สรุ ป การจัด งานวัน แม่แ ห่งชาติ ประจําปี 2565
...........................
สมาคมสภาสัง คมสงเคราะห์แ ห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัดงานวันแม่
แห่งชาติครัง้ แรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เป็ นวันแม่แห่งชาติ และถือเป็ นนโยบายจัดงาน
วันแม่แห่งชาติเป็ นประจําทุกปี ติดต่อกันมาถึงปี 2565 เป็ นเวลา 47 ปี หน่วยราชการและองค์กรต่าง ๆ
ตลอดจนประชาชนทั่ วไป ต่ า งถื อ วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เป็ นวันแม่แห่งชาติ
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี
2565 โดยมี พลตรี ห ญิ ง คุณ หญิ ง อัส นี ย ์ เสาวภาพ เป็ น ประธานกรรมการจัด งานวัน แม่ แ ห่ ง ชาติ
ประจําปี 2565
การจัดงานในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 มีดงั นี ้
1. พิธ ีเ ปิ ดงานวัน แม่แ ห่งชาติ
พิ ธีเปิ ดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ท่ี 12 สิ งหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็ นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานวันแม่
แห่งชาติ
แพทย์หญิ ง สุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสัง คมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้า
ทูลเกล้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ร้อยตํา รวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2563 – 2565
ดร.ปราศรัย ประวัติรุง่ เรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายช่อดอกมะลิ
สัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายของที่ระลึก
พลตรีห ญิ ง คุณ หญิ ง อัส นี ย ์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสัง คมสงเคราะห์ฯ
กราบทูลเบิกแม่ดีเด่นแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่าง
สูงต่อแม่ เข้าเฝ้าพระราชทานโล่เกียรติคณ
ุ ผูช้ นะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เข้าเฝ้า
รับโล่รางวัล และเบิกผูม้ ีอปุ การคุณเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคณ
ุ ตามลําดับ
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิ ดา มี พระดํารัสเปิ ดงาน เสด็จออกจากห้องประชุมวายุภักษ์ไปทอดพระเนตร
นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และไปยังห้อง BB 406 ฉายพระรู ปร่วมกับคณะกรรมการสมาคมสภาแม่
ดีเด่นแห่งชาติฯ คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะกรรมการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ ประจําปี 2565
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2.ก า ร เ ทิ ด ทู น แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ พ ร ะ เ กี ย ร ติ คุ ณ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ร ิ กิ ต ิ์
พระบรมราชิน ีน าถ พระบรมราชชนนีพ นั ปี หลวง
การจัดทําหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 จํานวน 1,500 เล่ม การจัดรายการ
ถวายพระพรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การจัดรายการ
ถวายพระพรชัยมงคลขององค์การศาสนา 5 ศาสนา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และการ
ถ่ายทอดสดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

3. การเผยแพร่พ ระคุณและบทบาทของแม่
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
และการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ จากทั่วประเทศทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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4. การจัด งานเฉลิม พระเกีย รติ ในโอกาสสัป ดาห์วัน แม่แ ห่งชาติ ประจําปี 2565
1. พิธีเปิ ดการจัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วนั แม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 ณ สมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่ อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยมี พลตรีหญิ ง คุณหญิ งอัสนีย ์ เสาวภาพ ประธาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็ นประธาน

2. การจัดเลีย้ งอาหารพระราชทาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
โดยมี นางยุวดี นิ่ มสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็ นประธาน นางเบญจมาศ
ชาญประดิษฐ์ รองเลขาธิ ก าร เป็ นประธานร่วม

3. การจัด เลีย้ งอาหารพระราชทาน ณ สถานสงเคราะห์เ ด็ ก หญิ ง บ้า นราชวิ ถี
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยมี พลตรีหญิ ง คุณหญิ งอัสนีย ์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เป็ นประธาน
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4. การจัดเลีย้ งอาหารพระราชทาน ณ ชุมชนซอยโรงนํา้ แข็ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
โดยมี แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็ นประธาน พันตํารวจเอก
ดร.อัครพล บุณ โยปั ษ ฎัม ภ์ ผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นประธานร่วม

5. การจัดเลีย้ งอาหารพระราชทาน ณ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
โดยมี ร้อยตํารวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็ นประธาน

6. การจัดคอนเสิรต์ “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ” ครัง้ ที่ 13 เมื่ อวันที่ 7 สิ งหาคม 2565
ณ อยุธยาซิตีพ้ าร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ร้อยตํารวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็ นประธาน
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7. การจัดเลีย้ งอาหารพระราชทาน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่
8 สิ ง หาคม 2565 โดยมี ดร.ปราศรัย ประวั ติ รุ่ ง เรื อ ง รองประธานสมาคมสภาสัง คมสงเคราะห์ฯ
เป็ นประธาน นางศิรริ ตั น์ ธํารงธีระกุล เหรัญญิก เป็ นประธานร่วม

8. การจัดเลีย้ งอาหารพระราชทาน ณ สถาบันราชานุกลู เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565
โดยมี นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ เป็ นประธาน

9. การจัดเลีย้ งอาหารพระราชทาน ณ สํานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมี พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธิการ เป็ นประธาน นางศิรพิ ร
คัมภีรยส ผูช้ ่วยเลขาธิการ เป็ นประธานร่วม
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10. การจัดกิ จกรรมโครงการนํา้ พระทัยพระราชทานส่วนภูมิ ภาค 76 จังหวัด สมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565
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