
  



  

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย (ครูศูนยการเรียนชุมชน/ครู ปวช.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



 

การดอวยพรปใหม ป พ.ศ.2560/2017 

คําขวัญเน่ืองในวันครู ครั้งท่ี 61 ป พ.ศ.2560/2017 

 

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 3 ฉบับที่ 27 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
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 

 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล 

เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2559 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 จัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายทุกวันพุธ ชวงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

คณะครูฯ ไปศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ 2560 

เมื่อวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
พรอมดวยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานที่ กศน.อําเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน และ กศน.อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ณ กศน.อําเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน และ กศน.อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 

 



  

รวมเปนวิทยาอบรมสรางภูมิคุมกันฯ ป พ.ศ.2559 

เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 
ที่ อด 1818/3001 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ จะดําเนิน
โครงการอบรมสรางภูมิคุมกันเยาวชนกลุมเสี่ยงนอกสถานศึกษาตานภัยยาเสพติด โดย
กลุมเปาหมาย คือ เยาวชนกลุมเสี่ยงในหมูบาน จํานวน 100 คน โดยกําหนดฝกอบรม
ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมเปนวิทยากรตามโครงการอบรมสรางภูมิคุมกันเยาวชนกลุมเสี่ยงนอกสานศึกษา
ตานภัยยาเสพติด ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

การแขงกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" ป 2559 

เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ  
ที่ อด 1818/2881 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ รวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" รวม
ใจตานยาเสพติด ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 เพ่ือสงเสริมให
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และหนวยงานราชการ ในเขตอําเภอพิบูลยรักษ ได
เลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมของเก่ียวกับยาเสพติด จึงเปนกลยุทธหนึ่งที่
สําคัญ อันจะนําไปสูการบูรณาการใหเกิดพลังสามัคคี พลังชุมชน พลังสังคม ในการบําบัด
ทุกขบํารุงสุข 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวม
การแขงกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" รวมใจตานยาเสพติด ประจําป 2559 ณ สนามกีฬา
ที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 



 

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 ี

 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล 

เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 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 จัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายทุกวันพุธ ชวงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

ประชุม (ดวนท่ีสุด) ประจําเดือนธันวาคม 2559 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่ ส่ี (ดวนที่สุด) เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อวางแผนจัดตั้งชมรมนักอานบานหนังสือชุมชน ประจําภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 23 ธ.ค. 59 - 1 เม.ย. 60 และแบง
หนาที่รวมการแขงขันกีฬากับภาคีเครือขาย "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" รวมใจตาน
ยาเสพติด ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 และเตรียมความ
พรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพื่อเตรียม
ความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

รวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (50 วัน) 

เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2559 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับหนวยงานราชการในอําเภอพิบูลยรักษ 
รวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (50 วัน) เ พ่ือถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17:00 น. เปนตนไป 
ณ ศาลาการเปรียญวัดพระสมาคม หมูที่ 7 ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรกัษ จ.อุดรธาน ี



 

รวมพระราชพิธีทรงราชย รัชกาลที่ 10 
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับหนวยงานราชการในอําเภอ
พิบูลยรักษ รวมพระราชพิธีองครัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามกฎมณเฑียรบาล
วาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2467 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รัชกาลที่ 10 มีพระปรมาภิไธยวา "สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
(His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun)" และถวายความ
จงรักภักดี และกลาวคําวา "ทรงพระเจริญ" และรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ 1 
ธันวาคม 2559 เวลา 20:00 น. เปนตนไป ณ ศาลาการเปรียญวัดพระสมาคม หมูที่ 7 ตําบล
ดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

ประชุมวางแผนจัดตั้งชมรมนักอานบานหนังสือชุมชน 

เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ เชิญคณะผูนํา
หมูบาน หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายอําเภอพิบูลยรักษ เปน
ประธานฯ ประชุมประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เพ่ือวางแผนจัดต้ังชมรมนักอานบานหนังสือ
ชุมชนแตละหมูบานภายในเขตอําเภอพิบูลยรักษ เริ่มต้ังแตวันที่ 23 ธ.ค. 59 - 1 เม.ย. 60 และ
สรุปผลการดําเนินงานดานการศึกษาพรอมทั้งการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับ
การศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบล
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดต้ังชมรมนักอานบานหนังสือชุมชน ระดับอําเภอพิบูลยรักษ  
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ประชุมประจําสัปดาหที่ 4 ประจําเดือนธันวาคม 59 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุม
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่ส่ี เดือนธันวาคม พ.ศ.
2559 เพื่อวางแผนจัดตั้งชมรมนักอานบานหนังสือชุมชน ประจําภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 23 ธ.ค. 59 - 1 เม.ย. 60 และเตรียมความ
พรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพื่อเตรียม
ความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

รวมประชุมกํานัน ผูใหญบานฯ ประจําเดือนธันวาคม 2559 

เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ  
ที่ อด 1818/2826 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ ไดจัดใหมีการ
ประชุมกํานัน ผูใหญบานฯ และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือเรงรัดติดตามการขับเคล่ือน
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติและปญหา/อุปสรรคของหนวยงาน
และสวนราชการที่เก่ียวของ ประจําเดือนธันวาคม 2559 ในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559 
เวลา 08:00 น. ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง (ครู กศน.
ตําบลบานแดง) รวมประชุมกํานัน ผู ใหญบานฯ ประจําเดือนธันวาคม 2559  
ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล 

เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2559 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. เพ่ือให
มีสุขภาพแข็งแรง มีความต่ืนตัวในการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายให
หนวยงาน สถานศึกษา ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยางใหนักศึกษา และ
ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและคุณคาของการมีสุขภาพดี นั้น 

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

 

รวมการแขงกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" ป พ.ศ.2559 

เม่ือวันที ่15 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ ที่ อด 1818/2881 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
จะดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" รวมใจตานยาเสพติด ประจําป 2559 
ระหวางวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และ
หนวยงานราชการ ในเขตอําเภอพิบูลยรักษ ไดเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมของ
เก่ียวกับยาเสพติด จึงเปนกลยุทธหนึ่งที่สําคัญ อันจะนําไปสูการบูรณาการใหเกิดพลังสามัคคี พลัง
ชุมชน พลังสังคม ในการบําบัดทุกขบํารุงสุข 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมการ
แขงกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" รวมใจตานยาเสพติด ประจําป 2559 ณ สนามกีฬาที่วาการ
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล 

เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/1690 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดใหหนวยงาน
ราชการ ใหบุคคลออกกําลังกาย สัปดาหละคร้ัง ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. เพื่อใหมี
สุขภาพแข็งแรง มีความต่ืนตัวในการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายให
หนวยงาน สถานศึกษา ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางใหนักศึกษา และ
ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและคุณคาของการมีสุขภาพดี นั้น 

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

 

เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ศธ 0210.88/1708 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได
กําหนดการประชุมการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (หองสมุด) ประจําปงบประมาณ 2560  
ครั้งที่ 1/2559 จึงขอเรียนเชิญผูเขารวมประชุมดังนี้ 1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนง บรรณารักษ, 2.บรรณารักษ และเจาหนาที่หองสมุด เขารวมประชุม ในวัน
ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2559 ต้ังแตเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางสาวอรวรรณ ศาลา (บรรณารักษ) เขารวม
ประชุมการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (หองสมุด) ประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2559 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ประชุมทําแผนปฏิบัติงาน (หองสมุด) ปงบประมาณ 2560 



 

เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ ที่ อด 
1818/2881 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ รวมกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" รวมใจตานยา
เสพติด ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และหนวยงานราชการ ในเขตอําเภอพิบูลยรักษ ไดเลนกีฬาและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเปนกลยุทธหน่ึงที่สําคัญ อันจะ
นําไปสูการบูรณาการใหเกิดพลังสามัคคี พลังชุมชน พลังสังคม ในการบําบัดทุกขบํารุงสุข 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางพนิดา สมบูรณ (ครู ศรช./ธุรการ) เขารวม
ประชุมวางแผนการดําเนินการจัดการแขงกีฬา "อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ" รวมใจตานยาเสพติด 
ประจําป 2559 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

รวมประชุมวางแผนฯ งานกีฬา อบจ.อําเภอพิบูลยรักษ ป 2559 

 

รวมงานพระราชทานเพลิงศพ ทาน ผอ.ประยงค โคกแดง 

เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมงานพระราชทานเพลิงศพ ทาน ผอ.ประยงค โคกแดง (อดีต ผอ.สนง.กศน.จังหวัด
อุดรธานี) ณ เมรุวัดโพธิสมภรณ ต.หมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 


