หลักเกณฑ์ คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ
เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจาปี ๒๕๖๔
(จานวน ๑๕ สาขา ๕๗ รางวัล)
*************************************************
เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลวันที่ ๘ มีนาคม ประจาปี ๒๕๖๔ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จะจัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม ๑๕ สาขา ๕๗ รางวัล เพื่อเป็น
ขวัญกาลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่ องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอ
รายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. บุคคลดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
(จานวน ๗ รางวัล)
๑.๑ ประเภทบุคคล
(๑) บุคคลภาครัฐ

(๒) บุคคลภาคเอกชน

(๓) บุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์
(๑) บุคคลภาครัฐ
(๒) บุคคลภาคเอกชน
เป็นบุคคลหญิง/ชาย
หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ

(๓) บุคคลทั่วไป
เป็นบุคคลหญิง/ชาย
หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ที่ไม่อยู่ในภาครัฐ หรือภาคเอกชน

- เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมเป็นทีย่ อมรับของสังคม
- เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิของสตรีเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่อง
- เป็นบุคคลที่มีผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิของสตรี อย่างเป็นรูปธรรม
มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีและส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี
- เป็นบุคคลที่มีผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี แก่คนในสังคมไทยได้
- เป็นบุคคลที่มผี ลการดาเนินงานด้านการสร้างองค์ความรูแ้ ละถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
- เป็นบุคคลที่มผี ลการดาเนินงานด้านการสร้างองค์ความรูแ้ ละถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

๑.๒ ประเภทหน่วยงาน องค์กร
(๑) หน่วยงานภาครัฐ (๒) องค์กรเอกชน

(๓) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ

(๔) องค์การมหาชน

หลักเกณฑ์
(๑) หน่วยงานภาครัฐ
-

- เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการดาเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก่อนวันที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
- เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
 การสร้างความตระหนักรับรู้ในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน
การสร้างความตระหนักรับรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลจาแนกเพศ เป็นต้น
 การตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทุกเพศ
เช่น การจัดสภาพแวดล้อมการทางานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการระหว่างเพศ เป็นต้น
 การปรับเปลี่ยนสถานภาพดั้งเดิม เพื่อลดช่องว่างระหว่างเพศในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมศักยภาพ การเพิ่มการมีส่วนร่วม
การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นต้น
- - ให้ความสาคัญกับงานด้านนี้ โดยจัดสรรเงิน/งบประมาณเพื่อดาเนินการ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
- มีการดาเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
- ไม่เคยได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

(๒) องค์กรเอกชน

(๓) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ

(๔) องค์การมหาชน

- เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย หรือมีกิจกรรม ผลงาน หรือการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี หรือการลดความรุนแรงต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสาคัญกับการสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือจัดทา/สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ดังกล่าว
- เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกเพศ ในการดารงตาแหน่งทุกระดับและทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร
ที่มีอานาจในการกาหนดนโยบายและตัดสินใจ
- ไม่เคยได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความความเสมอระหว่างเพศ
กลุ่มมาตรการและกลไก โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๓

๒. สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล (จานวน ๒ รางวัล)
(๑) บุคคลภาครัฐ
(๒) บุคคลภาคเอกชน
หลักเกณฑ์
- เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน และมีความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบอยู่
- เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นสตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าเป็นสมาชิก
องค์การระดับนานาชาติ หรือการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ หรือการริเริ่มแผนงาน/
โครงการในระดับสากลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งกลุ่มเป้าหมายในและต่างประเทศ
- เป็นสตรีที่มีความสามารถในการถ่ายทอด ผลักดัน หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทางานระดับสากล
สู่การปฏิบัติในระดับประเทศอย่างมีรูปธรรม
- เป็นสตรีที่มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม และอุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศ
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ์ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗

๓. สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (จานวน ๑ รางวัล)
หลักเกณฑ์
- เป็นสตรีที่เป็นผู้นาการทางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- เป็นสตรีที่มีบทบาทและผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งผลงานเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง
- เป็นสตรีที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนส่วนรวม
- เป็นสตรีที่มีบทบาทในการเผยแพร่/ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๓๐

๔. สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน (จานวน ๕ รางวัล)
(๑) ภาคเหนือ (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๓) ภาคกลาง (๔) ภาคใต้ (๕) กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์
- เป็นผู้นาสตรีที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับ
- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นแกนนา และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- เป็นต้นแบบในการดารงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นผู้ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๔๖

๕. สตรีดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ (จานวน ๓ รางวัล)
๕.๑ ประเภทบุคคล

(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๒) ประชาชน
หลักเกณฑ์

- เป็นสตรีผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุข
- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- มีผลงานด้านการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุข แสดงความเข้มแข็ง อดทน รับสถานการณ์กับปัญหาได้ดี สามารถทาตนเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ และมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการตัดสินใจต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ที่ตั้งถิ่น
ฐานอยู่
- เป็นผู้ที่มีความพยายามธารงรักษาคุณธรรมดีงามและสันติวิธีไว้ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความรุนแรงหรือความขัดแย้งรูปแบบอื่น ๆ
เพื่อรักษาสันติภาพและความสมานฉันท์
- เป็นผู้มีบทบาทให้การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่เชิดชูความยุติธรรมและความอดกลั้น
สาหรับทุกคนและประเทศชาติ (ทั้งนี้ พิจารณาถึงองค์ประกอบของบทบาท การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การลดอคติ และการ
เคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม)
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

๕.๒ ประเภทหน่วยงาน องค์กร (๑) หน่วยงาน องค์กร
หลักเกณฑ์
- เป็นหน่วยงานองค์กร (ภาครัฐ/เอกชน/องค์กรปกครองท้องถิ่น) ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมสันติภาพ โดยให้ ความสาคัญกับปัญหาของ
สตรีที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการช่วยเหลือ เยียวยา คุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิ และการสร้างศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เป็ นหน่ วยงานองค์ก รที่ ปฏิ บั ติงานด้า นการส่ งเสริม สัน ติ ภาพและความสงบสุ ข รวมทั้งมีส่ วนร่ วม อย่า งเหมาะสมต่อ ชุม ชน
เพื่อรักษาสันติภาพและความสมานฉันท์ ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
- เป็นหน่วยงานองค์กรที่มีบทบาทต่อชุมชนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่เชิดชูความยุติธรรมและความอดกลั้นสาหรับ
ทุกคนและประเทศชาติ
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๓

๖. สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ (จานวน ๒ รางวัล)
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) อาสาสมัคร
หลักเกณฑ์
- เป็นบุคลากรสตรีที่ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศ หรือแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือปฏิบัติงานในพื้นที่
ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อความมั่นคงของประเทศ
- เป็นบุคคลที่มีผลงานที่แสดงออกถึงความอดทน เสียสละ และตรากตราในการทางาน
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๒๖๗
๗. สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ (จานวน ๖ รางวัล)
๗.๑ ประเภทการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (๒) เทศบาลตาบล
(๓) องค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง
๗.๒ ประเภทการบริหารงานปกครองท้องที่
(๑) การพัฒนาหมู่บ้าน
(๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย
หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เทศบาลตาบล

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ผู้บริหารสตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
และผูบ้ ริหารสตรีที่ครบวาระ
และอยูป่ ฏิบัติหน้าที่ต่อตาม
คาสั่ง คสช.ที่ ๑/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้บริหารสตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งในเทศบาลตาบล
และผูบ้ ริหารสตรีที่ครบ
วาระและอยู่ปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อตามคาสั่ง คสช.
ที่ ๑/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗

ผู้บริหารสตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และผู้บริหาร
สตรีที่ครบวาระและอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ตามคาสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗

เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง

การพัฒนา
หมู่บ้าน/
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ผู้บริหารสตรีทมี่ า สตรีทดี่ ารง
จากการแต่งตั้งและ ตาแหน่งกานัน
ผู้บริหารสตรีที่
หรือผู้ใหญ่บา้ น
ครบวาระและอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ตามคาสั่ง คสช.ที่
๑/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗
- เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน
ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ มีบทบาทและผลงานในการส่งเสริมสถานภาพสตรีอันเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม โดยคานึงถึงมิติหญิงชาย
- ไม่เคยได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๐

๘. สตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม (จานวน ๒ รางวัล)
(๑) กระบวนการยุติธรรมทั่วไป
(๒) พนักงานสอบสวน
หลักเกณฑ์
กระบวนการยุติธรรมทั่วไป

พนักงานสอบสวน

- สตรีที่ทางานในกระบวนการยุติธรรมที่คานึงถึง
- พนักงานสอบสวนหญิงที่คานึงถึงสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน และอุทิศตนในการคุ้มครองและ
และอุทิศตนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและ
พิทักษ์สิทธิความเสมอภาคระหว่างเพศ
ละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ
- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความยึดมั่นในความเสมอภาคและเป็นธรรม
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

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

(๑) ภาคเหนือ

๙. สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร (จานวน ๔ รางวัล)
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๓) ภาคกลาง (๔) ภาคใต้
หลักเกณฑ์

- เป็นสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นสตรีที่มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตร
- เป็นสตรีที่มีความสามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ เป็นต้นแบบและเชื่อมโยงเครือข่าย ในการส่งเสริมให้สตรี
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- เป็นสตรีผู้นาที่มีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทางาน และรู้จักจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
- ไม่เคยได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๔๕

๑๐. สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (จานวน ๑๐ รางวัล)
๑๐.๑ ประเภทสื่อมวลชน
(๑) สื่อวิทยุกระจายเสียง

(๒) สื่อวิทยุโทรทัศน์

(๓) สื่อสิ่งพิมพ์

(๔) สื่อโซเชียลมีเดีย

หลักเกณฑ์
- เป็นสตรีที่มีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงบทบาทของสตรี สถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของสตรี และการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ
- เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นสตรีที่มีผลงานด้านวิชาชีพโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการสื่อสารมวลชนและสาธารณชน มีความเคร่งครัดต่อจรรยาบรรณ
- เป็นสตรีที่ทางานด้านสื่อมวลชนต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

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

รายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์

เป็นรายการที่
ดาเนินการ
ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ

เป็นรายการที่ดาเนินการออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๗
ช่อง ๙ ช่อง ๑๑ (NBT) ไทยพีบีเอส
ทีวีดิจิตอล ๒๔ ช่อง และ
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศ
ไทย

บทความเรื่องสั้น
นวนิยาย
วรรณกรรม
นิตยสารและสื่อ
ที่ไม่อยู่ภายใต้
ลิขสิทธิ์ของ
ต่างประเทศ

สื่อโฆษณา
เป็นรายการที่
ดาเนินการ
ออกอากาศใน
ประเทศไทย

สื่อออนไลน์

เป็นเนื้อหาที่นาเสนอผ่านทาง
เว็บไซต์/Youtube/ Social
Media/ Mobile Application
หรือโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ
ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
เน้นการส่ง-รับสารอย่างมีประโยชน์
และสร้างสรรค์ ในรูปของข้อมูล
ภาพ และเสียง
- มีเนื้อหากระตุ้นให้สังคมตระหนักในความสาคัญของสตรี และสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีในการ
พัฒนาตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิมนุษยชนของสตรี
- นาเสนอภาพลักษณ์ของสตรีที่เหมาะสม ซึ่งนาไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อสตรี โดยตระหนักในความสาคัญของสตรี
และการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนา
- มีศิลปะในการนาเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในกรอบจรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับ ไม่ส่อในทางอนาจาร หรือเสื่อมเสียศีลธรรม
และเผยแพร่ในปีที่ผ่านมา (ก่อนปีที่รับรางวัล ๑ ปี)
- ไม่เคยได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา โทร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๗๐

๑๑. สตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง (จานวน ๑ รางวัล)
หลักเกณฑ์
- เป็นสตรีที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเอง ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
- เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและสังคม
- เป็นสตรีที่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง และได้รับสิทธิโดยชอบเป็นที่ยอมรับ เป็นตัวอย่างแก่สตรีไทยทั่วไป
- การปกป้องสิทธิเป็นไปอย่างถูกต้อง ชอบธรรม และไม่อยู่ในระหว่างดาเนินการในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
- การปกป้องสิทธิสามารถนาไปใช้เป็นแบบอย่างหรือแนวทางสาหรับการปกป้องสิทธิแก่บุคคลอื่นในสังคม
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กลุม่ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๓

(๑) ภาคเหนือ

๑๒. ยุวสตรีดีเด่น (จานวน ๕ รางวัล)
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๓) ภาคกลาง (๔) ภาคใต้ (๕) กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์

- เป็นเยาวชนสตรีอายุ ๑๘ - ๒๕ ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบาเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม
- เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิด หรือการกระทาที่ไม่เป็นธรรม
เป็นผู้นาและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ
และการคุ้มครองสิทธิสตรี
- รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เบอร์โทร : ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๙๕ , ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๒๕
หมายเหตุ
๑. การส่งผลงานใช้แบบฟอร์มตามที่กาหนดเท่านั้น
๒. กรณี มี ผู้ ร้ อ งเรี ย นที่ ป รากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น มีสิทธิ์
ในการคัดชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกออกจากการรับรางวัล และกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว จะเพิกถอน
รางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
๓. ข้อ ๔ - ๖ ให้ผู้ส่งผลงานระบุวัน เดือน ปี ที่ดาเนินกิจกรรมและหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงาน เช่น
รูปภาพ เกียรติบัตร โล่ ฯลฯ
๔. ผู้ส่งผลงานต้องทาสาเนาเล่มผลงาน จานวน ๑๐ ชุด เพื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น พิจารณา

๑๓. สตรีพิการดีเด่น และยุวสตรีพิการดีเด่น (จานวน ๒ รางวัล)
(๑) สตรีพิการ
(๒) ยุวสตรีพิการ
หลักเกณฑ์สตรีพิการ
- เป็นสตรีพิการ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป และมีบัตรประจาตัวคนพิการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิของสตรีเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
- เป็นบุคคลที่มีผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองสิทธิของสตรีอย่างเป็นรูปธรรม
มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิสตรี และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองสิทธิสตรี
- เป็นบุคคลที่มีผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคมไทยได้
- เป็นบุคคลที่มีผลการดาเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศ
และสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
- เป็นบุคคลที่มีผลการดาเนินงานหรือมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์ยุวสตรีพิการ
- เยาวชนสตรีพิการอายุ ๑๕ - ๒๕ ปี และมีบัตรประจาตัวคนพิการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม
- เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิดหรือการกระทาที่ไม่เป็นธรรม
เป็นผู้นาและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการ
คุ้มครองสิทธิสตรี
- รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
- เป็นผู้มีผลการดาเนินงานหรือมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ไม่เคยได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๓, ๓๐๔

(๑) ภาคเหนือ
(๔) ภาคใต้

๑๔. นักธุรกิจสตรีดีเด่น (จานวน ๕ รางวัล)
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก
(๕) นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่
หลักเกณฑ์

- เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือมีหุ้นส่วนในธุรกิจ
- เป็นบุคคลทีป่ ระกอบกิจการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป มีผลงานที่โดดเด่นประสบความสาเร็จและยั่งยืน
- เป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีผลการดาเนินงานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรี สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความเสมอภาค
ระหว่างเพศให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ และเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบั นครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา
- นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๖๔

๑๕. สตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (จานวน ๒ รางวัล)
(๑) ด้านศาสนา
(๒) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
หลักเกณฑ์
ด้านศาสนา

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
- เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ในด้านศาสนา
ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและสังคม
- เป็นสตรีที่ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในสังคม และมีการริเริ่มแผนงาน/โครงการ
หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- เป็นสตรีที่มีความสามารถถ่ายทอด ผลักดัน หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน สังคม
- เป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โทร ๐๒ ๒๐๙ ๓๖๖๔

