
 ๑     สตรีนักบริหารดีเด่น 
         ๑.๑    สาขาสตรีผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
  
  

 

 

 
     แบบเสนอประวัติสตรีท างานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
 
 

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

  ประวัติส่วนตัว 
     วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อายุ.............ปี   สัญชาติ.................................ศาสนา................................... 
     ที่อยูป่ัจจุบัน เลขที.่...............หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน................................................................. 
     ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................ 
     โทรศัพท์......................................................................มือถือ.............................................................................................. 
     สถานภาพครอบครัว      โสด   สมรส   หย่าร้าง   หม้าย     จ านวนบุตร...............คน 
  
 สถานภาพการท างาน 
     ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................................................................... 
     ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่ระดับ ผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
     ของภาคราชการขึ้นไป   รวม ......................... ปี  
     สถานที่ท างาน (ระบุชื่อหน่วยงาน/องค์กรรัฐวิสาหกิจ)...................................................................................................... 
     ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ที.่........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 ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
 
 

 รางวัลที่เคยได้รับ  โดยระบุปีท่ีได้รับ และแนบเอกสาร (ถ้าม)ี (ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
     ...........................................................................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 

 

รูปถ่าย  

ขนาด ๒  นิ้ว 
หน้าตรง – ชัดเจน 
(ไม่เกิน  ๖  เดือน) 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 



 ๒ 
 

      
หลักเกณฑ์และผลงานสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑.  การเข้าร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน* หรือกิจกรรม/ผลงานที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการ 
     จัดงานวันสตรีสากล  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  (แนบภาพกิจกรรม ๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ) 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
 
 

๒.  การส่งเสริมพัฒนาองค์กร/บุคลากรให้เจริญก้าวหน้า มีแนวทาง/วิธีการ/โครงการ /กิจกรรม  อย่างไร   
     (โปรดระบุ) 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
 

 ๓. โปรดระบุกิจกรรม/โครงการที่ท่านได้ริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่องค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
     องค์กรอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ  (แนบภาพกิจกรรม ๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ) 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
 

๔.  เป็นผู้ท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน*  (แนบภาพกิจกรรม ๆ ละไม่เกิน ๒ ภาพ) 
     -  โปรดระบุกิจกรรม/โครงการ ที่ท่านได้ท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

๑. สตรีนักบริหารดีเด่น 
๑.๑ สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ดีเด่น 

 

  ผู้เสนอประวัติฯ ลงลายมือชื่อ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและประวัติฯ 
ของข้าพเจ้าถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และยินยอม
ให้หน่วยงานเสนอชื่อน าเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ลงชื่อ.............................................................  
      (............................................................) 
วันที่................................................................ 
 

 
 
 

 

 

 ** หน่วยงานเสนอชื่อ........................................................................... .. 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้บริหารหน่วยงานเสนอช่ือ/หรือผู้แทน ** 

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

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

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

โทรศัพท์........................................................................................................  
 
 

 



 ๓ 
 

 
เอกสารแนบรายละเอียด 

ของแบบเสนอประวัติสตรีท างานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

สตรีนักบริหารดีเด่น  (สาขาสตรผีูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น) 
 

๑. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)   

๒. รูปถ่ายหน้าตรงชัดเจน  แต่งกายชุดสุภาพ  ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 

๓. การกรอกแบบเสนอประวัติฯ ด้วยการพิมพ์เท่านั้น  (ห้ามเขียนด้วยลายมือ) 

๔. ท่านสามารถจัดท าผลงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแบบเสนอประวัติฯ ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ หน้า   
    (รวมภาพกิจกรรม)  พร้อมจัดเก็บในรูป CD (ภาพกิจกรรมและ File ข้อมูล)  ในรูปแบบ MS WORD เท่านั้น 
๕. จัดส่งพร้อมแบบเสนอประวัติฯ ฉบับจริง ภายในวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  
    (ยึดวันที่ประทับตราลงรับหนังสือของส านักงานเลขานุการกรม  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหลัก)  
    ถ้าส่งเกินก าหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

๖. ผู้สมัครฯ ต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานเสนอชื่อ/หรือผู้แทนเซ็นรับรอง  ให้ครบถ้วน  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัคร 
              มีคุณสมบตั ิไม่ครบถ้วน จะไม่ไดร้ับการพิจารณาคัดเลอืก 

๗. * ด้านแรงงาน  หมายรวมถึง  กิจกรรม หรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่ว ๆ ไป 

 ๘. ** หน่วยงานเสนอชื่อ และผู้บริหารหน่วยงานเสนอชื่อ  ให้หมายรวมไปถึง หน่วยงานย่อยที่อยู่ในภายใต้ 

                  สังกัดหน่วยงานหลักท้ังภาครัฐ และเอกชน เช่น หน่วยงานระดับกรม  ส านัก  กอง  กลุ่มงาน เป็นต้น 

         สามารถเป็นหน่วยงานเสนอชื่อได้ และสามารถเซ็นรับรองได้ 

๙. ผู้สมัครฯ  ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นสตรีท างานดีเด่น ต้องสามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองในวันงาน 

 ๑๐. ผู้สมัครฯ สามารถตรวจสอบว่าประเภทของสตรีท างานดีเด่นที่ท่านสมัครสามารถให้หน่วยงานเสนอชื่อ 
       ใดบ้างท่ีเซ็นรับรองได ้ดจูาก แบบฟอร์มคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 
        ในช่อง “หน่วยงานเสนอชื่อ” 

 

******************************* 

ชื่องานวันสตรีสากล ประจ าปี พ.ศ. 2563   
“แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย” 

  

ดาว์นโหลดแบบเสนอประวัติฯ และคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่ 
www.labour.go.th   

ในหัวข้อ “ข่าวสาร” และไปที่ ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่อง “การรับสมัครสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี 2563” 

 


