก์รเอกชน” หมายความวา่ องคก์รที่
ไมใ่ชห่น่วยงานของรัฐ 
 
“หนว่ยงานของรฐั” หมายความวา่ ราชการ
สว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค องคก์รปกครอง
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หน่วยงานอืน่ของรัฐ 
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คณะกรรมการสง่เสรมิโอกาสและความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศแหง่ชาต ิ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคีณะกรรมการเหมอืนกัน 
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โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
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กองทนุทีค่ณะกรรมการแตง่ตัง้       

   “คณะกรรมการประเมนิผล ” 
หมายความวา่ คณะกรรมการประเมนิผล
ทีค่ณะกรรมการแตง่ตัง้ 

   “คณะกรรมการกองทนุพฒันา
บทบาทสตรจีงัหวดั ” หมายความวา่ 
คณะกรรมการดําเนนิงานกองทนุพัฒนาบทบาท
สตร ีในเขตทอ้งทีจั่งหวัด 

   “คณะกรรมการกองทนุพฒันา
บทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ” หมายความวา่ 
คณะกรรมการดําเนนิงานกองทนุพัฒนาบทบาท
สตร ีในเขตทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร 

   “คณะกรรมการกองทนุพฒันา
บทบาทสตรตีาํบล” หมายความวา่  คณะกรรมการ
ดําเนนิงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีในเขต
ทอ้งที่ ตําบล 

      “คณะกรรมการตดิตามและ
สนบัสนุนการดาํเนนิงานจงัหวดั”  หมายความวา่  
คณะกรรมการตดิตามและสนับสนุนการดําเนนิงาน
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีในเขตทอ้งทีจั่งหวัด 

 

   “ผูอ้ํานวยการ ” หมายความวา่  
ผูอํ้านวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรแีหง่ชาต ิ

 “สํานกังาน ”  หมายความวา่   
สํานักงานคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
แหง่ชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ผูอ้ํานวยการ” หมายความวา่ ผูอ้านวยการ
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"เลขาธกิาร" หมายความวา่ เลขาธกิาร
สํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิโอกาสและ
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ 

 
 

    “สํานกังาน” หมายความวา่ สํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิโอกาสและความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ผูอํ้านวยการ VS เลขาธกิาร” 
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“รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รัฐมนตรผีูรั้กษาการ
ตามพระราชบญัญัตนิี้ 
 
 

 
 
“ศาล” หมายความวา่ ศาลเยาวชน
และครอบครัว และใหม้อํีานาจ
พจิารณาพพิากษาเฉพาะคา่เสยีหาย
ทางแพง่ตามพระราชบัญญัตนิี้ 

   
 “พนกังานเจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ 
ผูซ้ ึง่รัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหป้ฏบิัตกิารตาม
พระราชบญัญัตนิี้ 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

แหง่ชาต ิ
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาบทบาท

และคณุภาพชวีติสตรแีหง่ชาต ิ
 

หมวดที ่๓ 
คณะกรรมการสง่เสรมิโอกาสและความ

เสมอภาคระหวา่งเพศแหง่ชาต ิ
 

 

 ขอ้  ๑๐  ใหม้คีณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรแีหง่ชาต ิเรยีกโดยยอ่วา่ “คกส.” ประกอบดว้ย 

    (๑) นายกรัฐมนตร ีหรอืผูท้ี่
นายกรัฐมนตรมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

    (๒) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์รัฐมนตรปีระจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีเป็นรอง
ประธานกรรมการ 

        (๓) กรรมการโดยตําแหน่งจํานวนสบิคน 
ไดแ้ก ่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี ปลัด
กระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ เลขาธกิาร
คณะกรรมการ กฤษฎกีา  ผูอํ้านวยการสํานัก
งบประมาณ  อธบิดกีรมการพัฒนาชมุชน 

มาตรา ๖ ใหม้คีณะกรรมการสง่เสรมิการพัฒนา
บทบาทและคณุภาพชวีติ สตรแีหง่ชาต ิเรยีก
โดยยอ่วา่ “คสช.” ประกอบดว้ย 
(๑) นายกรัฐมนตรเีป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษยเ์ป็นรองประธาน
กรรมการคนทีห่นึง่ 
(๓) รองประธานกรรมการคนทีส่องซึง่กรรมการ
ตาม (๖) (๗) เลอืกกันเอง 
 
 
(๔) ปลัดสานักนายกรัฐมนตร ีปลัด
กระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงยตุธิรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลดักระทรวงวัฒนธรรม ปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงสาธารณสขุ และ
เลขาธกิารสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

มาตรา ๒๐ ใหม้คีณะกรรมการสง่เสรมิโอกาส
และความเสมอภาคระหวา่งเพศแหง่ชาต ิเรยีก
โดยยอ่วา่ "คณะกรรมการ สคพช." 
ประกอบดว้ย 
 (๑) นายกรัฐมนตรเีป็นประธาน
กรรมการ  
 (๒) รัฐมนตรปีระจําสํานัก
นายกรัฐมนตรรีองประธานกรรมการ 
  
 
    (๓) ปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลดักระทรวงยตุธิรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลดักระทรวงวัฒนธรรม  ปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ผู ้
บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิอยัการสงูสดุ

ขอ้สงัเกต: 

ประธานและรองประธาน  

และ 

๑. นายกฯ เป็นประธาน
คณะกรรมการ ทัง้ 3 รา่ง 

๒. รา่ง พรบ. กองทนุให ้
รมว. พม. เป็นรอง
ประธานคนที ่1 และให ้
กรรมการจากภาค
ประชาชน (ตาม (6) และ 
(7) เป็นรองประธานคนที ่
2  

๓. รา่ง พรบ. สง่เสรมิฯ 
(ฉบับประชาชน ให ้
รัฐมนตรปีระจําสํานัก



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี
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ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

9 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

ผูอํ้านวยการสํานักงานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชน
เมอืงแหง่ชาต ิ และประธานสภาสตรแีหง่ชาตใิน
พระบรมราชนูิปถัมภ ์เป็นกรรมการ 

 

    (๔) กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่มาจาก
ผูแ้ทนองคก์รสตรจํีานวนสบิหา้คน โดยกระจายตาม
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หา้คน 
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(๖) ใหผู้อํ้านวยการสํานักงานกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรแีหง่ชาต ิและผูอํ้านวยการ
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คณะกรรมการก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรฐัมนตรี
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จากองคก์รสตร ีสมาคม และมลูนธิ ิทีเ่ป็นนติ ิ
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หา้คน  
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กรรมการโดยตําแหน่ง มบีาง
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กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
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แตง่ตัง้ของ

5 
คน 
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ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 
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              ขอ้  ๑๔  การประชมุของคณะกรรมการ  
ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 
 ในการประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน

กรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธาน
กรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการทําหนา้ทีแ่ทน
ตามลําดบั ถา้ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคน
หนึง่ข ึน้ทําหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุแทน 

 
  การวนิจิฉัยชีข้าดของที่ประชมุใหถ้อื

เสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่ใหม้หีนึง่เสยีงใน
การลงคะแนน    ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธาน
ในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีง
ชี้ขาด 

 
 

 
ใหผู้อํ้านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และใหผู้อ้านวยการแตง่ตัง้พนักงานหรอืลกูจา้ง
ขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตเิป็น
ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการสรรหา 
และการแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุติาม (๕) 
และการคัดเลอืกและการแตง่ตัง้กรรมการตาม 
(๖) และ (๗) ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
กําหนด 
 
 
มาตรา ๑๑ การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมี
กรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 
       ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่
ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหร้อง
ประธานกรรมการคนทีห่นึง่เป็นประธานในที่
ประชมุ ถา้รองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ไมอ่ยู่
ในทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ให ้
รองประธานกรรมการคนทีส่องเป็นประธานในที่
ประชมุ ถา้รองประธานกรรมการคนทีส่องไมอ่ยู่
ในทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ให ้
กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่ข ึน้
ทาหนา้ทีแ่ทน 
      การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีง
ขา้งมาก กรรมการคนหนึง่ใหม้เีสยีงหนึง่เสยีงใน
การลงคะแนนยกเวน้ผูแ้ทนของกรรมการตาม 
(๑) (๒) และ (๔) ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ถา้
คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละสี่

 
 
 ใหเ้ลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการมี
อํานาจแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีใ่นสํานักงานจํานวนไม่
เกนิสองคนเป็นผูช้ว่ยเลขนุการ 
 
 

นายกรัฐมนตร!ี 

รา่ง พ.ร.บ. กองทนุฯ 
กําหนดใหม้กีรรมการทีเ่ลอืก
กันเองจาก “องคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต”ิ 10 คน  และ
จาก “องคก์รสตรทีีจ่ดแจง้” 
ไวอ้กี 20 คน 

โดยใหรั้ฐมนตร ี(พม.) 
กําหนด “หลักเกณฑก์ารจด
แจง้องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่
ประเทศไทย”  

แตร่า่ง พรบ. สง่เสรมิฯ (ฉบับ
ประชาชน) ไมม่กีารจดแจง้ 

รา่งระเบยีบ สนร. ไมม่กีาร
สรรหากนัเอง  และยังให ้
นายกฯ แตง่ตัง้ทีป่รกึษาฯ ได ้
อกี! 
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ครัง้ 
 
 
 
 
 
 

  ขอ้  ๑๕  ใหค้ณะกรรมการมอํีานาจ
หนา้ที ่ดังตอ่ไปนี้ 

               (๑)  กําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์
มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการบรหิาร
กองทนุใหเ้ป็นไป  ตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุ 

  (๒)  จัดหาเงนิทนุของกองทนุ และ
กําหนดแนวทางการจัดสรรเงนิใหแ้ก่ คณะกรรมการ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัด  คณะกรรมการ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร  และ
คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรตํีาบล 
เพือ่ใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุ 

  

  (๖)  แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร
กองทนุ คณะกรรมการประเมนิผล และ
คณะกรรมการตดิตามและสนับสนุนการดําเนนิงาน

(๓)  เสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรงุกฎหมาย หรอืกฎ ระเบยีบ ตอ่คณะรัฐมนตร ี
เพือ่ใหเ้ป็นไป ตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุ 

  (๔)  รายงานผลเกีย่วกบัการใชจ้า่ย 
และการบรหิารกองทนุ ตอ่คณะรัฐมนตร ีอยา่งนอ้ยปี
ละหนึ่งครัง้ 

         (๕)  ออกระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
บรหิารจัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค์
ของกองทนุ  ตามระเบยีบนี้ 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมอํีานาจหนา้ที ่
ดังตอ่ไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรเีกีย่วกับ
นโยบายการพัฒนาบทบาทสตร ีและคณุภาพ
ชวีติสตร ีโดยตอ้งคานงึถงึพันธกรณีระหวา่ง
ประเทศทีป่ระเทศไทยมอียูด่ว้ย 
(๒) เสนอแนะตอ่รัฐมนตรใีนการออก
กฎกระทรวง ระเบยีบ และหลักเกณฑเ์พือ่ดา
เนนิการตามพระราชบัญญัตนิี ้และ
พระราชบญัญัต ิกฎ ระเบยีบและขอ้บังคับอืน่ใด
ที่มผีลตอ่สตร ี
(๓) เสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรเีกีย่วกับการตรา
และปรับปรงุบทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับการ
สง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติ
สตร ี
(๔) กําหนดมาตรการเกีย่วกบัการชว่ยเหลอื 
สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนา 
(๕) แตง่ตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
(๖) สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจัดสมชัชา
การพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรี
แหง่ชาตอิยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่วเิคราะห์
สถานการณด์า้นสตร ีทบทวนกลไกและ
กระบวนการทางานและพัฒนาองคค์วามรู ้
ทกัษะ และทัศนคตใินการพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรขีองประเทศ 
(๗) เสนอแนะตอ่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการ สคพช. มอํีานาจ
หนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้
 (๑) กําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก 
แผนปฏบิัตงิาน เพือ่ใหม้กีารสง่เสรมิโอกาสและ
ความเสมอภาคระหวา่งเพศในทกุหน่วยงานทัง้
ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้ในสว่นกลาง สว่น
ภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่ 
 (๒) เสนอแนะนโยบาย และขอ้เสนอ
ในการปรับปรงุกฎหมาย กฎ หรอืขอ้บังคับ ตอ่
คณะรัฐมนตร ีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค์
แหง่พระราชบัญญัตนิี ้
 (๓) กําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารใน
การคุม้ครอง สง่เสรมิหรอืเสรมิสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคระหวา่งเพศตามพระราชบญัญัติ
นี้ 
 (๔) กําหนดแนวทางในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืคุม้ครองสทิธ ิการบรรเทาทกุข ์หรอื
ชดเชยแกบ่คุคลทีต่กเป็นผูเ้สยีหายจากการ
เลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ หรอื
ไดรั้บความรนุแรงเนื่องดว้ยเพศหรอืเพศภาวะ 
ใหเ้สร็จสิน้ภายในหกสบิวัน นับแต่
พระราชบัญญัตนิี้มผีลใชบ้ังคับ 
 (๕) ตรวจสอบ แนะนํา และให ้
คําปรกึษาเกีย่วกบัการดําเนนิงานของเจา้หนา้ที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏบิัตติาม
พระราชบญัญัตนิี้  
 (๖) สง่เสรมิการศกึษา การวจัิย และ

ขอ้สงัเกต: 

อํานาจหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการตามรา่ง
ระเบยีบ นรม. ที่เพิ่มจาก
คณะกรรมการฯ ในรา่ง พร
บ.กองทนุและ รา่ง พรบ.
สง่เสรมิ (ฉบบัประชาชน) 

  (๓)  เสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรงุกฎหมาย หรอืกฎ 
ระเบยีบ ตอ่คณะรัฐมนตร ี
เพือ่ใหเ้ป็นไป ตาม
วัตถปุระสงคข์องกองทนุ 

   (๘)  พจิารณาอนุมตั ิ
โครงการทีอ่ยูน่อกเหนือ
กรอบการใชเ้งนิกองทนุตาม 
(๑) ทีค่ณะกรรมการบรหิาร
กองทนุกําหนด 
  (๑๐)  แตง่ตัง้
คณะอนุกรรมการหรอื
คณะทํางานเพือ่ปฏบิัตงิาน
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุ 

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

12 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

จังหวัด    

  (๗)  แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
หรอืทีป่รกึษาในคณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรจัีงหวัด และคณะกรรมการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร 

  (๘)  พจิารณาอนุมัตโิครงการทีอ่ยู่
นอกเหนือกรอบการใชเ้งนิกองทนุตาม (๑)  ที่
คณะกรรมการบรหิารกองทนุกําหนด 

  (๙)  วนิจิฉัยชีข้าดปัญหาทีเ่กดิจาก
การปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ คําวนิจิฉัยของ
คณะกรรมการใหถ้อื    เป็นทีส่ดุ 

เกี่ ยวขอ้ง ในการดาเนนิการเกีย่วกบัการ
ชว่ยเหลอื สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนา
บทบาทและคณุภาพชวีติสตร ี
(๘) รายงานการดาเนนิการและการประเมนิผล
การดาเนนิงานสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรี
และคณุภาพชวีติสตร ีตลอดจนอปุสรรคและ
แผนการดาเนนิงานในระยะตอ่ไป เสนอตอ่
คณะรัฐมนตร ีเพือ่เสนอตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒุสิภาอยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
(๕) แตง่ตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
(๖) สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจัดสมชัชา
การพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรี
แหง่ชาตอิยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่วเิคราะห์
สถานการณด์า้นสตร ีทบทวนกลไกและ
กระบวนการทางานและพัฒนาองคค์วามรู ้
ทกัษะ และทัศนคตใินการพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรขีองประเทศ 
(๗) เสนอแนะตอ่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ ยวขอ้ง ในการดาเนนิการเกีย่วกบัการ
ชว่ยเหลอื สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนา
บทบาทและคณุภาพชวีติสตร ี
(๘) รายงานการดาเนนิการและการประเมนิผล
การดาเนนิงานสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรี
และคณุภาพชวีติสตร ีตลอดจนอปุสรรคและ
แผนการดาเนนิงานในระยะตอ่ไป เสนอตอ่
คณะรัฐมนตร ีเพือ่เสนอตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒุสิภาอยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
(๙) ออกระเบยีบเกีย่วกับการรับ การจา่ยเงนิ 
การเก็บรักษาเงนิ และการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทนุ 
 

  (๑๐)  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอื
คณะทํางานเพือ่ปฏบิัตงิานอยา่งหนึง่อยา่งใดที่
เกีย่วขอ้งตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุ 

  (๑๑)  ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามที่
คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

   

(๘) รายงานการดาเนนิการและการประเมนิผล
การดาเนนิงานสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรี

การเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกับการป้องกันมใิหเ้กดิ
การเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ 
หรอืความรนุแรงเนื่องดว้ยเพศหรอืเพศภาวะ 
 (๗ ) เสนอรายงานการประเมนิผล
เกีย่วกับการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี้ ตอ่
คณะรัฐมนตรอียา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
 (๘) วางระเบยีบเกีย่วกบัการกํากบัดแูล 
และตรวจสอบการดําเนนิงานของคณะกรรมการ 
วลพ. และระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญัตนิี้ 
 (๙) ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย
กําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
สคพช. หรอืทีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมาย 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

13 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

และคณุภาพชวีติสตร ีตลอดจนอปุสรรคและ
แผนการดาเนนิงานในระยะตอ่ไป เสนอตอ่
คณะรัฐมนตร ีเพือ่เสนอตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒุสิภาอยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
(๙) ออกระเบยีบเกีย่วกับการรับ การจา่ยเงนิ 
การเก็บรักษาเงนิ และการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทนุ 
(๑๐) กาหนดคา่ตอบแทนในการปฏบิัตหินา้ที ่
เบี้ยประชมุ หรอืคา่พาหนะใหแ้กค่ณะกรรมการ
บรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานคร คณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรจัีงหวัด คณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรอีาเภอ 
(๑๑) ปฏบิัตกิารอืน่ตามทีพ่ระราชบัญญัตนิี้หรอื
กฎหมายอืน่กาหนดใหเ้ป็นอานาจหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการหรอืตามทีค่ณะรัฐมนตรี
มอบหมายบทบาทและคณุภาพชวีติสตร ีและ
มาตรการสง่เสรมิและสนับสนุนองคก์รทีท่า
หนา้ทีเ่กีย่วกับสตรใีหเ้ขม้แข็งและดแูลตัวเอง
ได ้
 

ขอ้  ๑๑  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิตอ้งมี
คณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดังตอ่ไปนี ้

 (๑) มสีญัชาตไิทย 

 

(๔) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

 

(๓) ไมเ่ป็นบคุคลไรค้วามสามารถหรอื
บคุคลเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 

มาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคณุวฒุติอ้งมี
คณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มดังตอ่ไปนี ้
(๑) มสีญัชาตไิทย 
 
(๒) มอีายไุมต่า่กวา่สามสบิปีบรบิรูณ ์
 
(๓) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
 
(๓) คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไร ้
ความสามารถ 
 
(๔) ไมเ่คยไดรั้บโทษจาคกุโดยคาพพิากษาถงึ

มาตรา ๒๑  กรรมการผูท้รงคณุวฒุติอ้งมี
คณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดังตอ่ไปนี ้
(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 
 
(๒) มอีายไุมตํ่า่กวา่สามสบิหา้ปีบรบิรูณ ์
 
(๓) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย  
 
(๔) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืน
ไรค้วามสามารถ 
 
(๖) ไมเ่คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึ

คณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวฒุมิี
ทัง้ขอ้เหมอืนและขอ้แตกตา่ง
ใน 3 รา่ง โปรดใช ้
วจิารณญาณในการ
พจิารณา!!! 

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

 

 

(๒) ไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุวา่
กระทําผดิอาญาในความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองผูถ้กูกระทําดว้ยความรนุแรงใน
ครอบครัว  หรอืตามกฎหมายอื่นที่มผีลกระทบตอ่
สขุภาพ และสวัสดภิาพของสตร ี 

(๕) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืให ้
ออกจากสว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ 
องคก์รอสิระ ตามรัฐธรรมนูญ  

 

 (๖) ไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุให ้
จําคกุ โดยพน้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สามปี  

  
 

ที่สดุใหจ้าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษสาหรับความผดิที่
ไดก้ระทาโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
 
(๗) ไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการทีก่ระทากับ
องคก์รเครอืขา่ยสตร ี
(๘) ไมเ่คยเป็นผูต้อ้งหาในการกระทาความผดิ
เกีย่วกับทางเพศหรอืการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 
 
(๖) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อก หรอื
เลกิจา้งจากหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนเพราะ
ทจุรติตอ่หนา้ที ่
 
(๕) ไมเ่คยตอ้งคาพพิากษาหรอืคาสัง่ของศาล
ใหท้รัพยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะรา่รวย 
ผดิปกตหิรอืมทีรัพยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ
 
 
 
 
 

ทีส่ดุใหจํ้าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษสําหรับความผดิที่
กระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
 
 (๙) ไมเ่คยเป็นผูก้ระทําการลว่งเกนิ คกุคาม 
หรอืกอ่ความเดอืดรอ้นรําคาญทางเพศ 
 
 
 
 
(๕) ไมเ่คยถกูไลอ่อก  ปลดออก   หรอืใหอ้อก
จากราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรอืรัฐวสิาหกจิ
  
(๘) ไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาหรอืคําสัง่ของศาล
ถงึทีส่ดุใหท้รัพยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะ
ร่ํารวยผดิปกตหิรอืมทีรัพยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ
 
 
(๗) ไมเ่คยตอ้งคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการ 
วลพ. วา่ไดก้ระทําผดิตามพระราชบญัญัตนิี ้  
 
(๑๐) ไมเ่ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิ
วฒุสิภา ขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูดํ้ารง
ตําแหน่งทีรั่บผดิชอบในการบรหิารพรรค
การเมอืง ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง 

ขอ้  ๑๒  กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระ
อยูใ่นตําแหน่งคราวละสองปี นับแตวั่นทีไ่ดรั้บ
แตง่ตัง้ กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดรั้บ
แตง่ตัง้อกีได ้แตต่อ้งไมเ่กนิสองวาระตดิตอ่กัน 

 ในกรณกีรรมการผูท้รงคณุวฒุพิน้จาก
ตําแหน่งกอ่นวาระ ใหน้ายกรัฐมนตรแีตง่ตัง้
กรรมการผูท้รงคณุวฒุแิทน โดยใหม้วีาระการดํารง

มาตรา ๘ กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปีนับแตวั่นทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ 
กรรมการซึง่พน้จากตาแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ
แตง่ตัง้อกีได ้แตต่อ้งไมเ่กนิสองวาระตดิตอ่กัน 
ในกรณทีีก่รรมการพน้จากตาแหน่งตามวาระ 
แตย่ังมไิดแ้ตง่ตัง้กรรมการใหม ่ใหก้รรมการนัน้
ปฏบิัตหินา้ทีไ่ปพลางกอ่นจนกวา่กรรมการใหม่
ที่ไดรั้บแตง่ตัง้จะปฏบิติหินา้ที ่

มาตรา ๒๒ กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิมวีาระอยูใ่น
ตําแหน่งคราวละสามปีนับแตวั่นทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ 
กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดรั้บแตง่ตัง้
อกีได ้แตต่อ้งไมเ่กนิสองวาระตดิตอ่กัน 
 ในกรณกีรรมการผูท้รงคณุวฒุิ  พน้จาก
ตําแหน่งตามวาระ ในระหวา่งทีย่ังมไิดแ้ตง่ตัง้
กรรมการใหม ่ใหก้รรมการซึง่พน้จากตําแหน่ง

 

 

 

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

ตําแหน่งเทา่กับวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุทิีพ่น้จากตําแหน่ง 
 เมือ่ครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมไิด ้
แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิ ึน้ใหม ่ใหก้รรมการ
ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระนัน้อยูใ่น
ตําแหน่งเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีไ่ปพลางกอ่นจนกวา่จะ
ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิหมภ่ายใน
ระยะเวลาไมเ่กนิสามเดอืน 

ตามวาระปฏบิตัหินา้ทีไ่ปพลางกอ่นจนกวา่จะได ้
แตง่ตัง้กรรมการใหม ่  

 

              ขอ้  ๑๓ นอกจากการพน้จากตําแหน่ง
ตามวาระในขอ้ ๑๒ กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิพน้จาก
ตําแหน่งเมือ่ 

 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  คณะกรรมการมมีตใิหอ้อก เพราะ

มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี บกพรอ่งหรอืไมส่จุรติตอ่
หนา้ที ่หรอืหยอ่นความสามารถ 

 (๔)  ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีักษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้ ๑๑ 
 
 
 
 

มาตรา ๙ นอกจากการพน้จากตาแหน่งตาม
วาระ กรรมการผูท้รงคณุวฒุพิน้จากตาแหน่งเมือ่ 
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมมีตใิหอ้อกเพราะบกพรอ่ง
ตอ่หนา้ที่ มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หยอ่น
ความสามารถ หรอืขาดประชมุคณะกรรมการ
เกนิสามครัง้ตอ่เนื่องกันโดยไมม่เีหตอุันสมควร 
(๔) ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตาม
มาตรา ๗  
 

 มาตรา  ๒๓ นอกจากการพน้จาก
ตําแหน่งตามวาระกรรมการผูท้รงคณุวฒุพิน้จาก
ตําแหน่งเมือ่ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) นายกรัฐมนตรใีหอ้อก เพราะมี
ความประพฤตเิสือ่มเสยี บกพรอ่งหรอืไมส่จุรติ
ตอ่หนา้ทีห่รอืหยอ่นความสามารถ 
 (๔) ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีักษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 

ขอ้สงัเกต 

การพน้จากตําแหน่งของ
กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน รา่ง 
พ.ร.บ. กองทนุฯ สามารถให ้
ออกไดโ้ดยกรรมการมมีตหิรอื
ขาดการประชมุเกนิสามครัง้ 

รา่ง พรบ. สง่เสรมิฯ (ฉบับ
ประชาชน) นายกรัฐมนตรใีห ้
ออก ทัง้ทีแ่ตง่ตัง้เขา้มาโดย 
รัฐมนตร ีพม.  ขณะทีร่า่ง
ระเบยีบ นรม. คณะกรรมการมี
มตใิหอ้อก ทัง้ๆทีแ่ตง่ตัง้มา
จาก นายกฯ 

ขอ้  ๑๒  กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระ
อยูใ่นตําแหน่งคราวละสองปี นับแตวั่นทีไ่ดรั้บ
แตง่ตัง้ กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดรั้บ
แตง่ตัง้อกีได ้แตต่อ้งไมเ่กนิสองวาระตดิตอ่กัน 

 ในกรณกีรรมการผูท้รงคณุวฒุพิน้จาก
ตําแหน่งกอ่นวาระ ใหน้ายกรัฐมนตรแีตง่ตัง้
กรรมการผูท้รงคณุวฒุแิทน โดยใหม้วีาระการดํารง
ตําแหน่งเทา่กับวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุทิีพ่น้จากตําแหน่ง 
 เมือ่ครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมไิด ้

มาตรา ๙ ในกรณทีีก่รรมการผูท้รงคณุวฒุพิน้
จากตาแหน่งกอ่นวาระ ใหผู้ไ้ดรั้บแตง่ตัง้ใหด้า
รงตาแหน่งแทนอยูใ่นตาแหน่งเทา่กับวาระที่
เหลอือยูข่องผูซ้ ึง่ตนแทน  
 

มาตรา ๒๔ ในกรณกีรรมการผูท้รงคณุวฒุพิน้
จากตําแหน่งกอ่นวาระใหดํ้าเนนิการแตง่ตัง้
กรรมการผูท้รงคณุวฒุแิทนตําแหน่งทีว่า่ง เวน้
แตว่าระของกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิหลอืไมถ่งึ
เกา้สบิวัน จะไมดํ่าเนนิการแตง่ตัง้กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุแิทนตําแหน่งทีว่า่งก็ได ้
 กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่ไดรั้บแตง่ตัง้
แทนตําแหน่งทีว่า่ง มวีาระการดํารงตําแหน่ง
เทา่กับวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่ตนแทน 

ขอ้สงัเกต 

การแตง่ตัง้กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุแิทนตําแหน่งที่
วา่งลง ใน รา่ง พ.ร.บ. กองทนุ
ฯ ไมไ่ดกํ้าหนดอายวุาระที่
เหลอือยู ่(เหลอืไมถ่งึ90 วัน
ไมต่อ้งแตง่ตัง้) ดังนัน้แม ้
เหลอือายงุานแค ่1 วันก็
สามารถแตง่ตัง้เขา้มาได ้! 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิ ึน้ใหม ่ใหก้รรมการ
ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระนัน้อยูใ่น
ตําแหน่งเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีไ่ปพลางกอ่นจนกวา่จะ
ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิหมภ่ายใน
ระยะเวลาไมเ่กนิสามเดอืน 

 

 มาตรา ๑๐ ใหน้าความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๐ มาใชบ้ังคับแกก่ารดารงตา
แหน่งของกรรมการตามมาตรา ๖ (๖) และ (๗) 
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐ ใหนํ้าบทบญัญัตมิาตรา 
๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๕ มาใชบ้ังคับกับคณะกรรมการ วลพ.
โดยอนุโลม  

 

 

 

 

              ขอ้  ๑๔  การประชมุของคณะกรรมการ  
ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในการประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธาน
กรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการทําหนา้ทีแ่ทน
ตามลําดบั ถา้ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคน
หนึง่ข ึน้ทําหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุแทน 

  การวนิจิฉัยชีข้าดของที่ประชมุใหถ้อื
เสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่ใหม้หีนึง่เสยีงใน
การลงคะแนน    ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธาน
ในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีง
ชี้ขาด 
 

  มาตรา ๑๑ การประชมุของ
คณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ย
กวา่กึง่หนึง่ของจานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
เป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธาน
กรรมการคนทีห่นึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้
รองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธาน
กรรมการคนทีส่องเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้
รองประธานกรรมการคนทีส่องไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่
มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่ข ึน้ทาหนา้ที่
แทน 
การวนิจิฉัยชีข้าดของที่ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้ง
มาก กรรมการคนหนึง่ใหม้เีสยีงหนึง่เสยีงในการ
ลงคะแนนยกเวน้ผูแ้ทนของกรรมการตาม (๑) 
(๒) และ (๔) ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ถา้คะแนน
เสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชี้ขาด 
ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละสี่

 มาตรา ๒๕ การประชมุของ
คณะกรรมการ สคพช. ตอ้งมกีรรมการมาประชมุ
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะเป็นองคป์ระชมุ และตอ้งจัดการประชมุ
อยา่งนอ้ยปีละ ๓ ครัง้ 
 ในการประชมุคราวใด ถา้ประธาน
กรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ที่ไดใ้หร้องประธานกรรมการเป็นประธานใน
ทีป่ระชมุ ถา้ประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการ ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ามารถ
ปฏบิตัหินา้ที่ได ้ใหก้รรมการที่มาประชมุเลอืก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 การวนิจิฉัยชีข้าดของที่ประชมุใหถ้อื
เสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่ใหม้เีสยีงหนึง่ใน
การลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธาน
ในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็น
เสยีงชี้ขาด 
 
 

ทัง้รา่ง พ.ร.บ. กองทนุฯ และ
รา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิฯ (ฉบับ
ประชาชน) กําหนดใหก้ารกระ
ชมุมไีมน่อ้ยปีละ 4 และ 3 
ครัง้ตามลําดับ  แตร่า่ง
ระเบยีบ นรม. ไมไ่ดกํ้าหนด 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

ครัง้ 
หมวด ๒ 

กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี 
 

หมวด ๓ 
กองทนุสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทและคณุภาพ

ชวีติสตรแีหง่ชาต ิ
 

หมวด ๗ 
กองทนุสง่เสรมิโอกาสและความเสมอภาค

ระหวา่งเพศ 
------------------------------ 

 

   ขอ้  ๕  ใหจั้ดตัง้กองทนุขึน้กองทนุ
หนึง่ในสํานักนายกรัฐมนตร ี เรยีกวา่ “กองทนุ
พัฒนาบทบาทสตร”ี โดยมวัีตถปุระสงค ์ดังตอ่ไปนี ้

  (๑) เป็นแหลง่เงนิทนุหมนุเวยีน
ดอกเบีย้ตํ่าหรอืปลอดดอกเบีย้ ในการสรา้งโอกาส
ใหส้ตรเีขา้ถงึแหลง่ทนุสําหรับการลงทนุ เพือ่
พัฒนาอาชพี สรา้งงาน สรา้งรายได ้หรอืสําหรับ
การสง่เสรมิและพัฒนาไปสูก่ารสรา้งสวัสดภิาพ 
หรอืสวัสดกิารใหแ้กส่ตร ี 

   (๒) เป็นแหลง่เงนิทนุเพือ่การพัฒนา
ศักยภาพสตรแีละเครอืขา่ยสตร ีการเฝ้าระวังและ
ดแูลปัญหาของสตร ีตลอดจนการชว่ยเหลอืเยยีวยา
สตรทีีป่ระสบปัญหาในทกุรปูแบบ การรณรงคใ์ห ้
สงัคมเขา้ใจปัญหาสตรใีน   ทกุมติ ิและการ
คุม้ครองและพทิักษ์สทิธสิตร ี  

  (๓) เป็นแหลง่เงนิทนุเพือ่การสง่เสรมิ 
สนับสนุนการจัดกจิกรรมในการพัฒนาบทบาทสตร ี
และแกไ้ขปัญหาสตรขีององคก์รตา่ง ๆ การสรา้ง
ภาวะผูนํ้า การพัฒนาองคค์วามรู ้คณุภาพชวีติ 
รวมทัง้เสรมิสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมของสตร ี

  (๔)  เป็นแหลง่เงนิทนุเพือ่การ
สนับสนุนโครงการอืน่ ๆ ทีเ่ป็นการแกไ้ขปัญหาและ
พัฒนาสตร ีตามทีค่ณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรแีหง่ชาตพิจิารณาเหน็สมควร 

     (๕) เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

มาตรา ๕๔ ใหจั้ดตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ใน
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิเรยีกวา่ “กองทนุ
สง่เสรมิการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรี
แหง่ชาต”ิ มวัีตถปุระสงคเ์พือ่การพัฒนาบทบาท
และคณุภาพชวีติสตร ีตลอดจนการสง่เสรมิ
สถานภาพสตรี การพัฒนาเครอืขา่ยสตร ีการ
ชว่ยเหลอืกจิกรรมสาธารณะ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
สง่เสรมิการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตร ี

 

มาตรา ๔๓ ใหจั้ดตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ใน
สํานักงาน เรยีกวา่ “กองทนุสง่เสรมิโอกาสและ
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ” เพือ่เป็นทนุใชจ้่าย
เกีย่วกบัการสง่เสรมิโอกาสและความเสมอภาค
ระหวา่งเพศตามพระราชบญัญัตนิี ้ 

         มาตรา ๕๓ เงนิในกองทนุนี้ใหใ้ชจ้่าย 
ภายใตก้รอบวัตถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้
 (๑) เพือ่กจิกรรมหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการสง่เสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหวา่ง
เพศ 
 (๒)เพือ่คุม้ครองและป้องกันมใิหม้กีาร
เลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ หรอื
ความรนุแรงเนื่องดว้ยเพศหรอืเพศภาวะ 
 (๓)เพื่อชว่ยเหลอืหรอืบรรเทาทกุขแ์ก่
บคุคลทีต่กเป็นผูเ้สยีหายจากการเลอืกปฏบิัติ
โดยไมเ่ป็นธรรมตามมาตรา ๔๐ 
 (๔) เพือ่การสอดสอ่งดแูลและให ้
คําแนะนําหรอืคําปรกึษาเกีย่วกบัการดําเนนิงาน
ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐและหน่วยงานของรัฐใน
การปฏบิตัติามพระราชบญัญัตนิี้ 
 (๕) เพือ่สง่เสรมิการศกึษา การวจัิย
และประเมนิผล และการเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกับ
การป้องกัน มใิหเ้กดิการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็น
ธรรมระหวา่งเพศ หรอืความรนุแรงเนื่องดว้ย
เพศหรอืเพศภาวะ 
 (๖) เพือ่การตดิตอ่ ประสานงาน และ
สนับสนุนใหห้น่วยงาน หรอืองคก์รตา่งๆ ทัง้

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม มสีว่น

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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จัดการของกองทนุ  
 

รว่มในการดําเนนิงานสง่เสรมิโอกาสและความ
เสมอภาคระหวา่งเพศ และขจัดการเลอืกปฏบิัติ
โดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศหรอืความรนุแรง

เนื่องดว้ยเพศหรอืเพศภาวะ 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการประเมนิผล 
 

  ขอ้  ๒๒  ใหป้ระธานกรรมการแตง่ตัง้
คณะกรรมการประเมนิผล จํานวนไมเ่กนิสบิคน  

  ขอ้  ๒๓  ใหนํ้าความใน ขอ้ ๑๑ ขอ้ 
๑๒ ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๔ มาใชบ้ังคับกับคณุสมบัติ
และลักษณะตอ้งหา้ม การดํารงตําแหน่ง การพน้
จากตําแหน่ง และการประชมุของคณะกรรมการ
ประเมนิผล โดยอนุโลม 

  การประชมุของคณะกรรมการ
ประเมนิผล ใหนํ้าความในขอ้ ๑๔ มาใชบ้ังคับกับ
คณะกรรมการประเมนิผล โดยอนุโลม 

         ขอ้  ๒๔  ใหค้ณะกรรมการประเมนิผล
มอํีานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้

              (๑)  เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการใน
การพจิารณาแผนการตดิตามและประเมนิผล 

              (๒)  ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผล
การดําเนนิงานของกองทนุ 

              (๓)  รายงานผลการตดิตามและ
ประเมนิผล พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการ 

              (๔)  เรยีกเอกสารหรอืหลักฐานที่
เกีย่วขอ้งกับกองทนุจากหน่วยงานใดหรอืบคุคลใด
หรอืเรยีกบคุคลใดมาชีแ้จง เพือ่ประกอบการ
พจิารณาตรวจสอบและประเมนิผล 

              (๕)  กํากับ ดแูล และสนับสนุนการ

หมวด ๔ 
การควบคมุ 

 
มาตรา ๖๓ เพือ่ประโยชน์ในการสง่เสรมิ
ประสทิธภิาพและการตรวจสอบการดาเนนิงาน
ขององคก์รเครอืขา่ยสตรใีหเ้ป็นไปตาม
วัตถปุระสงค ์โครงการ และแผนงานทีไ่ดจั้ดทา
ไว ้ใหอ้งคก์รเครอืขา่ยสตรจัีดใหม้กีาร
ประเมนิผลการดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ย
สตรตีามระยะเวลาทีค่ณะกรรรมการกาหนด แต่
ตอ้งไมน่านกวา่สองปี 
การประเมนิผลตามวรรคหนึง่ ใหจั้ดทาโดย
สถาบันหรอืงคก์รทีเ่ป็นกลางและมคีวาม
เชีย่วชาญในดา้นการประเมนิผลกจิการ โดยมี
การคัดเลอืกตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาหนด 
การประเมนิผลการดาเนนิการขององคก์ร
เครอืขา่ยสตรจีะตอ้งแสดงขอ้เท็จจรงิใหป้รากฏ
ในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ในดา้น
การพัฒนาองคก์ร หรอืในรายละเอยีดอื่นที่
คณะกรรมการจะไดก้าหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีทีม่เีหตจุาเป็นเฉพาะกาล จะจัดใหม้กีาร
ประเมนิเป็นครัง้คราวก็ได ้
 
มาตรา ๖๔ ใหอ้งคก์รเครอืขา่ยสตรจัีดใหม้กีาร
ตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีและ
การพัสดขุององคก์ร ตลอดจนรายงานผลการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยหก
เดอืนตอ่หนึง่ครัง้ 
ในทกุรอบปีใหส้านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
หรอืบคุคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการแตง่ตัง้
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ดําเนนิงานของคณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร รวมทัง้ตดิตามการใช ้
จ่ายเงนิกองทนุในเขตทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร  

              (๖)  ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
ประกาศ ขอ้กําหนด หรอืตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย 

              (๗)  ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
            
 

ดว้ยความเหน็ชอบของสานักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิเป็นผูส้อบบัญชแีละประเมนิผลการใช ้
จ่ายเงนิและทรัพยส์นิขององคก์ร และจัดทา
รายงานผลเสนอตอ่คณะกรรมการ 
 
มาตรา ๖๕ ใหม้คีณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลการปฏบิัตงิานขององคก์รเครอืขา่ย
สตร ีประกอบดว้ยประธานกรรมการและ
กรรมการอืน่จานวนไมน่อ้ยกวา่สองคนแตไ่มเ่กนิ
สี่คน ซึง่แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
มาตร ๖๖ ใหค้ณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลการปฏบิัตงิานขององคก์รเครอืขา่ย
สตร ีมอีานาจหนา้ทีด่งันี ้
(๑) ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของ
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีละของผูอ้านวยการโดย
รับฟังความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวางเกีย่วกบัการ
ปฏบิัตหินา้ทีข่ององคก์รเครอืขา่ยสตรแีละของผู ้
อานวยการประกอบการประเมนิผลงาน 
(๒) รายงานผลการตดิตาม และตรวจสอบ
ผลงานขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีละของผูอ้า
นวยการตอ่คณะกรรมการทกุหกเดอืน 

 
หมวด ๓ 

สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
 

    ขอ้  ๗  สมาชกิกองทนุ มสีองประเภท 
ไดแ้ก ่

    (๑) สมาชกิประเภทบคุคลธรรมดา ที่
เป็นสตรผีูม้สีญัชาตไิทย และมอีายตุัง้แตส่บิหา้ปี
บรบิรูณ์ขึน้ไป และมภีมูลํิาเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู ่หรอืเป็น
ผูม้ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นหรอือาศัยอยูใ่นหมูบ่า้น
หรอืชมุชนนัน้ไมน่อ้ยกวา่ หกเดอืน   

 
 
 
 
 

 มเีพยีงรา่งระเบยีบ นรม. ที่มี
สมาชกิกองทนุ 2 ประเภทคอื 
ประเภทบคุคลธรรมดา (อาย ุ
15 ปี (ขึ้นไป!) กบั  สมาชกิ
ประเภทองคก์รสตร ี ซึง่
สมาชกิทัง้  2 ประเภทตอ้ง 
“ขอขึน้ทะเบยีน” เป็นสมาชกิ
องทนุ!!! (ตามเกณฑท์ี่
คณะกรรมการกําหนด) 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี
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สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

     (๒) สมาชกิประเภทองคก์รสตร ีทีเ่ป็น
องคก์รสตร ีมคีวามรับผดิชอบ เสยีสละ มสีว่นรว่ม
ในการ      ทําประโยชน์แกส่งัคม  และมทีี่ตัง้อยู่ใน
ทอ้งทีตํ่าบลหรอืจังหวัดทีข่อขึน้ทะเบยีน 

               ขอ้  ๘  การยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนเป็น
สมาชกิกองทนุ ใหย้ืน่คําขอ ณ ทีทํ่าการที่
คณะกรรมการกําหนด และผูย้ื่นคําขอมถีิน่ที่อยู่หรอื
ภมูลํิาเนาตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขที่
คณะกรรมการกําหนด  

   ขอ้  ๙  การขาดจากสมาชกิภาพของ
สมาชกิกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไข      ทีค่ณะกรรมการกําหนด  
 
ขอ้  ๑๙  ใหป้ระธานกรรมการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
บรหิารกองทนุ จํานวนไมเ่กนิสบิคน  

  ขอ้  ๒๐ การประชมุของคณะกรรมการ
บรหิารกองทนุ ใหนํ้าความในขอ้ ๑๔ มาใชบ้ังคับ
กับคณะกรรมการบรหิารกองทนุ โดยอนุโลม 

          ขอ้  ๒๑  ใหค้ณะกรรมการบรหิาร
กองทนุมอํีานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้

               (๑)  เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ
ในการพจิารณาแผนการบรหิารและการจัดการ
กองทนุ 

               (๒)  ใหก้ารสนับสนุน และขอ้เสนอแนะ
แกค่ณะกรรมการเกีย่วกับดา้นนโยบาย ประกาศ 
ขอ้กําหนด หรอืหลักเกณฑก์ารดําเนนิการกองทนุ 
               (๓)  บรหิารงานกองทนุ และพจิารณา
อนุมัตกิารจ่ายเงนิเพือ่สนับสนุนกองทนุในระดับตา่ง 
ๆ รวมถงึรายงานสถานะการเงนิและบรหิารกองทนุ
ตอ่คณะกรรมการ 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

               (๔)  ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

 
 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัด 
 

 ขอ้  ๒๕  ใหม้คีณะกรรมการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัด ประกอบดว้ย 

 (๑)  ผูซ้ ึ่งเป็นบคุคลตาม (๒) และ (๓) 
เลอืกกันเอง เป็นประธานกรรมการ  และรอง
ประธานกรรมการคนทีห่นึง่ และคนทีส่อง  

 (๒)  ผูแ้ทนคณะกรรมการกองทนุฯ 
ตําบล ซึง่เลอืกกันเองใหเ้หลอือําเภอละหนึง่คน 
เป็นกรรมการ  

 (๓)  ผูท้รงคณุวฒุจํิานวนหา้คน ซึง่
คณะกรรมการแตง่ตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนา
บทบาทสตร ีเป็นกรรมการ 

  หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการ
เลอืกกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่เสนอ
คณะกรรมการแตง่ตัง้ ตาม (๓) ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุกําหนด 

  ใหค้ณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรจัีงหวัดเลอืกกันเอง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
จํานวนไมเ่กนิสองคน 

  ใหผู้ว้า่ราชการจังหวัด นายกองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด เป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการ

 
 
 
มาตรา ๖๐ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทนุ
คณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 
 
(๑) นายกรัฐมนตรเีป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรทีีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็นรอง
ประธานกรรมการคนทีห่นึง่ 
(๓) ผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่คณะรัฐมนตรแีตง่ตัง้จาก
กรรมการตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคน
ที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตาแหน่ง ไดแ้ก ่ผูแ้ทน
กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ผูแ้ทน
กรมบัญชกีลาง และผูแ้ทนสานักงานการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม (๕) กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
จากภาคเอกชนซึง่ดาเนนิกจิกรรมเกีย่วกับดา้น
การสง่เสรมิและพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติ
สตรจีานวนแปดคน ซึง่ในจานวนนี้จะตอ้งเป็น
ผูแ้ทนจากองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตไิมน่อ้ย
กวา่กึง่หนึ่ง 
ใหผู้อ้านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และใหผู้อ้านวยการแตง่ตัง้พนักงานหรอืลกูจา้ง
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตเิป็น
ผูช้ว่ยเลขานุการจานวนสองคน 
การสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุติามวรรคหนึง่ 

 

มาตรา ๕๔ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทนุ
คณะหนึง่ประกอบดว้ย  

เลขาธกิารเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสํานัก
งบประมาณ ผูแ้ทนกรมบัญชกีลาง และ
ผูท้รงคณุวฒุ ิจากคณะกรรมการ สคพช.มาตรา 
๒๐(๓) คัดเลอืกกันเองเหลอืหนึง่คน,มาตรา๒๐
(๔) คัดเลอืกกันเองเหลอืหนึง่คน,มาตรา๒๐(๖) 
คัดเลอืกกันเองเหลอืหนึง่คน รวม ๘ คน โดย
ตอ้งเป็นสตรไีมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ และใหร้อง
เลขาธกิารซึง่ไดรั้บมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการบรหิารกองทนุจะแตง่ตัง้
เจา้หนา้ทีใ่นสํานักงานไมเ่กนิ ๒ คนเป็น
ผูช้ว่ยเลขานุการกไ็ด ้  

มาตรา ๕๕  ใหนํ้าบทบญัญัต ิมาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา 
๒๕ มาใชบ้ังคับกับคณะกรรมการบรหิารกองทนุ
โดยอนุโลม 

 

  
 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

กองทนุพัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัดโดยตําแหน่ง  

  ขอ้  ๒๖  ใหนํ้าความใน ขอ้ ๑๑ ขอ้ 
๑๒ ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๔ มาใชบ้ังคับกับคณุสมบัติ
และลักษณะตอ้งหา้ม การดํารงตําแหน่ง การพน้
จากตําแหน่ง และการประชมุของคณะกรรมการ
กองทนุฯ จังหวัด โดยอนุโลม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๕) ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาหนด 
 
มาตรา ๖๑ กรรมการบรหิารกองทนุ ตอ้งมี
คณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มดังตอ่ไปนี ้
(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายไุมต่า่กวา่สามสบิปี 
(๓) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ 
หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๔) ไมเ่คยไดรั้บโทษจาคกุโดยคาพพิากษาถงึ
ที่สดุใหจ้าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษสาหรับความผดิที่
ไดก้ระทาโดยประมาท หมิน่ประมาท หรอื
ความผดิลหโุทษ 
(๕) ไมเ่คยตอ้งคาพพิากษาหรอืคาสัง่ของศาล
ใหท้รัพยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะรา่รวย
ผดิปกตหิรอืมทีรัพยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ
(๖) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อก หรอื
เลกิจา้งจากหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนเพราะ
ทจุรติตอ่หนา้ที ่
(๗) ไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการทีก่ระทากับ
องคก์รเครอืขา่ยสตร ี
(๘) ไมเ่คยเป็นผูต้อ้งหาในการกระทาความผดิ
เกีย่วกับทางเพศหรอืการละเมดิสทิธมินุษยชน 
(๙) ไมเ่ป็นผูด้ารงตาแหน่งทางการเมอืงหรอื
พน้จากตาแหน่งทางการเมอืงไมเ่กนิหนึง่ปี 
มาตรา ๖๒ ใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทนุ
สง่เสรมิการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรี
แหง่ชาตมิอีานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้
(๑) อนุมัตกิารจ่ายเงนิตามวัตถปุระสงคข์อง
กองทนุตามมาตรา ๕๖ ตามระเบยีบที่
คณะกรรมการกาหนด 
(๒) พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิใหค้วาม
ชว่ยเหลอืบรรเทาทกุข ์คุม้ครองสทิธ ิและ
ชดเชยแกส่ตร ีตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกา

 

 

 

 

 

มาตรา ๕๖  ใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทนุมี
อํานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้
 (๑) บรหิารกองทนุ  การรับ การ
จ่ายเงนิ และการเก็บรักษาเงนิกองทนุ  รวมทัง้
ดําเนนิการเกีย่วกับการระดมทนุ การลงทนุ การ
จัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทนุให ้
เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ สคพช. 
กําหนดโดยความเหน็ชอบจาก
กระทรวงการคลงั 
 (๒) พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิ ให้
ความชว่ยเหลอืคุม้ครองสทิธ ิบรรเทาทกุข ์
และชดเชยแกผู่เ้สยีหายเนือ่งจากการเลอืก
ปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศหรอื
ความรุนแรงเนือ่งดว้ยเพศหรอืเพศภาวะ 
และเพือ่กจิกรรมหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การสง่เสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหวา่
เพศตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ สคพช. 
กําหนด 
 (๓) รายงานสถานะทางการเงนิและการ
บรหิารกองทนุตอ่คณะกรรมการ สคพช. 

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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 ขอ้  ๒๗  คณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรจัีงหวัดมอํีานาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี้ 

  (๑)  บรหิารกองทนุ รวมทัง้ตรวจสอบ 
กํากับ ดแูล และจัดสรรรายไดห้รอืผลประโยชน์ที่
เกดิจากเงนิหรอืทรัพยส์นิของกองทนุในจังหวัด 

  (๒)  จัดหาสถานทีทํ่างานของ
บคุลากร และคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรจัีงหวัด 

  (๓)  จัดหาทนุหรอืรายไดเ้ขา้กองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัด 

  (๔)  พจิารณาจัดสรรเงนิกองทนุให ้
คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรตํีาบล 
ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่
คณะกรรมการบรหิารกองทนุกําหนด 

  (๕)  พจิารณาโครงการขององคก์ร
สตรทีีย่ ืน่ขอสนับสนุนเงนิจากกองทนุ ตาม
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
บรหิารกองทนุกําหนด 

  (๖)  ทํานติกิรรม สญัญา หรอื
ดําเนนิการเกีย่วกับภาระผูกพันของกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรจัีงหวัด 

  (๗)  จัดทําบัญชขีองกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรจัีงหวัด ตามหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขที่
คณะกรรมการบรหิารกองทนุกําหนด 

  (๘)  สํารวจและจัดทําขอ้มลู
รายละเอยีดเกีย่วกับจํานวนสมาชกิกองทนุ และ

หนด 
(๓) บรหิารกองทนุ จัดทาบญัชกีารรับ การจา่ย 
และการเก็บรักษาเงนิกองทนุตามหลักสากล 
รวมทัง้ดาเนนิการเกีย่วกบัการระดมทนุ การ
ลงทนุ การจัดหาผลประโยชน ์และการจัดการ
กองทนุใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุ 
(๔) รายงานสถานะทางการเงนิและการบรหิาร
กองทนุตอ่คณะกรรมการ (๕) ปฏบิตักิารอื่นใด
ตามทีพ่ระราชบัญญัตนิี้หรอืกฎหมายอืน่บัญญัติ
ใหเ้ป็นอานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร
กองทนุหรอืตามทีรั่ฐมนตรมีอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที่ ๑ 
องคก์รเครอืขา่ยสตร ี

 
มาตรา ๑๕ ใหจั้ดตัง้องคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาต ิเรยีกโดยยอ่วา่ “อสช.” มฐีานะเป็นนติ ิ
บคุคล เป็นศนูยก์ลางประสานงานเพือ่ดาเนนิ
กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการชว่ยเหลอื สง่เสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติ
สตรใีนกรงุเทพมหานคร จังหวัด เขต และ
อาเภอ โดยมสีมาชกิประกอบดว้ย 
(๑) ประธานคณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรกีรงุเทพมหานคร ประธาน
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
จังหวัดทกุจังหวัด และ 
(๒) ผูแ้ทนองคก์รสตรภีาคประชาชน ซึง่มาจาก
การเลอืกกันเองขององคก์รสตร ีภาคประชาชน
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องคก์รสตร ีทีข่ ึน้ทะเบยีน รวมทัง้โครงการทีไ่ดย้ืน่
คําขอกูย้มืเงนิจากกองทนุในเขตทอ้งทีจั่งหวัด  
เสนอตอ่คณะกรรมการตดิตามและสนับสนุนการ
ดําเนนิงานจังหวัด เพือ่รวบรวมรายงานตอ่คณะ
กรรมการบรหิารกองทนุ และคณะกรรมการ
ประเมนิผล ทราบอยา่งนอ้ยเดอืนละหนึง่ครัง้  

  (๙)  รายงานผลการดําเนนิการ ปัญหา
และอปุสรรค รวมทัง้ฐานะการเงนิของกองทนุใน
เขตทอ้งทีจั่งหวัด เสนอตอ่คณะกรรมการตดิตาม
และสนับสนุนการดําเนนิงานจังหวัด เพือ่รวบรวม
รายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารกองทนุ 
คณะกรรมการประเมนิผล ทราบอยา่งนอ้ยปีละหนึง่
ครัง้  

  (๑๐)  ประสานและสนับสนุนการ
ดําเนนิงานของคณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรตํีาบล 

  (๑๑)  แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรตํีาบล 
และคณะทํางาน เพือ่พจิารณาหรอืปฏบิัตงิานอยา่ง
หนึง่อยา่งใดทีเ่กีย่วขอ้งตามวัตถปุระสงคข์อง
กองทนุ 

  (๑๒)  ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ขอ้กําหนด หรอืตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย 

               ขอ้  ๒๘  ใหม้คีณะกรรมการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

  (๑)  ผูซ้ ึ่งเป็นบคุคลตาม (๒) และ (๓) 
เลอืกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการคนทีห่นึง่ และคนทีส่อง  

  (๒)  ผูแ้ทนสมาชกิทีส่มาชกิใน
กรงุเทพมหานครเลอืกตัง้กันเองจํานวนสบิคน เป็น

ซึง่เป็นนติบิคุคลและทากจิกรรมหรอืมผีลงาน
เกีย่วกบัการพัฒนาบทบาทหรอืคณุภาพชวีติ
สตร ีและไดจ้ดแจง้ไวต้ามหลักเกณฑท์ีก่าหนด
ไวใ้นพระราชบัญญัตนิี ้โดยมสีดัสว่นผูแ้ทน
องคก์รสตรภีาคประชาชนเป็นจานวนหนึง่คนตอ่
สบิองคก์ร หากมจีานวนเกนิสีส่บิคนใหเ้ลอืก
กันเองใหเ้หลอืสีส่บิคน 
มาตรา ๑๖ ใหส้มาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตมิวีาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี 
มาตรา ๑๗ นอกจากการพน้จากตาแหน่งตาม
วาระ สมาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตพิน้
จากสมาชกิภาพเมือ่ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ไดรั้บเลอืกเป็นคณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
(๔) สมาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตมิมีติ
อยา่งนอ้ยสองในสามใหพ้น้จากตาแหน่ง 
เนื่องจากบกพรอ่งตอ่หนา้ที ่มคีวามประพฤติ
เสื่อมเสยี หยอ่นความสามารถ หรอื 
มาตรา ๑๘ ในกรณีทีส่มาชกิองคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาตพิน้จากตาแหน่ง กอ่นวาระ ใหผู้ ้
ไดรั้บแตง่ตัง้ใหด้ารงตาแหน่งแทนอยูใ่นตา
แหน่งเทา่กับวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ ึง่ตนแทน 
มาตรา ๑๙ ใหส้มาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตมิอีานาจหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี ้
(๑) เสนอความเห็น ใหค้าปรกึษา หรอืคาแนะ
นาตอ่คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตใินการปฏบิตัหินา้ที ่
(๒) เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา รวมทัง้การสง่เสรมิและสนับสนุนการ
พัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตรตีอ่
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาต ิ
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การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
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ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
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กรรมการ 

  (๓) ผูท้รงคณุวฒุจํิานวนหา้คน ซึง่
คณะกรรมการแตง่ตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาสตร ี

  หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการ
เลอืกตัง้กรรมการตาม (๒) และคัดเลอืก
ผูท้รงคณุวฒุติาม (๓) เพือ่เสนอคณะกรรมการ
แตง่ตัง้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
บรหิารกองทนุกําหนด 

  ใหค้ณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรกีรงุเทพมหานครเลอืกกันเอง เป็น
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและ
ผูช้ว่ยเลขานุการ จํานวนไมเ่กนิสองคน 

  ใหผู้ว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร เป็นที่
ปรกึษาคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
กรงุเทพมหานคร โดยตําแหน่ง และคณะกรรมการ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร อาจ
แตง่ตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรกีรงุเทพมหานครเพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสม 

  ขอ้  ๒๙  ใหนํ้าความใน  ขอ้ ๑๑  ขอ้ 
๑๒ ขอ้ ๑๓ ขอ้ ๑๔ และขอ้ ๒๗ มาใชบ้ังคับกับ
คณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้ม การดํารงตําแหน่ง 
การพน้จากตําแหน่ง การประชมุ และอํานาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
กรงุเทพมหานคร โดยอนุโลม 

    ขอ้  ๓๐  ใหม้คีณะกรรมการตดิตาม
และสนับสนุนการดําเนนิงานจังหวัด ประกอบดว้ย 
ผูว้า่ราชการจังหวัด เป็นประธาน ผูแ้ทนจากภาค
ราชการ ภาคเอกชน และผูท้รงคณุวฒุ ิในเขต
ทอ้งทีจั่งหวัด ในสดัสว่น         ทีใ่กลเ้คยีงกัน เป็น
กรรมการจํานวนสบิหา้คน พัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษยจั์งหวัด เป็นกรรมการและ

(๓) เผยแพรใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจแกอ่งคก์ร
เครอืขา่ยสตรจัีงหวัด องคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานคร และองคก์รเครอืขา่ยสตรี
อาเภอในการปฏบิตัหินา้ที ่
(๔) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีพ่ระราชบัญญัตนิี ้
หรอืกฎหมายอืน่กาหนด หรอืคณะกรรมการ
บรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตมิอบหมาย 
มาตรา ๒๐ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิประกอบดว้ยกรรมการ
ทีม่าจากการคัดเลอืกกันเองของสมาชกิองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิจานวนยีส่บิหกคน 
ใหผู้อ้านวยการองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ และใหต้ัง้พนักงาน
หรอืลกูจา้งขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาติ
เป็นผูช้ว่ยเลขานุการ 
ใหก้รรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตเิลอืกประธานกรรมการหนึง่คน และ
รองประธานกรรมการหนึง่คน 
การคัดเลอืกคณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่
คณะกรรมการกาหนด 
มาตรา ๒๑ การดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต ิและคณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ
ทีค่ณะกรรมการกาหนด 
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตติอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ี
ลักษณะตอ้งหา้มดังตอ่ไปนี ้
(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายไุมต่า่กวา่สามสบิปี 
(๓) ไมเ่ป็นผูด้ารงตาแหน่งทางการเมอืง หรอื
ลาออกไมถ่งึหนึง่ปี นับแตวั่นทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ให ้
ดารงตาแหน่งทางการเมอืง 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

26 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

เลขานุการ และเจา้หนา้ทีก่องทนุพัฒนาบทบาท
สตรใีนระดับจังหวัด เป็นกรรมการและ
ผูช้ว่ยเลขานุการ  

 ขอ้  ๓๑  ใหนํ้าความใน ขอ้ ๑๑ ขอ้ 
๑๒ ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๔ มาใชบ้ังคับกับคณุสมบัติ
และลักษณะตอ้งหา้ม การดํารงตําแหน่ง การพน้
จากตําแหน่ง การประชมุของคณะกรรมการตดิตาม
และสนับสนุนการดําเนนิงานกองทนุจังหวัด โดย
อนุโลม 

    ขอ้  ๓๒  คณะกรรมการตดิตามและ
สนับสนุนการดําเนนิงานจังหวัดมอํีานาจหนา้ที ่
ดังตอ่ไปนี้ 

              (๑) เสนอแผนการตดิตามและสนับสนุน
การดําเนนิงานในจังหวัดตอ่คณะกรรมการ
ประเมนิผล 

              (๒) กํากับ ดแูล และสนับสนุนการ
ดําเนนิงานของคณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรจัีงหวัด และคณะกรรมการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรตํีาบล 
               (๓)  ตดิตามการใชจ้่ายเงนิกองทนุใน
เขตทอ้งทีตํ่าบล และจังหวัด รวมถงึรายงานผลตอ่
คณะกรรมการประเมนิผล 

               (๔)  ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้กําหนด หรอืตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
              

หมวด ๘ 
คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรตํีาบล 

 

  ขอ้  ๓๓  ใหม้คีณะกรรมการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรตํีาบล ประกอบดว้ย 

(๔) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไร ้
ความสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๕) ไมเ่คยไดรั้บโทษจาคกุโดยคาพพิากษาถงึ
ที่สดุใหจ้าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษสาหรับความผดิที่
ไดก้ระทาโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ 
(๖) ไมเ่คยตอ้งคาพพิากษาหรอืคาสัง่ของศาล
ใหท้รัพยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะรา่รวย
ผดิปกตหิรอืมทีรัพยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ
(๗) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อก หรอื
เลกิจา้งจากหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนเพราะ
ทจุรติตอ่หนา้ที ่
(๘) ไมเ่คยเป็นผูต้อ้งหาในการกระทาความผดิ
เกีย่วกับทางเพศหรอืการละเมดิสทิธมินุษยชน 
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิมวีาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปีนับแตวั่นทีไ่ดรั้บคดัเลอืก 
กรรมการซึง่พน้จากตาแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ
แตง่ตัง้อกีไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิสองวาระตดิตอ่กัน 
มาตรา ๒๔ นอกจากการพน้จากตาแหน่งตาม
วาระ กรรมการในคณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิพน้จากตาแหน่งเมือ่ 
 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตาม
มาตรา ๒๒ 
(๔) คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตมิมีตอิยา่งนอ้ยสองในสามใหพ้น้จาก
ตาแหน่ง เนื่องจากบกพรอ่งตอ่หนา้ที ่มคีวาม
ประพฤตเิสื่อมเสยี หยอ่นความสามารถ หรอื
ขาดประชมุคณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตเิกนิสามครัง้ตอ่เนื่องกัน
โดยไมม่เีหตอุันสมควร 
มาตรา ๒๕ ในกรณทีีก่รรมการในคณะกรรมการ



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

27 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

  (๑)  ผูซ้ ึ่งเป็นบคุคลตาม (๒) และ (๓) 
เลอืกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการ คนทีห่นึง่ และคนทีส่อง  

  (๒)  ผูแ้ทนสมาชกิในแตล่ะหมูบ่า้น
หรอืชมุชนซึง่ไดเ้ลอืกกันเอง หมูบ่า้นหรอืชมุชนละ
หนึง่คน เป็นกรรมการ 

  (๓)  ผูท้รงคณุวฒุจํิานวนหา้คน  ซึง่
คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัด
แตง่ตัง้จาก          ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมี
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาสตร ีเป็น
กรรมการ 

  ใหค้ณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรตํีาบลเลอืกกันเอง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ
จํานวนไมเ่กนิสองคน 

  คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรจัีงหวัดอาจแตง่ตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรตํีาบลตามความ
เหมาะสมได ้

  ขอ้  ๓๔  ใหนํ้าความใน  ขอ้ ๑๑ ขอ้ 
๑๒ ขอ้ ๑๓ ขอ้ ๑๔ และขอ้ ๒๕ วรรคสอง มาใช ้
บังคับกับคณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้ม การดํารง
ตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง การประชมุ และการ
คัดเลอืกกรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองคณะกรรมการ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรตํีาบล โดยอนุโลม 

  ขอ้  ๓๕  คณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรตํีาบลมอํีานาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี้ 

  (๑) บรหิารกองทนุ รวมทัง้ตรวจสอบ 
กํากับ ดแูล และจัดสรรรายไดห้รอืผลประโยชน์ที่
เกดิจากเงนิหรอืทรัพยส์นิของกองทนุในเขตทอ้งที่

บรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตพิน้จากตา
แหน่งกอ่นวาระ ใหม้กีารคัดเลอืกสมาชกิองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตแิทนตาแหน่งทีว่า่ง เวน้
แตว่าระของคณะกรรมการบรหิารจะเหลอืไมถ่งึ
เกา้สบิวัน และใหผู้ไ้ดรั้บคัดเลอืกแทนตาแหน่ง
ทีว่า่งอยูใ่นตาแหน่งเทา่กับวาระทีเ่หลอือยูข่อง
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาต ิ
มาตรา ๒๖ ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตคิรบวาระการดารง
ตาแหน่ง ใหม้กีารเลอืกคณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตภิายในหกสบิวัน 
ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตทิีพ่น้จากตาแหน่งตามวาระตอ้งอยูใ่น
ตาแหน่งเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีไ่ปพลางกอ่นจนกวา่
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตชิดุใหมจ่ะเขา้รับหนา้ที ่
ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาตพิน้จากตาแหน่งดว้ยเหตอุืน่ทีม่ใิช่
เหตตุามวรรคสอง ใหผู้อ้านวยการปฏบิตัหินา้ที่
ไปพลางกอ่นจนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะ
เขา้รับหนา้ที ่
มาตรา ๒๗ ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตมิอีานาจหนา้ที ่
ดังตอ่ไปนี ้
(๑) เสนอขอ้คดิเห็นเกีย่วกับบทบัญญัตแิหง่
กฎหมาย กจิกรรม หรอืการดาเนนิการของ
หน่วยงานของรัฐทีก่ระทบหรอือาจมผีลกระทบ
ตอ่บทบาทหรอืคณุภาพชวีติสตร ีและแผนการ
ดาเนนิงาน ตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเสนอ
ตอ่คณะรัฐมนตร ี
(๒) เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการเกีย่วกับ
การปฏบิัตงิานของหน่วยงานของรัฐและองคก์ร
เอกชนหรอืองคก์รชมุชนทีด่าเนนิการเกีย่วกับ



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

ตําบล 

  (๒) จัดหาสถานทีทํ่างานของบคุลากร
และคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรตํีาบล 

  (๓) จัดหาทนุหรอืรายไดเ้ขา้กองทนุ 

  (๔) พจิารณาโครงการขององคก์รสตรี
ทีย่ ืน่ขอกูย้มืเงนิ หรอืขอรับการสนับสนุนเงนิจาก
กองทนุ ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่
คณะกรรมการบรหิารกองทนุกําหนด 

  (๕) สํารวจและจัดทําขอ้มลู
รายละเอยีดเกีย่วกับจํานวนสมาชกิ และองคก์รสตร ี
ทีข่ ึน้ทะเบยีน รวมทัง้โครงการทีไ่ดย้ืน่คําขอกูย้มื
เงนิจากกองทนุในเขตทอ้งทีตํ่าบล เสนอตอ่
คณะกรรมการกองทนุฯ จังหวัด พจิารณาอนุมัตติาม
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
บรหิารกองทนุกําหนด รวมทัง้เพือ่รวบรวมรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบรหิารกองทนุ และคณะกรรมการ
ประเมนิผล อยา่งนอ้ยเดอืนละหนึง่ครัง้ 

  (๖) รายงานผลการดําเนนิการ ปัญหา
และอปุสรรคในเขตทอ้งทีตํ่าบล เสนอตอ่
คณะกรรมการ      กองทนุฯ จังหวัด คณะกรรมการ
ตดิตามและสนับสนุนการดําเนนิงานจังหวัด เพือ่
รวบรวมรายงานตอ่ คณะกรรมการบรหิารกองทนุ 
และคณะกรรมการประเมนิผล อยา่งนอ้ยปีละหนึง่
ครัง้   

  (๗) ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ขอ้กําหนด หรอืตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย 

 
 

การสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพ
ชวีติสตร ี
(๓) วางระเบยีบเกีย่วกับการดาเนนิงานของ
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขใน
การใชจ้่ายเงนิกองทนุเพือ่สนับสนุนการสง่เสรมิ
การพัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตร ี
(๕) ประสานงานเพือ่ดาเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วกับ
การสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพ
ชวีติสตร ีในอาเภอ และจังหวัดตา่ง ๆ ตลอดทัง้
ในกรงุเทพมหานคร 
(๖) ใหค้วามเห็นในการกาหนดนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพ
ชวีติสตร ี
(๗) ใหก้ารสนับสนุนและรว่มมอืในการดาเนนิ
งานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการ
สง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติ
สตร ี
(๘) รว่มมอื สง่เสรมิ และประสานงานกับองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่และหน่วยงานอืน่ที่
เกีย่วขอ้งเพือ่จัดทาแผนพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรใีนระดับทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตร ี
(๙) จัดสมชัชาการพัฒนาบทบาทและคณุภาพ
ชวีติสตรแีหง่ชาตอิยา่งนอ้ยปีละ หนึ่งครัง้ เพื่อ
วเิคราะหส์ถานการณด์า้นสตร ีทบทวนกลไก
และกระบวนการทางานและพัฒนา องคค์วามรู ้
ทกัษะ และทัศนคตใินการพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรขีองประเทศ 
(๑๐) เป็นผูแ้ทนหรอืพจิารณาคัดเลอืกผูแ้ทน
สตรขีองประเทศในการดาเนนิกจิกรรมเพือ่การ
พัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรทีัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

(๑๑) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีพ่ระราชบัญญัตนิี้
หรอืกฎหมายอืน่กาหนดหรอืคณะกรรมการ
มอบหมาย 
มาตรา ๒๘ กจิการขององคก์รเครอืขา่ยสตรไีม่
อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกันสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน 
ทัง้นี ้ผูอ้านวยการ พนักงาน และลกูจา้งของ
องคก์รเครอืขา่ยสตรตีอ้งไดรั้บประโยชน์ตอบ
แทนไมน่อ้ยกวา่ทีก่าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกันสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน 
มาตรา ๒๙ ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตจัิดทารายงานการดาเนนิ
การและการประเมนิผลการดาเนนิงานสง่เสรมิ
การพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรเีสนอ
ตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรอียา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ โดยมสีาระ
สาคัญดังตอ่ไปนี ้
(๑) การใชง้บประมาณเพือ่การพัฒนาบทบาท
สตรแีละคณุภาพชวีติสตร ี
(๒) ผลการดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ยสตร ี
(๓) สภาพการณ์และแนวโนม้ของปัญหาสตร ี
และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและการพัฒนา
บทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตร ี
(๔) ผลการดาเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหาการ
พัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตร ี
ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคจากการดาเนนิงาน 
มาตรา ๓๐ ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิมหีนา้ที่ออกระเบยีบ 
ขอ้บังคับ ประกาศ หรอืขอ้กาหนดเกีย่วกับ
องคก์รเครอืขา่ยสตรใีนเรือ่งดังตอ่ไปนี ้
(๑) การบรหิารงานทั่วไปขององคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต ิ



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

(๒) การกาหนดเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ของผูอ้านวยการ 
(๓) การกาหนดตาแหน่ง คณุสมบตัเิฉพาะตา
แหน่ง อัตราเงนิเดอืน คา่จา้งและเงนิอืน่ของ
พนักงานและลกูจา้งขององคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาต ิ
(๔) การคัดเลอืก การบรรจุ การแตง่ตัง้ การ
ถอดถอน วนัิยและการลงโทษทางวนัิย การ
ลาออกจากตาแหน่ง การรอ้งทกุขแ์ละการ
อทุธรณ์การลงโทษของผูอ้านวยการ พนักงาน
และลกูจา้งขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
รวมทัง้หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการ
จา้งลกูจา้ง 
(๕) การบรหิารและจัดการ การเงนิ การพัสดุ 
และทรัพยส์นิขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
รวมทัง้การบญัชแีละการจาหน่ายทรัพยส์นิจาก
บัญชเีป็นสญู 
(๖) การจัดสวัสดกิารและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ของ
พนักงานและลกูจา้งขององคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาต ิ
(๗) ขอบเขตอานาจหนา้ทีแ่ละระเบยีบเกีย่วกับ
การปฏบิัตหินา้ทีข่องผูต้รวจสอบภายในของ
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
มาตรา ๓๑ ใหผู้อ้านวยการเป็นผูรั้บผดิชอบการ
บรหิารกจิการขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต ิ
มาตรา ๓๒ ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตแิตง่ตัง้ผูอ้านวยการจาก
บคุคลซึง่มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม
ดังตอ่ไปนี ้
(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายไุมเ่กนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ ์
(๓) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

เหมาะสมในการบรหิารกจิการขององคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
(๔) ไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ (๔) 
ถงึ (๘) 
มาตรา ๓๓ ใหผู้อ้านวยการมวีาระการดารงตา
แหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดรั้บแตง่ตัง้ใหมอ่กี
ได ้แตจ่ะดารงตาแหน่งตดิตอ่กันเกนิสองวาระ
ไมไ่ด ้
มาตรา ๓๔ นอกจากการพน้จากตาแหน่งตาม
วาระแลว้ ผูอ้านวยการพน้จากตาแหน่งเมือ่ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตาม
มาตรา ๗ (๔) ถงึ (๘) 
(๔) คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตมิมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวา่สองในสามของกรรมการทัง้หมดเทา่ทีม่อียู ่
เพราะเหตปุระพฤตเิสือ่มเสยีหรอืหยอ่น
ความสามารถ 
มาตรา ๓๕ ผูอ้านวยการมอีานาจหนา้ที่
ดังตอ่ไปนี ้
(๑) อานวยการดา้นธรุการและวชิาการใหแ้ก่
คณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิและองคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต ิ
(๒) จัดทารายงานผลการตดิตามและ
ประเมนิผลการดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต ิ
(๓) บรหิารกจิการขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่
ประเทศไทยใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
วัตถปุระสงค ์และนโยบายขององคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต ิ
(๔) บังคับบัญชาพนักงานและลกูจา้งของ
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิดแูลรับผดิชอบ



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

เกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลของพนักงานและ
ลกูจา้งขององคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
สวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์อืน่ของพนักงาน
และลกูจา้ง การบรหิารและจัดการ การเงนิ การ
บัญช ีการพัสดุ 
(๕) ปฏบิัตกิารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ และ
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตมิอบหมาย 
(๖) เป็นผูแ้ทนองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตใิน
สว่นทีเ่กีย่วกับบคุคลภายนอก 
มาตรา ๓๖ ใหม้อีงคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานคร เรยีกโดยยอ่วา่ “อสก.” โดยมี
สมาชกิประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รสตร ีองคก์ร
เอกชน หรอืองคก์รชมุชน และทากจิกรรมหรอืมี
ผลงานเกีย่วกับการพัฒนาบทบาทและคณุภาพ
ชวีติสตรใีนเขตกรงุเทพมหานครและไดจ้ดแจง้
ไวต้ามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตกิาหนด องคก์รละหนึง่
คน 
การคัดเลอืกสมาชกิใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะ
กรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาติ
กาหนด 
มาตรา ๓๗ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรกีรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการองคก์รเครอืขา่ยสตรคีนหนึง่ 
และกรรมการอกีไมเ่กนิยีส่บิคน ซึง่คัดเลอืก
กันเองจากสมาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานคร 
การไดม้าซึง่กรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ย
สตรกีรงุเทพมหานคร ใหค้ัดเลอืกกันเองจาก
สมาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรกีรงุเทพมหานคร 
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตกิาหนด 
มาตรา ๓๘ การดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ย



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

สตรกีรงุเทพมหานคร ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับที่
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานครกาหนด ทัง้นี ้ตอ้งจัดใหม้กีาร
ประชมุสามญัอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
มาตรา ๓๙ ในแตล่ะจังหวัดใหม้อีงคก์ร
เครอืขา่ยสตรจัีงหวัด เรยีกโดยยอ่วา่ “อสจ.” 
โดยมสีมาชกิประกอบดว้ย 
(๑) ผูแ้ทนจากคณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรอีาเภอในจังหวัด อาเภอละไมเ่กนิ
หา้คน 
(๒) ผูแ้ทนกลุม่สตรหีรอืชมรมสตรทีีท่ากจิกรรม
หรอืผลงานเกีย่วกับการพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรใีนจังหวัด ซึง่ไดจ้ดแจง้ไวต้าม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาตกิาหนด องคก์รละหนึง่คน 
การคัดเลอืกสมาชกิตาม (๑) (๒) ใหเ้ป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตกิาหนด 
มาตรา ๔๐ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรจัีงหวัด ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการคนหนึง่ รองประธานกรรมการคนหนึง่ 
และกรรมการอกีไมเ่กนิยีส่บิคน 
การไดม้าซึง่กรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ย
สตรจัีงหวัด ใหค้ัดเลอืกกันเองจากสมาชกิ
องคก์รเครอืขา่ยสตรจัีงหวัด ตามระเบยีบที่
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตกิาหนด 
มาตรา ๔๑ การดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ย
สตรจัีงหวัด ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับที่
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
จังหวัดกาหนด ทัง้นี ้ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุ
สามัญอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
มาตรา ๔๒ ใหส้มาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานคร และสมาชกิองคก์รเครอืขา่ย
สตรจัีงหวัด มอีานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

34 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

(๑) เสนอความเห็น ใหค้าปรกึษา แนะนาตอ่
คณะกรรมการบรหิารคณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรกีรงุเทพมหานครและ
องคก์รเครอืขา่ยสตรจัีงหวัดในการปฏบิัตหินา้ที ่
(๒) เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา และการสง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนา
บทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตร ีตอ่
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรจัีงหวัด แลว้แตก่รณ ี
(๓) เผยแพรใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจแกห่น่วยงาน
ของรัฐ และองคก์รเอกชนเกีย่วกับการดาเนนิ
กจิกรรมเพือ่การพัฒนาบทบาทสตรแีละ
คณุภาพชวีติสตร ี
(๔) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีพ่ระราชบัญญัตนิี ้
หรอืกฎหมายอืน่กาหนด หรอืคณะกรรมการ
บรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรกีรงุเทพมหานคร 
และคณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
จังหวัด แลว้แตก่รณ ีมอบหมาย 
มาตรา ๔๓ ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรกีรงุเทพมหานครและ
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
จังหวัด มอีานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้

(๑) เสนอแนะตอ่องคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาตเิกีย่วกบัการดาเนนิ
กจิกรรมเพือ่การพัฒนาบทบาทสตรี
และคณุภาพชวีติสตร ี

(๒) รายงานตอ่องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาติ
เกีย่วกบัสภาพการณข์องการพัฒนาบทบาทสตรี
และคณุภาพชวีติสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร
หรอืในเขตจังหวัด แลว้แตก่รณ ีรวมทัง้ปัญหา 
อปุสรรคในการดาเนนิงานและขอ้เสนอแนะใน
การแกไ้ขปัญหา 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

35 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

(๓) พจิารณากลั่นกรองและอนุมัตแิผนงาน 
โครงการ กจิกรรม และงบประมาณ ทีใ่ชใ้นการ
พัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตรใีนเขต
กรงุเทพมหานครหรอืจังหวัด แลว้แตก่รณ ีเพื่อ
เสนอขออนุมัตงิบประมาณทีใ่ชป้ฏบิัตหินา้ทีเ่ป็น
รายปี โดยใหค้วามเห็นของคณะ
กรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรจัีงหวัดและ
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
กรงุเทพมหานคร แลว้แตก่รณ ีเป็นที่สดุ 
(๔) สง่เสรมิและสนับสนุนองคก์รทีท่างานดา้น
สตรใีนเขตกรงุเทพมหานครหรอืจังหวัด แลว้แต่
กรณ ีในการจัดกจิกรรมอันเป็นประโยชน์เพือ่
การสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพ
ชวีติสตร ีโดยเฉพาะการสง่เสรมิความรู ้ความ
เขา้ใจในดา้นความเสมอภาค และโอกาสใหส้ตรี
ทกุระดับไดม้โีอกาสเขา้รว่มในกระบวนการ
ตดัสนิใจทางสาธารณะในระดบัตา่ง ๆ 
(๕) เผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจ ใหค้าปรกึษา
และแนะนาในการปฏบิัตหินา้ที ่แกอ่งคก์รที่ทา
งานดา้นสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร หรอื
องคก์รเครอืขา่ยสตรอีาเภอในพืน้ทีจั่งหวัด 
แลว้แตก่รณ ี
(๖) เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูแ้ละเผยแพรด่า้น
วชิาการภายในเขตกรงุเทพมหานคร หรอืเขต
จังหวัด แลว้แตก่รณ ีอยา่งนอ้ยในดา้น
การศกึษา การสง่เสรมิอาชพี การสาธารณสขุ 
ดา้นกฎหมาย ดา้นศลิปะและวัฒนธรรม ดา้นการ
สรา้งความสมานฉันทแ์ละดา้นการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 
(๗) ประสานงานระหวา่งองคก์รเครอืขา่ยสตรี
เขต หรอืองคก์รเครอืขา่ยสตรอีาเภอแลว้แต่
กรณ ีเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
ในดา้นตา่ง ๆ ของสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 
หรอืเขตจังหวัด แลว้แตก่รณ ี



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 

 

 

36 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและตา่งระหวา่งรา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิการพฒันาสตรแีหง่ชาต ิกบั ร า่ง พ .ร .บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ รา่ง พ .ร .บ. สง่เสรมิความเมสมอภาคระหวา่งเพศ  

โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

(๘) รายงานผลการปฏบิัตงิานตอ่องคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาต ิ
(๙) ออกขอ้บังคับเกีย่วกับการประชมุและการ
ดาเนนิงานตามอานาจหนา้ที ่
(๑๐) บรหิารงานทัว่ไป และดาเนนิกจิกรรมเพือ่
การสง่เสรมิการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติ
สตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร รวมทัง้ดาเนนิการ
อืน่ทีจ่าเป็นเพือ่ใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงคใ์นการ
จัดตัง้องคก์รเครอืขา่ยสตรกีรงุเทพมหานคร 
และองคก์รเครอืขา่ยสตรจัีงหวัด แลว้แตก่รณ ี
(๑๑) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีค่ณะกรรมการ และ
คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตมิอบหมาย 
มาตรา ๔๔ ใหม้อีงคก์รเครอืขา่ยสตรอีาเภอขึน้
ในแตล่ะอาเภอ เรยีกโดยยอ่วา่ “อชอ.” โดยมี
สมาชกิประกอบดว้ยกลุม่สตร ีหรอืชมรมสตรทีี่
รวมตัวในพืน้ทีแ่ละมวัีตถปุระสงคร์ว่มกันเพือ่
ชว่ยเหลอืกจิกรรมเกีย่วกับสตร ีทีอ่ยูใ่นเขต
อาเภอนัน้ 
ใหม้คีณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
อาเภอ ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึง่
และกรรมการอกีไมเ่กนิสบิหา้คน ซึง่คัดเลอืก
กันเองจากสมาชกิองคก์รเครอืขา่ยสตรทีีอ่ยูใ่น
เขตอาเภอ โดยตอ้งมผีูแ้ทนของกลุม่สตรทีีข่าด
โอกาสในการเขา้ถงึทรัพยากร หรอืไมไ่ดรั้บ
ความเป็นธรรม อยา่งนอ้ยหนึง่คนใหค้ณะ
กรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรอีาเภอป
รกึษาหารอืรว่มกนัเพือ่กาหนดแนวทางในการ
จัดกจิกรรมเกีย่วกบัการพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรใีนเขตอาเภอ และดาเนนิการ
อืน่ทีจ่าเป็นเพือ่ใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงคใ์นการ
จัดตัง้องคก์รเครอืขา่ยสตรอีาเภอ 
มาตรา ๔๕ การดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ย
สตรอีาเภอใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับที่



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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คณะกรรมการบรหิารองคก์รเครอืขา่ยสตรี
แหง่ชาตกิาหนด ทัง้นี ้ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุ
สามัญอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
มาตรา ๔๖ ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรอีาเภอมอีานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้
(๑) เสนอแผนงาน โครงการ กจิกรรม และ
งบประมาณ ทีใ่ชใ้นการพัฒนาบทบาทสตรแีละ
คณุภาพชวีติสตรใีนเขตอาเภอ ตอ่องคก์ร
เครอืขา่ยสตรจัีงหวัด 
(๒) สอดสอ่งดแูล ใหค้าแนะนาหรอืคาปรกึษา 
เพือ่คุม้ครองและป้องกันมใิหม้กีารเลอืกปฏบิัติ
ตอ่สตร ีและใหก้ารสง่เสรมิการพัฒนาบทบาท
สตรแีละคณุภาพชวีติสตรใีนดา้นตา่ง ๆ ภายใน
เขตอาเภอ 
(๓) จัดกจิกรรมตา่ง ๆ เพือ่การสง่เสรมิและ
พัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตรใีน
ทอ้งถิน่ใหม้ศีักยภาพในการดารงตนอยูอ่ยา่งมี
ศักดิศ์รแีละเทา่เทยีมกันภายในเขตอาเภอ 
(๔) สง่เสรมิ สนับสนุน และเป็นศนูยก์ลางการ
เรยีนรูด้า้นวชิาการและการสง่เสรมิอาชพี 
(๕) เสนอแนะและใหค้วามเห็นตอ่องคก์ร
เครอืขา่ยสตรจัีงหวัดเกีย่วกับการสง่เสรมิ และ
พัฒนาบทบาทสตรแีละคณุภาพชวีติสตรใีนเขต
อาเภอ 
(๖) รายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารองคก์ร
เครอืขา่ยสตรจัีงหวัดกรณีทีง่บประมาณไดรั้บ
การจัดสรรไมเ่พยีงพอตอ่การดาเนนิงาน 
(๗) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
องคก์รสตรแีหง่ชาต ิและคณะกรรมการบรหิาร
องคก์ารสตรจัีงหวัดมอบหมาย 
มาตรา ๔๗ องคก์รเครอืขา่ยสตรตีอ้งจัดใหม้ี
การประชมุสามัญอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 

(๑) มาตรา ๔๘ ใหอ้งคก์ร



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งให ้
ความรว่มมอื สง่เสรมิ และสนับสนุน
การดาเนนิงานขององคก์รเครอืขา่ย
สตร ีรวมตลอดทัง้ชีแ้จง ทาความ
เขา้ใจแกอ่งคก์รเครอืขา่ยสตรตีามที่
รอ้งขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๑๐ 
การรับเงนิ การจา่ยเงนิ และการเก็บรักษาเงนิ 

 
   

  ขอ้  ๔๓  เงนิทีจ่ะเขา้บัญชกีองทนุ 
ไดแ้ก ่

  (๑)  เงนิทนุประเดมิทีรั่ฐบาลจัดสรรให ้

  (๒)  เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลจัดสรรให ้
จากงบประมาณรายจา่ยประจําปี 

  (๓)  เงนิที่มผีูบ้รจิาคหรอือทุศิให ้

  (๔)  เงนิทีไ่ดรั้บจากตา่งประเทศหรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศ 

  (๕)  ดอกผลทีเ่กดิจาก (๑) (๒) (๓) 
และ (๔)                                            

  (๖)  เงนิที่ไดจ้ากการขายทรัพยส์นิ
ของกองทนุหรอืทีไ่ดจ้ากการจัดหารายได ้

  (๗)  เงนิทีต่กเป็นของกองทนุหรอืที่

มาตรา ๕๕ กองทนุ ประกอบดว้ย 
(๑) เงนิประเดมิทีรั่ฐบาลจัดสรรใหเ้ป็นการ
อดุหนุนเป็นจานวนทีพ่อเพยีงตอ่การดาเนนิการ 
(๒) เงนิอดุหนุนทั่วไปทีรั่ฐบาลจัดสรรให ้
โดยตรงเป็นรายปีจากงบประมาณในแผ่นดนิ 
(๓) เงนิสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตร ี
(๔) เงนิบารงุทีจั่ดเก็บจากผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีวา่
ดว้ยสรุา ยาสบู 
(๕) เงนิสนับสนุนจากสานักงานสลากกนิแบง่
รัฐบาล 
(๖) เงนิหรอืทรัพยส์นิที่มผีูบ้รจิาคใหก้องทนุ 
(๗) ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากกองทนุ 
(๘) รายไดอ้ื่ น 
การรับเงนิตาม (๓) และ (๖) ตอ้งไมเ่ป็นการ
กระทาทีท่าใหอ้งคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาติ
ขาดความเป็นอสิระในการดาเนนิงาน หรอืให ้

  รา่งฉบับประชาชนเสนอใหปั้น
งบประมาณประจําปี รอ้ยละ ๑ 
มาใชใ้นการสง่เสรมิความ
เสมอภภาคระหวา่งเพศ 

รา่งการพัฒนาสตร ีเสนอให ้
ใช ้๑. เงนิสนับสนุนจาก
สลากกนิแบง่รัฐบาล (เงนื
หวย) และ เงนิอดุหนุนจากรัฐ 

รา่งของรัฐ/พม. ใหใ้ชเ้งนิ
อดุหนุนจากรัฐ 

นอกจากนัน้ทีม่าของรายได ้
เหมอืนๆ กัน 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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กองทนุไดรั้บตามกฎหมายอืน่ 

  ขอ้  ๔๔  เงนิทีไ่ดรั้บตามขอ้  ๔๓ ใน
สว่นกลาง ใหนํ้าสง่เขา้บัญชกีองทนุ ซึง่เปิดไวท้ี่
กรมบัญชกีลาง      ในสว่นภมูภิาค ใหนํ้าสง่เขา้
บัญชกีองทนุซึง่เปิดไวท้ีสํ่านักงานคลังจังหวัด หรอื
ที่ ฝากไวต้ามขอ้  ๔๒ ภายในสามวันทําการ  นับแต่
วันทีไ่ดรั้บเงนิ หากไดรั้บเงนิในวันเดยีวเกนิกวา่หนึง่
หมืน่บาท ใหนํ้าฝากในวันรุง่ข ึน้ นับแตวั่นที ่  ไดรั้บ
เงนิ 

 

กระทาการอันเป็นการขัดแยง้ตอ่วัตถปุระสงค์
ขององคก์ร 
รายไดข้องกองทนุไมเ่ป็นรายไดท้ีต่อ้งนาสง่
คลังตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิคงคลัง 

 

   ขอ้  ๔๑  ใหเ้ปิดบัญชกีองทนุไวท้ี่
กรมบัญชกีลาง  กระทรวงการคลงั  หรอืสํานักงาน
คลังจังหวัด แลว้แตก่รณี  เรยีกวา่  “บัญชกีองทนุ
พัฒนาบทบาทสตร”ี 

   ขอ้  ๔๒  เพือ่ความคลอ่งตัวในการ
บรหิารกองทนุ กรณทีีม่คีวามจําเป็น  กองทนุ
สามารถเปิดบัญช ีเงนิฝากไว ้  ณ ธนาคารทีเ่ป็น
รัฐวสิาหกจิ ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค  ชื่อ
บัญชเีดยีวกันกับขอ้  ๔๑ เพือ่ใชจ้า่ยตาม
วัตถปุระสงคข์องกองทนุ และแผนงานประจําปี  
หรอืภายในวงเงนิและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  ขอ้  ๔๕  การใชจ้า่ยเงนิหรอืทรัพยส์นิ
ของกองทนุ ใหใ้ชจ้่ายเพือ่กจิการตามลักษณะ
โครงการตาม   ขอ้ ๓๗ รวมทัง้เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานของกองทนุ 

  ขอ้  ๔๖  ใหผู้อํ้านวยการหรอืผูซ้ ึง่
ผูอํ้านวยการมอบหมายสัง่จ่ายเงนิจากกองทนุ 
หลังจากไดรั้บ      การอนุมัตจิากคณะกรรมการ
แลว้ 

  ขอ้  ๔๗  วธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการเบกิเงนิ 

 
มาตรา ๖๙ ในวาระเริม่แรกกอ่นทีก่องทนุจะ
ไดรั้บงบประมาณรายจา่ยประจาปี ให ้
คณะรัฐมนตรพีจิารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเป็นทนุประเดมิตามมาตรา ๕๕ (๑) 
ใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการดาเนนิ
งานของคณะกรรมการ การจัดตัง้องคก์าร
เครอืขา่ยสตร ีและการบรหิารงาน โดยให ้
คณะกรรมการทาหนา้ทีค่ณะกรรมการบรหิาร
กองทนุไปพลางกอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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การรับเงนิ การจา่ยเงนิ การเก็บรักษาเงนิ การนําสง่ 
การพัสดุ หรอืการปฏบิัตอิืน่ใดทีม่ไิดกํ้าหนดไวใ้น
ระเบยีบนี ้ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ
วา่ดว้ยการนัน้ โดยอนุโลม  หากไมส่ามารถปฏบิตั ิ
ตามระเบยีบของราชการไดใ้หทํ้าความตกลงกับ
กระทรวงการคลงั 
 

 
 

หมวด ๑๑ 
การจัดการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรแีหง่ชาต ิ

ขอ้  ๔๘  ใหสํ้านักงานจัดทําบญัชี
กองทนุตามหลักบัญชคีูเ่กณฑค์งคา้ง  ตาม
มาตรฐานการจัดทําบญัชภีาครัฐทีก่ระทรวงการคลงั
กําหนด การปิดบัญชใีหก้ระทําปีละครัง้  โดยถอื
ปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี  และใหจั้ดทํางบ
การเงนิพรอ้มทัง้รายละเอยีดประกอบ เสนอตอ่
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบกอ่น เพือ่สง่
สํานักงาน      การตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาเกา้สบิวัน นับแตวั่นสิน้ปีบัญช ีและ
เมือ่สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบรับรอง
แลว้  ใหส้ง่สําเนางบการเงนิดังกลา่วให ้
กรมบัญชกีลาง และสํานักงบประมาณ เพือ่ทราบ
ตอ่ไป 

  ขอ้  ๔๙  ใหสํ้านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิทํารายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของ
กองทนุ เสนอตอ่คณะกรรมการภายในหนึง่รอ้ยหา้
สบิวัน นับแตวั่นสิน้ปีบัญช ีเพือ่ใหค้ณะกรรมการ
เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ี

  ขอ้ ๕๐  เพือ่ประโยชน์ในการจัดทํา
รายงานการเงนิในภาพรวมของแผ่นดนิ  ให ้
สํานักงานจัดสง่ขอ้มลูทางบัญชขีองกองทนุเขา้สู่
ระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบ
อเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS) ตามวธิกีารและระยะเวลา 

มาตรา ๕๐ เพือ่ประโยชน์ในการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดนิเป็นเงนิอดุหนุนทั่วไปตาม
มาตรา ๔๙ (๒) ใหอ้งคก์ารเครอืขา่ยสตรแีหง่
ประเทศไทยเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติ
ของคณะกรรมการตอ่คณะรัฐมนตรเีพือ่จัดสรร
เงนิอดุหนุนทั่วไปขององคก์ารไวใ้นรา่ง
พระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปี รา่ง
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
แลว้แตก่รณี  และในการเสนอรา่ง
พระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปีและ
รา่งพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ 
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภาอาจขอให ้
ประธานคณะกรรมการบรหิารองคก์ารเครอืขา่ย
สตรแีหง่ประเทศไทยเขา้ชีแ้จงเพือ่ประกอบการ
พจิารณาได ้
 

  



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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ทีก่รมบัญชกีลางกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้  ๕๑  ในระหวา่งทีย่ังมไิดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการตามระเบยีบนี้ ใหค้ณะกรรมการ
ขับเคลือ่นกองทนุพัฒนาบทบาทสตรแีหง่ชาต ิซึง่
ดํารงตําแหน่งอยูใ่นวันทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้ังคับ ทํา
หนา้ทีค่ณะกรรมการตามระเบยีบนี้ จนกวา่
คณะกรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ข ึน้ใหมจ่ะเขา้รับหนา้ที่
ในการประชมุครัง้แรก ทัง้นี้ ไมเ่กนิสามรอ้ยวัน นับ
แตวั่นทีร่ะเบยีบนี้ ใชบ้ังคับ 

  ขอ้  ๕๒  บรรดาระเบยีบ ประกาศ 
ขอ้บังคับ หรอืคําสัง่ของคณะกรรมการขับเคลือ่น
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรแีหง่ชาต ิทีย่ังมผีลใช ้
บังคับอยูใ่นวันทีร่ะเบยีบนี้ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา ใหย้ังคงใชบ้ังคับไดต้อ่ไปเทา่ทีไ่มข่ัด
หรอืแยง้กับระเบยีบนี้ จนกวา่จะไดม้ปีระกาศ 
ขอ้บังคับ หรอืคําสัง่ทีอ่อกตามความในระเบยีบนี้ใช ้
บังคับ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิสองปี นับแตวั่นทีร่ะเบยีบนี้
ใชบ้ังคับ 

  ประกาศ  ณ  วันที ่                 พ .ศ. 
.... 
 

ขอ้  ๑๖  ใหม้สํีานักงานคณะกรรมการ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรแีหง่ชาต ิอยูใ่นสํานัก
เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีโดยมอํีานาจหนา้ที ่
ดังตอ่ไปนี ้

               (๑)  ทําหนา้ทีเ่ป็นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ 

  (๒)  ปฏบิตังิานธรุการของ

มาตรา ๖๐ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทนุ
คณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 
(๑) นายกรัฐมนตรเีป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรทีีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็นรอง
ประธานกรรมการคนทีห่นึง่ 
(๓) ผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่คณะรัฐมนตรแีตง่ตัง้จาก
กรรมการตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคน
ที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตาแหน่ง ไดแ้ก ่ผูแ้ทน

มาตรา ๕๖  ใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทนุมี
อํานาจหนา้ที ่ดังตอ่ไปนี ้
 (๑) บรหิารกองทนุ  การรับ การ
จ่ายเงนิ และการเก็บรักษาเงนิกองทนุ  รวมทัง้
ดําเนนิการเกีย่วกับการระดมทนุ การลงทนุ การ
จัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทนุให ้
เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ สคพช. 
กําหนดโดยความเหน็ชอบจาก

 



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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คณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิารกองทนุ และ
คณะกรรมการประเมนิผล ตลอดจนทีป่รกึษา 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน  

  (๓)  ศกึษา รวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการดําเนนิงานกองทนุ  

  (๔)  เป็นศนูยก์ลางเผยแพรแ่ละ
ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบถงึการจัดตัง้
กองทนุ นโยบาย และแนวทางในการดําเนนิงาน
กองทนุ  

  (๕)  ดําเนนิการและประสานงานกับ
สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ และ
องคก์รตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เตรยีมความพรอ้มใน
การจัดตัง้กองทนุ และแนวทางบรหิารกองทนุ  

  (๖)  จัดใหม้หีรอืสนับสนุนใหม้กีาร
ประชมุชีแ้จงและฝึกอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การดําเนนิงานกองทนุ 

  (๗)  รวบรวมและจัดทําทะเบยีนกลาง
เกีย่วกับสมาชกิกองทนุ และโครงการทีไ่ดรั้บการ
สนับสนุนจากกองทนุในทกุจังหวัด เพือ่รายงานตอ่
คณะกรรมการหรอืคณะรัฐมนตร ี

  (๘)  ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

  ขอ้  ๑๗  ใหค้ณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรหิารกองทนุ และคณะกรรมการ
ประเมนิผล คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรจัีงหวัด คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรกีรงุเทพมหานคร คณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรตํีาบล คณะกรรมการตดิตามและ
สนับสนุนการดําเนนิงานจังหวัด         ทีป่รกึษา 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานทีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้ เพือ่ปฏบิัตหินา้ทีต่ามระเบยีบนี้ ไดรั้บเบีย้

กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ผูแ้ทน
กรมบัญชกีลาง และผูแ้ทนสานักงานการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม 
(๕) กรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากภาคเอกชนซึง่
ดาเนนิกจิกรรมเกีย่วกับดา้นการสง่เสรมิและ
พัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติสตรจีานวนแปด
คน ซึง่ในจานวนนี้จะตอ้งเป็นผูแ้ทนจากองคก์ร
เครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตไิมน่อ้ยกวา่กึง่หนึ่ง 
ใหผู้อ้านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และใหผู้อ้านวยการแตง่ตัง้พนักงานหรอืลกูจา้ง
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตเิป็น
ผูช้ว่ยเลขานุการจานวนสองคน 
การสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุติามวรรคหนึง่ 
(๕) ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาหนด 

กระทรวงการคลงั 
 (๒) พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิให ้
ความชว่ยเหลอืคุม้ครองสทิธ ิบรรเทาทกุข ์และ
ชดเชยแกผู่เ้สยีหายเนื่องจากการเลอืกปฏบิัติ
โดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศหรอืความรนุแรง
เนื่องดว้ยเพศหรอืเพศภาวะตามระเบยีบที่
คณะกรรมการ สคพช. กําหนด 
 (๓) รายงานสถานะทางการเงนิและการ
บรหิารกองทนุตอ่คณะกรรมการ สคพช. 
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“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
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ประชมุหรอืคา่ตอบแทนตามอัตราทีค่ณะกรรมการ
กําหนด โดยเบกิจ่ายจากสํานักงาน  

  ขอ้  ๑๘  เพือ่ประโยชน์ในการ
บรหิารงาน  คณะกรรมการอาจมคํีาสัง่ใหข้า้ราชการ
หรอืลกูจา้งของ     สว่นราชการ หรอือาจขอให ้
คณะรัฐมนตรมีมีตใิหพ้นักงานหรอืลกูจา้งของ
รัฐวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐ   ไปชว่ย
ปฏบิัตงิานเป็นเจา้หนา้ทีข่องสํานักงานได ้โดยถอื
วา่เป็นการปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานตามปกต ิ
และจะใหไ้ปชว่ยปฏบิัตงิานเต็มเวลา บางเวลา หรอื
นอกเวลาก็ได ้อกีทัง้อาจกําหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่
ผูไ้ปชว่ยปฏบิัตงิานดว้ยก็ได ้  
 

หมวด ๙ 
การขอรับการสนับสนุนจากกองทนุ 

 

               ขอ้  ๓๖  สมาชกิ และองคก์รสตรทีีข่ ึน้
ทะเบยีน จะขอรับการสนับสนุนจากกองทนุ ตอ้งมี
คณุสมบัต ิดังตอ่ไปนี้ 

               (๑)  มภีมูลํิาเนาหรอืถิน่ที่อยู่ หรอื
สถานทีทํ่างาน หรอืสํานักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นทอ้งที่
ทีจ่ะยืน่คําขอ     ไมน่อ้ยกวา่หกเดอืน 

               (๒)  มคีณะกรรมการ หรอืบคุลากร 
หรอือาสาสมคัรในการปฏบิตังิานประจํา หรอืมทีี่
ปรกึษาทีม่คีวามรูเ้กีย่วกับการชว่ยเหลอื คุม้ครอง
และพทิักษ์สทิธสิตร ี

  (๓)  ดําเนนิงานและมผีลงานเกีย่วกับ
การทํางานหรอืฝึกอาชพี การพัฒนา การชว่ยเหลอื 
คุม้ครองและพทิักษ์สทิธสิตร ีหรอืมผีลงานทีเ่ป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมหรอืชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกับสตร ี

สว่นที่ ๒ 
การสง่เสรมิบทบาทขององคก์รเอกชนหรอื

องคก์รชมุชนในการพัฒนาบทบาทและคณุภาพ
ชวีติสตร ี

 
มาตรา ๔๙ เพือ่เป็นการสนับสนุนการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการสง่เสรมิและพัฒนาบทบาท
และคณุภาพชวีติสตร ีใหอ้งคก์รภาคเอกชนซึง่
เป็นสมาคม หรอืมลูนธิ ิที่ทากจิกรรมหรอืมี
ผลงานเกีย่วกับการพัฒนาบทบาทสตรแีละ
คณุภาพชวีติสตรโีดยมไิดม้วัีตถปุระสงคใ์นทาง
การเมอืงหรอืแสวงหากาไรจากการประกอบ
กจิกรรมรวมทัง้ไดจ้ดแจง้ตอ่องคก์รเครอืขา่ย
สตรแีหง่ชาต ิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีกํ่าหนดในพระราชบัญญัตนิี ้สามารถ
รับเงนิอดุหนุนจากกองทนุ และความชว่ยเหลอื
หรอืการสนับสนุนจากองคก์รเครอืขา่ยสตร ี
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการใหเ้งนิ
อดุหนุน ความชว่ยเหลอื หรอืการสนับสนุนตาม
วรรคหนึง่ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรกีา
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  (๔)  ไมดํ่าเนนิกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความวุน่วายหรอืขัดตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของ
ประชาชน 

 

  ขอ้  ๓๗  ลกัษณะโครงการทีจ่ะไดรั้บ
การพจิารณาตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้

  (๑)  โครงการทีเ่ป็นการกูย้มืเงนิ 
จะตอ้งมวัีตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการใชเ้งนิ
อยา่งชดัเจน ซึง่มผีลตอ่การทํางานหรอืพัฒนา
อาชพี การสรา้งงาน สรา้งรายไดเ้ป็นสําคัญ 

  (๒)  โครงการทีส่ง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของสตร ีองคก์รสตร ีหรอืชมุชนในการพัฒนา
ศักยภาพสตร ีและเครอืขา่ยสตร ีการเฝ้าระวังและ
ดแูลปัญหาของสตร ีการชว่ยเหลอืเยยีวยาสตรทีี่
ประสบปัญหาในทกุรปูแบบ     การคุม้ครองและ
พทิักษ์สทิธสิตร ีตลอดจนการรณรงคใ์หส้งัคม
เขา้ใจปัญหาสตรใีนทกุมติ ิ 

  (๓)  โครงการทีส่ง่เสรมิสนับสนุนการ
จัดกจิกรรมในการพัฒนาบทบาทและแกไ้ขปัญหา
สตรขีององคก์รตา่ง ๆ การสรา้งภาวะผูนํ้า การ
พัฒนาองคค์วามรู ้คณุภาพชวีติ การสรา้งสวัสดิ
ภาพ หรอืสวัสดกิารใหแ้กส่ตร ีรวมทัง้เสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของสตร ี

   (๔)  โครงการทีข่อรับการสนับสนุน
ตอ้งไมไ่ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากสว่น
ราชการหรอื  แหลง่ทนุอืน่ ๆ เวน้แตก่รณีไดรั้บแต่
ไมเ่พยีงพอ 

   ขอ้  ๓๘  การขอรับการสนับสนุนจาก
กองทนุ ใหผู้ม้อํีานาจทําการแทนองคก์รสตร ีหรอืผู ้
ซ ึง่ไดรั้บมอบฉันทะจากองคก์รสตร ียืน่คําขอพรอ้ม

หนด 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

ดว้ยเอกสารหลักฐาน ตามแบบทีค่ณะกรรมการ
บรหิารกองทนุกําหนด 

   การยืน่คําขอตามวรรคหนึง่ หาก
องคก์รสตร ีทีต่ัง้อยูใ่นเขตทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร 
ใหย้ืน่คําขอตอ่คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรกีรงุเทพมหานคร สว่นองคก์รสตร ีทีต่ัง้อยูใ่น
เขตทอ้งทีอ่ ืน่ ใหย้ืน่คําขอตอ่คณะกรรมการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัด หรอืคณะกรรมการ
กองทนุพัฒนาบทบาทตําบล แลว้แตก่รณี  

   ขอ้  ๓๙  องคก์รสตรทีี่ไดรั้บเงนิ
อดุหนุนจากกองทนุ ตอ้งดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนงาน โครงการทีไ่ดย้ืน่ขอรับเงนิอดุหนุน และจะ
นําเงนิทีไ่ดรั้บจากกองทนุไปใชจ้่ายในกจิกรรม
นอกเหนือจากแผนงาน โครงการ หรอืจะไป
ดําเนนิงานนอกเขตพืน้ทีต่ัง้ขององคก์รสตรนัีน้มไิด ้

   เมือ่องคก์รสตรดํีาเนนิงานตาม
แผนงาน โครงการเสร็จแลว้ หากมเีงนิทีไ่ดรั้บการ
อดุหนุนเหลอือยู ่  ใหค้นืเงนินัน้ภายในสามสบิวัน 
นับแตวั่นทีโ่ครงการแลว้เสร็จหรอืจะขอแกไ้ข
เพิม่เตมิแผนงาน โครงการ เพือ่ดําเนนิการตาม
จํานวนเงนิทีเ่หลอือยูนั่น้ได ้เวน้แตโ่ครงการทีเ่ป็น
การกูย้มืเงนิใหค้นืเงนิตน้ ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุกําหนด 

   ขอ้  ๔๐  ใหอ้งคก์รสตรรีายงานผล
การปฏบิัตงิานและรายงานการใชจ้่ายเงนิทีไ่ดรั้บ
อดุหนุนจากกองทนุ ตามแบบทีค่ณะกรรมการ
บรหิารกองทนุกําหนดภายในสามสบิวัน นับแตวั่น
สิน้เดอืนมนีาคมและวันสิน้เดอืนกันยายนของทกุปี 
เวน้แตแ่ผนงาน โครงการ มรีะยะเวลาดําเนนิการไม่
เกนิหนึง่รอ้ยแปดสบิวัน ใหร้ายงานภายในสามสบิ
วัน นับแตวั่นเสร็จสิน้แผนงาน โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๕๐ องคก์รเอกชนตามมาตรา ๕๑ ตอ้ง
เป็นองคก์รทีม่กีารดาเนนิงานอยา่งหนึง่อยา่งใด 
ดังตอ่ไปนี ้
(๑) การจัดใหม้อีาสาสมัครเพือ่ชว่ยเหลอืการ
ปฏบิตังิานดา้นการพัฒนาบทบาทสตรหีรอื
คณุภาพชวีติสตรตีามพระราชบญัญัตนิี้ หรอื
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการคุม้ครองและ
พัฒนาบทบาทสตร ี
(๒) การใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืสนับสนุนในดา้น
อื่นๆ แกส่ตรทีีถ่กูละเมดิสทิธ ิเชน่ การใหค้วาม
ชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย การแพทย ์การบาบดั
ฟ้ืนฟ ูหรอืการสงเคราะห ์
(๓) การจัดตัง้หรอืดาเนนิโครงการหรอืกจิกรรม
เพือ่การพัฒนาบทบาทสตรหีรอืคณุภาพชวีติ
สตร ี
(๔) การศกึษาวจัิยเกีย่วกบัการพัฒนาบทบาท
และคณุภาพชวีติสตร ี
(๕) การประชาสมัพันธ ์เผยแพรข่อ้มลูหรอื
ขา่วสารเพือ่สรา้งจติสานกึของสาธารณชนที่
ถกูตอ้งเกีย่วกบัการพัฒนาบทบาทหรอืคณุภาพ
ชวีติสตร ี
มาตรา ๕๑ ใหอ้งคก์รเอกชนตามมาตรา ๔๙ จัด
ทารายงานการใชจ้่ายเงนิอดุหนุนและผลการดา
เนนิงานเสนอตอ่องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาติ



 
 

(รา่ง) 
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฉบบัลา่สดุ ไดร้บั 6 มค. 55  
จากคณุสเุพ็ญศรแีละคณุประกายรตัน ์

 

ยกรา่งโดย  
คณะอนกุรรมาธกิารดา้นสตร ีในคณะ    กรรมาธกิาร

การพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสวฒุสิภา และ

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ ์

 

ยกรา่งโดย “คณะทํางานยกรา่ง พ.ร.บ. สง่เสรมิ
โอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน 

“เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย”  
เพือ่ลา่รายชือ่ 10,000 ชื่อ 

แกไ้ข:16 มค. 2555โดย มผญ. 

ขอ้สงัเกต 
ของผูทํ้าการเปรยีบเทยีบ 
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โดย ดร . สธุาดา เมฆร ุง่เรอืงกลุ ผ ูป้ระสานงานเครอืขา่ยผ ูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย : ปรบัปรงุ 6 กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  หนา้: 

   การรายงานผลตามวรรคหนึง่ ให ้
รายงานตอ่คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรจัีงหวัด คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรกีรงุเทพมหานคร คณะกรรมการกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรตํีาบล แลว้แตก่รณี โดยจัดสง่รายงาน
ดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับ
กไ็ ด ้

 
 

 
 

ตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีาหนด 
มาตรา ๕๒ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
จัดสรรงบประมาณเพือ่การพัฒนาบทบาทและ
คณุภาพชวีติสตรทีี่อยู่ในพื้นที่รับผดิชอบ โดย
คานงึถงึหลกัการและแนวทางการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนและประชาสงัคมในทอ้งถิน่ดว้ย 
มาตรา ๕๓ องคก์รเอกชนหรอืองคก์รชมุชนใด
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนตามมาตรา ๔๙ ดาเนนิกจิการที่
อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืขัดตอ่ความ
สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน 
ไมด่าเนนิการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวีติ
สตรใีหเ้หมาะสม หรอืไมม่ผีลงานตามมาตรฐาน
ทีรั่ฐมนตรกีาหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการบรหิาร
องคก์รเครอืขา่ยสตรแีหง่ชาตมิอีานาจสัง่เพกิ
ถอนการจดทะเบยีนหรอืระงับการใหเ้งนิอดุหนุน 
ความชว่ยเหลอืหรอืการสนับสนุนทีใ่หแ้กอ่งคก์ร
เอกชนหรอืองคก์รชมุชนนัน้ได ้

 


