สรุปการจัดโครงการนา้ พระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ ร่มพระบารมี"
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ วัดไพร่ ฟ้า ตาบลบางเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
****************
สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ได้ จัด โครงการน า้ พระทัย พระราชทานเคลื่ อ นที่ ส่ วนภู มิ ภ าค เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ิ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี หลวง เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 3 ธั น วาคม 2562
เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ วัด ไพร่ ฟ้า ต าบลบางเดื่ อ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ปทุม ธานี โดยมี พ ลเอก สิ ง หา เสาวภาพ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็ นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมให้ บริ การ ได้ แก่
คณะกรรมการฝ่ ายโครงการนา้ พระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ให้ บริ การจัดเลีย้ งอาหารแก่
ผู้มาร่วมงานจานวน 1,500 คน อาหารที่จัดเลี ้ยงได้ แก่ หอยทอด กระเพาะปลา ข้ าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยวเรื อ ผัดฉ่าลูกชิน้ ปลากราย
ไข่พะโล้ ไอศกรี ม ข้ าวไข่เจี ย วนา้ พริ กตาแดง และมอบเครื่ องอุป โภค บริ โภคแก่ผ้ ูสูงอายุ คนพิ การและผู้ด้ อยโอกาส
จานวน 650 ชุด
คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปั ญหาความเดื อดร้ อน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ บริ การแนะน า
ปรึ กษาปั ญหาครอบครัว จานวน 20 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว แก่ผ้ ปู ระสบปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้ อน
จานวน 30 ราย ๆ ละ 3,000.-บาท เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 90,000.-บาท
คณะกรรมการส่งเสริ มอาชีพและพัฒ นาคนพิการ มอบอุปกรณ์ เครื่ องช่วยความพิการ (รถวีลแชร์ ) ให้ แก่
คนพิการ จานวน 20 ราย
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดปทุมธานี ให้ บริ การเรื่ องความรุนแรงในครอบครัว
เด็ก คนพิการ มีผ้ มู ารับบริ การ จานวน 32 ราย.
สถาบัน พัฒ นาฝี มื อ แรงงาน 14 จัง หวัด ปทุม ธานี ให้ บริ ก ารความรู้ ในหลัก สูต รการฝึ กเตรี ย มเข้ า งาน
(PRE-employment Training) มีผ้ มู ารับบริ การ จานวน 45 ราย
สานักงานอัยการคุ้มครองและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดี ให้ บริ การให้ ความรู้เรื่ องกฎหมายเบื ้องต้ นแก่
ประชาชน มีผ้ รู ับบริ การจานวน 200 ราย
ส านั กงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ให้ บ ริ การให้ ความรู้ และรั บสมัครผู้ป ระกัน ตน มี ผ้ ูมารั บบริ การ
จานวน 120 ราย
สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดปทุมธานี ให้ บริ การฉีดวัคซีนให้ กบั สัตว์เลี ้ยง มีผ้ นู าสัตว์เลี ้ยงมารับบริ การ จานวน
250 ราย
โรงพยาบาลปทุมธานี ให้ บริ การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ มีผ้ มู ารับบริ การ จานวน
130 ราย และ ตรวจคัดกรองและรักษาโรคฟั น มีผ้ มู ารับบริ การ จานวน 120 ราย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บริ การให้ คาปรึกษาด้ านสุขภาพจิต มีผ้ มู ารับบริ การจานวน 35 ราย
โรงเรี ยนเสริ มสวยอาจารย์ทรัพย์ บริ การตัดผม - ซอยผม ชาย - หญิง มีผ้ มู ารับบริ การ จานวน 125 ราย
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บริ การซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และรถจักรยานยนต์ มีผ้ มู ารับบริ การ จานวน 150 ราย
คุณขนิษฐา เทวินทรภักติ สนับสนุนแว่นตาผู้สงู อายุ จานวน 500 ราย
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้

-2สรุปกิจกรรมโครงการนา้ พระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ ร่มพระบารมี"
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ วัดไพร่ ฟ้า ตาบลบางเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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