
  



  

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย (ครูศูนยการเรียนชุมชน/ครู ปวช.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



 

โรงทานนํ้าด่ืมสะอาด (บวชชีฯ ป� 2560) 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําโรงทานน้ําดื่มสะอาด เนื่อง
ในงานบวชชีพราหมณ ประจําป 2560 ณ วัดปาสามัคคีสันติธรรม ต.บานแดง  
อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
2. เพ่ือเปนสื่อกลางใหบุคลากรของ กศน.อ.พิบูลยรักษ 
ไดเสนอแนวความคิดและแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 
ใหกับบุคลากรภายในและภายนอก 

ท่ีปรึกษา/บรรณาธิการ 

นางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี (ผอ.สนง.กศน.จ.อุดรธานี) 
นางณัฐชยา  เอื้อมอุน  (ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย  (ครูอาสาสมัคร กศน.) 
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 

ปรัชญา/คําขวัญของสถานศึกษา 

" คิดเปน ทําเปน แกปญหาได " 
" การศึกษาดี มีอาชีพ " 

วารสารวิชาการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 28 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2560 
งานประชาสัมพันธไดทําหนาที่เปนสื่อกลางในการ
เผยแพรขอมูล กิจกรรมตาง ๆ ขาวสารใหกับ
บุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สงเสริมและสราง
ภาพลั กษณที่ ดีข องผู บ ริห าร  ครู  เจ า หน า ที่ 
นักศึกษา ให เปนที่ประจักษและยอมรับแกสาร
ธารณะ เราจะพัฒนารูปแบบการนําเสนอใหทันสมัย 
สวยงามและเต็มไปดวยเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศทาง
วิชาชีพตอไป 

บรรณาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ
ผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ทุกป
การศึกษาดวย 

บรรณาธิการ 

บทบรรณาธิการ 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

"ประชาชนอํา เภอพิบูลย รักษ ไดรับการศึกษา
ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพ่ือการมีงานทํา 
ที่มีคุณภาพ ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถึง และ
เทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรูการมี
อาชีพ และการมีความสามารถเชิงการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน" 



 

สารจากผูอํานวยการฯ 
สืบเน่ืองจากปจจุบันน้ี ประเทศไทยไดมีการขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง มีการลงทุนใน

โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ปจจัยที่สําคัญ

ประการหน่ึง ในการขับเคล่ือนใหพัฒนาไปสูเปาหมาย คือ การ

สรางและการพัฒนาบุคคลใหมีปริมาณและคุณภาพตรงตาม

ความตองการของภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ซ่ึงปจจุบัน

ประเทศไทย กําลังประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรที่ มี

การศึกษาและทักษะการประกอบอาชีพจํานวนมาก 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ

นโยบายของสํานักงาน กศน. ในการจัดการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพใหสนองตอบตอสภาพในปจจุบัน ปญหาดังกลาว 

โดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากเครือขายทาง

การศึกษา ทั้งสํานักงานสงเสริมการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาน

ประกอบการ ชุมชน ฯลฯ อยางดียิ่ง จนประสบความสําเร็จทั้ง

ในดานการเพิ่มปริมาณผูเรียน/ผูรับบริการ และคุณภาพของ

ผู สํ าเ ร็จการศึกษา จบแลว มีงานทํ าทั้ ง ในประ เทศและ

ตางประเทศ 

ขอขอบคุณเครือขายทุกภาคส วน บุคลกรทาง

การศึกษา ที่รวมผลักดันใหการดําเนินงานพัฒนากาวหนา กศน.

อําเภอพิบูลยรักษ ยืนยันในการเปนแหลงเรียนรูดานการศึกษา/

อาชีพของชุมชน และเปนแหลงใหบริการความรู/อาชีพชุมชน

ทั้งในระบบและนอกระบบ และจัดการศึกษาใหเปาหมาย 

"การศึกษาดี มีอาชีพ" 

นางณัฐชยา  เอื้อมอุน  

ผูอํานวยการ กศน อําเภอพิบูลยรักษ 

 

โรงทานผัดหม่ีโรยไข� (บวชชีฯ ป� 2560) 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําโรงทานผัดหมี่โรยไข เนื่อง
ในงานบวชชีพราหมณ ประจําป 2560 ณ วัดปาสามัคคีสันติธรรม ต.บานแดง  
อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

โรงทานลอดช�องนํ้ากะทิสด (บวชชีฯ ป� 2560) 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําโรงทานของหวาน(ลอดชอง
กะทิสด) เนื่องในงานบวชชีพราหมณ ประจําป 2560 ณ วัดปาสามัคคีสันติธรรม 
ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 



  

โรงทานนํ้าสมุนไพร (บวชชีฯ ป� 2560) 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําโรงทานน้ําสมุนไพรไทย 
เนื่องในงานบวชชีพราหมณ ประจําป 2560 ณ วัดปาสามัคคีสันติธรรม  
ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กศน.ตําบลนาทราย สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2559 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางสาวอรวรรณ  ศาลา (บรรณารักษ) 

ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและ
สอนใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อน
ฟง, การวาดภาพระบายสี, ทําโบวดํา) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุด
ประชาชน ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

กศน.ต.บานแดง สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2559 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กศน.ต.ดอนกลอย สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2559 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

มอบกระเชาของขวัญปใหม ป พ.ศ.2560 

เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครูแตละตําบล 
(ตําบลบานแดง, ตําบลนาทราย, ตําบลดอนกลอย) นํากระเชาของขวัญปใหม ป พ.ศ.2560 
มอบแกหัวหนาหนวยงานราชการในเขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลยรักษ และหนวยงานตนสังกัด 
(สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี) 



 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ 
เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  

ที่ ศธ 0210.88/1690 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (นายกรัฐมนตรี) ไดกําหนดใหหนวยงาน
ราชการ ใหบุคคลออกกําลังกาย สัปดาหละครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. เพ่ือใหมี
สุขภาพแข็งแรง มีความต่ืนตัวในการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหหนวยงาน 
สถานศึกษา ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยางใหนักศึกษา และประชาชนเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกายและคุณคาของการมีสุขภาพดี นั้น 

กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับหนวยงานราชการในอําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายทุกวันพุธ ชวงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.ตําบลดอนกลอย ประชุมออกขอสอบฯ 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกขอสอบระหวางภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2559 ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กศน.ตําบลนาทราย ทําความสะอาด 5ส. 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมทําความสะอาด 5ส. (Big Cleaning Day)  
คณะครู กศน.ตําบลนาทราย ขอกราบขอบพระคุณทาน ผอ.ณัฐชยา เอ้ือมอุน 
(ผอ.กศน.อ.พิบูลยรักษ) และคณะครู กศน.ตําบลบานแดง , กศน.ตําบล 
ดอนกลอย ทุกทานที่ ใหความชวยเหลือและรวมมือทํากิจกรรมในครั้งนี้  
ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

นิเทศ กศน.ตําบลบานแดง ครั้งที่ 1/2560 

เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ไดรับการนิเทศ กศน.ตําบล ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2560 โดยมี
คณะกรรมการนิเทศ ดังนี้ นายณฐนนท อํานาจเจริญ (ผอ.กศน.อําเภอกุมภวาป) ,  
นางจิรประภา พิทักษสกุลพงศ (ผอ.กศน.อําเภอประจักษศิลปาคม), นางภาวินี เพ่ิมพร 
(ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอวังสามหมอ) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการ
บริหารจัดการ, ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู, ดานการมีสวนรวม เพ่ือนําขอมูลมา
พัฒนาแกไขปรับปรุงสวนที่ขาด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพแกผูรับบริการในทุกๆดาน และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

นิเทศ กศน.ตําบลนาทราย ครั้งที่ 1/2560 

เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
ไดรับการนิเทศ กศน.ตําบล ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2560 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ดังนี้ 
นายณฐนนท อํานาจเจริญ (ผอ.กศน.อําเภอกุมภวาป), นางจิรประภา พิทักษสกุลพงศ 
(ผอ.กศน.อําเภอประจักษศิลปาคม), นางภาวินี เพ่ิมพร (ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอ
วังสามหมอ) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ, ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู, ดานการมีสวนรวม เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาแกไขปรับปรุงสวนที่ขาด เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพแกผูรับบริการในทุกๆดาน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ณ กศน.ตําบล
นาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

การทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2559 

เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดทดสอบวัดผล
ระดับชาติ (การทดสอบ N-NET) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ณ สนามสอบ
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา สพม.20 (อุดรธานี) 



 

รวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับ
หนวยงานราชการในอําเภอพิบูลยรักษ รวมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร  
(100 วัน) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17:00 น. เปนตนไป ณ ศาลาการ
เปรียญวัดพระแทน ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ ไดรับการนิเทศ กศน.ตําบล ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2560 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ 
ดังนี้ นายณฐนนท อํานาจเจริญ (ผอ.กศน.อําเภอกุมภวาป), นางจิรประภา พิทักษสกุลพงศ 
(ผอ.กศน.อําเภอประจักษศิลปาคม), นางภาวินี เพ่ิมพร (ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอวัง
สามหมอ) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ, ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู, 
ดานการมีสวนรวม เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาแกไขปรับปรุงสวนที่ขาด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพแก
ผูรับบริการในทุกๆดาน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอ
พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

นิเทศ กศน.ตําบลดอนกลอย ครั้งที่ 1/2560 



 

เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ศธ 0210.88/1690 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (นายกรัฐมนตรี) ไดกําหนดให
หนวยงานราชการ ใหบุคคลออกกําลังกาย สัปดาหละครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. 
เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรง มีความต่ืนตัวในการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายให
หนวยงาน สถานศึกษา ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยางใหนักศึกษา และ
ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและคุณคาของการมีสุขภาพดี น้ัน 

กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับหนวยงานราชการในอําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายทุกวันพุธ ชวงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ 

 

ประชุมประจําสัปดาหท่ี 3 เดือน ม.ค.2560 

เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุม
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่สาม เดือนมกราคม พ.ศ.
2560 เพื่อติดตามการจัดต้ังชมรมนักอานบานหนังสือชุมชน ประจําภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2559 เร่ิมต้ังแตวันที่ 23 ธ.ค. 59 - 1 เม.ย. 60 และการทดสอบ N-NET 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 และ
มอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ประชุมคณะกรรมการสอบ N-NET ภาคเรียนท่ี 2/59 

เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุม
คณะกรรมการทดสอบ N-NET ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมเล็ก 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กศน.ดอนกลอย จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป พ.ศ.2560 

เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผานมา คณะครู กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ภายใตคําขวัญ "เด็กไทย ใสใจศึกษา พาชาติม่ันคง"  
ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กศน.ตําบลนาทราย สนับสนุนวันเด็กฯ รร.บานดอนมวง 

เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผานมา คณะครู กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
ไดมอบขนมใหกับคณะครูโรงเรียนบานดอนมวง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2560 ภายใตคําขวัญ "เด็กไทย ใสใจศึกษา พาชาติม่ันคง" ณ โรงเรียนบานดอนมวง  
หมูที่ 3 ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล 

เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ศธ 0210.88/1690 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดใหหนวยงาน
ราชการ ใหบุคคลออกกําลังกาย สัปดาหละครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. เพ่ือใหมี
สุขภาพแข็งแรง มีความต่ืนตัวในการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหหนวยงาน 
สถานศึกษา ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยางใหนักศึกษา และประชาชนเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกายและคุณคาของการมีสุขภาพดี นั้น 

กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับหนวยงานราชการในอําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายทุกวันพุธ ชวงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

รวมพิธีรําบวงสรวงกรมหลวงประจักษฯ ป 2560 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมพิธีรําบวงสรวงอนุสาวรียพลตรีพระเจาบรมวงศเธอ
กรมหลวงประจักษศิลปาคม เนื่องในวันที่ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี ลุเขาสูปที่ 
124 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัตน (องคมนตรี) เปนประธานประกอบพิธีฯ  
มีทายาทราชสกุล "ทองใหญ" นําโดย ม.ร.ว.ทองนอย ทองใหญ, ม.ร.ว.ทองนับ 
ทองใหญ มารวมในพิธีฯ ขณะที่นายชยาวุธ จันทร (ผูวาราการ จ.อุดรธานี)  
นําขาราชการ พอคา ประชาชนชาวอุดรธานี รวมในพิธีฯมากกวา 30 ,000 คน  
ณ บริเวณอนุสาวรียพลตรีพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม  
ถนนทหาร เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.ตําบลบานแดง กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป พ.ศ.2560 

เม่ือวันที ่14 มกราคม 2560 ที่ผานมา คณะครู กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
รวมกับ อบต.บานแดง จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ภายใตคําขวัญ "เด็กไทย ใสใจ
ศึกษา พาชาติม่ันคง" ณ ลานกีฬา อบต.บานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

งานวันครู “ครั้งที่ 61” ประจําป พ.ศ.2560 
เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือกลุมโรงเรียนพิบูลยรักษ อําเภอ

พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 04178.11/ว5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ดวยกลุม
โรงเรียนพิบูลยรักษรวมกับ โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ องคการบริหารสวนตําบล
ทั้ง 3 แหง จะจัดงานวันครู ประจําป พ.ศ.2560 ขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุม
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมงานวันครู 
ครั้งที่ 61 ประจําป พ.ศ.2560 ภายใตคําขวัญ "ชาติพัฒนา ดวยครูดี มีคุณภาพ ศิษยซาบซึ้ง 
ในพระคุณครู" และมีครู-บุคลากรทางการศึกษาที่เขารับเกียรติบัตร "ครูดีศรีพิบูลยรักษ 
ประจําป พ.ศ.2560" ดังนี้ 1.นางณัฐชยา เอื้อมอุน (ผอ.กศน.อ.พิบูลยรักษ), 2.นายสมศักด์ิ  
บุญไชย (ครู กศน.ตําบลดอนกลอย), 3.นางสาวจิตราวดี นิลาลน (ครู กศน.ตําบลดอนกลอย), 
4.นางสาวยุวดี คนฉลาด (ครู กศน.ตําบลบานแดง), 5.นายประวิท อินทะวงศ (จนท.สารสน
เทศ), 6.นางสาวยุภาพร โพธิ์อินทร (จนท.บริหารงานทั่วไป) ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลยรักษ
พิทยา ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

 

รวมกิจกรรมปลูกตนไมของพอ (ตนยางนา) 

เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ศธ 0210.88/033 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ไดกําหนดการจัด "โครงการปลูกตนไมของพอ (ตนยางนา)" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือใหผุเขารวม
โครงการมีจิตสํานึกสรางความตระหนักและปลูกฝงใหเยาวชน ประชาชนดูแลรักษาปาสามารถ
อยูกับปาไดอยางเก้ือกูล 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกิจกรรมปลูก
ตนไมของพอ (ตนยางนา) ณ พ้ืนที่สวนปาวัดปานาคํานอย ตําบลบานกอง อ.นายูง จ.อุดรธาน ี


