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วันที ่1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

ศพอ.ขอนแก่น ลงพืน้ที ่เยืย่มบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก

วนันี ้(1ก.พ.64 ) นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์
มอบหมายให ้นางอตภิา ชาฎิโกฏ นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ผอ.ศนูยบ์รกิารคนพิการฯ

สาขา ศพอ.ขอนแก่น พรอ้ม จนท. ลงพืน้ท่ีเย่ียมบา้น สอบขอ้เท็จจรงิผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม ท่ีอยูใ่นภาวะ
ยากล าบาก โดยมีผูน้  าชมุชน อพม.และ อบต.ในพืน้ท่ี ต  าบลบา้นเหลา่ อ.บา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่นรว่มสอบ
ขอ้เท็จจรงิ ซึ่งมีผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม ฯ จ านวน 11 คน เพ่ือน าขอ้มลูฯ เสนอในท่ีประชมุฯ ใหค้วาม

ชว่ยเหลือ ตามภารกิจ กระทรวงฯ พม. (ทีมONE HOME พม.ขอนแก่น) ตอ่ไป 
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ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วนันี ้(1ก.พ.64 ) เมื่อเวลา 13.30 น. นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์
มอบหมายให ้น.ส.กาญจนา พงสะเดา นกัพฒันาสงัคมช านาญการ หวัหนา้กลุม่วิชาการและแผนงาน

เขา้รว่มประชมุหวัหนา้สว่นราชการ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น  ครัง้ท่ี 1/2564 ณ.หอ้งประชมุ ชัน้ 2
อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น พรอ้มน าเสนอในท่ีประชมุในประเดน็ การประชาสมัพนัธ ์ภารกิจการเปิดใหบ้รกิาร

ศนูยบ์รกิารคนพิการจงัหวดัขอนแก่น สาขาศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น
โดยมีนาย ชาครนิทร ์อินอ่ิมวรปราชญ ์นายอ าเภออบุลรตัน ์เป็นประธานในการประชมุ ฯ ในครัง้นี ้
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ออกก ำลงักำยเพือ่สขุภำพ ขยบักำยสบำยชวี ีดดูสีมวยั ใส่ใจสขุภำพ

ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพกิาร จังหวัดขอนแก่น โดยนางแววดาว  อินทรจั์นทร ์ผอ.ศูนย ์ฯ 
ให้การส่งเสริมการออกก าลังกาย ทุกบ่ายของวันพุธ ก่อนเลิกงาน และทุกวันหลังเลิกงาน เพือ่ส่งเสริม
ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ผู้รับการฝึกอาชีพ และผู้ใช้บริการใน ศพอ.ขอนแก่น มีสุขภาพกายทีแ่ข็งแรง

มีสุขภาพจิตทีด่ ีรักการออกก าลังกาย เพือ่สุขภาพของตนเอง และครอบครัว
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เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 
5.หม่ันท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้  มอบหมายให้ นายกรกมล  ส าราญวงษ์  
และนายแม้น แป้นเชื้อ จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก

มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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วันนี ้เมื่อเวลา 10.00 น. นางแววดาว  อินทรจั์นทร ์ผอ.ศูนย ์ฯ พร้อมด้วย น.ส.กาญจนา พงสะเดา 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและแผนงาน ศพอ.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมแผนการ
ตรวจราชการ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พ.ม.ได้ก าหนดให้มีการตรวจราชการ 

รอบที ่1 เพือ่ชีแ้จง แนะน า และท าความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณปี 2564 และแผนปฎิบัตงิานตามแผนต่างๆของกระทรวงฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โดยมีนายชูรินทร ์ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พ.ม. เป็นประธานในการประชุม ฯ

ณ ศูนยป์ฎิบัตกิารส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น พร้อมกับนายสุเมธ ทรายแก้ว 
ผอ.สสว.5 และหัวหน้ากลุ่ม สสว.5 จ.ขอนแก่น 

ประชุมแผนการตรวจราชการประจ าปี งบประมาณ 2564 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์
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กิจกรรม โฮมรูม ประจ าวัน นี ้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมพูดคุยและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้ฯ 
- เร่ืองการอยู่ร่วมกันภายในศูนยฯ์ 

- เร่ืองสถานการณปั์จจุบันการแพร่ระบาดโควิด-19
- เร่ืองการประพฤตตินตามกฏระเบียบของศูนยฯ์ 
- แนะน าแม่หอประจ าหอ 4 ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ใช้ฯ

- ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณรอบๆหอพัก

กิจกรรม  Home room  ประจ าวัน 
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เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 
5.หม่ันท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้  มอบหมายให้ นางกรกมล  ส าราญวงษ์  
และนายแม้น แป้นเชื้อ จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก

มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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ศพอ.ขอนแก่น ลงพืน้ที ่เยืย่มบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วนันี ้(3ก.พ.64 ) นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์
มอบหมายให ้นายนิต ิ มียิ่ง  จพง.อบรมและฝึกวิชาชีพช านาญงาน หวัหนา้กลุม่พฒันาทกัษะอาชีพ พรอ้ม จนท. 
ลงพืน้ท่ีเย่ียมบา้น สอบขอ้เท็จจรงิผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม ท่ีอยูใ่นภาวะยากล าบาก โดยมีผูน้  าชมุชน อพม.และ 

อบต.ในพืน้ท่ี ต.บา้นแทน่ ต.หว้ยแก และต.วงัแสง  อ.ชนบท จงัหวดัขอนแก่น รว่มสอบขอ้เท็จจรงิ ซึ่งมีผูป้ระสบปัญหา
ทางสงัคม ฯ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจ านวน 4 คน เพ่ือน าขอ้มลูฯ 
เสนอในท่ีประชมุฯ ใหค้วามชว่ยเหลือ ตามภารกิจ กระทรวงฯ พม. (ทีมONE HOME พม.ขอนแก่น) ตอ่ไป
ภายใตก้ารเฝา้ระวงัมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยา่งเครง่ครดั 
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ศพอ.ขอนแก่น ด าเนินกิจกรรม วฒันธรรมองคก์ร พก. “ ซื่อสตัย ์สจุรติ จิตอาสา”

เม่ือบ่ายวนันี้ ณ. อาคารหอนอนหญิง นางแววดาว อินทรจ์นัทร์ ผูอ้  านวยการศนูย์ ฯ ตรวจเย่ียม และ
ใหก้ าลงัใจผูใ้ชบ้รกิาร หอนอน หญิง พรอ้มน าขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี และผูใ้ชบ้รกิาร ร่วมกนัเป็นจิตอาสา
ในการทาสี และพฒันาหอนอนเวรหญิง ภายใตกิ้จกรรม วฒันธรรมองคก์ร พก. “ ซื่อสตัย ์สจุรติ จิตอาสา”

“จิตอาสา” การท าความดีดว้ยหวัใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีดอ้ยโอกาสกวา่
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ในระหว่างวนัท่ี 1-5 ก.พ. 2564  นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ มอบหมายให้
นายสมชัย จันสีชา พนักงานขับรถยนต ์น ารถบรรทุกศพอ.ขอนแก่น ไปใหก้ารสนับสนุนนิคมสรา้งตนเอง
เข่ือนอบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น จิตอาสาร่วมใจกับสมาชิกชาวนิคมฯ และภาคีเครือข่าย นิคมสรา้งตนเองลพบุร ี
จงัหวดัลพบรุ ีเพ่ือน าส่งเครื่องอปุโภค-บรโิภค ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอทุกภยัใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยมีนายสภุวฒัน์ หนพูรกิ พมจ.ขอนแก่น และนางจินตนา แสนดี รกัษาการในต าแหน่งผูป้กครองนิคมสรา้ง
ตนเองเข่ือนอบุลรตัน์ จ.ขอนแก่น รว่มส่งขบวนรถบรรทกุใหก้ารสนนัสนนุ ในครัง้นี ้ ภายใตโ้ครงการเพ่ือน
เส่ียวเก่ียวเกลอ

“จิตอาสา” การท าความดีดว้ยหวัใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีดอ้ยโอกาสกวา่

เพือ่นเสีย่วเกีย่วเกลอ 
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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 (4 ก.พ.64)มอบหมายให้
นายบุญเทพ หม่ืนชั่ง และนายเกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2564

การด์ไมต่ก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.

วันท่ี 4 ก.พ.64 น.ส.ธารารรัตน์ ทองโคตร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์  ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ ใหป้ฎิบตัิหนา้ท่ีประจ า ณ ศนูยช์่วยเหลือสงัคม Hot Line สายด่วน 1300 พม.
จงัหวดัขอนแก่น  ณ บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหบ้รกิารประชาชน ท่ีประสบปัญหา
ทางสังคมในภาวะวิกฤติ ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยรับเวรฯ ต่อจาก จนท.จาก ทีม One Home พม.
ขอนแก่น  ตัง้แต่ เวลา 07.00 -19.00 น. โดยการใหบ้รกิารรบัรอ้งทกุข ์ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน า และแกไ้ข
ปัญหาเบือ้งตน้ใหก้ับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และในทุกประเด็นของปัญหาทางสังคม ผ่านสายด่วน 
1300 เพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามช่วยเหลือ ต่อไป  
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ณ. จดุคดักรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น เวรรบับรจิาคประจ าวนัใหก้ารตอ้นรบั คณุนงลกัษณ์ สะอาดดี
คณุวีระศกัดิ์ โสวตัร คณุชลธร โคกโพธ์ิ และคณุฤทยัรตัน์ สวุรรณโคตร ท่ีน าขนม และน า้หวาน มามอบ
ใหก้บันอ้งๆคนพิการในศนูยฯ์ เน่ืองในวาระครบรอบวนัเกิด และส่งมอบสิ่งของท่ีบรจิาคใหก้บั จนท.ตาม
มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ. จดุคดักรองดา้นหนา้ ศพอ.
ขอนแก่น ขอขอบคณุ และขออนโุมทนาบญุกศุลในครัง้นี ้ จงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครวั บคุคลอนัเป็นท่ี
รกัทัง้หลาย จงมีแต่ความสขุสวสัดิ์ เจรญิรุง่เรอืง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร บรวิาร มิตรสหายท่ีดี
น าพาความสขุ ความเจรญิมาให้ มีโชคลาภ มีสขุภาพท่ีดี แข็งแรงอายยืุนนาน ปราศจากศตัรูผูค้ดิรา้ย และ
ภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใดขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการ ดว้ยเทอญ

บรจิาคท าบญุวนัเกิดใหค้นพิการ ใน ศพอ.ขอนแก่น
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การด์ไมต่ก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19
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วนันี้ (4 กมุภาพนัธ์ 2564) เวลา 13.30 น. นางแววดาว อินทรจ์นัทร์ ผูอ้  านวยการศนูยฯ์
และนางสาวกาญจนา พงสะเดา นกัพฒันาสงัคมช านาญการ เขา้รว่มประชมุหารอืแนวทางการช่วยเหลือ
กลุ่มเปา้หมายใหเ้ขา้ถึงแอพพลิเคชั่น "เราชนะ" โดยเป็นการหารอืแนวทางรว่มกนัระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทกุภาคส่วน เพ่ือใหก้ลุ่มเปา้หมายทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงสิทธิ "เราชนะ" ไดอ้ย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
เสมอภาค ตามสิทธิท่ีพึง่ไดร้บั โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผูส้งูอายุ คนพิการ และกลุ่มเปา้หมายท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีชนบทห่างไกล ไม่มีอปุกรณห์รือเครื่องมือในการเขา้ถึงสิทธิ โดยมี ดร.สมศกัดิ์ จงัตระกลู ผูว้่าราชการ
จงัหวดัขอนแก่น เป็นประธานในการประชมุครัง้นี ้ ณ หอ้งประชมุพระธาตขุามแก่น ชัน้ 2 ศาลากลาง
จงัหวดัขอนแก่น

ประชมุหารอืแนวทางการช่วยเหลือกลุม่เปา้หมายใหเ้ขา้ถึงแอพพลเิคชั่น "เราชนะ" 
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กจิกรรมดนตรีบ าบัด ผู้ใช้บริการคนพกิาร ศพอ.ขอนแก่น

Music Therapy หรือดนตรีบ าบัด ท่ีถกูน ามาใชเ้พ่ือรกัษาผูป่้วย หรือพัฒนาศกัยภาพ
ดา้นรา่งกาย จิตใจ ความคิด และทกัษะทางสงัคม ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีช่วยใหค้นท่ีตอ้งการ
ยกระดับคุณภาพจิตใจใหดี้ขึน้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับผูท่ี้อยากเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตนเอง
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กิจกรรม  ประจ าวัน 

เม่ือเวลา 08.30 น - 09.30 น. ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์มอบหมายให้
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต จดักิจกรรม Home room ประจ าวัน วันนี้ พบปะพดูคยุ แลกเปล่ียน
เรียนรูก้ับผู้ใชบ้ริการ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดโควิด 19 และโรคตามฤดูกาล  
อพัเดทข่าวสารปัจจุบนั สงัคมภายนอกในปัจจุบนั  การป้องกันตวัเอง  เวน้ระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ 
สงัเกตอุาการตวัเอง  สขุอนามยัรา่งกาย เรื่องการเบิกจ่ายเงิน  การลงทะเบียนโครงการเราชนะ 
ท ามติขอ้ตกลงการโทรศัพทเ์ย่ียมบา้นของผูใ้ชบ้ริการ ทุกวันศุกร ์ การพาไปศึกษาดู งานขา้งนอก 
ทกัษะสงัคมการด ารงชีวิต



วันที ่8 กุมภาพันธ ์ 2564

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 ก.พ.64)มอบหมายให้
นางสมภาร สมปัญญา และนายเอกราช เดินขุนทด จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก
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วันนี(้8 ก.พ.64) นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จงัหวดัขอนแก่น มอบหมายใหน้ายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ หวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต พรอ้ม จนท.
เขา้รว่มโครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการส่งเสรมิความรว่มมือเครอืข่ายเพ่ือการมีอาชีพของผูส้งูอาย ุ
ณ   ศูนยพ์ฒันาการจัดสวัสดิการสงัคมผูสู้งอายุ จงัหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โดยมีนางสาวบุญนอ้ม งามเชือ้ ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สูงอายุขอนแก่น 
เป็นประธานเปิดในการประชุมฯ  ซึ่งการประชุมเชิงปฎิบตัิการ ฯ ดงักล่าว มีการบรรยายใหค้วามรู ้
เรื่องสิ่งต้องรูเ้ก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์ การสรา้งตราสินค้า การออกแบบสรา้งตราสิ นค้าให้กับ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีนายส าเริง ละเอียดมาก นกัวิชาการออกแบบผลิตภณัฑช์ านาญการ ศูนยส์่งเสริม
อตุสาหกรรมภาคท่ี  5 จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กียรติมาใหค้วามรูใ้นครัง้นี ้

เขา้รว่มโครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการสง่เสรมิความรว่มมือ
เครือข่ายเพ่ือการมีอาชีพของผูส้งูอาย ุ



วันที ่9 กุมภาพันธ ์ 2564

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 (9 ก.พ.64)มอบหมายให้
นางวันทา ชุมอภัย และนายแม้น แป้นเชื้อ จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก
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วนัท่ี 2 ของการอบรมประชมุเชิงปฏิบตัิการส่งเสริมความรว่มมือเครือข่ายเพ่ือการมีอาชีพของผูส้งูอาย ุ
ตามท่ี ผอ.ศพอ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ หวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต พรอ้ม 
จนท.เขา้รว่มโครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการส่งเสรมิความรว่มมือเครือข่ายเพ่ือการมีอาชีพของผูส้งูอาย ุ
ณ   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูส้งูอาย ุจงัหวดัขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   วนันี ้
เป็นการฝึกปฎิบตัิ และWork Shop ระดมความคิดการเลือกใชต้ราสินคา้และออกแบบตราสินคา้
ใหมี้เอกลักษณเ์ป็นของตนเอง พรอ้มน าเสนอในภาคบ่าย โดยมีนายส าเริง ละเอียดมาก นักวิ ชาการ
ออกแบบผลิตภณัฑช์ านาญการ  และคณะ จากศนูยส์่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคท่ี  5 จงัหวดัขอนแก่น 
ใหเ้กียรติมาใหค้วามรู ้ในครัง้นี ้

ระดมความคดิ การเลือกใช้ตราสินค้าและการออกแบบ
ตราสินค้าให้มีเอกลักษณเ์ป็นของตนเอง



การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

(อาการน่าสงสยั!! มีไข ้เจ็บคอ ไอ มีน า้มกู จมกูไม่ไดก้ลิ่น ลิน้ไม่รบัรส)ใหไ้ปพบแพทยด์่วน หรอืแจง้1669

สมารท์ฟารม์ (Smart Farm) สวนเกษตร กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต ผูใ้ชบ้รกิาร (เกรด เอ ) 
วนันีท้  าแปลงปลกูตน้พรกิตน้หอมในสวนเกษตร เพ่ือน าไปแปรรูปอาหาร ในโรงครวั ต่อไป

สมารท์ฟารม์ (Smart Farm) เกษตรสวนผกักินได ้(กลุ่มเกรด เอ )





วนัท่ี 10 ก.พ. 64 นายณฐัพล เทพสคุนธ ์ต  าแหน่ง ช่างไฟฟา้ ช.4 ท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ 
ใหป้ฎิบตัิหนา้ท่ีประจ า ณ ศนูยช์่วยเหลือสงัคม Hot Line สายด่วน 1300 พม.จงัหวดัขอนแก่น  
ณ บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหบ้รกิารประชาชน ท่ีประสบปัญหาทางสงัคม
ในภาวะวิกฤติ ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยรบัเวรฯ ต่อจาก จนท.จาก ทีม One Home พม.ขอนแก่น 

ตัง้แต่วนัท่ี 9 ก.พ.63 เวลา 19.00 - 07.00 น. โดยการใหบ้รกิารรบัรอ้งทกุข ์ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน า และ
แกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ใหก้บัประชาชนกลุ่มเปา้หมาย และในทกุประเด็นของปัญหาทางสงัคม

ผ่านสายด่วน 1300 เพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามช่วยเหลือ ต่อไป 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.



การด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
ของหน่วยงานศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าวนั 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 
4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ (10 ก.พ.64)
มอบหมายให้นางวันทา ชุมอภัย และนายวงกต แจ่มปรีชา  ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



ประชมุออนไลน ์“หารอืการบรูณาการขอ้มลูเพ่ือใชป้ระกอบการพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลู
การพฒันาคนแบบชีเ้ปา้ (TPMAP) ”

เม่ือเวลา 14.00 น. ณ หอ้งศนูยป์ฎิบตัิการ ศพอ.ขอนแก่น นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ 
พรอ้มดว้ยหวัหนา้กลุ่ม/ฝ่ายทุกกลุ่ม ศพอ.ขอนแก่น เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์จากส านกังานปลดักระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ศทส . ประเด็น “หารือการบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูการพฒันาคนแบบชีเ้ปา้ (TPMAP)” โดยมี 
รองปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์(ท่านอนกุลู ปีดแกว้) เป็นประธาน   และท่าน
ท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน รกัษาราชการแทนรองเลขาธิการ สนง.สภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (ท่านวนัฉตัร สวุรรณกิตติ) น าเสนอภาพรวม TPMAP 



วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์ 2564 

โครงการเรยีนรูสู้ส่งัคม พฒันาตน พฒันางานของเดก็พิการเกรดเอ

วนันี ้(10 ก.พ.64) กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต โดยหวัหนา้กลุ่ม (นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ) พรอ้ม จนท.ในกลุ่ม 
น าผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มเกรดเอ เขา้ศกึษาและดสูวนเกษตร ณ ค่ายเปรมติณสลูานนท ์กองพลทหารมา้ท่ี 3 
อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการพฒันาการเรียนรู ้ดา้นการเกษตร สามารถ
นอ้มน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัและ สรา้งรายได ้ภายใตม้าตรการป้องกนั
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงาน อย่างเครง่ครดั



วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 

ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน ทมี พม.จังหวัดขอนแก่น 
ภายใต้แนวคดิบา้นเดยีวกัน (One Home)

วนันี ้เม่ือเวลา 09.30 น. นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ พรอ้มดว้ย น.ส.กาญจนา พงสะเดา 
นกัพฒันาสงัคมช านาญการ และ น.ส.เอือ้มพร วงศษ์า นกัสงัคมสงเคราะห ์ เขา้ร่วมประชุมคณะท างาน
ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ทีม พม.จงัหวดัขอนแก่น ภายใตแ้นวคิดบา้นเดียวกนั ( ) 
เพ่ือขบัเคล่ือน การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวง ฯ  พม. และนโยบายของผูบ้รหิารจงัหวดัขอนแก่น 
โดยมี นายสมศกัดิ ์จงัตระกลู ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น ไดใ้หเ้กียรติมาใหน้โยบายการขบัเคล่ือนงาน 
ณ หอ้งประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุภวัฒน ์หนูพริก พมจ .ขอนแก่น และ
หวัหนา้หน่วยงาน จนท.ทีม พม.ขอนแก่น เขา้รว่มประชมุฯ โดยพรอ้มเพรยีงกนั



การด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
ของหน่วยงานศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าวนั 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 
4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ (11 ก.พ.64)
มอบหมายให้ น.ส.ธารารัตน์ ทองโคตร และ นายเกืยรติศักดิ์  ทรัพย์เจริญ ประจ าจุดคัดกรอง



วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 

ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

วนันี้ (11 กมุภาพนัธ์ 2564) เวลา 11.00 น. นางแววดาว อินทรจ์นัทร์ ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ พรอ้มดว้ย
นางสาวกาญจนา พงสะเดา นกัพฒันาสงัคมช านาญการ และนางสาวเอือ้มพร วงศษ์า นกัสงัคมสงเคราะห์
เขา้รว่มประชมุคณะท างานก ากบัดแูลการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมจงัหวดัขอนแก่น ครัง้ท่ี 2/2564
เพ่ือรว่มพจิารณาใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม จ านวนทัง้สิน้ 897ราย ซึง่ศนูยพ์ฒันา
ศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ไดน้ าเคสเขา้รว่มพจิารณาใหค้วามช่วยเหลือ จ านวน 24 ราย
แยกเป็นครอบครวัผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมกรณีฉกุเฉิน จ านวน 1 ราย และผูมี้รายไดน้อ้ยและไรท่ี้พึง่
จ  านวน 23 ราย โดยมีนายสภุวฒัน์ หนพูรกิ พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดัขอนแก่น
เป็นประธาน ณ หอ้งประชมุเสียงแคน ชัน้ 2 ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น



วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 

การเรียนการสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และซอ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประจ าสัปดาห์แรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ โดยแผนกช่างอิเลก็ทรอนิกส์และซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ครูประจ าแผนก นายบุญเทพ หม่ืนชัง่ รายงานการเรียนการสอนประจ าสัปดาห์ ของเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
ประกอบดว้ย
1.พื้นฐานอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้
2.จงจรเบ้ืองตน้ทั้งทฤษฏีและปฏิบติั 
3.ทกัษะการฝึกบดักรี การใชง้านหวัแร้งการเช่ือม



วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 

การเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 1 ปี 
ประจ าสัปดาห์แรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ โดยแผนกคอมพิวเตอร์  หลกัสูตร 1 ปี
ครูประจ าแผนก น.ส.ธารารัตน ์ทองโคตร รายงานการเรียนการสอนประจ าสัปดาห์ ของเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 

ประกอบดว้ย
การกรองขอ้มลู ในโปรแกรม เพ่ือใหผู้ร้บัการฝึกสามารถเรยีงฐานขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง



วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ โดยแผนกช่างตดัผมชาย
ครูประจ าแผนก นางสมภาร สมปัญญา รายงานการเรียนการสอนประจ าสัปดาห์ ของเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
ประกอบดว้ย
การฝึกปฎิบติั การสระผม  การท าสีผม ยอ้มผม และการผสมสีผมตามแฟชัน่



การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่11 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

(อาการน่าสงสยั!! มีไข ้เจ็บคอ ไอ มีน า้มกู จมกูไม่ไดก้ลิ่น ลิน้ไม่รบัรส)ใหไ้ปพบแพทยด์่วน หรอืแจง้1669

สมารท์ฟารม์ (Smart Farm) สวนเกษตร กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต ผูใ้ชบ้รกิาร (เกรด เอ ) 
วนันี ้ท าท าซุม้ท่ีติดปา้ยความรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงดา้นหนา้สวนสมารฟ์ารม์

สมารท์ฟารม์ (Smart Farm) เกษตรสวนผกักินได ้(กลุ่มเกรด เอ )





วนัท่ี 15  มกราคม พ.ศ. 2564

การด์ไมต่ก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.
วนัท่ี 15 ก.พ. 64 นางสมภาร  สมปัญญา ไดร้บัมอบหมายจากผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ ใหป้ฎิบตัิหนา้ท่ี
ประจ า ณ ศนูยช์่วยเหลือสงัคม Hot Line สายด่วน 1300 พม.จงัหวดัขอนแก่น  ณ บา้นพักเด็ก
และครอบครวัจังหวัดขอนแก่น เพ่ือใหบ้ริการประชาชน ท่ีประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติ 
ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยรบัเวรฯ ต่อจาก จนท.จาก ทีม One Home พม.ขอนแก่น  ตัง้แต่ เวลา 
07.00 -19.00 น. โดยการใหบ้ริการรบัรอ้งทุกข ์ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และแกไ้ขปัญหาเบื ้องตน้
ใหก้ับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และในทุกประเด็นของปัญหาทางสังคม ผ่านสายด่วน 1300 เพ่ือ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามช่วยเหลือ ต่อไป  



การด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของหน่วยงานศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าวนั 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 
4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ (15 ก.พ.64)
มอบหมายให้ นางวันทา ชุมอภัย  และ นายเอกราช เดินขุนทด ประจ าจุดคัดกรอง

วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564



วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564

เชา้นี ้ ณ ลานกิจกรรมกลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต  ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์รว่มพดูคยุและ
ใหค้  าปรึกษาผูใ้ชบ้ริการ โดยมี หัวหนา้กลุ่มฯ และ จนท. ในกลุ่ม ร่วมพบปะพูดคุย ผูใ้ชบ้ริการในศูนย ์ฯ 
ตามกิจกรรม ประจ าวนั ส  าหรบัวนันีพ้ดูคยุในเรื่องสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
โควิด 19 และการปอ้งกนัตวัเอง  เวน้ระยะห่าง ลา้งมือบ่อยๆ สงัเกตอุาการตวัเอง  สขุอนามยัรา่งกาย เรื่อง
การลงทะเบียนโครงการเราชนะ เรื่องการรกัษาและปฏิบตัิตามกฏระเบียบของศนูยฯ์ และการมีน า้ใจต่อกนั 
การอยู่รว่มกนัภายในศนูยฯ์

กจิกรรม ประจ ำวนั





วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564

วนันี(้16 ก.พ. 64) นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ มอบหมายใหห้วัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต 
และจนท. น าคนพิการท่ีอยู่ในความดูแลและเขา้เกณฑ์กลุ่มเปราะบาง  จ านวน 27 คน ไปลงทะเบียน
โครงการเราชนะ  กลุ่มไม่มี Smart Phone ตามท่ีรัฐบาลก าหนด โดยธนาคารกรุงไทยได้ออกมา
ใหบ้รกิาร ณ หอประชมุท่ีว่าการอ าเภออบุลรตัน ์ต.เข่ือนอบุลรตัน ์ อ.อบุลรตัน ์ จงัหวดัขอนแก่น  

น าคนพิการในศนูย ์ฯ ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”



วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564

บ่ายวนันี(้16 ก.พ. 64) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
อ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ จนท.ธนาคารกรุงไทย ไดม้าใหบ้รกิาร สะแกนหนา้คนพิการท่ีอยู่ในความ
ดูแลและเขา้เกณฑ์กลุ่มเปราะบางในศูนย ์ฯ  ตามโครงการเราชนะ  กลุ่มไม่มี ตามท่ี
รฐับาลก าหนด ณ ลานกิจกรรมศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จ. ขอนแก่น

จนท.ธนาคารมาใหบ้รกิาร ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”ในศนูย ์ฯ



การด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของหน่วยงานศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าวนั 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 
4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ (16 ก.พ.64)
มอบหมายให้ นางวันทา ชุมอภัย  ประจ าจุดคัดกรอง

วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564



การด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของหน่วยงานศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าวนั 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 
4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ (17 ก.พ.64)
มอบหมายให้ นางสงวน ก้อมชัยภูมิ และนายแม้น แป้นเชื้อ ประจ าจุดคัดกรอง

วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564



วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564

เชา้นี ้ ณ ลานกิจกรรมกลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต  กิจกรรม Home room
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิตและเจา้หนา้ท่ีงานพยาบาล รว่มพดูคยุและใหค้  าปรกึษาผูใ้ชบ้รกิาร 
- ในเรื่องสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 และการปอ้งกนัตวัเองจากโควิด 19

- เรื่องการดแูลตนเองจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย
- เรื่องการทานยาตามแพทยส์ั่ง อย่าทานเองเน่ืองจากยาบางตวั มีผลขา้งเคียงต่อสขุภาพ

กจิกรรม ประจ ำวนั



การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่17 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

ลงพืน้ทีเ่ยืย่มบา้นผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก

นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ พรอ้มดว้ยขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ไดน้  าเครื่องบรโิภคถงุยงัชีพ 
ลงเย่ียมบา้นผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม ท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก โดยมีคณะเจา้หนา้ท่ี พฒันาชมุชน
เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง อ. บา้นฝาง จ.ขอนแก่น รว่มลงพืน้ท่ีมอบใหก้บัครอบครวั  นายสรุพล มิ่งพรม 
บา้นเลขท่ี  125 ม.1 ต.โนนฆอ้ง อ.บา้นฝาง จ. ขอนแก่น ซึง่การลงพืน้ท่ีแต่ละครัง้ ศพอ.ขอนแก่น ไดมี้การ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเครง่ครดั









วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564

เชา้นี ้ ณ ลานกิจกรรมกลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต  กิจกรรม Homeroom
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิตและเจา้หนา้ท่ีงานพยาบาล รว่มพดูคยุและใหค้  าปรกึษาผูใ้ชบ้ริการ 

- ในเรื่องสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 ในปัจจบุนัและการปอ้งกนัตวัเองจากโควิด 19
- การแต่งกายและการดแูลความสะอาดตนเอง
- การท าความสะอาดบรเิวณรอบหอนอน

กจิกรรม ประจ ำวนั

















วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564

ประชมุประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ ครัง้ที ่3 /2564
วนันี(้22 ก.พ.64) เม่ือเวลา 09.30 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ  ประชุมประจ าเดือน 
กมุภาพนัธ ์2564 ครัง้ 3 / 2564 เพ่ือชีแ้จงขอ้ราชการ และติดตามผลการด าเนินงานในเดือนท่ีผ่านมา โดย
มีประเด็นในการประชุม ดงันี ้การเตรียมความพรอ้มในการตอ้นรบั รมว.พม. และผูบ้ริหารท่ีจะลงเย่ียม
หน่วยงาน พม.  /การเตรียมความพรอ้มในการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารซ่อมเครื่องไฟฟ้าฯ /การจดัท าศนูยเ์รียนรู ้
และการท างาน หนา้ท่ีรบัผิดชอบของม.35 และม.33 ผูร้บับรกิาร และ เจา้หนา้ท่ี ณ.อาคารอเนกประสงค ์
ศพอ.ขอนแก่น โดยมีหวัหนา้กลุ่ม/ ฝ่าย ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีเขา้รว่มการประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนั



การด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของหน่วยงานศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าวนั 

เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จนัทร์ 
ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น ไดว้างแนวทางในการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคญั ประกอบดว้ย 1.คดักรองอาการเส่ียงและวดัไข ้2.สวมใส่หนา้กากผา้หรือ
หนา้กากอนามยัตลอดเวลาเม่ืออยูใ่น ศพอ.ขก. 3.จดัจุดลา้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลใหเ้พียงพอ 
4.จดัให้มีการเวน้ระยะห่าง 5.หมัน่ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผสั และ 6.ลดแออดั  ส าหรับวนัน้ี (22 ก.พ.64)
มอบหมายให ้วา่ท่ีร.อ.วชัระ  มาตคูเมือง และนายเอกราช  เดินขนุทด ประจ าจุดคดักรอง

วนัท่ี 22  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564



วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564

"ผลผลิตจากการอบรมแปรรูปผลิตภณัฑ"์
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต โดยกลุ่มคนพกิาร เกรด เอ ไดเ้ก็บผลผลิตจากการคิดคน้ สรา้งสรรค ์แปรรูป
ผลิตภณัฑ ์สรา้งรายไดแ้ละพฒันาต่อยอดเป็นอาชีพ จากผลงานไข่เค็มดองน า้เกลือสมุนไพร 
จากการส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑก์ารถนอมอาหาร หรอืผลิตภณัฑท์างการเกษตร



การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

(อาการน่าสงสยั!! มีไข ้เจ็บคอ ไอ มีน า้มกู จมกูไม่ไดก้ลิ่น ลิน้ไม่รบัรส)ใหไ้ปพบแพทยด์่วน หรอืแจง้1669

สมารท์ฟารม์ (Smart Farm) สวนเกษตร กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต ผูใ้ชบ้รกิาร (เกรด เอ ) 
วนันีเ้ตรยีมบ่อเลีย้งกบในสวนเกษตร เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นอาหาร และจ าหน่ายต่อไป

เกษตร เกรดเอ (A 1000 D)















วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564

วนันี(้25 ก.พ.63) เม่ือเวลา 09.30 น. นางอติภา  ชาฎิโกฏ ต าแหน่งนกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ  ไดร้บั
มอบหมายจากนางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ผอ.ศูนย์ฯ ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครัง้ ท่ี 2/2564 เพ่ือรบัฟังขอ้สั่งการ และรบัมอบนโยบายในการ
ขบัเคล่ือนงานตามภารกิจของหน่วยงานและจงัหวดัขอนแก่น  โดยมีนายสมศกัดิ์ จงัตระกูล ผูว้่าราชการ
จงัหวดัขอนแก่น เป็นประธาน ณ หอ้งประชมุแก่นเมือง ศาลากลาง จงัหวดัขอนแก่น

ประชมุหวัหนา้สว่นราชการ หวัหนา้หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ จงัหวดัขอนแก่น ครัง้ท่ี 2 / 2564



วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์ 2564 

การเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 1 ปี 
ประจ าสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ โดยแผนกคอมพวิเตอร ์หลงัสตูร 1 ปี
ครูประจ าแผนก น.ส.ธารารรตัน ์ทองโคตร รายงานการเรยีนการสอนประจ าสปัดาห ์

ประกอบดว้ย
การตัง้ค่ากระดาษ และ การออกแบบสีพืน้หลงัของเอกสาร หรอืหนา้กระดาษ

ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพ่ือใหผู้ฝึ้กอบรมวิชาชีพ รูจ้กัการตัง้ค่าหนา้กระดาษ 
ท่ีถกูตอ้ง และสามารถเปล่ียนสีพืน้หลงัของกระดาษหรอืเอกสาร ได้



วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์ 2564 

การเรียนการสอนแผนกตัดผมชาย หลักสูตร 6 เดือน  
ประจ าสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ โดยแผนกตดัผมชาย หลงัสตูร 6 เดือน
ครูประจ าแผนก นางสมภาร สมปัญญา รายงานการเรยีนการสอนประจ าสปัดาห ์
ประกอบดว้ยการฝึกทกัษะการใชอ้ปุกรณข์องแต่ละชนิดใหเ้กิดความช านาญ

และการฝึกปฎิบตัิจรงิ เพ่ือฝึกความมั่นใจ และความช านาญของผูร้บัการฝึกอาชีพ
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การใหบ้รกิารออกบตัรคนพิการ  ศนูยบ์รกิารคนพิการขอนแก่น สาขา ศพอ.  ขอนแก่น

ศนูยบ์รกิารคนพกิารขอนแก่น สาขาศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น
โดยนางอติภา ชาฎิโกฏ นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ผอ.ศูนยบ์ริการ ฯ พรอ้มเจา้หนา้ท่ี ไดด้  าเนินการ
ออกบตัิคนพกิาร และใหค้  าแนะน าปรกึษาดา้นสวสัดิการสงัคมและอ่ืนๆ ตามภารกิจ ณ บรเิวณจดุคดักรอง 
ดา้นหนา้ทางเขา้ ศพอ.ขอนแก่น  และหนา้หอ้งส านกังาน     ภายใตก้ารด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเครง่ครดั
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กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (A100D) น าวสัดเุหลือใชภ้ายในศนูยฯ์ มาประดิษฐ์เป็นโต๊ะปลกูผกัสวนครวั

กลุม่เศรษฐกิจพอเพียง (A 1000D) 
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ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น โดยนายคมชิต กนกนิธิวงษ์ ตกแต่งอาคารสถานท่ี 
บา้นพกั ใหส้วยงาม รม่รื่นต่อผูม้าติดต่อราชการ และเป็นท่ีพกัผ่อนส าหรบัคนพกิารในศพอ.ขอนแก่น

ตกแตง่สถานที ่ปรับปรุงภมูิทศัน์
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