สำนัก งำนพัฒนำสั งคมและควำมมั่ น คงของมนุษย์จั ง หวั ดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security office

กระทรวงกำรพัฒนำสั ง คมและควำมมั่ นคงของมนุษย์

คำขวัญ : สตูลสงบ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์
ผลการปฏิบัติงานประจาวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
งำนกิจกำรเด็กและเยำวชน

เวลา 11.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมบรรยายเรื่อง บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี โรงเรียนบ้านนาลาน ตาบลควนขัน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย จานวน 50 คน การดาเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็กตาม
ช่วงวัยและได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

งำนกิจกำรผู้สูงอำยุ

เวลา 09.00 น. นางสาวศรี หั ท ยา ชูสุ วรรณ พมจ.สตูล เป็ นประธานเปิดโครงการเตรีย มความพร้ อมเพื่อการเข้า สู่สัง คมสูง อายุอ ย่า งมี คุณภาพ รุ่นที่ 7
พร้อมบรรยายพิเศษ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่ ตาบลควนโพธิ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุ และผู้กาลังก้าวเข้าสู่วัย
สูง อายุ จานวนทั้ ง สิ้น 100 คน การด าเนินโครงการในครั้ ง นี้เ ป็นการอบรมให้ ความรู้ ใ นเรื่ องสถานการณ์สั ง คมผู้สู ง อายุ สิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ กฎหมายที่ จาเป็ น
ในชีวิตประจาวันที่ผู้สูงอายุควรรู้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมการออกกาลังกายแก่ผู้สูงอายุ
กำรประชุมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้บริกำรของกองทุน
งำนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตู ล มอบหมายให้ น ายทวี ศั ก ดิ์ องสารา
นักพัฒนาสังคม และ อพม.อ.เมือง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง
ผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คม ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมื อ งสตู ล จ านวน
8 ราย เพื่อนาเข้าพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน
ศาลากลาง ชั้น 1 ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000

074-711375
088-786-3858-9

เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตู ล มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มการประชุ ม
เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจการใช้ บ ริ ก ารของกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ณ โรงแรมเดอะล็ อ ฟท์ รี ส อร์ ท กรุ ง เทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปีงบประมาณ 2562
http://www.satun.m-society.go.th
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เวลา 09.00 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ น.ส.สุชาดา อโณทัย นิติกร น.ส.วัณทณา เย็นจรัญ นักพัฒนาสังคม และ
นายอนัน ต์ พรรณราย ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้น ที่เ ยี่ยมบ้า นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งผู้ยื่น กู้เงิน กองทุน
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพและติดตามหนี้ค้างชาระพร้อมทั้งแนะนาวิธีชาระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ในพื้นที่อาเภอละงู โดยมีผู้ยื่นกู้ใหม่ จานวน 3 ราย ติดตามหนี้ค้างชาระ จานวน 6 ราย

เวลา 10.00 น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมายให้ จนท.กองทุนผู้สูงอายุ รวมกับ จนท.อบต.ละงู จนท.รพ.ละงู และ อพม.
อาเภอละงู ลงเยี่ยมและสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก โดยมี จนท.พยาบาล รพ.ละงู ได้ทาการตรวจ
สายตาและสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อดาเนินการออกบัตรผู้พิการ และได้ปรึกษาหาแนวทางในการปรับสภาพและซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยต่อไป
ศาลากลาง ชั้น 1 ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000

074-711375
088-786-3858-9
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