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วนันี ้(1 ธ.ค 63) เม่ือเวลา 09.30 น. -11.30 น.  ณ อาคารกิจกรรม ศพอ.ขอนแก่น กลุ่มพฒันาทกัษะ
ชีวิต สอนทกัษะการเรียนรูว้ิชาศิลปะ แก่ผูร้บัฯกลุ่มเกรดเอ โดยการวาดรูประบายสี ตามจิตนาการ 
เพ่ือฝึกทกัษะการใชจ้ินตนาการ ความคิดเชิงสรา้งสรรค ์ โดยมีจนท.ในกลุ่มฯ ใหก้ารแนะน า ฝึกปฎิบตัิ
ในการเรยีนการสอน
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วนันี(้1 ธ.ค. 63) เม่ือเวลา 08.30 -09.30 น. กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต ไดท้  ากิจกรรม home room 
โดยการแยกผูใ้ชบ้ริการ ตามหอนอน ในการพูดคุย สอบถาม ปัญหาและใหค้  าแนะน าในแต่ละวัน 
รวมทัง้แกไ้ขปัญหารายบุคคล การอยู่ร่วมกนัภายในศูนยฯ์ การท าตามกฎระเบียบภายในศูนยฯ์ และ
การดแูลตนเองในสภาพอากาศท่ีเริม่เย็นลงและการปอ้งกนัไวรสัโควิด-19 
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วันนี(้1 ธ.ค. 63) นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ผูอ้  านวยการศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จังหวัดขอนแก่น มอบหมายใหที้มสหวิชาชีพ ศพอ.ขอนแก่น โดยมีพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์
นักพฒันาสังคม และ จนท.ปฎิบัติงานดา้นคนพิการ เขา้ประเมินความพรอ้มคนพิการ เกรด เอ ใน
สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิาร  เพ่ือเขา้มาฝึกอาชีพในศพอ.ขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ณ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ จังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาววารี ปัญจะผลินกุล ผูป้กครอง
สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี และ จนท. น าคนพิการในการดูแล เขา้รบัการ
ประเมิน ในครัง้นี ้

ศพอ.ขอนแก่น ประเมินความพร้อมคนพกิาร (เกรด เอ)
เข้ารับการฝึกอาชีพ ประจ าปี 2564
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มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มี
การเว้นระยะห่าง 5.หม่ันท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้(3 ธ.ค.63) มอบหมายให้
นายบุญเทพ หม่ืนชั่ง และนายวันชนะ ภูแข็ง จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก
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มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มี
การเว้นระยะห่าง 5.หม่ันท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้(2 ธ.ค.63) มอบหมายให้นาง
กรกมล ส าราญวงศ์ และนายเอกราช เดินขุนทด จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก
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home room

วนันี(้2 ธ.ค. 63) เม่ือเวลา 08.30 -09.30 น. กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต ไดท้  ากิจกรรม home room 
โดยการแยกผูใ้ชบ้ริการ ตามหอนอน ในการพูดคุย สอบถาม ปัญหาและใหค้  าแนะน าในแต่ละวัน 
รวมทัง้แกไ้ขปัญหารายบุคคล การอยู่ร่วมกันภายในศูนยฯ์ การท าตามกฎระเบียบภายในศนูยฯ์ และ
การดแูลตนเอง การอบอุ่นรา่งกายในสภาวะอากาศเย็นลง และการปอ้งกนัไวรสัโควิด-19 
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วันนี ้(1 ธ.ค.63) นายนิติ มียิ่ง หัวหนา้กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ไดร้บัมอบหมายจากนางแววดาว อินทรจ์ันทร ์
ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ ใหค้ดัเลือกคนพิการท่ีเขา้รบัการฝึกอบรมวิชาชีพภายในศนูยฯ์ รวมถึงคนพกิารในชมุชน เขา้รบั
การอบรมหลกัสตูร ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านระบบการประชมุทางไกล (Zoom Conference) เพ่ือส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพฒันาศกัยภาพคนพิการดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั AI trainer ท าหนา้ท่ีเตรียมขอ้มลู
เพื่อพฒันา AI ภายใตโ้ครงการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการประกอบอาชีพส าหรบัคนพิการ และ
ส่งเสริมทกัษะดิจิทลั ยกระดบัการจา้งงานคนพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง พก. กับ DEPA และพนัธมิตร
ภาคเอกชน บริษัท วลัแคน โคอะลิชั่น จ  ากัด ผูใ้หบ้ริการจดัเตรียมขอ้มูลและพฒันาปัญญาประดษิฐ์ (AI) เพ่ือ
รองรบัการจา้งงานจากสถานประกอบการ และการส่งเสริมคนพิการสู่การมีงานท าตามมาตรา 35 โดยการอบรม
ดงักล่าวจดัขึน้ ระหว่างวนัท่ี 1 - 2 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตัิ รวมถึงมีการประเมิน
ความรู ้ความเขา้ใจหลงัจากการฝึกอบรม ณ แผนกคอมพิวเตอรก์ราฟิก ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ 
จงัหวดัขอนแก่น 

หลักสูตร ปัญญาประดษิฐ์ (AI)
เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั
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ข้าราชการ จนท. ผู้รับการฝึกอาชพี ศพอ.ขอนแก่น 
ร่วมบริจาคโลหติ กับสภากาชาดไทย

วนันี(้2 ธ.ค. 63) นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เชิญชวนขา้ราชการเจา้หนา้ท่ี ผูร้บัการฝึก
อาชีพคนพกิาร ในศพอ.ขอนแก่น รว่มบรจิาคโลหิตกบัศนูยบ์รกิารโลหิตสภากาชาดไทย จงัหวดัขอนแก่น
ณ ศาลาอเนกประสงค ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น โดยมีขา้ราชการ จนท. ผูร้บัการฝึกอาชีพ และ 
ประชาชน ทั่วไปในเขตอ าเภออบุลรตัน ์รว่มบรจิาค ในครัง้นี ้
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เม่ือเวลา 18.30 น.ของ วนัท่ี 2 ธ.ค.63 นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยพ์ฒันาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น พรอ้มขา้ราชการเจา้หนา้ท่ี ศพอ.ขก. ร่วมกิจกรรม ชอ้ป ชิม ชา ในงาน
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกูเส่ียวและงานกาชาดจงัหวดัขอนแก่น ชมกิจกรรมนิทรรศการหม่อน
ไหม จากตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้ การปลูกหม่อนเลีย้งไหม การสาวไหม ความเป็นมาของผา้ไหม ชม
การร  าบายศรีโดยกลุ่มร  าไทย(ผูสู้งอายุ) และการสาธิตการชงชาใบหม่อน การบรรยาคุณสมบตัิ  พรอ้ม
เสิรฟ์ชาใบม่อน การจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากหม่อนไหม ฯ โดยก าหนดจดังาน ระหว่าง วนัท่ี 29 พ.ย. ถึง
10 ธ.ค. 63 ณ ซุม้กิจกรรมเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกูเส่ียว  และงานกาชาด จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีนายจารกึ เหล่าประเสรฐิ รองผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กียรติมาเป็นประธานในพธีิ ในครัง้นี ้

ชอ้ป ชิม ชา ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกูเสี่ยว และงานกาชาด จงัหวดัขอนแก่น 
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ณ.ลานกิจกรรม ศพอ.ขอนแก่น กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต น าผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเกรด เอ เขา้กิจกรรม
การเรียนรูค้วามฝัน ของฉัน โดยการจบัคู่ เล่าความฝันลงบนกระดาษชารจ์ ผ่านตวัหนังสือ และ
รูปภาพ ตามจินตนาการ โดยมีนกัสงัคมสงเคราะห ์ศพอ.ขก.ใหก้ารแนะน าและส่งเสรมิการเรียนรู ้
ของผูใ้ชบ้รกิารตามแผนงานการพฒันาทกัษะชีวิตของผูใ้ชบ้รกิาร (เกรด เอ) ศพอ.ขอนแก่น    

ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความฝันของฉัน 
แก่กลุ่มผู้ใช้บริการ(เกรดเอ )
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ณ.สวนเกษตร ศพอ.ขอนแก่น นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เย่ียมชมและติดตามผล
การด าเนินงาน กิจกรรมสวนเกษตรกินได ้ตามแผนพฒันาทักษะชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง สวน
เกษตรกินไดก้ลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร (เกรดเอ) ตามการเสรมิสรา้งทกัษะการเกษตรในระดบัพืน้ฐานเพ่ือใหเ้กิด
ความตระหนกัต่อศาสตรเ์กษตร และเสรมิส่งใหมี้การท างานในรูปแบบกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิด ความพรอ้มท่ี
จะพฒันาการเขา้สู่การเป็น Smart Farmer ต่อไป 

เยีย่มชม และติดตามผลการด าเนินงานสวนเกษตรกินได้
กลุ่มผู้ใช้บริการ(เกรดเอ )
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ณ.อาคารฝึกอาชีพ กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เย่ียมชม
ใหก้ าลงัใจ ผูร้บัการฝึกอาชีพ และติดตามผลการเรียนการสอน สอบถามปัญหาอปุสรรค ์ในการเรียน
การสอนของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าและสาขาคอมพิวเตอรก์ราฟิก เพ่ื อวาง
แนวทางในการเรยีนการสอน เตรยีมความพรอ้มทกัษะทางสงัคมและทกัษะอาชีพ  ต่อไป 

เยีย่มชม ให้ก าลังใจ และติดตามผลการเรียนการสอน
กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ
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วันนี(้3 ธ.ค. 63) นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ผูอ้  านวยการศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จงัหวัดขอนแก่น มอบหมายใหน้ายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ พยาบาลเทคนิคช านาญงาน หัวหนา้กลุ่ม
พฒันาทกัษะชีวิต และทีมสหวิชาชีพ ศพอ.ขอนแก่น โดยมีพยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัพฒันา
สงัคม และ จนท.ปฎิบตัิงานดา้นคนพกิาร เขา้ประเมินความพรอ้มคนพิการ เกรด เอ ในสถานคุ้มครอง
และพฒันาคนพิการ  เพ่ือเขา้มาฝึกอาชีพในศพอ.ขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ สถาน
คุม้ครองและพฒันาคนพิการ บางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไกรสร แกว้พิพฒัน ์นักสังคม
สงเคราะหป์ฎิบตัิการ  หวัหนา้กลุ่มคุม้ครองคนพิการ และจนท. ปฎิบตัิงานดา้นคนพิการ น าคนพิการ
ในการดแูล เขา้รบัการประเมิน ในครัง้นี ้

ศพอ.ขอนแก่น ประเมินความพร้อมคนพิการ (เกรด เอ)
เข้ารับการฝึกอาชีพ ประจ าปี 2564



วันที ่4 ธันวาคม 2563

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มี
การเว้นระยะห่าง 5.หม่ันท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้(4 ธ.ค.63) มอบหมายให้
นางสุกัญญา โชคลา และนายปราโมทย์ ชัยกลาง จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



วนันี ้นางแววดาว  อนิทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ จนท. ผู้รับการฝึกอบรมวชิาชีพ
ผู้ใช้บริการ ร่วมจัดกจิกรรม 5 ส. สร้างสรรค์ พฒันาคน พฒันางาน เพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน
ใหเ้กิดบรรยากาศท่ีน่าท างาน อาคาร โรงฝึกอาชีพ เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านกังาน ถูกสุขลกัษณะ ท า
ใหส้ามารถใชศ้กัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ สร้างทศันคติท่ีดีของตนเอง ต่อหน่วยงาน

วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

5 ส. สร้างสรรค ์พัฒนาคน พัฒนางาน 

สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย





วนันี ้(4 ธันวาคม 25863) เวลา 15.00 น. ณ ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น 
นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ผู้อ  านวยการศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น น าทีม ข้าราชการ 
เจา้หนา้ท่ี และผูร้บัการฝึกอบรมวิชาชีพ จดักิจกรรม “ เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ” กิจกรรม
ประกอบดว้ยพิธีวางพานพุม่และพิธีถวายบงัคมหนา้พระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์เพ่ือแสดงออกถึงความจงรกัภกัดี และนอ้ม
ร  าลกึในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาท่ีสดุมิได ้. 



วันที ่7 ธันวาคม  2563

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มี
การเว้นระยะห่าง 5.หม่ันท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้( 7 ธ.ค.63 ) มอบหมายให้
นางสมภาร สมปัญญา และนายวงกต แจ่มปรีชา จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



วันที ่7 ธันวาคม  2563

ประชุมประจ ำเดือน พฤศจิกำยน   คร้ังท่ี 2 /2564
วันนี้( 7 ธ.ค. 63)  เมื่อเวลา 09.00 น -12.00 น. นางแววดาว  อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ

และอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งท่ี 2/2564
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และทบทวนภารกิจ ของ แต่ละกลุ่มฝ่าย ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน 



วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เม่ือเวลา 17.00 น.ของ วนัท่ี 7 ธ.ค.63 นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ
อาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให ้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี กลุ่มพฒันาทักษะชีวิต ร่วม
กิจกรรม ชอ้ป ชิม ชา ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกูเส่ียวและงานกาชาดจงัหวดัขอนแก่น ชม
กิจกรรมนิทรรศการหม่อนไหม จากตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้ การปลกูหม่อนเลีย้งไหม การสาวไหม ความ
เป็นมาของผา้ไหม ชมการร  าบายศรีโดยกลุ่มร  าไทย(ผูสู้งอายุ) และการสาธิตการชงชาใบหม่อน การ 
บรรยายคณุสมบตัิของชาใบม่อน พรอ้มเสิรฟ์ชาใบม่อน การจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากหม่อนไหม ฯ ชมการ
แสดงแฟชั่นโชวผ์า้ไหมชดุพิเศษ จากคณุฟ้าใส เจนนิเฟอร ์ปวีณสุดา แซ่ตั่น ดรูอิน้ 

ณ ซุม้กิจกรรมเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกูเส่ียว  และงานกาชาด จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมี ดร.สมศกัดิ์ จงัตระกุล ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น และนายศรทัธา คชพลายกุต์ รองผูว้่าราชการ
จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กียรติมาเป็นประธาน พรอ้มรว่มชิมชา และ เสวนาในกิจกรรม ครัง้นี ้

"ช้อป ชิม ชา ขอนแก่น High Tea ศรีอีสาน 
สร้างต านาน ชาหม่อนไหม สู่สากล"



วันที ่8 ธันวาคม  2563

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มี
การเว้นระยะห่าง 5.หม่ันท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้( 8 ธ.ค.63 ) มอบหมายให้
นางวันทา ชุมอภัย และนายอนุสรณ์ กุลกลอม จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก





วันที ่8 ธันวาคม  2563



วันที ่9 ธันวาคม  2563

วนันี ้(9 ธ.ค. 63) เม่ือเวลา 10.30 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ
และอาชีพคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น มอบหมายให ้นางสกุญัญา โชคลา และน.ส. วรรณิสาข ์ซาชมุ 
จนท. ศพอ.ขก. ร่วมลงพืน้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ผูป้ระสบปัญหาทางสังคมในพืน้ท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบล
เข่ือนอบุลรตัน ์อ.อบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น พรอ้มกบัหวัหนา้หน่วยงาน ในสงักัด พม.
( OHE HOME ขอนแก่น )



วันที ่9 ธันวาคม  2563

ทกุบ่ายของวนัพธุ ศพอ.ขอนแก่น โดยกลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต น าขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ผูร้บัการฝึก
อาชีพ ผูใ้ชบ้ริการใน ศพอ.ขอนแก่น ร่วมกันออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ี ดีของ จนท. 
ผูใ้ชบ้รกิาร ณ.ลานกิจกรรม ศพอ.ขอนแก่น ส าหรบัวนันี ้เป็นการออกก าลงักายโดยการเตน้แอโรบิค 
ตามจงัหวะเพลง ดว้ยท่าพืน้ฐาน 30 นาที



วันนี(้14 ธค. 63) เม่ือเวลา 08.30 -09.30 น. กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ได้ท ากิจกรรม Home room 
ประจ าวนั พบปะผูใ้ชบ้รกิาร ใหส้าระความรู ้ข่าวสารในปัจจบุนั ใหค้  าแนะน าปรกึษา การอยู่รว่มกนั ปรบัตวั
อยู่ร่วมกัน พฒันาตนเอง การป้องกันโรคติดต่อ สุขอนามัยร่างกาย ทบทวนกฎระเบียบ โดยมีหัวหนา้กลุ่ม
พฒันาทกัษะชีวิต (นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ) และเจา้หนา้ท่ีในกลุ่มฝ่าย ใหค้วามรู ้แนะน า ในวนันี้
โดยมีผูใ้ชบ้รกิารเขา้รว่มกิจกรรมโดยพรอ้มเพรียงกนั ณ อาคารลานกิจกรรม ศพอ.ขอนแก่น    

กิจกรรม Home room ประจ าวนั

วันที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2563



วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์ จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.
คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุด
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มี
การเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส 
และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้( 14 ธ.ค.63 ) มอบหมาย
ให้นางสาวธารารัตน์ ทองโคตรและนายอนุสรณ์ กุลกลอม 
จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหน่วยงาน 



ววัวววกนวท่ีั14 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

เพ่ือเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศนูย์พัฒนาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวดัขอนแก่น
ได้วางแนวทางในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย

1.คัดกรองอาการเส่ียงและวดัไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเม่ืออยู่ใน ศพอ.ขก. 
3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มกีารเว้นระยะห่าง 5.หมัน่ท าความสะอาด

พืน้ผิวสัมผสั และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวนันี(้ 15 ธ.ค.63 ) มอบหมายให้นางวนัทา ชุมอภยั 
และนายปราโมทย์ ชัยกลาง   ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก
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เม่ือเวลา  13.30 น.ของวนันี ้กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ โดย น.ส.ธารารัตน์ ทองโคตร  จนท.กลุ่มฯ 
สัมภาษณ์ และทดสอบ ผู้พิการท่ีมาสมคัรฝึกอาชีพ   สาขา ช่างตัดผมชาย จ านวน 2 คน
พร้อมแจ้งรายละเอียด กฎระเบยีบข้อบงัคับในการเรียน การสอน ให้ผู้ปกครองทราบ

ก่อนน าส่งเข้าแผนก และอาคารหอนอน ต่อไป 
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วนันี ้(15 ธ.ค.63) เม่ือ เวลา 07.00 - 19.00 น. นางสาวเอือ้มพร วงศษ์า นกัสงัคมสงเคราะห ์และ
นายนพรตัน ์มียิ่ง นกัพฒันาสงัคม   ไดร้บัมอบหมายจากผูอ้  านวยการศนูยฯ์ ใหป้ฎิบัติหนา้ท่ีประจ าศนูย์
ช่วยเหลือสงัคม Hot Line สายด่วน 1300 พม.จงัหวดัขอนแก่น ณ บา้นพกัเด็กและครอบครวัจังหวดั
ขอนแก่น เพ่ือให้บริการประชาชนท่ีประสบปัญหาทางสังคม ในภาวะวิกฤติ ตลอด 24 ชั่ วโมง ทั้ง
ให้บริการรับเรื่องรอ้งทุกข์ ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาเบื ้องต้น ให้กั บประชาชนทุก
กลุ่มเปา้หมาย ในทกุประเด็นปัญหาทางสงัคม ผ่านสายด่วน 1300 พรอ้มประสานส่งต่อหน่วยเคล่ือนท่ี
เรว็ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือออกปฏิบตัิการใหค้วามช่วยเหลือ ต่อไป

ศพอ.ขอนแก่น มอบหมายเจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

HOT LINE ❗📞 สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.
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บ่ายวนันี ้ณ.แปลงสวนเกษตร นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผอ.ศพอ.ขอนแก่น เย่ียมชมใหก้ าลงัใจ ผูร้บั
การฝึกอาชีพ กลุ่มเกษตร (เกรด เอ)  และติดตามดผูลผลิตในสวนแปลงเกษตร สอบถามปัญหาอปุสรรค 
และใหค้  าแนะน าใหต้ระหนกัถึงคณุภาพของสินคา้ ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค ก่อนออกจ าหน่าย
สู่ทอ้งตลาด ส าหรบัวนันีช้่วยกนัขนดินท าแปลงปลกูพืช ผกั สวนครวั ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการใชด้ินปลกูผสมปุ๋ ยหมกัท่ีท าเอง ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

สวนเกษตร สมารท์ฟารเ์มอร ์( เกษตรอจัฉรยิะ ศพอ.ขอนแก่น
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เม่ือเวลา 07.00 น.นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ พยาบาลเทคนิคช านาญงาน และนางกรกมล ส าราญวงศ ์
พนกังานธุรการ ส.3 ไดร้บัมอบหมายจากผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ  ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเครื่องบินพระท่ีนั่ งไปยังจังหวั ด
อบุลราชธานี ณ. ท่าอากาศยานขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ส่งเสดจ็ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วันนี ้(๑๗ ธ.ค. ๖๓)ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น จัด กิจกรรมพิธีไหวค้รู 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ เพ่ือใหผู้เ้รยีนแสดงออกถึงความเคารพรกัและระลกึถึงพระคณุของบรูพาจารย์
โดยนางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยัและ
สวดมนต์ จากนัน้ผูเ้รียนน ากล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย ์และกล่าวค าปฏิญาณตน  ประธานเจิมหนงัสือ
เพ่ือเป็นสิรมิงคล ซึ่งในพิธีไหวค้รูนัน้ สิ่งส  าคญัท่ีใชใ้นการไหวค้รูตัง้แต่โบราณมา  นอกจาก ธูปเทียนแลว้ 
ยงัมี ดอกเข็ม ส่ือถึง สติปัญญาเฉียบแหลม  ดอกมะเขือ ส่ือถึง ความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน  หญา้แพรก ส่ือถึง 
ความอดทนและเรียนรูไ้ดเ้รว็  จากนัน้ ผูเ้รียน น าพานดอกไม ้พานเทียนธูปไหวค้รู เพ่ือแสดงความเคารพ 
นบัถือครูท่ีสั่งสอน และในการจดักิจกรรมไหวค้รู  รุน่ท่ี ๖๐ ประจ าปี ๒๕๖๔ นี ้ ศพอ.ขอนแก่น ไดร้บัเกียรติ
จาก น.ส.เสาวลกัษณ ์วิจิตร ผูอ้  านวยการกองยุทธศาสตร ์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิาร ใหเ้กียรติมอบรางวลัใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีรว่มจดัท าพานประกวดแข่งขนัพานไหวค้รู ประเภทความ
สวยงามและประเภทความคิดสรา้งสรรค์ ณ  อาคารลานกิจกรรมศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ 
จงัหวดัขอนแก่น โดยมีขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ผูใ้ชบ้รกิาร เขา้รว่มกิจกรรมโดยพรอ้มเพรียงกนั
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ร่วมประชุมคณะท างานการจัดงานวันคนพกิารสากล 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๓

วนันี ้(๑๗ ธ.ค. ๖๓) เม่ือเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุพระธาตขุามแก่น ชัน้ 2 ศาลากลางจงัวดัขอนแก่น
นางอติภา  ชาฎิโกฏ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ และนายจักรกฤษณ์ ชาฎิโกฏ พยาบาลเทคนิค
ช านาญงาน ได้รบัมอบหมายจากนางแววดาว  อินทรจ์ันทร ์ผูอ้  านวยการศูนย์ ฯ ให้เข้า ร่วมประชุม
คณะท างานการจดังานวนัคนพิการสากล จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๓  ร่วมกับหวัหนา้หน่วยงาน
one home พม.ขอนแก่น โดยมีนายจารกึ เหล่าประเสรฐิ  รองผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในการประชมุ ในครัง้นี ้



วันที ่๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชมุเพือ่ตดิตามผลการด าเนนิงานของ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น

วนันี ้เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการ ศพอ.ขอนแก่น  พรอ้มดว้ย 
หวัหนา้กลุ่มฝ่าย ทกุกลุ่มฝ่าย ใหก้ารตอ้นรบั นางสาวศรีสมพร วีรทตัประภา นกัวิเคราะหง์บประมาณ
ช านาญการพเิศษ ผูอ้  านวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์
กองจดัท างบประมาณดา้นสงัคม ๓   และนางสาวเสาวลกัษณ ์วิจิตร ผูอ้  านวยการ กองยทุธศาสตรแ์ละ
แผนงาน กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ของ ศพอ.ขอนแก่น  รว่มพดูคยุประเด็นปัญหาการด าเนินงานของ ศพอ.ขอนแก่น หลงัจากนัน้ ไดเ้ย่ียม
ชมและใหก้ าลังผูร้บัการฝึกอาชีพตามแผนกต่างๆ พรอ้มเย่ียมชมใหก้ าลังใจ ผูร้บัการฝึกอาชีพ กลุ่ม
เกษตร (เกรด เอ) ในสวนแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ผูร้บัการฝึกอาชีพ 
ใหก้ารตอ้นรบั โดยพรอ้มเพรยีงกนั 



วนันี(้18 ธค. 63) เม่ือเวลา 08.30 -09.30 น. นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผอ.ศพอ.ขอนแก่น  รว่มพบปะพดุคุย
กับผูใ้ชบ้ริการ ในการจดัท ากิจกรรม home room ของกลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต โดยการแยกผูใ้ชบ้ริการ 
ตามหอนอน ในการพดูคยุ สอบถาม ปัญหาและใหค้  าแนะน าในแต่ละวนั รวมทัง้แกไ้ขปัญหารายบุคคล การ
อยู่ร่วมกันภายในศูนยฯ์ ทบทวนกฎระเบียบ และการป้องกันไวรสัโควิด-19 โดยมีหวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะ
ชีวิต (นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ) และเจา้หนา้ท่ีในกลุ่มฝ่าย นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัพฒันาสังคม ใหค้วามรู ้
แนะน า โดยมีผูใ้ชบ้รกิารเขา้รว่มกิจกรรม โดยพรอ้มเพรยีงกนั

กิจกรรม ประจ าวัน
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เชา้น้ี (18 ธ.ค.63)  นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวดัขอนแก่น            
ตรวจเยีย่มการด าเนินงานของอาคารหอนอน ของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อดูความเรียบร้อยของอาคารหอนอน   โดยการก าชบั
จนท.ผูรั้บผดิชอบในอาคารหอนอน ชาย และหญิง  ใหก้ารดูแลความสะอาด  หมัน่ท าความสะอาดพื้นผวิสัมผสั 
ในการเฝ้าระวงัโรคติดต่อ และเพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ต่อไป 
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การเฝ้าระวังโรคตดิต่อ และเพือ่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  ในอาคารหอนอนผู้ใช้บริการ 
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นางสุกญัญา โชคลา พนกังานบริการ ศพอ.ขอนแก่น ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ  
ให้เขา้ประชุมเชิงปฏิบติัการเทคนิคการสอนงานและพฒันาทกัษะชีวิตคนพิการในสถาบนั ซ่ึ งจดัข้ึน
ระหวา่ง วนัท่ี 16  –18 ธนัวาคม 2563 โดยกองคุม้ครองสวสัดิภาพและพฒันาคนพิการ (กคพ.) โดยการจดั
ประชุมคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมสวสัดิการกลุ่มพึ่งพา(Group Home) ท่ีมีจุดมุ่งหมาย
ให้คนพิการในอุปการะของ พก. ให้สามารถดูแลตนเองและปรับตวัอยู่ในสังคมได ้ทั้งน้ี เจา้หน้าท่ีท่ีมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบในการพฒันาศกัยภาพและฝึกทกัษะใหก้บัคนพิการจ าเป็นตอ้งมีทกัษะหรือเทคนิคใหม่ ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ณ ไมแ้กว้ด าเนิน รีสอร์ท จงัหวดัราชบุรี



วันที ่18 ธันวาคม 2563

ศพอ.ขอนแก่น สาธิตการลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตัง้จ าลอง
การเลือกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ให้กับคนพกิารในศูนย ์ฯ 

วันนี้ (18 ธ.ค. 2563) เม่ือเวลา 14.00 น. นางแววดาว  อินทรจ์ันทร ์ผู้อ  านวยการศูนย์พัฒนา
ศกัยภาพและอาชีพคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น มอบหมายใหน้.ส.ธารารตัน ์ทองโคตร อบรม และ
ใหค้วามรูซ้กัซอ้มความเขา้ใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ท่ี
จะมีขึน้ ในวนัท่ี 20  ธ.ค. 63 นี ้ เพ่ือสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั(ส.อบจ.)  และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (นายก อบจ.) โดยมีการสาธิตการ
ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตัง้จ  าลองดว้ย ทัง้นีเ้พ่ือใหค้นพิการใน ศพอ.ขอนแก่น   ไดท้ราบขัน้ตอน
ในการลงคะแนน และปฏิบตัิ อย่างถกูตอ้ง ต่อไป 



วันที ่18 ธ.ค. 2563

วันท่ี  18 ธันวาคม 2563  นางอติภา ชาฎิโกฏ ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น
สาขา ศพอ.ขอนแก่น  พรอ้มดว้ย นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ พยาบาลเทคนิคช านาญงาน หวัหน้ากลุ่ม
พฒันาทกัษะชีวิต และนส.เอือ้มพร วงศษ์า นกัสงัคมสงเคราะห ์ลงพืน้ท่ีเพ่ือสอบขอ้เท็จจรงิผูป้ระสบ
ปัญหาทางสงัคม เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเงินอดุหนนุสงเคราะห ์ณ เทศบาลแก่นฝาง  อ.บา้นฝาง 
จ.ขอนแก่น

ศนูยบ์รกิารคนพิการจงัหวดัขอนแก่น สาขา ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและ
อาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ลงพืน้ที่สอบขอ้เท็จจรงิผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม 



วันที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหน่วยงาน 

นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
ไดว้างแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย

1.คัดกรองอาการเส่ียงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 
3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 

5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด 
ส าหรับวันน้ี ( 18 ธ.ค.63 ) มอบหมายให้นายณัฐพล เทพสุคนธ์ และเกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ

จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก





วันที ่21 ธ.ค. 2563

นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ ก าชบัจนท.จดุคดักรองประจ าวนั 
ใหค้วามรูผู้ม้าติดต่อราชการ ผูใ้ชบ้รกิาร ขา้ราชการ จนท. ศพอ. ขอนแก่น ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั เวน้
ระยะห่าง หลีกเล่ียงท่ีแออดั ลา้งมือบ่อย ๆ สแกนไทยชนะเม่ือเขา้สู่พืน้ท่ีสาธารณะ ซึง่จะเป็นมาตรการ

ส าคญัในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโรคในท่ีอ่ืน ๆ  ส  าหรบัวนันี ้( 21ธ.ค.63 ) มอบหมายให้
นายคมชิต กนกนิธิวงศแ์ละนายเอกราช เดินขนุทด  ประจ าจดุคดักรองหนา้ทางเขา้ ศพอ.ขก



วนันี(้21 ธค. 63) เม่ือเวลา 08.30 -09.30 น. นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ผอ.ศพอ.ขอนแก่น  มอบหมายให้
หวัหนา้กลุ่มพฒันาทักษะชีวิต (นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ) และเจา้หนา้ท่ีในกลุ่มฝ่าย นักสังคมสงเคราะห ์
นกัพฒันาสงัคม พบปะพดุคยุกบัผูใ้ชบ้รกิาร ในการจดัท ากิจกรรม home room โดยการพดูคยุ เก่ียวกบั
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสัโควิด-19 ในปัจจบุนั รว่มถึงการก าชบัเก่ียวกบัมาตราการปอ้งกนั การลา้งมือ
โดยสบู่หรอืแอลกอฮอล ์การสวมหนา้กากอนามยั หลีกเล่ียงการไปสถานท่ี ท่ีมีผูค้นจ านวนมากและพยายาม
รกัษาการเวน้ระยะห่าง เพ่ือเป็นการปอ้งกนัไวรสัโควิด - 19 โดยมีผูใ้ชบ้รกิารใน ศพอ.ขอนแก่น 
เขา้รว่มกิจกรรม ฯ   โดยพรอ้มเพรยีงกนั

กิจกรรม ประจ าวัน

วันที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2563



วันที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ มอบหมายให ้นางสาววิภาวดี ประกอบผลนกัพัฒนาสงัคม
ช านาญการ และนางสาวกาญจนา พงสะเดา นกัพฒันาสงัคมช านาญการศพอ.ขอนแก่น เขา้รว่มประชุม 
conference ผ่านระบบ Zoom Meeting จากศูนยป์ฎิบตัิการ ฯ  ในเรื่องแนวทางการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรสัโคโลนา 2019 ในหน่วยงาน และเร่งรดัการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ฯ
จากศูนยป์ฎิบตัิการ พก.(Dep War Room) ชัน้ 1 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กทม. โดยมี นส. วรยิาภรณ ์พรนภดล ผูอ้  านวยการกองส่งเสรมิสิทธิและสวสัดิการคนพิการ เป็นประธาน
ในการประชมุ ฯ 



ววัวววกนวท่ีั14 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

วนันี ้(22 ธ.ค.63) เม่ือ เวลา 10.30 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ เย่ียมชม
และใหก้ าลงัใจเจา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบตัิหนา้ท่ีประจ าศนูยช์่วยเหลือสงัคม Hot Line สายด่วน 1300 พม.
จังหวัดขอนแก่น ณ บา้นพกัเด็กและครอบครวัจังหวัดขอนแก่น ในการใหบ้ริการประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาทางสงัคม ในภาวะวิกฤติ ตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้ใหบ้รกิารรบัเรื่องรอ้งทกุข ์ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน า 
และแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ ใหก้ับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในทุกประเด็นปัญหาทางสงัคม ผ่านสาย
ด่วน 1300 พรอ้มประสานส่งต่อหน่วยเคล่ือนท่ีเรว็ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือออกปฏิบตัิการใหค้วาม
ช่วยเหลือ ต่อไป

ผอ.ศพอ.ขอนแก่น เยีย่มชมให้ก าลังใจ จนท.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

HOT LINE ❗📞 สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.

วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2563



วันที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ขอขอบคณุ นายจิรทีปต ์ ลีต้ระกลู 
รองประธานหอการคา้จงัหวดัขอนแก่น  นายธีรยทุธ อินทรจ์นัทร ์และ นางจิตรประสงค ์นาครนิทร ์
โดยนางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เป็นสะพานบญุใหก้บัผูบ้รจิาค ในการบรจิาคผา้ห่ม
กันหนาวใหก้ับผูพ้ิการในศูนย ์ฯ จ านวน 30 ผืน ขออนุโมทนาบุญกุศลในครัง้นี ้จงดลบันดาลใหคุ้ณและ
ครอบครวั และบุคคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสุขสวสัดิ์ เจริญรุ่งเรือง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัย์
ศฤงคาร บรวิาร  มิตรสหายท่ีดีน าพาความสขุ ความเจรญิมาให ้มีโชคลาภ มีสขุภาพดี แข็งแรงอายยืุนนาน 
ปราศจากศตัรูผูค้ิดรา้ยและภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใดขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการ ดว้ยเทอญ



วันที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ขอขอบคณุ นายจิรทีปต ์ ลีต้ระกลู 
รองประธานหอการคา้จงัหวดัขอนแก่น โดยนางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เป็นสะพานบญุ
ใหก้บัผูบ้รจิาค ในการบรจิาคผา้ห่มกนัหนาว ใหก้บัผูพ้ิการในศนูย ์ฯ จ านวน 10 ผืน เป็นเงิน 1,000.- บาท 
(หนึ่งพนับาทถว้น) ขออนโุมทนาบญุกศุลในครัง้นี ้จงดลบนัดาลใหค้ณุและครอบครวั และบคุคลอนัเป็นท่ี
รกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสขุสวสัดิ์ เจรญิรุง่เรือง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร บริวาร  มิตรสหายท่ีดี
น าพาความสุข ความเจริญ มาใหมี้โชคลาภ มีสขุภาพดี แข็งแรงอายยืุนนาน ปราศจากศตัรูผูค้ิดรา้ยและ
ภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใดขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการ ดว้ยเทอญ



วันที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ขอขอบคณุ นายธีรยทุธ อินทรจ์นัทร ์
โดยนางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เป็นสะพานบญุใหก้บัผูบ้รจิาค ในการบรจิาคผา้ห่ม
กนัหนาวใหก้บัผูพ้กิารในศนูย ์ฯ จ านวน 10 ผืน เป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) ขออนโุมทนาบญุ
กศุลในครัง้นี ้จงดลบนัดาลใหคุ้ณและครอบครวั และบุคคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสุขสวสัดิ ์
เจริญรุ่งเรือง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร บริวาร  มิตรสหายท่ีดีน าพาความสุข ความเจริญมาให ้มี
โชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรงอายุยืนนาน ปราศจากศตัรูผูค้ิดรา้ยและภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใด
ขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการ ดว้ยเทอญ



วันที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น ขอขอบคณุ นางจิตรประสงค ์นาครนิทร ์
โดยนางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เป็นสะพานบญุใหก้บัผูบ้รจิาค ในการบรจิาคผา้ห่ม
กนัหนาวใหก้บัผูพ้กิารในศนูย ์ฯ จ านวน 10 ผืน เป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) ขออนโุมทนาบญุ
กศุลในครัง้นี ้จงดลบนัดาลใหคุ้ณและครอบครวั และบุคคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสุขสวสัดิ ์
เจริญรุ่งเรือง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร บริวาร  มิตรสหายท่ีดีน าพาความสุข ความเจริญมาให ้มี
โชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรงอายุยืนนาน ปราศจากศตัรูผูค้ิดรา้ยและภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใด
ขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการ ดว้ยเทอญ









วนันี(้23 ธ.ค.63) เม่ือเวลา 13.30 น.-16.00 น. นางอติภา ชาฎิโกฏ ผูอ้  านวยการศนูยบ์รกิาร
คนพิการจังหวัดขอนแก่น สาขา ศพอ.ขอนแก่น ไดร้บัมอบหมายจากนางแววดาว  อินทรจ์ันทร์
ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ ใหป้ระชุมรว่มกบัคณะกรรมการก ากับดแูลการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหา ทาง
สงัคม ตามภารกิจ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในการพิจาณาใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสังคมท่ีไดด้  าเนินการสอบขอ้เท็จจริงแลว้ ณ หอ้งประชุมแก่นภูมิ 2 
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีน.ส.ปุณญณุช พิมพแ์สง นักพัฒนาสังคมช านาญการพิ เศษ
รกัษาการแทน พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์เป็นประธานในการประชมุ

วนัท่ี  23  ธนัวาคม  พ.ศ.   2563

ประชุมเพือ่พจิารณาใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม



วันที ่25 ธ.ค. 2563

นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ ก าชบัจนท.จดุคดักรองประจ าวนั 
ใหค้วามรูผู้ม้าติดต่อราชการ ผูใ้ชบ้รกิาร ขา้ราชการ จนท. ศพอ. ขอนแก่น ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั เวน้
ระยะห่าง หลีกเล่ียงท่ีแออดั ลา้งมือบ่อย ๆ สแกนไทยชนะเม่ือเขา้สู่พืน้ท่ีสาธารณะ ซึง่จะเป็นมาตรการ

ส าคญัในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโรคในท่ีอ่ืน ๆ  ส  าหรบัวนันี ้(25 ธ.ค.63 ) มอบหมายให้
ว่าท่ีร.อ.วชัระ  มาตคเูมือง และนายเอกราช เดินขนุทด ประจ าจดุคดักรองหนา้ทางเขา้ ศพอ.ขก



วันที ่25 ธ.ค. 2563

วันนี ้( 25 ธ.ค. 63)  นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ ผูอ้  านวยการศูนยฯ์  ไดม้อบหมายให ้
นางสาวธารารตัน ์ทองโคตร  ต  าแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห ์ชัน้ 2 และปราโมทย ์ชยักลาง ผูร้บัการฝึก
อาชีพ ศพอ.ขก.ท่ีไดร้บัการคดัเลือก ฯ เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการการเตรียมความพรอ้มและพฒันา
ศักยภาพของคนพิการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าด้านการจัดเตรียมขอ้มูลส าหรับพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ท่ีจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 25  – 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด ์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการอบรมในครัง้ ไดร้บัเกียรติจาก นางสาวสราญภทัร อนุมตัิราชกิจ 
อธิบดีกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร มาเป็นประธานในพธีิเปิดการอบรม ฯ



วันที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ขอขอบคณุ คณุเอือ้มเดือน รตันปราสาทกุล
โดยนางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ เป็นสะพานบญุใหก้บัผูบ้รจิาค ในการบริจาคเสือ้กนัหนาว
ใหก้บัผูพ้กิารในศนูย ์ฯ ขออนโุมทนาบญุกศุลในครัง้นี ้จงดลบนัดาลใหค้ณุและครอบครวั และบคุคลอนัเป็น
ท่ีรกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสขุสวสัดิ์ เจรญิรุ่งเรือง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร บริวาร  มิตรสหายท่ีดี
น าพาความสขุ ความเจรญิมาให ้มีโชคลาภ มีสขุภาพท่ีดี แข็งแรงอายยืุนนาน ปราศจากศตัรูผูค้ิดรา้ย  
และภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใดขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการ ดว้ยเทอญ



วันที ่28 ธ.ค. 2563

นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ ก าชบัจนท.จดุคดักรองประจ าวนั 
ใหค้วามรูผู้ม้าติดต่อราชการ ผูใ้ชบ้รกิาร ขา้ราชการ จนท. ศพอ. ขอนแก่น ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั 
เวน้ระยะห่าง หลีกเล่ียงท่ีแออดั ลา้งมือบ่อย ๆ สแกนไทยชนะเม่ือเขา้สู่พืน้ท่ีสาธารณะ ซึง่จะเป็น

มาตรการส าคญัในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโรคในท่ีอ่ืน ๆ  ส  าหรบัวนันี ้(28 ธ.ค.63 ) มอบหมายให้
นางสาวเอือ้มพร วงศษ์าและนายเอกราช เดินขนุทด ประจ าจดุคดักรองหนา้ทางเขา้ ศพอ.ขก



วันที ่29 ธ.ค. 2563

เม่ือวนัท่ี 25 ธ.ค.63 นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผอ.ศพอ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสรมิ
การเรียนรูสู้่การด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ ในกิจกรรมวันส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปี ใหม่ กิจกรรม
ประกอบดว้ย เป็นการประกวดเขียนการด์อวยพรปีใหม่ของผูร้บัการฝึกอาชีพ และการละเล่นของผูร้บั
การฝึกอาชีพ สนุกสนานกับซุม้รางวัลของแต่ละกลุ่มฝ่าย ประกอบดว้ยซุม้ปาลูกโป่งของกลุ่มพฒันา
ทกัษะอาชีพ /ซุม้สอยดาว ของกลุ่มบรหิาร /ซุม้ทายตวัเลขมากกว่า นอ้ยกว่า ของกลุ่มพัฒนาทกัษะชีวิต 
และซุม้จับสีเส่ียงโชคของกลุ่มวิชาการและแผนงาน โดยมีของรางวัลมากมายในแต่ละซุม้ พรอ้ม
รบัประทานอาหารเย็นดว้ยกนั และจบัฉลากแลกของขวญัใหก้บั จนท.และผูร้บัการฝึกอาชีพ ซึ่งการจดั
กิจกรรมในครัง้นี ้ศพอ.ขก.ไดต้ัง้จดุคดักรองทกุคนท่ีเขา้รว่มกิจกรรมอย่างเครง่ครดั เพ่ือเป็นการเฝา้ระวงั
โรคไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีก าลงัระบาดในขณะนี้



วันที ่29 ธ.ค. 2563

วนัน้ี เม่ือ เวลา 09.30 น. ณ.หอ้งแก่นเมือง ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น  นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ 
ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น เขา้ร่วมการประชุม

หวัหนา้ส่วนราชการ ฯ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าเดือนธนัวาคม 2563 คร้ังท่ี 12/2563 เพื่อรับมอบนโยบาย 
ตามแผนการด าเนินงานของจงัหวดัขอนแก่น โดยมีนายสมศกัด์ิ จงัตระกลุ  ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น 

เป็นประธานในการประชุม ฯ ในคร้ังน้ี 



วันที ่29 ธ.ค. 2563

นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ มอบหมาย จนท.จดุคดักรองประจ าวนั 
ใหค้วามรูผู้ม้าติดต่อราชการ ผูใ้ชบ้รกิาร ขา้ราชการ จนท. ศพอ. ขอนแก่น ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั 
เวน้ระยะห่าง หลีกเล่ียงท่ีแออดั ลา้งมือบ่อย ๆ สแกนไทยชนะเม่ือเขา้สู่พืน้ท่ีสาธารณะ ซึง่จะเป็น

มาตรการส าคญัในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโรคในท่ีอ่ืน ๆ  ส  าหรบัวนันี ้(29 ธ.ค.63 ) มอบหมายให้
นายนพรตัน ์มียิ่ง และนายแมน้ แปน้เชือ้ ประจ าจดุคดักรองหนา้ทางเขา้ ศพอ.ขก
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