


หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น  
เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
                             กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร ๐๒ ๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๓ , ๓๐๔ 

สตรีพิการดีเด่น  (จ านวน ๑ รางวัล) 

หลักเกณฑ์ 
๑. เป็นสตรีพิการ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป  
๒. เป็นบุคคลที่มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิของสตรี 
๓. เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การประพฤติตนที่เหมาะสม เข้าร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง 
๔. เป็นบุคคลที่มีผลการด าเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมความ             
เสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
๕. เป็นบุคคลที่มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผลงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
๖. ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา 
 

ยุวสตรีพิการดีเด่น  (จ านวน ๑ รางวัล)  

หลักเกณฑ์ 
๑. เป็นเยาวชนสตรีพิการ ๑๘ - ๒๕ ปี  
๒. เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม 
๓. รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. เป็นผู้มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรอืเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมให้เยาวชนสตรีพิการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 
๕. ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา 
 



แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น 
สตรี/บุคคล ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล 

เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จัดโดย คณะกรรมการด าเนินงานวันสตรีสากล  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
********************************* 

 
สาขา สตรีพิการดีเด่น 
ประเภทความพิการ................................................................................................................. 
 
๑.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)............................................นามสกุล............................................. 
วันเดือนปีเกิด........................................................ ปัจจุบันอายุ...................... ปี................... เดือน 
สถานท่ีอยู ่บ้านเลขที่.................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย............................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.......................................... โทรสาร.......................................  
E-mail address..............................................................................................................................              

สถานท่ีท างาน ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................. 
เลขที่.............หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย......................ถนน.......................ต าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท์....................................... โทรสาร...................................Website..................................... 
 

ผู้ประสานงานหรือบุคคลใกล้ชิด (กรุณาให้ชื่อ-ท่ีอยู่-หมายเลขโทรศัพท์ท่ีชัดเจน สามารถติดต่อได้
กรณีไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้) ....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.  ประวัติส่วนตัว / การศึกษาและฝึกอบรม 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๓. หน้าท่ีการงาน / อาชีพ (อดีต/ปัจจุบัน) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 

/๔. รางวัลท่ีเคยได้รับ ... 
 

 

รูปถ่าย 
สตรี/บุคคล 



/๕.๕ ไม่เคยได้รับ ... 

- ๒ - 
 
๔. รางวัลท่ีเคยได้รับ (ระบุปีท่ีได้รับ) 
    ๔.๑  ชื่อรางวัล............................................................................................................................ 
ชื่อหน่วยงานท่ีมอบให้................................................................................................................…….            
ปีท่ีได้รับ............................................................................................................................................ 
    ๔.๒  ชื่อรางวัล............................................................................................................................            
ชื่อหน่วยงานท่ีมอบให้...................................................................................................................... 
ปีท่ีได้รับ............................................................................................................................................ 
    ๔.๓  ชื่อรางวัล............................................................................................................................                      
ชื่อหน่วยงานท่ีมอบให้.......................................................................................................................  
ปีท่ีได้รับ............................................................................................................................................ 
 
 

๕. หลักเกณฑ์สตรีพิการดีเด่น 
    ๕.๑ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
คุ้มครองสิทธิของสตร ี(โปรดระบุรายละเอียด) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

๕.๒ เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การประพฤติตนท่ีเหมาะสม เข้าร่วม
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่าง
ต่อเนื่อง (โปรดระบุรายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๕.๓ เป็นบุคคลท่ีมีผลการด าเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เ รื่อง 
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ (โปรดระบรุายละเอียด) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

๕.๔ เป็นบุคคลท่ีมีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผลงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง (โปรดระบุรายละเอียด)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
- ๓ - 

๕.๕ ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ในรอบ ๕ ปีท่ีผ่านมา 

 ใช่ เคยได้รับ  ไม่เคยได้รับ 

๖. บุคคล/หน่วยงานอ้างอิงในการรับรองผลงาน (กรุณาให้ชื่อ-ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้)  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  

๗. อื่นๆ  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
 

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

 
หมายเหตุ : ๑. หลักเกณฑ์สตรีพิการดีเด่น หากไม่พอขอให้พิมพ์เอกสารแนบพร้อมภาพกิจกรรม 
               ๒. ผู้ที่เสนอชื่อสตรีพิการดีเด่นจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้.-  

๒.๑ แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น ตามแบบฟอร์มกรอกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายให้
เรียบร้อยจ านวน ๑ ชุด 

๒.๒ ส าเนาสมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน ๑ ชุด  
๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 

 
 



แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น 
สตรี/บุคคล ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล 

เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จัดโดย คณะกรรมการด าเนินงานวันสตรีสากล  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
********************************* 

 
สาขา  ยุวสตรีพิการดีเด่น 
ประเภทความพิการ................................................................................................................. 
 
๑.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)............................................นามสกุล............................................. 
วันเดือนปีเกิด........................................................ ปัจจุบันอายุ...................... ปี................... เดือน 
สถานท่ีอยู ่บ้านเลขที่.................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย............................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.......................................... โทรสาร.......................................  
E-mail address..............................................................................................................................              

สถานท่ีท างาน ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................. 
เลขที่.............หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย......................ถนน.......................ต าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท์....................................... โทรสาร...................................Website..................................... 
 

ผู้ประสานงานหรือบุคคลใกล้ชิด (กรุณาให้ชื่อ-ท่ีอยู่-หมายเลขโทรศัพท์ท่ีชัดเจน สามารถติดต่อได้
กรณีไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้) ....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.  ประวัติส่วนตัว / การศึกษาและฝึกอบรม 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๓. หน้าท่ีการงาน / อาชีพ (อดีต/ปัจจุบัน) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 

 
/๔. รางวัลท่ีเคยได้รับ ... 

 

 

รูปถ่าย 
สตรี/บุคคล 



/๖. บุคคล ... 

- ๒ - 
 
๔. รางวัลท่ีเคยได้รับ (ระบุปีท่ีได้รับ) 
    ๔.๑  ชื่อรางวัล............................................................................................................................ 
ชื่อหน่วยงานท่ีมอบให้................................................................................................................…….            
ปีท่ีได้รับ............................................................................................................................................ 
    ๔.๒  ชื่อรางวัล............................................................................................................................            
ชื่อหน่วยงานท่ีมอบให้...................................................................................................................... 
ปีท่ีได้รับ............................................................................................................................................ 
    ๔.๓  ชื่อรางวัล............................................................................................................................                      
ชื่อหน่วยงานท่ีมอบให้.......................................................................................................................  
ปีท่ีได้รับ............................................................................................................................................ 
 
 

๕. หลักเกณฑ์ยุวสตรีพิการดีเด่น 
    ๕.๑ เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบ า เพ ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนท่ีเหมาะสม 
(โปรดระบุรายละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๒ รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง (โปรดระบุรายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๕.๓ เป็นผู้มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรอืเป็นผู้ท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนสตรีพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง (โปรดระบุรายละเอียด) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

๕.๔ ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในรอบ ๕ ปีท่ีผ่านมา 

 ใช่ เคยได้รับ  ไม่เคยได้รับ 

 



 
- ๓ – 

 
 ๖. บุคคล/หน่วยงานอ้างอิงในการรับรองผลงาน (กรุณาให้ชื่อ-ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้)  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  

๗. อื่นๆ  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
 

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

 
 
 
 
หมายเหตุ : ๑. หลักเกณฑ์ยุวสตรีพิการดีเด่น หากไม่พอขอให้พิมพ์เอกสารแนบพร้อมภาพกิจกรรม 
               ๒. ผู้ที่เสนอชื่อยุวสตรีพิการดีเด่นจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้.-  
    ๒.๑ แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น ตามแบบฟอร์มกรอกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายให้
เรียบร้อยจ านวน ๑ ชุด 
      ๒.๒ ส าเนาสมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน ๑ ชุด  
    ๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
 


