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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการสงเสริมและประสานงาน
สถาบันครอบครัวแหงชาติเปนการเฉพาะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว า   “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการสงเสริมและ
ประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐ 
“สมัชชาครอบครัว”  หมายความวา  การรวมกลุมของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว  

และภาคประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคม  เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู 
อยางสรางสรรค  เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแนวทางในการสงเสริมและ
ประสานงานสถาบันครอบครัว 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ 

 
 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ  เรียกโดยยอวา  
“กยค.”  ประกอบดวย 
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(๑) นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธาน
กรรมการ   

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง 

(๓) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และปลัด
กรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ   
มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานในดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม  ดานการ
สงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว  ดานสุขภาพอนามัย  ดานการศึกษา  ดานจิตวิทยา  และดาน
กฎหมาย  อยางนอยดานละหนึ่งคน  ซ่ึงในจํานวนนี้ตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม  เปนกรรมการ 

(๕) ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  และรองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย  
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  คนหนึ่ง  เปนรองประธานกรรมการ
คนที่สอง 

ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติเหมาะสมที่จะทําหนาที่สงเสริมและประสานงานครอบครัว 
(๓) ไมเคยเปนผูตองหาหรือจําเลยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง 

ในครอบครัว 
(๔) ไมเปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว  หรือบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกเพราะกระทําความผิด 
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
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(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง   
ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๔)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  และอาจ
ไดรับแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และมีการแตงต้ังบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๖  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน   
แตในกรณีที่วาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไม ถึง 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน  จะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  และในกรณีนี้ 
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาที่ 

ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๔)   
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๖ 
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่  หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ขอ ๙ การประชุมของ  กยค.  จะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสองคร้ัง  และตอง 

มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ให  กยค.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนระดับชาติเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงาน

สถาบันครอบครัวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(๒) พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบั ติตามนโยบาย   ยุทธศาสตร   และแผนระดับชาติ   

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดใหมีสมัชชาครอบครัว 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประชุมสมัชชาครอบครัวแหงชาติ 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนระดับชาติเกี่ยวกับ

การสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว   พรอมทั้งเปดเผยตอสาธารณชนและรายงาน 
ใหคณะรัฐมนตรีทราบปละคร้ัง 

(๖) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย  
นโยบาย  แผนงานและโครงการตาง  ๆ  ของหนวยงานของรัฐที่มีตอการสงเสริมและประสานงาน
สถาบันครอบครัว  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 

(๗) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการ  
กลไก  การเสนอใหมีกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย  หรือจุดยืนและทาทีของประเทศไทยในระดับชาติ
และนานาชาติในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว 

(๘) กําหนดมาตรการสงเสริม  สนับสนุน  ประสานงานและชวยเหลือกิจการของหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน  ภาคประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว 

(๙) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริง  รวมทั้งขอเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
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(๑๐) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่  กยค.  
มอบหมาย 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ

ของ  กยค.  โดยมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 
(๒) สงเสริม  สนับสนุนและประสานงานดานนโยบายและยุทธศาสตรกับหนวยงานของรัฐ

และเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับครอบครัว 
(๓) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและสถานการณเกี่ยวกับครอบครัว  เพื่อจัดทํารายงาน

เสนอตอ  กยค. 
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กยค.  มอบหมาย 
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  

กยค. 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว 
 

 

ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสง เสริมและพัฒนาครอบครัว   เ รียกโดยยอว า   “กสค .”  
ประกอบดวย 

(๑) รองประธาน  กยค.  คนที่สอง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงยุติธรรม  ผูแทนกระทรวง
แรงงาน  ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และผูแทนกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงประธาน  กยค.  แตงต้ังจากบุคคลตามขอ  ๕  (๔)  จํานวนหาคน   
เปนกรรมการ 

(๔) ผูอํ านวยการสํานักสง เสริมสถาบันครอบครั ว   เปนกรรมการและเลขานุการ   
และขาราชการซึ่งผูอํานวยการแตงต้ัง  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๓  (๓)  พนจากตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน  กยค.  ใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน  กสค.  ดวย 

ขอ ๑๕ ใหนําความในขอ  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมของ  กสค.  โดยอนุโลม  เวนแตการ
ประชุมตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละส่ีคร้ัง 

ขอ ๑๖ ให  กสค.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนระดับชาติตามที่ไดรับมอบหมายจาก  

กยค. 
(๒) สงเสริมใหมีการพัฒนา  การวิจัย  และการจัดการความรูเกี่ยวกับครอบครัวอยางเปนระบบ  

และสงเสริมการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลครอบครัว 
(๓) จัดใหมีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและสมัชชาครอบครัวระดับชาติ   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  กยค.  กําหนด 
(๔) เสนอแนะแนวทางการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวตอ  กยค. 
(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กยค.  มอบหมาย 
ขอ ๑๗ ใหสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ  กสค. 
ขอ ๑๘ ให  กสค.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด

และระดับชาติอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยเปนการรวมกลุมของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว  
และภาคประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคม  เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรูอยาง
สรางสรรค  เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแนวทางในการสงเสริมและประสานงาน
สถาบันครอบครัว  และเพื่อสงเสริม  ประสานงาน  ระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และประสานงาน
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว 

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติจะตองเปดโอกาสใหตัวแทนกลุมหรือตัวแทน
ครอบครัวระดับจังหวัดและภาคสวนตาง  ๆ  มีสวนรวมอยางกวางขวาง 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๙ ให  กสค.  รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติเสนอตอ  กยค.  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย   
การบริหาร  หรือการแกไขปรับปรุงกฎหมาย  หรือระเบียบปฏิบัติตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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