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คำขวัญ : สตูลสงบ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์
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ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “รวมพลังชำว พม. ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์”

เวลา 09.00 น.น.ส.ศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล พร้อมด้วยนายธีรวัจน์ จุลนวล นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง
ชาว พม. ต่อต้านการค้ามนุษย์” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดยมี พ ลเอก อนั น ตพร กาญจนรั ต น์ รมว.พม. เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม ฯ พร้ อ มมอบนโยบายฯ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 220 คน
กิจกรรมประกอบด้วย การนาเสนอตัวอย่างในการทางานต่อต้านการค้ามนุษย์ เวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์การทางานต่อต้านกา รค้า
มนุษย์กับภาคีเครือข่าย

ประชุมเตรียมควำมพร้อมจัดทำงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2563

เวลา 10.00 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวนิตยา อุศมา นักพัฒนาสั งคมชานาญการ เข้า ร่ว มประชุมเตรียมความพร้อมจัดทางบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2563 ในการขับเคลื่ อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
(ศอ.ปส.จ.สต.) ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เวลา ๑๐.๐๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายนิกร ตู้ดา ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล และนางสาวนัสรี บาราสัน นักสังคม
สงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ตามะลัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่แจ้งขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตาบลตามะลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อสอบข้อเท็จจริงในการพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
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งำนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม

เวลา 09.00 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นส.ต่ออีเราะ เหมาะแหล่ นักพัฒนาสังคม นายชยณัฐ ณ สุวรรณ นักวิชาการเงิน เเละบัญชี และนายทวีศักดิ
องสารา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ จนท.ทต.กาแพง และ อพม.ต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อเข้าคณะกรรมการให้
การช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จานวน 13 ราย

ประชุมสมัชชำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ ประจำปี 2561

เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายจักรินทร์ หมีนหวัง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2561
หัวข้อ ก้าวใหม่ท้องถิ่นไทย ร่วมใจพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ถนนพหลโยธิน อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกกระบวนการทางาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อให้ได้ขอเ สนอ
เชิง นโยบายในการส่ง เสริม บทบาทท้ องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ กลุ่ ม เป้า หมายทั้ ง สิ้ น 450 คน โดยมี นายวิ ทั ศน์ เตชะบุ ญ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดทำแผนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายวสันต์ สุทธิสงวน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางนุชนาฎ เปลี่ยนศรี นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจง
แนวทางการจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้อง
ประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
ศาลากลาง ชั้น 1 ต.พิมาน
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