คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๑) สตรีนักบริหารดีเดน
สาขาสตรีผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
ดีเดน

คุณสมบัติ
๑. เปนสตรีทํางานในหนวยงาน/องคกรรัฐวิสาหกิจ
๒. ดํารงตําแหนงผูบริหารสตรีระดับสูงของ
หนวยงาน/องคกรรัฐวิสาหกิจ
(ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝาย หรือเทียบเทา
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูงของ
ภาคราชการ)
๓. มีประสบการณการทํางานในตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงาน/องคกรรัฐวิสาหกิจ
มาไมนอยกวา ๑ ป
๔. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัล
ประเภทนี้ของจังหวัดเชียงใหมมากอน

หลักเกณฑ

หนวยงานสรรหา

๑. เขารวม /มีสวนรวม หรือสนับสนุน 1. สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมดานแรงงาน*
๒. สงเสริมพัฒนาองคกรและบุคคลใน ๒. หนวยงาน/องคกร/ สมาพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.)
องคกรใหมีความเจริญกาวหนา
สาขาเชียงใหม
๓. เปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการองคกรอยางโปรงใส เปนธรรม
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
๔. เปนผูทําประโยชนใหแกสังคม
ดานแรงงาน*

คําจํากัดความ :

สตรีผูบริหารรัฐวิสาหกิจดีเดน หมายถึง ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน/องคกรรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝาย หรือเทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูงของภาคราชการ ซึ่งไดรับการรับรองจากผูบริหาร/นายจาง วาเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความสามารถในการบริหารจัดการองคกรอยางโปรงใส
เปนธรรม ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสงเสริมพัฒนาองคกรและบุคคลในองคกรใหมีความเจริญกาวหนาและเปนผูทําประโยชนใหแกสังคม

* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆไป

สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

1

คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๑) สตรีนักบริหารดีเดน
สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชน
ดีเดน ประกอบดวย
- สตรีนักบริหารดีเดนในสถานประกอบ
กิจการขนาดใหญ (ลูกจาง ๕๐๐ คน
ขึ้นไป)
- สตรีนักบริหารดีเดนในสถานประกอบ
กิจการขนาดกลาง (ลูกจางตั้งแต ๒๐๐
- ๔๙๙ คน)
- สตรีนักบริหารดีเดนในสถานประกอบ
กิจการขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต ๑ ๑๙๙ คน)

คุณสมบัติ
๑. เปนสตรีเจาของสถานประกอบกิจการ หรือ
๒. เปนสตรีผูบริหารในสถานประกอบกิจการ
๓. เปนเจาของสถานประกอบกิจการ หรือเปน
ผูบริหารสตรีที่มีอํานาจกระทําการแทนองคกร
ไมนอยกวา ๑ ป
๔. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัลประเภทนี้
ของจังหวัดเชียงใหมมากอน

หลักเกณฑ

หนวยงานสรรหา

๑. เขารวม /มีสวนรวม หรือสนับสนุนกิจกรรม สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
ดานแรงงาน*
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๒. เปนผูที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
องคกร และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
๓. สงเสริมพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมี
ศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ใหความรวมมือกับภาครัฐเปนอยางดี
๕. เปนผูทําประโยชนใหแกสังคมดานแรงงาน*
๖. ประกอบธุรกิจ/บริหารธุรกิจที่ไมขัดตอ
กฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี

คําจํากัดความ :

สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเดน หมายถึง เจาของสถานประกอบกิจการสตรีหรือผูบริหารสตรีที่มีอํานาจกระทําการแทนองคกรในการบริหารงานในระดับนโยบายที่มี
ผลกระทบตอองคกร ไมนอยกวา ๑ ป โดยมีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใหความรวมมือกับภาครัฐเปนอยางดี และเปนผูทําประโยชนใหแกสังคม
* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆไป

สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

2

คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๒) สตรีผูปฏิบัติการดีเดน
สาขาสตรีผูปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจ
ดีเดน

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ

๑. เปนพนักงาน/ลูกจางสตรีทํางานในองคกร ๑. เขารวม /มีสวนรวม หรือสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจ
กิจกรรมดานแรงงาน*
๒. ดํารงตําแหนงลูกจางระดับปฏิบัติการต่ํากวา ๒. มีความขยัน อดทน ปฏิบัติงานตาม
ผูอํานวยการฝาย หรือเทียบเทา
ระเบียบขององคกร และไดรับการ
๓. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัลประเภทนี้
ยอมรับจากนายจางวาเปนผูมี
ของจังหวัดเชียงใหมมากอน
ความประพฤติดี ปฏิบัติดี
๓. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและมี
มนุษยสัมพันธ
๕. เปนผูทําประโยชนใหแกสังคม
ดานแรงงาน*

หนวยงานสรรหา
1. สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๒. หนวยงาน/องคกร/ สมาพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.)
สาขาเชียงใหม

คําจํากัดความ :

สตรีผูปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเดน หมายถึง ลูกจางสตรีระดับปฏิบัติการในองคกรรัฐวิสาหกิจระดับต่ํากวาผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา ซึ่งไดการรับรองจากผูบริหาร/
นายจางวาเปนผูที่มีความขยัน อดทน ปฏิบัติงานตามระเบียบขององคกร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและมีมนุษยสัมพันธ ไดรับการยอมรับจาก
นายจางวาเปนผูมีความประพฤติ ปฏิบัติดี
* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆไป

สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

3

คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๒) สตรีผูปฏิบัติการดีเดน
สาขาสตรีผูปฏิบัติการภาคเอกชน
ดีเดน
- สตรีผูปฏิบัติการดีเดนในสถานประกอบ
กิจการขนาดใหญ (ลูกจาง ๕๐๐ คน
ขึ้นไป)
- สตรีผูปฏิบัติการดีเดนในสถานประกอบ
กิจการขนาดกลาง (ลูกจางตั้งแต ๒๐๐ –
๔๙๙ คน)
- สตรีผูปฏิบัติการดีเดนในสถานประกอบ
กิจการขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต ๑ –
๑๙๙ คน)

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ

๑. เปนพนักงาน/ลูกจางสตรีผูปฏิบัติการใน
๑. เขารวม /มีสว นรวม หรือสนับสนุนกิจกรรม
สถานประกอบกิจการ (ตามขนาดที่สมัคร)
ดานแรงงาน *
๒. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัลประเภทนี้ของ ๒. มีความขยัน อดทน ปฏิบัติงานตามระเบียบ
จังหวัดเชียงใหมมากอน
ขององคกร
๓. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและมีมนุษยสัมพันธ
๕. เปนผูทําประโยชนใหแกองคกร และเปน
บุคคลที่ทําประโยชนแกสังคมเปนที่ประจักษ
๖. ไดรับการยอมรับจากนายจางวาเปนผูมีความ
ประพฤติดี ปฏิบัติดี

หนวยงานสรรหา
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม

คําจํากัดความ :

สตรีผูปฏิบัติการภาคเอกชนดีเดน หมายถึง ลูกจางสตรีผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งไดการรับรองจากนายจางวาเปนผูที่มีความขยัน อดทน ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ขององคกร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและมีมนุษยสัมพันธ ไดรับการยอมรับจากนายจางวาเปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติดี
* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆ ไป

สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

4

คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๓) สตรีเครือขายดานแรงงานดีเดน
- สาขาสตรีเครือขายแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการดีเดน
ประกอบดวย
๓.๑ สาขาสตรีเครือขายแรงงาน
ดานความปลอดภัยในการ
ทํางานดีเดน
๓.๒ สาขาสตรีเครือขายแรงงาน
ดานคุมครองแรงงานดีเดน
๓.๓ สาขาสตรีเครือขายแรงงาน
ดานแรงงานสัมพันธดีเดน

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ

หนวยงานสรรหา

๑. เปนเครือขายแรงงานสตรีที่อยูในสถานประกอบกิจการ
หรือไมอยูในสถานประกอบกิจการ หรือ
๒. เปนสตรีผูปฏิบัติงาน หรือมีสวนเกี่ยวของ หรือ
สนับสนุนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน,
งานดานคุมครองแรงงาน, งานดานแรงงานสัมพันธ
๓. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัลประเภทนี้
ของจังหวัดเชียงใหมมากอน

๑. เขารวม /มีสวนรวม หรือสนับสนุน
กิจกรรมดานแรงงาน *
๒. มีความขยัน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ
๓. ใฝรูพรอมที่จะพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานที่เกี่ยวของใหเปนที่ยอมรับ
ของบุคคลในองคกร
๔. มีผลงาน หรือมีสวนรวมเสริมสราง
คุณภาพชีวิตแรงงานเปนที่ประจักษ

สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม

คําจํากัดความ

สตรีเครือขายดานแรงงานดีเดน หมายถึง เปนสตรีเครือขายดานแรงงานทั้งที่อยูในสถานประกอบกิจการ และไมอยูในสถานประกอบกิจการ หรือเปนสตรีผูปฏิบัติงาน หรือ
มีสวนเกี่ยวของ หรือสนับสนุนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน, งานดานคุมครองแรงงาน, งานดานแรงงานสัมพันธ
* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆ ไป

สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

5

คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๓) สตรีเครือขายดานแรงงานดีเดน
- สาขาสตรีเครือขายอาสาสมัคร
แรงงานดีเดน

คุณสมบัติ
๑. สตรีที่เปนอาสาสมัครดานแรงงานของหนวยราชการ
๒. ไมเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ
๓. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัลประเภทนี้ของจังหวัด
เชียงใหมมากอน

หลักเกณฑ

หนวยงานสรรหา

๑. เขารวม /มีสวนรวม หรือสนับสนุน
กิจกรรมดานแรงงาน *
๒. มีความขยัน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ
๓. ใฝรูพรอมที่จะพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานที่เกี่ยวของใหเปนที่ยอมรับ
ของบุคคลในองคกร
๔. มีผลงาน หรือมีสวนรวมเสริมสราง
คุณภาพชีวิตแรงงานเปนที่ประจักษ

๑. สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
๒. สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

คําจํากัดความ :

สตรีเครือขายอาสาสมัครแรงงานดีเดน หมายถึง อาสาสมัคแรงงานในประเทศ (อสร.ท.) ซึ่งสมัครใจทํางานใหกับกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูใชแรงงาน
นายจาง ลูกจาง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
ในการใหความชวยเหลือแกประชาชน หรือผูใชแรงงานที่ประสบปญหาความเดือดรอนดานแรงงานในพื้นที่ และหมายความรวมถึงอาสาสมัครของหนวยราชการอื่นๆ ที่มีสวน
รวม หรือสนับสนุนกิจกรรมดานแรงงาน
* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆ ไป

สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๓) สตรีเครือขายดานแรงงานดีเดน
- สาขาสตรีแรงงานนอกระบบดีเดน

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ

หนวยงานสรรหา

๑. เปนสตรีผูเปนแรงงานผูรับงานไปทําที่บาน สตรีแรงงาน
ที่ทํางานเกี่ยวกับงานบาน หรือสตรีแรงงานในงาน
เกษตรกรรม หรือสตรีผูประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
3. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัลประเภทนี้ของจังหวัด
เชียงใหมมากอน

๑. เขารวม /มีสวนรวม หรือสนับสนุน
กิจกรรมดานแรงงาน *
๒. ผลงานที่แสดงถึงการประสบความสําเร็จ
ในอาชีพ เชน สินคา ฯลฯ
๓. ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต
๔. สามารถพัฒนาตนเองทําใหอาชีพและ
ผลงานเจริญกาวหนา
๕. ทําประโยชนใหแกสังคม / ชุมชน

๑. สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
๒. ศูนยประสานงานแรงาน
นอกระบบแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

คําจํากัดความ :
สตรีแรงงานนอกระบบดีเดน หมายถึง สตรีผูเปนแรงงานผูรับงานไปทําที่บาน สตรีแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับงานบาน อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย หรือสตรีแรงงาน
ในงานเกษตรกรรมหรือสตรีผูประกอบอาชีพอิสระ ผูเขารวมมีสวนรวม หรือมีสวนในการสนับสนุนกิจกรรมดานแรงงาน มีผลงานที่แสดงถึงการประสบความสําเร็จในอาชีพ เชน
สินคา ฯลฯ
หมายเหตุ
การประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง การประกอบกิจการสวนตัวตางๆ ในการผลิตสินคาหรือบริการที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนธุรกิจของตนเองไมวาธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ
ก็ตาม มีอิสระในการกําหนดรูปแบบและวิธีดําเนินงานของตนเองไดตามความเหมาะสม ไมมีเงินเดือนหรือรายไดที่แนนอน ผลตอบแทนที่ไดรับคือเงินกําไรจากการลงทุน เชน
การประดิษฐดอกไมจากดินไทย การทําผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง การทําของชํารวยจากผาใยบัว การดนผาดวยมือ การทําของชํารวย เปนตน (จากคํานิยามในคูมือผูปฏิบัติการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ, กพร. ๔/๒๕๔๙ : ๑)
* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆ ไป
สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
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คุณสมบัติ / หลักเกณฑการคัดเลือกสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
ประเภท
(๓) สตรีเครือขายดานแรงงานดีเดน
- สาขาสตรีผูแนะแนวดานอาชีพ
ดีเดน

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ

หนวยงานสรรหา

๑. เปนครูแนะแนวอาชีพใหแก นักเรียน นักศึกษา
หรือบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน / หรือ
๒. เปนสตรีผูแนะแนวอาชีพใหกับองคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน และบุคคลทัว่ ไป
๓. เปนบุคคลที่ไมเคยไดรับรางวัลสตรีทํางานดีเดน
ทุกประเภท ทุกสาขาระดับประเทศของ กระทรวง
แรงงานมากอน

๑. เขารวม /มีสวนรวม หรือสนับสนุนกิจกรรม
ดานแรงงาน *
๒. มีผลการปฏิบัติงานดีเดนดานการแนะแนวดาน
อาชีพแกนักเรียน นักศึกษา องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป
๓. เปนผูมีจิตอาสา ปฏิบัติหนาที่ดวยความ เสียสละ
ขยัน อดทน และ มีมนุษยสัมพันธ

๑. สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม

* ดานแรงงาน หมายถึง กิจกรรมหรือการทํางานรวมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมดานแรงงานทั่วๆ ไป

สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
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