กองบรรณาธิการ
นางสาวพรพรรณ คาเพิ่มพูล ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
นางสาวอภิญญา มานะแท้
บรรณาธิการ
นายจักรกฤษณ์
จูเล็ก
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

จุลสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี
ประจาเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2563
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว
โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม

ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
ประจาเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563
ผู้ใช้บริการทั้งหมด 96 จานวน คน
ผู้ใช้บริการ ชาย 88 จานวน คน
ผู้ใช้บริการ หญิง 8 จานวน คน
กลุ่มให้บริการรายชั่วโมงอายุต่ากว่า 12 ปี จานวน 12
คน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
78/78 หมู่ที่ 1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1)
ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-5107 โทรสาร. 0-2583-5108
http://www.autisticnonthaburi.dep.go.th
E-mail : Nonthaburi-autistic@hotmail.com

วันที่ 16 เมษายน 2563 นางสาวพรพรรณ คาเพิ่มพูล ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา มานะแท้
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและนาเครื่องอุปโภค
บริโภคช่วยเหลือครอบครัวบุคคลออทิสติกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อ
ไวรัส COVID-19 ที่ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางสาวพรพรรณ คาเพิ่มพูล ผู้อานวยการศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี นาเจ้าหน้าที่และบุคคลออทิสติก
ร่วมกันปลูกต้นไม้และบารุงดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของ
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปลูกต้นมัลเบอร์รี่และต้นปรีดียาธร บริเวณพื้นที่สนามด้านหลัง
ของศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่และบุคคลออทิสติกร่วมกิจกรรม จานวน ๙ คน

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสาวพรพรรณ คาเพิ่มพูล ผู้อานวยการศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนทบุรี และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
และน าเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภคช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว บุ ค คลออทิ ส ติ ก ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19และติดตามผลการฝึกที่บ้าน
ผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก งานเกษตร ฝึกทักษะการ
เคลื่อนไหว ฝึกพิมพ์แป้นพิมพ์ภาษาไทย และงานศิลปะ มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี จานวน ๔ คน เข้าร่วม
โครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 รับโทรศัพท์สาย 1300 จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 24
เมษายน – 30 พฤษภาคม 2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 – 12 พฤษภาคม 2563
นางสาวพรพรรณ คาเพิ่มพูล ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค คลออทิ ส ติ ก จั ง หวั ด นนทบุ รี แ ละ
เจ้ า หน้ า ที่ ล งพื้ น ที่ โ ครงการ พม. “เราไม่ ทั้ ง กั น ”
ภายใต้แนวคิด “สารวจพบ จบที่ชุมชน” โดยได้รับ
มอบหมายลงพื้นที่เขตดินแดง เขตวังทองหลาง เขต
บางกะปิ เขตบึ ง กุ่ ม และเขตบางเขน จานวน 30
ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื่อไวรัส COVID-19

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อานวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ คาเพิ่มพูล ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี ให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลของรายการวันใหม่
วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์ THAI PBS เกี่ยวกับกิจกรรมอาชีวบาบัดสร้างสรรค์อาชีพสู้ภัยโค
วิด ทั้งนี้มีผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเข้าร่วมให้การสัมภาษณ์ในการนาไปเป็นอาชีพสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมกิจกรรมอาชีวบาบัด
สร้างสรรค์อาชีพ…สู้ภัยโควิด ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากรจากบ้านราชาวดีชายมาสอนวิธีการทาเห็ดแปรรูปและนาพริกปลาดุก
มีบุคคลออทิสติกและผู้ปกครอง เข้าร่วมการอบรม จานวน 10 คน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่เข้าร่วมกิจกรรมอาชีวบาบัดสร้างสรรค์อาชีพ....สู้ภัยโควิด - 19 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นาความรู้จากการอบรมเรื่อง
เห็ดแปรรูป มาถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่ไม่ได้เข้าร่วมและมีความสนใจทาเห็ดแปรรูป มีผู้ปกครองมาทากิจกรรม จานวน 7 คน

