ประชุม สนง.พมจ.สตูล

วันอังคารที่ 14 ส.ค 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตู ล เป็ น ประธานการประชุ ม ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ ครั้ ง ที่ 7
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้ องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อมอบ
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. และรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม.

ประชุมติดตาม สอบทาน การดาเนินในพืน้ ทีข่ องหน่วยงาน
พม.ในจังหวัดสตูล

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.2561 เวลา 10.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้
บริ ก ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ประจ าปี
พ.ศ. 2561 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมทุนประกอบ
อาชีพคนพิการ ณ นกน้ารี ส อร์ ท ตาบลฉลุ ง อาเภอเมื อง จัง หวั ดสตูล มี
กิจ กรรม ได้แ ก่ การมอบใบอนุญ าตจั ดตั้ ง ศูน ย์ บริ การคนพิ การทั่ ว ไปแก่
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงโป การบรรยายให้ความรู้เรื่องการเข้าถึง
และการใช้บริการศูนย์บริการคนพิการ การให้บริการของกองทุนฯ สิทธิและ
การเข้าถึงสิทธิคนพิการและข้อผูกพันตามกฎหมายและช่องทางการชาระ
หนี้ คื น และการบรรยาย เรื่ อ ง การตระหนั ก ในหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคน
พิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายที่
ทางานด้านคนพิการ จานวน 150 คน

ออกหน่วยบริการทางสังคม
ค่านิยม
วันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 13.00 น.นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมประชุมติดตาม
สอบทาน การดาเนินในพื้นที่ของหน่วยงาน พม.ในจังหวัดสตูล โดยนาย
สมเกี ย รติ ฉายะศรี ว งศ์ เป็ น ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมิ นผลกระทรวง พม. เพื่อติดตาม การดาเนินการใน
พื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

วันพุธ ที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อ
สร้ า งความสุ ข ให้ กั บประชาชน โดย นายภัท รพนธ์ รั ต นพิ เ ชฏฐชั ย ผู้ ว่ า
ราชการจั ง หวั ดสตูล เป็ นประธาน ณ โรงเรี ย นบ้ า นน้าหรา ต าบลทุ่ ง นุ้ ย
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

อุทิศตน รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นาบริการ
ประสานความร่วมมือ ถือประโยชน์กลุม่ เป้าหมาย

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
email : satun@m-society.go.th
โทรศัพท์ : 0-7471-1375 โทรสาร 0-7471-1375 ต่อ 20
เว็บไซต์ : www.satun.m-society.go.th

กิจกรรม พม.ประจำเดือน ส.ค.๖๑

งานกิจการเด็กและเยาวชน

งานกิจการผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล เป็นประธาน มอบเงินช่วยหลือสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับ
นักเรียน นักศึกษา ที่มี ความจาเป็นขอรับการช่วยเหลือเงินจากกองทุน
คุ้ม ครองเด็ กจั ง หวั ดสตู ล แก่ ผู้ ป กครองเด็ ก จานวน 16 ราย เป็ น เงิ น
จ านวน 55,000 บาท เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก
ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศรี หัท ยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตู ล เป็ น ประธาน การประชุ ม ติ ด ตามหนี้ ค้ า งช าระผู้ กู้ ยื ม เงิ น ทุ น
ประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชาระหนี้แก่ลูกหนี้พร้อมทั้ง
รับชาระหนี้บางส่วนและดาเนินการทาหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อขยายอายุ
สั ญ ญาให้ แ ก่ ลู ก หนี้ ณ ห้ องประชุ ม ศู นย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ อ าเภอเมื อ ง
จ.สตูล

งานนโยบายเร่งด่วนและกิจการพิเศษ

งานสวัสดิการสังคม

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมาย
ให้ นายนิกร ตู้ดา นักพัฒนาสังคมชานาญการ เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่
อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับทีม สหวิชาทีพ ณ ตม.เมือง
สตูล โดยดาเนินการสัมภาษณ์ แรงงานต่างด้าวเพศชาย สัญชาติเมียนมา 1
ราย ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ของทีมสหวิชาชีพ ผลปรากฎว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์
ไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่มีความผิดตามกฎหมาย พรบ.
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่ง เสริม กิจกรรมผู้สูง อายุ ประจาปี
2561 จัดโดย อบต.ทุ่งบุหลัง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม ณ เขาทะนาน ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.2561 เวลา 19.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมาย
นายธีรวัจน์ จุลนวล นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายภัท ร
พนธ์ รัตนพิ เ ชฎฐชัย ผู้ว่า ราชการจัง หวั ดสตูล เป็นประธาน ในพิธี ฯ ณ
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วัน พุธ ที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. สนง.พมจ.สตู ล ร่ ว มกั บ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการ
กากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง
พม.ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล โดยมีนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ เป็น
ประธานคณะทางาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็น
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามกลุ่มเป้าหมายการให้ความ
ช่ว ยเหลือ ของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จานวนทั้งสิ้น 240 ราย

