
 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2564 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
***************** 

 

 สมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ์  ได้จดังานวนัแม่
แห่งชาติครัง้แรก  ในวนัที่ 12  สิงหาคม 2519 โดยถือวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เป็นวนัแม่แห่งชาติ และได้ถือเป็นนโยบาย
การจดังานวนัแมแ่หง่ชาติเป็นประจ าทกุปีติดต่อกนัตลอดมาถึงปี 2564  เป็นเวลา 46  ปี 
 วตัถปุระสงค์ที่ส าคญัของการจดังานวนัแม่แห่งชาติ เพ่ือเทิดทนูและเผยแพร่พระเกียรติคณุ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อ
เผยแพร่พระคณุ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ เพ่ือยกย่องแม่ดีเด่น
แหง่ชาติ และลกูที่มีความกตญัญกูตเวทีอย่างสงูตอ่แม่ 
 กิจกรรมท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งในการจดังานวนัแม่แห่งชาติ คือ การคดัเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติทัว่ประเทศ  เพ่ือยกย่องและเผยแพร่เกียรติคณุผู้ที่ได้รับการคดัเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ     
ทัง้ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค  เพ่ือเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพ่ือให้
สงัคมได้ตระหนกัถึงบทบาท และหน้าที่อนัส าคญัยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม ่ 
 

 หลักเกณ ฑ์การคัด เลือกแม่ดี เด่นแห่งชาติ  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  
ประจ าปี 2564 มีดังนี ้ 

 1.  ประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ แบง่เป็น  5  ประเภท  ดงันี ้

  1.1  แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   คัดเลือกจากแม่ที่บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและสังคม ด้วยความเสียสละ  มีความสมัพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้  
เป็นผู้ มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม  ให้การดูแลบุพการี             
และท าหน้าที่ของภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่อง  รวมทัง้ท าหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลีย้งดลูกูให้มี
การศกึษา มีความประพฤติดี และมีอาชีพสจุริต 
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  1.2  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่ นเพียร  คัดเลือกจากแม่ที่มีความ
ยากล าบาก  ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ มีความประพฤติดี  มีคณุธรรมและจริยธรรม 
และบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  อบรมเลีย้งดลูกูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เสียสละ และ
ด้วยความมานะอดทน  ท าให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสจุริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดี
ของสงัคม  

  1.3  แม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ คดัเลือกจากแมท่ี่มี
ความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก มีลูกซึ่งอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ              
ในด้านการศกึษา  พฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การสาธารณสขุ สงัคมสงเคราะห์ ฯลฯ  มีความประพฤติดี          
มีอาชีพสุจริต  เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นผู้ ที่นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย สมควร         
เป็นแบบอย่างแก่คนทัว่ไป 

  1.4 แม่ผู้เป็นเกษตรกร  คดัเลือกจากแม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ
ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสตัย์สจุริต อบรมเลีย้งดู
ลกูด้วยความรักความเอาใจใส่  ด้วยความมานะอดทน  ท าให้ลูกได้รับการศึกษา  มีอาชีพที่สุจริต   
มีความประพฤติดี  เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

  1.5 แม่ของผู้ เสียสละ   คัด เลือกจากแม่ที่ มีลูก เป็นทหาร  ต ารวจ ห รือ 
อาสาสมัคร ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความมั่นคงของชาติ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภยั โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือท าคณุประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาติอย่างเดน่ชดั  สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทัว่ไป 
 

 2.  คุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติ  นอกจากคุณสมบัติตามที่กล่าวในข้อ 1                
แมด่ีเดน่แหง่ชาติ จะต้องมีคณุสมบตัิ  ดงันี ้ 
   2.1  มีสญัชาติไทย 

   2.2  มีความประพฤติดี 
    2.3   มีสขุภาพดี 
   2.4   มีความเป็นแมท่ี่ดี 

   2.5   มีอายไุม่ต ่ากว่า 50 ปี ยกเว้นแมข่องผู้ เสียสละ  
  2.6  มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสงัคม  
  2.7 เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสงัคม 
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  2.8 เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลกัษณ์ของไทย 
  2.9 มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใส  
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 

     3.  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ  แบ่งออกเป็นการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ           
ในสว่นกลาง และในสว่นภมูิภาค 

  3.1  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในส่วนกลาง 
          คณะกรรมการฝ่ายคดัเลือกแมด่ีเดน่แหง่ชาติเป็นผู้คดัเลือก  ตามจ านวนดงันี ้
    1.  แม่ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม           จ านวนไมเ่กิน  14  คน 

    2.  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จ านวนไมเ่กิน  10  คน 

   3.  แม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิจ านวนไมเ่กิน 10 คน  

        4.  แม่ผู้เป็นเกษตรกร  จ านวนไม่เกิน 15 คน คัดเลือกโดยส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  ทัง้นี ้ในจังหวดัเดียวกันไม่ควรได้รับการคัดเลือก 
เกิน 1 คน 

    5.  แม่ของผู้เสียสละ จ านวนไม่เกิน 42 คน  คดัเลือกโดยคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ   แบง่เป็น 
     - แมข่องผู้ เสียสละฝ่ายส านกังานปลดั 
      กระทรวงกลาโหม  จ านวนไมเ่กิน 2 คน 
     - แม่ของผู้ เสียสละฝ่ายกองบญัชาการกองทพัไทย   “ 2  คน 
      -   แมข่องผู้ เสียสละฝ่ายทหารบก ”     6 คน 
      -   แมข่องผู้ เสียสละฝ่ายทหารเรือ ” 3  คน 
    -   แมข่องผู้ เสียสละฝ่ายทหารอากาศ                    ”         5  คน 
    -   แมข่องผู้ เสียสละฝ่ายต ารวจ ”         8  คน 
    -   แมข่องผู้ เสียสละฝ่ายอาสาสมคัรและแมผู่้ เป็น 
     อาสาสมคัร คดัเลือกโดยคณะอนกุรรมการคดัเลือก 
     แมข่องผู้ เสียสละฝ่ายอาสาสมคัรและแมผู่้ เป็น 
     อาสาสมคัร ”    16  คน 
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     (คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายอาสาสมัครฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
คัดเลือก จ านวน  5  คน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คัดเลือก จ านวน 5 คน  มูลนิธิอาสา
รักษาดินแดนฯ คดัเลือก จ านวน 6 คน) 

 

    รวมแม่ดีเด่นแห่งชาตใินส่วนกลาง  จ านวนไม่เกิน  91  คน 
 

    แม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคดัเลือกในส่วนกลางนี ้อาจจะมีภมูิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  หรือ  ในตา่งจงัหวดัก็ได้ 

   3.2  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในส่วนภมูิภาค 
    1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ ด าเนินการคัดเลือกจังหวัดละ 1 คน โดยมี
คณะกรรมการ  ดังนี ้ 1. ผู้ ว่าราชการจังหวัด  2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  3. พัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  4. ประธานชมรม/นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัด                 
5. ผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนตามที่เสนอ   ประมาณ 2 – 3  คน  พิจารณาจากแม่ของอ าเภอต่างๆ ในจงัหวดั  
และเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว พร้อมแนบรายนาม
คณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดเลือก 
 

    คัดเลือกไม่เกิน 2 คน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  ชลบุรี  ชัยภูมิ  
เชียงราย  เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  นนทบุรี  บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ สกลนคร  สงขลา  สมุทรปราการ  สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์  อุดรธานี  อุบลราชธานี  
    คัดเลือกได้ไม่เกิน 3 คน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา    

 

          แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก 
 

   2. ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค 12 ภาค ของสมาคม
สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิเสนอแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ า
ภาคได้ภาคละ 1 คน  โดยพิจารณาจากจังหวัดต่าง ๆ  ในภาค เสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ประเภทใดประเภทหน่ึงเพียงประเภทเดียว 
 

 4.   การเสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ
   ผู้ที่เสนอชื่อเพ่ือคดัเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจะต้องส่งเอกสารและหลกัฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดงันี ้ 
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  4.1  แบบกรอกประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ านวน 15 ชุด 
และแบบกรอกประวัติ  (ย่อ)  จ านวน 15 ชุด  พร้อมซีดีประวัติย่อ 1 แผ่น (ยกเว้นประวัติของ        
แม่ดีเด่นแห่งชาติที่ เสนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานภาคของสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ  ส่งให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพียง  2  ชุด พร้อมซีดีประวัติย่อ 1 แผ่น) 
  4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแหง่ชาติ 1 ชดุ 
                            (แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภมูิภาค จะต้องมีภมูิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่เสนอ) 

 4.3  ส าเนาบตัรประชาชน  1  ชดุ 
   4.4  ส าเนาทะเบียนสมรส  1 ชดุ  
  4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3  นิว้  จ านวน  3  รูป  (ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน) 
 

 5. ค าแนะน าการกรอกรายละเอียดในแบบกรอกประวัตผู้ิที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น 
  แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
 

การกรอกประวัต ิ
 

ข้อ 1 ประวัต ิ
 -  ที่อยูข่องแม่ หากที่อยู่ปัจจบุนัและที่อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านต่างกนั ขอให้ใสท่ี่อยู่
ปัจจบุนัของแม ่ (เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และการสง่เอกสาร) 
 
ข้อ 2  คุณธรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ของแม่ 
 2.1 คุณธรรมที่ควรยกย่อง  ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ในการปฏิบตัิตน เป็นผู้ มี
ความประพฤติดี นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 

 2.2 ความเป็นแม่ที่ดีควรยกย่อง ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ที่เก่ียวกับการดูแล
ครอบครัว  การอบรมเลีย้งดูลกู  และมีความสมัพนัธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้  โดยเฉพาะ 

แม่ที่เสนอให้เป็นแม่ประเภทผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร  ส าหรับข้อนีข้อให้บรรยาย
โดยละเอียด ตัง้แตเ่ร่ิมสร้างครอบครัว  การอบรมเลีย้งดลูกูวา่มีความยากล าบากเพียงใด 
 

  *  ให้พมิพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พมิพ์เป็นเอกสารแนบ * 
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  2.3  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  ขอให้เขียนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้ อ่ืนและสงัคมของแม่  โดยเฉพาะแม่ที่เสนอให้เป็นแม่ประเภทแม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคม  ส าหรับข้อนี ้ ขอให้บรรยายโดยละเอียด ว่าได้บ าเพ็ญประโยชน์ในเร่ืองใด เม่ือใด  หากมี
ต าแหน่งในองค์การการกุศล  สมาคม  มูลนิธิฯ  กรุณาระบุชื่อองค์การ  ต าแหน่ง และหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการริเร่ิมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การนัน้ ๆ 
 

  *  ให้พมิพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พมิพ์เป็นเอกสารแนบ * 

ข้อ 3 ประวัตลูิก 
 ขอให้กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัลกูทกุคนให้ครบตามแบบกรอกประวตัิก าหนด รวมทัง้ 
การศกึษา ความส าเร็จในหน้าที่การงานและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมของลกู หากมีลกูเกิน 3 คน  
ขอให้พิมพ์เพิ่มเติมให้ครบ 
 

 ส าหรับแม่ที่เสนอให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ   กรุณาเขียนรายละเอียดให้ครอบคลมุตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. การบ าเพ็ญประโยชน์ของลกูต่อสงัคมและประเทศชาติในด้านตา่ง ๆ 
2. ลูกเป็นผู้ มีความประพฤติดีมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและประสบ

ความส าเร็จในชีวิต 
3. แม่มีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลกูและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สงัคม 
4. แม่และลกูเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ / หรือ สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณกศุลของ     

องค์การในพระบรมราชปูถมัภ์ และในพระบรมราชินปูถมัภ์ 
5. แมแ่ละลกูเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลกัษณ์ของไทย 

 

  หากมีเอกสารที่สามารถน ามาเป็นหลักฐาน กรุณาแนบส าเนามาด้วย หรือ  
ลกูท างานในองค์การสงัคมสงเคราะห์   กรุณาระบชุื่อองค์การ  ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

  *  ให้พมิพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พมิพ์เป็นเอกสารแนบ * 
 

ข้อ 4  ประวัตขิองแม่และลูกรวมทัง้คุณธรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ที่ควรยกย่องโดยสรุป 
 ขอให้สรุปความดีเด่นของแม่และลกู ทัง้ด้านคณุธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมและ           
ความดีเด่นของแมท่ี่สมควรยกยอ่งให้เป็นแมด่ีเดน่แหง่ชาติ ตามประเภทที่เสนอ 
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ข้อ 5  ผู้เสนอ 
 ผู้ เสนอจะเป็นบุคคลในครอบครัว หรือ องค์การ / หน่วยงานใดเป็นผู้ เสนอก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ใช่บคุคลเดียวกบัผู้ รับรองและบคุคลที่อ้างอิงได้ ในข้อ 6 และ ข้อ 7 และต้องไม่เป็นกรรมการหรือ
อนกุรรมการคดัเลือกแมด่ีเดน่แหง่ชาติ 
 

ข้อ 6  ผู้รับรอง 
 ผู้ รับรองต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ เสนอในข้อ 5      
ต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมลูเพิ่มเติมได้ และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนกุรรมการคดัเลือกแม่ดีเด่น
แหง่ชาติ 
 

ข้อ 7  บุคคลที่อ้างอิงได้ 
 บุคคลที่อ้างอิงได้ต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอ            
และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ เสนอในข้อ 5 และผู้ รับรองในข้อ 6 สามารถให้ชื่อผู้ ที่อ้างอิงได้ 
เกินกวา่ 2 คน และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนกุรรมการคดัเลือกแมด่ีเดน่แหง่ชาติ 
 

 6.   ก าหนดการเสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ     
  6.1  ส่วนกลาง    
    1. รับเอกสารแบบกรอกประวัติ ได้ที่  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทยฯ  257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ตั ้งแต่วันที่  
26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่  www.ncswt.or.th    
    2. ส่งเอกสารแบบกรอกประวตัิพร้อมหลกัฐาน จ านวน  15 ชุด พร้อมซีดี
ประวตัิย่อ 1 แผ่น  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564   
 

  6.2  ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจงัหวดั/ประธานภาค ให้เสนอชื่อแม่ดีเด่นแหง่ชาติ
ที่ได้รับการคดัเลือกแล้ว พร้อมแบบกรอกประวตัิและหลกัฐาน จ านวน 2 ชุด และซีดีประวตัิย่อ 1 แผ่น  
พร้อมส่งรายนามคณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดเลือกด้วย  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน  2564 
(โดยถือวนัประทบัตราไปรษณีย์) 
 

 7.  สถานที่ ส่งเอกสาร   งานสารบรรณ ส านักบริหารงานกลาง สมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ชัน้ 1 ตกึมหิดล ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0 - 2354 - 7533 - 
37 ตอ่ 913, 205, 119, 107  โทรศพัท์/โทรสาร  0 - 2354 - 7528   
 

               8.  การรับเอกสารคืน ขอให้ติดต่อรับเอกสารคืนเท่าที่ เหลืออยู่   ตัง้แต่วันที่  
1 - 31  ตุลาคม  2564   หากพ้นก าหนด  สมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  จะไม่รับผิดชอบเอกสารใด ๆ  
ทัง้สิน้ 

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


