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เยาวชน โดยน
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อาเซียน ดํา
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ความช่วยเหลื
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จังหวัดสุรินท
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เศรษฐกิจแล
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การดําเนินงา
2.1 ด้านการ

• โครงก
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เนินการร่วมกั
ษาในจังหวัดส
ษ ภาษาอาเซีย
ในสิ่งที่ต้องใช้ใ
ลอื เป็นต้น ให้
ชาสัมพันธ์ผ่า
ทร์ ทุกวันศุกร์

ตร์ ด้านนโย
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านของวุฒิอา
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การสู่ร่มอารา
วชนมาร่วมกิจ
ยธรรม ทําแต่ค

สอนภาษาอังก
กับบุคลากรทา
สุรินทร์ มาต้ั
ยน วัฒนธรรม
้ในชีวิตประจํา
ห้แก่หน่วยงาน
นรายการ "เสี
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บายสาธารณ
ชาติ ได้ดําเนิ
นท้องถิ่นให้มี
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ข่ายในท้องถิ่น
าฯ ฉบับที่ 11
เข้าสู่การเป็น
รดําเนินงานขอ
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สามัญ บุญย้อ
านุการ มีวุฒิอ
  การดําเนินงา
มความเช่ียวช
ะชุมกรมการจัง
งวุฒิอาสาฯ เดื
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าวัน อาทิ การ
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วุฒิอาสาธนาค
สังจังหวัดสุริน
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อาสาฯ ทั้งสิ้น 
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ชาญของแต่ละ
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า ชุมชน และ
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เซียน ที่สอดค
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ะคน ด้วยการใ
กอบด้วย ส่วน
  วุฒิอาสาฯ ท
หน่วยงานเอก

นชุมพลวิทยาส
นใหญ่เป็นโคร
อนุรักษ์และสืบ
ทร์ 

ต้ังแต่ปี 2554 
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มุข และใช้เวลา

มเข้าสู่ประชา
รและอาสาสมั
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ให้คําปรึกษา/
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ชน ปราชญ์ชา
มที่เก่ียวกับก
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การพัฒนาคน
น  

ริยธรรมให้แก่
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บนคันนา เป็
พัฒนาการผลิ

ชนิด และการ
 วุฒิ
ทํางาน และมี
ศาสนา ชุมช
รวมกลุ่มกัน
ประจักษ์ แล

• การฟื้
ฝึกอบรมผู้ปก
พยาซ้ําอีก การ

2.2 ด้านเศรษ

ป็นต้น และกา
ลติ การแปรรปู

รทําปุ๋ย โดยมี
อาสาฯ จ.สุรนิ
มีเครือข่ายคว
ชน และหน่วย
นทํางานมากขึ
ะเป็นที่ยอมรับ
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ครองและผู้เข้า
รดํารงชีวิตด้วย

วุฒิอาสาฯ 
ต่างๆ และ
ทั่วไป อันเป็
ใหม่ 
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โดยปัจเจก
ผสมผสานต
ประณีตใน
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ร่วมด้วย เช

ารสนับสนุนด้
ป และจําหน่าย

เทอรัวตะ
1 ไร่ การ
แนวคิดปลู
คอนโดต่า

เครือข่ายดําเนิ
นทร์มีความเช่ีย
ามร่วมมือมาจ
ยงานเอกชน ก
ขึ้น และในอน
บของหน่วยงา

ภาพผู้ติดยาเส
ารับการฟ้ืนฟูใ
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สอน/แนะนํา
ป็นการถ่ายทอ

• ศูนย์
 เพ่ือเป็นศูนย์  
ยใช้กีฬามวยไท
นหลังทั้งหญิงแ
กับนักมวย แล
ครั้ง  
ยง 

• โครง
กบุคคล เพ่ือเป
ตามแนวทางเศ
พ้ืนที่นาของวุฒ
ะลิแดง หอมม
ช่น กล้วย มะพ
านวิชาการให้
ยแบบครบวงจ

• ศูน
ะโร๊ะตะโร๊ะ เป็
รปลูกพืชไร้สา
ลกูทุกอย่างทีกิ่
างระดับ 5 ช้ัน
นินงานทั้งประเ
ยวชาญในหลา
จากภาคีเครือข
การแต่งต้ังคณ
นาคตวุฒิอาส
น ชุมชน และ
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สพติด   สํานัก
ให้มีความเข้าใ
ศรษฐกิจพอเพี

ส่งเสริมวิชาชี
ป็นแพทย์แผน
าการรักษาให้
อดความรู้เรื่อง

ย์ฝึกกีฬามวย
 ฝึกสอนกีฬาม
ทยเป็นตัวเบ่ีย
และชายที่สนใ
ละการแข่งขัน

งการผลิตข้าว
ป็นตัวอย่างให
ศรษฐกิจพอเพี
ฒิอาสาฯ ด้วย
มะลิดํา  (หอมน
พร้าวนํ้าหอม 
ห้กับผู้ที่สนใจแ
จร  

นย์เรียนรู้เศรษ
นแหล่งเรียนรู้
ารพิษ และธน
กิน ปลูกพืชหล
น การเพาะพั
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ากหลายอาชีพ 
ข่ายที่หลากหล
ณะกรรมการว
สาฯ จ.สุรินท
ประชาชนภาย

กงานคุมประพ
ใจในหลักการป
พียง และการต้ั

ชีพการแพทย์
นไทยได้เปิด 
กับผู้ป่วยและ
งแพทย์แผนไท

ยไทย  วุฒิอา
มวยไทยแก่เย
ยงเบน และเป็
ใจ โดยการจัด
นศิลปะรํามวย

วกล้องหอมม
ห้เกษตรกรท่ีส
พียง โดยทํากา
ยการปลูกข้าวอิ
นิล) และปลูก
 ไม้ยางนา แล
และภาคีเครือ

ษฐกิจพอเพียง
รู้เศรษฐกิจพอ
นาคารต้นไม้ โ
ลากหลายชนิด
พันธ์ุไม้หลากห

 ประธานฯ เป็
ลาย อาทิ หน่ว
วุฒิอาสาฯ จ
ร์ จะมีการรว
ยในจังหวัดต่อไ

พฤติจังหวัดสุ
ปฏิบัติตน การ
ต้ังอยู่ในความไม

ย์แผนไทย 
รักษาโรค
ะผู้ที่สนใจ
ทยสู่คนรุ่น

าสาฯ ได้จัดต้ั
าวชน และปก
นการอนุรักษ์
ดส่งนักมวยขึ้น
ยไทย (คีตะศิล

มะลิอินทรีย์สุริ
สนใจเข้าศึกษา
รเกษตรแบบ
อินทรีย์ อาทิ 
พืชชนิดอ่ืนๆ 
ละยูคาลิปตัส
อข่าย ในการ

งสวน
เพียง 

 โดยมี
ดแบบ
หลาย

ปนผู้มีความรู้ค
วยงานภาครัฐ
.สุรินทร์  ชุด
วมกลุ่มกันอย่า
ไป 

สุรินทร์เชิญวุฒิ
รอยู่ในสังคมอย
ม่ประมาทในชี

ต้ังค่ายฝึกกีฬา
กป้องเยาวชน

ษศ์ิลปะแม่ไมม้
้นชกเป็นประ
ลปะมวยไทย)

รินทร์สู่ประช
า เรียนรู้การทํ

 
 

ความสามารถ เ
ฐ สถาบันการศึ
ดใหม่ทําให้วุฒิ
างเข้มแข็ง มี

ฒิอาสาฯ เป็น
ย่างมีความสุข
ชีวิต 

ามวยไทย ก.
นให้พ้นจากยา
มวยไทยให้กับ
จํา เพ่ือสร้าง
) จนได้รับชัย

ชาคมอาเซียน
ทําเกษตรแบบ

 เสียสละ ต้ังใจ
ศึกษา สถาบัน
ฒิอาสาฯ เริ่ม
ผลงานเป็นที่
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