




ประจ ำวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้
วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรอง
อาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัด
จุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาด
พื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด   ส าหรับวันนี้ ( 1 เมษายน 2564)   มอบหมายให้ นายบุญเทพ หมื่นชั่ง
และนายอนุศร กุลกอม  ประจ าจุดคัดกรองหน้าทางเข้า ศพอ.ขก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น



วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2564

วนัน้ี (1 เม.ย. 64 ) นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผอ.ศพอ.ขอนแก่น เยีย่มชมและใหก้ าลงัใจ กลุ่มพฒันา
ทกัษะชีวติ โดยผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรกินได ้เกบ็ผลผลิตลูกหม่อนท่ีปลูกใว้
ในสวน เพื่อขายเป็นผลไมลู้กหม่อน และจดัเตรียมแปรรูปเป็นน ้ าผลไม ้ท่ีมีส่วนผสมของลูกหม่อน 
เพื่อจดัจ าหน่ายเป็นรายไดข้องกลุ่ม ฯ  ต่อไป  



วนัท่ี 1 เมษายน 2564

ทรงพระเจริญ
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ๒ เมษายน วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้
ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น

จดหมำยข่ำว ประจ าวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์
จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 6 แนวทางส าคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
ให้เพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด   ส าหรับวันนี้ 
( 2 เมษายน 2564)   มอบหมายให้ นางสุกัญญา โชคลา และนายอนุรักษ์ นิตยาชิต

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น



วนัท่ี 1 เมษายน 2564

ทรงพระเจริญ
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ๒ เมษายน วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้
ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น

จดหมำยข่ำว ประจ าวนัท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ทุกเชา้ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมประจ ากลุ่ม และฝึกอาชีพ  นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ มอบหมาย
ให ้หวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต นายจกัรกฤษณ์ ชาฎิโกฏ และเจา้หนา้ท่ีในกลุ่ม ท ากิจกรรม Homeroom เพื่อ
แจง้ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบนั และอบรม ส าหรับวนัน้ี อบรมการอยู่ร่วมกนั กฎ กติกา มารยาท การเตรียม
ตวัในการกลบับา้นช่วงปิดเทอม และการเฝ้าระวงัโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

กิจกรรม Homeroom ประจ ำวัน







มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

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 มอบหมายให้ 
นางสมภาร  สมปัญญา และนายเกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ ประจ าจุดคัดกรอง

วนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2564



วนัน้ี (5 เม.ย. 64) เม่ือเวลา 13.30 น. นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ การ
อบรมอาสาสมคัรพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(อพม.) เช่ียวชาญดา้นคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
มีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเร่ือง“ นโยบายและ
บทบาทอาสมคัร อพมก.”  ณ โรงแรม เลอ แคสเซีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซ่ึงการจดัโครงการในคร้ังน้ี  จดัข้ึนโดย
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัขอนแก่น ศูนยบ์ริการจงัหวดั   และนายสุภวฒัน์ หนูพริก  พม.จ.ขอนแก่น กล่าว
ตอ้นรับ และมีหวัหนา้หน่วยงาน ทีม.One Home พม.ขอนแก่น เขา้ร่วมเป็นเกียรติ ฯ โดยพร้อมเพรียงกนั



มูลนิธิปิดทองหลงัพระร่วมกบั บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์ สนับสนุนวสัดุปลูก
ต้นพนัธ์ุมะระจนี พร้อมให้ค ำแนะน ำกำรปลูก กำรดูแลรักษำ

ณ สวนเกษตร A 1000 D ศพอ.ขอนแก่น มูลนิธิปิดทองหลงัพระร่วมกบั บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
โดยคุณกฤษณะ สงวนศกัด์ิ  ผจก.แผนกดา้นพฒันาชุมชน ฝ่ายพฒันาความยัง่ยนืภาครัฐ สนง.บริหารความยัง่ยนื 
ธรรมาภิบาลและส่ือสารองค์กร สนบัสนุนวสัดุปลูก ตน้พนัธ์ุมะระจีน พร้อมให้ค  าแนะน าการปลูก การดูแล
รักษา ใหก้บัศพอ.ขอนแก่น เพื่อใชใันการปลูกส่งใหก้บัตลาดต่อไป



กลุ่มพฒันาทกัษะชีวติ โดยหวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวติ (นายจกัรกฤษณ์ ชาฎิโกฏ) และนกัสังคมสงเคราะห์ 
จนท.ในกลุ่มฝ่าย พร้อม แม่หอนอนไดท้ ากิจกรรม Homeroom ช่วงเชา้ เร่ืองการอยูร่วมกนั กฎ กติกา มารยาท 
การกลบับา้นช่วงปิดเทอม ประเพณีสงกรานต ์และสถานการณ์โควดิ19 ในปัจจุบนั



นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผอ. ศพอ.ขอนแก่น ร่วมตรวจเยีย่ม และใหก้ าลงัใจ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบติังาน
1300 สายด่วน พม.ขอนแก่น ร่วมกบั นายอนนัต ์ดนตรี ผูต้รวจราชการกระทรวง พม.

ณ ส านกังานบา้นพกัเดก็และครอบครัว จงัหวดัขอนแก่น นายอนนัต ์ดนตรี  ผูต้รวจราชการกระทรวง พม. 
ในโอกาสท่ีไดม้ามอบเกียรติบตัรผูเ้ขา้รับการอบรมฯ อพม.จงัหวดัขอนแก่น ไดถื้อโอกาสเขา้เยี่ยมชม และให้
ก าลงัใจ จนท.ผูป้ฎิบติังาน 1300 สายด่วน พม.ขอนแก่น  และหารือ พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรค ์และหาแนว
ทางแกไ้ข ในการด าเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผูท่ี้เดือดร้อน มีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือของ
ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น ให้ทนัต่อเหตุการณ์  โดยมีนายสุเมธ ทรายแกว้ ผอ.สสว.5 ขอนแก่น และ
หวัหนา้หน่วยงาน จนท.ทีม.One Home พม.ขอนแก่น ร่วมตรวจเยีย่ม และใหก้ าลงัใจ ในคร้ังน้ี 



บ่ายวนัน้ี (5 เมย.64 ) กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต และนกัศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฝึกทกัษะ ศิลปะบ าบดั เพื่อใหเ้กิดสมาธิ จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดการผอ่นคลาย ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการในศูนย ์ฯ



วนัท่ี 7 เมษายน 2564

กจิกรรม ประจ ำวัน

กิจกรรม Homeroom ประจ าวนัน้ี 
นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ พร้อมดว้ยหวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวติ 

และงานพยาบาล พูดคุยและใหค้  าแนะน าผูใ้ชบ้ริการใน ศพอ.ขอนแก่น
- ในเร่ืองการป้องกนัตนเองและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ในปัจจุบนั

- งดกินอาหารท่ีปรุงไม่สุกหรืออาหารไม่สะอาด เพื่อหลีกเล่ียงโรคทอ้งร่วง
- การมีน ้าใจต่อกนั การช่วยเหลือกนั แบ่งปันเพื่อนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั

- การจดังานและความส าคญัในการจดังานสืบสานประเพณี วนัสงกรานตป์ระจ าปี 2564





วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔   วันนี้ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ.ลานกิจกรรมศูนย์ ฯ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต
โดยนายจักรกฤษณ์ ชาฎิโกฏ และนักสังคมสงเคราะห์ ศพอ.ขอนแก่น ได้น าผู้ใช้บริการ จ านวน ๔ ราย ในการเฝ้า
ระวังกักตัว เป็นเวลาครบ ๑๐ วัน ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด ๑๙) ของศูนย์ ฯ โดยน ามาแนะน าตัว พบปะ พูดคุยกับเพื่อนๆ 
และร่วมยินดีต้อนรับ เพ่ือเตรียมส่งฝึกในสาขาอาชีพ ของกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ   ต่อไป 



วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔   เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ.ลานกีฬาสนามบาสเกตบอลศูนย์ ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพอนามัยของ ข้าราชการ จนท. และผู้รับการฝึกอาชีพในศูนย์ ฯ นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต น าข้าราชการ จนท. ผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ ก่อนเลิกงานทุกๆบ่ายของวันพุธ ทุกสัปดาห์ เพื่อสุขภาพของตนเอง 



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 มอบหมายให้ 
นางวราภรณ์  พื้นแสน และนายอนุสรณ์ กุลกอม ประจ าจุดคัดกรอง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วนัที ่8 เม.ย. 64



สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๔วนัที ่8 เม.ย. 64

วนัน้ี (๘ เม.ย. ๖๔) นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ พร้อมดว้ยขา้ราชการเจา้หน้าท่ี ตลอดจน
ผูใ้ช้บริการ คนพิการในศูนย ์ฯ ร่วมกิจกรรมการสืบสานประเพณีไทย วนัสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ซ่ึง
กิจกรรม วนัสงกรานตถื์อเป็นประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ของไทย นอกจากน้ี ยงัมีการสรงน ้ าพระท่ีน าสิริมงคล  การ
รดน ้ าขอพรผูใ้หญ่ เป็นการให้เกียรติเคารพซ่ึงกนัและกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะของความเป็นไทยไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เป็นประเพณีท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน โดยการจดักิจกรรมในคร้ังศูนย ์ฯ ศพอ.
ขอนแก่น ได้วางมาตรการป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของ
หน่วยงานอยา่งเคร่งครัด



ร่วมเป็นเกียรติโครงการเรียนรู้วันส าคัญ และปรเพณีไทย ประจ าปี ๒๕๖๔วนัที ่8 เม.ย. 64

วนัน้ี (๘ เม.ย. ๖๔) นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้
วนัส าคญัและประเพณีไทย ประจ าปีงบประมาณ 2564 จดัโดยศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกจังหวดั
ขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน ้ าพระพุทธปติมา และรดน ้ าขอพรผูสู้งอายุ  การแสดงของชมรม
ผูสู้งอายจุากศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายขุอนแก่น การแสดงบาสโลบผูป้กครองบุคคลออทิสติก 
และเกมส์มหาสนุก ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังน้ี ไดรั้บเกียรติจากนายสุภวฒัน์ หนูพริก พมจ.ขอนแก่น เป็นประธานใน
พิธีเปิดงาน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม.ขอนแก่น ภายใตม้าตรการป้องกนั การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) อยา่งเคร่งครัด



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 มอบหมายให้ 
น.ส.ธารารัตน์  ทองโคตร และ นายอนุรักษ์  นิตยาชิต  ประจ าจุดคัดกรอง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วนัที ่9 เม.ย. 64



กจิกรรม ประจ ำวันที่ 9 เมษำยน 2564

กิจกรรม Homeroom
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวติ ร่วมพูดคุยและใหค้  าแนะน าผูใ้ชบ้ริการ
- ในเร่ืองการป้องกนัตนเองและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ในปัจจุบนั
- การอยูร่่วมกนั การควบคุมอารมณ์ การปฏิบติัตามกฏระเบียบของศูนยฯ์
- การปรับเปล่ียนตนเองในการท างานของเดก็เกรดเอ พยายามท าใหดี้ข้ึนกวา่เดิม



เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง ประเมิน
อาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ ข้าราชการ จทน .
ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ 
มอบหมายให้ นางรุ่งนภา ทองโคตร และ นายอนุสรณ์ กุลกอม ประจ าจุดคัดกรอง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
อีกทางหนึ่ง ให้ข้าราชการและจนท. ทุกคน เขียนบันทึกไทม์ไลน์ตัวเอง พร้อมส่งที่ตั้งของตัวเอง มาที่ไลท์กลุ่ม
ของ ศพอ.ขอนแก่น ทุกวัน 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วนัที ่16 เม.ย. 64



กิจกรรม Homeroomวนัที ่16 เม.ย. 64

หวัหนา้กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต (นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ ) รว่มพดูคยุและใหค้  าแนะน าผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ปัจจบุนัจงัหวดัขอนแก่นเป็นพืน้ท่ีสีแดง รวมผูต้ิดเชือ้ทัง้หมด 
141 ราย (อพัเดทวนัท่ี 15 เมษายน 2564 เวลา 16.30) ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ปอ้งกนัตนเองโดยการสวมหนา้กาก
อนามยั ลา้งมือโดยสบู่หรอืเจลแอลกลอฮอลและหลีกเล่ียงการอยู่รว่มกนัเป็นกลุ่ม ใหป้ฎิบตัิตามมาตรการ ฯ 
ของศนูย ์ฯ
อย่างเครง่ครดั 





มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น
ลา้งมือบ่อยๆ โดยใชส้บู่และน า้ หรอืเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมหลกัเป็นแอลกอฮอล์
รกัษาระยะห่างท่ีปลอดภยัจากผูท่ี้ไอหรอืจาม
สวมหนา้กากอนามยัเม่ือเวน้ระยะห่างไม่ได้
ไม่สมัผสัตา จมกู หรอืปาก
ปิดจมกูและปากดว้ยขอ้พบัดา้นในขอ้ศอกหรอืกระดาษช าระเม่ือไอหรอืจาม
เก็บตวัอยู่บา้นเม่ือรูส้กึไม่สบาย
หากมีไข ้ไอ และหายใจล าบากโปรดไปพบแพทย์

ศพอ.ขอนแก่น ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก วนัท่ี 19 เมษายน 2564



กิจกรรมโฮมรูมประจ ำวัน
วนันี ้เม่ือเวลา 09.00 น.   หวัหนา้กลุ่ม พฒันา ทกัษะ ชีวิต นายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ พรอ้มดว้ย จนท.ในกลุ่ม ฯ
จดั กิจกรรม โฮมรูมประจ าวนั  อบรม  พดูคยุเก่ียวกบัสถานการณ ์โควิด  การดแูลปอ้งกนัตวัเอง  แจง้งดการเรยีน
การสอน  ในหอ้ง  เรยีนออนไลน ์

วันที่19 เมษำยน2564



ศพอ.ขอนแก่น ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก วนัท่ี 20 เมษายน 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง ประเมิน
อาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ ข้าราชการ จทน .
ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ 
มอบหมายให้ น.ส.สงวน ก้อมชัยภูมิ และ นายนฤบาล ทัดมาลา ประจ าจุดคัดกรอง โดยการใช้ประตูเข้า-ออก 
ประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร และเพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง ให้ข้าราชการและจนท . ทุกคน เขียนบันทึกไทม์ไลน์ตัวเอง พร้อมส่งที่ตั้งของ
ตัวเอง มาที่ไลท์กลุ่มของ ศพอ.ขอนแก่น ทุกวัน พร้อมจัดแผนปฎิบัติงานท างานที่บ้าน ( Work For Home ) 



วันที่20 เมษำยนพ.ศ. 2564

ศพอ.ขอนแก่น ไมป่ระมาท การด์ไมต่ก รบัผิดชอบต่อสงัคม
20 เมษำยน25564



วนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

กลุ่มเกษตร   A1000 D ศพอ.ขอนแก่น ผสมวสัดปุลกูผกับนโต๊ะซึง่น าเหล็กท่ีเป็นวสัดเุก่าเหลือใช้
มาดดัแปลงท าเป็นโต๊ะปลกูผกั เป็นการเรียนรูก้ารสรา้งมลูค่าของวสัดเุหลือใช ้และเป็นการลดตน้ทนุในการท า
เกษตร ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 





ท าความสะอาดโรงครวัสง่เวรต่อ
วันที่20 เมษำยนพ.ศ. 2564

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ก าลังระบาด
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก าชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้เล็งความส าคัญในการ
ป้องกันโรค และการแพร่เชื้อ การรักษาความสะอาด สุขอนามัยผู้ใช้บริการในศูนย์ ฯ ให้ท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ประกอบอาหาร ตลอดจนอาคารหอนอน ทุกครั้งก่อนเลิกงาน และก่อนส่งงานต่อ
ให้เวร ต่อไป 



กลุ่มเกษตร A1000 D เก็บตะไครเ้พ่ือน าไปฝากวางจ าหน่ายท่ีรา้นคา้ในตลาดชมุชนบา้นโคกสงู
เป็นการเรยีนรู ้การจ าหน่ายสินคา้ น ารายไดเ้ขา้กลุ่ม เพ่ือขยายเป็นตน้ทนุการผลิต ต่อไป 

วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564



วันที่21 เมษำยนพ.ศ. 2564

ศพอ.ขอนแก่น ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย    ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง 
ลดการแออัด ใช้ประตูเข้า-ออกประตูเดียว และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย/กลุ่มงานอาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร        
และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง ให้ข้าราชการ และจนท. ทุกคน เขียนบันทึกไทม์ไลน์ของตัวเอง 
พร้อมส่งที่ตั้งของตัวเอง มาที่ไลท์กลุ่มของ ศพอ .ขอนแก่น ทุกวัน พร้อม เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ และวัดไข้ 
เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานที่บ้าน   (Work For Home ) ส าหรับวันนี้ มอบหมายให้ นางกรกมล ส าราญวงศ์ 
และ นายนฤบาล ทัดมาลา ประจ าจุดคัดกรอง ตรวจตราวัดไข้ เช้า-บ่าย อย่างเคร่งครัด  



วันที่21 เมษำยนพ.ศ. 2564

ศพอ.ขอนแก่น ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก 

วันที่ 21 เมษายน พศ.2564

วนันี ้(21 เม.ย. 64) นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ มอบหมายให ้กลุ่ม พฒันา ทกัษะ ชีวิต  
โดยนายจกัรกฤษณ ์ชาฎิโกฏ หวัหนา้กลุ่มฯ พรอ้มดว้ย จนท.ในกลุ่มฯ จดักิจกรรม โฮมรูม  พบปะพดูคยุ อบรม 
และแจง้สถานการณ ์เหตกุารณใ์นปัจจบุนั ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ และแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร  กลุ่มเกรด เอ  
ท่ีฝึกอาชีพ ในแผนก ใหเ้ขา้แผนก ตามสาขาท่ีฝึกอาชีพของตนเอง โดยให้ปฎิบัติตามมาตราการ การป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์ ฯ อย่างเคร่งครัด 

กจิกรรมHomeroom



การประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์สง่เสริมอาชีพคนพิการ

วนัท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วนัน้ี (๒๑ เม.ย. ๖๔)  เม่ือ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางแววดาว  อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ พร้อมดว้ย 
น.ส.วิภาวดี ประกอบผล นักพฒันาสังคมช านาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ศพอ .ขอนแก่น เขา้ร่วม
ประชุมทางไกลผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Zoom Meeting)ของศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพ
คนพิการ และศูนยส่์งเสริมอาชีพคนพิการ  จากห้องประชุมศูนยป์ฎิบติัการ Dep War Room
ชั้น ๑  กรมส่งเสริมสิทธิและสวสัดิการคนพิการ  กรุงเทพมหานคร  โดยมีประเดน็ และขอ้ราชการ 
การด าเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) การเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ และ การตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการเงิน การบญัชี การพสัดุ 
โดยมี นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวสัดิการคนพิการ เป็นประธาน
ในการประชุม



วนัท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ น าผูร้บัการฝึกอาชีพ (เกรด เอ) ท่ีฝึกอาชีพ
ใน ศพอ.ขอนแก่น รว่มกนัจดักิจกรรม ๕ ส. อาคารสถานท่ีรอบอาคาร  

ในหอ้งเรยีน และนอกหอ้งเรยีน ของแผนก ตนเอง 

กิจกรรม 5 ส.



วนัท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ใหค้  าแนะน าปรกึษาดา้นสงัคมสงเคระห ์แบบกลุ่ม สรา้งแรงบนัดาลใจ ใหค้วามรูท้ั่วไป ผ่อนคลาย
ความเครยีดใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร และ ใหค้  าแนะน าปรกึษาเฉพาะราย  สรา้งแรงบนัดาลใจ ใหพ้ฒันา
ตนเอง ใหป้รบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ทบทวนตนเอง

กิจกรรมสังคมสงเครำะห์



วนัท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพ่ือสขุภาพท่ีดีของผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ กลุ่มงานพฒันาทกัษะชีวิต โดยนกัสงัคมสงเคราะห ์พอ่ บา้น
แม่บา้น และ จนท.ใน ศพอ.ขอนแก่น รว่มกนัออกก าลงักาย เพ่ือสขุภาพของตนเอง ใหแ้ข็งแรง และ 
สรา้งภมูิคุม้กนั ปลอดภยัจากโรครา้ย ท่ีก าลงัระบาดอยู่ในขณะ นี้

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้มาออกก าลังกาย



วันที่๒๒เมษำยนพ.ศ. ๒๕๖๔

วนันี(้22 เม.ย.64) สวนผกักินได ้กลุ่มเกษตร A1000 Dจากผลผลิตท่ีไดจ้ากการปลกูตะไคร ้หลงัจาก
เหลือกิน เหลือใชภ้ายในศูนย ์ฯ กลุ่มฯ ไดเ้ก็บผลผลิตท่ีออกผลเป็นจ านวนมาก ไปฝากจ าหน่าย ตาม
รา้นคา้ในชมุชน ต.โคกสงู อ.อบุลรตัน ์ สรา้งงานสรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้ และเรยีนรูก้ลไกลของการตลาด
ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตร ต่อไป 

สรา้งงาน สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้สวนผกักินได้



วันที่๒๒เมษำยนพ.ศ. ๒๕๖๔

วนันี(้22 เม.ย.64) กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ แผนกคอมพวิเตอรห์ลกัสตูร 1 ปี โดย น.ส.ธารารตัน ์ทองโคตร 
ครูประจ าแผนก คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ ด าเนินการเรียนการสอน ตามหลกัสตูร ส าหรบัผูร้บัการฝึกอาชีพท่ี
อยู่ในศนูยฯ์ ช่วงปิดเทอม เป็นการทบทวนการสรา้งตารางใน โปรแกรม Microsoft Excel  และการลงสี
พืน้หลงัของตาราง ภายใตม้าตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของศูนย์ ฯ อย่างเคร่งครัด 

การเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้



วันที่๒๒เมษำยนพ.ศ. ๒๕๖๔

วนันี(้22 เม.ย.64) กลุม่พฒันาทกัษะอาชีพ แผนกตดัผมชาย  หลกัสตูร 6 เดือน
โดย นางสมภาร สมปัญญา ครูประจ าแผนก ด าเนินการใหบ้รกิารตดัผมใหผู้ใ้ชบ้รกิารภายในศนูย ์ฯ  
ภายใตม้าตรการกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019( โควิด-19 )ของศูนย์ ฯ 
อย่ำงเคร่งครัด 

การเรียนการสอนแผนกตดัผมชาย



กิจกรรม Homeroom
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิตและงานพยาบาล รว่มพดูคยุ
และใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ
- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 
ปัจจบุนัในประเทศไทย และจงัหวดัขอนแก่น 
สถานการณย์งัคงมีผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้ จึงใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัอยู่เป็นประจ า และลา้งมือ
ทกุครัง้หลงัหยิบจบัหรอืสมัผสัสิ่งของต่างๆ
- การปอ้งกนัตนเองจากโรคลมแดดหรอืโรคฮีทสโตรก
พยายามด่ืมน า้สม ่าเสมอและหลีกเล่ียงการอยู่กลาง
แดดเป็นเวลานานเกินไป
- การปอ้งกนัตนเองจากโรคพษิสนุขับา้ แนะน าให้
ผูใ้ชบ้รกิาร หลีกเล่ียงการเขา้ไปเล่นกบัสนุขั เพ่ือเป็น
การปอ้งกนัเองในเบือ้งตน

วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ข่าว วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564



ศพอ.ขอนแก่น ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก รับผิดชอบตอ่สังคม

วันที่23 เมษำยน2564

เพือ่เป็นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
นางแววดาว อนิทรจ์ันทร ์ผูอ้ านวยการศนูยฯ์ ไดว้างแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคตดิตอ่โดยการตัง้จดุคดักรอง ประเมนิอาการเสีย่งและวัดไข ้กอ่นเขา้ศนูยฯ์ และให ้
ผูม้าตดิต่อราชการ ตลอดจนผูรั้บการฝึกอาชพี ขา้ราชการ เจา้หนา้ทีทุ่กคน ตอ้งสวมใส่
หนา้กากอนามัย    ลา้งมอืดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล เวน้ระยะห่าง ลดการแออัด ใช ้
ประตูเขา้-ออกประตูเดียว และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย/กลุ่มงานอาคารต่างๆ ก่อนเขา้
อาคาร และเพือ่เป็นการเฝ้าระวังอกีทางหนึง่ ใหข้า้ราชการ และจนท. ทุกคน เขยีนบันทกึ
ไทมไ์ลน์ของตัวเอง พรอ้มสง่ทีต่ัง้ของตัวเอง มาทีไ่ลทก์ลุ่มของ ศพอ.ขอนแก่น ทุกวัน 
พรอ้ม เฝ้าระวังเจา้หนา้ที ่และวัดไข ้เจา้หนา้ที ่ทีป่ฎบิัตงิานทีบ่า้น (Work For Home )    
ส าหรับวันนี ้มอบหมายใหน้างวนัทา ชมุอภัย และ นายนฤบาล ทัดมาลา ประจ าจดุคัดกรอง 

ตรวจตราวัดไข ้เชา้-บา่ย อยา่งเครง่ครัด  



วนัท่ี 23  เมษายน พ.ศ.2564

ศพอ.ขอนแก่นให้บริกำรด้ำนโภชนำกำรอำหำรครบ5 หมู่โดยมีจนท. 
คอยดูแลอย่ำงไกล้ชดิภำยใต้มำตรกำรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19 )ของศูนย์ ฯ อย่างเคร่งครัด 



ประจ ำวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผอ.ศพอ.ขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4. เว้นระยะห่าง 
5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด   วันนี้ (26 เม.ย 64) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวร
นางรุ่งนภา ทองโคตร  และ นายคมชิต กนกนิธิวงศ์ ตรวจวัดไข้ ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อราชการ
พร้อม เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ และวัดไข้ เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน  (Work For Home ) และตรวจตรา
วัดไข้ เช้า-บ่าย อย่างเคร่งครัด  

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น



วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

ข่าว วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 กิจกรรม Homeroom
วนันี ้(26 เมย.64 ) กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต  ไดจ้ดั Homeroom ผูใ้ชบ้รกิาร พบปะพดูคยุ 
ใหส้าระความรูท้ั่วไป สถานการณปั์จจบุนั การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  เนน้ปฏิบตัิตามมาตรการ
บงัคบัตามกฎหมายเพ่ือควบคมุโรคอย่างเครง่ครดั กฎระเบียบการอยู่รว่มกนัในศนูยฯ์ การลา้งมือ 
สขุอนามยัรา่งกาย การใหค้  าปรกึษางานสงัคมสงเคราะห ์และฝึกทกัษะสงัคมพฒันาตนเองสู่เปา้หมาย 



วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564

การด์ไมต่ก ปลอดภยั ห่างไกล โควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.
วนัท่ี 26 เมษายน 64 นายโกวิทย ์สมปัญญาไดร้บัมอบหมายจากผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ ใหป้ฎิบัติหนา้ท่ี
ประจ า ณ ศนูยช์่วยเหลือสงัคม Hot Line สายด่วน 1300 พม.จงัหวดัขอนแก่น  ณ บา้นพกัเด็กและ
ครอบครวัจังหวดัขอนแก่น เพ่ือใหบ้ริการประชาชน ท่ีประสบปัญหาทางสงัคมในภาวะวิกฤติ ตลอด 24 
ชั่วโมง  โดยรบัเวรฯ ต่อจาก จนท.จาก ทีม One Home พม.ขอนแก่น  ตัง้แต่ เวลา 17.00 น ของ
วันท่ี 25 เม.ย.64 ถึง 08.00  น.ของวันท่ี 26 เมย. 64  โดยการให้บริการรับรอ้งทุกข์ ให้ค  าปรึกษา 
ค าแนะน า และแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ใหก้ับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และในทุกประเด็นของปัญหาทาง
สงัคม ผ่านสายด่วน 1300 เพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามช่วยเหลือ ต่อไป  



วันพุธที่3 กุมภำพันธ์พ.ศ. 2564

ประชุมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ2564 ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์
วนัน้ี (26 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. นางแววดาว อินทร์จนัทร์ ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ พร้อมดว้ยหวัหนา้กลุ่ม/
ฝ่าย/ศูนยฯ์ เขา้ร่วมประชุม ศปก.พม. คร้ังท่ี 5/2564 ผา่นระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
และช่องทาง YouTube ของกระทรวง พม. เพื่อรับฟังขอ้สั่งการและแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ภายใตส้ังกดักระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19
ในประเด็นส าคญัเร่งด่วน ดังน้ี 1) การ Work from home ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาให้มีการ
ปฏิบติังานท่ีบา้น (WFH) ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 2) การส่งเจา้หนา้ท่ีพร้อมยานพาหนะ ในการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูท่ี้ติดเช้ือโควิด-19 ทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการช่วยเหลือ
ตามมาตการอยา่งเคร่งครัด และถูกตอ้งเพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานดว้ย 3) การรับดูแลเดก็ ผูสู้งอาย ุ
คนพิการ (ในกรณีสถานการณ์วกิฤต) ท่ีเดือดร้อนขาดผูดู้แล หลงัผา่นมาตการทางสาธารณสุข 14 วนัแลว้
โดยมี นางพชัรี อาระยะกลุ ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นประธาน .

เขา้รว่มการประชมุ ศปก.พม. ครัง้ท่ี 5 /2564 ของกระทรวงฯ พรอ้มกบัผูบ้รหิารกระทรวงฯ พม.
วันที่26 เมษำยนพ.ศ. 2564



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผอ.ศพอ.ขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4. เว้นระยะห่าง 
5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด   วันนี้ (27 เม.ย 64) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวร
นางวันทา ชุมอภัย และ นายสมชัย จันสีชา ตรวจวัดไข้ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อราชการ
เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่และวัดไข้ เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน (Work For Home) และตรวจตราวัดไข้ เช้า-บ่าย 
อย่างเคร่งครัด  

วันที่27 เมษำยนพ.ศ. 2564



ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
กรม พก. ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔

วันที่๒๗เมษำยนพ.ศ. ๒๕๖๔

วนันี ้นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯพรอ้มดว้ย น .ส.วิภาวดี ประกอบผล หวัหนา้ฝ่าย
บรหิารทั่วไป  และ น.ส.กาญจนา พงสะเดา หวัหนา้กลุ่มวิชาการและแผนงาน  ศพอ.ขอนแก่น 
เขา้รว่มประชมุทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ กรมส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ณ ห้องประชุม
Dep War Room ชั้น ๑ กรุงเทพมหานคร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และ
รับมอบข้อสั่งการแนวทางการด าเนินงาน ตามนโยบาย  พม . และ พก. ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี 
นางสาวสราญภทัร อนมุตัิราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานในการประชมุ



Homeroom ประจ าวนั
วันที่27  เมษำยนพ.ศ. 2564

วนันี ้(27 เมย.64) กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต  ไดจ้ดั Homeroom ประจ าวนั พบปะพดูคยุ และ 
ให้สาระความรูท้ั่ วไป สถานการณ์ปัจจุบัน  การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  เนน้ปฏิบตัิตามมาตรการบงัคบัตามกฎหมายเพื่อควบคุมโรคอย่างเคร่งครดั ทบทวน
กฎระเบียบการอยู่รว่มกนัในศนูยฯ์ การลา้งมือ สขุอนามยัรา่งกาย และฝึกทกัษะสงัคมพฒันาตนเอง
สู่เปา้หมาย พรอ้มการใหบ้รกิารงานสงัคมสงเคราะห์



วันที่27  เมษำยนพ.ศ. 2564

ศพอ.ขอนแก่น ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก 



วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

วันที่28 เมษำยนพ.ศ. 2564จดหมายข่าวประจ าวัน

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผอ.ศพอ.ขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4. เว้น
ระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด    วันนี้ (28 เม.ย 64) มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เวรนางกรกมล ส าราญวงศ์ และ นายนฤบาล ทัดมาลา ตรวจวัดไข้ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ 
และผู้มาติดต่อราชการ เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่และวัดไข้ เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน (Work For Home) 
และตรวจตราวัดไข้ เช้า-บ่าย อย่างเคร่งครัด  

ศพอ.ขอนแกน่ ไม่ประมาท การด์ไม่ตก 



วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564จดหมายข่าวประจ าวัน
ศพอ.ขอนแกน่ ไม่ประมาท การ์ดไมต่ก 

เม่ือเวลา 09.00 น. วนันี(้28 เม.ย.64) นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ  พรอ้มดว้ยหวัหนา้
กลุ่ม/ฝ่าย ศพอ.ขอนแก่น เขา้รว่มประชุมชีแ้จงแนวทางการขบัเคล่ือนโครงการเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครวัเรือน ผ่านระบบประชมุทางไกลออนไลท ์(Zoom Meeting) จากหอ้ง
ศูนยป์ฎิบัติการ สนง.สสว.5 ขอนแก่น  เพ่ือรบัขอ้ราชการ การติดตามความคืบหนา้การด าเนินงาน 
ปัญหา อปุสรรคของจงัหวดั โดยมีนายสภุวฒัน ์หนพูรกิ พมจ.ขอนแก่น นายสเุมธ ทรายแกว้ ผอ.สสว.5 
จ.ขอนแก่น หวัหนา้หน่วยงาน และทีม One Home พม.ขอนแก่น เขา้รว่มประชมุฯ ในครัง้นี ้
โดยพรอ้มเพรยีงกนั ภายใต้การด าเนินงาน (Work For Home) ของ ศพอ.ขอนแก่น  

ผอ.ศพอ.ขอนแก่น พรอ้มหวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย รว่มประชมุทีม One Home พม.ขอนแก่น ทางไกล
ออนไลท ์(Zoom Meeting) จากหอ้งศนูยป์ฎิบตัิการสนง.สสว.5 ขอนแก่น 



วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564จดหมายข่าวประจ าวัน
ศพอ.ขอนแกน่ ไม่ประมาท การ์ดไมต่ก 

ก ำชับตรวจตรำกำรรับประทำนยำตำมแพทยส่ั์งของผู้ใช้บริกำรกลุ่มเกรดเออย่ำงไกล้ชิด

เพ่ือเป็นการเขม้งวดในการรบัประทานยาตามแพทยส์ั่งของผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์
ผอ.ศพอ.ขอนแก่น ได้ก าชับ หัวหน้าพยาบาลและจนท .งานพยาบาล ตรวจตราดูแล จ่ายยาให้กับ
ผูใ้ชบ้ริการ ตามก าหนดเวลา พรอ้มใหท้านยาอย่างไกลช้ิด ตามแผนงานการใหบ้ริการดา้นสุขภาพของ
ศนูย ์ฯ การคุม้ครองสวสัดิภาพคนพกิาร



วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

Homeroom ประจ าวนันี ้

28 เมย.64 กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต  ได ้Homeroom ผูใ้ชบ้ริการ พบปะพูดคุย ใหส้าระความรู ้
ทั่วไป สถานการณปั์จจบุนั การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เนน้ปฏิบตัิ
ตามมาตรการบงัคบัตามกฎหมายเพ่ือควบคมุโรคอย่างเครง่ครดั กฎระเบียบการอยู่รว่มกนัในศนูยฯ์ การ
ลา้งมือ สขุอนามยัรา่งกาย เวน้ระยะห่าง  การท าสมาธิ และฝึกทกัษะสงัคมพฒันาตนเองสู่เปา้หมาย

ศพอ.ขอนแกน่ ไม่ประมาท การ์ดไมต่ก 

จดหมายข่าวประจ าวัน



วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

คนพกิำรA 1000 D และเจ้ำหน้ำทีร่่วมกันท ำเล้ำเป็ดแบบพอเพยีง
เพือ่ช่วยในกำรก ำจัดเศษอำหำรเศษพชืผักจำกกำรท ำเกษตร

จดหมำยข่ำวประจ ำวัน

ศพอ.ขอนแกน่ ไม่ประมาท การ์ดไมต่ก 



วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

สุขภำพดถี้วนหน้ำกำรออกก ำลังกำยตำมนโยบำยศพอ.ขอนแก่นทกุบ่ำยวันพุธก่อนเลิกงำน

จดหมำยข่ำวประจ ำวัน

เพ่ือเป็นการส่งเสรมิสขุภาพของ ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ี ผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์
ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯไดว้างมาตรการส่งเสรมิขา้ราชการเจา้หนา้ท่ี ผูใ้ชบ้รกิารโดยการส่งเสรมิใหท้กุคน
หนัมารกัษาสขุภาพของตนเอง  โดยการออกก าลงักาย ทกุบ่ายวนัพธุ หรอืหลงัเลิกงานทกุวนั 
และไม่ลีมท่ีจะใหท้กุคน ปฎิบตัิตนเองตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ศพอ.ขอนแกน่ ไม่ประมาท การ์ดไมต่ก 









30 เมษายน 2564  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผอ.ศพอ.ขอนแก่น ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ประกอบด้วย 1.คัดกรองอาการเสี่ยงและวัดไข้ 2.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน 
ศพอ.ขก. 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 4. เว้นระยะห่าง 5.หมั่นท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัส และ 6.ลดแออัด    วันนี้ (30 เม.ย 64) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวร นายโกวิทย์ สมปัญญา และ 
นางสมภาร สมปัญญา ตรวจวัดไข้ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อราชการ เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่และวัดไข้ 
ตรวจตราไทม์ไลน์และที่ตั้งเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน (Work For Home) ในไลน์กลุ่ม ศพอ.ขก.อย่างเคร่งครัด  

30 เมษายน 2564 



30 เมษายน 2564 

ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ นางแววดาว อินทร์จนัทร์ ก าชบับุคลากรศูนย ์ฯ ใหก้ ากบัดูแลผูใ้ชบ้ริการ
การรับประทานอาหาร  กั้นฉากพลาสติค การเวน้ระยะห่าง ลา้งมือบ่อยๆ อยา่ประมาท การ์ดไม่ตก  
ตามมาตรการป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) ของหน่วยงำน
อย่ำงเคร่งครัด 



30 เมษายน 2564 

คนพิการเกรด เอ และเจา้หนา้ท่ีช่วยกนัท าศาลาเรียนรู้เกษตร A 1000 D ในสวนเกษตร

ช่วยกนัท าศาลาเรยีนรูเ้กษตร A 1000 D ในสวนเกษตร



วันที่20 เมษำยนพ.ศ. 2564

ศพอ.ขอนแก่น ไมป่ระมาท การด์ไมต่ก รบัผิดชอบต่อสงัคม
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กลุ่ม
วิชาการและแผนงาน


