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กิจกรรมอาชาบ าบัด 

กิจกรรมอาชาบ าบัดเพื่อสง่เสริมทักษะทักษะด้านการทรงตัวให้แก่บุคคลออทิสติก 
ส่งเสริมทักษะการเขา้สังคมเนื่องจากต้องมีการสือ่สารกับครูฝึก 

และฝกึสมาธิโดยการจูงม้า โดยจะมีกิจกรรมประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3 กรกฎาคม 2561 

5 กรกฎาคม 2561 

สาระน่ารู้ ออทิสติก 
          ออทิสติกเป็นโรคท่ีมีอาการหลากหลาย เด็กบางคนดูรู้ว่าเปน็ตั้งแตเ่ล็ก แต่บางคนอาจดูไม่คอ่ย
ชัด คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพบอาการออทสิติกได้ก่อนที่ลูกจะมีอายุ 3 ปี และจะเริ่มสังเกตอาการ
ได้ชัดเจนขึ้นเม่ือลูกอายุประมาณ 1 ปีขึน้ไป ท้ังนี้ อาการหลักที่ว่านี้ จะมุ่งเน้นไปยังพฒันาทีช่้าของเดก็ 
3 ด้านอันได้แก ่
        ด้านสังคม เด็กจะไม่ยอมสบตา ไม่ชอบมองหน้าคนอื่น ไม่สนใจมองตามเม่ือเราเรียกชื่อ ไม่สนใจ
ผู้อื่น ไม่ชี้นิ้วสั่งหรือบอกเม่ือต้องการของที่อยากได ้
        ด้านภาษา เริ่มพูดไดช้้ากว่าเด็กปกติ หรือพูดไดแ้ต่ไม่เปน็ภาษา ฟังไม่รู้เรื่อง ชอบพูดค าเดิม ๆ 
ซ้ า ๆ ท้ังวัน 
        ด้านพฤติกรรม ชอบอยู่ในโลกส่วนตัว มีพฤติกรรมซ้ า ๆ 
5 สัญญาณบอกของเด็กในชว่งวัยแรกเกิดถึงหน่ึงปี ที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตมีดังต่อไปนี ้
 1. ลูกไม่ย้ิม ทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลกู เด็กส่วนใหญ่มักที่จะตอบสนองด้วยการย้ิม ปกติ
แล้วเด็กที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป พวกเขารู้จักที่จะแสดงออกทางดา้นอารมณ์มากขึ้น และสิ่งที่พวกเขา
ชอบท ามากที่สุดก็คอื การย้ิม 
 2. ไม่สนใจใคร ไม่สบตา นัน่แสดงให้เหน็ว่า ลูกอาจจะมีปัญหาในเรือ่งของการพฒันาช้า 
 3. ไม่รู้จักชื่อของตัวเอง เด็กทารกที่ปกติมักที่จะตอบสนองเม่ือพ่อแม่เรียกชื่อ แต่เด็กที่มีอาการ
ออทิสติกจะไม่ตอบสนองเม่ือคนเรียกชือ่ ไม่สนใจมองตามเสียงเรียก และไม่สนใจเลียนแบบพอ่แม่เม่ือ
พ่อแม่คุยด้วย 
 4. ไม่ส่งเสียงอ้อแอ ้เด็กออทิสติก ในวัยทารก มักจะเงียบเปน็ส่วนใหญ่ จะไม่ชอบคุยกับคนอื่น 
ผิดกับเดก็คนอืน่ ๆ ในช่วง 3-4 เดือนแรก นัน่อาจจะหมายถึงพัฒนาการทางภาษาเขานั้นช้ากว่าเด็กคน
อื่น ๆ ในช่วงวัยเดียวกัน 
 5. ไม่สนใจที่จะให้ใครอุ้ม เด็กทีเ่ป็นออทสิติก จะไม่สนใจว่าจะมีใครอุ้มหรือไม่อุ้มพวกเขา ๆ 
สามารถนั่งเฉย ๆ อยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่สนใจคนหรือสิ่งแวดลอ้มรอบขา้ง 
ส าหรับเด็กท่ีอายุเกิน 1 ขวบขึ้นไป วิธีการสังเกตมีดังนี ้
 1. ไม่สนใจสิ่งแวดลอ้มและบุคคล ชอบแยกตัวเล่นกับคนอื่นไม่เปน็ เช่น เข้ามาในห้องก็ไม่สนใจ
ว่ามีใครอยู่ ว่ิงเล่นกับสิ่งของ ไม่กลัวใคร หรือถ้ากลัวก็กลัวมากเกินไป 
 2. เด็กไม่สามารถชี้นิ้วบอกถึงความต้องการ 
 3. เด็กเล่นสมมุติไม่เปน็ เชน่ เล่นตุ๊กตา หรือไม่เข้าใจว่าควรจะจับตุ๊กตาในลักษณะใด 
 4. ไม่สามารถแสดงความสนใจร่วมกับบุคคลอื่นได้ เม่ือมีกิจกรรมกลุ่ม เด็กจะไม่สนใจ 
 
*หากคุณพ่อคุณแม่พบว่า ลูกมีอาการดังกล่าวมากกว่า 2 ข้อขึ้นไป แนะน าให้ไปปรึกษาแพทย์ทันที 

Credit : https://th.theasianparent.com/5-สัญญาณบอก-ลูกเราอาจเปน็ออทิสติก 



วันท่ี 24 กนัยายน 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก พร้อมเจ้าหนาท่ี ได้รับมอบหมายให้  

เข้าร่วมโครงการรณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

วันท่ี 26 กนัยายน 2561 นางสาวจินตนา ศรีนนัทพันธ์ ผูอ้ านวยการ 
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนยใ์ห้บริการคนพิการแบบครบวงจร 

และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพือ่คนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 28 กนัยายน 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับมอบหมายให้ 
เขีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจ าเดือนกันยายน 2561 ณ 

ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

12 กรกฎาคม 2561 

19 กรกฎาคม 2561 



31 กรกฎาคม 2561 

7 สิงหาคม 2561 

วันท่ี 16-18 กันยายน 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับมอบหมายให้  

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการตรวจราชการ ตามภารกิจกระทรวง พม. 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วันท่ี 18 กนัยายน 2561 นายสพุรรณ วงศ์อน ุนักพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก 

และสตรี จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 

วันท่ี 20 กนัยายน 2561 นางสาวจินตนา ศรีนนัทพันธ์ ผูอ้ านวยการ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ส าเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นท่ี 57 

และมอบวุฒิบัตรแก่โครงการสรา้งชีวิตใหม่ให้สตรแีละครอบครัว  
ณ ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรแีละครอบครัวรัตนาภา 



วันท่ี 12 กนัยายน 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับมอบหมายให้ 

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2564 
และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น 

วันท่ี 11 กนัยายน 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับมอบหมายให้ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจ 
กระทรวง พม. ครั้งท่ี 10 / 2561  

วันท่ี 13 กนัยายน 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับมอบหมายให้ 

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธาน ีขอนแก่น 

14 สิงหาคม 2561 

16 สิงหาคม 2561 



30 สิงหาคม 2561 

13 กันยายน 2561 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 09.00 น. นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ 
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง 
พม. ครั้งท่ี 9 / 2561 และเวลา 13.00 น. เขา้ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง 

พม. ประจ าเดือนสิงหาคม 2561  

วันท่ี 19-21 สงิหาคม 2561 สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับมอบหมายให้ 

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแกน่ เดือนสิงหาคม 2561 

วันท่ี 3-5 กันยายน 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยขา้ราชการและเจ้าหนา้ท่ี เข้าร่วมการสัมมนา 
ถอดบทเรียนการขับเคลือ่นภารกิจของ พก. ในปี 2561 



วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 เวลา นางสาวจินตนา ศรนีันทพันธ์ ผู้อ านวยการ  
พร้อมข้าราชการ เจ้าหนา้ท่ี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ 

พระบรมราชนิีนาถในรชักาลท่ี 9 

วันท่ี 19-21 สงิหาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ และ 
สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย หัวหน้าฝา่ยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 

เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดท าแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ 
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง 

พม. ครั้งท่ี 8 / 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

25 กันยายน 2561 



กิจกรรมศุกร์หรรษา 
6 กรกฎาคม 2561 

กิจกรรมไข่ดาวหรรษา 
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ผ่านกระบวนการท าอาหาร และท าขนม 
โดยฝึกให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตัวเอง 

ในยามจ าเป็น หากต้องอยู่เพยีงล าพัง 

วันท่ี 8-9 สิงหาคม 2561 เวลา นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ  
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหสัดขอนแก่น โดยนายสุรชัย บุตรสาระ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม 

วันท่ี 8-9 สิงหาคม 2561 สิบเอกหญิงวรรณ๊ เหมุทัย ได้รับมอบหมาย 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 สิบเอกหญิงวรรณ๊ เหมุทัย พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
เข้าร่วมการอบรมการบูรณาการเชิงพื้นท่ี เพือ่จัดคลินิกให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน พม. 

ครั้งท่ี 2 ณ ศูนย์การเรยีนรู้การพัฒนาสตรแีละครอบครัว รัตนาภา 



วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ  
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหสัดขอนแก่น โดยนายสุรชัย บุตรสาระ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยขา้ราชการ เจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดี 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรนีันทพันธ์ ผู้อ านวยการ 
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง 

พม. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแกน่ 

13 กรกฎาคม 2561 

13 กรกฎาคม 2561 ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก น าโดยผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหนา้ท่ี และผู้รับบรกิาร เดินทางไปทัศนศึกษา  

ณ อุทยานแห่งชาติหินช้างส ีจังหวัดขอนแก่น 
เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในเรือ่งของสถานท่ีใหม่ๆ นอกเหนือจากศูนย์ฯ และบ้าน 



20 กรกฎาคม 2561 

20 กรกฎาคม 2561 ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก น าโดยผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหนา้ท่ี และผู้รับบรกิาร เดินทางไปทัศนศึกษา  

ณ พพิิธพภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการเรยีนรู ้
ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและสัตววิทยา 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 สิบเอกหญิงวรรณ๊ เหมุทัย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้รัตนาภา  

วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2561 สิบเอกหญิงวรรณ๊ เหมุทัย ได้รับมอบหมาย 
เข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 

และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ณ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ 
ร่วมประชุมคณะกรรมการอก ากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจ 
กระทรวง พม. ณห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 



ประชุมร่วมหน่วยงานต่างๆ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ 
ร่วมประชุมเตรียมการด าเนินโครงการน้ าพระทัยพระราชทาน 

ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมเสยีงแคน 
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 สิบเอกหญิงวรรณ๊ เหมุทัย ได้รับมอบหมาย 
เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด ประจ าปี 2561 

เรื่องการทบทวนระบบสวัสดิการสังคม 4 ระบบ ท้ังในเชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมาย 
และการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ Productive Welfare ในบริบทพื้นท่ี 

3 สิงหาคม 2561 

กิจกรรมธรรมมะบ าบัด  
การพัฒนาศักยภาพผู้รับบรกิารโดยการฝกึสมาธิ และไหว้พระสวดมนต์ 

เพื่อให้ผู้รับบรกิารมีสมาธิในการท ากิจกรรม และการฝึกทักษะด้านอื่น  ๆอยา่งมีประสิทธิภาพ  

24 สิงหาคม 2561 

กิจกรรมท าความสะอาดรอบบริเวณศูนย ์เพื่อฝึกให้ผู้รับบริการมีจิตสาธารณะ  



อบรมการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ (DEPPER) 

วันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกได้รับมอบหมาย 

ให้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมการสรา้งเครือขา่ยนักประชาสัมพันธ์ (DEPPER) 
เพื่อสร้างการรับรูแ้ละความเขา้ใจให้กับประชาชน  

ประชุมผู้ปกครอง 

วันท่ี 28 กนัยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน่ 
ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 



แข่งขนัทักษะกลไก 

วันท่ี 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน่ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคส ์ณ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

โครงการ TCTP 2018 

วันท่ี 1-10 กรกฎาคม 2561 นายวัชรา หม่ืนไธสง นักพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 
ได้รับมอบหมายให้พาผู้รับบริการ นายวรพล ตุลยะสุข เข้าร่วมโครงการ  

“Third Country Trainning Programme On Inclusive Development  
Through Disability-Inclusive Sports” 



เดินทางไกลเพ่ือสุขภาพ 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 
จัดกิจกรรมเดินทางไกลในกลุ่มบุคคลออทิสติกท่ีมีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหว

ของร่างกาย เพื่อกระตุ้นกลา้มเนื้อส่วนต่าง ๆให้มีความแข็งแรง  
ณ สวนสาธารณะ บึงทุ่งสรา้ง 

ถอดบทเรียนทีม พม. One Home 

วันท่ี 14-15 กันยายน 2561 สิบเอกหญิงวรรณ ีเหมุทัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก พร้อมเจ้าหน้าท่ี 

ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนทีม พม.One Home จังหวัดขอนแก่น 
และแลกเปลีย่นเรียนรู้กับทีม พม.One Home จังหวัดนครราชสีมา  



ทัศนศึกษา วัดป่าธรรมอุทยาน 

วันท่ี 12 กนัยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน่ 
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

วันท่ี 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 
จังหวัดขอนแก่น ลงส ารวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้มีรายได้น้อย 

โดยลงส ารวจในพื้นท่ี Social Map ท่ีได้รับผิดชอบ 3 อ าเภอในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
อ าเภอเวียงเก่า อ าเภอพระยืน และอ าเภอบ้านไผ ่



กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเคลื่อนไหว และความสนุกสนาน 
ผ่านการเล่นกีฬาหรือเล่นเกมการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 

ให้มีความแข็งแรง และสุขภาพท่ีดีของผู้รับบริการ กิจกรรมมีประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 

11 กรกฎาคม 2561 

23 กรกฎาคม 2561 

22 สิงหาคม 2561 

พัฒนาบุคลากร 

วันท่ี 8-9 กันยายน 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ 
ได้น าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี เขา้ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร 

ถอดบทเรียนและวางแผนกระบวนงาน ณ ลัคกีฮ้ิลล ์รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์



บวงสรวงพระประชาบด ี

วันท่ี 1 กันยายน 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี ร่วมท าพิธีบางสรวงพระประชาบดี 

เนื่องในวันคลา้ยวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

ออกหน่วยเคลื่อนท่ี พอสว. 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมการออกหน่วยแพทย์อาสา 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  

สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดงบังราษฎร์บ ารุง ต.ดงเมืองแอม 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 



วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมการออกหน่วยแพทย์อาสา 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  

สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ต.บ้านหัน     
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

ประชุมประจ าเดือน 

วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยขา้ราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี ได้เขา้ร่วมประชุมประจ าเดือน สิงหาคม เพื่อรายงานผลการด าเนนิงาน 

และวางแผนบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน  
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 



คลินิกให้ค าปรึกษาส าหรับหญิงไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม (คลนิิกสะใภ้ไทย-เขยฝรั่ง) 
ณ ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรแีละครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

การประชุมมอบนโยบาย ทีม ONE HOME 4 จังหวัด 
ขอนแกน่ม, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธ์ุ เขตตรวจราชการท่ี 12 

จิตอาสา เพ่ือพระเจ้าแผ่นดิน 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยขา้ราชการและเจ้าหนา้ท่ี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาจิตใจ 
เพื่อพระเจ้าแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมท าบุญเลีย้งอาหารพระ และกวาดลานวัด 

ณ วัดพระบาทภูพานค า อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 



ร้านกาแฟ ออทิสติก 

วันท่ี 9-10,17-19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 
เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาร้านกาแฟออทิสติก เพื่อส่งเสริมการมีอาชพีอยา่งยั่งยืน”  

ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เวทีรวมพลังคนต้นแบบ พม.จังหวัดขอนแก่น “มุ่งสู่ผู้น าด้านสงัคม ไม่ท้ิงใครไว้ขา้งหลัง” 
จัดโดยพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์จังหวัดขอนแก่น ณ 

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล  

การขับเคลื่อนงานประชารฐัด้านสังคมเพื่อคนพกิาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา 
จังหวัดขอนแก่น 



รัฐมนตรี พม. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (22 ส.ค. 61) 

พิธีส่งมอบบ้านผูสู้งอายุภายใต้โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอาย ุ
ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผูย้ากไร้ (บ้านสบายเพือ่ยายตา) 

พิธีลงเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแกน่ 

ประกวดชุมทางดาวทอง 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยขา้ราชการและเจ้าหนา้ท่ี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประกวดร้องเพลง 

รายการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟา้  
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชพีคนพกิารจังหวัดขอนแก่น 



ออทิสติกเกมส์ ครั้งท่ี 10 

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยขา้ราชการและเจ้าหนา้ท่ี พาผู้รับบริการ เขา้ร่วมแขง่ขันกีฬาออทิสติกเกมส์   

ครั้งท่ี 10 ณ โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงการนวัตกรรม ปฏิบตัิธรรมน าสุข 

วันท่ี 20-21 สงิหาคม 2561 ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 
ได้จัดโครงการ “นวัตกรรม ปฏิบัติธรรมน าสุข” 

เพื่อใช้ธรรมะในการเป็นส่วนช่วยบ าบัดบุคคลออทิสติก 
และเป็นแรงหนุนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผูร้ับบริการในด้านอื่นๆ 



การพัฒนากระบวนงาน 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 
ได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนงานการให้รับบริการของศูนย ์ 

กิจกรรมวันส าคัญประจ าป ี

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ  
พร้อมด้วยขา้ราชการ เจ้าหน้าท่ี และผู้รับบริการ ได้จัดโครงการวันส าคัญ 

“กิจกรรมวันเข้าพรรษา” ประจ าปี 2561  



วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรนีันทพันธ์ ผู้อ านวยการ 
ได้น าข้าราชการเจ้าหน้าท่ี พร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้รับบรกิาร 

ร่วมกันจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกยีรติวันแม่แห่งชาติ 
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

อบรมการท าสบู ่

วันท่ี 4-5 สิงหาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อ านวยการ 
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนท าสบู่ดอกมะลิ ณ 

ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแกน่ 



อบรมผู้ปกครองผู้ดูแล 

วันท่ี 4-5 สิงหาคม 2561 นายวัชรา หม่ืนไธสง และ และนางสาวทัดดาว คนไว 
นักพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก เขา้ร่วมโครงการ อบรม ผู้ปกครอง ผู้ดูแล 

เรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ  ณ วิชชิ่ง ทร ีขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น 

พิธีลงนามถวายพระพร 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 นางสาวจินตนา ศรีนันทพนัธ์ ผู้อ านวยการ 
ได้น าข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง และผู้รับบรกิาร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 



พบนักกายภาพบ าบัด 

กิจกรรมพาผูร้ับบริการ พบนักกายภาพบ าบัด เพื่อแก้ไขปัญหาทางร่างกาย 
และกระตุ้นกลา้มเนื้อในส่วนต่าง  ๆณ โรงพยาบาลศิรนิธร จังหวัดขอนแก่น 

2 สิงหาคม 2561 

16 สิงหาคม 2561 

6 กันยายน 2561 


