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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๑. สตรีนกับริหารดเีด่น 
    ๑.๑ สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
          ดีเด่น  จ ำนวน ๑ คน 
    
    

 
๑.  เป็นสตรีท ำงำนในหน่วยงำน/องค์กรรัฐวิสำหกิจ 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสตรีระดับสูงของ 
     หน่วยงำน/องค์กรรัฐวิสำหกิจ 
     (ตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย หรือเทียบเท่ำ 
     ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูงของ 
     ภำครำชกำรขึ้นไป) 
๓.  มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งผู้บริหำร  
     ระดับสูงของหน่วยงำน/องค์กรรัฐวิสำหกิจ 
     ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๔.  เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำนดีเด่น 
     ทุกประเภท ทุกสำขำ ระดับประเทศของ 
     กระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๕. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 

 
๑.  เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน  
     กิจกรรมด้ำนแรงงำน* หรือ 
     กิจกรรม/ผลงำนที่สอดคล้องกับ 
     แนวคิดหลักในกำรจัดงำนวัน 
     สตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.  ส่งเสริมพัฒนำองค์กรและบุคคล 
     ในองค์กรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
๓.  เป็นผู้ที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์   
     และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร     
     จัดกำรองค์กรอย่ำงโปร่งใส  
     เป็นธรรม ประหยัด  
     และมีประสิทธิภำพ 
๔.  เป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 
     ด้ำนแรงงำน * 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
    จังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๖. สหพันธ์แรงงำนรัฐวิสำหกิจแห่งประเทศไทย 
๗. องค์กรรัฐวิสำหกิจทุกแห่ง 
 

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น  หมำยถึง  ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำน/องคก์รรัฐวิสำหกิจ ตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย หรือเทียบเท่ำต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง
ของภำครำชกำร ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกผู้บริหำร/นำยจ้ำง ว่ำเป็นผู้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงโปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัด  
มีประสิทธิภำพ  และส่งเสริมพัฒนำองค์กรและบุคคลในองค์กรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและเป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๑. สตรีนกับริหารดเีด่น 
    ๑.๒ สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการ  
          ดีเด่น   จ ำนวน ๑ คน 
 
 
 

 
๑.  เป็นสตรีผู้บริหำรในภำครำชกำร 
๒.  ต ำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการ  
     ส านัก/กอง (ผู้อ านวยการระดับสูง) หรือ 
     เทียบเท่าขึ้นไป 
๓.  มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งผู้บริหำร 
     ตำมข้อ ๒. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๔.  เป็นบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำนดีเด่น 
     ทุกประเภท ทุกสำขำ ระดับประเทศของ 
     กระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๕. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 

 
 
 

 
๑.  เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรม  
     ด้ำนแรงงำน* หรือ  กิจกรรม/ผลงำน 
     ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักในกำรจัดงำน 
     วันสตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.  เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมพัฒนำ 
     องค์กร/บุคลำกรให้เจริญก้ำวหน้ำ 
๓.  เป็นผู้ที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์   
     และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
     องค์กรอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม  ประหยัด 
     และมีประสิทธิภำพ 
๔.  เป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคมด้ำนแรงงำน * 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
    จังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพื้นที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจงัหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพื้นที ่
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทกุจังหวัด/ 
    ทุกพื้นที ่
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอืแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๖. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น  หมำยถึง  สตรีผู้บริหำรภำครำชกำร ระดับผู้อ านวยการส านัก (อ านวยการสูง) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ด ำรงต ำแหน่งไม่น้อยกว่า ๑ ปี  รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและมีคุณภำพี่ชีวิตที่ดี  ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐเป็นอย่ำงดี  และเป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กจิกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๑. สตรีนกับริหารดเีด่น 
    ๑.๓ สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชน 
          ดีเด่น  รวม ๖ คน ประกอบด้วย : 
- สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น 
  ในสถานประกอบกิจการขนำดใหญ่  
  (ลูกจ้ำง ๕๐๐ คน ขึ้นไป)  
  จ ำนวน ๒ คน 
- สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น 
  ในสถานประกอบกิจการขนำดกลำง  
  (ลูกจ้ำงตั้งแต่ ๒๐๐ - ๔๙๙ คน)  
  จ ำนวน ๒ คน 
- สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น 
  ในสถานประกอบกิจการขนำดเล็ก  
  (ลูกจ้ำงตั้งแต่ ๑ -  ๑๙๙ คน)  
  จ ำนวน ๒ คน 

 
๑. เป็นสตรีเจ้ำของสถำนประกอบกิจกำร หรือ 
    เป็นสตรีผู้บริหำรท ำงำนในสถำนประกอบ 
    กิจกำร  ซ่ึงมีอ ำนำจในกำรกำรจ้ำง กำรลด 
    ค่ำจ้ำง กำรให้บ ำเหน็จหรือกำรลงโทษตำม 
    ระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำนหรือมีอ ำนำจ 
    กระท ำกำรแทนองค์กรไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๒. เป็นบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำน  
     ดีเด่นทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศของ 
     กระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๓. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 
 

 

 
๑.  เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรม 
     ด้ำนแรงงำน* หรือกิจกรรม/ผลงำนที่ 
     สอดคล้องกับแนวคิดหลักในกำรจัดงำน 
     วันสตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.  เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
     องค์กร และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน 
๓.  ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้มี 
     ศักยภำพและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
๔.  ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐเป็นอย่ำงดี 
๕.  เป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคมด้ำนแรงงำน * 
๖.  ประกอบธุรกิจ/บริหำรธุรกิจที่ไม่ขัดต่อ 
     กฎหมำย ศีลธรรม วัฒนธรรม และจำรีต 
     ประเพณี 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
    จังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพื้นที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพื้นที่ 
๔. ส ำนักงำนจดัหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพื้นที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๖. สภำองค์กำรนำยจำ้งทุกแห่ง 
๗. สภำองค์กำรลูกจ้ำงทุกแห่ง  
๘. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
๙. สหพันธส์มำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ ์
๑๐. สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
๑๑. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
๑๒.สภำสมำคมสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถมัภ ์

ค าจ ากัดความ : 
สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น  หมำยถึง  เจ้ำของสถำนประกอบกิจกำรสตรี หรือผู้บรหิำรสตรีทีม่ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนองค์กรในกำรบริหำรงำนในระดับนโยบำยที่มผีลกระทบต่อองค์กร  ไม่น้อย
กว่า ๑ ปี  โดยมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและ 
มีคุณภำพชีวิตที่ด ี ให้ควำมร่วมมอืกับภำครัฐเป็นอยำ่งดี  และเป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนท่ัว ๆ ไป 



 
 

4 

คุณสมบัติ / หลักเกณฑก์ารคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๒. สตรผีู้ปฏิบัตกิารดเีด่น 
    ๒.๑  สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจ 
           ดีเด่น   จ ำนวน ๑ คน 
 

 
๑. เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงสตรีท ำงำน 
    ในองค์กรรัฐวิสำหกิจ 
๒. ด ำรงต ำแหน่งลูกจ้ำงระดับปฏิบัติกำร 
    ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า 
๓. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรำงวัลสตรี 
    ท ำงำนดีเด่นทุกประเภท ทุกสำขำ 
    ระดับประเทศของกระทรวงแรงงำน 
    มำก่อน 
๔. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 

 
๑. เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน 
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน*  หรือกิจกรรม/ 
    ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักใน 
    กำรจัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ.   
    ๒๕๖๓ 
๒. มีควำมขยัน  อดทน  ปฏิบัติงำนตำม   
    ระเบียบขององค์กร และได้รับกำร  
    ยอมรับจำกนำยจ้ำงว่ำเป็นผู้มี 
    ควำมประพฤติดี ปฏิบัติดี 
๓. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
๔. มีน้ ำใจต่อเพ่ือนร่วมงำนและมี 
    มนุษยสัมพันธ์ 
๕. เป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 
    ด้ำนแรงงำน * 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
    จังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๖. สหพันธ์แรงงำนรัฐวิสำหกิจ 
    แห่งประเทศไทย 
๗. องค์กรรัฐวิสำหกิจทุกแห่ง 
 

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น   หมำยถึง   ลูกจ้ำงสตรีระดับปฏิบัติกำรในองค์กรรัฐวิสำหกิจระดับต่ ากว่าผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ ซึ่งได้กำรรับรองจำกผู้บริหำร/
นำยจ้ำงว่ำเป็นผู้ที่มีควำมขยัน อดทน ปฏิบัติงำนตำมระเบียบขององค์กร  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  มีน้ ำใจต่อเพ่ือนร่วมงำนและมีมนุษยสัมพันธ์  ได้รับกำรยอมรับจำก
นำยจ้ำงว่ำเป็นผู้มีควำมประพฤติ  ปฏิบัติดี 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป 



 
 

5 

คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๒. สตรผีู้ปฏิบัตกิารดเีด่น 
   ๒.๒ สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการ 
         ดีเด่น   จ ำนวน ๑ คน 
 

 
๑. เป็นสตรีท ำงำนในภำครำชกำร 
๒. ด ำรงต ำแหน่งผู้ปฏิบัติกำรหรือปฏิบัติงำน 
    ภำครำชกำร ต่ ากว่าประเภทอ านวยการ 
    ระดับสูงลงมา 
๓. ไม่เคยต้องโทษทำงวินัย 
๔. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำน 
    ดีเด่นทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศ 
    ของกระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๕. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 
 

 
๑. เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน 
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน*  หรือกิจกรรม/ 
    ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักใน 
    กำรจัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ.  
    ๒๕๖๓ 
๒. มีควำมขยัน  อดทน  ปฏิบัติงำนตำม   
    ระเบียบของหน่วยงำนภำครำชกำร 
๓. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
๔. มีน้ ำใจต่อเพ่ือนร่วมงำนและมี 
    มนุษยสัมพันธ์ 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
    จังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๖. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 

 
 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่น   หมำยถึง   สตรีผู้ปฏิบตัิกำรภำครำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการระดับสูงลงมา  และไม่เคยต้องโทษทำงวินัย เป็นผู้ที่มี 
ควำมขยัน อดทน ปฏิบัติงำนตำมระเบียบของหน่วยงำนรำชกำร มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีน้ ำใจต่อเพ่ือนร่วมงำน และมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้มีควำมประพฤติ ปฏิบัติดี 

  
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป 
 



 
 

6 

คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๒. สตรผีู้ปฏิบัตกิารดเีด่น 
    ๒.๓ สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชน 
          ดีเด่น  รวม ๖ คน ประกอบด้วย :  
 

- สตรีผู้ปฏิบัติกำรภำคเอกชนดีเด่น 
  ในสถำนประกอบกิจกำรขนำดใหญ่  
  (ลูกจ้ำง ๕๐๐ คนข้ึนไป)  จ ำนวน ๒ คน  
     
- สตรีผู้ปฏิบัติกำรภำคเอกชนดีเด่น 
  ในสถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำง  
  (ลูกจ้ำงตั้งแต่ ๒๐๐ – ๔๙๙ คน) 
  จ ำนวน ๒ คน  
    

- สตรีผู้ปฏิบัติกำรภำคเอกชนดีเด่น 
  ในสถำนประกอบกิจกำรขนำดเล็ก  
  (ลูกจ้ำงตั้งแต่ ๑ – ๑๙๙ คน)   
  จ ำนวน ๒ คน     

 
๑. เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงสตรีผู้ปฏิบัติงำน     
    ของสถำนประกอบกิจกำร  
    (ตามขนาดที่สมัคร) 
๒. ไม่มีอ ำนำจในกำรจ้ำง กำรลดค่ำจ้ำง 
    กำรให้บ ำเหน็จหรือกำรลงโทษตำม 
    ระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำน หรือไม่มี 
    อ ำนำจกระท ำกำรแทนองค์กร 
๓. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรำงวัลสตรี 
    ท ำงำนดีเด่นทุกประเภท ทุกสำขำ 
    ระดับประเทศของกระทรวงแรงงำน 
    มำก่อน 
๔. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 

 
 

 
๑. เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรม 
    ด้ำนแรงงำน* หรือกิจกรรม/ผลงำนที่ 
    สอดคล้องกับแนวคิดหลักในกำรจัดงำน 
    วันสตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. มีควำมขยัน อดทน ปฏิบัติงำนตำมระเบียบ 
    ขององค์กร 
๓. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
๔. มีน้ ำใจต่อเพ่ือนร่วมงำนและมีมนุษยสัมพันธ์ 
๕. เป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่องค์กร และเป็น 
    บุคคลที่ท ำประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ 
๖. ได้รับกำรยอมรับจำกนำยจ้ำงว่ำเป็นผู้มี 
    ควำมประพฤติดี  ปฏิบัติดี 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
    จังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพื้นที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด/ 
   ทุกพื้นที่ 
๔. ส ำนักงำนจดัหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพื้นที่ 
๕. สถำบัน/ ส ำนักงำนพัฒนำฝมีือแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๖. สภำสมำคมสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมภ ์
๗. สภำองค์กำรนำยจำ้งทุกแห่ง 
๘. สภำองค์กำรลูกจ้ำงทุกแห่ง 
๙. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๐. สหพันธ์สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ ์
๑๑. สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
๑๒. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น   หมำยถึง   ลูกจ้ำงสตรีผู้ปฏิบัติกำรในสถำนประกอบกิจกำรทีไ่ม่มีอ ำนำจในกำรจ้ำง กำรลดค่ำจ้ำงกำรให้บ ำเหน็จหรือกำรลงโทษตำมระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำน หรือไม่
มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนองค์กร ซึง่ได้กำรรับรองจำกนำยจำ้งว่ำเป็นผู้ที่มีควำมขยัน อดทน ปฏิบัติงำนตำมระเบียบขององค์กร  มีควำมคดิริเริ่มสร้ำงสรรค์  มีน้ ำใจต่อเพื่อนร่วมงำนและมีมนุษยสัมพันธ์  
ได้รับกำรยอมรับจำกนำยจ้ำงว่ำเปน็ผู้มีควำมประพฤตดิ ี ปฏิบัตดิ ี
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนท่ัว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๓. สตรเีครอืข่ายด้านแรงงานดีเด่น     
    รวม  ๕  คน  ประกอบด้วย : 
    - ๓.๑ สาขาสตรีเครือข่ายแรงงาน 
            ด้านความปลอดภัยในการ 
            ท างานดีเด่น   
             จ ำนวน ๑ คน 
    - ๓.๒ สาขาสตรีเครือข่ายแรงงาน 
            ด้านคุ้มครองแรงงานดีเด่น   
             จ ำนวน ๑ คน 
    - ๓.๓ สาขาสตรีเครือข่ายแรงงาน 
            ด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น   
             จ ำนวน ๑ คน 
 

 
๑. เป็นเครือข่ำยแรงงำนสตรี และสนับสนุนงำน 
    ด้านความปลอดภัยในการท างาน, งานด้านคุ้มครอง 
    แรงงาน,  งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 
๒. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำนดีเด่น 
    ทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศของ 
    กระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๓. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 
 

 
๑. เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน 
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน* หรือ  
    กิจกรรม/ผลงำนที่สอดคล้องกับ 
    แนวคิดหลักในกำรจัดงำน 
    วันสตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. มีควำมขยัน เสียสละ และ 
    มีมนุษยสัมพันธ์ 
๓. ใฝ่รู้พร้อมที่จะพัฒนำตนเองและ                
    พัฒนำงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ 
    ยอมรับของบุคคลในองค์กร 
๔. มีผลงำน หรือมีส่วนร่วมเสริมสร้ำง 
   คุณภำพชีวิตแรงงำนเป็นที่ประจักษ์ 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง   
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด 
    ทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
    /ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือ 
    แรงงำนทุกจังหวัด 
๖. สภำองค์กำรนำยจ้ำงทุกแห่ง 
๗. สภำองค์กำรลูกจ้ำงทุกแห่ง 
๘. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
๙. ศูนย์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเขต 
    ทุกเขต 
 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น  หมำยถึง เป็นสตรีเครือข่ำยด้ำนแรงงำนทั้งที่อยู่ในสถำนประกอบกิจกำร และไม่อยู่ในสถำนประกอบกิจกำร  และสนับสนุนงำนด้ำน 
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน, งำนด้ำนคุ้มครองแรงงำน, งำนด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 
๓. สตรเีครอืข่ายด้านแรงงานดีเด่น     
    - ๓.๔  สาขาสตรีเครือข่าย   
             อาสาสมัครแรงงานดีเด่น   
             จ ำนวน ๑ คน  
 

 
๑. สตรีที่เป็นอำสำสมัครด้ำนแรงงำนของ 
    หน่วยรำชกำร  
๒. ไม่เป็นลูกจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำร 
๓. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำนดีเด่น 
   ทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศของ 
   กระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๔. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 

 
๑. เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน 
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน* หรือกิจกรรม/ 
    ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักในกำร 
    จัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. มีควำมขยัน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ 
๓. ใฝ่รู้พร้อมที่จะพัฒนำตนเองและ                
    พัฒนำงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับ 
    ของบุคคลในองค์กร 
๔. มีผลงำน หรือมีส่วนร่วมเสริมสร้ำง 
   คุณภำพชีวิตแรงงำนเป็นที่ประจักษ์ 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมทุกจังหวัด 
    /ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
    /ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือ 
    แรงงำนทุกจังหวัด 
 
 

 

ค าจ ากัดความ : 

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานสตรีดีเด่น  หมำยถึง  อำสำสมัครแรงงำนในประเทศ (อสร.ท.) ซึ่งสมัครใจท ำงำนให้กับกระทรวงแรงงำน เพื่อให้เกิดสันตภิำพด้ำนแรงงำนแก่ผู้ใช้แรงงำน นำยจ้ำง 
ลูกจ้ำง และประชำชนท่ัวไป รวมทั้งเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงำน  ทั้งในส่วนกลำง และส่วนภมูิภำค  ในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประชำชน หรือผู้ใช้แรงงำนท่ีประสบปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนแรงงำนในพ้ืนท่ี และหมำยควำมรวมถงึอำสำสมัครของหน่วยรำชกำรอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมด้ำนแรงงำน 
 

*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๓. สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 
    - ๓.๕  สาขาสตรีผู้แนะแนว 
             ด้านอาชีพดีเด่น  
             จ ำนวน ๑ คน 
  

 
๑. เป็นครูแนะแนวอำชีพให้แก่ นักเรียน  
    นักศึกษำ  หรือบุคคลทั่วไปทั้งภำครัฐ 
    และภำคเอกชน / หรือ 
๒. เป็นสตรีผู้แนะแนวอำชีพให้กับองค์กร 
    ภำครัฐ  ภำคเอกชน และบุคคลทั่วไป 
๓. เป็นบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับรำงวัลสตรี 
    ท ำงำนดีเด่นทุกประเภท ทุกสำขำ 
    ระดับประเทศของกระทรวงแรงงำน 
    มำก่อน 
๔. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 

 
 

 
๑.  เข้ำร่วม /มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน 
     กิจกรรมด้ำนแรงงำน* หรือกิจกรรม/ 
     ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักในกำร 
     จัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.  มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนกำรแนะแนว 
     ด้ำนอำชีพแก่นักเรียน นักศึกษำ องค์กร 
     ภำครัฐ ภำคเอกชน และบุคคลทั่วไป 
๓.  เป็นผู้มีจิตอำสำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม  
     เสียสละ ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมทุกจังหวัด 
    /ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
    /ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือ 
    แรงงำนทุกจังหวัด 

๖. สภำสมำคมสตรีแห่งชำติในพระบรม 
    รำชินูปถัมภ ์

 

 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๔. สตรผีู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 
    รวม ๔ คน  ประกอบด้วย : 
- สำขำสตรีผู้ประกอบอำชีพอิสระดีเด่น 
  ภำคเหนือ   ๑ คน 
- สำขำสตรีผู้ประกอบอำชีพอิสระดีเด่น   
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   ๑ คน 
- สำขำสตรีผู้ประกอบอำชีพอิสระดีเด่น  
  ภำคกลำง   ๑ คน 
- สำขำสตรีผู้ประกอบอำชีพอิสระดีเด่น 
  ภำคใต ้  ๑ คน   

 
๑. เป็นสตรีผู้ประกอบอำชีพอิสระ 
๒. เป็นผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ 
๓. เป็นสตรีจำกภำคกลำง,  
    ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคเหนือ,  
    ภำคใต้ (ตำมภูมิล ำเนำ หรือถิน่ที่อยู่ที่สมัคร) 
๔. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำน 
    ดีเด่นทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศ 
    ของกระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๕. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 

 
๑. เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน   
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน* หรือกิจกรรม/ 
    ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักในกำร 
    จัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ผลงำนที่แสดงถึงกำรประสบควำมส ำเร็จ   
    ในอำชีพ เช่น สินค้ำ ฯลฯ 
๓. ประกอบอำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต 
๔. สำมำรถพัฒนำตนเองท ำให้อำชีพและ 
    ผลงำนเจริญก้ำวหน้ำ 
๕. ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม / ชุมชน 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพื้นที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนจดัหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
    /ทุกพื้นที่ 
๔. สถำบัน/ ส ำนักงำนพัฒนำฝมีือแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๕. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด 
    ทุกจังหวัด/ทุกพื้นที่ 
๖. สภำสมำคมสตรีแห่งชำติในพระบรม 
    รำชินูปถัมภ์ 
๗. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
๘. กรมพัฒนำชุมชน    

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น  หมำยถึง  สตรผีู้ประกอบอำชีพอิสระทีไ่ม่มีนำยจ้ำงหรือขั้นตอนกำรบังคับบัญชำ  โดยประกอบอำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์ สจุริต สำมำรถพัฒนำตนเองท ำให้อำชีพและ
ผลงำนเจริญก้ำวหน้ำ ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม/ ชุมชน 
หมายเหตุ 
การประกอบอาชีพอิสระ  หมำยถึง กำรประกอบกิจกำรส่วนตัวตำ่ง ๆ ในกำรผลติสินค้ำหรือบริกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่ำธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่            ก็ตำม มีอิสระใน
กำรก ำหนดรูปแบบและวิธีด ำเนินงำนของตนเองได้ตำมควำมเหมำะสม ไม่มีเงินเดือนหรือรำยได้ที่แน่นอน ผลตอบแทนท่ีได้รับคือเงินก ำไรจำกกำรลงทุน เช่น   กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกดินไทย กำรท ำ
ผลิตภณัฑ์จำกผ้ำพื้นเมือง กำรท ำของช ำร่วยจำกผ้ำใยบัว กำรด้นผ้ำด้วยมือ กำรท ำของช ำร่วย เป็นต้น (จำกค ำนิยำมในคู่มือผู้ปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ, กพร. ๔/๒๕๔๙ : ๑) 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนท่ัว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

 
๕. ศิลปินสตรดีเีด่น 
    จ ำนวน ๑ คน  

 
๑. เป็นนักแสดงสตรี  นักร้อง นักดนตรีสตรี   
    หรือ 
๒. ศิลปินสตรีด้ำนนิเทศศิลป์ 
๓. เป็นบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำน 
    ดีเด่นทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศของ 
    กระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๔. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 
 
 
 

 
๑. เป็นผู้มีควำมประพฤติปฏิบัติ 
    เป็นแบบอย่ำงที่ดี / หรือกิจกรรม/ 
    ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก 
    ในกำรจัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ.  
    ๒๕๖๓ 
๒. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
๓. มีจิตอำสำ เสียสละ และท ำประโยชน์ 
    ให้แก่สังคม  
๔. ท ำประโยชน์ต่อสังคมด้ำนแรงงำน * 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพื้นที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมทุกจังหวัด 
    /ทุกพื้นที่ 
๔. ส ำนักงำนจดัหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
    /ทุกพื้นที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือ 
    แรงงำนทุกจังหวัด 
๖. กรมประชำสมัพันธ์ 
๗. สมำคมผู้สื่อข่ำวบันเทิงแห่งประเทศไทย 
๘. สมำคมช่ำงภำพผูส้ื่อข่ำวโทรทศัน์ 
    แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

 
   

ค าจ ากัดความ : 
ศิลปินสตรีดีเด่น  หมำยถึง  นักแสดงสตรี และนักร้องสตรี ภำคเอกชน ที่ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพกำรงำน  มีควำมประพฤติเป็นแบบอย่ำงท่ีดี   มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรบั 
ของบุคคลทั่วไป  มีจิตอำสำ เสยีสละ และท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 
นิเทศศิลป์  หมำยถึง งำนศิลปะเพื่อกำรชี้แจง แสดง กำรน ำเสนอให้ปรำกฏ ในรูปแบบต่ำง ๆ ผ่ำนกำรมองเห็นเป็นส ำคญั เพื่อให้เข้ำใจชัดเจนขึ้นควรพิจำรณำจำกรำกศัพท์เดิมมำจำก ภำษำอังกฤษ คือ 
Visual Communication Art 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนท่ัว ๆ ไป 
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๖. สื่อมวลชนสตรีดเีด่น 
     จ ำนวน ๑ คน 

 
๑.  เป็นสื่อมวลชนสตร ี
๒.  มีบทบำทและหน้ำที่เป็นสื่อกลำงกำรสื่อสำร 
     อย่ำงสร้ำงสรรค ์
๓.  เป็นบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำนดีเด่น 
     ทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศของกระทรวง 
     แรงงำนมำก่อน 
๔. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 
 
 

 
๑. เป็นสื่อกลำงในกำรส่งเสริม/สนับสนุน 
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน * หรือกำร 
    สร้ำงควำมปรองดอง สมำนฉันท์ / 
    หรือกิจกรรม/ผลงำนที่สอดคล้องกับ 
    แนวคิดหลักในกำรจัดงำนวันสตรีสำกล   
    ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. เป็นสื่อมวลชนสตรีปฏิบัติเป็น 
    แบบอย่ำงท่ีดีของสังคมไทย 
๓. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
๔. มีจิตอำสำ เสียสละ และท ำประโยชน์ 
    ให้แก่สังคมด้ำนแรงงำน * 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพื้นที ่
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมทุกจังหวัด/ทุกพื้นที ่
๔. ส ำนักงำนจดัหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
    /ทุกพื้นที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
    /ทุกจังหวัด 
๖. กรมประชำสมัพันธ์ 
๗. สมำคมผู้สื่อข่ำวบันเทิงแห่งประเทศไทย 
๘. สมำคมช่ำงภำพผูส้ื่อข่ำววิทยุโทรทัศน์ 
    แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
๙. สมำคมช่ำงภำพผูส้ื่อข่ำวโทรทศัน์ 
    แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
๑๐. สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย 

  ค าจ ากัดความ : 
สื่อมวลชน (mass media)  ท ำหน้ำทีเ่ป็นสื่อที่สำมำรถกระจำยข้อมูลข่ำวสำรจำกบุคคลหนึ่งหรือจำกองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจ ำนวนมำก โดยเฉพำะประชำชนท้ังประเทศ ในเวลำอันรวดเร็ว ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุ โทรทศัน ์ภำพยนตร์ ฯลฯ กำรเผยแพร่ในสื่อมวลชนส่วนหนึ่งต้องจ่ำยเงินเพื่อซื้อเวลำ ซื้อพ้ืนท่ีในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร อย่ำงไรก็ตำมองค์กรสำมำรถใช้สื่อมวลชนแบบให้
เปล่ำได้ หำกองค์กรนั้นมเีรื่องรำวที่น่ำสนใจแก่กำรเผยแพร่ หรือบังคับโดยข้อกฎหมำย 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนท่ัว ๆ ไป 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๗. สตรอีงค์กรพัฒนา  
    เอกชนดีเด่น 
    จ ำนวน ๑ คน 

๑.  เป็นสตรีทีท่ ำงำนอยู่ในองค์กรพัฒนำเอกชน 
     ด้ำนแรงงำน  
๒.  เป็นบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำนดีเด่น 
     ทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศของ 
     กระทรวงแรงงำนมำก่อน 
๓. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
 
 

๑. เข้ำร่วม/มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน 
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน* หรือกิจกรรม/ 
    ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักใน 
    กำรจัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. เป็นผู้มีควำมประพฤติปฏิบัติ 
    เป็นแบบอย่ำงท่ีดีของสังคมไทย 
๓. มีผลงำนด้ำนแรงงำน * เป็นที่ยอมรับ 
    ของบุคคลทั่วไป 
๔. มีจิตอำสำ เสียสละ และท ำประโยชน์ 
    ให้แก่สังคมด้ำนแรงงำน * 
 

๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนทุกจังหวัด 
๖. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
๗. องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 
๘. มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงำนไทย 
๙. องค์กำรแรงงำนแห่งประเทศไทย (อรท.) 
๑๐. คณะกรรมกำรสมำนฉันท์แรงงำนไทย (คสรท.) 
 

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น   หมำยถึง  เป็นสตรีทีท่ ำงำนอยู่ในองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนแรงงำน มีผลงำนด้ำนแรงงำนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  มีควำมประพฤติปฏิบัติ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคมไทย มีจิตอำสำ เสียสละ และท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 

หมายเหตุ   
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเรียกว่า องค์การอาสาสมัครเอกชน  องค์การสาธารณประโยชน์  องค์การนอกภาครัฐ   เป็นองค์กำรที่ไม่แสวงผลก ำไร และด ำเนินงำนอยู่ภำยนอกโครงสร้ำงกำรเมือง 
แบบสถำบัน โดยทั่วไปใช้เรียกกลุม่รณรงค์ด้ำนสังคม วัฒนธรรม กฎหมำย และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งไม่มีเป้ำหมำยหลักทำงกำรค้ำ มักจะไดร้ับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจำกภำคเอกชน    

*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่ว ๆ ไป            
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ หน่วยงานเสนอชื่อ 

๘. สตรีนักวิชาการด้าน 
    แรงงานดีเด่น 
    จ ำนวน ๑ คน 

 
๑.  เป็นสตรีที่ท ำงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน ซึ่งสนับสนุน 
     กำรด ำเนินงำนด้ำนแรงงำน ที่อยู่ในหน่วยงำนภำครัฐ   
     หรือภำคเอกชน หรือองค์กรต่ำง ๆ 
๒.  เป็นบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับรำงวัลสตรีท ำงำนดีเด่น 
     ทุกประเภท ทุกสำขำระดับประเทศของกระทรวง 
     แรงงำนมำก่อน 
๓. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 

 
 

 
๑. เข้ำร่วม /มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน 
    กิจกรรมด้ำนแรงงำน * หรือกิจกรรม/ 
    ผลงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักใน 
    กำรจัดงำนวันสตรีสำกล ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. เป็นผู้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์                  
๓. มีผลงำนวิชาการด้านแรงงานเป็นที่ 
    ประจักษ์ 
๔. เป็นผู้ท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 
    ด้ำนแรงงำน * 
 

 
๑. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
    แรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๒. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
๓. ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด 
    ทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนที่ 
๔. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ 
    ทุกพ้ืนที่ 
๕. สถำบัน/ ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
    ทุกจังหวัด 
๖. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

 
 

ค าจ ากัดความ :  นักวิชาการ  หมำยถึง ผู้เชี่ยวชำญในวิชำควำมรู้สำขำใดสำขำหนึ่งหรือหลำยสำขำ 

 
*  ด้านแรงงาน  หมำยถึง กิจกรรมหรือกำรท ำงำนร่วมกับกระทรวงแรงงำน หรือกิจกรรมด้ำนแรงงำนทั่วๆ ไป 


