งานสวัสดิการสังคม

งานนโยบายเร่งด่วนและกิจการพิเศษ

วั น พุ ธ ที่ 3 เม.ย.2562 เวลา 09.๓๐ น.นายวงศกร นุ่ น ชู คั น ธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง
มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และ
รับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2562
โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการฯเข้ า ร่ ว มประชุ ม พร้ อ มเพรี ย งกั น เพื่ อ ทราบ
สถานการณ์องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และ
องค์ก รสวัส ดิ การชุ ม ชน และพิจ ารณารั บรององค์ กรภาคเอกชนองค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ จานวน 4 องค์กร ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดสตูลและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสตูล ครั้งที่
1/2562 ณ ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ซึ่งที่ประชุมได้รับ
ทราบผลการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 แผนการขับเคลื่อนงาน
การคุ้ ม ครองคนไร้ที่ พึ่ ง และคนขอทาน การดาเนิ น งานโครงการตาบล
ต้นแบบ ห่ว งใยไม่ทอดทิ้งกัน และให้ ความเห็นชอบการกาหนดบทบาท
และขับเคลื่อนงานของทีมสหวิชาชีพในระดับจังหวัดและเห็นชอบแผนการ
จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานกิจการสตรี และครอบครัว

งานตรวจราชการ พม.

ค่านิยม

วัน พฤหั ส บดี ที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวศรี หั ท ยา
ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมกรรมการคัดเลื อกสตรีไทย
ดีเด่นจังหวัดสตูล ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุมสานักงาน พมจ.สตูลโดย
คณะกรรมการมี ม ติเ ห็ น ชอบให้ นางนพคุ ณ สมะบุพ เป็ นสตรีไ ทยดี เ ด่ น
ประจาปี 2562

วั นพฤหั ส บดีที่ 4 เม.ย.2562 นายจีร ศักดิ์ ศรี พรหมมา หั ว หน้า ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พม.ณ ห้ อ งประชุ ม บ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด สตู ล เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2562 และ
ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมเปิดกิจกรรม Kick off “โครงการ
ตาบลต้นแบบด้านสังคม” (Social Smart City) จังหวัดสตูล ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

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 เม.ย.๖๒

ประชุม สนง.พมจ.สตูล

งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพุธที่ 17 เม.ย.2562 เวลา 13.30 น.นางสาวศรี หัท ยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจาเดือน
เมษายน 62 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจาปี 2562 และผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา

วันพุธที่ 3 เม.ย.2562 เวลา 13.30 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้
นางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจาจังหวัดสตูล
ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์จังหวั ด
สตูล ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตาม
กลุ่มเป้าหมาย

งานกิจการผู้สูงอายุ

วั น พุ ธ ที่ 10 เม.ย.2562 เวลา 11.00 น.นายวงศกร นุ่ น ชู คั น ธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวร่วมใจ
ก้าวสู่สังคมอายุยุคใหม่ที่ไร้ความรุนแรง (บูรณาการร่วมกันระหว่างงานวัน
ผู้ สู ง อายุ และงานวั น แห่ ง ครอบครั ว ) ณ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80
พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนางสาวศรี หัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล
กล่าวรายงานพร้อมเสวนาหัวข้อ “สังคมสูงอายุยุคใหม่ไร้ความรุนแรง”
กิจกรรม มอบเกีย รติ บัตรแก่ ครอบครั ว และศูนย์ พัฒนาครอบครั ว การ
แสดงของผู้สูง อายุ ชมนิท รรศการของเครือข่า ยผู้สูงอายุแ ละครอบครัว
และการแข่งขันกีฬาผู้อายุ

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กิจกรรมกาแฟยามเช้า

พิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2562

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.น.ส.ศรี หัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวั น ที่ ร ะลึ ก มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์ ประจ าปี 2562
โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ ย งเกลา ผู้ว่า ราชการจัง หวั ดสตูล เป็นประธาน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันอังคารที่ 2 เม.ย.2562 เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตู ล ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ การประชุ ม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โต๊ะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
สตูล ได้ มี ม ติอนุมั ติใ ห้ คนพิการและผู้ดูแ ลคนพิการ กู้ยืม เงิ นทุ นประกอบ
อาชีพ จานวน ๖๔ ราย เป็นเงิน ๒,๕๔๕,๐๐๐ บาท และอนุมัติโครงการ
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ จานวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๗๘๔,๘๔๐ บาท และเห็นชอบกรอบ
วงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (เพิ่มเติม) จานวน ๑ โครงการ
เป็นเงิน ๗๗๐,๑๐๐ บาท

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
พมจ.สตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖2 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ เจ้ า หน้ า ที่ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
หน่วยงาน และเป็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ

