
หลักเกณฑ์ คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ  
เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๓ 

(จำนวน ๑๕ สาขา ๕๗ รางวัล) 
************************************************************************************** 

คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒        
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง         
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.) ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เพ่ือพิจารณาทบทวนรางวัล และกรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงาน
องค์กรดีเด่น สาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุมฯ กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ สาขา ๕๗ รางวัล และกำหนดให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ นำหลักเกฑณ์ ซึ่งกำหนดให้สตรี 
บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทุกรางวัล ต้องมีคุณสมบัติ เรื่อง บทบาทการดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพสตรีเป็นแนวทางหลักใน
การพิจารณาคัดเลือกฯ 

คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น 
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 
๑. บุคคลดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

(จำนวน ๗ รางวัล) 

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

หลักเกณฑ์ 

(๑) บุคคลภาครัฐ (๒) บุคคลภาคเอกชน (๓) บุคคลทั่วไป 
เป็นบุคคลหญิง/ชาย หรือผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในสังกัด
หน่วยงานภาครัฐ 

เป็นบุคคลหญิง/ชาย
หรือผู้มีความ
หลากหลายทางเพศใน
หน่วยงานภาคเอกชน 

เป็นบุคคลหญิง/ชายหรือผู้มีความหลากหลายทาง
เพศท่ีไม่อยู่ในภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม   
- เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิของสตรี เป็นที่ประจักษ์    

อย่างต่อเนื่อง 
- เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิของสตรี  

อย่างเป็นรูปธรรม มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีและส่งผล
กระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี 

- เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  
แก่คนในสังคมไทยได้  

- เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

- ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรอบ ๕ ปี     
ที่ผ่านมา 

 
 



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

หลักเกณฑ์ 
(๑) หน่วยงานภาครัฐ (๒) องค์กรเอกชน (๓) หน่วยงานภาครัฐ

วิสาหกิจ 
(๔) องค์การมหาชน 

- - เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มกีารดำเนินงาน
เพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ    
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๔ และรายงานผล        
การดำเนินงานต่อกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ก่อนวันที่คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก 

-  

- เป็นหน่วยงานที่มีความกา้วหน้าในการ
ดำเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมผีลการ
ดำเนินงาน ดังน้ี 

⬧ การสร้างความตระหนักรับรู้ใน
เร่ืองความเสมอภาคระหวา่งเพศเช่น การ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร
ภายใน การสร้างความตระหนักรับรู้ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขอ้มูล
จำแนกเพศ เป็นต้น 

⬧ การตอบสนองความต้องการที่
แตกตา่งกันของเพศ เพื่อให้เกิดความ   
พึงพอใจ หรือแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าของ
ทุกเพศ เช่น การจัดสภาพแวดลอ้มการ
ทำงานให้สอดคล้องกับวิถีชวีิตและความ
ต้องการระหวา่งเพศ เป็นต้น 

⬧ การปรับเปลี่ยนสถานภาพดั้งเดิม 
เพื่อลดชอ่งว่างระหว่างเพศในด้านตา่ง ๆ 
เช่น การส่งเสริมศักยภาพ การเพิ่มการมี
ส่วนร่วม การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อใหม้ีสิทธิ
เท่าเทียมกัน เป็นต้น 

 

 - ให้ความสำคัญกับงานด้านน้ี โดยจัดสรร
เงิน/งบประมาณเพื่อดำเนินการ หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพือ่ดำเนินกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมความเสมอภาค 

 ระหว่างเพศ 

- มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพ
สตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศที่สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สตรี พ.ศ. 2560-2564  
 

- - เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย 
หรือมีกิจกรรม ผลงาน หรือ
การรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การคุ้มครองพทิักษ์สทิธิสตรี 
หรือการลดความรุนแรงต่อ
สตรีอย่างตอ่เน่ือง 

-  

- - ให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความรู้และความตระหนัก
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
สตรี และความเสมอภาค
ระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือจัดทำ/
สนับสนุนงานวิจัยที่ 

- เกี่ยวขอ้งกับประเด็น
ดังกล่าว 

-  

- เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
การมีสว่นร่วมของทกุเพศ 
ในการดำรงตำแหน่ง  
ทุกระดับและทกุสาขาอาชพี 
โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร   
ที่มีอำนาจในการกำหนด
นโยบายและตัดสินใจ 

- - เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย 
หรือมีกิจกรรม ผลงาน หรือ
การรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธท์ี่ส่งเสริม 

- ความเสมอภาคระหว่างเพศ  
- การคุ้มครองพทิักษ์สทิธิสตรี 

หรือการลดความรุนแรงต่อ
สตรีอย่างต่อเน่ือง 

- - ให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความรู้และความตระหนัก
เกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนของ
สตรี และความเสมอภาค
ระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่                    
ในหน่วยงาน หรือจัดทำ/
สนับสนุนงานวิจัยที่ 

- เกี่ยวขอ้งกับประเด็น 
- ดังกล่าว 

- เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกเพศ  
ในการดำรงตำแหน่ง  
ทุกระดับและทุกสาขาอาชพี 
โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร
ที่มีอำนาจในการกำหนด
นโยบายและตัดสินใจ 

- - เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย 
หรือมีกิจกรรม ผลงาน หรือ
การรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
การคุ้มครองพทิักษ์สทิธิสตรี 
หรือการลดความรุนแรงต่อ
สตรีอย่างตอ่เน่ือง 

-  

- - ให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความรู้และความตระหนัก
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
สตรี และความเสมอภาค
ระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่                    
ในหน่วยงาน หรือจัดทำ/
สนับสนุนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าว 

- เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
การมีสว่นร่วมของทกุเพศ 
ในการดำรงตำแหน่ง  
ทุกระดับและทกุสาขาอาชพี 
โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร
ที่มีอำนาจในการกำหนด
นโยบายและตัดสินใจ 

- ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กองส่งเสริมความความเสมอระหว่างเพศ  
   กลุ่มมาตรการและกลไก โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๒ 
 



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

หลักเกณฑ์ 
 เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน และมีความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบอยู่ 
 เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 เป็นสตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าเป็นสมาชิก 
    องค์การระดับนานาชาติ หรือการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ หรือการริเริ่มแผนงาน/  
    โครงการในระดับสากลที่เป็นประโยชน์ต่อท้ังกลุ่มเป้าหมายในและต่างประเทศ 
 เป็นสตรีที่มีความสามารถในการถ่ายทอด ผลักดัน หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทำงานระดับสากล               
    สู่การปฏิบัติในระดับประเทศอย่างมีรูปธรรม 
 เป็นสตรีที่มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม และอุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
-    ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปูถัมภ์  โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗ 
 
 

๓. สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (จำนวน ๑ รางวัล) 

หลักเกณฑ์ 
 เป็นสตรีที่เป็นผู้นำการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 เป็นสตรีที่มีบทบาทและผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งผลงานเกิดประโยชน์             
    ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง   
 เป็นสตรีที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ของชุมชนส่วนรวม 
 เป็นสตรีที่มีบทบาทในการเผยแพร่/ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
    ตลอดจนปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๓๐ 
 
 

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

หลักเกณฑ์ 
 เป็นผู้นำสตรีที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับ  
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 เป็นแกนนำ และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 เป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป็นผู้ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๔๖ 
 



๕. สตรีดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ (จำนวน ๓ รางวัล) 

๕.๑ ประเภทบุคคล  
      (๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ                              (๒) ประชาชน 

หลักเกณฑ์ 
 เป็นสตรีผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุข  
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 มีผลงานด้านการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุข แสดงความเข้มแข็ง อดทน รับสถานการณ์กับปัญหาได้ดี  
    สามารถทำตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการตัดสินใจต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ                 
    ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ 
 เป็นผู้ที่มีความพยายามธำรงรักษาคุณธรรมดีงามและสันติวิธีไว้ ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความรุนแรงหรือ              
    ความขัดแย้งรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือรักษาสันติภาพและความสมานฉันท์ 
 เป็นผู้มีบทบาทให้การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่เชิดชู                    
    ความยุติธรรมและความอดกลั้นสำหรับทุกคนและประเทศชาติ (ท้ังนี้ พิจารณาถึงองค์ประกอบของบทบาท              
    การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การลดอคติ และการเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม) 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 
๕.๒ ประเภทหน่วยงาน องค์กร 
     (๑) หน่วยงาน องค์กร  

หลักเกณฑ์ 
 เป็นหน่วยงานองค์กร (ภาครัฐ/เอกชน/องค์กรปกครองท้องถิ่น) ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมสันติภาพ โดยให้ 
    ความสำคัญกับปัญหาของสตรีที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการช่วยเหลือ เยียวยา คุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิ  
    และการสร้างศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 เป็นหน่วยงานองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุข รวมทั้งมีส่วนร่วม                
    อย่างเหมาะสมต่อชุมชนเพ่ือรักษาสันติภาพและความสมานฉันท์ ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่                 
    ที่ตั้งถ่ินฐานอยู ่
 เป็นหน่วยงานองค์กรที่มีบทบาทต่อชุมชนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่เชิดชูความยุติธรรมและ 
    ความอดกลั้นสำหรับทุกคนและประเทศชาติ 
 ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
   กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๓ 
 
 

๖. สตรีดีเด่นด้านการส่งเสรมิความม่ันคงของประเทศ (จำนวน ๒ รางวัล) 
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ                             (๒) อาสาสมัคร  

หลักเกณฑ์ 
 เป็นบุคลากรสตรีที่ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศ หรือแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   หรือ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนหรือพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย   
 เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อความมั่นคงของประเทศ       
 เป็นบุคคลที่มีผลงานที่แสดงออกถึงความอดทน เสียสละ และตรากตรำในการทำงาน 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กระทรวงกลาโหม โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๒๖๗ 
 
 



๗. สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ (จำนวน ๖ รางวัล) 
๗.๑ ประเภทการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่  
      (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง 
      (๒) เทศบาลตำบล 
      (๓) องค์การบริหารส่วนตำบล 
      (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
๗.๒ ประเภทการบริหารงานปกครองท้องที่  
      (๑) การพัฒนาหมู่บ้าน 
      (๒) การรักษาความสงบ 

หลักเกณฑ์ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาล

นคร/เทศบาลเมือง 

เทศบาลตำบล องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

การพัฒนาหมู่บ้าน/ 
การรักษาความ

สงบ 

 ผู้บริหารสตรีที่มา
จากการเลือกตั้งใน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาล
นคร/เทศบาลเมือง 
และผู้บริหารสตรีที่
ครบวาระและอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อตาม
คำสั่ง คสช. ที่ ๑/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  

 ผู้บริหารสตรีที่มา
จากการเลือกตั้งใน
เทศบาลตำบล และ
ผู้บริหารสตรีที่ครบ
วาระและอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อตามคำสั่ง 
คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ผู้บริหารสตรีที่มา
จากการเลือกตั้งใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบล และผู้บริหาร
สตรีที่ครบวาระและ
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ          
ตามคำสั่ง คสช. ที่ 
๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ผู้บริหารสตรีทีม่า
จากการแต่งตั้งใน
กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา 
 

 สตรีที่ดำรง
ตำแหน่งกำนัน 
หรือผู้ใหญ่บ้าน 

 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ 
    สุขของประชาชนด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ มีบทบาทและผลงานในการส่งเสริมสถานภาพสตรีอันเป็นที่ประจักษ์และ           
    เป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๕๑ – ๓ 
 
 

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

หลักเกณฑ์ 
กระบวนการยุติธรรมทั่วไป พนักงานสอบสวน 

-  สตรีที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึง 
    สิทธิมนุษยชน และอุทิศตนในการคุ้มครองและ 
    พิทักษ์สิทธิและละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ 

-  พนักงานสอบสวนหญิงที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 
    และอุทิศตนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและ 
    ละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ 

 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความยึดมั่นในความเสมอภาคและเป็นธรรม  
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม   
   โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๔๘ และ ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๕๖ 



 
๙. สตรีดีเด่นด้านการส่งเสรมิการเกษตร  (จำนวน ๔ รางวัล) 

(๑) ภาคเหนือ        (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         (๓) ภาคกลาง     (๔) ภาคใต้  
หลักเกณฑ์ 

 เป็นสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 เป็นสตรีที่มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 เป็นสตรีที่มีความสามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ เป็นต้นแบบและเชื่อมโยงเครือข่าย   
    ในการส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 เป็นสตรีผู้นำที่มีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน และรู้จักจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
    ให้เกิดประโยชน์ 
-   ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (จำนวน ๑๐ รางวัล) 

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

หลักเกณฑ์ 
 เป็นสตรีที่มีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงบทบาท 
    ของสตรี สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของสตรี และการเสริมสร้างความ 
    เสมอภาคระหว่างเพศ 
 เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม   
 เป็นสตรีที่มีผลงานด้านวิชาชีพโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการสื่อสารมวลชนและสาธารณชน มีความเคร่งครัด 
    ต่อจรรยาบรรณ 
 เป็นสตรีที่ทำงานด้านสื่อมวลชนต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 
๑๐.๒ ประเภทสื่อสารมวลชน 
   (๑) รายการวิทยุ  (๒) รายการโทรทัศน์  (๓) ละครโทรทัศน์  (๔) สื่อสิ่งพิมพ์  (๕) สื่อโฆษณา  (๖) คลิปโฆษณา    

หลักเกณฑ์ 
รายการวิทยุ รายการ

โทรทัศน ์
ละคร

โทรทัศน ์
สื่อโฆษณา คลิปโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ 

- เป็นรายการที่
ดำเนินการ
ออกอากาศทาง
สถานีวิทย ุ

- เป็นรายการทีด่ำเนินการออกอากาศทางโทรทัศน์
ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๗ ช่อง ๙ ช่อง ๑๑ (NBT) ไทย
พีบีเอส ทีวีดิจิตอล ๒๔ ช่อง และสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมในประเทศไทย 

เป็นรายการที่นำเสนอผ่านทาง
เว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ 
บนสื่อใด ๆ ที่มีการเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต เน้นการส่ง-รับสาร
อย่างมีประโยชน์และสร้างสรรค์  
ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 
 

- เป็นสื่อท่ีไม่อยู่
ภายใต้ลิขสิทธ์ิของ
ต่างประเทศ 

- มีเนื้อหากระตุ้นให้สังคมตระหนักในความสำคัญของสตรี และสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีในเรื่องบทบาท               
  การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งบทบาทในการส่งเสริม           
  ความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิมนุษยชนของสตรี  
- นำเสนอภาพลักษณ์ของสตรีที่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมท่ีมีต่อสตรี โดยตระหนัก           
  ในความสำคัญของสตรีและการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนา 
- มีศิลปะในการนำเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในกรอบจรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับ ไม่ส่อในทางอนาจาร  
  หรือเสื่อมเสียศีลธรรม และเผยแพร่ในปีที่ผ่านมา (ก่อนปีที่รับรางวัล ๑ ปี) 
- ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ   
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  โทร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
   กลุม่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๓ 
 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๗๗๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. สตรีดีเด่นด้านการปกปอ้งสิทธิของตนเอง (จำนวน ๑ รางวัล) 

หลักเกณฑ์ 
 เป็นสตรีที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเอง ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและสังคม   
 เป็นสตรีที่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง และได้รับสิทธิโดยชอบเป็นที่ยอมรับ  เป็นตัวอย่างแก่ 
    สตรีไทยทั่วไป 
 การปกป้องสิทธิเป็นไปอย่างถูกต้อง ชอบธรรม และไม่อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอนของกระบวนการ 
    ยุติธรรม 
 การปกป้องสิทธิสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือแนวทางสำหรับการปกป้องสิทธิแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

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

หลักเกณฑ์ 
 เป็นเยาวชนสตรีอายุ ๑๘ - ๒๕ ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
    และเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม 
 เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการถูกล่วงละเมิด หรือ 
    การกระทำที่ไม่เป็นธรรม เป็นผู้นำและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ 
    ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี 
 รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบและ               
    การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
 ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โทร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๓, ๓๐๔ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   โทร ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๖๔ 

๑๓. สตรีพิการดีเด่น และยุวสตรีพิการดีเด่น (จำนวน ๒ รางวัล) 
    (๑) สตรีพิการ                                      (๒) ยุวสตรีพิการ  

หลักเกณฑ์สตรีพิการ  
 เป็นสตรีพิการ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิของสตรีเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 
 เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองสิทธิของสตรี            
    อย่างเป็นรูปธรรม มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิสตรี และส่งผล 
    กระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองสิทธิสตรี 
 เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี                 
    แก่คนในสังคมไทยได้  
 เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริม                       
 ความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
 เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

หลักเกณฑ์ยุวสตรีพิการ  
 เยาวชนสตรีพิการอายุ ๑๕ - ๒๕ ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
    และเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม 
 เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการถูกล่วงละเมิด              
    หรือการกระทำท่ีไม่เป็นธรรม เป็นผู้นำและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ              
    ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี  
 รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบและ 
    การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
 เป็นผู้มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 

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

หลักเกณฑ์ 
 เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือมีหุ้นส่วนในธุรกิจ 
 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและสังคม   
 เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิของสตรี เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 
 เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี                 
    แก่คนในสังคมไทยได้  
 เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริม             
    ความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
 ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 
 นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี  



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม  
   โทร ๐๒ ๒๐๙ ๓๖๖๔ 
 

๑๕. สตรีดีเด่นด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม (จำนวน ๒ รางวัล) 
    (๑) ด้านศาสนา                                  (๒) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักเกณฑ์ 
ด้านศาสนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

-   เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
    ในด้านศาสนา 

  เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
   ในด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

 เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและสังคม   
 เป็นสตรีที่ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในสังคม และมีการริเริ่มแผนงาน/โครงการ  
    หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 เป็นสตรีที่มีความสามารถถ่ายทอด ผลักดัน หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน สังคม 
 เป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาค 
    ระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี 
 ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 


