โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ในอั น ที่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน วันที่ ๑ สิงหาคม เป็น
“วัน สตรี ไทย” และได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยอัญเชิญ พระราชดารัสเนื่ องในวันสตรีไทยไว้ว่า “ สตรีไทยมีหน้าที่สาคัญเบื้องต้น
๔ ประการ คือ
ประการแรก พึงท าหน้ าที่ของ แม่ ให้ สมบูรณ์ โดยเลี้ ยงดูบุตรด้วยความรัก ความอบอุ่น และ
ความเมตตา เป็นที่ยึดมั่นของลูกอบรมเพียรสอนให้รู้จักดาเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร เพื่อเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพ
ของสังคม
ประการที่สอง พึ ง ท าหน้ า ที่ ข อง แม่ บ้ า น ให้ ดี โดยท าให้ บ้ า นมี ค วามน่ า อยู่ เป็ น ที่ พั ก พิ ง
อันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว มีความมั่นคง รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร
ประการที่สาม พึ ง รั ก ษาเอกลั กษณ์ ข องความเป็ น สตรี ไทย โดยเป็ น ผู้ มีค วามนุ่ มนวล อ่อ นโยน
สุภาพ เมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส และธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ให้ดารงอยู่ตลอดไป
ประการที่สี่
พึง ฝึกฝนตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีค วามประหยัด
ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง
หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง ๔ ประการนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และ
ประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นาไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องและสตรีไทย จักเป็นที่ยกย่องชื่น
ชมของสังคมโลกตลอดไป ”
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างองค์กร
สตรี ทั่วประเทศ ถือเป็ น ภารกิจ ส าคัญ ในอันที่จะต้องเชิดชูให้ วันสตรีไทยเป็นวันส าคัญ วันหนึ่งของชาติ และ
พร้อมกันนี้ จะได้ จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่สตรีไทย ผู้มีคุณสมบัติโดดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ ใน
๔ ประการ ได้อย่างสมบูรณ์ ดังพระราชดารัส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ สมควรแก่การยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้สตรีไทยได้รับการ
ยอมรับในทุกบทบาทหน้าที่อันสาคัญยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุรุษในทุกยุคทุกสมัยสืบไป
/ วัตถุประสงค์...

- ๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาส
เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และทรงมี พ ระมหากรุณ าธิคุณ เป็ นล้ นพ้ นต่อพสกนิ กรของ
พระองค์ เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย
๓. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา
๔. เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคม มีเจตคติยอมรับในบทบาทและความรู้ความสามารถของสตรีไทย ในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๕. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณค่าความเป็นสตรีไทยที่สมบูรณ์ และ
มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
สตรี ไทยทั่ ว ประเทศ จ านวน ๑๕๐ คน ที่ ได้ รับ การคั ดเลื อกและเสนอชื่ อโดยผู้ ว่าราชการจังหวัด
ทั่ ว ประเทศ และโดยองค์ ก รสมาชิ ก สภาสตรี แ ห่ ง ชาติ ฯ ซึ่ ง ได้ รั บ การพิ จ ารณาตั ด สิ น โดยคณะกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ เป็ น สตรี ไทยดี เด่ น เนื่ อ งในวั น สตรี ไทย ประจ าปี ๒๕๖๑
โดยแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
๑. ประเภทจังหวัด
๒. ประเภทองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
๓. ประเภทสรรหา
คุณสมบัติ
๑. เป็นสตรีไทย ที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปี ขึ้นไป ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี
มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต มีสถานภาพครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตามวิถีที่ดีงาม
ของสังคมไทย
๒. เป็ น ผู้ พัฒ นาตนเอง และครอบครัว มีบทบาทในการพัฒ นาสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น และสั งคม
รวมถึงสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่สังคมประเทศชาติ
๓. ประสบความสาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเสียสละ
เวลาเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคม
๔. มีความเป็นผู้นา และได้รับการยอมรับของสังคม
๕. เป็นผู้นิยมในความเป็นไทย มีส่วนสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปด้วย
๖. ไม่เป็นคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย และคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑
๗. ไม่เป็นนายกสมาคม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
๘. สตรีไทยที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัด จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนั้น
๙. ไม่เคยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีไทยดีเด่น โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ
/ รางวัลที่ได้รับ...

-๓รางวัลที่ได้รับ
๑. รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑
๒. เข็มกลัดสัญลักษณ์สตรีไทยดีเด่น
๓. เข็มกลัดดอกคัทลียา เพื่อแสดงความยินดี
วิธีดาเนินการ
๑. คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ กาหนดแผนงาน และการดาเนินโครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน ๒ ชุด ประกอบด้วย
- คณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่นและตัดสินเยาวสตรีไทยดีเด่น
- คณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น
๓. ขอการสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและเสนอผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น
สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ คน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย
ผูว้ ่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อานวยการสานักงานพืน้ ที่
การศึกษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งการ
ดาเนินการต้องถูกต้องตามข้อกาหนดที่สภาสตรีแห่งชาติฯ ตั้งไว้ และต้องกรอกแบบเสนอประวัติ
และผลงานให้สมบูรณ์ จึงจะถือว่าได้รับการพิจารณาจากจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
๔. ขอเชิญองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สรรหาและเสนอผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น
สตรีไทยดีเด่นองค์กรละ ๑ คน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ในข้อ ๒. เป็นผู้พิจารณาตัดสิน
๕. จัดงานประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๑
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

- จัดทาโครงการ ตั้งคณะทางาน ดาเนินการด้านเอกสาร
- จัดส่งเอกสารแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรต่างๆเพื่อดาเนินการคัดเลือก
และเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น
๒๐ เมษายน – ๑ มิถุนายน - ผู้ว่าราชการจังหวัด / องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พิจารณาคัดเลือก
๒๕๖๑
เสนอชื่อสตรีไทยดีเด่นจังหวัดละ ๑ คน และองค์กรละ ๑ คน พร้อมส่งเอกสาร
ประวัติและผลงานให้สภาสตรีแห่งชาติฯให้ทันตามกาหนด
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
- สิ้นสุดการส่งประวัติเสนอชื่อจากจังหวัด และองค์กรสมาชิก
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินผู้ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น
“สตรีไทยดีเด่น”
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ส่งรายละเอียดเพื่อทาหนังสือที่ระลึกวันสตรีไทยให้สมบูรณ์ และจัดทาโล่ประกาศ
เกียรติคุณ
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และรับเข็มเชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น”
ประจาปี ๒๕๖๑


