




วันพุธที ่5 พฤษภาคม 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้น
ระยะห่าง ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ มอบหมายให้ นางวันทา ชุมอภัย และ นายสมชัย จันสีชา 
ประจ าจุดคัดกรอง โดยการใช้ประตูเข้า-ออก ประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  และจัดจุดคัดกรองตาม
ฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง ให้ข้าราชการและ
จนท. ทุกคน เขียนบันทึกไทม์ไลน์ตัวเอง พร้อมส่งที่ตั้งของตัวเอง มาที่ไลท์กลุ่มของ ศพอ.ขอนแก่น 
ทุกวัน พร้อมจัดแผนปฎิบัติงานท างานที่บ้าน ( Work For Home ) 



วันพุธที ่5 พฤษภาคม 2564

วนันี ้(5 พ.ค. 64) กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิตและงานพยาบาล จดักิจกรรมโฮมรูมประจ าวนั วนันี ้รว่มพดูคยุ
และใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้รกิารในศนูยฯ์ ในเรื่องต่าง ดงันี ้
- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ปัจจบุนัในประเทศไทยและจงัหวดัขอนแก่น 

สถานการณย์งัคงมีผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้ จงึใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัอยู่เป็นประจ าและ
ลา้งมือทกุครัง้หลงัหยิบจบัหรอืสมัผสัสิ่งของต่างๆ

- ใหค้  าแนะน าประเภทของวคัซีนท่ีใชร้กัษาโควิด 19 รว่มถึงช่วงเวลาในการรกัษาและผลขา้งเคียง
- การฝึกนั่งสมาธิในช่วงเชา้ เป็นการฝึกในการควบคมุรา่งกายและอารมณข์องตนเองเพ่ือพฒันาในดา้น
การเรยีนและการท างานของเด็กเกรดเอ

กิจกรรม Homeroom ประจ าวนันี ้



วันพุธที ่5 พฤษภาคม 2564

วนันี ้เม่ือเวลา 09.00 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ พรอ้มดว้ยหวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย ศพอ.
ขอนแก่น นางอติภา ชาฎิโกฏ  นายนิติ มียิ่ง นายจกัรกฤษ ชาฎิโกฏ ร่วมประชุม "แนวทางการขบัเคล่ือน
โครงการใหบ้รกิารเด็ก ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร ท่ีเดือดรอ้น ขาดผูด้แูล จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรสัโคโรนา 2019“ ผ่านช่องทาง YouTube live พรอ้มกบัหวัหน่วยงานในสงักดักระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงฯ พม . เป็น
ประธานในการประชมุ ฯ 

รว่มประชมุหวัหนา้หน่วยงานสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์



วันพุธที ่5 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมออกก ำลังกำย เพือ่สุขภำพ 

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพกิาร จงัหวดัขอนแก่น เล็งเห็นเห็นความส าคญัดา้นสขุภาพ ของ
ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ผูใ้ชบ้รกิารในศนูย ์ฯ จงึสนบัสนนุให ้เจา้หนา้ท่ี ผูใ้ชบ้รกิาร ออกก าลงักาย  
ทกุบ่ายของวนัพธุ และ หลงัเลิกงาน ทกุวนัเพ่ือสขุภาพท่ีดีของตนเอง 



วันพุธที ่5 พฤษภาคม 2564

สวนเกษตร A 1000 D 

คนพิการเกรด เอ และเจา้หนา้ท่ีรว่มกนัน าวสัดเุหลือใชน้  ามาสรา้ง
สะพานขา้มคลองใสไ้ก่ในสวนเกษตร โคก หนอง นา A 1000 D



วันที ่6 พฤษภาคม 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล จัดเว้นระยะห่าง 
ลดแออัด  ส าหรับวันนี้ มอบหมายให้ นางกรกมล ส าราญวงศ์ และ นายนฤบาล ทัดมาลาประจ าจุดคัดกรอง 
โดยการใช้ประตูเข้า-ออก ประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคาร
ต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร และเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง ให้ข้าราชการและจนท. ทุกคน เขียนบันทึกไทม์
ไลน์ตัวเอง พร้อมส่งที่ตั้งของตัวเอง มาที่ไลท์กลุ่มของ ศพอ.ขอนแก่น ทุกวัน พร้อมจัดแผนปฎิบัติงาน
ท างานที่บ้าน ( Work For Home ) 



วันที ่6 พฤษภาคม 2564
ประชมุหวัหนา้หน่วยงานสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดัขอนแก่น 

ผ่าน Application Zoom ครัง้ท่ี 2 /2564 

วนันี ้( 6 พ.ค. 64) เม่ือเวลา 09.30 น.นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ พรอ้มดว้ย
นางอติภา ชาฎิโกฏ นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ผูอ้  านวยการศนูยบ์รกิารคนพกิาร สาขา ศพอ.
ขอนแก่น เขา้รว่มประชมุหวัหนา้หน่วยงานสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์

จงัหวดัขอนแก่น ผ่าน Application Zoom ครัง้ท่ี 2 /2564 ภายใตแ้นวคิดบา้นเดียวกนั
(One Home) พม.ขอนแก่นจากศนูยป์ฎิบตัิการส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์

จงัหวดัขอนแก่น โดยมีนายสภุวตัน ์หนพูรกิ พมจ.ขอนแก่น เป็นประธาน



วันที ่6 พฤษภาคม 2564
ประชมุหวัหนา้หน่วยงานสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดัขอนแก่น 

ผ่าน Application Zoom ครัง้ท่ี 2 /2564 

วนันี ้( 6 พ.ค. 64) เม่ือเวลา 09.30 น.นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ พรอ้มดว้ย
นางอติภา ชาฎิโกฏ นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ผูอ้  านวยการศนูยบ์รกิารคนพกิาร สาขา ศพอ.
ขอนแก่น เขา้รว่มประชมุหวัหนา้หน่วยงานสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์

จงัหวดัขอนแก่น ผ่าน Application Zoom ครัง้ท่ี 2 /2564 ภายใตแ้นวคิดบา้นเดียวกนั
(One Home) พม.ขอนแก่นจากศนูยป์ฎิบตัิการส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์

จงัหวดัขอนแก่น โดยมีนายสภุวตัน ์หนพูรกิ พมจ.ขอนแก่น เป็นประธาน



วันที ่6 พฤษภาคม 2564

วนันี้ ( 6 พ.ค. 64) เม่ือเวลา 09.30 น.นางแววดาว อินทรจ์นัทร์ ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ มอบหมายให้
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต จดักิจกรรม Homeroom ประจ าวนั เพื่อพบปะพดูคยุ แลกเปล่ียนเรยีนรู ้
แจง้ข่าวสารประจ าวนั ส าหรบัวนันีห้ลงัจากพดูคยุแจง้ข่าวสารแลว้ ใหน้ั่งสมาธิ ก่อนแยกยา้ยท ากิจกรรม
ตามภารกิจ ต่อไป

กิจกรรม Homeroom ประจ าวนันี ้



วันที ่6 พฤษภาคม 2564

กลุ่มพฒันาทกัษะอาชีพ ศพอ.ขอนแก่น โดยนางสาวธารารัตน์ ทองโคตร ครูประจ าแผนกคอมพิวเตอร์
หลกัสูตร 1 ปี ด าเนินการเรียนการสอนประจ าสัปดาห์แรกของเดือน พฤษภาคม 2564 ตามแผนการเรียน
การสอน การตั้งค่าหนา้กระดาษ ใน โปรแกรม PowerPoint ใหก้บัผูรั้บการฝึกอาชีพท่ีอยูป่ระจ าในศูนย ์ฯ 
ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

การเรียนการสอนประจ าสปัดาหแ์ผนกคอมพิวเตอร ์หลกัสตูร 1 ปี



วันที ่6 พฤษภาคม 2564

วนันี ้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง A1000 D ศพอ.ขอนแก่น เตรยีมพืน้ท่ีในการขยายโรงเรอืนของ ไก่ไข่ 
เพ่ือเป็นการรองรบัตลาดการจ าหน่ายไข่ไก่ ท่ีมีผลตอบรบัของการจ าหน่ายท่ีดี ของกลุ่ม ต่อไป

ปรบัพืน้ท่ีเพ่ือขยายโรงเรอืนไก่ไข่ เกษตร A 1000 D



วันที ่6 พฤษภาคม 2564

เม่ือบ่ายวนันี ้(6 พ.ค. 64) นางแววดาว อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ ลงพืน้ท่ีเ ย่ียมชมและติดตาม
ผลการด าเนินงาน พรอ้มใหก้ าลงัใจผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง A 1000 D ศพอ.ขอนแก่น 
โดยการชมสวนชะอม แปลงข่าตะไคร ้และพืชผกัต่างๆในสวนเครื่องตม้ย า ของ ศพอ.ขอนแก่น 

เย่ียมชมและติดตามผลการด าเนินงานสวนผกัเกษตรกินได ้A 1000 D









วันทีศุ่กร ์7 พฤษภาคม 2564

กลุ่ม พฒันา ทกัษะ ชีวิต โดยกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง A 1000 D ตม้ไข่เค็มสมนุไพร ใบเตย เพ่ือจ าหน่าย
และส่งตามรา้นคา้ในตลาดชมุชน ต าบลโคกสงู และผูส้นใจ สรา้งงาน สรา้งอาชีพใหค้นพกิารในศนูย ์ฯ



วันทีศุ่กร ์7 พฤษภาคม 2564

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง A 1000 D เก็บวสัดเุหลือใช ้ไมแ้บบจากงานก่อสรา้งมาเพ่ือใชป้ระโยชน์
ในการท าโรงเรอืนการเกษตรในสวนผกักินไดข้องกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ลดทนุ ลดค่าใชจ้่าย เพิ่มรายได้





วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล จัดเว้นระยะห่าง 
ลดแออัด  วันนี้ มอบหมายให้ นายโกวิทย์ สมปัญญา และ นางสมภาร สมปัญญาประจ าจุดตรวจคัดกรอง 
ที่ท าการศูนย์ ฯ  ส าหรับจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ให้ จนท.ในกลุ่ม ตรวจวัดไข้ก่อนเข้า
อาคาร และเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง ให้ข้าราชการและจนท. ทุกคน บันทึกไทม์ไลน์ตัวเอง พร้อมส่ง
ที่ตั้งมาที่ไลท์กลุ่มของ ศพอ.ขอนแก่น ทุกวัน พร้อมจัดแผนปฎิบัติงานท างานที่บ้าน ( Work For Home ) 
ตามนโยบาย พก. และจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศพอ.ขก.
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วนันี้ ( 12 พ.ค. 64) เม่ือเวลา 09.30 น.นางแววดาว อินทรจ์นัทร์ ผูอ้  านวยการศนูยฯ์ มอบหมาย
ใหก้ลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต จดักิจกรรม Homeroom ประจ าวนั เพ่ือพบปะพดูคยุ แลกเปล่ียนเรยีนรู ้
แจง้ข่าวสารประจ าวนั ส าหรบัวนันี้ งานพยาบาลใหค้  าแนะน าประเภทของวคัซีนท่ีใชร้กัษาโรคโควิด 19
รวมถึงช่วงเวลาในการรกัษาและผลขา้งเคียง การปอ้งกนัตนเองจากโรคทอ้งรว่ง โดยการรบัประทาน
อาหารท่ีสะอาด กินรอ้น ชอ้นตวัเอง ก่อนแยกยา้ยท ากิจกรรม ตามภารกิจ ต่อไป

กิจกรรม Homeroom ประจ าวันนี ้
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ประชุมหวัหน่วยงาน พก.ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันนี(้12 พ.ค. 64) เม่ือเวลา 09.30 น. นางแววดาว  อินทรจ์ันทร ์ผู้อ  านวยการศูนย์ ฯ เขา้ร่วมประชุมฯ 
ผูบ้รหิาร พก. ผอ.กอง หวัหนา้หน่วยงานศนูยพ์ฒันาศกัยภาพ ฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting
จากศูนยป์ฎิบตัิการกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ กทม.เพ่ือขับเคล่ือนและติดตามผลการ
ด าเนินงาน พรอ้มปรบัมาตรการรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด -19 การดูแล
ผูใ้ชบ้รกิารในพืน้ท่ีของหน่วยงานในสงักดั พก. อย่างเครง่ครดั โดยมีนางสาวสราญภทัร อนมุตัิราชกิจ อธิบดี
กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร เป็นประธานในการประชมุ ฯ 
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ประชุมข้าราชการ จนท. ศพอ.ขอนแก่นผ่านระบบ Line Meeting

รองรับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19

วนันี(้12 พ.ค. 64) เม่ือเวลา14.00 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ ประชมุขา้ราชการ และ
เจา้หนา้ท่ีผ่านระบบ Line Meeting เพ่ือขบัเคล่ือน และติดตามผลการด าเนินงาน การวางมาตรการ
รองรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 การดแูลผูใ้ชบ้รกิารของหน่วยงาน การงดจดั
กิจกรรมในศูนย ์ฯ และการใชจ้่ายเงินโครงการไทยชนะของรฐับาล ท่ีผูใ้ชบ้ริการในศูนย ์ฯ ไดร้ับใหใ้ชจ้่าย
อย่างคุม้ค่า ถกูตอ้งตามระเบียบฯ และ ตรวจสอบได้
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การเฝ้าระวังจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
การตั้งจุดคัดกรอง ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับ
การฝึกอาชีพ ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 
จัดเว้นระยะห่าง ลดแออัด   วันนี้ มอบหมายให้ นางสาวธารรารัตน์ ทองโคตร รับเวรประจ าจุดตรวจ
คัดกรอง ต่อจากเวรประจ าวัน นายสมชัย จันสีชา และนางสุกัญญา โชคลา ณ  ที่ท าการศูนย์ ฯ 
ส าหรับ จนท. ( Work For Home ) ให้ส่งไทม์ไลน์ตัวเอง พร้อมส่งที่ตั้งมาที่ไลท์กลุ่มของ ศพอ.ขอนแก่น 
และให้ปฎิบัติตามนโยบายของศูนย์ ฯ และจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด
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ร.ท.กฤตพล เปรมปรี “เตมิรัก อิม่บุญ ส่งมอบให้น้องๆคนพกิาร” 

วันนี้ (13 พ.ค. 64 ) เม่ือเวลา 09.30 น. ณ จุดคัดกรอง ศพอ.ขอนแก่น นางแววดาว  อินทรจ์ันทร ์
ผูอ้  านวยการศูนย ์ฯ มอบหมายใหเ้วรรบับริจาคประจ าวันใหก้ารตอ้นรบั ร .ท.กฤตพล เปรมปรี พรอ้ม
ครอบครวั ในการมาบรจิาคเลีย้งอาหารกลางวนั ใหก้บันอ้งๆคนพิการในศนูยฯ์ เมณ ูลาบหม ูไข่พะโล ้และ
ผลไมต้ามฤดู ,ขนมปังป๊ีบ ซึ่งการบริจาคในคร้ังนี ้ผู้บริจาคได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ ฯ อย่างเคร่งครัด ในนามของศนูย ์ฯ ขออ านาจ
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิทัง้หลายในสากลโลก โปรดไดอ้  านวยอวยพรใหแ้ก่ท่าน ผูบ้รจิาคในครัง้นี ้จงประสบแต่สิ่ง
เป็นมงคล สขุกาย สบายใจ สขุภาพรา่ยกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสรญิ ปรารถนาสิ่งใดขอใหส้มัฤทธ์ิผล
เป็นของท่านและครอบครวัทกุเม่ือ เทอญ  



ผมขอเชิญชวนใหพ่ี้นอ้งประชาชนทุกคน มาเขา้รบัการฉีดวคัซีนกนั ใหม้ากท่ีสดุ ประเทศไทยจึงจะไปต่อได ้
ผมขอยืนยนัว่า วคัซีนท่ีรฐับาลน าเขา้ทกุชนิด มีประสิทธิภาพ ไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุ และ
ใชก้นัอย่างแพรห่ลายทั่วโลก มีคนฉีดไปแลว้หลายสิบลา้นคน รวมทัง้ผูน้  าประเทศทั่วโลก

” พล.อ.ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา” นายกรฐัมนตรี ล  าดบัท่ี 29 ของประเทศไทย
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เกษตร A 1000 D “ปรับปรุงเล้าเป็ด รอพันธุเ์ป็ดไข่” 

กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิต  โดยกลุ่มเกษตร 1000 D ซอ่มแซมปรบัปรุงเลา้เป็ดในสวนเกษตรภายในศนูยฯ์ 
เพ่ือเตรยีมน าพนัธุเ์ป็ดไข่มาเลีย้งน าไข่ไปแปรรูปเป็นไข่เค็มสมนุไพรใบเตย ลดตน้ทนุ เพ่ืมผลผลิต ต่อไป
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การเฝ้าระวังจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยการตั้งจุดคัดกรอง ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจน
ผู้รับการฝึกอาชีพ ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ จัด
เว้นระยะห่าง ลดแออัดวันนี้ มอบหมายให้ นางสุกัญญา โชคลา รับเวรประจ าจุดตรวจคัดกรองต่อจากเวร
ประจ าวัน นายนพรัตน์ มียิ่ง และนางสาวสงวน ก้อมชัยภูมิ ณ อาคารที่ท าการศูนย์ ฯ 
ส าหรับ จนท. ( Work From Home ) ให้ส่งไทม์ไลนต์ัวเอง พร้อมส่งที่ตั้งมาที่ไลท์กลุม่ของ ศพอ.ขอนแก่น 
และให้ปฎิบัติตามนโยบายของศูนย์ ฯ  และจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด
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กจิกรรม Homeroom
กลุ่มพฒันาทกัษะชีวิตรว่มพดูคยุและใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้รกิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 
ปัจจบุนัสถานการณภ์ายในประเทศไทย ยงัคงมีผูต้ิดเชือ้เพิ่ม จงึใหผู้ใ้ชฯ้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอด 
ลา้งมือทกุครัง้หลงัหยิบจบัหรอืสมัผสัสิ่งของต่างๆและการเวน้ระยะห่างหรอืงดกิจกรรมท่ีตอ้งจบักลุ่มกนั

กิจกรรม Homeroom ประจ าวนัศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น 
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กลุ่มพัฒนาทกัษะอาชีพ  แผนกคอมพวิเตอร ์หลกัสตูร 1 ปี  โดย น.ส.ธารารตัน ์ทองโคตร ครูประจ าแผนก 
ด าเนินการเรยีนการสอนออนไลน ์เรื่อง  การแทรกรูปภาพ และ การเพิ่มสไลด ์น าเสนอ จากโปรแกรม 
Power Point โดยมีผูร้บัการฝึกอาชีพ เขา้หอ้งเรยีน ผ่านระบบ Line Meeting โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

กลุ่มพัฒนาทกัษะอาชีพด าเนินการเรียนการสอนทางออนไลน ์ใหกั้บผู้รับการฝึกอาชีพ
ในสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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การเฝ้าระวังจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยการตั้งจุดคัดกรอง ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจน
ผู้รับการฝึกอาชีพ ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ จัด
เว้นระยะห่าง ลดแออัดวันนี้ มอบหมายให้ นางรุ่งนภา ทองโคตร รับเวรประจ าจุดตรวจคัดกรองต่อจากเวร
ประจ าวัน นายสมชัย จันสีชา และนางรุ่งนภา ทองโคตร  ณ อาคารที่ท าการศูนย์ ฯ 
ส าหรับ จนท. ( Work From Home ) ให้ส่งไทม์ไลนต์ัวเอง พร้อมส่งที่ตั้งมาที่ไลท์กลุม่ของ ศพอ.ขอนแก่น 
และให้ปฎิบัติตามนโยบายของศูนย์ ฯ  และจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด
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กลุ่มพัฒนาทกัษะอาชีพด าเนินการเรียนการสอนทางออนไลน ์ใหกั้บผู้รับการฝึกอาชีพ
ในสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กลุ่มพัฒนาทกัษะอาชีพ  แผนกคอมพวิเตอร ์หลกัสตูร 1 ปี  โดย น.ส.ธารารตัน ์ทองโคตร ครูประจ าแผนก 
ด าเนินการเรยีนการสอนเรื่อง การพมิพข์อ้ความ และการเปล่ียนฟอนต ์ขนาด ตวัอกัษร ในPowerPoint
โดยมีผูร้บัการฝึกอาชีพ เขา้หอ้งเรยีน ผ่านระบบ Line Meeting โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
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วันนี ้(21 พ.ค. 2564) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง 
อ.อุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ร่วมฉีดวัคซนี
ไข้หวัดใหญ่ เพือ่ป้องกันเชือ้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทีร่ะบาดในแต่ละปี 

ตามที ่รพ.สต. โคกสูง อ.อุบลรัตน ์จ.ขอนแก่น ได้รณรงคใ์หป้ระชาชน 
และผู้สนใจมาฉีดวัคซนีไข้หวัดใหญ่ ฟรี ในขณะนี ้
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“เตมิรัก อิม่บุญ ส่งมอบให้ลูกๆคนพกิาร ศพอ.ขก.” 

วนันี ้(28 พ.ค. 64 ) เมื่อเวลา 10.30 น. นางแววดาว  อินทรจ์นัทร ์ผูอ้  านวยการศนูย ์ฯ มอบหมาย
ใหน้ายโกวิทย ์สมปัญญา พนกังานพสัด ุส.4  รบัมอบสิ่งของบรจิาค จากคณุแม่จิตรา และคณุพ่อ
เรียงชัย พิทยาวุชวินิจ พรอ้มครอบครวั ท่ีบริจาค สิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค และมอบเงินสด 
จ านวน 2,000.- บาท สมทบค่าอาหารว่างใหก้บัลกูๆคนพิการในศนูยฯ์ ณ บา้นเลขที่  39 -313
หมูบ่า้นมญัทนา ซอย 5  ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในนามของศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและ
อาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่นขออ านาจสิ่งศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลายในสากลโลก โปรดไดอ้ านวยอวยพร
ใหแ้ก่ท่าน ผูบ้รจิาคในครัง้นี ้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สขุกาย สบายใจ สขุภาพร่ายกายแข็งแรง มี
ลาภ ยศ สรรเสรญิ ปรารถนาสิ่งใดขอใหส้มัฤทธ์ิผลเป็นของท่าน และครอบครวัทกุเมื่อ ดว้ยเทอญ  







ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จงัหวดัขอนแก่น
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กลุ่ม
วิชาการและแผนงาน


