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1. ปก

Girls worldwide say “We Can Save Our Planet”
- ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556
- ทักทาย
2. หน้ า 2-3
- ข่าวประชุมใหญ่สามัญประจาปี
3. ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
Wagggs Free Being Me (Dove)
- 35th World Conference, Hong kong 5 – 9 July 2014
- Asia Pacific Region Conference for leaders of Girls 2014
4. ฝ่ ายฝึ ก
- อบรมหัวหน้ าหมวดขันพื
้ ้นฐาน รุ่นนกน้ อย-นกสีฟ้า 11-14 มี.ค. 57 ณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
จ.พิษณุโลก
อบรมหัวหน้ าหมวดขันพื
้ ้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 19-22 มี.ค. 57 ณ โรงเรี ยนเสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด
ตารางการฝึ กอบรม
5. ฝ่ ายโปรแกรม
Save Our Pool Project, Sangam India
- ค่าย Olave International Camp, UK
- เกร็ดความรู้จากฝ่ ายโปรแกรม
5. เรื่ องเล่าจากบ.พ. สร.
กิจกรรมบ.พ. สร.
- ข่าวจากฝ่ ายสินค้ า
6. ปกหลัง
มารู้จกั “กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ” ของไทยกันเถอะ
- เรี ยนสมาชิกที่รัก
- แจ้ งสมาชิก

ปกหน้ า
57 ปี บ.พ.ไทย
สารสีฟ้า
เมษายน – พฤษภาคม 2557
Girls worldwide say “We Can Save Our Planet”
ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
การประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี 2556 ของสมาคม
ผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวัน
เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผา่ นมา
ในการประชุมในปี นีน้ อกจากสมาชิกจะได้ รับทราบผลการ
ดาเนิน งานตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่า นมาของกิจ กรรม ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์แล้ ว สมาชิกยังได้ ร่วมกันทบทวนคาปฏิญาณ ร่ วมกิจกรรม
วันราลึก และในการประชุมครัง้ นี ้ สมาชิก ร่ วมเลือกตังคณะกรรมการ
้
อานวยการชุดใหม่ เข้ ามาเป็ นตัวแทนในการบริ หารงานของสมาคมฯ
ซึ่งมีวาระคราวละ 3 ปี (กุมภาพันธ์ 2557- กุมภาพันธ์ 2560)
จากกิจ กรรมวันราลึกที่ จัดขึ ้น ด้ วยความร่ วมแรงร่ วมใจของสมาชิกทุกคน ร่ วมกัน บริ จ าคเงิน สมทบกองทุน
วันราลึก รวมได้ รับยอดบริ จ าคถึง 35,796 บาท ซึ่ง เงินสมทบกองทุนวันราลึกในปี นีจ้ ะส่ง ไปยัง องค์การผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์โลก เพื่อนาไปช่วยเหลือประเทศที่ยากจนและเดือดร้ อน จานวน 5 ประเทศ คือ ประเทศอียิปต์, ประเทศบังคลา
เทศ, ประเทศอเมเนีย, ประเทศเซนวินเซนและเกรนาดีน และ ประเทศเบนิน

ทักทาย
Salamas Datang... สวัสดีค่ะ ขอทักทายสมาชิกสารสีฟ้าทุกท่านด้ วย ภาษาบรูไน จะได้ เกาะกระแส AEC ฟี เวอร์ กับเค้ าบ้ าง สารสีฟ้าฉบับนี ้ปรับรู ปแบบใหม่

และใช้ กระดาษชนิดถนอมสายตา เพือ่ สุขภาพตาที่ดขี องสมาชิก ด้ วยความห่วงใย จากสารสีฟ้าค๊ า ....
และในอีกไม่นานนี ้ สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์กาลังจัดทาWebsite เพื่อเป็ นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก
สมาชิกจะได้ รับรู้ ข่าวสาร และติดต่อกับสมาคมฯได้ สะดวกและรวดเร็ วมากขึน้ Coming Soon….. Salamas Tingkal

หน้ า 2
ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี
เปิ ดประชุมเวลา 9.00 น. รศ.ดร.วดี เขียวอุไร นายกสมาคมฯ ทาหน้ าทีแ่ ทนนายทะเบียน แจ้ งทีป่ ระชุม
มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม รวม 485 คนจากจังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน พิจิตร ลาปาง พะเยา น่าน พิษณุโลก กรุ งเทพฯ
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี สิงห์บุรี นครปฐม ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขนั ธ์ สุรินทร์
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชุมพร นครราชสีมา ยโสธร มุกดาหาร สุราษฎร์ ธานี สงขลา นครศรี ธรรมราช
บึงกาฬ เชียงราย ตรัง
รศ.ดร.วดี เขียวอุไร นายกสมาคม นาสมาชิกกล่าวทบทวนคาปฏิญาณ และกล่าวเปิ ดการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2556 จากนัน้ น.ส.ศิริลกั ษณ์ เทศวิศาล ผู้จดั การดาเนินกิจกรรมวันราลึก ซึง่ ในปี 2014 Theme คือ
MDG2 : Achieve universal primary education (การประถมศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กทุกคน)
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ดเี ด่ น ประจาปี พ.ศ.2556
นางแจ่มจันทร์ ทองเสริ ม เลขาธิการแจ้ งที่ประชุมใหญ่ว่า ในปี 2556 มีสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ใน
ด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
- รศ.ดร.วดี เขียวอุไร ได้ รับรางวัล นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จฬุ าฯดีเด่น ประจาปี 2556 จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ ประธานฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
- นางหอมหวล กนกนาก ที่ปรึกษาประธานกรรมการผู้บาเพ็ญประโยชน์จงั หวัดสุรินทร์ ได้ รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ใน
ฐานะที่เป็ นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2556 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
- นางรัชนีนาฎ ทินราช ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ บพ.จังหวัดนครราชสีมา ได้ รับรางวัล OBEC AWARDS เหรี ยญเงิน
ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ เข้ าร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นครู อาสาสอนวิชานาฎศิลป์ที่ประเทศออสเตรเลีย
- นางสุภาวดี โส้ สมัน ผู้ฝึกจากโรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ รับรางวัล OBEC AWARDS ประเภท
ครู ผ้ สู อนยอดเยี่ยมด้ านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรี ยนคาเขื่อนแก้ วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกิจกรรม “Be Prepared
Quest 2013” ณ ประเทศสิงคโปร์
- นางลาวัลย์ เอื ้อศิริพรฤทธิ์ ผู้ฝึกจากโรงเรี ยนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ รับรางวัล OBEC AWARDS
ชนะเลิศเหรี ยญทองประเภทครู ผ้ สู อนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- นางผจงจิต โห้ วงษ์ หัวหน้ าหมวด บพ.โรงเรี ยนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ รับคัดเลือกจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน ให้ เป็ นตัวแทนประเทศไทยไปนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนผลิตภัณฑ์ OTOP
ณ ประเทศภูฏาน
- นางนฤมล จุทอง ผู้ฝึกของสมาคมฯ จากโรงเรี ยนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้ รับรางวัล “ครู ดีในดวงใจ” ระดับเขต จาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน
จากนันเป็
้ นการเสนอผลงานจากฝ่ ายต่างๆ ในปี 2556 ที่ผ่านมา การประชุมใหญ่ครัง้ นี ้ปิ ดท้ ายด้ วยเลือกตังคณะกรรมการ
้
อานวยการชุดใหม่

ผลการเลือกตังคณะกรรมการอ
้
านวยการชุดที่ 25 จะมีวาระการทางานตังแต่
้ เดือน,มีนาคม 2557 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560
จากการเลือกตัง้ และแต่งตังท
้ าให้ มีคณะกรรมการอานวยการชุดใหม่ ดังนี ้
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นางแจ่มจันทร์ ทองเสริ ม

นายกสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วลั ย์ สมุทรักษ์

อุปนายกคนที่ 1 และประธานฝ่ ายหาทุน

พลเรื อตรี หญิงศิริมา กริ ชติทายาวุธ

อุปนายกคนที่ 2 เหรัญญิกและประธานฝ่ ายการเงินและทรัพย์สิน

นางสาวระเบียบ ก่อเกียรติคณ
ุ

เลขาธิการ และประธานฝ่ ายโครงสร้ างและการบริ หารงาน

นางสาวดารณี เวณุจนั ทร์

ประธานฝ่ ายการฝึ ก

นางสาวเบ็ญจา ถาวรอนุกลู กิจ

ประธานฝ่ ายโปรแกรม

นางสาวธันยพร กริ ชติทายาวุธ

ประธานฝ่ ายเสริ มสร้ าง และประธานฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์

นางปิ ยะมาศ เจริ ญวงศานนท์

ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา แสงปลัง่

ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ

นางกาญจนา เติมประยูร

ประธานฝ่ ายผลิตภัณฑ์และบริ การ

นางอัจฉรา

ณ ลาพูน

ประธานภาคเหนือ

นางมารยาท

อุปมา

ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางวรรณา ชาวนา

ประธานภาคใต้

นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์

ประธานภาคกลาง

นางนิตยาพันธ์ ปาณชู

รองประธานฝ่ ายการฝึ ก

นางอารี ยา กลีบเมฆ

รองประธานฝ่ ายการฝึ ก

นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

รองประธานฝ่ ายโปรแกรม

นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉาง

รองประธานฝ่ ายผลิตภัณฑ์และบริ การ

นางสาวกรพินธุ์ เลิศกิตติสขุ

กรรมการรุ่ นเยาว์

ทันตแพทย์หญิงชนาทิพย์ ชูเวสศิริรพร

กรรมการรุ่ นเยาว์

นางสาวรัชณัฏฐ์ แสงศรี
กรรมการรุ่ นเยาว์
ในเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จัดให้ มีการเลือกตังประธานกรรมการผู
้
้ บาเพ็ญ ประโยชน์จงั หวัด ทัง้ 12 จังหวัด วาระการดารงตาแหน่ง เดือนมีนาคม 2557- เดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายนามผู้ที่ได้ รับการเลือกตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการผู้บาเพ็ญประโยชน์จงั หวัด ดังนี ้
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ได้ แก่
นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์
- จังหวัดพิษณุโลก
ได้ แก่
นางพรรณนภา ปี ตะนีละผลิน
- จังหวัดลาพูน
ได้ แก่
นางอัจฉรา ณ ลาพูน
ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ แก่
นางศิวาภรณ์ ชัชวาลานนท์
- จังหวัดสมุทรปราการ
ได้ แก่
น.ส.ปฏิมา พูนทรัพย์
ภาคใต้
- จังหวัดตรัง
ได้ แก่
นางวรรณา โนรี
- จังหวัดนครศรี ธรรมราช
- จังหวัดปั ตตานี
- จังหวัดสงขลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดมหาสารคาม
- จังหวัดสุรินทร์

ได้ แก่
ได้ แก่
ได้ แก่
ได้ แก่
ได้ แก่
ได้ แก่

นางละวิม เอกมาตฤกุล
น.ส.จริ ญญา สันตตินบีวงศ์
นางวรรณา ชาวนา
นางศิริพร ทับทิมธงไชย
นางเบญจพร พลเสนา
นางมารยาท อุปมา

ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
1. WAGGGS Free Being Me (Dove) Project
องค์การผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งโลก เชิญชวนสมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ให้ สง่ ตัวแทนเข้ า
ร่วมอบรมโครงการ “Free Being Me” ที่ Sangam World Center, India ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถนุ ายน 2557 หลังจาก
การอบรมองค์การโลกจะสนับสนุนให้ ผ้ บู าเพ็ญประโยชน์ไทย ทากิจกรรมโครงการ Free Being Me ซึ่งเป็ นโครงการร่วมกับ
Dove (บริษัทยูนิลเิ วอร์ ) เพื่อส่งเสริมความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจในตนเองให้ แก่เด็กผู้หญิงทัว่ โลก
บ.พ.ไทย เป็ นหนึ่งใน 16 องค์กรสมาชิกที่องค์การโลกและ Dove คัดเลือกให้ เข้ าร่วมโครงการนี ้ ร่วมกับ
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก 6 ประเทศ ได้ แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปนุ่ ไต้ หวัน และประเทศไทย ได้ คดั เลือก
โดยคณะกรรมการอานวยการ เสนอให้ มีผ้ แู ทนเข้ าร่วมอบรม 2 คน ได้ แก่
1. นางนิตยาพันธ์ ปาณชู รองประธานฝ่ ายฝึ ก
2. นางมารยาท อุปมา ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมที่ต้องทาหลังจากรับการอบรมเรี ยบร้ อยแล้ ว คือการกลับมาขยายเครื อข่าย โดยจัดอบรม
เผยแพร่กิจกรรมให้ แก่หัวหน้ าหมวดและเยาวสมาชิกทั่วประเทศ โดยมีภารกิจเป้าหมายให้ สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์อายุ
ระหว่าง 7 – 10 ปี และ 11-14 ปี เข้ าร่วมโครงการ จานวน 23,637 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี โครงการนี ้สิ ้นสุดในเดือน
มีนาคม 2559
เยาวสมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการนี ้ จะได้ ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองและมีความมัน่ ใจมากขึ ้น
รวมทังจะได้
้
รับเครื่ องหมายแสดงความสามารถอีกด้ วย ทราบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ http://www.free-being-me.com/
2. 35th World Conference, Hongkong 5 – 9 July 2014
องค์การผู้บาเพ็ญประโยชน์โลก จัดประชุมองค์การโลกครัง้ ที่ 35 ที่ประเทศฮ่องกง
เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบายวางแผนงานและเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนคนเก่าที่หมดวาระ
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2557 ประเทศไทยได้ สง่ ผู้แทนเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นางสาวดารณี
เวณุจนั ทร์
ประธานฝ่ ายการฝึ ก
2. นางสาวธันยพร
กริชติทายาวุธ ประธานฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ /ประธานฝ่ ายเสริ มสร้ าง
3. นางสาวกรพินธุ์
เลิศกิตติสขุ
กรรมการรุ่นเยาว์
และผู้สงั เกตการณ์ 1 คน คือนางเพ็ญศิริ คณารี ย์ หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนากิจกรรม
ทราบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่http://www.wagggs.org/en/35worldconference
3. Asia Pacific Region Conference for Leaders of Girls 2014
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะจัดการประชุม Asia Pacific Region Conference for Leaders of Girls 2014 ขึ ้นที่
เมือ ง Melbourne, Australia ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2557 เพื่อ ให้ หัวหน้ าหมวดได้ เรี ยนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใหม่ ๆ ตลอดจน เพิ่มพูนทักษะนาไปปรั บใช้ ในหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์ ให้ มีคุณภาพมากขึน้
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ส่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้ รวม 6 คน โดยแต่ละภาค ส่งผู้แทน ภาคละ 1 คน
และจากกรรมการอ านวยการฝ่ ายโปรแกรม ผู้เข้ าร่ วมกิจ กรรมนี ต้ ้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นหัวหน้ าหมวดที่เคยสอนกิจ กรรม
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกน้ อย - นกสีฟ้า, รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ มาแล้ วอย่างน้ อย 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 30 ปี 2 คน

ฝ่ ายฝึ ก
อบรมหัวหน้ าหมวด
ฤดูกาลของการอบรมหัวหน้ าหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์ของสมาคมได้ เริ่มขึ ้นแล้ ว ปี 2557 นี ้ เริ่มการอบรมรุ่นที่ 1
ที่จงั หวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 จังหวัดร้ อยเอ็ด ท่านใดสนใจเข้ ารับการอบรมหัวหน้ าหมวดประจาปี 2557 ติดตามได้ ในตาราง
การอบรมค่ะ
การอบรมรุ่นที่ 1 อบรมหัวหน้ าหมวดขันพื
้ ้นฐาน รุ่นนกน้ อย - นกสีฟ้า เมื่อวันที่ 11 - 14 มี.ค. 57 ณ สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม จ.พิษณุโลก มีผ้ เู ข้ ารับการอบรม จานวน 51 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู
สงคราม ขอขอบคุณวิทยากร
- นางมาลีรัตน์ กาแพงแก้ ว
ผู้ฝึก โรงเรี ยนบ้ านนา้ ริน จ.เชียงใหม่
- นางนิตยาพันธ์ ปาณชู
ผู้ฝึก จ.สุราษฎร์ ธานี
- นางสาวพิณลักษณ์ สมสุข
ผู้ฝึก โรงเรี ยนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก
- นางเพ็ญศิริ คณารี ย์, นางสาววิไลวรรณ ตันศิริล ้า เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนากิจกรรม สมาคมผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ

การอบรมรุ่นที่ 2 อบรมหัวหน้ าหมวดขันพื
้ ้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 19-22 มี.ค. 57 ณ โรงเรี ยน
เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด มีผ้ เู ข้ ารับการอบรม จากจังหวัด นครศรี ธรรมราช อุบลราชธานี ร้ อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลาภู
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร และอานาจเจริญ รวมทังสิ
้ ้น 32 คน ขอขอบคุณวิทยากรดังนี ้
นางศศิธร
ไวทย์ยางกูร
ผู้ฝึก โรงเรี ยนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
นางศิริรัตน์
ศรี ธรรมมา
ผู้ฝึก โรงเรี ยนเสลภูมพิ ทิ ยา จ.ร้ อยเอ็ด
นางสาวอาภา ขอดคา, นางสาวกัลยา ไศลบาท, นายสุริยา ลิขสิทธ์, นางเพ็ญศิริ คณารี ย์, นางสาว
วิไลวรรณ ตันศิริล ้า เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนากิจกรรม สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ

กาหนดการอบรมหัวหน้ าหมวดประจาปี 2557
ตารางการอบรมหัวหน้ าหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี 2557
รุ่ นที่

วันที่

อบรมรุ่ น

3

23 – 26 เมษายน 2557

นกน้ อย – นกสีฟ้า, รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

4

1 – 4 พฤษภาคม 2557

รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

5

2 – 5 พฤษภาคม 2557

นกน้ อย – นกสีฟ้า , รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

6.

7 – 10 พฤษภาคม 2557

รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

7.

7 – 10 พฤษภาคม 2557

รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

8.

9 – 12 พฤษภาคม 2557

รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

9.

3 – 6 มิถนุ ายน 2557

รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

10.

21 – 24 ตุลาคม 2557

รุ่ นกลาง – รุ่ นใหญ่

สถานที่
ศูนย์ฝึกภาคเหนือ
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จ.เชียงใหม่
ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จ.สุรินทร์
สานักงานใหญ่
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุ งเทพฯ
สานักงานใหญ่
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุ งเทพฯ
ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จ.สุรินทร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาขาภาคใต้ จ.สงขลา
สานักงานใหญ่
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุ งเทพฯ
จ. นครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิม่ เติมได้ ที่ 02-2453599 ต่อ 12,31 ฝ่ ายพัฒนากิจกรรม สมาคมผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ฯ
ฝ่ ายโปรแกรม
1. Save Our Pool Project
Asia Pacific Friends of Sangam Pool Project Challenge 2014-2015
เป็ นโครงการของ friends of Sangam ส่งเสริมให้ เยาวสมาชิกร่วมกันทากิจกรรมเพื่อระดมทุน เพื่อปรับปรุงสระ
ว่ายน ้าที่ศนู ย์ขององค์การโลก (Sangam) ที่ประเทศอินเดีย ระยะเวลาดาเนินโครงการระหว่างปี 2014 – 2015 โครงการ
Save Our Pool เป็ นการจัดกิจกรรมให้ สมาชิกทากิจกรรมตามกลุม่ ของตนเอง หากหมวดใดระดมเงินทุนได้ ถึง 100 ปอนด์
(6000 บาท) จะมีชื่อของหมวดตนเองติดที่กระเบื ้องที่ใช้ ในการปรับปรุงสระว่ายนา้ กิจกรรมที่จดั ให้ กบั สมาชิก ได้ แก่
กิจกรรมหาทุน ซื ้อกระเบื ้อง , กิจกรรมเรี ยนรู้เกี่ยวกับ , Sangam,
Water Fun, Experience a little of India และ Saving our resources
and our environment ทราบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่
http://www.sangamworldcentre.org/en/friends/pool โดยจะมีตวั อย่าง
กิจกรรมที่แต่ละประเทศสามารถนาไปจัดได้ สาหรับหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมจะได้ รับ
เครื่ องหมายแสดงความสามารถหรื อเกียรติบตั รมอบให้ รายละเอียดการจัดกิจกรรม จะนามาแจ้ งให้ กบั สมาชิกสารสีฟ้า
ทราบในโอกาสต่อไป

2. ค่ าย Olave International Camp
ค่าย :
Olave International Camp
สถานที่ :
Blackland Farm, East Grinstead, UK.
วันที่ :
1 – 8 สิงหาคม 2015
สมาชิกค่าย :
หัวหน้ าหมวด 2 คน สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ อายุ 10 – 17 ปี 10 คน
ราคา :
325 ปอนด์ [ค่าลงทะเบียนเข้ าร่ วมค่าย, ค่าใช้ จ่ายในการอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
(ไม่รวมค่าเครื่ องบินและค่าใช้ จ่ายส่วนตัว)]
อายุ :
สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ อายุ 10 – 17 ปี
หมดเขตสมัคร : 31 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.girlguiding.org.uk

เกร็ดความรู้ จากฝ่ ายโปรแกรม
Thinking day 2014
การจัดกิจกรรมวันราลึกในแต่ ละปี จะมี Theme ที่ต่างกันไป ตามหัวขอของ องค์ การสหประชาชาติ ที่
กาหนดให้ ซึ่งจะมีทัง้ หมด 8 หัวข้ อ หรือที่ร้ ูจักกันใน MDG 1-8 ( Millennium Development Goals (MDGs) ดังนี ้
1. การขจัดความยากจนและความหิวโหย Eradicate extreme poverty and hunger
2. การพัฒนาการศึกษาขันประถม
้
Achieve universal primary education
3. การส่งเสริ มความเท่าเทียมกันระหว่างหญิง-ชาย และการพัฒนาศักยภาพสตรี
Promote gender equality and empowering women
4. การลดอัตราการตายของเด็ก Reduce child mortality rates
5. การพัฒนาสุขภาพของแม่ Improve maternal health
6. การป้องกันโรคเอดส์ มาลาเรี ย และโรคติดต่ออื่น ๆ Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases
7. การรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน Ensure environmental sustainability
8. การส่งเสริ มความเป็ นหุ้นส่วนการพัฒนาในโลก Develop a global partnership for development
และในปี นี ้ วันราลึกในปี 2014 มี Theme คือ MDG2 : Achieve universal primary
education “การประถมศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กทุกคน” ข่าวสารสาหรับปี 2014 :
Education opens doors for all girls and boys (การศึกษาเปิ ดประตูให้ แก่เด็กหญิงและ
เด็กชายทุกคน)
เส้ นทางการเรี ยนรู้ 4 เส้ นทาง (Four different learning journeys) ได้ แก่
1. การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ (Quality education)
2. การขจัดอุปสรรคที่กีดขวางการได้ รับการศึกษา (No barriers to education)
3. การเรี ยนรู้เพื่อชีวติ ที่ดีขึ ้น (Learn for life)
4. การเรี ยนรู้กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ฯ (Learning at Girl Guides and Girl Scouts)

เรื่องเล่ าจากเพื่อนสมาชิก
เมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผา่ นมาศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ จดั กิจกรรมขึ ้นหลายกิจกรรมดังนี ้
1. 10 มกราคม 2557 นางสาวดารณี เวณุจนั ทร์ ประธานฝ่ ายเสริ มสร้ าง นาคณะกรรมการผู้บาเพ็ญประโยชน์
จังหวัดสุรินทร์ เจ้ าหน้ าที่ เข้ ากราบสวัสดีปีใหม่ นางหอมหวล กนกนาก, นางจารี ต เนตรดี, นางมารยาท อุปมา
กรรมการผู้บาเพ็ญประโยชน์จงั หวัดสุรินทร์ และ นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อานวยการโรงเรี ยน สิรินธร และ
ในวันเดียวกันได้ นาของขวัญปี ใหม่ และของขวัญวันเด็กไปมอบให้ โรงเรี ยนนิคมสร้ างตนเองปราสาท เทศบาล ตาบล
นิคมปราสาท และมอบให้ ผ้ ปู กครองนิคมสร้ างตนเองปราสาทเพื่อนาไปจัดกิจกรรมให้ กบั เด็กๆต่อไป

2. 2 ธันวาคม 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 จัดค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์จานวน 5 ค่าย ให้ กบั โรงเรี ยนหมวด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์จานวน 8 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรี ยนประสาทวิทยาคาร โรงเรี ยน
ตานีวทิ ยา โรงเรี ยนสิรินธร โรงเรี ยนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โรงเรี ยนปทุมวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี และ
โรงเรี ยนหนองบัวระเหววิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิกที่มาเข้ าค่ายเป็ นเยาวสมาชิก จานวน 1,105 คน หัวหน้ าหมวด
87 คน และ พี่เลี ้ยง 63 คน

3. 22 มกราคม 2557 โรงเรี ยนนารี อนุกลู ๒ จังหวัดอุบลราชธานี นาสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือ
มาศึกษาดูงาน ที่ศนู ย์ฯ เพื่อเรี ยนรู้งานด้ านการเกษตร และประมง ฯลฯ จานวน 50 คน

.
4. 22 มกราคม 2557 เยี่ยมหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์ โรงเรี ยนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

5. 4 กุมภาพันธ์ 2557 จัดกิจกรรมวันราลึก ร่วมกับหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์โรงเรี ยนสิรินธรมีสมาชิกผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์จาก โรงเรี ยนรัตนบุรี โรงเรี ยนสาโรงทาบวิทยาคม โรงเรี ยนศีขรภูมพิ สิ ยั โรงเรี ยนจารย์วทิ ยาคาร โรงเรี ยนตาคง
วิทยา รัชมังคลาภิเภษ โรงเรี ยนศรี ณรงค์วทิ ยาคาร โรงเรี ยนสุรินทร์ พทิ ยาคม โรงเรี ยนสุรินทร์ ราชมงคล โรงเรี ยนนาดีวทิ ยา
โรงเรี ยนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 600 คน ได้ รับเงินบริจาคจานวน 14,456 บาท โดยมีนางภัทิรา เสงี่ยม
ศักดิ์ อดีตผู้อานวยการโรงเรี ยนสิริธรมาเป็ นประธาน

6. 6 มีนาคม 2557 ร่วมค่ายกลางวันสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ จ.สุรินทร์ มีฐานกิจกรรมต่าง ๆ มากมายและที่
น่าสนใจ โรงเรี ยนสุรินทร์ พทิ ยาคม สมาชิกได้ ฝึกทาที่แขวนผ้ าเช็ดมือ ด้ วยตนเอง และปิ ดท้ ายกิจกรรมค่ายกลางวันด้ วย
พิธีปฏิญาณตนสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชันม.1
้ –3

7. ผลิตภัณฑ์ ศูนย์ ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะนี ้ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ จ.สุรินทร์
ผลิตและจัดทา ผลิตภัณฑ์จากฝี มือของเจ้ าหน้ าที่ – กลุ่มชาวบ้ านที่รวมกลุ่มกันฝึ กอาชีพเพื่อหารายได้ โดย
จาหน่ายในราคาย่อมเยา เช่น ข้ าวหอมมะลิแท้ 100% 35.- / กิโลกรัม, ข้ าวกล้ อง 35.-/กิโลกรัม, ข้ าวกล้ อง
งอก 100.-/กิโลกรั ม, น ้ายาล้ างจาน 10.-, ถ่านไม้ มหัศจรรย์ 20.- , นา้ ส้ มควันไม้ 50.- , นา้ เสาวรส นา้ ข้ าว
กล้ องงอก และน ้าสมุนไพร 15.- จัดเป็ นกระเช้ าราคา 399 .- (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามผลิตภัฑณ์ ที่เลือก
จัดตามตกลง) รับจัดน ้าสมุนไพรส่งงานเลี ้ยงต่างๆ ให้ ความรู้เรื่ องผลิต และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์บางชนิด
เช่น น ้าส้ มควันไม้ ข้ าวกล้ อ งงอก ถ่านไม้ มหัศจรรย์ เป็ นต้ น ท่านใดสนใจผลิตภัณ ฑ์หรื อเรี ยนรู้วิธีการผลิต
สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ 044-146011, 093-0594419 (จัดส่งทัว่ ประเทศ)

ข่ าวจากฝ่ ายสินค้ า
โรงเรี ยนที่มีหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์ ที่ต้องการจะสัง่ ซื ้อสินค้ าของสมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์ฯ สามารถขอรับ
แบบฟอร์ มการสัง่ ซื ้อและสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ดงั นี ้
1. สานักงานใหญ่ สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-2453599, 02-2450641, 02-2464324 ต่อ 35 โทรสาร 02-2464699 หรื อ
Email: ggat.thailand@gmail.com
2. ศูนย์ฝึกภาคเหนือ สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ถ.ช้ างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร/โทรสาร. 053-274125
3. ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ นิคมสร้ างตนเองปราสาท
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร/โทรสาร 044-146011
4. ตัวแทนจาหน่ายเครื่ องแบบ 14 จังหวัดภาคใต้ ห้ างหุ้นส่วนจากัด บุญญา ยูนิฟอร์ ม
เลขที่ 1395/6 ถ.เนรมิต ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร/โทรสาร 075-315750, 075-356216
สมาคมฯ มีสว่ นลดเมื่อสัง่ ซื ้ออุปกรณ์เครื่ องแบบ ตังแต่
้ 5,000 บาทขึ ้นไป จะได้ รับส่วนลด ดังนี ้
- ลด 5% สาหรับสินค้ าที่สมาคมฯ จัดส่งให้ โดยไม่คดิ ค่าขนส่ง
- ลด 7 % สาหรับผู้ที่มาซื ้อเครื่ องแบบด้ วยตัวเอง
** สินค้ าบางรายการไม่สามารถลดราคาได้ จะระบุไว้ ในแบบฟอร์ มการสัง่ ซื อ้ สินค้ า
สมาคมฯ ได้ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์เครื่ องหมายของสมาคมฯ กับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวสตรี ชนบทให้ มีรายได้ เพิม่ ขึ ้น โดย
1. มอบหมายให้ เยาวสตรี จงั หวัดเชียงราย และจังหวัดสุรินทร์ ดาเนินการตัดเย็บเสื ้อเครื่ อ งแบบสีฟ้า และการปั กบัง้
ต่าง ๆ เพื่อให้ กลุ่มเยาวสตรี มีรายได้ เลี ้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีงานทา อยู่กบั ครอบครัว ไม่ต้องออกมาทางาน
นอกที่อยู่อาศัย
2. สัง่ ผลิตวัสดุ อุปกรณ์สาหรับผลิตเครื่ องแบบจากโรงงานโดยตรง จาหน่ายให้ กบั สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ใน
ราคาย่อมเยา
จึงขอเชิญชวนสมาชิกช่วยกันส่งเสริมให้ เยาวสตรี ได้ มีรายได้ และได้ รับสินค้ าที่ถกู ต้ องตามลิขสิทธิ์ มา ณ ที่นี ้

ปกหลัง
มารู้จัก “กรมอาเซียน กระทรวงการต่ างประเทศ” ของไทยกันเถอะ
ปี 2558 ก็จะก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ การทางาน
ประสบความสาเร็จตามที่ประเทศสมาชิกตังไว้
้ จึงต้ องมีการแบ่ง
โครงสร้ างหน้ าที่ในการทางาน ประกอบด้ วยส่วนสาคัญ คือ สานัก
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งทาหน้ าที่ประสานงาน
และดาเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอาเซียน
รวมทังเป็
้ นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน
คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก
ทังนี
้ ้ สานักเลขาธิการอาเซียนตังอยู
้ ่ที่กรุงจาการ์ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ได้ มีการจัดตังส
้ านักงานอาเซียนแห่งชาติ
หรื อ กรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) เป็ นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อทาหน้ าที่ประสานกิจการอาเซียน รวมถึงติดตามผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกด้ วย และสาหรับในประเทศไทยนัน้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ได้ แก่ กรมอาเซียน สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
ภารกิจของกรมอาเซียน
กรมอาเซียน สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในฐานะสานัก
เลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดาเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้ สาเร็จ และบรรลุผลตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ตลอดจน
เพิม่ อานาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกรมอาเซียนมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. ดาเนินงานในฐานะสานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
2. ดาเนินงาน และส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้ กรอบความร่วมมือของอาเซียน
3. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
ขอขอบคุณข้ อมูลจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/76372

เรียนสมาชิกที่รัก
สมาชิกท่านใดที่ต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ในหมวดของท่าน มีเรื่ องราวที่
เป็ นเกร็ ดความรู้ มีข้อเสนอแนะ หรื อ ข้ อ สงสัยต่างๆ ติดต่อมายังสมาคมฯ ได้ หลายช่อ งทาง ไม่ว่าจะเป็ นทางโทรศัพ ท์
02-2450242 โทรสาร Email Facebook และในอีกไม่นานเกินรอ เราจะสามารถติดตามข่าวสาร และข้ อมูลต่างๆ
ของกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทยได้ จาก Website ของสมาคมฯ ซึ่งขณะนี ้กาลังดาเนินการปรับปรุงอยู่คะ่

บรรณาธิการที่ปรึกษา
 นางแจ่มจันทร์ ทองเสริ ม
 ผศ.ทิพย์วลั ย์ สมุทรักษ์
 พลเรื อตรี หญิงศิริมา กริ ชติทายาวุธ
 น.ส.ระเบียบ ก่อเกียรติคณ
ุ
บรรณาธิการบริหาร
 น.ส.ธันยพร กริ ชติทายาวุธ
 น.ส.ดารณี เวณุจน
ั ทร์
 น.ส.เบ็ญจา ถาวรอนุกลู กิจ
 น.ส.กาญจนา แสงปลัง่
 นางปิ ยะมาศ เจริ ญวงศานนท์
กองบรรณาธิการ
 น.ส.ศิริลกั ษณ์ เทศวิศาล
 นางเพ็ญศิริ คณารี ย์
 นางน ้าเพ็ชร พันนิทา
 น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล ้า
ออกแบบโดย
 (ชื่อคุณปุ้ยหรื อชื่อบริ ษัท)

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
อุปนายกที่2 และเหรัญญิกประธานฝ่ ายการเงินและทรัพย์สนิ
เลขาธิการและประธานฝ่ ายโครงสร้ าง
ประธานฝ่ ายเสริมสร้ างและประธานฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ประธานฝ่ ายการฝึ ก
ประธานฝ่ ายโปรแกรม
ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์

