งานมรกตอันดามัน ( La-ngu Food festival 2019)

งานนโยบายเร่งด่วนและกิจการพิเศษ

เวลา 19.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
มรกตอันดามัน ( La-ngu Food festival 2019) โดยมีนายศักดา
วิทยาศิริกุล รอง ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาตรงข้าม
เทศบาลตาบลกาแพง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งงานเทศกาลอาหารดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 11-17 ก.พ.2562 นี้

งานกิจการสตรี และครอบครัว

วันพุธที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น.นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.
สตู ล เป็น ประธานการประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณาเงิ น อุ ดหนุ นกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุม
สนง.พมจ.สตูล โดยคณะกรรมการฯ มี ม ติอนุมั ติโครงการ ศพค.ที่ เ สนอ
งบประมาณ จ านวน 26 โครงการ เป็น เงิ น 1,000,000.-บาท และ
โครงการเครื อ ข่ า ยสตรี จั ง หวั ด สตู ล จ านวน 1 โครงการ เป็ น เงิ น
50,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ เป็นเงิน 1,050,000.- บาท

วั น อั ง คารที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตู ล
จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์จังหวัดสตูล (ศป.คม.จังหวัดสตูล) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม
โต๊ะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รอง
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สตู ล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธาน อนุ ก รรมการฯ โดยมี
รายละเอียดการประชุมดังนี้ -รับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้า มนุษย์จัง หวั ดสตูล ของหน่ว ยงาน ในช่ว งเดือน
มกราคม 2562 -รับทราบคาสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ที่ 43/2562 เรื่องมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ -รับทราบ
การขอรับสนับสนุนล่ามสาหรับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสถานการณ์ ประจาปี 2561 และให้
ความเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
ประจ าปี 2562 ที่ ข อรั บ จากกองทุ น เพื่ อ การป้ อ งกัน และปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพิ่มเติม จานวน 10 โครงการ

ค่านิยม

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 ก.พ.๖๒

ประชุม สนง.พมจ.สตูล

งานกิจการเด็กและเยาวชน

งานกิจการผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล เป็นประธานในพิธี เ ปิดศูน ย์พัฒนาคุณภาพชีวิ ต และส่ ง เสริ ม
อาชีพผู้สูงอายุตาบลน้าผุด อาเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูง อายุให้ดาเนินการก่อสร้ างอาคาร เพื่อเป็น
สถานที่ในการรวมกลุ่มทากิจกรรมแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่และ
ผู้สูงอายุเข้าร่วมในพิธีเปิด จานวน 250 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
การแสดงการออกกาลัง กายด้วยไม้ พลองของผู้สู งอายุในชมรมผู้สู งอายุ
ตาบลน้าผุด การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของผู้สูงอายุ เช่น เสื่ อ
จากต้นกก ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ ไซ สุ่ม

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ข้า ราชการ เจ้า หน้า ที่ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อรายงานผลและ
แผนการดาเนินงาน และรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณประจาเดือน

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.2562 เวลา 10.30 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมาย
ให้ นางสาวหทัย รั ตน์ เจษฎานนท์ นักสั ง คมสงเคราะห์ ช านาญการ และ
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้คาแนะนา เรื่อง การจดแจ้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบกิจการ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2560 ให้แก่
บริษัท วู้ดเวอร์คอังสุธน จากัด ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อจะ
ได้ดาเนินการจดแจ้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ตามระเบียบ
ฯ ต่อไป

งานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เดือน ก.พ.2562 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมประจาจังหวัด จานวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล โดยมี
รายละเอีย ดการประชุ ม ดัง นี้ ที่ ประชุม รั บทราบรายงานผลการจัดสรร
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมตามกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.
ในปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 13 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เ ยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ของคนพิการและ
ผู้ดูแลที่ยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในพื้นที่ในจังหวัดสตูล

เดือนกุม ภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการ อพม.อาเภอ ทุกอาเภอ เพื่อรับเรื่องราว
ที่ ป ระชาชนมาติ ด ต่ อตามภารกิจ ของกระทรวง พม. อาทิ ติด ต่ อ ขอจด
ทะเบียนคนพิการ เงินกู้ประเภทต่างๆ และการขอรับความช่วยเหลือของผู้
ประสบปัญหาทางสังคม

