
 ๗    สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเดน่ 
      
 

     
 

 

  
ใบสมัครคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 
 

 
ชื่อ  นาง  นางสาว.............................................................นามสกุล................................................................ 
 

 ประวัติส่วนตัว 
     วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อายุ.............ปี   สัญชาติ.................................ศาสนา.............................. 
     ที่อยูป่ัจจุบนั เลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............. ................................................. 
     ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์............ 
     โทรศัพท์......................................................มือถือ...............................................โทรสาร.................................... ........... 

     สถานภาพครอบครัว      โสด   สมรส   หย่าร้าง   หม้าย     จ านวนบุตร...............คน 
  
  สถานภาพการท างาน 
     ต าแหน่ง............................................................................................................................. ............................................ 
     กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่ดูแล.................................................................................................... ............................................ 
     ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ท างาน ........................................................................................................................................ 
     ตั้งอยู่เลขท่ี.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.............................ถนน............ .............ต าบล/แขวง......................................                      
     อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.. .................................... 
     โทรศัพท์......................................................โทรสาร...................................... E-mail address……………………………….. 
 
  เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลสตรีท างานดีเด่นทุกประเภท ทุกสาขาระดับประเทศของกระทรวงแรงงานมาก่อน 
 
      
 ประวัติการศึกษา 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................จากสถาบัน....................................................................... . 
 

 ประวัติการท างาน  (ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
     ................................................................................................. ................................................................................... .. 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
  
 รางวัลที่เคยได้รับ โดยระบุปีท่ีได้รับ และแนบเอกสาร (ถ้ามี) (ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ........................................................................................................................................................................... ...........  

 

รูปถ่าย  

ขนาด  ๒  นิ้ว 
หน้าตรง – ชัดเจน 
(ไม่เกิน  ๖  เดือน) 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 



 ๒ 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และผลงานสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

๑. การเข้าร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน *  (แนบภาพกิจกรรมๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ) 

     (* หมายรวมถึง กิจกรรม หรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป) 
     .................................................................................................................................................. ....................................  
     ........................................................................................ ..............................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
      
๒.  เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย  (แนบภาพกิจกรรมๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ) 
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ................................................................................................................................ ...................................................... 
     ....................................................................... ...............................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
 
๓.  มีผลงานด้านแรงงาน* เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  (แนบภาพกิจกรรมๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ) 
     ......................................................................................................................... .............................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     .................................................................... ..................................................................................................................  
      
๔.  มีจิตอาสา เสียสละ และท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน * 

     (* หมายรวมถึง กิจกรรม หรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป) 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................................................................. ......... 
     .................................................................................................................... .................................................................. 
 
                                                                              

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 
                        (...................................................................) 

  วันที่ ....................................................... ........... 
 
หมายเหตุ  ๑. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
     ๒. ท่านสามารถจัดท าแบบเสนอประวัติและผลงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ แต่ไม่เกิน ๑๕ หน้า  
                  (รวมภาพกิจกรรม)  พร้อมจัดเก็บในรูป CD (ภาพกิจกรรมและ File ข้อมูล) ในรูปแบบ MS WORD เท่านั้น 
     ๓. จัดส่งพร้อมใบสมัครนี้ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  (ยึดวันที่ประทับตราลงรับหนังสือของส านักงาน 
         เลขานุการกรม  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหลัก) 

สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ส่วนที่ ๒ 
 



 ๓ 
 
 
 

  ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ลงลายมือชื่อให้การรับรอง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้สมัครมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย มีจิตอาสา เสียสละ และท า
ประโยชน์ให้แก่สังคม จริง 

ลงชื่อ....................................................................ผู้บริหาร/ผู้จัดการ 
      (...................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... .... 
ชื่อหน่วยงาน................................................................ 
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. …………………. 
โทรศัพท์.................................................................... ... 
  

 
 

 ชื่อหน่วยงานสรรหา ** .................................................................................................................................  
 

      ความเห็นของผู้บริหารหน่วยงานสรรหา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและ 
      คัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ ว่าบุคคลผู้นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และมีความรู้   
      ความสามารถโดดเด่น  ดังนี้ 
    ............................................................................................................................. .........................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................               
     .................................................................................................................................................................................. ....  
     ........................................................................................................................ .............................................................. 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ................................................................... ...................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
      

 

          ลงชื่อ  ................................................................  ผู้บริหารหน่วยงานสรรหา/หรือผู้แทน ** 

                                                 (.............................................................)     

                  ต าแหน่ง.................................................................. ......... 

                                         วันที่.............เดือน.................................. พ.ศ. …………….. 

                            โทรศัพท ์................................................................... .......  

 

หมายเหตุ  **  หน่วยงานสรรหา และผู้บริหารหน่วยงานสรรหา ให้หมายรวมไปถึง หน่วยงานย่อยที่อยู่ในภายใต้ 
                     สังกัดหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานระดับกรม, ส านัก, กอง, กลุ่มงาน เป็นต้น 

สามารถเป็นหน่วยงานสรรหาได้ และสามารถเซ็นรับรองได้

สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 
ส่วนที่ ๓ 
 



 
คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น   ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์

๗. สตรอีงค์กรพัฒนา  
    เอกชนดีเด่น 
    จ านวน ๑ คน 

๑.  เป็นสตรีที่ท างานอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชน 
    ด้านแรงงาน  
๒.  เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลสตรีท างานดีเด่น 
     ทุกประเภท ทุกสาขาระดับประเทศของ 
     กระทรวงแรงงานมาก่อน 
 
 

๑. เข้าร่วม /มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน * 
๒. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย 
๓. มีผลงานด้านแรงงาน * เปน็ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
๔. มีจิตอาสา เสียสละ และท าประโยชน์ ให้แก่สังคมด้านแรงงาน * 
 

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรอีงค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น   หมายถึง  เป็นสตรีที่ท างานอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน มีผลงานด้านแรงงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป   
มีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมไทย มีจิตอาสา เสียสละ และท าประโยชน์ให้แก่สังคม 

หมายเหตุ   
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเรียกว่า องค์การอาสาสมัครเอกชน  องค์การสาธารณประโยชน์  องค์การนอกภาครัฐ   เป็นองค์การที่ไม่แสวงผลก าไร และด าเนินงานอยู่ภายนอก
โครงสร้างการเมืองแบบสถาบัน โดยทั่วไปใช้เรียกกลุ่มรณรงค์ด้านสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีเป้าหมายหลักทางการค้า มักจะได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 
จากภาคเอกชน    

*  ด้านแรงงาน  หมายถึง กิจกรรมหรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป 

 


