
 ๒   สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 
  

   ๒.๑   สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
 
 

 

 

 
ใบสมัครคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 
 
ชื่อ  นาง  นางสาว.............................................................นามสกุล............................................................... 
 

  ประวัติส่วนตัว 
      วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อายุ.............ปี   สัญชาติ.................................ศาสนา.................................. 
      ที่อยูป่ัจจุบัน 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 าแหน่งปัจจุบัน (ผู้สมัครต้องมีระดับต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า)............................................................... 
      สถานที่ท างาน (บริษัท/หน่วยงาน/ชุมชน/เครือข่าย).......................................................... ............................................. 
      ประเภทกิจการ.......................................................จ านวนลูกจ้างรวม...............คน   ชาย............คน    หญิง............คน 
      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 หรือสนับสนุนการกิจกรรมด้านแรงงาน *   (แนบภาพกิจกรรมๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ) 
   (* หมายรวมถึง กิจกรรมหรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป) 
     ................................................................................................................................................. .....................................  
     ....................................................................................... ...............................................................................................                              
      ............................................................................................................................. .........................................................                              

๒.  ความขยัน อดทน ปฏิบัติงานตามระเบียบขององค์กร และได้รับการยอมรับจากนายจ้างว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี  
     ปฏิบัติดี  
      -  โปรดระบุผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความขยัน  ปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร  เช่น  เคยได้รับเบี้ยขยัน 
          เคยได้รับรางวัลจากองค์กร  ไม่เคยมีประวัติมาท างานสาย  ขาดงาน  เป็นต้น 
     .............................................................................................................. ........................................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................                              
     ............................................................................................................................. .........................................................                              
          

๓.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
     -  โปรดระบุผลงาน  กิจกรรม โครงการที่ระบุถึงการมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และได้รับการยอมรับ  
         พร้อมแนบภาพกิจกรรมๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ  (ถ้ามี) 
     ......................................................... .............................................................................................................................   
     ............................................................................................................................ ..........................................................                              
 

๔.  มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ 
      -  โปรดระบุพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ 
     ...................................................................................................... ................................................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................                              

 

๕.  เป็นผู้ท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน * 
      -  โปรดระบุพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแสดงให้เห็นถึงการท าประโยชน์ให้แก่สังคมฯ 
     (* หมายรวมถึง กิจกรรมหรือการท 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 าแบบเสนอประวัติและผลงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ แต่ไม่เกิน ๑๕ หน้า  

                   (รวมภาพกิจกรรม)  พร้อมจัดเก็บในรูป CD (ภาพกิจกรรมและ File ข้อมูล) ในรูปแบบ  MS WORD เท่านั้น 
    ๓. จัดส่งพร้อมใบสมัครนี้ ภายในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ (ยึดวันที่ประทับตราลงรับหนังสือของ ส านักงานเลขานกุารกรม 
         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหลัก) 

สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 
สาขาสตรีผู้ปฏิบัตกิารรัฐวสิาหกิจดีเดน่ 

 
ส่วนที่ ๒ 
 



 ๓ 
 
 
   ผู้บริหาร/นายจ้าง ลงลายมือชื่อให้การรับรอง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจระดับต่ ากว่าผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่า เป็นผู้มี
ความขยัน อดทน ปฏิบัติงานตามระเบียบองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์  
มีความประพฤติ ปฏิบัติดี จริง 

ลงชื่อ....................................................................ผู้บริหาร/นายจ้าง 
       (............................................................. ......) 
ต าแหน่ง................................................................ ... 
ชื่อหน่วยงาน............................................................. 
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 

ส่วนที่ ๓ 
 

สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 
สาขาสตรีผู้ปฏิบัตกิารรัฐวสิาหกิจดีเดน่ 

 



คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น   ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์

๒. สตรผีู้ปฏิบัตกิารดเีด่น 
     ๒.๑  สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจ 
            ดีเด่น   จ านวน ๑ คน 
 

 
๑. เป็นพนักงาน/ลูกจ้างสตรีท างานใน 
    องค์กรรัฐวิสาหกิจ 
๒. ด ารงต าแหน่งลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 
    ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า 
๓. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลสตรี 
    ท างานดีเด่นทุกประเภท ทุกสาขา 
    ระดับประเทศของกระทรวงแรงงาน 
    มาก่อน 
 
 

 
๑. เข้าร่วม /มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน * 
๒. มีความขยัน  อดทน  ปฏิบัติงานตาม ระเบียบขององค์กร และ 
    ได้รับการยอมรับจากนายจ้างว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี 
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและมีมนุษยสัมพันธ์ 
๕. เป็นผู้ท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน * 
 

 
ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น   หมายถึง   ลูกจ้างสตรีระดับปฏิบัติการในองค์กรรัฐวิสาหกิจระดับต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ซึ่งได้การรับรองจากผู้บริหาร/นายจ้างว่าเป็นผู้
ที่มีความขยัน อดทน ปฏิบัติงานตามระเบียบขององค์กร  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและมีมนุษยสัมพันธ์  ได้รับการยอมรับจากนายจ้างว่าเป็นผู้มีความประพฤติ  
ปฏิบัติดี 
 
 
*  ด้านแรงงาน  หมายถึง กิจกรรมหรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป 

 


