


วันอังคารที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 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 นางกรกมล ส าราญวงศ์ ประจ าจุดคัดกรอง โดยการ
ใช้ประตูเข้า-ออก ประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ 
ก่อนเข้าอาคาร









วันพุธที ่ 2 มิถุนายน  2564

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง A 1000 D ศพอ.ขอนแก่น โดยกลุ่มเกรด เอ ท่ีฝึกอาชีพในศนูย ์ฯ  ร่วมมกนน 
จนดหีบห่อ แพค็ผลิตภนณฑ ์ในการแปรรูปอาหาร “ไข่เค็มสมนุไพร และชดุตม้ย าอบแหง้” เพ่ือจนดจ าหน่าย 
พรอ้มจนดส่งตามออเดอร ์ท่ีสน่ง และวมางจ าหน่ายในตลอดชมุชน ต่อไป 







วันอังคารที ่3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เม่ือวมนนท่ี 3 มิ.ย. 2564  เวมลา 08.00- 17.00 น.นางแวมวมดาวม อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศนูย ์ฯ มอบหมายให้
น.ส.ธารารนตน ์ทองโคตร  ต  าแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห ์เขา้เวมรศูนย์ช่วมยเหลือสนงคม  สายด่วมน 1300 
(One Home พม.ขอนแก่น) โดยการใหบ้รกิารประชาชน ผ่านสายด่วมน 1300 ผูท่ี้ประสบปนญหาสนงคม
ในภาวมะวมิกฤติ 24 ชน่วมโมง รนบเรื่องรอ้งทกุขใ์หค้  าปรกึษาแนะน าประสานการส่งต่อ และใหค้วมามช่วมยเหลือใน
ทกุประเด็นปนญหาทางสนงคม ในทกุกลุ่มเปา้หมาย สตร ีผูส้งูอาย ุและคนพกิาร การตนง้ครรภใ์นวมนยรุน่ 
การคา้มนษุย ์ยาเสพติด คนเรร่อ่น/ไรท่ี้พึง่คนขอทาน เด็กและเยาวมชน บคุคลสญูหาย ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร  
ณ.บา้นพนกเด็กและครอบครนวม จนงหวมนดขอนแก่น 

ศูนยช่์วยเหลือสังคม สายดว่น 1300
One Home พม.ขอนแก่น







วันที ่4 มิถุนายน พ.ศ. 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 น.ส.เอื้อมพร วงษา ประจ าจุดคัดกรอง โดยการใช้
ประตูเข้า-ออก ประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ 
ก่อนเข้าอาคาร



วันที ่4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วมนนนี ้( 4 มิ.ย. 64) นางแวมวมดาวม  อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศุนย ์ฯ พรอ้มดว้มยขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ี 
มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพ่ือช่วมยเหลือเบื ้องต้นแก่ผู้ประสบปนญหาขาดแคลนในการด าเนิน
ชีวมิตประจ าวมนน ท่ีไดร้นบผลกระทบและควมามเดือนรอ้น จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควมิด-19 
ระลอกใหม่  ใหก้นบ นางสาวมสาวมิตร ีโวมเปา้ คนพกิารทางการเคล่ือนไหวม หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสงู อ.อบุลรนตน ์
จ.ขอนแก่น

จติอาสาบ าเพญ็สาธารณประโยชน ์
“มีแล้วแบง่ปัน”

















วันอังคารที ่8 มิถุนายน พ.ศ. 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 นายณัฐพล เทพสุคนธ์ ประจ าจุดคัดกรอง โดยการ
ใช้ประตูเข้า-ออก ประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ 
ก่อนเข้าอาคาร













วันที ่10 มิถุนายน พ.ศ. 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 มอบหมาย  นายนพรัตน์ มียิ่ง ประจ าจุดคัดกรอง รับเวรต่อจาก
นายนฤบาล ทัดมาลา และนางวันทา ชุมอภัย โดยการใช้ประตูเข้า-ออกประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  
และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร







วันที ่10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วมนนนี ้( 10 มิ.ย. 64) จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควมิด-19 ระลอกใหม่  และตามมาตรฐานการ
ใหบ้ริการใน ศพอ.ขอนแก่น นางจนนทรา มงุบญุ แม่ครนวมผู้ประกอบอาหาร ท าควมามสะอาดอาคารสถานท่ี
โรงครนวม รอบบรเิวมณประกอบอาหารหลนงจากออกเวมร ก่อนส่งมอบเวมรใหผู้ป้ระกอบอาหารล าดนบ ต่อไป



วันที ่11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง 
ลดแออัด ส าหรับวันนี้ มอบหมาย  นายนิติ มียิ่ง ประจ าจุดคัดกรอง รับเวรต่อจากนายนพรัตน์ มียิ่ง 
และกรกมล ส าราญวงศ์ โดยการใช้ประตูเข้า-ออกประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  และจัดจุดคัดกรอง
ตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น



วันที ่11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เชา้นี ้ ( 11 มิย. 64) เน่ืองจากในช่วมงนีฝ้นตกชกุ ยงุลายก าลนงแพรร่ะบาด นางแวมวมดาวม อินทรจ์นนทร์
ผูอ้  านวมยการศนูย์ ฯ มอบหมายใหห้นวมหนา้งานพยาบาล วม่าท่ีรอ้ยเอกวมนชระ มาตคุเูมือง พยาบาลวมิชาชีพ
ช านาญการ ประสานเทศบาลต าบลโคกสงู มาด าเนินการฉีดพน่หมอกควมนน ก าจนดแหล่งเพาะพนนธล์กูน า้
ยงุลาย เพ่ือปอ้งกนนโรคไขเ้ลือดออก พรอ้มมอบทรายก าจนดลกูยงุลาย จ านวมน 100 ถงุ

ฉีดพน่หมอกควมนนก าจนดยงุปอ้งกนนโรคไขเ้ลือดออก







วันที ่12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เม่ือวมนนท่ี 11 มิ.ย. 2564  เวมลา 17.00 - 08.00 น.นางแวมวมดาวม อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศนูย ์ฯ มอบหมายให้
นายโกวมิทย ์สมปนญญา ต าแหน่ง พนนกงานพนสด ุส.4 เขา้เวมรศูนยช์่วมยเหลือสนงคม  สายด่วมน 1300 โดยการ
ใหบ้รกิารประชาชน ผ่านสายด่วมน 1300 ผูท่ี้ประสบปนญหาสนงคมในภาวมะวมิกฤติ 24 ชน่วมโมง รนบเรื่องรอ้งทกุข์
ให้ค  าปรึกษาแนะน าประสานการส่งต่อ และให้ควมามช่วมยเหลือในทุกประเด็นปนญหาทางสนงคม ในทุก
กลุ่มเปา้หมาย สตร ีผูส้งูอาย ุและคนพกิาร การตนง้ครรภใ์นวมนยรุน่ การคา้มนษุย ์ยาเสพติด คนเรร่อ่น/ไรท่ี้พึ่ง
คนขอทาน เด็กและเยาวมชน บุคคลสูญหาย ผูสู้งอายุ และผู้พิการ   ณ.บา้นพนกเด็กและครอบครนวม จนงหวมนด
ขอนแก่น 

ศูนยช่์วยเหลือสังคม สายดว่น 1300
One Home พม.ขอนแก่น



วันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง 
ลดแออัด ส าหรับวันนี้ มอบหมาย  นางกรกมล ส าราญวงศ์ ประจ าจุดคัดกรอง รับเวรต่อจาก
นายสมชัย จันสีชา  และนางวันทา ชุมอภัย โดยการใช้ประตูเข้า-ออกประตูเดียวข้างที่ท าการศูนย์ ฯ  
และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น



วันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เชา้นี(้14 มิ.ย. 64) เม่ือเวมลา 09.30 น. ผูอ้  านวมยการศูนย ์ฯ นางแวมวมดาวม  อินทรจ์นนทร ์พบปะพดูคุยกนบ
ผูใ้ชบ้ริการในศูนย ์ฯ และรว่มมใหก้ าลนงใจ สอบถามปนญหาต่างๆ ในกิจกรรม Homeroom ซึ่งกลุ่ม
พนฒนาทนกษะชีวมิตไดจ้นดกิจกรรมทุกเชา้ก่อนแยกยา้ย กนนท าภารกิจประจ าวมนน ต่อไป วมนนนี ้ใหค้วมามรู ้
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรควมิด 19 ในปนจจจุบนน ควมามเขา้ใจวมนคซีนป้องกนนโรค สรา้งขวมนญก าลนงใจให้
ผูใ้ชบ้รกิาร การเตรยีมควมามพรอ้มออกสู่สนงคม การใชส้ิทธ์ิโครงการเราชนะ รอบ 2 การจนบจ่ายใชส้อยใน
ควมามจ าเป็นส่วมนตนวม สรา้งควมามรนกควมามสามนคคีการท าควมามสะอาดการแบ่งหนา้ท่ีรนบผิดชอบในหอนอน
โดยมีนนกสนงคมสงเคราะห ์จนท.ในกลุ่มฯ ใหค้วมามรู ้โดยพรอ้มเพรยีงกนน

กจิกรรม ประจ าวัน 





วันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง 
ลดแออัด ส าหรับวันนี้ มอบหมาย  นางสุกัญญา โชคลา  ประจ าจุดคัดกรอง รับเวรต่อจาก
นายนฤบาล ทัดมาลา และนางกรกมล ส าราญวงศ์ โดยการใช้ประตูเข้า-ออกประตูเดียวข้างที่ท าการ
และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น



วันอังคารที ่ 15 มถุินายน 2564

เชา้มืดของวมนนนี ้( 15 มิย. 64) กลุม่สวมนเกษตร A 1000 D
เก็บผลผลิตเหด็ขอนขาวมในโรงเรอืนเพาะเหด็ เพื่อออกจ าหนา่ย 
ในตลาดชมุชน ต.โคกสงู 

สวนเกษตร A 1000 D 













วันที ่17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง 
ลดแออัด ส าหรับวันนี้ มอบหมาย  น.ส.กัลยา จันสีชา ประจ าจุดคัดกรอง โดยการใช้ประตูเข้า-ออก
ประตูเดียวข้างที่ท าการและจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น





วันที ่17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อบรมโครงการพฒันาศักยภาพและอาชีพคนพกิาร 
การเลีย้งไก่ไข่ (รุ่นที ่1)

วมนนนี ้(17 มิ.ย. 64) นางแวมวมดาวม  อินทรจ์นนทร ์ ผูอ้  านวมยการศนูย ์ฯ มอบหมายใหน้างอติภา ชาฎิโกฏ 
นนกจนดการงานทน่วมไป ผูอ้  านวมยการศูนยบ์รกิารคนพิการขอนแก่น สาขา ศพอ.ขอนแก่น  จนดอบรมโครงการ
พนฒนาศนกยภาพและอาชีพคนพกิาร การเลีย้งไก่ไข่ รุน่ท่ี 1 ระหวม่างวมนนท่ี 17-19 มิ.ย. 64 ส าหรนบวมนนนี ้
ในภาคเชา้เป็นการบรรยาย เรื่องการเลีย้งไก่ไข่ และภาคบ่ายเป็นการบรรยาย ในหนวมขอ้การดแูลรนกษา การ
ปอ้งกนนโรค และการท าควมามสะอาดโรงเรอืนไก่ไข่ โดยมี ผศ.ดร. ยพุนิ ผาสขุ หนวมหนา้สาขาวมิชาสนตวมศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวมิทยาลนยขอนแก่น และรศ.ดร. สจี กนณหาเรียง อาจารยป์ระจ าสาขาวมิชาสนตวม
ศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวมิทยาลนยขอนแก่น ใหเ้กียรติ มาเป็นวมิทยาการใหค้วมามรูใ้น ครนง้นี ้













วันที ่22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง 
ประเมินอาการเสี่ยงและวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ 
ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง 
ลดแออัด ส าหรับวันนี้ มอบหมาย  นางรุ่งนภา ทองโคตร ประจ าจุดคัดกรอง รับเวรต่อจาก
นายสมชัย จันสีชา และนางวันทา ชุมอภัย โดยการใช้ประตูเข้า-ออกประตูเดียวข้างที่ท าการและจัดจุด
คัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน อาคารต่างๆ ก่อนเข้าอาคาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น







วันที ่23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งจุดคัดกรอง ประเมินอาการเสี่ยง
และวัดไข้ ก่อนเข้าศูนย์ฯ และให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้รับการฝึกอาชีพ ข้าราชการ จทน.ทุกคน ต้อง
สวมใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง ลดแออัด ส าหรับวันนี้ มอบหมาย  
น.ส.สงวน ก้อมชัยภูมิ ประจ าจุดคัดกรอง รับเวรต่อจาก นายนฤบาล ทัดมาลา และนางกรกมล ส าราญวงศ์
โดยการใช้ประตูเข้า-ออกประตูเดียวข้างที่ท าการ และจัดจุดคัดกรองตามฝ่าย /กลุ่มงาน /โรงฝึกอาคารต่างๆ
ก่อนเข้าอาคาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น



วันที ่23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เขา้รว่มมประชมุ conference หนวมหนา้หน่วมยงาน
กองสง่เสรมิสิทธิและสวมนสดิการคนพิการ ครนง้ที่ 4/2564

วมนนนี ้นางแวมวมดาวม  อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศนูย ์ฯ พรอ้มดว้มย น.ส.วมิภาวมดี ประกอบผล นนกพนฒนาสนงคม
ช านาญการ หน.ฝ่ายบริหารทน่วมไป และ น.ส.กาญจนา พงสะเดา นนกพนฒนาสนงคมช านาญการ หน.กลุ่ม
วมิชาการและแผนงาน เขา้รว่มมประชุม conference (Zoom Meeting )กองส่งเสรมิสิทธิและ
สวมนสดิการคนพิการ ครนง้ท่ี 4/2564 จากศนูยป์ฎิบนติการ พก. กทม. เพ่ือรนบขอ้ราชการ และรายงานผลการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วมยงาน ในรอบเดือนท่ีผ่านมา โดยมีนางสาวมวมริ ยาภรณ ์พรนภดล ผูอ้  านวมยการ
กองส่งเสรมิสิทธิและสวมนสดิการคนพกิาร เป็นประธานในการประชมุฯ



ขอเชิญหน่วมยงานเขา้รว่มมประชมุ conference 
ในวมนนพธุท่ี 23 มิถนุายน 2564 เวมลา 09.00 น. 

ขอใหห้น่วมยงานเตรยีมขอ้มลูควมามกา้วมหนา้การ
เบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทนุ เพ่ือรายงานในการ
ประชมุครนง้นีด้ว้ม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

วันที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพ่ือเป็นการปอ้งกนนการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวมรนสโคโรนา 2019 นางแวมวมดาวม อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศนูยฯ์ 
ไดว้มางแนวมทางในการปอ้งกนนการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่โดยการตนง้จดุคนดกรอง ประเมินอาการเส่ียงและวมนดไข ้
ก่อนเขา้ศนูยฯ์ และใหผู้ม้าตดิตอ่ราชการ ตลอดจนผูร้ นบการฝึกอาชีพ ขา้ราชการ จทน.ทกุคน ตอ้งสวมมใสห่นา้กาก
อนามนย  ลา้งมือดว้มยสบูห่รือแอลกอฮอลเ์จล เวมน้ระยะหา่ง ลดแออนด  ส าหรนบวมนนนี ้มอบหมาย  นางรุง่นภา ทองโคตร 
ประจ าจดุคนดกรอง  รนบเวมรตอ่จาก นายนฤบาล ทนดมาลา และนางวมนนทา ชมุอภนย โดยการใชป้ระตเูขา้-ออกประตเูดียวม
ขา้งท่ีท าการ และจนดจดุคนดกรองตามฝ่าย /กลุม่งาน /โรงฝึกอาคารตา่งๆ ก่อนเขา้อาคาร



ขอเชิญหน่วมยงานเขา้รว่มมประชมุ conference 
ในวมนนพธุท่ี 23 มิถนุายน 2564 เวมลา 09.00 น. 

ขอใหห้น่วมยงานเตรยีมขอ้มลูควมามกา้วมหนา้การ
เบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทนุ เพ่ือรายงานในการ
ประชมุครนง้นีด้ว้ม

วันที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมเร่งด่วน “แนวทางในการฝึกอาชีพของศูนยฯ์ ” 
ผ่านระบบ conference (Zoom Meeting )

บ่ายวมนนนี ้(24 มิ.ย. 64) เม่ือเวมลา 13.00 น. นางแวมวมดาวม  อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศูนย ์ฯ พรอ้มดว้มย 
น.ส.กาญจนา พงสะเดา นนกพนฒนาสนงคมช านาญการ หน.กลุ่มวมิชาการและแผนงาน  และนายนิติ  มียิ่ง
เจ้าพนนกงานอบรมและวมิชาชีพช านาญงาน หนวมหน้กลุ่มพนฒนาทนกษะอาชีพ   เข้า ร่วมมประชุม
conference (Zoom Meeting ) ในวมาระเรง่ด่วมน เพ่ือหารอืแนวมทางในการพิจารณาทบทวมน
หลนกสูตรการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกนบยุค New Normal และพนฒนาตามศนกยภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย ของศนูยฝึ์กอาชีพ โดยมีนางสาวมวมร ิยาภรณ ์พรนภดล ผูอ้  านวมยการกองส่งเสรมิสิทธิและ
สวมนสดิการคนพกิาร เป็นประธานในการประชมุ ฯ



ขอเชิญหน่วมยงานเขา้รว่มมประชมุ conference 
ในวมนนพธุท่ี 23 มิถนุายน 2564 เวมลา 09.00 น. 

ขอใหห้น่วมยงานเตรยีมขอ้มลูควมามกา้วมหนา้การ
เบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทนุ เพ่ือรายงานในการ
ประชมุครนง้นีด้ว้ม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

วันที ่25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เพ่ือเป็นการปอ้งกนนการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวมรนสโคโรนา 2019 นางแวมวมดาวม อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศนูยฯ์ 
ไดว้มางแนวมทางในการปอ้งกนนการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่โดยการตนง้จดุคนดกรอง ประเมินอาการเส่ียงและวมนดไข ้
ก่อนเขา้ศนูยฯ์ และใหผู้ม้าตดิตอ่ราชการ ตลอดจนผูร้ นบการฝึกอาชีพ ขา้ราชการ จทน.ทกุคน ตอ้งสวมมใสห่นา้กาก
อนามนย  ลา้งมือดว้มยสบูห่รือแอลกอฮอลเ์จล เวมน้ระยะหา่ง ลดแออนด  ส าหรนบวมนนนี ้มอบหมาย  นางมนิตรา เทพสคุนธ์
ประจ าจดุคนดกรอง  รนบเวมรตอ่จาก นายโกวมิทย ์สมปนญญา  และนางรุง่นภา ทองโคตร โดยการใชป้ระตเูขา้-ออกประตู
เดียวมขา้งท่ีท าการ และจนดจดุคนดกรองตามฝ่าย /กลุม่งาน /โรงฝึกอาคารตา่งๆ ก่อนเขา้อาคาร













ขอเชิญหน่วมยงานเขา้รว่มมประชมุ conference 
ในวมนนพธุท่ี 23 มิถนุายน 2564 เวมลา 09.00 น. 

ขอใหห้น่วมยงานเตรยีมขอ้มลูควมามกา้วมหนา้การ
เบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทนุ เพ่ือรายงานในการ
ประชมุครนง้นีด้ว้ม

วันที ่29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บ่ายวมนนนี ้(29 มิ.ย. 64) เม่ือเวมลา 13.00 น.  นางแวมวมดาวม  อินทรจ์นนทร ์ผูอ้  านวมยการศนูย์ ฯ มอบหมายให้
น.ส.วมิภาวมดี ประกอบผล นนกพนฒนาสนงคมช านาญการ หน.ฝ่ายบรหิารทน่วมไป และน.ส.กาญจนา พงสะเดา 
นนกพนฒนาสนงคมช านาญการ หน.กลุ่มวมิชาการและแผนงาน เขา้ร่วมมพิธีบนนทึกควมามเขา้ใจ ระหวม่าง
ส านนกงานเพ่ือการจา้งงานคนพิการ สาธารณรนฐเกาหลี (KEAD) และกรมส่งเสรมิและพนฒนาคุณภาพ
ชีวมิตคนพิการ  เพ่ือจนดเตรียมขอบข่ายงานด้านควมามร่วมมมือระหวม่าง KEAD และ พก. ในการ
แลกเปล่ียนทนกษะ และควมามรูด้า้นนโยบายการจา้งงานคนพิการ เพ่ือต่อยอดถึงโอกาสการจา้ งงานคน
พิการท่ีดีมากขึน้ในอนาคต โดยนางสาวมสราญภนทร อนุมนติราชกิจ อธิบดี พก. พรอ้มผู้บริหาร หนวม
หน่วมยงานศูนยฝึ์กอาชีพ ในสนงกนด พก. เขา้รว่มมรนบการบนนทึกควมามเขา้ใจ ฯผ่านระบบ conference
(Zoom Meeting ) ณ หอ้งประชมุ ชนน้ 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห ์กรุงเทพฯ

บนนทกึควมามเขา้ใจ MEMORANDUM  OF UNDERSTANDING
























