หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2563
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
*****************
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั งานวันแม่แห่งชาติ
ครัง้ แรก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2519 โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนี พันปี หลวง เป็ น วันแม่แห่ งชาติ และได้ถือเป็ น นโยบายการ
จัดงานวันแม่แห่งชาติเป็ นประจาทุกปี ติดต่อกันตลอดมาถึงปี 2563 เป็ นเวลา 45 ปี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ผูท้ รงเป็ นแม่แห่งชาติ เพื่อ
เผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น
แห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
กิจกรรมที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติท่ วั ประเทศ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผูท้ ี่ได้รบั การคัดเลือกเป็ นแม่ดีเด่น แห่งชาติ
ทัง้ ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภ าค เพื่ อเป็ นแบบฉบับที่ ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่ อให้
สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อนั สาคัญยิ่งของสตรีผทู้ ี่เป็ นแม่
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารคั ด เลื อ กแม่ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ในโอกาสวั น แม่ แห่ ง ชาติ
ประจาปี 2563 มีดังนี้
1. ประเภทของแม่ดเี ด่นแห่งชาติ แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1.1 แม่ผู้ บาเพ็ญ ประโยชน์ต่อ สั งคม คัด เลือกจากแม่ที่ บาเพ็ญ ตนให้เป็ น
ประโยชน์แก่ผอู้ ื่นและสังคม ด้วยความเสี ยสละ มี ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ เป็ นแบบอย่างได้
เป็ น ผู้มี ค วามประพฤติ ดี มี คุณ ธรรมและจริยธรรม เป็ น ที่ ยอมรับ ของสังคม ให้ก ารดูแลบุ พ การี
และทาหน้าที่ของภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่อง รวมทัง้ ทาหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลีย้ งดูลกู ให้มี
การศึกษา มีความประพฤติดี และมีอาชีพสุจริต
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1.2 แม่ ผู้ มี ค วามมานะอดทนขยั น หมั่ น เพี ย ร คัด เลื อกจากแม่ ที่ มี ค วาม
ยากลาบาก ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
และบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อบรมเลีย้ งดูลกู ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เสียสละ และ
ด้วยความมานะอดทน ทาให้ลกู ได้รบั การศึกษา มี อาชี พสุจริต มีความประพฤติดี เป็ นสมาชิกที่ ดี
ของสังคม
1.3 แม่ของลูกผู้ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแม่ที่มี
ความประพฤติดีเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ลูก มีลูกซึ่งอุทิศตนเพื่ อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ มีความประพฤติดี
มี อาชี พ สุจริต เป็ น ที่ ย อมรับ ของสังคม และเป็ น ผูท้ ี่ นิ ย มและรัก ษาเอกลัก ษณ์ ข องไทย สมควร
เป็ นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
1.4 แม่ผู้เป็ นเกษตรกร คัดเลือกจากแม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็ นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต อบรมเลีย้ งดู
ลูกด้วยความรักความเอาใจใส่ ด้วยความมานะอดทน ทาให้ลูกได้รบั การศึกษา มีอาชีพที่ สจุ ริต
มีความประพฤติดี เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.5 แม่ ข องผู้ เ สี ย สละ คั ด เลื อ กจากแม่ ที่ มี ลู ก เป็ นทหาร ต ารวจ หรื อ
อาสาสมัค ร ซึ่งได้เสี ย สละในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เพื่ อ ความมั่น คงของชาติ การรัก ษาความสงบ
เรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือทาคุณประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็ นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
2. คุ ณ สมบั ติ ข องแม่ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ นอกจากคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก ล่ า วในข้อ 1
แม่ดีเด่นแห่งชาติ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.2 มีความประพฤติดี
2.3 มีสขุ ภาพดี
2.4 มีความเป็ นแม่ที่ดี
2.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 50 ปี ยกเว้นแม่ของผูเ้ สียสละ
2.6 มีครอบครัวเป็ นที่ยอมรับ และเป็ นแบบอย่างของสังคม
2.7 เป็ นผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม
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2.8 เป็ นผูน้ ิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
2.9 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ และเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
3. การคั ดเลื อ กแม่ ดีเด่ น แห่งชาติ แบ่งออกเป็ น การคัดเลือกแม่ ดี เด่ น แห่ งชาติ
ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค
3.1 การคัดเลือกแม่ดเี ด่นแห่งชาติ ในส่วนกลาง
คณะกรรมการฝ่ ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็ นผูค้ ดั เลือก ตามจานวนดังนี ้
1. แม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
จานวนไม่เกิน 14 คน
2. แม่ผู้มคี วามมานะอดทนขยันหมั่นเพียร

จานวนไม่เกิน 10 คน

3. แม่ของลูกผู้ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จานวนไม่เกิน 10 คน
4. แม่ผู้เป็ นเกษตรกร จานวนไม่เกิน 15 คน คัดเลือกโดยสานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ทัง้ นี ้ ในจังหวัดเดี ย วกันไม่ควรได้รบั การคัดเลือก
เกิน 1 คน
5. แม่ของผู้ เสียสละ จานวนไม่เกิน 42 คน คัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการ
ฝ่ ายต่าง ๆ แบ่งเป็ น
- แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายสานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
จานวนไม่เกิน 2
- แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายกองบัญชาการกองทัพไทย
“
2
- แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายทหารบก
”
6
- แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายทหารเรือ
”
3
- แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายทหารอากาศ
”
5
- แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายตารวจ
”
8
- แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายอาสาสมัครและแม่ผเู้ ป็ น
อาสาสมัคร คัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก
แม่ของผูเ้ สียสละฝ่ ายอาสาสมัครและแม่ผเู้ ป็ น
อาสาสมัคร
”
16

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
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(คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ ายอาสาสมัครฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คัดเลือก
จานวน 5 คน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คัดเลือก จานวน 5 คน มูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ
คัดเลือก จานวน 6 คน)
รวมแม่ดเี ด่นแห่งชาติในส่วนกลาง จานวนไม่เกิน 91 คน
แม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รบั การคัดเลือกในส่วนกลางนี ้ อาจจะมีภูมิลาเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร หรือ ในต่างจังหวัดก็ได้
3.2 การคัดเลือกแม่ดเี ด่นแห่งชาติ ในส่วนภูมภิ าค
1. ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด เป็ นผูด้ าเนิ นการคัดเลือกจังหวัดละ 1 คน โดยมี
คณะกรรมการ ดังนี ้ 1. ผูว้ ่าราชการจังหวัด 2. นายกเหล่ากาชาดประจาจังหวัด 3. พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด 4. ประธานชมรม/นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัด
5. ผูท้ รงคุณวุฒิอื่นตามที่เสนอ ประมาณ 2 – 3 คน พิจารณาจากแม่ของอาเภอต่างๆ ในจังหวัด
และเสนอเป็ น แม่ดีเด่น แห่งชาติ ประเภทใดประเภทหนึ่งเพี ยงประเภทเดี ยว พร้ อมแนบรายนาม
คณะกรรมการผู้ดาเนินการคัดเลือก
คั ด เลื อ กไม่ เ กิ น 2 คน ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ชลบุ รี ชั ย ภู มิ
เชียงราย เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี
คัดเลือกได้ไม่เกิน 3 คน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภูมิภาค จะต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัด
ทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้คัดเลือก
2. ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค 12 ภาค ของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิเสนอแม่ดีเด่นแห่ งชาติประจาภาคได้ภาค
ละ 1 คน โดยพิจารณาจากจั งหวัดต่าง ๆ ในภาค เสนอเป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใด
ประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว
4. การเสนอชื่อเพือ่ คัดเลือกเป็ นแม่ดเี ด่นแห่งชาติ
ผูท้ ี่เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาดังนี ้
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4.1 แบบกรอกประวัติของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอเป็ นแม่ดีเด่น แห่งชาติ จานวน 15 ชุด
และแบบกรอกประวัติ (ย่ อ) จานวน 15 ชุด พร้อมซี ดี ป ระวัติ ย่ อ 1 แผ่น (ยกเว้ น ประวั ติ ข อง
แม่ดเี ด่นแห่งชาติทเี่ สนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ส่งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพียง 2 ชุด พร้อมซีดปี ระวัตยิ ่อ 1 แผ่น)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติ 1 ชุด
(แม่ดเี ด่นแห่งชาติในส่วนภูมภิ าค จะต้องมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดทีเ่ สนอ)
4.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4.4 สาเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 นิว้ จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. คาแนะนาการกรอกรายละเอียดในแบบกรอกประวัตผิ ู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเป็ น
แม่ดเี ด่นแห่งชาติ ประจาปี 2563
การกรอกประวัติ
ข้อ 1 ประวัติ
- ที่อยู่ของแม่ หากที่อยู่จริงและที่อยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านต่างกัน ขอให้ใส่ที่อยู่จริง
ของแม่ (เพื่อความสะดวกในการติดต่อ)
ข้อ 2 คุณธรรมและการบาเพ็ญประโยชน์ของแม่
2.1 คุณธรรมทีค่ วรยกย่อง ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ในการปฏิบตั ิตน เป็ นผูม้ ี
ความประพฤติ ดี นิ ย มและรัก ษาเอกลัก ษณ์ ข องไทย มี ค วามจงรัก ภัก ดี ต่ อสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ์ และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
2.2 ความเป็ นแม่ที่ดีควรยกย่ อง ขอให้เขี ยนถึงความดีของแม่ที่เกี่ยวกับการดูแล
ครอบครัว การอบรมเลีย้ งดูลกู และมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ เป็ นแบบอย่างได้ โดยเฉพาะ
แม่ทเ่ี สนอให้เป็ นแม่ประเภทผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร สาหรับข้อนีข้ อให้บรรยาย
โดยละเอียด ตัง้ แต่เริม่ สร้างครอบครัว การอบรมเลีย้ งดูลกู ว่ามีความยากลาบากเพียงใด
* ให้พมิ พ์แบบกรอกประวัตใิ หม่ได้ หรือ พิมพ์เป็ นเอกสารแนบ *
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2.3 การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ขอให้เขียนถึงการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผูอ้ ื่นและสังคมของแม่ โดยเฉพาะแม่ทเี่ สนอให้เป็ นแม่ประเภทแม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สั งคม สาหรับข้อนี ้ ขอให้บรรยายโดยละเอีย ด ว่าได้บาเพ็ญ ประโยชน์ในเรื่องใด เมื่ อใด หากมี
ตาแหน่งในองค์การการกุศล มูลนิธิฯ กรุ ณาระบุชื่อองค์การ ตาแหน่ง และหน้าที่ที่รบั ผิดชอบใน
การริเริม่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การนัน้ ๆ
* ให้พมิ พ์แบบกรอกประวัตใิ หม่ได้ หรือ พิมพ์เป็ นเอกสารแนบ *
ข้อ 3 ประวัตลิ ูก
ขอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกทุกคนให้ครบตามแบบกรอกประวัติกาหนด รวมทัง้
การศึกษา ความสาเร็จในหน้าที่การงานและการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของลูก หากมีลกู เกิน 3 คน
ขอให้พิมพ์เพิ่มเติมให้ครบ
สาหรั บแม่ทเี่ สนอให้เป็ นแม่ดเี ด่นแห่งชาติประเภทแม่ของลูกผู้ทาประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ กรุณาเขียนรายละเอียดให้ครอบคลุมตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. การบาเพ็ญประโยชน์ของลูกต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ
2. ลูก เป็ น ผู้มี ค วามประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรมเป็ น ที่ ย อมรับ ของสัง คมและประสบ
ความสาเร็จในชีวติ
3. แม่มีความประพฤติดีงามเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลกู และเสียสละบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
4. แม่และลูกเป็ นผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และ / หรือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของ
องค์การในพระบรมราชูปถัมภ์ และในพระบรมราชินปู ถัมภ์
5. แม่และลูกเป็ นผูน้ ิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
หากมี เอกสารที่ ส ามารถน ามาเป็ น หลัก ฐาน กรุ ณ าแนบส าเนามาด้ว ย หรื อ
ลูกทางานในองค์การสังคมสงเคราะห์ กรุณาระบุชื่อองค์การ ตาแหน่งหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
* ให้พมิ พ์แบบกรอกประวัตใิ หม่ได้ หรือ พิมพ์เป็ นเอกสารแนบ *
ข้อ 4 ประวัตขิ องแม่และลูกรวมทัง้ คุณธรรมและการบาเพ็ญประโยชน์ทคี่ วรยกย่องโดยสรุ ป
ขอให้สรุ ปความดีเด่นของแม่และลูก ทัง้ ด้านคุณธรรม บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ความดีเด่นของแม่ที่สมควรยกย่องให้เป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ตามประเภทที่เสนอ
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ข้อ 5 ผู้เสนอ
ผูเ้ สนอจะเป็ นบุคคลในครอบครัว หรือ องค์การ / หน่วยงานใดเป็ นผูเ้ สนอก็ได้ แต่ต ้อง
ไม่ใช่บุคคลเดียวกับผูร้ บั รองและบุคคลที่อา้ งอิงได้ ในข้อ 6 และ ข้อ 7 และต้องไม่เป็ นกรรมการหรือ
อนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ข้อ 6 ผู้รับรอง
ผูร้ บั รองต้องไม่ ใช่ บุคคลในครอบครัว และต้องไม่ เป็ นบุค คลเดี ย วกับ ผูเ้ สนอในข้อ 5
ต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ และต้องไม่เป็ นกรรมการหรืออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติ
ข้อ 7 บุคคลทีอ่ ้างอิงได้
บุคคลที่อา้ งอิงได้ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติของผูท้ ี่ ได้รบั การเสนอ
และต้องไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกับผูเ้ สนอในข้อ 5 และผูร้ บั รองในข้อ 6 สามารถให้ชื่อผูท้ ี่ อา้ งอิงได้เกิน
กว่า 2 คน และต้องไม่เป็ นกรรมการหรืออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
6. กาหนดการเสนอชื่อเพือ่ คัดเลือกเป็ นแม่ดเี ด่นแห่งชาติ
6.1 ส่วนกลาง
1. รับเอกสารแบบกรอกประวัติได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัตไิ ด้ที่ www.ncswt.or.th
2. ส่งเอกสารแบบกรอกประวัติพร้อมหลักฐาน จานวน 15 ชุด พร้อมซีดี
ประวัติย่อ 1 แผ่น ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563
6.2 ส่วนภูมภิ าค ผูว้ ่าราชการจังหวัด/ประธานภาค ให้เสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ที่ได้รบั การคัดเลือกแล้ว พร้อมแบบกรอกประวัติและหลักฐาน จานวน 2 ชุด และซีดีประวัติย่อ 1 แผ่น
พร้อมส่งรายนามคณะกรรมการผู้ดาเนินการคัดเลือกด้วย ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563
7. สถานทีส่ ่งเอกสาร งานสารบรรณ สานักบริหารงานกลาง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 913, 205,
119, 107 โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 2354 - 7528
8. การรั บ เอกสารคื น ขอให้ติ ด ต่ อ รับ เอกสารคื น เท่ า ที่ เ หลื อ อยู่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 - 31 ตุลาคม 2563 หากพ้นกาหนด สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะไม่รบั ผิดชอบเอกสารใด ๆ ทัง้ สิน้
***************************

