




การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ศพอ.ขอนแก่น และหัวหน้าหน่วยงาน จนท. ONE HOME พม.ขอนแก่น ลงพืน้ที่
เยืย่มบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วนัน้ี ( 1มี.ค.64 ) นางแววดาว อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ และนางอติภา ชาฎิโกฏ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
ผอ.ศูนยบ์ริการคนพิการฯ สาขา ศพอ.ขอนแก่น พร้อม จนท. ทีม ONE HOME พม.ขอนแก่น ลงพื้นท่ีเยี่ยมบา้น 
สอบข้อเท็จจริงผูป้ระสบปัญหาทางสังคมท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก ภายใต้โครงการ”การพฒันาคุณภาพชีวิต กลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน และพม.ปันสุขสู่ครอบครัวโดยมีผูน้ าชุมชน อพม.และ อบต.ในพื้นท่ีต าบลเทศบาลต าบลบา้นผือ 
อ.หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ร่วมสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงมีผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ฯ จ านวน 4 คน เพื่อน าขอ้มูลฯ เสนอ
ในท่ีประชุมฯ ใหค้วามช่วยเหลือ ตามภารกิจ กระทรวงฯ พม. (ทีมONE HOME พม.ขอนแก่น) ต่อไป 
ภายใตก้ารด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยา่งเครง่ครดั



การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564

รว่มประชมุ หวัหนา้สว่นราชการ หวัหนา้หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และก านนั อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น 

วนันี ้(1 มี.ค. 64 ) เม่ือเวลา 13.30 น.  นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ ไดม้อบหมายให ้
ว่าท่ีร.อ.วชัระ  มาตคเูมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เป็นผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุ หวัหนา้ส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ น และก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ครัง้ท่ี 2/2564 ณ หอ้งประชมุอ าเภออบุลรตัน ์ท่ีว่าการอ าเภอ
อบุลรตัน ์โดยมีนายชาครนิทร ์ อินอิ่มวรปราชญ ์ นายอ าเภออบุลรตัน ์เป็นประธานในการประชมุในครัง้นี ้



บรจิาคท าบญุวนัเกิดใหค้นพิการ ใน ศพอ.ขอนแก่น

วันที ่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ. จุดคดักรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น เวรรบับริจาคประจ าวนัใหก้ารตอ้นรบั คุณนุชนารถ เพียรแกว้ 
และคณะไดม้าบรจิาคขา้วกล่องขนมและน า้ผลไมใ้หก้บันอ้งๆคนพิการในศนูยฯ์ เน่ืองในวาระครบรอบวนัเกิด  
และส่งมอบสิ่งของท่ีบรจิาคใหก้บัจนท.ตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ณ. จุดคัดกรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกุศลในครัง้นี ้ จงดล
บนัดาลใหท้่านและครอบครวั บคุคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสขุสวสัดิ ์เจรญิรุง่เรอืง กา้วหนา้ในชีวิต 
มีทรพัยศ์ฤงคาร บรวิาร  มิตรสหายท่ีดีน าพาความสขุ ความเจรญิมาให ้มีโชคลาภ มีสขุภาพท่ีดี แข็งแรงอายุ
ยืนนาน ปราศจากศตัรูผูค้ิดรา้ย และภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใด ขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการ
ดว้ยเทอญ



เม่ือเวลา 08.30 น - 09.30 น. ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์มอบหมายให้
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต จดักิจกรรม Homeroom ประจ าวัน วันนี้ พบปะพดูคยุ แลกเปล่ียนเรียนรู ้
กับผูใ้ชบ้ริการ เรื่องสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด 19 และโรคตามฤดูกาล อพัเดท
ข่าวสารปัจจุบัน สังคมภายนอกในปัจจุบัน  การป้องกันตัวเอง  เวน้ระยะห่าง ลา้งมือบ่อยๆ สังเกต
อาการตวัเอง  สขุอนามยัรา่งกาย โครงการเราชนะ



วันอังคารที ่ มีนาคม  พ.ศ. 2564

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 นานณัฐพล เทพสุคนธ์
และนายวงกต แจ่มปรีชา จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)



วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

วนันี ้เม่ือเวลา 09.00 น.นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ ผูอ้  านวยการศนูยพ์ฒันยาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ 
จงัหวดัขอนแก่น มอบหมายให ้นางสาวธารารตัน ์ ทองโคตร  ครูฝึกอาชีพสงเคราะห ์ชัน้ 2  น านกัศึกษา 
กศน. เขา้รว่มโครงการพฒันาการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรยีนรูบ้า้นโนนจิก
ต.เข่ือนอบุลรตัน ์ อ.อบุลรตัน ์ จ.ขอนแก่น  การเขา้รว่มโครงการในครัง้นี ้ เพ่ือใหน้กัศกึษาไดน้ าความรู ้
ไปพฒันาการเกษตร การปลกูพืช และการเลีย้งสตัว ์และด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

นกัศึกษา กศน.(คนพิการในศพอ.ขอนแก่น) เขา้ร่วมโครงการพฒันาการเรียนรู้
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้บา้นโนนจิก ต.เข่ือนอุบลรัตน ์ อ.อุบลรัตน ์ จ.ขอนแก่น



การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ศพอ. ขอนแก่นลงพืน้ที ่เยืย่มบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก 
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พืน้ที ่ต าบลบ้านฝาง  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จ านวน 13 คน 

วนัน้ี ( 2มี.ค.64 ) นางแววดาว อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ และนางอติภา ชาฎิโกฏ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ ผอ.
ศูนยบ์ริการคนพิการฯ สาขา ศพอ.ขอนแก่น พร้อม จนท. ทีม ONE HOMEพม.ขอนแก่น ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านเพื่อสอบ
ขอ้เท็จจริงผูป้ระสบปัญหาทางสังคมท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก ภายใตโ้ครงการ”การพฒันาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง ราย
ครัวเรือน และพม.ปันสุขสู่ครอบครัว โดยมีผูน้ าชุมชน อพม.และ อบต.ในพื้นท่ีต าบลเทศบาลต าบลบา้นฝาง อ.บา้นฝาง 
จงัหวดัขอนแก่น ร่วมสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงมีผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ฯ จ านวน 13 คน เพื่อน าขอ้มูลฯ เสนอในท่ีประชุมฯ ให้
ความช่วยเหลือ ตามภารกิจ กระทรวงฯ พม. (ทีมONE HOME พม.ขอนแก่น) ต่อไป 
ภายใตก้ารด าเนินงานตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยา่งเครง่ครดั



การด์ไม่ตก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

วันที ่2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ศพอ. ขอนแก่นลงพืน้ที ่เยืย่มบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก 
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พืน้ที ่ต าบลบ้านฝาง  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จ านวน 13 คน 

วนัน้ี ( 2 มี.ค.64 ) นางแววดาว อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ มอบหมายใหน้างอติภา ชาฎิโกฏ ต าแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไป
ช านาญการ ผอ.ศูนยบ์ริการคนพิการฯ สาขา ศพอ.ขอนแก่น ลงพื้นท่ีเยี่ยมบา้นเพื่อสอบขอ้เท็จจริงผูป้ระสบปัญหาทางสังคมท่ี
อยู่ในภาวะยากล าบาก ภายใตโ้ครงการ “การพฒันาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน และพม.ปันสุขสู่ครอบครัว” 
โดยมีผูน้ าชุมชน อพม.และ อบต.ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบา้นฝาง อ.บา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ร่วมสอบขอ้เทจ็จริง ส าหรับวนัน้ี
ศพอ.ขอนแก่น สอบขอ้เท็จจริงผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ฯ จ านวน 13 คน เพื่อน าขอ้มูลฯ เสนอในท่ีประชุมฯ ให้ความ
ช่วยเหลือ ตามภารกิจ กระทรวงฯ พม. (ทีมONE HOME พม.ขอนแก่น) ต่อไป ซ่ึงในการลงพื้นท่ีแต่ละคร้ัง ไดป้ฎิบติัตาม
ภายใตก้ารด าเนินงานมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(โควิด-19) ของศนูย ์ฯอยา่งเครง่ครดั



วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วนันี ้เม่ือเวลา 15.30 น. ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์เย่ียมชม และใหก้ าลงัใจ
ผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (A 1000 D) 

กลุ่มเศรษฐกจิพอเพยีง (A 1000 D) 



วันอังคารที ่ มีนาคม  พ.ศ. 2564

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
และนายอนุรักษ์ นิตยาชิต จนท.ศพอ.ขก.ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)



กจิกรรม Homeroom ประจ าวัน

เม่ือเวลา 08.30 น - 09.30 น. ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์มอบหมายให้
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิตกิจกรรม Homeroom ประจ าวนั วนันีพ้ดูคยุและใหค้  าปรกึษาผูใ้ชบ้รกิาร 
- เรื่องสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 ในปัจจบุนัและการปอ้งกนัตวัเองจากโควิด 19 ถึงจะมี

การเริม่ฉีดวคัซีน ก็ยงัตอ้งสวมแมส เพ่ือเป็นการปอ้งกนัตนเอง
- ติดตามอพัเดทข่าวโครงการเราชนะ ผูท่ี้ไดร้บัสิทธิ

- การดแูลความสะอาดภายในหอนอน และบรเิวณรอบๆหอพกั

วนัท่ี 8 มีนาคม พศ. 2564



ประชุมมาตรการ การใช้จ่ายโครงการเราชนะของคนพกิารในศูนย ์ฯ

วันนี(้8 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์ันทร ์ประชุมข้าราชการ 
เจา้หนา้ท่ี ศพอ.ขอนแก่น ในการวางมาตรการ วางแผนการใชจ้่ายเงิน ในโครงการเราชนะ ของคนพิการ
ใน ศพอ.ขอนแก่น โดยการให ้จนท.ออกความเห็น และก าหนดมาตรการป้องกนั การใชจ้่ายเงินใหถู้กวิธี
และคุม้ค่าเป็นประโยชน ์ต่อตวัคนพกิาร พรอ้มออกค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัสิง่ของ  กรรมการ
ควบคมุเงินของโครงการเราชนะ ของคนพกิาร (กลุ่มแกรดเอ)  และมอบหมายผูร้บัผิดชอบในการ
น าคนพกิารไปซือ้สินคา้ลดปัญหาการใชจ้่ายเงินของคนพกิารใหถ้กูตอ้งสามารถตรวจสอบและควบคมุได ้
ในการใชจ้่ายเงินของคนพกิารท่ีมีความบกพรอ่งทางปัญญา ใหช้ดัเจนและโปรง่ใส ต่อไป   

วันที ่8 มีนาคม พศ. 2564



ประชุมมาตรการ การใช้จ่ายโครงการเราชนะของคนพกิารในศูนย ์ฯ

วันที ่8 มีนาคม พศ. 2564









วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้
วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรอง
อาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุด
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด   ส าหรับวันนี้  มอบหมายให้ นางวันทา ชุมอภัยและนายอนุศร กุลกอม  
ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



จากใจสร้างรอยยิม้ใหน้้องๆคนพกิาร

วนันี ้เม่ือเวลา 10.00 น. ณ. จดุคดักรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น เวรรบับรจิาคประจ าวนัใหก้ารต้อนรบั คณะ
บรหิารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขท่ี 123/2008 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น ไดบ้ริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค  - บริโภค เพ่ือใชใ้นภารกิจของศูนย ์ฯ และส่งมอบสิ่งของท่ี
บรจิาคใหก้ับจนท.ตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ. จุด
คดักรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกุศลในครัง้นี ้จงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครวั บุคคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสุขสวสัดิ์ เจริญรุง่เรือง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร 
บรวิาร  มิตรสหายท่ีดีน าพาความสขุ ความเจรญิมาให ้มีโชคลาภ มีสขุภาพท่ีดี แข็งแรงอายยืุนนาน ปราศจาก
ศตัรูผูค้ิดรา้ย และภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใด ขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการดว้ยเทอญ

วันที ่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564



วันที ่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

วนันี(้11 มี.ค. 64) นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์  มอบหมายให ้ว่าท่ีรอ้ยเอก วชัระ มาตคเูมือง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นายณฐัพล เทพสคุนธ ์ช่างไฟฟ้า ช.4 และ  น.ส.ธารารตัน ์ทองโคตร ครูฝึกอาชีพ
สงเคราะห ์ชัน้ 2 น าคนพกิาร เขา้รว่มแข่งขนัฝีมือแรงงานคนพกิารแห่งชาติ ครัง้ท่ี 10 (รอบคดัเลือก)
ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดย มีรองผูว้่าราชการ  จงัหวดัขอนแก่น  
นายศรทัธา คชพลายกุต ์เป็นประธานในพธีิเปิด ส าหรบัในปี 2564 นี ้ศพอ.ขก.ส่งรว่มแข่งขนัฯ จ านวน 3 คน
ดงันี ้1)นางสาวบงัอร แสนแมน แข่งขนั สาขาออกแบบเว็บเพจ 2)นายวงกต แจ่มปรชีา แข่งขนั สาขา ถ่ายภาพ
ในสตดูิโอ และ 3)นายจรลั ดาถ ่า แข่งขนั สาขา ออกแบบโปสเตอร์

แข่งขันฝีมือแรงงานคนพกิารแหง่ชาต ิคร้ังที ่10 (รอบคัดเลอืก)



วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.  2564 

การเรียนการสอนแผนกตัดผมชาย หลักสูตร 6 เดือน
ประจ าสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มีนาคม 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ โดยแผนกตดัผมชาย หลงัสตูร 6 เดือน
ครูประจ าแผนก นางสมภาร สมปัญญา รายงานการเรยีนการสอนประจ าสปัดาห ์

ประกอบดว้ย
การใหบ้รกิารตดัผมผูร้บัการฝึกอบรมวิชาชีพภายในศนูย ์ฯ เพ่ือดแูลสขุภาพท่ีดีของผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ



วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.  2564 

กิจกรรมดนตรีบ าบัด เพื่อสุขภาพ

เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย จากการฝึกอาชีพและการท ากิจกรรม มาทั้งอาทิตย ์ศูนยพ์ฒันาศักยภาพและ
อาชีพคนพกิารขอนแก่น จงึก าหนดจดักิจกรรมดนตรีบ าบดั  ใหก้บัคนพิการในศนูย ์ฯ โดยการใหร้อ้ง เล่น 
เตน้ ร  า ตามใจชอบ เพ่ือพฒันาศักยภาพดา้นร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม ท่ีช่วยให้
คณุภาพจิตใจดีขึน้ สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัคนพกิารในศนูยฯ์ อีกทางหนึ่ง



วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.  2564 

วนันี ้(15 มี.ค. 64) เม่ือเวลา 09.09 น.  นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และพิธีสงฆ ์เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาฯ ครบรอบ 49 ปี โดยมี ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ผูร้บัการฝึกอบรม
วิชาชีพ รุน่ท่ี 60 /2564 เขา้รว่มพิธีทางศาสนาอยา่งพรอ้มเพรียง กนั

โดยพิธีในตอนเชา้ เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประจ าศนูย ์ฯ ไหวพ้ระพระพทุธโคดมอดุมโชค และพิธีบวงสรวง
พระประชาบดี   จากนัน้เป็นพิธีทางศาสนาไดน้ิมนตพ์ระสงฆ ์จ านวน 9 รูป โดยมีพระครูวฒุิสารวิมล(หลวงปู่ เขียน) เจา้
อาวาสวดั โพธ์ิสง่า บา้นหว้ยยาง ต.ทุง่โป่ง อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น รองเจา้คณะอ าเภออบุลรตัน ์เป็นประธานในพิธีสงฆ ์ 
สวดพระพุทธมนต ์พรอ้มประพรมน า้พระพุทธมนต ์และฉันภัตตาหารเพล เพ่ือความเป็นสิริ มงคล แก่ข้าราชการ
เจา้หนา้ท่ี ตลอดจนผูเ้ขา้รว่มงาน ในวนัคลา้ยวนัสถาปนาฯ ครบรอบ 49 ปี ศพอ.ขอนแก่น  ในครัง้นี ้

วนัคลา้ยวนัสถาปนาศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น   ครบรอบ 49 ปี 







วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้
วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรอง
อาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุด
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ 15 มีนาคม 2564  มอบหมายให้ น.ส.ธารารัตน์  ทองโคตร 
และนายเอกราช  เดินขุนทด  ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประชมุเชิงปฎิบตัิการ การพฒันาทกัษะดิจิทลัเพ่ือการท างานพฒันาสงัคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
พรอ้มรบัมอบใบประกาศนียบตัร.

วนันี ้(17 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นางสาวกาญจนา พงสะเดา นกัพฒันาสงัคมช านาญการ นายโกวิทย ์สม
ปัญญา พนกังานพสัด ุส4 ,นางสาวธารารตัน ์ ทองโคตร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห ์ชัน้ 2 และนายวงกต แจม่ปรีชา ชา่ง
ซอ่มสรา้งและซอ่มบ ารุง เขา้รว่มประชมุเชิงปฎิบตักิาร "การพฒันาทกัษะดจิิทลัเพื่อการท างานพฒันาสงัคม ประจ าปี
งบประมาณ 2564" ซึ่งเป็นวนัท่ี 2 ของการอบรม โดยหวัขอ้การอบรมในวนันี ้คือ "การใชง้าน Google Forms" 
หลงัจากนัน้เป็นพิธีมอบใบประกาศนียบตัร โดยมีนายสเุมธ ทรายแกว้  ผูอ้  านวยการส านกังานสง่เสริมและสนบัสนนุ
วิชาการ 5 จงัหวดัขอนแก่น เป็นผูม้อบและกลา่วปิดการประชมุ ณ โรงแรมเจรญิธานี  อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  .



วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

บรูณาการกิจกรรมโครงการ “แว่นตาผูส้งูวยัในสมเดจ็พระเทพรตันฯ”
วันนี ้(17 มี.ค 64นางแววดาว อินทรจ์ันทร ์ผู้อ  านวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางอติภา ชาฎิโกฏ 
ต าแหน่งนกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ผอ.ศูนยบ์ริการคนพิการฯ สาขา ศพอ.ขอนแก่น พรอ้มดว้ย 
น.ส.วิภาวดี ประกอบผล นกัพฒันาสงัคมช านาญการ หวัฝ่ายบรหิารทั่วไป จนท.กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต 
และผูพ้ิการ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ศพอ.ขอนแก่น เขา้รว่มกิจกรรมโครงการ “แว่นตาผูสู้งวยัในสมเด็จ
พระเทพรตันฯ” โดยการน าผลผลิตภณัฑใ์นกลุ่มฯไปจ าหน่าย และประชาสมัพนัธห์น่วยงาน จัดงานโดย 
นิคมสรา้งตนเองเข่ือนอบุลรตัน ์ณ หอประชมุท่ีว่าการอ าเภอสีชมพ ู อ าเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น โดย
มีนายสมศกัดิ ์จงัตระกลู ผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กียรติมาเป็นประธานในพธีิเปิดงานในครัง้นี ้



วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

รว่มประชมุชีแ้จงการใชส้มดุพกครอบครวัผ่านระบบ Zoom Meeting

วนันี ้เม่ือเวลา 14.00 - 16.30 น. นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ เขา้ร่วมประชมุชีแ้จง
การใชส้มดุพกครอบครวั ผ่านระบบ Zoom Meeting รว่มกบั หน่วยงาน ทีม One Home
พม. อพม. ขอนแก่น (ต าบลน ารอ่งแกไ้ขปัญหาคนเปราะบาง) ณ ศูนยป์ฎิบตัิการ สนง.ส่งเสรมิและ
สนบัสนนุวิชาการ 5 จงัหวดัขอนแก่น  โดยมี ผอ. สสว.1 และ ผอ. สสว.10 เป็นผูแ้ทนซกัซอ้ม
การขบัเคล่ีอนโครงการบรูณาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครวัเรือนในพืน้ท่ีต  าบล
เสรมิสรา้งชมุชนเขม้แข็ง ตามนโยบาย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์



วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้
วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรอง
อาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุด
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ 18 มีนาคม 2564   มอบหมายให้ น.ส สงวน ก้อมชัยภูมิ และ
นาย อนุสรณ์ กุลกอม  ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



วนันี ้(18 มีนาคม 2564) เม่ือเวลา 08.30 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย์ ฯ พรอ้มดว้ย 
น.ส.วิภาวดี ประกอบผล นักพฒันาสังคมช านาญการ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น   และ 
น.ส.เอมอร บบุผามาโล จพง.ธุรการปฎิบตัิงาน เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ศพอ.ขอนแก่น เขา้รบัฟังการ 
ปิดตรวจรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผ่านระบบ conference จากหอ้งประชมุ 60 ปี กรมประชาสงเคราะห ์ชัน้ 3 พก. กรุงเทพมหานคร
โดยมี นางสาวสราญภทัร อนมุตัิราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธาน โดยมีผูบ้รหิาร พก. เจา้หนา้ท่ี
ส่วนกลาง และ หวัหนา้ส่วนราชการ ของ พก.ส่วนภมูิภาค เขา้รว่มรบัฟังการปิดตรวจรายงาน ฯ ในครัง้นี ้

เขา้รบัฟังการปิดตรวจฯออนไลน ์ผ่านระบบ conference 

วันที ่18 มีนาคม 2564





วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

การเรยีนการสอนประจ าวนั ของแผนกคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ หลกัสตูร 1 ปี

กลุม่พฒันาทกัษะอาชีพ โดยแผนกคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ หลกัสตูร 1 ปี 
โดย น.ส. ธารารตัน ์ทองโคตร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์

ประจ าแผนกคอมพิวเตอร ์เสรมิทกัษะการใชโ้ปรแกรม canva เพ่ือใหผู้เ้รยีน
ฝึกเรยีนรูโ้ปรแกรมการออกแบบ งานตา่งๆในแม่แบบส าเรจ็รูป



วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

แผนกตัดผมชาย หลักสูตร 6 เดอืน

กลุม่พฒันาทกัษะอาชีพ แผนกตดัผมชาย  หลกัสตูร 6 เดือน 
โดย นางสมภาร สมปัญญา ครูประจ าแผนก

ใหบ้รกิารตดัผมใหก้บัเจา้หนา้ท่ี กลุม่ม.35 และผูร้บัการฝึกอาชีพ



วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

การเรยีนการสอนประจ าวนั ของแผนกช่างอิเลก็ทรอนิกสแ์ละซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟา้
หลกัสตูร 1 ปี

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ แผนกช่างอิเลก็ทรอนิกส์และซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
โดย นายบญุเทพ หม่ืนชั่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห ์ประจ าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกสแ์ละซอ่มเครื่องใชไ้ฟฟา้

รายงานการเรยีนการสอนประจ าสปัดาห์
หวัขอ้ท่ีด  าเนินการเรยีนการสอน ดงันี ้

1. การซอ่มเครื่องเล่น CD VCD  DVD
2. การซอ่มล าโพง





วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นเกยีรตใินพธีิปิดการฝึกอบรมและมอบวฒุบิตัรผูส้  าเรจ็การฝึกอบรมทกัษะอาชพี รุ่นที ่62

วนันี ้(19 มี.ค.64) นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ พรอ้มดว้ยหวัหนา้หน่วยงาน พม. 
(ทีม One Home พม.ขอนแก่น) รว่มเป็นเกียรติ ในพธีิปิดการฝึกอบรม และมอบวฒุิบตัรผูส้  าเรจ็ การ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นท่ี 62 ณ หอประชุมรตันะ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัรตันาภา
จงัหวดัขอนแก่น โดยมีนางจินตนา จนัทรบ์  ารุง อธิบดีกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั เป็นประธาน
ในพธีิฯ ในครัง้นี ้













วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้
วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรอง
อาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุด
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ 23. มีนาคม 2564 มอบหมาย นางสาวธิดารัตน์ กองเพชร 
และ นายวงกต แจ่มปรีชา ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก



วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอสิาน ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ 
วัดโพธิศ์รี บ้านโคกสูง อ.อุบลรัตน ์จ.ขอนแก่น 

วนันี ้นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ พรอ้มดว้ยขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี  ตลอดจนผูร้บั
การฝึกอบรมวิชาชีพ ศพอ.ขอนแก่น ร่วมสืบสานวฒันธรรมประเพณีไทยอิสาน ผูกพทัธสีมาฝังลกูนิมิต 
ฉลองอโุบสถ ณ วดัโพธ์ิศร ีบา้นโคกสงู อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น ซึ่งในงานดงักล่าว ศนูย ์ฯไดจ้ดักิจกรรม
จิตอาสา การท าความดีดว้ยหวัใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีดอ้ยโอกาสกว่า โดยการจดัท าโรงทานอาหาร ขนม
ของหวาน น า้ด่ืมตลอดทัง้วันใหผู้ม้าร่วมงานแสวงบุญในครัง้นี ้ตลอดจนการท าจิตอาสา เก็บขยะ ท า
ความสะอาดบรเิวณวดัใหส้วยงาม ต่อผูม้ารว่มงาน ตลอดทัง้วนั



บริจาคท าบุญวันเกดิให้น้องๆคนพิการ ใน ศพอ.ขอนแก่น

วันที ่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ. จุดคดักรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น เวรรบับริจาคประจ าวันใหก้ารตอ้นรบั คุณธวัฒชยั บ ารุง 
คุณรตันม์ณี  ขุลีเทา และ เพ่ือนๆคุณอติภา ชาฎิโกฏ ในการท าบุญเคก้ จ านวน 2 กล่อง และวุน้ฝอยทอง
จ านวน 100 ชิน้ ใหก้ับนอ้งๆคนพิการในศูนยฯ์ เน่ืองในวาระครบรอบวันเกิด  และส่งมอบสิ่งของท่ีบริจาค
ใหก้บัจนท.ตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ. จดุคดักรอง
ดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น ขอขอบคณุ และขออนโุมทนาบญุกศุลในครัง้นี ้จงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครวั 
บคุคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หลาย  จงมีแต่ความสขุสวสัดิ ์เจรญิรุง่เรอืง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร บรวิาร  มิตร
สหายท่ีดีน าพาความสุข ความเจริญมาให ้มีโชคลาภ มีสุขภาพท่ีดี แข็งแรงอายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้
คิดรา้ย และภยัตรายทัง้ปวง คิดจะท าการสิ่งใด ขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการดว้ยเทอญ



วันที ่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

วนันี ้ นางแววดาว  อนิทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ  มอบหมายให้นางสาวสงวน ก้อมชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความตระหนัก เร่ือง “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ” (

จัดขึน้ระหว่างวนัที ่24 26 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพกิาร เมืองพทัยา 
จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกจิ อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร เป็น
ประธานในพธิเีปิด ฯ ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวถิี กรุงเทพมหานคร

อบรม สรา้งความตระหนกั  เรือ่ง “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ”





วันที ่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

วนันี ้ นางแววดาว  อนิทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ  มอบหมายให้นางสาวสงวน ก้อมชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความตระหนัก เร่ือง “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ” (

จัดขึน้ระหว่างวนัที ่24 26 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพกิาร เมืองพทัยา 
จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกจิ อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร เป็น
ประธานในพธิเีปิด ฯ ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวถิี กรุงเทพมหานคร

อบรม สรา้งความตระหนกั  เรือ่ง “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ”



วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

จัดโรงทานในการร่วมงาน ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ วัดโพธิศ์รี
บ้านโคกสูง อ.อุบลรัตน ์จ.ขอนแก่น 

วนัน้ี นางแววดาว อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ พร้อมดว้ยขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ตลอดจนผูรั้บการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ศพอ.ขอนแก่น ไดจ้ดักิจกรรมจิตอาสา การท าความดีดว้ยหัวใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีดอ้ย
โอกาสกว่า โดยการจดัโรงทาน แจกจ่ายใหก้บัผูม้าร่วมงานในงานผูกพทัธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ 
วดัโพธ์ิศรี บา้นโคกสูงอ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ส าหรับวนัน้ี มีขนมหวาน ขนมจีบ และน ้ าด่ืม ในการ
แจกจ่ายผูม้าร่วมงานใน ฯ คร้ังน้ี 



บรจิาคที่กดแอลกอฮอรแ์บบเทา้เหยียบ และไขไ่ก่

วันที ่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ. จุดคัดกรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น เวรรบับริจาคประจ าวันใหก้ารตอ้นรบั คุณมนูญ สิทธิศร 
หวัหนา้กองบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าน า้พอง บา้นเลขท่ี 262 ม.1 ต.กดุน า้ใส อ.น า้พอง จงัหวดัขอนแก่น
บริจาคท่ีกดแอลกอฮอรแ์บบเทา้เหยียบ และไข่ไก่ โดยการส่งมอบสิ่งของท่ีบริจาคใหก้ับจนท.ตามมาตรการ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ. จดุคดักรองดา้นหนา้ ศพอ.ขอนแก่น 
ขอขอบคณุ และขออนโุมทนาบญุกศุลในครัง้นี ้จงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครวั บคุคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หลาย  
จงมีแต่ความสุขสวสัดิ์ เจริญรุ่งเรือง กา้วหนา้ในชีวิต มีทรพัยศ์ฤงคาร บริวาร  มิตรสหายท่ีดีน าพาความสุข 
ความเจริญมาให ้มีโชคลาภ มีสุขภาพท่ีดี แข็งแรงอายุยืนนาน ปราศจากศตัรูผูค้ิดรา้ย และภัยตรายทัง้ปวง 
คิดจะท าการสิ่งใด ขอใหส้มหวงัตัง้ใจทกุประการดว้ยเทอญ





ถ่ายรูปตดิใบสมัครและวุฒกิารศึกษา ของกศน.

วันที ่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

24 มีค.64 เม่ือเวลา15.00 น.  กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต ไดป้ระสานติดต่อช่างภาพ เขา้มาอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารฝึกอาชีพ  เพ่ือมาถ่ายรูปติดใบสมคัร และวฒุิการศกึษา ของกศน. อบุลรตัน ์ตามแผนงานการ
ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาของคนพกิาร ของศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น





วันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น พาผูใ้ชบ้รกิารคนพกิาร ในศนูย ์ฯ ท่ีมีสิทธิเลือกตัง้
นายกเทศมนตร ีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกสงู ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2564 นี ้และ จ าลองสถานการณ์
ในการเลือกตัง้ เป็นซกัซอ้มการเลือกตัง้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารคนพกิาร ท่ีสิทธิในการเลือกตัง้ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ

และลองลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ใหเ้กิดความผิดพลาดในการเลือกตัง้นอ้ยท่ีสดุ

ซกัซอ้มการเลือกตัง้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารคนพิการ ท่ีมีสิทธิในการเลอืกตัง้ 
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและทดลองลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง



วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

จิตอาสา การท าความดีดว้ยหวัใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีดอ้ยโอกาสกวา่ โดยการจดัโรงทาน แจกจ่าย
ใหก้บัผูม้าร่วมงานในงานผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิต

วนัน้ี นางแววดาว อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ พร้อมดว้ยขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ตลอดจนผูรั้บการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ศพอ.ขอนแก่น ไดจ้ดักิจกรรมจิตอาสา การท าความดีดว้ยหัวใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีดอ้ย
โอกาสกว่า โดยการจดัโรงทาน แจกจ่ายใหก้บัผูม้าร่วมงานในงานผูกพทัธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ 
วดัโพธ์ิศรี บา้นโคกสูงอ.อุบลรัตน ์จ.ขอนแก่น ส าหรับวนัน้ี มีขนมหวาน วุน้มะม่วงกะทิสด  ซ่ึงเป็นงาน
วนัท่ี 3 ในการแจกจ่ายผูม้าร่วมงานใน ฯ คร้ังน้ี 



วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ โดยนางสมภาร สมปัญญา ครูสอนประจ าแผนกตดัผมชาย รายงาน
ผลการใหบ้รกิารตดัผมชายกบัผูร้บัการฝึกอาชีพ เกรดเอ ม.35 และบคุคลภายนอก

โดยมีผูม้าใชบ้รกิาร  จ านวน 12 ราย

การใหบ้รกิาร คนพิการตดัผมชายใหก้บับคุคลภายนอก และภายใน ศพอ.ขอนแก่น



วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต หอนอน 4  โดยพี่เลียงประจ าอาคารหอนอน 4 น าผูร้บับรกิารในอาคารนอน 
จดัท าความสะอาด  นอกและในอาคาร ใหอ้ยู่ในสภาพ สะอาดสวยงาม ชวนมองต่อผูพ้บเห็น และเพ่ือ
เป็นการเฝึกทกัษะชีวิตการอยู่รว่มกนักบัผูอ่ื้นในสงัคมในหมู่มาก ใหรู้จ้กัรบัผิดชอบ มีระเบียบ วินยั และ 
มีสขุอนามยัท่ีดีของตนเอง และผูอ่ื้น ในอาคารหอนอน

กิจวัตรประจ าวันก่อนเข้าเรียน



วันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2564

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ช่ัวโมง

เชา้วนันี ้(29  มี.ค. 64) นายณฐัพล เทพสคุนธ ์ช่างไฟฟา้ ช.4 ส่งมอบเวร Hot Line สายด่วย 1300
ตลอด 24 ชั่วโมง ใหก้บัผูป้ฎิบตัิหนา้ท่ีต่อไป ของหน่วยงานทีม One Home พม.ขอนแก่น ตามท่ีไดร้บัมอบ
จากผูอ้  านวยการศนูย ์(นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์) ใหป้ฎิบตัิหนา้ท่ีประจ าศนูยช์่วยเหลือสงัคม สายด่วน 1300 

ตลอด 24 ชั่วโมง จงัหวดัขอนแก่น ตัง้แต่ เวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 28 มี.ค. 64 ถึง เวลา  08.00 น.
ของวนัท่ี 29 มี.ค. 64 เพ่ือใหบ้รกิารประชาชนท่ีประสบปัญหาทางสงัคม ตลอด 24 ชั่วโมง 

ณ.บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 



วันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2564

เม่ือเวลา 08.30 น - 09.30 น. ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์มอบหมายให้
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต จดักิจกรรม Homeroom ประจ าวนั วนันีพ้ดูคยุและใหค้  าปรกึษาผูใ้ชบ้รกิาร 

ช่วงเชา้  อบรม โดยมี น.ส.เอือ้มพร วงษศ์า นกัสงัคมสงเคราะห ์ ใหค้  าแนะน า เรื่องการดแูลตวัเอง
ในช่วงฤดรูอ้น และ ข่าวสาร ผลการเลือกตัง้ของ นายกเทศมนตรแีละสมาชิกสภาเทศบาล ต.โคกสงู

กิจกรรม ประจ าวัน 



ประชมุหวัหนา้สว่นราชการ ฯ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ครัง้ท่ี 3 /2564

วนัท่ี 29 มีนาคม 2564

วนันี ้(29 มี.ค. 64) เม่ือเวลา 09.30 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ เข้ารว่มประชุม
หวัหนา้ส่วนราชการ ฯ จงัหวัดขอนแก่น ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ครัง้ท่ี 3 /2564 เพ่ือรบัฟังผลการ
ด าเนินงานของจงัหวดัขอนแก่น  และขอ้สั่งการ งานขบัเคล่ือนแผนการด าเนินงานของจงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น นายสมศกัดิ ์จงัตระกลู เป็นประธานในการประชมุฯ ในครัง้นี ้
ณ.หอ้งแก่นเมือง ศาลากลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น    



วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้
วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรอง
อาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุด
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ มอบหมาย นายนิติ มียิ่ง และ นายวงกต แจ่มปรีชา ให้ประจ า
จุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก เพ่ือคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ อย่างเคร่งครัด



วนันี ้(30มีนาคม 2564) เม่ือเวลา 08.00 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ พรอ้มดว้ย 
น.ส.วิภาวดี ประกอบผล นักพฒันาสังคมช านาญการ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น   และ 
น.ส.กาญจนา พงสะเดา นกัพฒันาสงัคมช านาญการ หวัหนา้กลุ่มวิชาการและแผนงาน เขา้รว่มประชมุ
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครัง้ท่ี 3 / 2564 ผ่านระบบ conference จากหอ้ง
ประชุม 60 ปี กรมประชาสงเคราะห ์ชั้น 3 พก. กรุงเทพมหานคร พรอ้มกับ ผูบ้ริหาร พก. เจา้หนา้ท่ี
ส่วนกลาง และ หวัหนา้ส่วนราชการ ของ พก.ส่วนภูมิภาค เขา้ร่วมประชุม ฯ โดยพรอ้มเพรียงกัน เพ่ือ
รบัทราบและขอ้สั่งการ ขอ้ราชการ แนวทางการด าเนินงานของ พก. ผลการด าเนินงานในรอบเดือนท่ี
ผ่านมา โดยมีนางสาวสราญภทัร อนมุตัิราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานในการประชมุ ฯ ในครัง้นี ้

ประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครัง้ที ่3/2564
ผ่านระบบ conference 

วันที ่30 มีนาคม 2564



วันที ่30 มีนาคม 2564

บรูณาการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครวัเรอืน ระหว่าง 12 กระทรวง 1หน่วยงาน
Thai People Map and Analytics Platform TP (Map)

วนันี ้(30 มี.ค. 64) นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ มอบหมายให ้นางอติภา ชาฎิโกฏ 
นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ผอ.ศนูยบ์รกิารคนพกิารฯ สาขาศพอ.ขอนแก่น เขา้รว่มการประชมุหวัหนา้
ส่วนราชการกระทรวงฯ พม.พืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น  ครัง้ท่ี 2/2564 One Home พม.ขอนแก่น ในการ
ขบัเคล่ือนโครงการ บรูณาการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครวัเรอืน ระหว่าง 12  กระทรวง 
1 หน่วยงาน Thai People Map and Analytics Platform TP (Map) ณ หอ้งประชมุ
ศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไปจงัหวดัขอนแก่น โดยมีนายสภุวตัน ์หนพูรกิ พฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย ์จงัหวดัขอนแก่น เป็นประธาน ในการประชมุในครัง้นี ้



วันที ่30 มีนาคม 2564

บรูณาการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครวัเรอืน ระหว่าง 12 กระทรวง 1หน่วยงาน
Thai People Map and Analytics Platform TP (Map)

วนันี ้(30 มี.ค. 64) นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ มอบหมายให ้นางอติภา ชาฎิโกฏ 
นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ผอ.ศนูยบ์รกิารคนพกิารฯ สาขาศพอ.ขอนแก่น เขา้รว่มการประชมุหวัหนา้
ส่วนราชการกระทรวงฯ พม.พืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น  ครัง้ท่ี 2/2564 One Home พม.ขอนแก่น ในการ
ขบัเคล่ือนโครงการ บรูณาการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครวัเรอืน ระหว่าง 12  กระทรวง 
1 หน่วยงาน Thai People Map and Analytics Platform TP (Map) ณ หอ้งประชมุ
ศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไปจงัหวดัขอนแก่น โดยมีนายสภุวตัน ์หนพูรกิ พฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย ์จงัหวดัขอนแก่น เป็นประธาน ในการประชมุในครัง้นี ้





วันที ่31 มีนาคม 2564

กิจกรรม ฝึกทกัษะสมาธิ และการสรา้งความสามคัค ี
เพือ่ใหเ้กิดสมาธิ  ความรกัสามคัค ี สนกุสนานคลายเครยีด

วนันี ้(31 มี.ค. 64) นกัสงัคมสงเคราะห ์ศพอ.ขอนแก่น กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต ไดพ้าผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ
ท ากิจกรรม ฝึกทกัษะสมาธิ และการสรา้งความสามคัคี  เพ่ือใหเ้กิดสมาธิ  ความรกัสามคัคี   สนกุสนาน
คลายเครียด โดยมีนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัด
ขอนแก่น สาขาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ รว่มเป็นวิทยากรใหค้วามรูใ้นการท ากิจกรรม ในครัง้นี ้
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เม่ือ เวลา 9.30 น. -11.30 น. ของวนันี ้(31 มี.ค. 64) กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต และนกัศึกษาฝึกงาน 
จาก มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น สาขาสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ไดพ้าผูใ้ชบ้ริการท ากิจกรรม ฝึกทกัษะ ศิลปะบ าบดั เพ่ือใหเ้กิดสมาธิ ความคิดสรา้งสรรค ์
จินตนาการ และฝึกกลา้มเนือ้มือมกัเล็กใหแ้ข็งแรง



วันที ่31 มีนาคม 2564

รายงานตัวเพือ่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ พรอ้มดว้ยหวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต และนกัสงัคม
สงเคราะห ์ศพอ.ขอนแก่น ใหก้ารตอ้นรบั คณะขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี และผูใ้ชบ้รกิาร จากสถานคุม้ครอง
และพฒันาคนพกิาร จงัหวดัราชบรุ ีในการน าส่งผูใ้ชบ้รกิารมาฝึกอาชีพในศนูย ์ฯ  จ านวน 4 ราย 
โดยมีน.ส.ทิพรตัน ์นิตยกิจ นกัสงัคมสงเคราะห ์เป็นผูป้ระสานงานในการน าส่งในครัง้นี ้ โดยศนูย ์ฯ ได้
จดัท าตามขบวนการแรกรบั ก่อนเขา้สู่การฝึกอาชีพ และตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงาน โดยการกักตัวตามมาตรการฯ จ านวน 10 วัน 
ก่อนน าส่งสู่ขบวนการฝึกอาชีพ ต่อไป  



วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.  2564 

เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย จากการฝึกอาชีพและการท ากิจกรรม มาทั้งอาทิตย ์ศูนยพ์ฒันาศักยภาพและ
อาชีพคนพกิารขอนแก่น จงึก าหนดจดักิจกรรมดนตรีบ าบดั  ใหก้บัคนพิการในศนูย ์ฯ โดยการใหร้อ้ง เล่น 
เตน้ ร  า ตามใจชอบ เพ่ือพฒันาศักยภาพดา้นร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม ท่ีช่วยให้
คณุภาพจิตใจดีขึน้ สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัคนพกิารในศนูยฯ์ อีกทางหนึ่ง
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