
โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเดน   
ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระมหากรุณาธิ คุณเปนลนพนอย างหา ท่ี สุดมิ ได  ในอัน ท่ี  สมเ ด็จพระนาง เจ า สิ ริกิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน วันท่ี ๑ สิงหาคม เปน 
“วันสตรีไทย” และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ทรงเปดงานวันสตรีไทย ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต เมื่อวันท่ี ๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยอัญเชิญพระราชดํารัสเนื่องในวันสตรีไทยไววา “ สตรีไทยมีหนาท่ีสําคัญเบ้ืองตน ๔ 
ประการ คือ 

 

 ประการแรก  พึงทําหนาท่ีของ  แม  ใหสมบูรณ โดยเล้ียงดูบุตรดวยความรัก ความอบอุน  และ
ความเมตตา เปนท่ียึดมั่นของลูกอบรมเพียรสอนใหรูจักดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกท่ีควร  เพื่อเปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพ
ของสังคม 

 

 ประการท่ีสอง  พึง ทําหนา ท่ีของ  แมบ าน  ให ดี   โดยทําใหบ านมี ความนาอยู  เปน ท่ีพักพิ ง  
อันอบอุนของสมาชิกในครอบครัว  ชวยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสินใหครอบครัว มีความมั่นคง รวมท้ังใหความ
ชวยเหลือแกชุมชนรอบขางตามสมควร 

 

 ประการท่ีสาม  พึง รักษาเอกลักษณของความเปนสตรีไทย  โดยเปนผูมีความนุมนวล ออนโยน 
สุภาพ  เมตตา  ยิ้มแยมแจมใส  และธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต  ใหดํารงอยูตลอดไป 

 
 ประการท่ีสี่   พึง ฝกฝนตนเอง ใหมีความรูความสามารถยิ่งข้ึน ขยัน และอดทน มีความประหยัด 
ซื่อสัตย มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมูคณะไวใหมั่นคง 

 หากสตรีไทยทุกคนต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ท้ัง ๔ ประการนี้ได ก็จะสงผลใหครอบครัวไทย  สังคมไทย  และ
ประเทศชาติมีความสุข  ความเจริญ  นําไปสูการพัฒนาดานอื่น ๆ อยางตอเนื่องและสตรีไทย จักเปนท่ียกยองช่ืน
ชมของสังคมโลกตลอดไป ”   

 
 สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ ซึ่งเปนองคกรหลักท่ีเปนศูนยประสานงานระหวางองคกรสตรี

ท่ัวประเทศ ถือเปนภารกิจสําคัญในอันท่ีจะตองเชิดชูใหวันสตรีไทยเปนวันสําคัญวันหนึ่งของชาติ และพรอมกันนี้ 
จะไดจัดกิจกรรมเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกสตรีไทย ผูมีคุณสมบัติโดดเดนในการปฏิบัติหนาท่ีใน ๔ ประการ      
ไดอยางสมบูรณดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ อีกท้ังยังเปนผูมี
ความรู ความสามารถ  และสรางสรรคคุณประโยชนแกสังคมประเทศชาติ สมควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติให
ไดรับการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๐ ท้ังนี้ เพื่อใหสตรีไทยไดรับการยอมรับในทุก
บทบาทหนาท่ีอันสําคัญยิ่งตอการมีสวนรวมในการพัฒนาต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
อยางเคียงบาเคียงไหลกับบุรุษในทุกยุคทุกสมัยสืบไป   

 
 

/ วัตถุประสงค... 



 
-  ๒  - 

   
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  เนื่องใน 
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอ 
พสกนิกรของพระองค เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย   

 ๓.  เพื่อสรางคานิยมใหสังคม มีเจตคติยอมรับในบทบาทและความรูความสามารถของสตรีไทย   
               ในการมสีวนรวมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  ๔.  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกสตรีไทยท่ีมีความโดดเดนท้ังดานคุณคาความเปนสตรีไทยท่ี 
      สมบูรณ  และมีความรูความสามารถในการสรางสรรคคุณประโยชนแกสังคมประเทศชาติ 
 

กลุมเปาหมาย   

สตรีไทยท่ัวประเทศ  จํานวน ๑๕๐ คน  ท่ีไดรับการคัดเลือกและเสนอช่ือโดยผูวาราชการจังหวัด      
ท่ัวประเทศ และโดยองคกรสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ ซึ่งไดรับการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนสตรีไทยดีเดน เนื่องในวันสตรีไทย พ.ศ.๒๕๖๐  โดยแบง
ออกเปนประเภทดังนี ้

๑. ประเภทจังหวัด   
๒. ประ เภทองคกรสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ    
๓. ประเภทสรรหา   
 

คุณสมบัติ 
๑. เปนสตรีไทย ท่ีมีอายุต้ังแต ๔๐ ป ข้ึนไป ท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาแลววาเปนผูมีความประพฤติดี  

มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตยสุจริต มีสถานภาพครอบครัวท่ีเปนแบบอยางท่ีดี ตามวิถีท่ีดีงาม
ของสังคมไทย 

๒. เปนผูพัฒนาตนเอง และครอบครัว มีบทบาทในการพัฒนาสรางสรรคชุมชนทองถ่ิน และสังคม  
รวมถึงสรางช่ือเสียงเกียรติคุณแกสังคมประเทศชาติ  

๓. ประสบความสําเร็จในอาชีพ  หนาท่ีการงาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเสียสละ
เวลาเพื่อสงเคราะหผูอื่น  จนเปนท่ีประจักษและยอมรับของสังคม 

๔. มีความเปนผูนํา และไดรับการยอมรับของสังคม 
๕. เปนผูนิยมในความเปนไทย มีสวนสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอัน

เปนเอกลักษณไทยใหคงอยูสืบไป  อีกท้ังเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลท่ัวไปดวย 
๖.  ไมเปนคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย และคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๐ 
๗.  สตรีไทยท่ีไดรับพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัด  จะตองเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้น 
๘.  ไมเคยไดรับประกาศเกียรติคุณเปนสตรีไทยดีเดน โดยสภาสตรแีหงชาติฯ  

 
 

/ รางวัลท่ีไดรับ... 
 

 



- ๓ - 
 

รางวัลท่ีไดรับ 
 ๑.  รับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเดน  ประจําป  ๒๕๖๐ 
 ๒.  เข็มกลัดสัญลักษณสตรีไทยดีเดน 
 ๓.  เข็มกลัดดอกคัทลียา เพื่อแสดงความยินดี 
 
วิธีดําเนินการ 
  ๑.  คณะกรรมการสภาสตรีแหงชาติฯ  กําหนดแผนงาน  และการดําเนินโครงการ 
 ๒.  แตงต้ังคณะกรรมการ จํานวน  ๓  ชุด ประกอบดวย 
      - คณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเดนและตัดสินเยาวสตรีไทยดีเดน 
      - คณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเดน 
      - คณะกรรมการกล่ันกรองสตรีไทยดีเดน 
 ๓.  ขอการสนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและเสนอผูสมควรไดรับการเชิดชูเกียรติเปน 

          สตรีไทยดีเดนระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ คน  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาประกอบดวย   
     ผูวาราชการจังหวัด    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน 
     พื้นท่ีการศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  พัฒนาการจังหวัด และผูท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ ซึ่งการ    
     ดําเนินการตองถูกตองตามขอกําหนดท่ีสภาสตรีแหงชาติฯ ต้ังไว และตองกรอกแบบเสนอประวติั  
     และผลงานใหสมบูรณ จึงจะถือวาไดรับการพิจารณาจากจังหวัดเรียบรอยแลว 

 ๔. ขอเชิญองคกรสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ สรรหาและเสนอผูสมควรไดรับการเชิดชูเกียรติเปนสตรีไทย 
    ดีเดนองคกรละ ๑ คน  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ ในขอ ๒.  เปนผูพิจารณาตัดสิน 
๕. จัดงานประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
มกราคม ๒๕๖๐  -  จัดทําโครงการ  ต้ังคณะทํางาน  ดําเนินการดานเอกสาร   
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ -  จัดสงเอกสารแจงแกผูวาราชการจังหวัด และองคกรตางๆเพื่อดําเนินการคัดเลือก 
       และเสนอช่ือสตรีไทยดีเดน  
๑๖ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม  -  ผูวาราชการจังหวัด / องคกรสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ  พิจารณาคัดเลือก              
๒๕๖๐                  เสนอช่ือสตรีไทยดีเดนจังหวัดละ ๑ คน และองคกรละ ๑ คน พรอมสงเอกสาร 
      ประวัติและผลงานใหสภาสตรีแหงชาติฯใหทันตามกําหนด 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ -  ส้ินสุดการสงประวัติเสนอช่ือจากจังหวัด และองคกรสมาชิก 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ -  คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินผูท่ีสมควรไดรับประกาศเกียรติคุณเปน  
         “สตรีไทยดีเดน”   
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ -  สงรายละเอียดเพื่อทําหนังสือท่ีระลึกวันสตรีไทยใหสมบูรณ  และจัดทําโลประกาศ 
      เกียรติคุณ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ -  รับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณ และรับเข็มเชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเดน”  

   ประจําป พุทธศักราช ๒๕๖๐   
 

 
 


