


ผลการด าเนินงาน ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 | 
 

 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น (โทรศัพท์ : 043 421252 , 043 421180) 

76 หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ; www.cep-kk.go.th / www.facebook.com/pikarnkhonkaen / YouTube : CEP KHONKEAN   

 
   

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานภูมิภาคภายใต้สังกัด  
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีภารกิจในการเตรียมความพร้อมทักษะทางสังคม และทักษะอาชีพ 
ตามศักยภาพ ความสามารถ และความต้องการของคนพิการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และรวบรวมองค์ความรู้ เ พ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคนพิการ  เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น และเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาฯ โดยขับเคลื่อน
งานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรและศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพื่อให้คนพิการด ารงชีวิตในสังคมได้”  
 ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนงาน 
ภายใตว้ิสัยทัศน์ พม. “ สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ ” และรองรับยุทธศาสตร์ “ DEP ” 7 Flagship เร่งด่วน  
โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม ” ภายใต้ Flagship ที่ 3 , 4 , 5 และ 6 รวมถึงการมีปรับเปลี่ยน
แผนการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในรูปแบบการด าเนินงานแบบ  
New normal เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย  
 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป และสุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรทุกคนของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมแรง
ร่วมใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายและ
ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง . 
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  การสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพเดิมได้ด าเนินการในรูปแบบการจัดตั้งสถานสงเคราะห์  
เพ่ือรับบุคคลผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484  ที่มีร่างกายทุพพลภาพหรือเจ็บป่วย
เรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายได้ อุปการะเลี้ยงดู ต่อมาได้ขยายการสงเคราะห์ออกไปถึงคนพิการทุพพลภาพ 
ที่ไร้ญาติขาดที่พ่ึง โดยรับไว้เลี้ยงดูและฝึกอาชีพ เพ่ือป้องกันมิให้คนเหล่านั้นเที่ยวเร่รอนขอทาน รบกวนสังคม 
แต่ยังมีคนพิการอีกจ านวนมากที่รอรับบริการจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในสวัสดิภาพและความ
เป็นอยู่ของคนเหล่านั้นมิให้เป็นภาระสังคม  โดยรัฐบาลให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และจัดให้มีบริการฝึกอาชีพ
ตามแนวถนัด เพ่ือให้สามารถท างานได้มีรายได้เลี้ยงตนเองตามอัตภาพ 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2513 – 2514  จากการส ารวจข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศพบว่า คนพิการ
ในชนบทมีจ านวนมากขึ้น เป็นล าดับ กรมประชาสงเคราะห์ และจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ
คนพิการจังหวัดขอนแก่น ชั่วคราวในบริเวณนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2515 บนเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 11.49 ตารางเมตร 

ต่อมาในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แบ่งส่วนราชการ และ
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จึงท าให้ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการ
ขอนแก่น ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมี
ค าสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ 349/2560  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม  2560 ให้ยกเลิกชื่อ
“ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น” และให้ใช้ชื่อ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด
ขอนแก่น” ในปี 2560 ภายใต้สังกัดกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปัจจุบัน. 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา ส่วนที่ 1 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ เลขที่ 76 หมู่ที่ 9 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40250  โทรศัพท์ 0 4342 1252  โทรสาร 0 4342 1320  

 

 
แผนที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

 

เนื้อที่จ านวน  20  ไร่   มีอาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ             ติดกบันิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 

ทิศใต้                 ติดกับส านักงานเทศบาลต าบลโคกสูง 

ทิศตะวันออก       ติดกับกับนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 

ทิศตะวันตก         ติดกับชุมชนบ้านโคกสู 

ทิศตะวันออก       ติดกับกับนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์  

ทิศตะวันตก         ติดกับชุมชนบ้านโคกสูง 

 

1.2 สถานที่ตั้ง ส่วนที่ 1 
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แผนผังภำยในหน่วยงำน 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  

 

 

 

 

1.2 สถานที่ตั้ง (แผนผังภายใน) ส่วนที่ 1 
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วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 

ภารกิจ 
 

 

 

 
 
 

“ เป็นองค์กรและศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  
ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้คนพิการด ารงชีวิตในสังคมได้ ” 

 

 
 
 

1. ส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะทางสังคมและอาชีพคนพิการ 

2. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคนพิการอย่างครบถ้วน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 
 
 

1. เตรียมความพร้อมทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพตามศักยภาพ
และความต้องการของคนพิการ เปิดสอน 4 หลักสูตรอาชีพ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านคนพิการ 

3. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภาค 6 ขอนแก่น จ านวน 4 สาขาอาชีพ 

4. เป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น สาขาฯ 
 

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ส่วนที่ 1 
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1.4 โครงสร้างผู้บริหารองค์กร ส่วนที่ 1 
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 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น จึงมีการแบ่งการบริหารงานภายใน

ออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย 1 ศูนย์ 1 งาน ดังน้ี 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ  

3. กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต  

4. กลุ่มวิชาการและแผนงาน  

5. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น สาขา  ศพอ.ขอนแก่น  

6. งานพยาบาล     

 

1.4 โครงสร้างการบริหารงานและบุคลากร ส่วนที่ 1 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) งานสารบรรณ
และธุรการ 

2) งานบริหารบุคคล 
3) งานการเงินและ

บัญชี 
4) งานพัสด ุ
5) งานสูทกรรม 
6) งานอาคารสถานที ่
7) งานยานพาหนะ 
8) งานสนับสนุนอื่นๆ 

1) งานนโยบายและ
แผนงาน 

2) งานงบประมาณ 
3) งานวิจัยและ

นวัตกรรม 
4) งานมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด 
5) งานค ารับรองปฎิบัติ

ราชการ 
6) งานการบริหาร

จัดการความรู ้
7) ศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
8) งานประชาสัมพันธ ์

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวชิาการ 
และแผนงาน 

1) การฝึกอาชีพ 
2) การเตรียมความ

พร้อมด้านอาชพี 
3) การส่งเสริมการมี

งานท า 
4) การส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

5) การสนับสนุน
ทักษะฝีมืออาชีพ 

6) งานมาตรฐานฝีมือ
แรงงานคนพิการ 

7) การจ้างงาน 
คนพิการ (ม.35) 

 

กลุ่มพัฒนา 
ทักษะอาชีพ 

1) การเตรียมความ
พร้อมทักษะชวีิต
(ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม)  

2) การเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการการ
คุ้มครองการ
ด ารงชีวิตอิสระ 

3) การพัฒนาศักยภาพ 
4) งานสังคมสงเคราะห์ 
5) งานสูทกรรม 

 

กลุ่มพัฒนา 
ทักษะชีวิต 

1) บริการออกบัตร
ประจ าตัวคนพกิาร    

2) บริการรับค าขอกู้ยืม
เงินประกอบอาชีพ
ส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

3) บริการรับค าขอการ
จ้างงานคนพิการ 

4) สงเคราะห์และฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

5) แนะน า ให้ความรู้ 
เร่ืองสิทธิ สวัสดิการ 
คนพิการ       

 

ศูนย์บริการ 
คนพิการ สาขาฯ 

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

บทบาทหน้าที่  

1) งานบริการด้านพยาบาล การปฏบิัตกิารพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

2) งานฟื้นฟูสมรรภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

3) ด้านการปอ้งกันและควบคุมโรคติดตอ่ 

4) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสขุภาพ ประเมินและจัดท าแผนด้านสุขภาพ 

5) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ 

 

 

งาน

พยาบาล 
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1) งานสารบรรณและธุรการ 

2) งานบริหารบุคคล 

3) งานการเงินและบัญชี 
4) งานพัสดุ 

5) งานสูทกรรม 

6) งานอาคารสถานที่ 

7) งานยานพาหนะ 

8) งานสนับสนุนอื่นๆ 

บทบาทหน้าที่ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) การฝึกอาชีพ 
2) การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
3) การส่งเสริมการมีงานท า 
4) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
5) สนับสนุนทักษะฝมีืออาชีพคนพิการ 
6) งานมาตรฐานฝีมือแรงงานคนพิการ 
7) การจ้างงานคนพิการ (ม.35) 

 

บทบาทหน้าที่ 
กลุ่มพัฒนาทักษะอาชพี 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) การเตรียมความพร้อมทักษะชีวิต 

     (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม)  

2) การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการการคุ้มครอง 

     การด ารงชีวิตอิสระ 

3) การพัฒนาศักยภาพ 

4) งานด้านสังคมสงเคราะห์ 

5) งานสูทกรรม 

 

บทบาทหน้าที่ 
กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) งานนโยบายและแผนงาน 
2) งานงบประมาณ 
3) งานวิจัยและนวัตกรรม 
4) งานมาตรฐานและตัวชี้วัด 
5) งานค ารับรองปฎิบัติราชการ 
6) งานการบริหารจัดการความรู้ 
7) งานข้อมูลสารสนเทศ 
8) งานประชาสัมพันธ์ 

บาทบาทหน้าที่ 
กลุ่มวิชาการและแผนงาน 

1) งานบริการด้านพยาบาล การปฏิบัติการ

พยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

และแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

2) งานฟื้นฟูสมรรภาพทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคม 

3) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

4) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพ 

ประเมินและจัดท าแผนด้านสุขภาพ 

5) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ 

 

บาทบาทหน้าที่งานพยาบาล 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

1) บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ    
2) บริการรับค าขอกู้ยืมเงินประกอบ

อาชีพส าหรับคนพิการและผู้ดูแล 
คนพิการ 

3) บริการรับค าขอการจ้างงานคนพิการ 
4) สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ 
5) แนะน า ให้ความรู้ เรื่องสิทธิ 

สวัสดิการ คนพิการ       
 

บทบาทหน้าที่ 
ศูนย์บริการคนพิการสาขาฯ 
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1.5 อัตราก าลังของ ศพอ.ขอนแก่น ส่วนที่ 1 

32  คน 

ชาย 13 คน 

หญิง 19 คน 

อายุ 20 - 40 ปี -->  10 คน 

อายุ 41 - 50 ป ี-->  10 คน 

อายุ 51 - 65 ป ี-->    8 คน 

3 คน 

8 คน 

8 คน 

5 คน 

8 คน 

วิช
าก

าร
 

ทั่ว
ไป

 
เท

คน
ิค 

ช่า
ง 

สนั
บ 

สนุ
น 

บร
ิกา

ร 
จ้า

งเ
หม

า 

อายุ 20 - 40 ปี -->  10 คน 

อายุ 41 - 50 ปี -->  14 คน 

อายุ 51 - 65 ปี -->    8 คน 

แบ่งตำมช่วงอำยุ 

จ ำนวนอัตรำก ำลัง 

31%

44%

25%

20-40 ปี 41-50 ปี 51-65 ปี
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การขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
 

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ พก. “ DEP ” และ 7 Flagship เร่งด่วน เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด และจากบทบาทและภารกิจของศูนย์ฯ การด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม หลักๆ จะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (Empowerment) “เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม” และภายใต้ Flagship ที่ 3,4,5 และ 6 จ านวน  
27 โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ( Empowerment of Persons with disabilities )  

เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม 





ส่งเสริมศักยภาพและ 
พัฒนาอาชีพคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการเข้าถึง 
สิทธิคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 
 
 

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 

1) ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตรอิเล็คทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (หลักสูตร 1 ปี) 

2) ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(หลักสูตร 1 ปี) 

3) ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตรตัดผมชาย  
(หลักสูตร 6 เดือน) 

4) ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ปวช. (หลักสูตร 3 ปี) 

5) ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ กลุ่มเกรดเอ หลักสูตร 
เกษตรระยะสั้น (หลักสูตร 3 วัน) 

6) โครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 60/2564 
7) โครงการไหว้ครู รุ่นที่ 60/2564 
8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพ

ส าหรับคนพิการ” 
9) โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ “การปลูกผักไร้ดิน” 
10) โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับวิชาชีพสู่มาตรฐานฝีมือ

แรงงาน (การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 สาขา) 
11) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  ส่วนที่ 2 

 F3 

 F4 

 F5 

 F6 
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การขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
 





ส่งเสริมศักยภาพและ 
พัฒนาอาชีพคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการเข้าถึง 
สิทธิคนพิการ 

 
 
 

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 
 
 

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 
 

 
12) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2564 
13) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
14) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจ าปี 2564 
15) โครงการคิดค้น สร้างสรรค์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้และ

พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ 
16) โครงการเรียนรู้สู่สังคม พัฒนาตน พัฒนางานของคนพิการ  

กลุ่มเกรดเอ  
17) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (สวนเกษตรกินได้) 
18) โครงการเชิงปฏิบัติการ “โยคะบ าบัดเพ่ือสุขภาพส าหรับคนพิการ 

ประจ าปี 2564” 
19) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของคนพิการ ประจ าปี 

2564 “การตรวจสุขภาพประจ าปี” 
20) โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
21) โครงการดูแลส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการภายในศูนย์ 

ปร าจปี 2564 
22) งานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น สาขาฯ (บริการออก

บัตร/ต่ออายุบัตร/รับค าขอกู้ยืมเงิน ฯลฯ) 
23) การจ้างงานคนพิการ 
24) นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
25) ผลิตภัณฑ์คนพิการ เกรดเอ (A1000D) 
26) ผลผลิตจากสวนเกษตรกินได้ 
27) การสนับสนุนด้านงบประมาณ (ผลการเบิกจ่าย) 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  ส่วนที่ 2 

 F3 

 F4 

 F5 

 F6 
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ฝกึอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตร อิเล็กทรอนิกส์และ

เครื่องใช้ไฟฟ้า (หลักสูตร 1 ป)ี (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
จนเกิดทักษะและความช านาญ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่สถานประกอบการ มีรายได้  
สามารถพึงพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้รวมถึงสามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียม 
โดยสรุปผลการฝึกอาชีพหลักสูตร อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
จ ำนวนคนพิกำรที่เข้ำรับกำรฝึกอำชีพ ทั้งสิ้น 17 คน (ชำย 17 คน)  
ผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์ จ ำนวน 11 คน เข้ำรับกำรศึกษำต่อ จ ำนวน 3 คน มีงำนท ำตำมมำตรำ 35 
จ ำนวน 1 คน และประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 7 คน . 
 

  
 

  
 

ครูผูส้อน : นายบญุเทพ หม่ืนชัง่  

ต าแหนง่ครูฝึกาอาชีพสงเคราะห์ ช 2 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

(หลักสูตร 1 ปี) (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจนเกิดทักษะและความ
ช านาญ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่สถานประกอบการ มีรายได้สามารถพึงพาตนเอง และ
ช่วยเหลือครอบครัวได้ รวมถึงสามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียม โดยสรุปผลการฝึกอาชีพ
หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ดังนี้ 
จ านวนคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ ทั้งสิ้น 13 คน (ชาย 9 คน / หญิง 4 คน)  
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ จ านวน 11 คน ( ชาย 8 / หญิง 3 ) เข้ารับการศึกษาต่อ จ านวน 10 คน 
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 1 คน. 
 

   
  

  
 

 

ครูผูส้อน : นางสาวธารารัตน ์ทองโคตร  

ต าแหนง่ครูฝึกาอาชีพสงเคราะห์ ช 2 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตรตัดผมชาย  

(หลักสูตร 6 เดือน) (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพด้านการตัดผมชาย จนเกิดทักษะและความ
ช านาญ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระ หรือท างานในร้านเสริมสวย ร้านตัดผม มีรายได้สามารถ  
พึงพาตนเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้ รวมถึงสามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียม โดยสรุป  
ผลการฝึกอาชีพหลักสูตร ตัดผมชาย ดังนี้ 
จ านวนคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ ทั้งสิ้น 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน)  
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ จ านวน 1 คน (ชาย) ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 1 คน (ชาย) 
 

   
  

  
 

 

ครูผูส้อน : นางสมภาร สมปัญญา  

ต าแหนง่พีเ่ลีย้ง

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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ฝกึอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.  

(หลักสูตร 3 ปี) (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวช.) จนเกิดทักษะ
และความช านาญ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่สถานประกอบการ มีรายได้สามารถพึงพา
ตนเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้ รวมถึงสามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียม โดยสรุปผลการฝึก
อาชีพหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวช.) ดังนี้ 
จ านวนคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ ทั้งสิ้น 38 คน (ชาย 30 คน / หญิง 8 คน)  
แบ่งเป็น ปวช. ปี 1 จ านวน 15 คน (ชาย 12 คน / หญิง 3 คน) 
            ปวช. ปี 2 จ านวน 12 คน (ชาย 8 คน / หญิง 4 คน) 
            ปวช. ปี 3 จ านวน 11 คน (ชาย 10 คน / หญิง 1 คน) 
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ (ปวช.ปี 3) จ านวน 11 คน (ชาย 10 คน / หญิง 1 คน) เข้ารับการศึกษาต่อ 
จ านวน 2 คน มีงานท าตามมาตรา 35 จ านวน 5 คน และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 4 คน 
 

   
  

  
 

ครูผูส้อน :  นายจรัล ดาถา่ ครูผูช่้วยสอน (มาตรา 35) 

                           นางสาวบังอร แสนแมน ครูผูช่้วยสอน (มาตรา 35)

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการ กลุ่มเกรดเอ หลักสูตรเกษตรระยะสั้น  

(หลักสูตร 3 วัน) (กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 
 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการ (กลุ่มเกรดเอ) ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพด้านเกษตร เรียนรู้จนเกิดทักษะ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรของศูนย์ฯ ได้ รวมถึง
สามารถต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตนเองจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้การก ากับดูแล
ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากคนพิการ (กลุ่มเกรดเอ) ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการซ้ าซ้อน โดยคนพิการเกรดเอที่เข้ารับการ
ฝึกอาชีพ ทั้งสิ้น 17 คน (ชาย 17 คน)  สามารถเรียนรู้จนเกิดทักษะและช่วยปฏิบัติงานด้านเกษตร  
ของศูนย์ฯ และมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 คน 
 

   
  

   
 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 60/2564  
(กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 ผลการด าเนินงาน :  
 ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพทราบถึงบทบาทภาระกิจ วัสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเข้าใจกฏ ระเบียบ และการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์ฯ มีโอกาสท าความรู้จักกับ
ครูผู้สอนและผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยกัน ท าให้สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
ส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ   

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 126 คน (ชาย 92 คน / หญิง 34 คน) แบ่งเป็น 
ผู้รับบริการ  74 คน (ชาย 63 คน / หญิง 11 คน   
เจ้าหน้าที่ 28 คน (ชาย 10 คน / หญิง 18 คน) 
พนักงาน ( ม.35)  19 คน (ชาย 17 คน / หญิง 2 คน)  
เครือข่าย  5 คน (ชาย 2 / หญิง 3 คน) 
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โครงการไหว้ครู รุ่นที่ 60/2564 (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 ผลการด าเนินงาน :  
 ผู้รับการฝึกวิชาชีพมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตา  
ต่อคร-ูอาจารย์ ส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 106 คน (ชาย 74 คน / หญิง 32 คน) แบ่งเป็น 
ผู้รับบริการ  57 คน (ชาย 46 คน / หญิง 11 คน   
เจ้าหน้าที่ 31 คน (ชาย 12 คน / หญิง 19 คน) 
พนักงาน ( ม.35)  18 คน (ชาย 16 คน / หญิง 2 คน) 
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ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพ
ส าหรับคนพิการ” (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
 ผลการด าเนินงาน : 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
บริษัทวงศ์ตะวันเทคโนโลยี จ ากัด และผู้เชี่ยวชาญด้านช่าง เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสม
ส าหรับคนพิการ แนวโน้มอาชีพในตลาดแรงงานในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่เหมาะสมให้กับคนพิการในแต่ละประเภทความพิการ และทบทวนหลักสูตรเดิมของศูนย์ฯ เพ่ือหาหลักสูตรที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน  โดยสรุปได้ ดังนี้  
ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 13 คน (ชาย 7 คน / หญิง 6 คน) ผลการประชุมที่ได้ ประกอบด้วย 1) เอกสาร
สรุปผลการวิเคราะห์/ทบทวน หลักสูตรเดิมของศูนย์ฯ พร้อมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานและศักยภาพของผู้รับการฝึก 2) หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการ
ติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ และหลักสูตรการซ่อมวีแชร์/กายอุปกรณ์ 
 

 
 

   
 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
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โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการภายในศูนย์ฯ  
กิจกรรม “การปลูกผักไร้ดิน” (กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) สามารถ
เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะกล้าผัก การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการจัดจ าหน่าย จนเกิด
เป็นทักษะความช านาญ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เป็น
การน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏบัติเพ่ือมุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ต่อไป โดยมีคน
พิการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 14 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 2 คน  
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ส่วนที่ 2 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับวิชาชีพสู่มาตรฐานฝีมือ

แรงงาน : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขา 
(กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ) 

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับวิชาชีพสู่มาตรฐานฝีมือแรงงงาน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือท า
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ ทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ
ภายในศูนย์ฯ หรือคนพิการที่มีความสามารถ เพ่ือยกระดับวิชาชีพสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการเพ่ิม
โอกาสในการมีงานท า และการมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยคนพิการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะ
เพ่ิมเติมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ จนเกิดความช านาญ ก่อนเข้ารับการประเมินด้วยการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ซึ่งมีท้ังหมด 3 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย  

1) สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ1  
2) สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
3) สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์สี) ระดับ 1 

โดยในปีงบประมาณ 2564 มีคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ และเข้ารับการประเมินด้วยการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน จ านวน 13 คน (ชาย 10 คน / หญิง 3 คน) และสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้ 

1)  สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1   
    จ านวน 5 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน) ระดับคะแนนเฉลี่ย 36.68% (ไม่มีคนผ่านเกณฑ์)   
2)  สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1  
    จ านวน 7 คน (ชาย 6 คน หญิง 1 คน) ระดับคะแนนเฉลี่ย 50% (ไม่มีคนผ่านเกณฑ์)  
3)  สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์สี) ระดับ 1   
    จ านวน 1 คน (ชาย 1 คน) ระดับคะแนน 8% (ไม่มีคนผ่านเกณฑ์) 
*** ระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ = 70% ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคมของคนพิการ  
กิจกรรม “ วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต)  

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เกิด
ความรู้สึกผ่อนคลายความตรึงเครียด ความวิตกกังวล ร่วมถึงได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  
กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การท างานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 90 คน (ชาย 60 คน หญิง 30 คน) แบ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน และคนพิการ จ านวน 60 คน พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน 
29 คน พิการทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ จ านวน 31 คน . 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคม 
ของคนพิการ กิจกรรม “ สืบสานประเพณีลอยกระทง ” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
เกิดความรู้สึกผ่อนคลายความตรึงเครียด ความวิตกกังวล ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย ร่วมถึงได้รับ
การพัฒนาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 90 คน (ชาย 60 คน 
หญิง 30 คน) โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน และคนพิการ จ านวน 60 คน พิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน 29 คน พิการทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ จ านวน 31 คน. 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคม 
ของคนพิการ กิจกรรม “คุณธรรม จริยธรรม” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เกิด
ความรู้สึกผ่อนคลาย คลายความวิตกกังวล ฝึกการควบคุมจิตใจ มีสมาธิ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาของไทย ร่วมถึงได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต กล้าแสดงออก มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนทั้งสิ้น 90 คน (ชาย 60 คน หญิง 30 คน) แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน และคนพิการ จ านวน 
60 คน พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน 29 คน พิการทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ 
จ านวน 31 คน 
 

 
 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การการด ารงชีวิตในสังคม 
ของคนพิการ กิจกรรม “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เกิด
ความรู้สึกผ่อนคลายความตรึงเครียด ความวิตกกังวล ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย ร่วมถึงได้รับการ
พัฒนาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 90 คน (ชาย 60 คน หญิง 
30 คน) โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน และคนพิการ จ านวน 60 คน พิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย จ านวน 29 คน พิการทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ จ านวน 31 คน 
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 โครงการ “คิดค้นสร้างสรรค์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้และพัฒนา
ต่อยอดเป็นอาชีพ” (กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้เรียนรู้ทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยการคิดค้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตจากสวนเกษตรของศูนย์ฯ ออกจ าหน่าย จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ  
1) ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย 2) ปลาร้าบอง 3) ชุดต้มย าอบแห้ง  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 36 คน (ชาย 28 คน หญิง 8 คน) โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 
11 คน และคนพิการ จ านวน 25 คน เป็นคนพิการทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ จ านวน 25 คน 
 

   
 

       
 

              
 
 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  
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 โครงการเรียนรู้สู่สังคม พัฒนาตน พัฒนางาน คนพิการกลุ่มเกรดเอ 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  
สามารถช่วยเหลือตนเอง กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก สามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ในอนาคค นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างเป็นสุข และยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 36 คน (ชาย 28 คน หญิง 8 คน) โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 11 คน และคน
พิการ จ านวน 25 คน เป็นคนพิการทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ทั้งหมด 
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 โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรกินได้” 
(กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต) 

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้เรียนรู้ทักษะด้านการเกษตร ประกอบ 
ไปด้วย 4 ด้านหลักๆ คือ 1) ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว 2) ด้านการประมง 3) ด้านปศุสัตว์ และ 4) ด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งคนพิการจะได้เรียนรู้ทักษะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความ
ช านาญ จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถช่วยปฏิบัติงานในสวนเกษตรของศูนย์ฯ  
ได้ รวมถึงสามารถต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตนเองจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ตนเองเป็น
ผู้ดูแล ภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากคนพิการ (กลุ่มเกรดเอ) ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการซ้ าซ้อน และ
ผลผลิตที่ได้จากสวนเกษตรและน าไปจ าหน่ายจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนพิการได้นั้น อาทิเช่น ไข่ไก่  
ไข่เป็ด ปลาดุก ปลาหมอ เห็ดขอนขาว เห็ดฝาง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบชะอม ใบมะกรูด และพืขผักตามฤดูกาล   
เป็นต้น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 36 คน (ชาย 28 คน หญิง 8 คน) โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 11 คน และคนพิการ จ านวน 25 คน เป็นคนพิการทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ จ านวน 25 
คน ทั้งนี้ คนพิการที่สามารถเรียนรู้ จนเกิดทักษะความเชี่ยวชาญ และช่วยปฏิบัติงานในสวนเกษตรของ
ศูนย์ฯ และมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 คน 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบ าบัดเพื่อสุขภาพส าหรับ
คนพิการ ประจ าปี 2564 (งานพยาบาล)   

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ได้เรียนรู้
และฝึกทักษะการออกก าลังกายด้วยวิธีโยคะบ าบัดอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ส่งผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
ร่างกาย นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้และฝึกระบบการหายใจ เพ่ือลดความตึงเครียด เสริมสร้างการมีสมาธิ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และยังสร้างระเบียบวินัยด้านการดูแลสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 22 คน  (ชาย 17 คน หญิง 5 คน) เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 7 คน และ คนพิการ จ านวน 15 คน 
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ส่วนที่ 2 

  F4 F6 



ผลการด าเนินงาน ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 |  34 

 

 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น (โทรศัพท์ : 043 421252 , 043 421180) 

76 หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ; www.cep-kk.go.th / www.facebook.com/pikarnkhonkaen / YouTube : CEP KHONKEAN  

 
 

 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของคนพิการ  
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2564  (งานพยาบาล)   

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านการแพทย์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ค้นหาความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ได้รับทราบ 
แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงได้รับความรู้ และเรียนรู้ทักษะ วิธีการ 
และขั้ นตอนในการดูแลสุ ขภาพตนเองย่ า งถูกวิ ธี  และเหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลต่อสุ ขภาพที่ ดี ขึ้ น  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน  (ชาย 75 คน หญิง 15 คน) เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 35 คน และ  
คนพิการ จ านวน 55 คน 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือ COVID - 19  
(งานพยาบาล)   

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 หน่วยงานมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการการด าเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019  (COVID-19) ได้เรียนรู้ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้อย่างถูกวิธี เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิด อันตราย โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งส้ิน 80 คน  (ชาย 60 คน หญิง 20 คน) เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน พนักงาน ม.35 จ านวน 
10 และ คนพิการ จ านวน 40 คน 
 

   
 

   
 

         
 

 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

  F4 F6 
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 โครงการดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภายในศูนย์  
(งานพยาบาล)   

 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านการแพทย์ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกาย ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ ความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตามความ
เหมาะสม และได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟูตามสภาพอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งได้รับทราบแนวทางการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงได้รับความรู้ และเรียนรู้ทักษะ วิธีการ 
และขั้นตอนในการดูแลสุขภาพตนเองย่างถูกวิธี และเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 55 คน  (ชาย 45 คน หญิง 10 คน) เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน พนักงาน ม.35 
จ านวน 10 คน และ คนพิการ จ านวน 40 คน 
 

   
 

     
 

         
 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

  F4 F6 
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งานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  
(ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาฯ) 

 

 ผลการด าเนินงาน :  
1)  ให้บริการออกบัตร/ต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้กับคนพิการที่มาขอใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 264 คน 
     ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่าทั่วถึง และเท่าเทียม โดยสรุป ได้ดังนี้ 
 จ านวนคนพิการที่ขอจดทะเบียนคนพิการ จ านวน 264 คน แบ่งเป็น ชาย 141 คน หญิง 122 คน 
2)  ให้บริการรับค าขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพส าหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จ านวนทั้งสิ้น 8 คน   
     แบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน 
3)  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ   
    มั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสิน 62 คน แบ่งเป็น ชาย 17 คน และหญิง 45 คน 
 

       
 

     
 

   

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

 F3  F4 
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 ศูนย์เรียนรู้ออนไลน์  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  
จังหวัดขอนแก่น (YouTube : CEP KHONKAEN) 

 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้รับบริการ ทั้งภายใน และภายนอก ดังนั้น ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการก าหนดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส าหรับผู้รับบริการที่ไม่สามารถเดิน
ทางเข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพภายในศูนย์ฯ ได้ตามปกติ ซึ่ งนอกจากการเรียนออนไลน์ที่แต่ละแผนกจะต้อง
ด าเนินการสอนแล้วนั้น แต่ละแผนกรวมถึงกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการทั้งภายในและ
ภายนอก จะต้องจัดท าสื่อเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดท าและเผยแพร่ผ่าน 
YouTube ของหน่วยงาน คือ ช่อง CEP KHONKAEN .  
 

 

2.1 ผลการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ พก.  

  

ส่วนที่ 2 

   F3 F4 F5 
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เครือข่ายการด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 
 

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ด้วยการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ทั้งด้านทักษะอาชีพ  ทักษะสังคม  ทั้งนี้ได้ด าเนินการ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาคประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิต่างๆ สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

1. ด้านการศึกษา โดยจัดท า MOU กับ กศน.จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ ปวช. 
1-3 ปี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้กับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส มีการเรียนการสอนเสริม
ให้กับคนพิการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาจารย์จาก กศน.อุบลรัตน์ มีการส่งเสริมให้
คนพิการเข้ารับการศึกษาในระดับอาชีวะ เรียนร่วมกับคนท่ัวไป เป็นต้น 

 

      
 

2. ด้านพัฒนาศักยภาพคนพิการ  จัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพให ้
คนพิการ ประกอบด้วย ช่างซ่อมอิเล็คทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หลักสูตร 1 ปี 
หลักสูตร ปวช. 1-3 ปี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และตัดผมชาย 

 

    

 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน 
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เครือข่ายการด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 
 

3. ด้านหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ร่วมกับชุมชน/อปท./เครือข่าย จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะ
สั้นให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในชุมชนและผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงคนพิการ
ภายในศูนย์ฯ  

 

    
 

4. ด้านสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการประจ าปี รวมถึงมีงานพยาบาลที่คอยให้การ
ดูแลรักษาเบื้องต้น ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ  

   
 

5. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสับสนุนให้มีการจัดท าสวนเกษตรในพื้นที่
ของหน่วยงาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางในการจัดท าโครงการ Smart Farm  

    

 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน 
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เครือข่ายการด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 
 

6. ด้านสังคมและจิตอาสา ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น หน่วยแพทย์อาสา หน่วยงาน พม.จังหวัด
ขอนแก่น (ทีม one home ) ออกให้บริการรูปแบบจังหวัดเคลื่อนที่ ตามต าบล อ าเภอต่างๆ 
โดยศูนย์ฯได้จัดบริการซ่อมอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และตัดผมฟรี ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล 
และร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม 
 

    
 

7. ด้านสถานประกอบการและการจ้างงาน โดยร่วมกับสถานประกอบการ เช่น เครือข่าย
เซ็นทรัล กรุ๊ป และบริษัทร้านค้า ให้การสนับสนุนจ้างงานคนพิการ ตาม พรบ.ม.35 ส าหรับผู้
ฝึกอาชีพภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

 

      
 

  
 
 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน  
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เครือข่ายการด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 

 
8. ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 สอบใบมาตรฐานวิชาชีพ 

รวมถึงเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ฝึกวิชาชีพ 3 สาขา ประกอบด้วย สาขา
อาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 สาขาอาชีพช่างซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างวิทยุและโทรทัศน์ (โทรทัศน์สี) ระดับ 1 
 

  
 

9. ด้านกีฬา  จัดตั้งชมรมกีฬาภายใน ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น สมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมศักยภาพคนพิการให้เล่นกีฬาตามศักยภาพ
และความชอบเพื่อฝึกฝนการก้าวสู่มืออาชีพในระดับประเทศ  และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
คนพิการแห่งประเทศไทย  ตามโอกาส 
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เครือข่ายการด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 

 
10. ด้านดนตรี ผู้ฝึกอาชีพที่ว่างจากการเรียนการสอน ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งวงดนตรี ช่ือวง fight 

for Dream เพื่อเล่นดนตรีตามความชอบ ความถนัด โดยศูนย์ ฯ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ 
และห้องซ้อมดนตรีจากกลุ่มเช็นทรัล กรุ๊ป 
 

    
 

11. ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้  ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ และผลผลิตจากสวนเกษตรกินได้ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้คนพิการกลุ่ม เกรด A และเป็นการส่งเสริมการมีอาชีพ สร้างรายได้ 

 

       
 

   

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน 
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เครือข่ายการด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 
 

12. ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  / สายด่วน 1300 
 

 
 

   
 

   
 

13. ด้านอื่นๆ ร่วมกับสถานประกอบการในชุมชน โดยจัดให้มีการฝึกทักษะในการฝึกงานใน
สถานที่จริง เพื่อให้ผู้ฝึกวิชาชีพได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และเป็นการฝึกทักษะเพิ่ม
มากขึ้น เช่น โรงพยาบาลเขื่อนอุบลรัตน์  บริษัทล้อไม้ จ ากัด  ศูนย์ค้ าคูณ ฯลฯ 

 

2.2 ผลการด าเนินงาน แยกแต่ละด้าน 
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งบประมาณท่ี ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น      9,047,093.00  บาท 

งบประมาณท่ี ได้รับโอน ทั้งสิ้น      9,047,093.00  บาท 

ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น    9,047,093.00        บาท 

 

คิดเป็น 100 % 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดงบ 
ได้รับจัดสรร 

(ทั้งปี) 
เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น % 

งบบุคลากร 1,499,700.00 1,499,700.00 0.00 100% 

ประกนัสงัคม 50,493.00 50,493.00 0.00 100% 

งบด าเนินงาน 6,020,519.72 6,020,519.72 0.00 100% 

งบลงทุน 1,082,000.00 1,082,000.00 0.00 100% 

งบรายจา่ยอื่น - - - - 

รวมทั้งสิ้น 9,047,093.00 9,047,093.00 0.00 100% 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 

2.3 ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
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 ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้บริการฝึกวิชาชีพ

แก่คนพิการทั้งภายใน และภายนอก ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าและสร้างโอกาสทางสังคม ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถ

ประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

รวมทั้งสิ้น 252 คน ประกอบด้วย คนพิการที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 60/2564 จ านวน 90 คน  

คนพิการเกรดเอที่เข้ารับการพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 18 คน และคนพิการ/ผู้ดูแล/เครือข่าย ในชุมชน 

จ านวน 72 คน  . 

 

 

จ านวคนพิการที่ผ่านการฝึกวิชาชีพจาก ศอพอ.ขอนแก่น ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น 90 คน 

 

 

3.1 สถิตผู้รับการฝึกวิชาชีพ ประจ าปี 2564 

  

 

ส่วนที่ 3 

- คน 

คนพิการ/ผู้ดูแล/
เครือข่าย ในชุมชน 
** สถานการณ์โควิด 

72 คน 

ฝึกวิชาชีพ 
รุ่นที่ 60/2564 

18 คน 

คนพิการ 
 เกรด A 
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จ านวนผู้รับการฝึกวิชาชีพรุ่นที่ 60 ประจ าปี 2564 

 

 

 

ช่างซ่อม
อิเล็กทรอนิกส์และ

เครื่องใช้ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิก ช่างตัดผมชาย

เกษตรระยะสั้น 
(เกรดเอ)

ชาย 17 9 30 4 18

หญิง 0 4 8 0 0

รวม 17 13 38 4 18

3.1 สถิตผู้รับการฝึกวิชาชีพ ประจ าปี 2563 

  

 

ส่วนที่ 3 

รวม 90 คน 
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ตารางสรุปการจ้างงานตามมาตรา 33 และ 35 ของผู้รับการฝึกวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2564 

 

ล า
ดับ

 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

รวม นายจ้าง / บริษัทจ้างงาน 
ชาย หญิง 

1.  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ 

และอาชีพคนพิการ 

จังหวัดขอนแก่น 

12 2 14 1) บริษัท เดอเบล จ ากัด 

2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

3) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

4) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด 

5) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 

6) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

7) บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

8) บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ากัด 

9) บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซี โฮเต็ล จ ากัด 

10) บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 

11) บริษัท โตโยต้า อมตะ จ ากัด 

รวมทั้งหมด 12 2 14 11 บริษัท 

 

 

3.2 สถิตคนพิการที่จบหลักสูตรและมีงานท า 

  

 

ส่วนที่ 3 
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แยกการปฏิบัติงานตามสงักัด กลุม่/ฝ่าย/ศูนย์  

ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2564 
 

ล า
ดับ

 

กลุ่ม/ฝ่าย ที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

รวม นายจ้าง / บริษัทจ้างงาน 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มวิชาการและแผนงาน 1 - 1 บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซี โฮเตล็ จ ากัด 

2 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 10 1 11 

บริษัท เดอเบล จ ากัด 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด 

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ากัด 

บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซี โฮเตล็ จ ากัด 

บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 

3 กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 1 1 2 
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โตโยต้า อมตะ จ ากัด 

      

รวมทั้งหมด 22 3 25  

3.2 สถิตคนพิการที่จบหลักสูตรและมีงานท า 

  

 

ส่วนที่ 3 
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 “ สถิติ 

การให้บริการ (ขอ้มลูตัง้แต ่1 ตลุาคม 2563-30 กนัยายม 2564)  ” 

บริการออกบัตรคนพิการและต่ออายุบัตร 

บริการรับค าขอจ้างงานคนพิการและฝึกอาชีพคนพิการ 

บริการให้ค าแนะน า ประสานงานส่งต่อเคส และอื่น ๆ 

บริการโทรศัพท์ IP Phone ล่ามภาษามือ (TTRS) 

บริการเงินสงเคราะห์และรถโยก 

บริการรับค าขอกู้ยืมเงิน ประกอบอาชีพส าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ 

264ราย 

0ราย 

0ราย 

0ราย 

0ราย 

8ราย 

0ช้ิน 

ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือ  62ราย 

3.3 สถิติการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ สาขาฯ  

 

ส่วนที่ 3 
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3.3 สถิติการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ สาขาฯ  

  

 

ส่วนที่ 3 

แยกตามเพศ 

แยกตามอายุ 

7คน 

3คน 

3คน 

41คน 60คน 150คน 

    0-6 ปี     7-14 ปี   15-20 ปี    21-45 ปี     46-60 ปี      60 ปีขึ้นไป  

      ชาย 142 คน                             หญิง 122 คน 

แยกตาม 
ประเภทความพิการ 

 1     2     3     4     5     6    7   ซ ้ำซ้อน  

14 คน 19 คน 

171 คน 

30 คน 

20 คน 

10 คน 0คน 0คน 
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“ ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 ”

 
 

 

   

 

 

บุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 

  

 

ส่วนที่ 4 
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5.2 ประมวลภาพกิจกรรมภายนอก 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

1. นางแววดาว อินทร์จันทร์  ผู้อ านวยการ 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  

จังหวัดขอนแก่น 

 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นางสาวกาญจนา พงสะเดา  นักพัฒนาสังคมช านาญการ   

     กลุ่มวิชาการและแผนงาน 

 

2. นายโกวิทย์ สมปัญญา  พนักงานพัสดุ ส 4    

     กลุ่มวิชาการและแผนงาน 

 
 

 
 




