สรุ ปการจัดงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2560
การดาเนินงาน ระหว่ างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2560
ประธานกรรมการ พลตรี หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
...........................
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จัดงานวัน แม่แห่งชาติ
ครัง้ แรก เมื่ อ วัน ที่ 12 สิงหาคม 2519 โดยถื อวันเฉลิม พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็ นวันแม่แห่งชาติ และถื อเป็ นนโยบายจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็ น
ประจาทุกปี ติดต่อกันมาถึงปี 2560 เป็ นเวลา 42 ปี หน่วยราชการและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ต่างถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เป็ นวันแม่แห่งชาติ
สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560
โดยมี พลตรี หญิ ง คุณ หญิ งอัส นี ย์ เสาวภาพ เป็ นประธานกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี
2560
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560 มีดงั นี ้
1. พิธีเปิ ดงานวันแม่แห่งชาติ
พิ ธีเปิ ดงานวันแม่แห่งชาติ ในวัน เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม
เซ็ น ทราศู น ย์ ราชการและคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ แจ้ งวั ฒ นะ กรุ งเทพฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ
พระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ เป็ นประธานในพิ ธีเปิ ดงานวัน แม่
แห่งชาติ
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้ าเฝ้าถวายเงิน จานวน
200,000.- บาท เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย พลตรี หญิ ง คุณหญิ งอัสนีย์ เสาวภาพ
ประธานกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560 ถวายพวงมาลัยและเข้ าเฝ้าถวายของที่ระลึก
นายแพทย์ ข จิ ต ชู ปั ญญา รองประธานสภาสั ง คมสงเคราะห์ ฯ เข้ าเฝ้ าถวายเข็ ม กลั ด ดอกมะลิ
นางสมถวิล บุณโยปั ษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้ าเฝ้าถวายช่อดอกมะลิสญ
ั ลักษณ์
ของงานวันแม่แห่งชาติ และว่าที่ ร้ อยตารวจโท ดร.มนัส โนนุช เข้ าเฝ้าถวายหนังสือวันแม่แห่งชา ติ
ประจาปี 2560
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กราบทูลรายงานประวัติความ
เป็ นมาและการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ พลตรี หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
ประธานกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ประจาปี 2560 และการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
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ต่อ จากนัน้ นางนัน ทวัน เมฆใหญ่ สุว รรณปิ ยะศิ ริ นางสาวอรุ ณ โรจน์ เลี่ ย มทอง
กราบทูล เบิ ก แม่ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ ป ระเภทต่ า ง ๆ จ านวน 224 คน เข้ า รั บ ประทานพระฉายาลัก ษณ์
พระราชทาน นางพรอัปสร นิลจินดา กราบทูลเบิกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประเภท
ต่าง ๆ จานวน 108 คน เข้ ารับประทานโล่เกียรติคณ
ุ นางสาววีรินทร์ ทิรา นาทองบ่อจรัส กราบทูลเบิก
ผู้มีอปุ การคุณต่อสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จานวน 64 คน เข้ ารับประทานโล่เกียรติคณ
ุ และนายอรรถยุทธ
ลียะวณิช ประธานกรรมการฝ่ ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ กราบทูลเบิกผู้ชนะการประกวดฯ
จานวน 9 คน เข้ ารับประทานโล่เกียรติคณ
ุ
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ มีพระดารัสเปิ ดงาน
เสด็จออกจากห้ องประชุมวายุภักษ์ ไปยังห้ อง BB 406 ฉายพระรู ปร่ วมกับคณะกรรมการจัดงานวันแม่
แห่งชาติประจาปี 2560
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับบริ ษัทสหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จัดเลี ้ยงอาหาร
กลางวัน (โต๊ ะจีน) จานวน 100 โต๊ ะ แสดงความยินดีแก่ผ้ ไู ด้ รับรางวัลทุกท่าน และคณะกรรมการจัด งาน
วัน แม่ แ ห่ งชาติ ประจ าปี 2560 ณ โรงแรมเซ็ นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชั่นเซ็ นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
กรุงเทพฯ
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2. การเทิดทูนและเผยแพร่ พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
การจัดทาหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560 จานวน 2,000 เล่ม การจัดรายการ
ถวายพระพรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การจัดรายการ
ถวายพระพรชัยมงคลขององค์การศาสนา 5 ศาสนา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และการ
ถ่ายทอดสดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
3. การเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่
การคัด เลื อ กแม่ ดี เด่ น แห่ งชาติ จ ากทั่ว ประเทศทัง้ ในส่ว นกลางและส่ว นภูมิ ภ าค
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
4. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสสัปดาห์วนั แม่แห่งชาติ ประจาปี 2560
1. พิธีเปิ ดการจัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วนั แม่แห่งชาติ ประจาปี 2560 ณ สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยมี พลตรี หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เป็ นประธาน

2. การจัด เลี ย้ งอาหารพระราชทานและมอบเครื่ องอุปโภคบริ โภคแก่ผ้ ตู ้ องขังหญิง
ณ ฑัณทสถานหญิงธนบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมี คุณสมถวิล บุณโยปั ษฎัมภ์ เป็ นประธาน
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3. การจัด เลี ้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ เ ดิน ทาง ณ สถานีร ถไฟกรุ ง เทพ
(หัวลาโพง) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมี นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา เป็ นประธาน

4. การจัดคอนเสิร์ต “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ ” ครัง้ ที่ 10 เมื่ อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
ณ อยุธยา ซิตี ้พาร์ ค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ เป็ นประธาน

5. การจัดกิจกรรม “คิดถึงแม่” ครัง้ ที่ 20 ณ ศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 12
สิงหาคม 2560 โดยมี คุณวิบลู ย์ ลีรัตนขจร เป็ นประธาน
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6. การจัดกิจกรรมโครงการน ้าพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัด 76 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

5. พิธีอัญ เชิญเครื่ องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
การวางพานพุ่มดอกมะลิในพิธีอญ
ั เชิญเครื่ องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ มณฑลพิธีพระลานพระราชวังดุสติ
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