แนวทางการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2565
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะศู น ย์ อ าสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นกลาง
เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร
และแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัคร โดยพิจารณาคัดเลือกจากแม่ผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
หรือแม่ของลูกซึ่งเป็นอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยได้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป ดังนั้น จึงได้กาหนดแนวทางการคัดเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี 2565 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาส
วันแม่แห่งชาติของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1. คานิยาม
แม่ดีเ ด่น แห่ งชาติ หมายถึง แม่ ผู้ ซึ่ง เป็นอาสาสมัครป้องกั นภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) หรื อแม่ ของลู กซึ่ งเป็ น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
2. คุณสมบัติ
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความประพฤติดี
2.3 มีสุขภาพดี
2.4 มีความเป็นแม่ที่ดี ควรแก่การยกย่อง ซึ่งเป็นความดีของแม่ที่เกี่ยวกับการดูแลครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูลูก
และมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้
2.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 50 ปี
2.6 มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม
2.7 เป็นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อนื่ และสังคม
2.8 เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
2.9 มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.10 ผู้ที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลื อกแม่ดีเด่นแห่งชาติในส่ วนกลาง จะต้องไม่เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านการคัดเลื อกฯ
ในส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด) ในปีเดียวกัน
3. จานวนแม่ดีเด่น
จานวนทั้งสิ้น 5 ราย
4. ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
4.1 แบบกรอกประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
พร้อมซีดีประวัติย่อ
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
4.3 สาเนาบัตรประชาชน
4.4 สาเนาทะเบียนสมรส
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

จานวน 3 ชุด
จานวน 2 แผ่น
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 3 รูป
5. แนวทาง...

-25. แนวทางการพิจารณาคัดเลือก
5.1 ศูนย์ อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
พิจารณาคัดเลือกแม่ผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือแม่ของลูกซึ่งเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ จานวน 1 คน
แล้วเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมแนบข้อมูล เอกสาร หลัก ฐาน จานวน ๓ ชุด โดยเขียนบรรยายจุดเด่น/
ความโดดเด่น หรือความเสีย สละในการปฏิบัติหน้าที่ให้ ชัดเจน เช่น ช่ว ยเหลือผู้ อื่นจนได้รับบาดเจ็บ /เสียชีวิต
หรือมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ศูนย์ อปพร. กลาง ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เพื่อดาเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
5.๒ ศูนย์ อปพร. กลาง/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2565 พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
จากข้อมู ลที่ได้รั บการเสนอชื่อ จากศูนย์ อปพร. จั งหวัดและศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 5 คน
ตามแนวทางการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และคุณสมบัติเพื่อเสนอชื่อ
ต่อสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้พิจารณาต่อไป
6. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น
6.1 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
๒) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
๓) ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด
กรรมการ
๔) หัวหน้าสานักงาน ปภ. จังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น จานวน 1 คน ตามแนวทางการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และผลงาน ส่งให้ศูนย์ อปพร. กลาง เพื่อดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
ในลาดับต่อไป
6.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
หรือรองผู้อานวยการสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย
๒) ผู้อานวยการสานักงานอานวยการสาธารณภัย
กรรมการ
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
๓) ผู้อานวยการส่วนช่วยบัญชาการสาธารณภัย
กรรมการ
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
4) ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสานักงานเขต ทั้ง 6 กลุ่มเขต
กรรมการ
5) ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
6) หัวหน้าฝ่ายกิจการอาสาสมัคร สานักงานอานวยการสาธารณภัย
กรรมการและ
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ
ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น จานวน 1 คน ตามแนวทางการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และผลงาน ส่งให้ ศูนย์ อปพร. กลาง เพื่อดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
ในลาดับต่อไป
6.3 คณะกรรมการ...

-36.3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
๑) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
๓) ผู้อานวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
กรรมการ
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย
กรรมการ
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
5) ผู้อานวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร
กรรมการ
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
และเลขานุการ
6) เจ้าหน้าทีส่ ่วนกิจการอาสาสมัคร
กรรมการและ
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัคร
(อปพร.) จานวน 5 คน เพื่อเสนอสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป
*********************************

