โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเดน
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
หลักการและเหตุผล
ด ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป น ล น พ น อย า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด ในอั น ที่ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน วันที่ ๑ สิงหาคม เปน
“วั น สตรี ไ ทย” และได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ทรงเปดงานวันสตรีไทย ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยอัญเชิญ พระราชดํารัสเนื่องในวันสตรีไทยไววา “ สตรีไทยมีหนาที่สําคัญเบื้องตน ๔
ประการ คือ
ประการแรก พึง ทําหนาที่ของ แม ใหสมบูรณ โดยเลี้ยงดูบุตรดวยความรัก ความอบอุน และ
ความเมตตา เปนที่ยึดมั่นของลูกอบรมเพียรสอนใหรูจักดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร เพื่อเปนสมาชิกที่มีคุณภาพ
ของสังคม
ประการที่สอง พึ ง ทํ า หน า ที่ ข อง แม บ า น ให ดี โดยทํ า ให บ า นมี ค วามน า อยู เป น ที่ พั ก พิ ง
อันอบอุนของสมาชิกในครอบครัว ชวยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสินใหครอบครัว มีความมั่นคง รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือแกชุมชนรอบขางตามสมควร
ประการที่สาม พึง รัก ษาเอกลั กษณ ของความเปนสตรี ไทย โดยเปน ผูมี ความนุมนวล อ อนโยน
สุภาพ เมตตา ยิ้มแยมแจมใส และธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ใหดํารงอยูตลอดไป
ประการที่สี่ พึง ฝกฝนตนเอง ใหมีความรูความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด
ซื่อสัตย มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมูคณะไวใหมั่นคง
หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ทั้ง ๔ ประการนี้ได ก็จะสงผลใหครอบครัวไทย สังคมไทย และ
ประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นําไปสูการพัฒนาดานอื่น ๆ อยางตอเนื่องและสตรีไทย จักเปนที่ยกยองชื่น
ชมของสังคมโลกตลอดไป ”
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ ซึ่งเปนองคกรหลักที่เปนศูนยประสานงานระหวางองคกรสตรี
ทั่วประเทศ ถือเปนภารกิจสําคัญในอันที่จะตองเชิดชูใหวันสตรีไทยเปนวันสําคัญวันหนึ่งของชาติ และพรอมกันนี้
จะไดจัดกิจกรรมเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกสตรีไทย ผูมีคุณสมบัติโดดเดนในการปฏิบัติหนาที่ใน ๔ ประการ
ไดอยางสมบูรณดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งยังเปนผูมี
ความรู ความสามารถ และสรางสรรคคุณประโยชนแกสังคมประเทศชาติ สมควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติให
ไดรับการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อใหสตรีไทยไดรับการยอมรับในทุก
บทบาทหนาที่อันสําคัญยิ่งตอการมีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อยางเคียงบาเคียงไหลกับบุรุษในทุกยุคทุกสมัยสืบไป
/ วัตถุประสงค...

- ๒ วัตถุประสงค
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอ
พสกนิกรของพระองค เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย
๓. เพื่อสรางคานิยมใหสังคม มีเจตคติยอมรับในบทบาทและความรูความสามารถของสตรีไทย
ในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๔. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกสตรีไทยที่มีความโดดเดนทั้งดานคุณคาความเปนสตรีไทยที่
สมบูรณ และมีความรูความสามารถในการสรางสรรคคุณประโยชนแกสังคมประเทศชาติ
กลุมเปาหมาย
สตรี ไ ทยทั่ วประเทศ จํา นวน ๑๕๐ คน ที่ไ ดรั บการคัดเลือ กและเสนอชื่ อโดยผูว าราชการจัง หวั ด
ทั่ ว ประเทศ และโดยองค ก รสมาชิ ก สภาสตรี แ ห ง ชาติ ฯ ซึ่ ง ได รั บ การพิ จ ารณาตั ด สิ น โดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณ วุฒิ ใหไ ดรับการยกยองเชิดชูเกีย รติเปนสตรีไ ทยดีเดน เนื่องในวั นสตรีไ ทย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยแบ ง
ออกเปนประเภทดังนี้
๑. ประเภทจังหวัด
๒. ประเภทองคกรสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ
๓. ประเภทสรรหา
คุณสมบัติ
๑. เปนสตรีไทย ที่มีอายุตั้งแต ๔๐ ป ขึ้นไป ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแลววาเปนผูมีความประพฤติดี
มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตยสุจริต มีสถานภาพครอบครัวที่เปนแบบอยางที่ดี ตามวิถีที่ดีงาม
ของสังคมไทย
๒. เปนผูพัฒ นาตนเอง และครอบครัว มีบทบาทในการพัฒ นาสรางสรรคชุมชนทองถิ่น และสัง คม
รวมถึงสรางชื่อเสียงเกียรติคุณแกสังคมประเทศชาติ
๓. ประสบความสําเร็จในอาชีพ หนาที่การงาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเสียสละ
เวลาเพื่อสงเคราะหผูอื่น จนเปนที่ประจักษและยอมรับของสังคม
๔. มีความเปนผูนํา และไดรับการยอมรับของสังคม
๕. เปนผูนิยมในความเปนไทย มีสวนสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอัน
เปนเอกลักษณไทยใหคงอยูสืบไป อีกทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไปดวย
๖. ไมเปนคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย และคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๐
๗. สตรีไทยที่ไดรับพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัด จะตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้น
๘. ไมเคยไดรับประกาศเกียรติคุณเปนสตรีไทยดีเดน โดยสภาสตรีแหงชาติฯ
/ รางวัลที่ไดรับ...

-๓รางวัลที่ไดรับ
๑. รับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๐
๒. เข็มกลัดสัญลักษณสตรีไทยดีเดน
๓. เข็มกลัดดอกคัทลียา เพื่อแสดงความยินดี
วิธีดําเนินการ
๑. คณะกรรมการสภาสตรีแหงชาติฯ กําหนดแผนงาน และการดําเนินโครงการ
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๓ ชุด ประกอบดวย
- คณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเดนและตัดสินเยาวสตรีไทยดีเดน
- คณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเดน
- คณะกรรมการกลั่นกรองสตรีไทยดีเดน
๓. ขอการสนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและเสนอผูสมควรไดรับการเชิดชูเกียรติเปน
สตรีไทยดีเดนระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ คน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน
พื้นที่การศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ซึ่งการ
ดําเนินการตองถูกตองตามขอกําหนดที่สภาสตรีแหงชาติฯ ตั้งไว และตองกรอกแบบเสนอประวัติ
และผลงานใหสมบูรณ จึงจะถือวาไดรับการพิจารณาจากจังหวัดเรียบรอยแลว
๔. ขอเชิญองคกรสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ สรรหาและเสนอผูสมควรไดรับการเชิดชูเกียรติเปนสตรีไทย
ดีเดนองคกรละ ๑ คน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ ในขอ ๒. เปนผูพิจารณาตัดสิน
๕. จัดงานประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม ๒๕๖๐ - จัดทําโครงการ ตั้งคณะทํางาน ดําเนินการดานเอกสาร
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
- จัดสงเอกสารแจงแกผูวาราชการจังหวัด และองคกรตางๆเพื่อดําเนินการคัดเลือก
และเสนอชื่อสตรีไทยดีเดน
๑๖ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม - ผูวาราชการจังหวัด / องคกรสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ พิจารณาคัดเลือก
๒๕๖๐
เสนอชื่อสตรีไทยดีเดนจังหวัดละ ๑ คน และองคกรละ ๑ คน พรอมสงเอกสาร
ประวัติและผลงานใหสภาสตรีแหงชาติฯใหทันตามกําหนด
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - สิ้นสุดการสงประวัติเสนอชื่อจากจังหวัด และองคกรสมาชิก
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ - คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินผูที่สมควรไดรับประกาศเกียรติคุณเปน
“สตรีไทยดีเดน”
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ - สงรายละเอียดเพื่อทําหนังสือที่ระลึกวันสตรีไทยใหสมบูรณ และจัดทําโลประกาศ
เกียรติคุณ
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
- รับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณ และรับเข็มเชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเดน”
ประจําป พุทธศักราช ๒๕๖๐


