
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแหง่ชาต ิ
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าป ี๒๕๕๙ 

สภาสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
***************** 

 
 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ
ครั้งแรก  ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๑๙  โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ และได้ถือเป็นนโยบายการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี
ติดต่อกันตลอดมาถึงปี ๒๕๕๙  เป็นเวลา ๔๑  ปี 
 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของ
แม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นแห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญู
กตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
 กิจกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  คือ  การคัดเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติทั่วประเทศ  เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ     
ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค  เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน  และเพื่อให้สังคม
ได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันส าคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่  
 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ มี
ดังนี้  

 ๑.  ประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาติ  แบ่งเป็น  ๕  ประเภท  ดังนี้ 

  ๑.๑ แม่ผู้เป็นเกษตรกร  คัดเลือกจากแม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์สุจริต อบรมเล้ียงดูลูก
ด้วยความรักความเอาใจใส่  ด้วยความมานะอดทน  ท าให้ลูกได้รับการศึกษา  มีอาชีพที่สุจริต   มีความ
ประพฤติดี  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 



 

 

๒ 

  ๑.๒ แม่ของผู้เสียสละ  คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นทหาร ต ารวจ หรือ อาสาสมัคร 
ซึ่งไดเ้สียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การบรรเทา
สาธารณภัย  โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือ ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติอย่างเด่นชัด  สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 

  ๑.๓  แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   คัดเลือกจากแม่ที่บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ด้วยความเสียสละ  มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้  เป็นผู้มี
ความประพฤติดี     มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม  ให้การดูแลบุพการีและท าหน้าที่
ของภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่อง  รวมทั้งท าหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเล้ียงดูลูกให้มีการศึกษา  มี
ความประพฤติดี และมีอาชีพสุจริต 
 

  ๑.๔  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร  คัดเลือกจากแม่ที่มีความยากล าบาก  
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม และบ าเพ็ญตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  อบรมเล้ียงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เสียสละ และด้วยความมานะ
อดทน  ท าให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 

  ๑.๕  แม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  คัดเลือกจากแม่ที่มีความ
ประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก มีลูกซึ่งอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้าน
การศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข   สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   มีความประพฤติดี  มี
อาชีพสุจริต  เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นผู้ที่นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย สมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 
 ๒.  คุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติ  นอกจากคุณสมบัติตามที่กล่าวในข้อ ๑ แม่ดีเด่น
แห่งชาต ิจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  
   ๒.๑  มีสัญชาติไทย 

   ๒.๒  มีความประพฤติดี 
    ๒.๓   มีสุขภาพดี 
   ๒.๔   มีความเป็นแม่ที่ดี 

   ๒.๕   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๕๐ ปี ยกเว้นแม่ของผู้เสียสละ  
  ๒.๖  มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม  
  ๒.๗ เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม 
   ๒.๘ เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย 



 

 

๓ 

  ๒.๙ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเล่ือมใส ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

     ๓.  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ  แบ่งออกเป็นการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติใน
ส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค 

  ๓.๑  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในส่วนกลาง 
          คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาตเิป็นผู้คัดเลือก  ตามจ านวนดังนี้ 
         ๑.  แม่ผู้เป็นเกษตรกร  จ านวนไม่เกิน  ๑๘  คน   คัดเลือกโดยส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งแบ่งไว้  ๙  เขต  และในจังหวัดเดียวกันไม่ควร
ได้รับการคัดเลือกเกิน ๑ คน 
     ๒.  แม่ของผู้เสียสละ  จ านวนไม่เกิน ๕๑ คน  คัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ   แบ่งเป็น 
      - แม่ของผู้เสียสละฝ่ายส านักงานปลัด 
       กระทรวงกลาโหม        จ านวนไม่เกิน ๒  คน 
      - แม่ของผู้เสียสละฝ่ายกองบัญชาการกองทัพไทย ”  ๒  คน 
       -   แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารบก ”  ๑๐  คน 
       -   แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ”  ๕ คน 
     -   แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารอากาศ                    ”          ๕   คน 
     -   แม่ของผู้เสียสละ ฝ่ายต ารวจ ”          ๘   คน 
     -   แม่ของผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็น 
      อาสาสมัคร คัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก 
      แม่ของผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็น 
      อาสาสมัคร ”    ๑๙ คน 
       (คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายอาสาสมัครฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คัดเลือก 
จ านวน  ๗  คน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คัดเลือก จ านวน ๖ คน  มูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ 
คัดเลือก จ านวน ๖ คน) 
    ๓.   แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           จ านวนไม่เกิน ๒๐  คน 

    ๔.  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จ านวนไม่เกิน ๑๕  คน 

   ๕.  แม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จ านวนไม่เกิน ๑๕ คน  
 

    รวมแม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลาง  จ านวนไม่เกิน  ๑๑๙  คน 



 

 

๔ 

    แม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนกลางนี้  อาจจะมีภูมิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  หรือ  ในต่างจังหวัดก็ได้ 

   ๓.๒  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค 
    ๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกจังหวัดละ ๑ คน โดยมี
คณะกรรมการ  ดังนี้  ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด  ๒. นายกเหล่ากาชาดประจ าจังหวัด  ๓. พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ๔. ประธานชมรม/นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัด    
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามที่เสนอ   ประมาณ ๒ – ๓  คน  พิจารณาจากแม่ของอ าเภอต่างๆ ในจังหวัด  
และเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว พร้อมแนบรายนาม
คณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดเลือก 
 

      ยกเว้น จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกได้ไม่เกิน ๓ คน และจังหวัด
สมุทรปราการ  ชลบุรี  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  อุดรธานี             
ร้อยเอ็ด  สกลนคร  เชียงใหม่  เชียงราย  นครสวรรค์  นนทบุรี  เพชรบูรณ์  นครศรีธรรมราช 
สงขลา  สุราษฎร์ธานี  ปทุมธานี  ให้คัดเลือกจังหวัดละไม่เกิน ๒ คน 
 

          แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดท่ี    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก 
 

   ๒. ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ๑๒ ภาค ของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิเสนอแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าภาคได้ภาคละ 
๑ คน  โดยพิจารณาจากจังหวัดต่าง ๆ  ในภาค เสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพียงประเภทเดียว 
 

 ๔.   การเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
   ผู้ที่เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้  
  ๔.๑   แบบกรอกประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ านวน ๑๕ ชุด 
และแบบกรอกประวัติ(ย่อ) จ านวน  ๑๕  ชุด  (ยกเว้นประวัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติท่ีเสนอโดย     
ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ส่งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
เพียง  ๒  ชุด) 
  ๔.๒   ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ๑ ชุด 
                            (แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภูมิภาค จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดท่ีเสนอ) 



 

 

๕ 

 ๔.๓   ส าเนาบัตรประชาชน  ๑  ชุด 
   ๔.๔  ส าเนาทะเบียนสมรส  ๑ ชุด  
  ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๓  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  (ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน) 
 

 ๕. ค าแนะน าการกรอกรายละเอียดในแบบกรอกประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น 
  แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

การกรอกประวัติ 
ข้อ ๑ ประวัติ 
 -  ที่อยู่ของแม่ หากที่อยู่จริงและที่อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านต่างกัน ขอให้ใส่ที่อยู่จริง
ของแม่  (เพื่อความสะดวกในการติดต่อ) 
 
ข้อ ๒  คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของแม่ 
 ๒.๑ คุณธรรมท่ีควรยกย่อง  ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ในการปฏิบัติตน เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี  นิ ยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 ๒.๒ ความเป็นแม่ท่ีดีควรยกย่อง  ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ที่เกี่ยวกับการดูแล
ครอบครัว  การอบรมเล้ียงดูลูก  และมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้  โดยเฉพาะแม่ท่ี
เสนอให้เป็นแม่ประเภทผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร  ส าหรับข้อนี้ขอให้บรรยายโดยละเอียด 
ตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัว  การอบรมเล้ียงดูลูกว่ามีความยากล าบากเพียงใด 
 

  *  ให้พิมพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พิมพ์เป็นเอกสารแนบ * 
 

 
  ๒.๓  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  ขอให้เขียนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นและสังคมของแม่  โดยเฉพาะแม่ท่ีเสนอให้เป็นแม่ประเภทแม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   
ส าหรับข้อนี้  ขอให้บรรยายโดยละเอียด ว่าได้บ าเพ็ญประโยชน์ในเรื่องใด เมื่อใด  หากมีต าแหน่งใน
องค์การการกุศล  มูลนิธิฯ  กรุณาระบุชื่อองค์การ  ต าแหน่ง และหน้าที่ที่รับผิดชอบในการริเริ่มที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การนั้น ๆ 
 

  *  ให้พิมพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พิมพ์เป็นเอกสารแนบ * 

 



 

 

๖ 

ข้อ ๓ ประวัติลูก 
 ขอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกทุกคนให้ครบตามแบบกรอกประวัติก าหนด รวมทั้ง 
การศึกษา ความส าเร็จในหน้าที่การงานและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของลูก หากมีลูกเกิน ๕ คน  
ขอให้พิมพ์เพิ่มเติมให้ครบ 
 

 ส าหรับแม่ท่ีเสนอให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ   กรุณาเขียนรายละเอียดให้ครอบคลุมตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑. การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ 
๒. ลูกเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและประสบความส าเร็จ

ในชีวิต 
๓. แม่มีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคม 
๔. แม่และลูกเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ / หรือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของ     

องค์การในพระบรมราชูปถัมภ์ และในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
๕. แม่และลูกเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย 

 

  หากมีเอกสารที่สามารถน ามาเป็นหลักฐาน กรุณาแนบส าเนามาด้วย หรือ ลูกท างาน
ในองค์การสังคมสงเคราะห์   กรุณาระบุชื่อองค์การ  ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

  *  ให้พิมพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พิมพ์เป็นเอกสารแนบ * 
 

ข้อ ๔  ประวัติของแม่และลูกรวมท้ังคุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีควรยกย่องโดยสรุป 
 ขอให้สรุปความดีเด่นของแม่และลูก ทั้งด้านคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ           
ความดีเด่นของแม่ที่สมควรยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ตามประเภทที่เสนอ 
 

ข้อ ๕  ผู้เสนอ 
 ผู้เสนอจะเป็นบุคคลในครอบครัว หรือ องค์การ / หน่วยงานใดเป็นผู้เสนอก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้รับรองและบุคคลที่อ้างอิงได้ ในข้อ ๖ และ ข้อ ๗ และต้องไม่เป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
 

ข้อ ๖  ผู้รับรอง 
 ผู้รับรองต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้เสนอในข้อ ๕ ต้อง
เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
 



 

 

๗ 

ข้อ ๗  บุคคลท่ีอ้างอิงได้ 
 บุคคลที่อ้างอิงได้ต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอ            
และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้เสนอในข้อ ๕ และผู้รับรองในข้อ ๖ สามารถให้ชื่อผู้ที่อ้างอิงได้เกินกว่า 
๒ คน และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
 

 ๖.   ก าหนดการเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ      
  ๖.๑  ส่วนกลาง    
    ๑. รับเอกสารแบบกรอกประวัติได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 
๒๕๗ ตึกมหิดล  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เป็น
ต้นไป หรือ  www.ncswt.or.th    
    ๒. ส่งเอกสารแบบกรอกประวัติพร้อมหลักฐาน จ านวน  ๑๕ ชุด ภายในวันท่ี             
๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙   
 

  ๖.๒  ส่วนภูมิภาค    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานภาค ให้เสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ
พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จ านวน ๒  ชุด พร้อมส่งรายนามคณะกรรมการ
ผู้ด าเนินการคัดเลือกด้วย  ภายในวันท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 

 ๗. สถานท่ีส่งเอกสาร   งานสารบรรณ ส านักบริหารงานกลาง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๓๓ - ๓๗ ต่อ ๙๑๓, 
๒๐๕, ๑๑๙, ๑๐๗  โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๒๘   
 

               ๘.  การรับเอกสารคืน  ขอให้ติดต่อรับเอกสารคืนเท่าที่เหลืออยู่  ต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๓๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๙   หากพ้นก าหนด  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  จะไม่รับผิดชอบเอกสารใด ๆ  ทั้งส้ิน 
 

 

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


