กองบรรณาธิการ
นางสาวพรพรรณ คาเพิม่ พูล ทีป่ รึกษาบรรณาธิการ
นางสาวอภิญญา มานะแท้
บรรณาธิการ
นายจักรกฤษณ์ จูเล็ก
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

จุลสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์พฒั นาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วิสัยทัศน์
เป็ นหน่ วยงานขับเคลื่อนการส่ งเสริมและพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว
โดยมีส่วนร่ วมจากเครื อข่ าย สามารถอยู่ในสั งคมอย่ างเท่ าเทียม
ข้ อมูลผู้ใช้ บริการ
ศู นย์ พฒ
ั นาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ใช้ บริการทั้งหมด 96 จานวน คน
ผู้ใช้ บริการ ชาย 88 จานวน คน
ผู้ใช้ บริการ หญิง 8 จานวน คน
กลุ่มให้ บริการรายชั่วโมงอายุต่ากว่ า 12 ปี จานวน 12 คน

ศูนย์พฒั นาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
78/78 หมู่ท่ี 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

วัน พุธ ที่ 19 กุม ภาพันธ์ 2563 ศู นย์ พัฒนาศั ก ยภาพบุ ค คลออทิส ติ ก จั งหวัด
นนทบุรี เจ้ าหน้ าที่ ผู้ปกครองและบุคคลออทิสติกร่ วมกันทากิจกรรม 5 ส - ทา
ความสะอาดห้ องนา้ พืน้ ที่ บริเวณด้ านข้ างอาคาร เก็บ กวาด ใบไม้ กิง่ ไม้

วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 นางสาวพรพรรณ ค าเพิ่ ม พู ล
ผู้อานวยการศู นย์ พฒ
ั นาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี เข้ าร่ วม การ
อบรมโครงการ “สร้ า งสรรค์ ประเด็ นข่ า วเพื่ องานประชาสั มพัน ธ์ อย่ างมื อ
อาชีพ” รุ่ นที่ 1 ระหว่ างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ คนพิการและ
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ได้ รับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร สิ ทธิสวัสดิการต่ างๆ ที่ทันสมัย
และเข้ าถึงได้ อย่ างทัว่ ถึง รวมถึงสร้ างความเข้ าใจให้ สังคมอย่ างสร้ างสรรค์ และ
ทัศนคติทดี่ ตี ่ อองค์กร อันจะส่ งผลต่ อการดาเนินงานและเสริมสร้ างภาพลักษณ์ ของ

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศู นย์ พัฒนาศั กยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัด
นนทบุ รี จัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะทางการเกษตร เก็บผัก จาหน่ ายผักปลอด
สารพิษ จากผลงานการปลูกและดู แล ของบุ คคลออทิสติก และยังสร้ างความ
ภาคภูมใิ จแก่บุคคลออทิสติกอีกด้ วย

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุ จินต์ ไชยชุ มศั กดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุ รี เข้ าเยี่ยมชม สถานคุ้ มครองสวัสดิ ภาพผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษ ย์
(บ้ านเกร็ดตระการ) มีหัวหน้ าหน่ วยงานร่ วมต้ อนรับ

วันศุ กร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศู นย์ พัฒนาศั กยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัด
นนทบุรี จัดประชุ มเจ้ าหน้ าที่เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม TRAP ในการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก โดย Ms. Susan Dusty เป็ นวิทยากร ในการให้
ความรู้ แนวทางการน าไปปรั บ ใช้ กับ บุ ค คลออทิ ส ติ ก มี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทั้งหมด 12 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศู นย์ พฒ
ั นาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
จัดกิจกรรม ส่ งเสริมทักษะทางสั งคมเรียนรู้ สู่ โลกกว้ างแก่บุคคลออทิสติก ณ อุทยานหินเขางู และสุ นทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา จังหวัด ราชบุรี
มีบุคคลออทิสติกเข้ าร่ วมกิจกรรม จานวน 64 คน ผู้ปกครองและผู้ติดตาม 66 คน และเจ้ าหน้ าที่ จานาวน 13 คน รวมผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 143 คน

