
สรุปจำนวนรางวัลสตรี บคุคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ  
เพ่ือประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 

************************* 
  เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลวันที่ ๘ มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
จะจัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม ๑๕ สาขา ๕๗ รางวัล เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอ รายชื่อสตรี 
บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก โดยสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
สาขา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. สตรีดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการ 
    ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จำนวน ๗ รางวัล ประกอบด้วย 
    ๑.๑ ประเภทบุคคล  

(๑) บุคคลภาครัฐ 
(๒) บุคคลภาคเอกชน 
(๓) บุคคลทั่วไป 

 ๑.๒ ประเภทหน่วยงาน องคกร 
(๑) หน่วยงานภาครัฐ 
(๒) องค์กรเอกชน 
(๓) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
(๔) องค์การมหาชน 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กลุ่มมาตรการและกลไก  
โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๒  

๒. สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย 
(๑) บุคคลภาครัฐ 
(๒) บุคคลภาคเอกชน    

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗ 

๓. สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รางวัล 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๓๐  

๔. สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย  
(๑) กรุงเทพมหานคร 
(๒) ภาคกลาง 
(๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๔) ภาคใต้ 
(๕) ภาคเหนือ   

กรมการพัฒนาชุมชน   
โทร.๐ ๒๑๔๑ ๖๑๔๖ 

๕. สตรีดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ 
    จำนวน ๓ รางวัล ประกอบด้วย 
    ๕.๑ ประเภทบุคคล 
          (๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          (๒) ประชาชน 

 ๕.๒ ประเภทหน่วยงาน องคกร 
       (๑) หน่วยงาน องค์กร 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๓ 

๖. สตรีดีเด่นด้านการส่งเสรมิความม่ันคงของประเทศ 
    จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย 

(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) อาสาสมัคร 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๒๖๗ 
 



สาขา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๗. สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ จำนวน ๖ รางวัล 
    ประกอบด้วย 
    ๗.๑ ประเภทการบริหารงานปกครองท้องถิ่น 

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง 
(๒) เทศบาลตำบล 
(๓) องค์การบริหารส่วนตำบล 
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

๗.๒ ประเภทการบริหารงานปกครองท้องที่ 
(๑) การพัฒนาหมู่บ้าน 
(๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๕๑ – ๓ 

๘. สตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย 
(๑) กระบวนการยุติธรรมทั่วไป 
(๒) พนักงานสอบสวน 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๔๘ และ ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๕๖ 

๙. สตรีดีเด่นด้านการส่งเสรมิการเกษตร จำนวน ๔ รางวัล ประกอบด้วย 
(๑) ภาคกลาง 
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓) ภาคใต้ 
(๔) ภาคเหนือ  

กรมส่งเสริมการเกษตร   
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๔๕ 

๑๐. สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครอง 
      สิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จำนวน ๑๐ รางวัล 
      ๑๐.๑ ประเภทสื่อมวลชน 

(๑) สื่อวิทยุกระจายเสียง 
(๒) สื่อวิทยุโทรทัศน์ 
(๓) สื่อสิ่งพิมพ์ 
(๔) สื่อโซเชียลมีเดีย 

๑๐.๒ ประเภทสื่อสารมวลชน 
(๑) รายการวิทยุ 
(๒) รายการโทรทัศน์ 
(๓) ละครโทรทัศน์ 
(๔) สื่อสิ่งพิมพ์ 
(๕) สื่อโฆษณา 
(๖) คลิปโฆษณา 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
โทร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๗๐ 
 

๑๑. สตรีดีเด่นด้านการปกปอ้งสิทธิของตนเอง จำนวน ๑ รางวัล 
 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
โทร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๓ 
 

๑๒. ยุวสตรีดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย 
(๑) ภาคกลาง 
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓) ภาคใต้ 
(๔) ภาคเหนือ  
(๕) กรุงเทพมหานคร  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน   
โทร ๐ ๒๖๕๑ ๗๗๘๘  



สาขา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑๓. สตรีพิการดีเด่น และยุวสตรีพิการดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล 

(๑) สตรีพิการ 
(๒) ยุวสตรีพิการ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
โทร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๓, ๓๐๔ 

๑๔. นักธุรกิจสตรีดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย 
(๑) ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(๒) ภาคเหนือ 
(๓) ภาคใต้ 
(๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๕) นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ 

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๖๔ 

๑๕. สตรีดีเด่นด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม จำนวน ๒ รางวัล  
     ประกอบด้วย 

(๑) ด้านศาสนา 
(๒) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
โทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๘๒ - ๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


