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ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานภูมิภาคภายใต้สังกัดกอง
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ โดยมีภารกิจในการเตรียมความพร้อมทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพตามศักยภาพ
และความต้องการของคนพิการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคนพิการ 
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น และเป็นศูนย์บริการ 
คนพิการจังหวัด สาขา โดยขับเคลื่อนงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรและศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือให้คนพิการด ารงชีวิตในสังคมได้ ”  
 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนงานเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์ “ DEP ” 7 Flagship เร่งด่วน : โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
“เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม” ภายใต้ Flagship ที่ 3 , 
4 , 5 และ 6 รวมถึงการมีปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19  
ในรูปแบบการด าเนินงานแบบ New normal เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย  
 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป และสุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรทุกคนของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมแรง
ร่วมใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายและ
ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง . 

             
(นางแววดาว อินทร์จันทร์) 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
เมษายน 2564 
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การสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพเดิมได้ด าเนินการในรูปแบบการจัดตั้งสถานสงเคราะห์  
เพ่ือรับบุคคลผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484  ที่มีร่างกายทุพพลภาพหรือเจ็บป่วย
เรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายได้ อุปการะเลี้ยงดู ต่อมาได้ขยายการสงเคราะห์ออกไปถึงคนพิการทุพพลภาพ  
ที่ไร้ญาติขาดที่พ่ึง โดยรับไว้เลี้ยงดูและฝึกอาชีพ เพ่ือป้องกันมิให้คนเหล่านั้นเที่ยวเร่รอนขอทาน รบกวนสังคม 
แต่ยังมีคนพิการอีกจ านวนมากที่รอรับบริการจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในสวัสดิภาพและความ
เป็นอยู่ของคนเหล่านั้นมิให้เป็นภาระสังคม  โดยรัฐบาลให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และจัดให้มีบริการฝึกอาชีพ
ตามแนวถนัด เพ่ือให้สามารถท างานได้มีรายได้เลี้ยงตนเองตามอัตภาพ 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2513 – 2514  จากการส ารวจข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศพบว่า คนพิการ
ในชนบทมีจ านวนมากขึ้น เป็นล าดับ กรมประชาสงเคราะห์ และจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ
คนพิการจังหวัดขอนแก่น ชั่วคราวในบริเวณนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2515 บนเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 11.49 ตารางเมตร 

ต่อมาในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แบ่งส่วนราชการ และ
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จึงท าให้ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการ
ขอนแก่น ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมี
ค าสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ 349/2560  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม  2560 ให้ยกเลิกชื่อ
“ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น” และให้ใช้ชื่อ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด
ขอนแก่น” ในปี 2560 ภายใต้สังกัดกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปัจจุบัน. 

 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา ส่วนที่ 1 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ เลขที่ 76 หมู่ที่ 9 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40250  โทรศัพท์ 0 4342 1252  โทรสาร 0 4342 1320  

 

 
แผนที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

 

เนื้อที่จ านวน  20  ไร่   มีอาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ             ติดกบันิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 

ทิศใต้                 ติดกับส านักงานเทศบาลต าบลโคกสูง 

ทิศตะวันออก       ติดกับกับนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 

ทิศตะวันตก         ติดกับชุมชนบ้านโคกสู 

ทิศตะวันออก       ติดกับกับนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์  

ทิศตะวันตก         ติดกับชุมชนบ้านโคกสูง 

 

1.2 สถานที่ตั้ง ส่วนที่ 1 
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แผนที่ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
 

 
A1 – A5 B1 – B9 C1 – C10 D1 – D12 

A1: บ้านพักเจ้าหน้าที ่
A2: โรงจอดรถ 
A3: ศูนย์บริการ สาขา 
A4: อาคารผลิตภณัฑ ์
A5: กลุ่มวิชาการและ 
     แผนงาน 

B1: กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 
B2: แผนกอิเล็กทรอนิกส ์
B3: แผนกไฟฟ้า 
B4: แผนกคอมพิวเตอร์  
     ปวช. 3 ปี 
B5: ซ่อมวิลแชร ์
B6: อาคารเอนกประสงค ์
B7: แผนกตัดผมชาย 
B8: บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 
B9: ห้องน้ า 
 

C1: อาคารอ านวยการ 
C2: ศาลา 
C3: ห้องพัสด ุ
C4: บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 
C5: สนามซ้อมยิงปืน 
C6: บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 
C7: สนามบาสเก็ตบอล 
C8: แผนกคอมพิวเตอร ์
     พื้นฐาน 
C9: ห้องพยาบาล 
C10: สนามฟุตบอล 
 

D1: หอนอน 2 (หญิง) 
D2: หอนอน 3 (ชาย) 
D3: หอนอน 5 (ชาย) 
D4: หอนอน 4 (ชาย) 
D5: ห้องซ้อมดนตร ี
D6: กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต  
D7: ลานกิจกรรม 
D8: สนามเปตอง 
D9: โรงอาหาร 
D10: สระน้ า 
D11: บ้านพักผู้อ านวยการ 
D12: บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 
D13: บ้านพักเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

1.2 สถานที่ตั้ง (แผนผังภายใน) ส่วนที่ 1 
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วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 

ภารกิจ 
 

 

 

 
 
 

“ เป็นองค์กรและศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  
ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้คนพิการด ารงชีวิตในสังคมได้ ” 

 

 
 
 

1. ส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะทางสังคมและอาชีพคนพิการ 

2. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคนพิการอย่างครบถ้วน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 
 
 

1. เตรียมความพร้อมทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพตามศักยภาพ
และความต้องการของคนพิการ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านคนพิการ 

3. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภาค 6 ขอนแก่น 

4. เป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น สาขาฯ 
 

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ส่วนที่ 1 
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1.4 โครงสร้างผู้บริหารองค์กร ส่วนที่ 1 
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1.4 โครงสร้างบุคลากร ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) งานสารบรรณ
และธุรการ 

2) งานบริหารบุคคล 
3) งานการเงินและ

บัญชี 
4) งานพัสด ุ
5) งานสูทกรรม 
6) งานอาคารสถานที ่
7) งานยานพาหนะ 
8) งานสนับสนุนอื่นๆ 

1) งานนโยบายและ
แผนงาน 

2) งานงบประมาณ 
3) งานวิจัยและ

นวัตกรรม 
4) งานมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด 
5) งานค ารับรองปฎิบัติ

ราชการ 
6) งานการบริหาร

จัดการความรู ้
7) ศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
8) งานประชาสัมพันธ ์

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวชิาการ 
และแผนงาน 

1) การฝึกอาชีพ 
2) การเตรียมความ

พร้อมด้านอาชพี 
3) การส่งเสริมการมี

งานท า 
4) การส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

5) การสนับสนุน
ทักษะฝีมืออาชีพ
คนพิการ 

6) งานมาตรฐานฝีมือ
แรงงานคนพิการ 

7) การจ้างงาน 
คนพิการ (ม.35) 

 

กลุ่มพัฒนา 
ทักษะอาชีพ 

1) การเตรียมความ
พร้อมทักษะชวีิต
(ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม)  

2) การเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการการ
คุ้มครองการ
ด ารงชีวิตอิสระ 

3) การพัฒนาศักยภาพ 
4) งานสังคมสงเคราะห์ 
5) งานสูทกรรม 

 

กลุ่มพัฒนา 
ทักษะชีวิต 

1) บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพกิาร    

2) บริการรับค าขอกู้ยืม
เงินประกอบอาชีพ
ส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

3) บริการรับค าขอการ
จ้างงานคนพิการ 

4) สงเคราะห์และฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

5) แนะน า ให้ความรู้ 
เร่ืองสิทธิ สวัสดิการ 
คนพิการ       

 

ศูนย์บริการ 
คนพิการ สาขา 

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

กรมส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
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1) งานสารบรรณและ

ธุรการ 

2) งานบริหารบุคคล 

3) งานการเงินและบัญชี 
4) งานพัสดุ 

5) งานสูทกรรม 

6) งานอาคารสถานที่ 

7) งานยานพาหนะ 

8) งานสนับสนุนอื่นๆ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) การฝึกอาชีพ 
2) การเตรียมความ

พร้อมด้านอาชีพ 
3) การส่งเสริมการมี 

งานท า 
4) การส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
5) การสนับสนุนทักษะ

ฝีมืออาชีพคนพิการ 
6) งานมาตรฐานฝีมือ

แรงงานคนพิการ 
7) การจ้างงาน 

คนพิการ (ม.35) 
 

กลุ่มพัฒนา 
ทักษะอาชีพ 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) การเตรียมความ

พร้อมทักษะชีวิต

(ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม)  

2) การเข้าถึงสิทธิ

สวัสดิการการ

คุ้มครองการ

ด ารงชีวิตอิสระ 

3) การพัฒนาศักยภาพ 

4) งานด้านสังคม

สงเคราะห์ 

5) งานสูทกรรม 

 

กลุ่มพัฒนา 
ทักษะชีวิต 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) งานนโยบายและ
แผนงาน 

2) งานงบประมาณ 
3) งานวิจัยและนวัตกรรม 
4) งานมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด 
5) งานค ารับรองปฎิบัติ

ราชการ 
6) งานการบริหารจัดการ

ความรู้ 
7) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
8) งานประชาสัมพันธ์ 

 

กลุ่มวิชาการและแผนงาน 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ    

2) บริการรับค าขอกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพส าหรับ 
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ 

3) บริการรับค าขอการจ้าง
งานคนพิการ 

4) สงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

5) แนะน า ให้ความรู้ เรื่อง
สิทธิ สวัสดิการ คนพิการ       

 

ศูนย์บริการคนพิการสาขาฯ 
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ

จ านวนบุคลากร 8 4 8 12

8

4

8

12

1.5 อัตราก าลังของ ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 
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ส่วนที ่  
ผลการด าเนินงาน  

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
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การขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
 

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ พก. “ DEP ” และ 7 Flagship เร่งด่วน เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด และจากบทบาทและภารกิจของศูนย์ฯ การด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม หลักๆ จึงอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (Empowerment) “เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม” และภายใต้ Flagship ที่ 3,4,5 และ 6 จ านวน 18 
โครงการ/กิจกรรม ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ( Empowerment of Persons with disabilities )  

เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม 





ส่งเสริมศักยภาพและ 
พัฒนาอาชีพคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการเข้าถึง 
สิทธิคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 
 
 

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมคนพิการสู่การมีงานท า 

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ (4 หลักสูตร) 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัย ประจ าปี 2563 
4) โครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ 
5) โครงการไหว้ครู รุ่นที่ 59/2563 
6) โครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพในสถาบัน 
7) โครงการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
8) โครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพและมอบใบ

ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพ 
9) โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ 

 - กิจกรรมสวัสดีปีใหม่  
 - กิจกรรมวันลอยกระทง 
 - กิจกรรมส าคัญทางศาสนา  
 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  ส่วนที่ 2 

 F3 

 F4 

 F5 

 F6 
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การขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
 





ส่งเสริมศักยภาพและ 
พัฒนาอาชีพคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการเข้าถึง 
สิทธิคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 
 
 

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 
 

 
11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเกรดเอ สู่การ 

มีงานท างาน 
 - กิจกรรมคิดค้น สร้างสรรค์ ปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ 
  และพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (สวนเกษตรกินได้) 
- กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม พัฒนา ตน พัฒนางาน ของเด็กพิการ

กลุ่มเกรดเอ 
12) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
13) โครงการจัดท าสวนเกษตรเพ่ือฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมให้คน

พิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด
ขอนแก่น และในชุมชน 

14) โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
15) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 
16) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการเพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
17) ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ 

(บริการออกบัตร/ต่ออายุบัตร/รับค าขอกู้ยืมเงิน ฯลฯ) 
18) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน 
19) กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 

 

 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  ส่วนที่ 2 

 F3 

 F4 

 F5 

 F6 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม 
คนพิการสู่การมีงานท า รุ่นที่ 1 (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานท า รุ่นที่ 1  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ
ในชุมชน จ านวน 20 คน (ชาย 17 คน หญิง 3 คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนพิการได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะทางสังคม 
รวมทั้งเสริมพลังให้กับคนพิการในมิตทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพ่ือให้คนพิการ
มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองได้ อยู่เย็นเป็นสุขในสังคม . 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ (4 แผนก) 
(กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตร 
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับคนพิการ (รุ่นที่ 59/2563) โดยเปิดสอนจ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. แผนกอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักสูตร 1 ปี

2. แผนกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 1 ปี 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ (4 แผนก) 
(กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

3. แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

4. แผนกตัดผมชาย หลักสูตร 6 เดือน (เปิดสอน 2 ครั้ง/ปี)

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย

และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานตามมาตรา 35 และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ รวม 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิง
และบุคลากรและให้เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะอาคารและระบบแจ้งเหตุ บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึง
อัตรายจากการเกิดอัคคีภัยและจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนจึงจะได้ผลดี บุคลากรที่ประจ าแต่ละ
อาคารได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้นตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเตรียมความพร้อในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น . 

  

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4  F6 
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โครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 59/2563  
(กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 59/2563 จัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานมาตรา 35 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ และ
ผู้รับบริการกลุ่มเกรดเอ รวมทั้งสิ้น 135 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนพิการที่รับการฝึกอาชีพได้รับรู้
กฎระเบียบต่างๆ และหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาชีพจากบุคลากร ให้คนพิการได้รับรู้และเข้าใจปรับทัศนคติ
ปรับตัวรวมกัน กับกลุ่มเพ่ือน และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และเพ่ือให้คนพิการได้รับรู้ทักษะการด ารงชีวิตทาง
สังคมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันอยา่งสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันบรรลุผลส าเร็จของการฝึกวิชาชีพ . 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการไหว้ครู รุ่นที่ 59/2563 (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 โครงการไหว้ครู รุ่นที่ 59/2563 จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานมาตรา 35 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ และผู้รับบริการกลุ่มเกรดเอ รวมทั้งสิ้น 
150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับการอบรมและฝึกวิชาชีพ ได้แสดงความเคาพรครูบาร์อาจารย์ ก่อนเข้าสู่
การเรียนการสอน รู้จริยธรรมอันดีงามของคนไทย เสริมสร้างทักษะทางชีวิตของผู้รับการอบรมและฝึกวิชาชีพ 
และเพ่ือให้ผู้รับการอบรมและฝึกวิชาชีพ ได้ด ารงชีวิตทางสังคมอยู่อย่างสามัคคีช่วยเหลือเคารพซึ่งกันและกัน
และเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการฝึกอาชีพ . 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพสู่การมีงานท าในสถาน
ประกอบการและอาชีพอิสระ (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพสู่การมีงานท าในสถาประกอบการและอาชีพอิสระ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการลงพ้ืนที่ติดตามผลผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาชีพจากศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ที่ประกอบอาชีพอิสระ และท างานในสถานประกอบการ  
รวมทั้งสิ้น 13 คน (ชาย 10 คน หญิง 3 คน) ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี 
และจันทบุรี เพ่ือเป็นการเยี่ยมให้ก าลังใจ ติดตามชีวิตการท างาน ความเป็นอยู่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
สอบถามถึงปัญหาอุปสรรค ในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและ 
ช่วยเหลือต่อไป . 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4  F6 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (จ านวน 3 สาขา) 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้คนพิการมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ และได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพนั้นๆ เพ่ือเป็นการยกระดับฝีมือให้คนพิการ เกิดความช านาญเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพและสามรถน าไปประกอบอาชีพได้จริงมี รายได้ที่ยั่งยืน โดยมีคนพิการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝึมือ
แรงงาน 3 สาขา คือ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) (7 คน) สาขาซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 
ระดับ 1 (6 คน) และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (5 คน) รวมจ านวนทั้งสิ้น 18 คน (ชาย 15 คน หญิง 3 คน) . 
 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพและมอบ 

ใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 59/2563 
(กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการฝึกวิชาชีพ และ
มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 59 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันที่ 10 
กั น ย ายน  2563  เ พ่ื อ ให้ ผู้ รั บ ก า รอบรม  และ ฝึ ก วิ ช า ชี พ ไ ด้ ต ร ะหนั ก ถึ ง ก า รป ร ะก อ บ อ า ชี พ 
ที่ เ หมาะสมและถู กต้ อ งตามสาขาที่ ไ ด้ ฝึ กอบรม  ตระหนั กถึ ง  ประสบการ ณ์จริ งที่ ไ ด้ รั บและ 
น าความรู้ไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพแต่ละสาขา รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในด้านต่างๆ ก่อนเข้าท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน และการปรับตัว เป็นต้น โดยมีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมอาชีพเข้า
ร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 49 คน เป็นชาย 46 คน และหญิง 3 คน. 
 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการภายในศูนย์ฯ  
กิจกรรม “การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์” (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด
ขอนแก่น กิจกรรม “การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพภายในศูนย์ฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้วิธีการและ
ขั้นตอนในการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถน าไป 
ต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ในอนาคตได้ .  
 

   
 

    
 

     
 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ  
กิจกรรม “ สวัสดีปีใหม่ ส่งรัก ส่งก าลังใจให้คนพิการ ” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต)  

 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ กิจกรรม “ สวัสดีปีใหม่ ส่งรัก 
ส่งก าลังใจ ให้คนพิการ ” จดัขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้ผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม การแสดงออก การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ  
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตของ 
คนพิการ รู้จักสร้างสัมพันธภาพ และการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ . 
 

 
 

   
 

   
      

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคม 
ของคนพิการ กิจกรรม “ สืบสานประเพณีลอยกระทง ” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ กิจกรรม “ สืบสานประเพณี 
ลอยกระทง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือให้ผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม การแสดงออก การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันดีงามของไทย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตของคนพิการ รู้จักสร้างสัมพันธภาพ 
และการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได ้และยังเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนได้อีกด้วย . 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
      
 
  
 
 
 
   
 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคม 
ของคนพิการ กิจกรรม “วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ  กิจกรรม “วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา” จดัขึ้นในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกษรรษา วันวิสาขบูชา และ
วันมาฆบูชา เป็น เพ่ือให้ผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การบ า
เพ๊ญประโยชน์ การนั่ งสมาธิ  การท าบุญ ในวันเกิดหรือวันส าคัญต่างๆ ซึ่ งถือเป็นการส่ง เสริมและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทาง
สังคมและการด ารงชีวิตของคนพิการ รู้จักการเข้าสังคมกับบุคคลอ่ืนได้ และยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้
สงบ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนได้อีกด้วย . 
 
 
 
 

   
 

   
      
 
  

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 |  29 

 

 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น (โทรศัพท์ : 043 421252 , 043 421180) 

76 หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ; www.cep-kk.go.th / www.facebook.com/pikarnkhonkaen / YouTube : CEP KHONKEAN  

 
 

 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคม 
ของคนพิการ กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 63” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ  กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” 
ประจ าปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้ผู้รับบริการภายนในศูนย์ฯ ส านึกในพระคุณของแม่ 
และตระหนักในหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ก่อเกิดความรักความอบอุ่น นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ การแสดงออก การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพคนพิการ  
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม . 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเกรดเอสู่การมีงานท า 
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สร้างรายได้และพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเกรดเอสู่การมีงานท า กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ 
สร้างรายได้และพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 และ 8 พฤษภาคม 2563 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพและทักษะด้านงานศิลปะให้กับผู้รับบริการกลุ่มเกรดเอ โดยการเรียนรู้วิธีการเพ้นภาพต่างๆ บน
กระเป๋าผ้า และเสื้อ เพ่ือให้เกิดทักษะ ความช านาญ และสามารถต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตได้. 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเกรดเอสู่การมีงานท า 
กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรกินได้” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเกรดเอสู่การมีงานท า กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง สวน
เกษตรกินได้” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการเกษตร
ให้กับผู้รับบริการกลุ่มเกรดเอ โดยการเรียนรู้วิธีการปลูกพืชพักสวนครัว การเตรียมดิน เตรียมแปลงปลูก รวมถึง 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้เกิดทักษะ ความช านาญ และสามารถต่อยอดสร้างอาชีพ และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตได้. 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเกรดเอสู่การมีงานท า 
กิจกรรม “เรียนรู้สู่สังคม พัฒนาตน พัฒนางาน” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเกรดเอสู่การมีงานท า กิจกรรม “เรียนรู้สู่สังคม พัฒนาตน 
พัฒนางาน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยการพาผู้รับบริการกลุ่มเกรดออกออกนอกพ้ืนที่เพ่ือศึกษา 
ดูงานด้านการเกษตร เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ความสนใจ และส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถด้านเกษตร
เพ่ือพัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคนพิการ 
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม การด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกัน 
กับบุคคลอ่ืนภายในสังสังของคนพิการ . 
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 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม” จดัขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และวันที่ 8 กันยายน 2563 เพ่ือให้ผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ ได้
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การบ าเพ๊ญประโยชน์ การนั่งสมาธิ การท าบุญ ซึ่งถือเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตของคนพิการ รู้จักการเข้าสังคมกับบุคคลอ่ืนได้ และยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิ 
ฝึกจิตใจให้สงบ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนได้อีกด้วย . 
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โครงการจัดท าสวนเกษตรเพื่อฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมให้ 
คนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด
ขอนแก่น และในชุมชน (กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 โครงการจัดท าสวนเกษตรเพ่ือฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมให้คนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและ 
อาชพีคนพิการ จังหวัดขอนแก่น และในชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  22 - 24 กรกฎาคม และวันท่ี 6  สิงหาคม 2563 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความช านาญด้านเกษตรกรรมให้กับคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรม
ในโครงการประกอบด้วย เร่ืองการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การปรับพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสม 
กับการท าเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้าง
รายไดแ้ก่ตนเองและครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับบริการกลุ่มเกรดเอภายในศูนย์ฯ และคนพิการ
ภายนในชุมชน รวม 70 คน . 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือ COVID - 19  
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต)   

 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของศูนย์ฯ ขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การจัดตั้ง
จุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้า-ออก หน่วยงาน มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียน ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร นอกจากนั้นภายในศูนย์ฯ ยังมี
การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อทั้งภายในตัวอาคาร นอกอาคาร ยานพาหนะ และมีการท าความสะอาดอาคารสถานที่
เป็นประจ า รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดท าหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ เพ่ือใช้ภายในศูนย์ฯ และแจกจ่าย
ให้กับคนพิการในชุมชนอีกด้วย .  
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 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 

 

 นอกจากบทบาทภารกิจในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับคนพิการแล้ว ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ 
คนพิการ จังหวัดขอนแก่น ยังมีการขับเคลื่อนงานในการลงพ้ืนที่ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังและผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น (One Home ขอนแก่น) และเครือข่ายในชุมชน  .  
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 โครงการอบรมเรื่องสิทธิและสวัดิการคนพิการเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาฯ) 

 

 โครงการอบรมเรื่องสิทธิและสวัดิการคนพิการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จัดขึ้นใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้ความรู้กับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการในเรื่องสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพ่ือให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สิทธิประโบขน์และสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และภาคี
เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 100 คน  . 
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งานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  
(ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาฯ) 

 

 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการ รวมถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้บริการ 
ออกบัตรและต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ รวมทั้งสิ้น 330 ราย แบ่งเป็น ชาย 165 ราย หญิง 165 ราย และ
ให้บริการรับค าขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวม 7 ราย  . 
 

  
 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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 ศูนย์เรียนรู้ออนไลน์  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  
จังหวัดขอนแก่น (YouTube : CEP KHONKAEN) 

 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้รับบริการ ทั้งภายใน และภายนอก ดังนั้น ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการก าหนดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส าหรับผู้รับบริการที่ไม่สามารถเดิน
ทางเข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพภายในศูนย์ฯ ได้ตามปกติ ซึ่ งนอกจากการเรียนออนไลน์ที่แต่ละแผนกจะต้อง
ด าเนินการสอนแล้วนั้น แต่ละแผนกรวมถึงกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการทั้งภายในและ
ภายนอก จะต้องจัดท าสื่อเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดท าและเผยแพร่ผ่าน 
YouTube ของหน่วยงาน คือ ช่อง CEP KHONKAEN .  
 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

   F3 F4 F5 
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 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ด้วยการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ทั้งด้านทักษะอาชีพ  ทักษะสังคม  ทั้งนี้ได้ด าเนินการ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาคประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิต่างๆ สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ด้านการศึกษา โดยจัดท า MOU กับ กศน.จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ ปวช. 
1-3 ปี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้กับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส 

 

     
 

2. ด้านพัฒนาศักยภาพคนพิการ  จัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพให ้
คนพิการ ประกอบด้วย ช่างซ่อมอิเล็คทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หลักสูตร 1 ปี 
หลักสูตร ปวช. 1-3 ปี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และตัดผมชาย 

 

   

 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน 

 

ส่วนที่ 2 
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3. ด้านหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ร่วมกับชุมชน/อปท.จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับ 
คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในชุมชน รวมถึงคนพิการภายในศูนย์ฯ 

 

    
 

4. ด้านสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการประจ าปี รวมถึงมีงานพยาบาลที่คอยให้การ
ดูแลรักษาเบื้องต้น ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ด้านการดูแลรักษาสุขภาพกาย ใจ  

   
 

5. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสับสนุนให้มีการจัดท าสวนเกษตรในพื้นที่
ของหน่วยงาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางในการจัดท าโครงการ Smart Farm  

    

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน 

 

ส่วนที่ 2 
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6. ด้านสังคมและจิตอาสา ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น หน่วยแพทย์อาสา หน่วยงาน พม.จังหวัด
ขอนแก่น (ทีม one home ) ออกให้บริการรูปแบบจังหวัดเคลื่อนที่ ตามต าบล อ าเภอต่างๆ 
โดยศูนย์ฯได้จัดบริการซ่อมอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และตัดผมฟรี ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล 
และร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม 
 

    
 

7. ด้านสถานประกอบการและการจ้างงาน โดยร่วมกับสถานประกอบการ เช่น เครือข่าย
เซ็นทรัล กรุ๊ป และบริษัทร้านค้า ให้การสนับสนุนจ้างงานคนพิการ ตาม พรบ.ม.35 ส าหรับผู้
ฝึกอาชีพภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

 

      
 

  
 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน  

 

ส่วนที่ 2 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 |  43 

 

 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น (โทรศัพท์ : 043 421252 , 043 421180) 

76 หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ; www.cep-kk.go.th / www.facebook.com/pikarnkhonkaen / YouTube : CEP KHONKEAN  

 

 

 
8. ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 สอบใบมาตรฐานวิชาชีพ 

รวมถึงเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ฝึกวิชาชีพ 3 สาขา ประกอบด้วย สาขา
อาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 สาขาอาชีพช่างซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างวิทยุและโทรทัศน์ (โทรทัศน์สี) ระดับ 1 
 

  
 

9. ด้านกีฬา  จัดตั้งชมรมกีฬาภายใน ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น สมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมศักยภาพคนพิการให้เล่นกีฬาตามศักยภาพ
และความชอบเพื่อฝึกฝนการก้าวสู่มืออาชีพในระดับประเทศ  และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
คนพิการแห่งประเทศไทย  ตามโอกาส 

 

    
 

 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน  

 

ส่วนที่ 2 
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10. ด้านดนตรี ผู้ฝึกอาชีพที่ว่างจากการเรียนการสอน ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งวงดนตรี ช่ือวง fight 

for Dream เพื่อเล่นดนตรีตามความชอบ ความถนัด โดยศูนย์ ฯ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ 
และห้องซ้อมดนตรีจากกลุ่มเช็นทรัล กรุ๊ป 
 

    
 

11. ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้  ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ และผลผลิตจากสวนเกษตรกินได้ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้คนพิการกลุ่ม เกรด A และเป็นการส่งเสริมการมีอาชีพ สร้างรายได้ 

 

    
 

12. ด้านอื่นๆ ร่วมกับสถานประกอบการในชุมชน โดยจัดให้มีการฝึกทักษะในการฝึกงานในสถานที่
จริง เพื่อให้ผู้ฝึกวิชาชีพได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และเป็นการฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้น เช่น 
โรงพยาบาลเขื่อนอุบลรัตน์  บริษัทล้อไม้ จ ากัด  ศูนย์ค้ าคูณ ฯลฯ 

 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน 

 

ส่วนที่ 2 
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งบประมาณท่ี ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น      17,776,240.46  บาท 

งบประมาณท่ี ได้รับโอน ทั้งสิ้น      17,776,240.46  บาท 

ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น    12,353,620.46        บาท 

กันเหลื่อมปี งบลงทุน ทั้งสิ้น         5,422,620.00  บาท  

คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น (น าส่งคืนกรม)         576,706.14 บาท  

 

คิดเป็น 69.50 % 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบบุคลากร

คงเหลือ 575,951.14 5,422,620.00 775.00

ผลเบิกจ่าย 7,122,143.86 3,569,980.00 1,661,496.60

งบประมาณที่ได้รับ 7,698,095.00 8,992,600.00 1,662,271.60

32.41%

92.50%

2.3 ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ส่วนที่ 2 

99.95% 
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ข้อมูลสถิต ิ 
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 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้บริการฝึกวิชาชีพ

แก่คนพิการทั้งภายใน และภายนอก ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าและสร้างโอกาสทางสังคม ให้คนพิการและผู้ ดูแลคนพิการสามารถ

ประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

รวมทั้งสิ้น 252 คน ประกอบด้วย คนพิการที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 59/2563 จ านวน 69 คน  

คนพิการเกรดเอที่เข้ารับการพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 25 คน และคนพิการ/ผู้ดูแล/เครือข่าย ในชุมชน 

จ านวน 170 คน  . 

 

 

จ านวคนพิการที่ผ่านการฝึกวิชาชีพจาก ศอพอ.ขอนแก่น ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น 264 คน 

 

 

3.1 สถิตผู้รับการฝึกวิชาชีพ ประจ าปี 2563 

  

 

ส่วนที่ 3 

170 คน 

คนพิการ/ผู้ดูแล/
เครือข่าย 
ในชุมชน 

69 คน 

ฝึกวิชาชีพ 
รุ่นที่ 59/2563 

25 คน 

คนพิการ 
 เกรด A 
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จ านวนผู้รับการฝึกวิชาชีพรุ่นที่ 59 ประจ าปี 2563 

 

 

สถิติการมีงานท า ประจ าปี 2561 - 2563 

 

ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิก ช่างตัดผมชาย

ชาย 12 9 27 8

หญิง 0 5 8 0

รวม 12 14 35 8

3.1 สถิตผู้รับการฝึกวิชาชีพ ประจ าปี 2563 

  

 

ส่วนที่ 3 

รวม 69 คน 
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3.2 สถิตคนพิการที่จบหลักสูตรและมีงานท า 

  

 

ส่วนที่ 3 
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ตารางสรุปการจ้างงานตามมาตรา 33 และ 35 ของผู้รับการฝึกวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2563 

 

ล า
ดับ

 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

รวม นายจ้าง / บริษัทจ้างงาน 
ชาย หญิง 

1.  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ 

และอาชีพคนพิการ 

จังหวัดขอนแก่น 

22 3 25 1) บริษัท เดอเบล จ ากัด 

2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

3) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

4) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด 

5) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 

6) บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

7) บริษัท เบทาโกล เอ็มเออฟ เคลี่ จ ากัด 

8) บริษัท เพ็ท โฟกัส จ ากัด 

9) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

10) บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด 

11) บริษัท  รูจิ รีเทิล (ประเทศไทย)  จ ากัด 

12) บริษัท โตโยต้า อมตะ จ ากัด 

รวมทั้งหมด 22 3 25 13 บริษัท 

3.2 สถิตคนพกิารที่จบหลักสูตรและมีงานท า 

  

 

ส่วนที่ 3 
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แยกการปฏิบัติงานตามสงักัด กลุม่/ฝ่าย/ศูนย์  

ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2563 
 

ล า
ดับ

 

กลุ่ม/ฝ่าย ที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

รวม นายจ้าง / บริษัทจ้างงาน 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มวิชาการและแผนงาน 1 - 1 บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด 

2 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 19 1 20 

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด 
บริษัท เซ็นทรัล และมัทสึโมโตะ คิโยชิ จ ากัด 
บริษัท แคล-คอมน์อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด(มหาชน) 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จ ากัด 
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด 
บริษัท เบทาโกลเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 
บริษัท เบทาโกล เอ็มเออฟ เคลี่ จ ากัด 
บริษัท เพิท โฟกัส จ ากัด 

3 กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 3 

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด 
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โตโยต้า อมตะ จ ากัด 

4 ศูนย์บริการคนพิการ สาขาฯ 1 - 1 บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด 

รวมทั้งหมด 22 3 25  

3.2 สถิตคนพิการที่จบหลักสูตรและมีงานท า 

  

 

ส่วนที่ 3 
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 “ สถิติ 

การให้บริการ (ขอ้มลูตัง้แต ่3 กรกฎาคม 2561-30 กนัยายนม 2563)  ” 

บริการออกบัตรคนพิการและต่ออายุบัตร 

บริการรับค าขอจ้างงานคนพิการและฝึกอาชีพคนพิการ 

บริการให้ค าแนะน า ประสานงานส่งต่อเคส และอื่น ๆ 

บริการโทรศัพท์ IP Phone ล่ามภาษามือ (TTRS) 

บริการเงินสงเคราะห์และรถโยก 

บริการรับค าขอกู้ยืมเงิน ประกอบอาชีพส าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ 

330ราย 

0ราย 

0ราย 

0ราย 

0ราย 

7ราย 

0ช้ิน 

ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือ  0ราย 

3.3 สถิติการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ สาขาฯ  

 

ส่วนที่ 3 
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3.3 สถิติการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ สาขาฯ  

  

 

ส่วนที่ 3 

แยกตามเพศ 

แยกตามอายุ 

6คน 

2คน 

9คน 

35คน 51คน 226คน 

    0-6 ปี     7-14 ปี   15-20 ปี    21-45 ปี     46-60 ปี      60 ปีขึ้นไป  

      ชาย 165 คน                             หญิง 165 คน 

แยกตาม 
ประเภทความพิการ 

 1     2     3     4     5     6    7   ซ ้ำซ้อน  

28คน 25คน 

245คน 

22คน 

30คน 

2คน 0คน 0คน 
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ส่วนที ่  

บคุลากรเกษียณอายุราชการ 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
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“ ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 ”

 
 

   

 

บุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 

  

 

ส่วนที่ 4 
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ส่วนที ่  

ประมวลภาพกิจกรรม  

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
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กิจกรรมภายใน ประจ าปี 2563 
 

    

    

    

    

    

    
    

 

5.1 ประมวลภาพกิจกรรมภายใน  

 

 

ส่วนที่ 5 
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กิจกรรมภายนอก ประจ าปี 2563 
 

    

    

    

    

    

    
    

 

5.2 ประมวลภาพกิจกรรมภายนอก 

 

 

ส่วนที่ 5 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

1. นางแววดาว อินทร์จันทร์  ผู้อ านวยการ 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  

จังหวัดขอนแก่น 

 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นางสาวกาญจนา พงสะเดา  นักพัฒนาสังคมช านาญการ   

     กลุ่มวิชาการและแผนงาน 

 

2. นายโกวิทย์ สมปัญญา  พนักงานพัสดุ ส 4    

     กลุ่มวิชาการและแผนงาน 

 
 

 
 






