
  



  

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย (ครูศูนยการเรียนชุมชน/ครู ปวช.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



 

กศน.ตําบลนาทราย สอนการเรียนรู�โครงงานสิ่งประดิษฐ� 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ การเรียนรูโครงงาน เรื่อง การประดิษฐดอกไมมหัศจรรย
จากหลอดพลาสติก ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

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 29 ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2560 งานประชาสัมพันธไดทําหนาที่เปนสื่อกลางใน
การเผยแพรขอมูล 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 

 

กศน.ตําบลนาทราย  ศึกษาแหล�งเรียนรู�ฯ ตะกร�าไม�ไผ� 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ การเรียนรูของศูนยการเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมฯ เรื่อง การสานตะกราจากไมไผ ณ แหลงเรียนรู หมูที่ 1 
บานนาทราย ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กศน.ตําบลดอนกลอย ส�งเสริมการอ�านชาวตลาด 
เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน. (ดวนที่สุด)  

ที่ ศธ 0210.122/7062 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายใหสํานักงาน กศน. ดําเนินการจัดบริการสงเสริมการอาน เพ่ือการเรียนรูใหกับ
ชาวตลาด ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ 
สํานักงาน กศน. ไดจัดทําโครงการ "หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปงบประมาณ 2560  
มีเปาหมายใหสํานักงาน กศน.กทม. และสํานักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการจัดทํา
หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาดใหเปนตนแบบ จังหวัดละ 1 แหง รวมทั้งส้ิน 77 แหง 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู กศน.ตําบลดอนกลอย จัดกิจกรรม 
"หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ณ ตลาดนัดคลองถมทุกวันจันทร (เด่ินปอม) หมูที่ 7 
ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 



  

กศน.ตําบลบ�านแดง ส�งเสริมการอ�านชาวตลาด 
เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน. (ดวนที่สุด)  

ที่ ศธ 0210.122/7062 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายใหสํานักงาน กศน. ดําเนินการจัดบริการสงเสริมการอาน เพ่ือการเรียนรูใหกับชาว
ตลาด ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ 
สํานักงาน กศน. ไดจัดทําโครงการ "หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปงบประมาณ 2560  
มีเปาหมายใหสํานักงาน กศน.กทม. และสํานักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการจัดทํา
หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาดใหเปนตนแบบ จังหวัดละ 1 แหง รวมทั้งส้ิน 77 แหง 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู กศน.ตําบลบานแดง และบรรณารักษ 
จัดกิจกรรม "หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ณ ตลาดนัดคลองถม (หนาวัดพระแทน) 
ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.ตําบลดอนกลอย ศึกษาแหล�งเรียนรู�ฯ 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
การปลูกมะเขือ และพริก ณ สวนเกษตร คุณแม อรณริน มีบุญ ตําบลดอนกลอย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 



 

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.ตําบลนาทราย จัดซ้ือขยะและคัดแยกฯ จากต�นทาง 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน และแปลงขยะให
เปนมูลคาในรูปแบบฌาปนกิจกองทุนขยะตําบลนาทราย ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะตนทางของ กศน.ตําบลนาทราย ณ หมูที่ 9 บานทรายศรีวิไล ตําบล
นาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กศน.ตําบลนาทราย ส�งเสริมการอ�านชาวตลาด 
เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน. ด(วนที่สุด)  

ที่ ศธ 0210.122/7062 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายใหสํานักงาน กศน. ดําเนินการจัดบริการสงเสริมการอาน เพ่ือการเรียนรูใหกับชาว
ตลาด ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ 
สํานักงาน กศน. ไดจัดทําโครงการ "หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปงบประมาณ 2560  
มีเปาหมายใหสํานักงาน กศน.กทม. และสํานักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการจัดทํา
หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาดใหเปนตนแบบ จังหวัดละ 1 แหง รวมทั้งส้ิน 77 แหง 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะบุคลากรครู กศน.ตําบลนาทราย จัดกิจกรรม 
"หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ณ ตลาดนัดคลองถมทุกวันพุธ (โรงเรียนนาทรายน้ํา
รอด) หมูที่ 2 บานน้ํารอด ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

เม่ือวันท่ี 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2560 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นํา
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ใน
ระหวางวันท่ี 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2560 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและผูเขารวมโครงการฯ มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข ณ หองประชุมหองสมุด ช้ัน 2 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ /วัดปาสามัคคีสันติธรรม /หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ 
เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 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 หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ 

เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/1690 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามผลการประชุม
คณะรั ฐมนตรี  เ ม่ือ วันที่  22  พฤศจิกายน 2559 พลเอกประยุทธ  จันทร โอชา 
(นายกรัฐมนตรี) ไดกําหนดใหหนวยงานราชการ ใหบุคคลออกกําลังกาย สัปดาหละครั้ง 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรง มีความต่ืนตัวในการทํางาน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหหนวยงาน สถานศึกษา ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติ
เพ่ือเปนแบบอยางใหนักศึกษา และประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและ
คุณคาของการมีสุขภาพดี นั้น 

กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  รวมกับหนวยงานราชการในอําเภอพิบูลยรักษ  
จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายทุกวันพุธ ชวงเวลา 15:00 - 16:30 น. 
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.ตําบลบานแดง สอนวิธีทําโครงงานส่ิงประดิษฐ 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงาน เรื่อง มหัศจรรยเครื่องดูดฝุน 
ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

ทําบุญถวายภัตตาหารเพลฯ ป 2560 

เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือขายในเขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลยรักษ รวมทําบุญ
ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 5 รูป โดยมีนายจรูญ วิริยะสังวร 
(นายอําเภอพิบูลยรักษ) เปนประธานในพิธีฯ ครั้งนี้ดวย ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 



 

การฝกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนตายภัยยาเสพติด (ย.อส.) 

เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 ท่ีผานมา ตามท่ีหนังสือท่ีวาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี  
ท่ี อด 1818/181 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2560 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ จะดําเนินการฝกอบรมเยาวชน
อาสารักษาดินแดนตายภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจําปงบประมาณ 2560 ระหวางวันท่ี 31 มกราคม 
- 3 กุมภาพันธ 2560 ณ บริเวณหอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ โดยกลุมเปาหมายท่ีเขาอบรม คือ
เยาวชนในพื้นท่ีอําเภอพิบูลยรักษ จํานวน 50 คน 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรทุกคนและนักศึกษาทุกระดับ จํานวน 50 คน 
เขารวมการฝกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) ณ บริเวณหอประชุม
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.ตําบลนาทราย ศึกษาเร่ืองการปลูกเห็ดฯ 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยการเรียนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมฯ เรื่อง การปลูกเห็ดนางฟาภูฏาน และ
เห็ดนางฟานางรม ณ แหลงเรียนรู หมูที่ 7 บานถอนนาเพลิน ตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กศน.ตําบลดอนกลอย สงเสริมการอานชาวตลาด 

เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน. (ดวนที่สุด)  
ที่ ศธ 0210.122/7062 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายใหสํานักงาน กศน. ดําเนินการจัดบริการสงเสริมการอาน เพ่ือการเรียนรูใหกับชาว
ตลาด ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ 
สํานักงาน กศน. ไดจัดทําโครงการ "หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปงบประมาณ 2560  
มีเปาหมายใหสํานักงาน กศน.กทม. และสํานักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการจัดทํา
หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาดใหเปนตนแบบ จังหวัดละ 1 แหง รวมทั้งส้ิน 77 แหง 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะบุคลากรครู กศน.ตําบลดอนกลอย  
จัดกิจกรรม "หองสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด" ณ ตลาดนัดคลองถมทุกวันจันทร (เด่ิน
ปอม) หมูที่ 7 ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมงานเล้ียงสังสรรคและแลกเปล่ียนของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปใหม 
ป 2560 (ที่ผานมา) ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

เลี้ยงสังสรรคและแลกเปลี่ยนของขวัญ ประจําป 2560 



 

เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 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 

 

กศน.ตําบลนาทราย ศึกษาแหลงเรียนรูมะนาว 

เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยการเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมฯ เรื่อง การปลูกมะนาวในทอปูนซีเมนต (พันธุพิจิตร) ณ แหลงเรียนรูสวน
มะนาวพอตาแกว หมูที่ 11 บานมีชัยพัฒนา ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี



 

รับการตรวจสอบการควบคุมภายในฯ ปงบประมาณ 2560 

เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/206 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ดวยฝายตรวจสอบภายใน 
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ไดรับนโยบายจากผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ใหดําเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน การวางแผน กํากับและติดตาม 
สงเสริมการดําเนินการปฏิบัติเก่ียวกับงานเอกสารธุรการ เอกสารเบิกจายงบประมาณของ 
กศน.อําเภอ ประจําปงบประมาณ 2560 ตลอดจนเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามคําส่ังของ 
กศน.อําเภอ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ ตางๆ ของทางราชการ
หรือไมนั้น เพ่ือใหหนวยงาน กศน.อําเภอทุกแหงในสังกัดไดดําเนินการตามขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติตางๆดวยความถูกตอง ไมใหเกิดความเส่ียงหรือใหเกิดความเส่ียงนอย 
เพ่ือใหงานเอกสารธุรการและเอกสารเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีศักยภาพเปนระบบ
และเกิดประสิทธภิาพสูงสุด ในการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการตอไป 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครูและบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว ทําหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ เพ่ือรับการตรวจสอบการควบคุมภายใน 
การวางแผน กํากับและติดตาม ประจําปงบประมาณ 2560 ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

รับการนิเทศ กศน.ตําบลดอนกลอย ครั้งท่ี 2/2560 

เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดรับ
การนิเทศ กศน.ตําบล คร้ังที่ 2 ปงบประมาณ 2560 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ คือ นางสาวศิริพร 
จันทะศรี (นักจัดการงานท่ัวไป) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ, ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู, ดานการมีสวนรวม เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาแกไขปรับปรุงสวนที่ขาด เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพแกผูรับบริการในทุกๆดาน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  
ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

รับการนิเทศ กศน.ตําบลบานแดง ครั้งที่ 2/2560 

เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดรับ
การนิเทศ กศน.ตําบล คร้ังที่ 2 ปงบประมาณ 2560 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ คือ นางสาวศิริพร 
จันทะศรี (นักจัดการงานทั่วไป) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ, ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู, ดานการมีสวนรวม เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาแกไขปรับปรุงสวนที่ขาด เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพแกผูรับบริการในทุกๆดาน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ณ กศน.ตําบล
บานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

กศน.ตําบลนาทราย ติวเขมเดิมเต็มความรูฯ 

เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการเรียนรู การติวเขมเติมเต็มความรู และทบทวนบทเรียน ณ กศน.
ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

รวมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกขอสอบฯ ภาคเรียนท่ี 2/2559 

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/215 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ดวยสํานักงาน 
กศน.จังหวัดอุดรธานี กําหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกขอสอบ
รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และการคัดเลือกขอสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2560 
ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายวีระชัย เชี่ยวชาญ (ครู กศน.
ตําบลดอนกลอย), นายสกล บุญพา (ครู ศรช./ปวช.), นายเฉลิมพล ทาปลัด (ครู 
ศรช./ปวช.) และนางสาวธีราภรณ พรหมแสงใส (ครู ศรช./ปวช.) เขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการคัดเลือกขอสอบฯ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุม
บานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

 

รับการนิเทศ กศน.ตําบลนาทราย ครั้งท่ี 2/2560 
เม่ือวันที ่10 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดรับ
การนิเทศ กศน.ตําบล ครั้งที่ 2 ปงบประมาณ 2560 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ คือ นางสาวศิริพร 
จันทะศรี (นักจัดการงานทั่วไป) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ, ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู, ดานการมีสวนรวม เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาแกไขปรับปรุงสวนที่ขาด เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพแกผูรับบริการในทุกๆดาน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  
ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กิจกรรมออกกําลังกายในทุกวันพุธ 
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 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 นั้น 

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

 

"หองสมุดเคล่ือนท่ีสําหรับชาวตลาด" 

เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน. ดวน
ที่สุด ที่ ศธ 0210.122/7062 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีนโยบายใหสํานักงาน กศน. ดําเนินการจัดบริการสงเสริมการอาน เพื่อ
การเรียนรูใหกับชาวตลาด ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในการนี้ สํานักงาน กศน. ไดจัดทําโครงการ "หองสมุดเคลื่อนที่สําหรับ
ชาวตลาด" ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยในปงบประมาณ 2560 มีเปาหมายใหสํานักงาน กศน.กทม. และสํานักงาน กศน.
จังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการจัดทําหองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดใหเปนตนแบบ 
จังหวัดละ 1 แหง รวมทั้งสิ้น 77 แหง 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางสาวอรวรรณ ศาลา (บรรณารักษ)  
จัดกิจกรรม "หองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด" ณ ตลาดนัดคลองถม (หนาวัดพระ
แทน) ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

ศส.ปชต. ประชุมจัด้ัง ศส.ปชอ.พบร. 

เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับคณะ 
กกต.จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดต้ังศูนยสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ังอําเภอพิบูลยรักษ และคัดเลือกหมูบาน/ชุมชนไมขายเสียง
ตนแบบ และคัดเลือกคณะกรรมการ ศส.ปชอ. จากตัวแทนคณะกรรมการ ศส.ปชต. แตละ
ตําบลที่เขารวมประชุม ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กศน.ตําบลดอนกลอย สอนวิธีการจัดการขยะ 

เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงาน เรื่อง การจัดการขยะ ณ กศน.ตําบลดอนกลอย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กศน.ตําบลดอนกลอย สอนวิธีทําระบบนํ้าฯ 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยการเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมฯ เรื่อง การทําระบบน้ําหยดแบบประหยัดในการ
ปลูกมัลเบอรรีเพื่อขยายผลสูชุมชน ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี

 

ประชุมประจําสัปดาหที่สาม เดือนกุมภาพันธ 2560 

เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่สาม เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560 เพ่ือ
ซักซอมแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินกิจกรรมประชุมจัดต้ัง ศส.ปชอ. และการดําเนินกิจกรรม
รณรงคหมูบานไมขายเสียงฯ และการวางแผนเตรียมการนิเทศฯ การจัดกิจกรรม/โครงการที่
เก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 และเตรียมความพรอมใน
การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี


