งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

วันที่ 21 มกราคม 2553 ประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
และของทุกเดือน
เสพติด (25 ตาสับปะรด)
โรงเข้ หมู่ที่ 1 ตาบลโรงเข้
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เข้าร่วมสัมมนา ซักซ้อมอาสาสมัคร
ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว
เกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง ลานวัฒนธรรมริมคลองอาแพง
ลานวัฒนธรรม ตาบลอาแพง
วันที่ 1 ตุลาคม 2554

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบลโรงเข้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง
วันที่ 30 กันยายน
2554

เทศบาลตาบลหลักห้า

โครงการนิทานไทยสอนน้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลักสี่พิพัฒน์
ราษฎร์สโมสร
ตาบลยกกระบัตร

องค์การบริหารส่วนตาบล
อาแพง

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้งเจริญสุข
ครู กศน.ตาบลบ้านแพ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชมารี” อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่
ครู กศน.ตาบลยกกระบัตร
นางสาวอ้อมใจ จันทร์เนียม
ครู กศน.ตาบลหนองสองห้อง
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
นางสาวกัญญา หงษ์สมศรี
ครู กศน.ตาบลหนองบัว
นางสาวจรรน์ชณิกา สุขสาราญ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 การประชุมคณะกรรมสถานศึกษา กศน. กศน.ตาบลหนองสองห้อง
ตาบลหนองสองห้อง

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลหนองสองห้อง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว

กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลเจ็ดริ้ว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 การประชุมคระกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลหนองบัว

กศน.ตาบลหนองบัว

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลหนองบัว

วันที่ 15 พฤศจิกายน
2553

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา

กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 15 พฤศจิกายน
2553

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลโรงเข้

กศน.ตาบลโรงเข้

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลโรงเข้

วันที่ 16 พฤศจิกายน
2553

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลหลักสอง

กศน.ตาบลหลักสอง

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลหลักสอง

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวอ้อมใจ จันทร์เนียม
ครู กศน.ตาบลหนองสองห้อง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ครู กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวกัญญา หงษ์สมศรี
ครู กศน.ตาบลหนองบัว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้าแนพ้ว
นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
ครู กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี
วันที่ 19 พฤศจิกายน
2553

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแพ้ว

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

วันที่ 22 พฤศจิกายน
2553

จังหวัดเคลื่อนที่ อาเภอยิ้ม เคลื่อนที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
อาเภอบ้านแพ้ว
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลบ้านแพ้ว

กศน.ตาบลบ้านแพ้ว

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลบ้านแพ้ว

วันที่ 23 พฤศจิกายน
2553

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลสวนส้ม

กศน.ตาบลสวนส้ม

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลสวนส้ม

วันที่ 23 พฤศจิกายน
2553

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลอาแพง

กศน.ตาบลอาแพง

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลอาแพง

วันที่ 23 พฤศจิกายน
2553

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตาบลยกกระบัตร

กศน.ตาบลยกกระบัตร

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลยกกระบัตร

วันที่ 31 พฤศจิกายน
2553

กิจกรรมรักการอ่านกับมหาวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหิดล

ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรัก
แห่งครอบครัวอาแพง หมู่ที่ 2
ตาบลอาแพง

มหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้งเจริญสุข
ครู กศน.ตาบลบ้านแพ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาคริต จันทร์ตรี
ครู กศน.ตาบลสวนส้ม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่
ครู กศน.ตาบลยกกระบัตร
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี
วันที่ 5 ธันวาคม
2553

วันที่ 5
2553
วันที่ 5
2553
วันที่ 5
2553
วันที่ 5
2553
วันที่ 9

ธันวาคม

กิจกรรม/โครงการ
เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ธันวาคม
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธันวาคม
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธันวาคม
เข้าร่วมกับ อบต.หลักสอง
พัฒนาชุมชน
ธันวาคม 2553 เข้าร่วมวันเฉลิมขวัญวันดีศรีสุนทร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
วันที่ 15 ธันวาคม
เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ
2553
เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาระบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพและชุมชน

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

สนามกีฬาไทยรัฐวิทยา 9
ตาบลบ้านแพ้ว

เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว

สนามหน้าวัดโรงเข้ หมู่ที่ 1
ตาบลโรงเข้
องค์การบริหารส่วนตาบล
สวนส้ม
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ตาบลยกกระบัตร
กศน.ตาบลหลักสอง หมู่ที่ 7

คณะกรรมการหมู่บ้านตาบล
โรงเข้
องค์การบริหารส่วนตาบล
สวนส้ม
เทศบาลตาบลหลักห้า

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนวัดสุนทรสถิต(อาแพง)
หมู่ที่ 2 ตาบลอาแพง

องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง
โรงเรียนวัดสุนทรสถิต(อาแพง)

นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้งเจริญสุข
ครู กศน.ตาบลบ้านแพ้ว
นางสาววรรณละภา โตแดง
ครู กศน.ตาบลหลักสาม
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
นายชาคริต จันทร์ตรี
ครู กศน.ตาบลสวนส้ม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

ห้องประชุม ศูนย์ ๓ วัย
สานสายใยรักแห่งครอบครัว
อาแพง

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สานักงานพัฒนาความมั่นคง
ของมนุษย์

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี
วันที่ 15 ธันวาคม
2553

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

วันที่ 22,29 ธันวาคม
2553

เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการมี
ส่วนร่วมสมัชชาประชาธิปไตยตาบล
อาแพง
เข้าร่วมโครงการนิทานไทยเพื่อน้องสอนน้อง
เรียนรู้

วันที่ 25 ธันวาคม
2553

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
ตาบลหลักสาม
ตาบลหลักสาม

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

บริเวณลานหน้าวัดสุนทรสถิต
ตาบลอาแพง

องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง
กานัน ผู้ใหญ่บ้านตาบลอาแพง

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดหนองสองห้อง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านดอนไผ่

เทศบาลตาบลหลักห้า

นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่
ครู กศน.ตาบลยกกระบัตร
นางสาวอ้อมใจ จันทร์เนียม
ครู กศน.ตาบลหนองสองห้อง
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
นางสาวกัญญา หงษ์สมศรี
ครู กศน.ตาบลหนองบัว
นางสาวจรรน์ชณิกา สุขสาราญ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาววรรละภา โตแดง
ครู กศน.ตาบลหลักสาม

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.
ตาบลหลักสาม

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

วันที่ 25 ธันวาคม
2553

เข้าร่วมประชุมโครงการ 25 ตาสับปะรด
ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
ตาบลหลักสาม

วันที่ 7 มกราคม
2554

เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม
2554

เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่
และประสานขอความร่วมมือสถานที่
พบกลุ่ม
เข้าร่วมพิธีเปิดร้านค้าชุมชนบ้านคลองจางวาง
เชย
เข้าร่วมโครงการจัดหวัดเคลื่อนที่
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“ทีปังกรการุณยมิตร”
ตาบลอาแพง
โรงเรียนวัดหนองบัว ตาบล
หนองบัว

วันที่ 15 มกราคม
2554
วันที่ 18 มกราคม
2554

วันที่ 19 มกราคม
2554

เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรม
ตาบลอาแพง

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบลหลักสาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“ทีปังกรการุณยมิตร”
ตาบลอาแพง
โรงเรียนวัดหนองบัว

ร้านค้าชุมชนบ้านคลอง
จางวางเชย หมู่ที่ 4
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
ตาบลหลักสาม

ร้านค้าชุมชนบ้านคลองจางวางเชย

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลอาแพง

สภาวัฒนธรรมตาบลอาแพง

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
นางสาววรรณละภา โตแดง
ครู กศน.ตาบลหลักสาม

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวกัญญา หงษ์สมศรี
ครู กศน.ตาบลหนองบัว
นางสาววรรณละภา โตแดง
ครู กศน.ตาบลหลักสาม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2554
วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2554
วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2554

กิจกรรม/โครงการ

เข้าร่วมพิธีทาบุญเลี้ยงพระครบรอบ 104 ปี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโรงเข้
เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม
สินค้าวิสาหกิจชุมชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมคาราวาน
UP TO ME รณรงค์สร้างความ
ตระหนักเรื่องท้องไม้พร้อมวัยรุ่น
ในสถานศึกษา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อค้นหาศักยภาพความ
2554
ต้องการในพื้นที่ดาเนินงานโครงการพัฒนา
ต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้าง
2554
อาคารสุขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบลโรงเข้
วันที่ 18 มีนาคม 2554 เข้าร่วมโครงการการแสดงผลงานและ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองบัว

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

วัดโรงเข้ หมู่ที่ 1 ตาบลโรงเข้ วัดโรงเข้
บ้านสวนแช่มชื่น หมู่ที่ 11
ตาบลยกกระบัตร
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
ตาบลบ้านแพ้ว

วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร
องค์การ PATH โดยการ
สนับสนุนของสานักงานกองทุน
สนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
อาคารชุมชนตาบลโรงเข้
สานักงานพัฒนากรมพัฒนาสังคม
หมู่ที่ 1 ตาบลโรงเข้
และสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบลโรงเข้ หมู่ที่ 1 ตาบลโรง ตาบลโรงเข้
เข้
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหนองบัว
ตาบลหนองบัว

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่
ครู กศน.ตาบลยกกระบัตร
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวกัญญา หงษ์สมศรี
ครู กศน.ตาบลหนองบัว

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี
วันที่ 20 มีนาคม
2554
วันที่ 7-14 เมษายน
2554
วันที่ 7-14 เมษายน
2554

กิจกรรม/โครงการ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาตาบลต้นแบบ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการประจาปี 2554
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคีตาบลเจ็ดริ้ว
ประจาปี 2554
เข้าร่วมจัดเตรียมของขวัญสาหรับผู้สูงอายุใน
วันสงกรานต์

สถานที่
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 3
ตาบลเจ็ดริ้ว

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
องค์การบริหารส่วนตาบลเจ็ดริ้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบลเจ็ดริ้ว
ตาบลเจ็ดริ้ว

วันที่ 8 เมษายน 2554 เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักสาม
วันที่ 10 เมษายน 2554 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
การกวนกาละแม

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
ตาบลหลักสาม
วัดสุนทรสถิต (อาแพง)
ตาบลอาแพง

องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสาม
องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง

วันที่ 12 เมษายน
2554

วัดสุนทรสถิต (อาแพง)
ตาบลอาแพง

องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง

เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ครู กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ครู กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
นางสาววรรณละภา โตแดง
ครู กศน.ตาบลหลักสาม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
ชมรมผู้สูงอายุ กศน.อาเภอ
บ้านแพ้ว

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

วันที่ 12 เมษายน
2554
วันที่ 12 เมษายน
2554

เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ตาบลหลักสอง
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ตาบลเจ็ดริ้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสอง หมู่ที่ 5
วัดเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 3
ตาบลเจ็ดริ้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจ็ดริ้ว

วันที่ 13 เมษายน
2554

เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน
2554

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ
ประจาตาบล
บ้านทานบแพ้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
บ้านดอนสะแก

วันที่ 14 เมษายน
2554

เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ

วันที่ 15 เมษายน
2554
วันที่ 17 เมษายน
2554

เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ตาบลเจ็ดริ้ว
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ตาบลหลักสอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพประจาตาบล
บ้านทานบแพ้ว หมู่ที่ 4
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
บ้านดอนสะแก หมู่ที่ 8
ตาบลโรงเข้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
ดอนสะแก หมู่ที่ 8 ตาบลโรง
เข้
วัดอุทยาราม หมู่ที่ 4
ตาบลเจ็ดริ้ว
วัดหลักสองราษฎร์บารุง
หมู่ที่ 2 ตาบลหลักสอง

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ครู กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่
ครู กศน.ตาบลยกกระบัตร
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอน
สะแก

นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้

องค์การบริหารส่วนตาบลเจ็ดริ้ว

นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ครู กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง

องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสอง

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรม/โครงการ

วันที่ 18 – 22 เมษายน
2554
วันที่ 9 พฤษภาคม
2554

เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี
เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตาบล
ยกกระบัตร

วันที่ 16 พฤษภาคม
2554
วันที่ 3 มิถุนายน
2554

วันที่ 7 มิถุนายน
2554
วันที่ 20 มิถุนายน
2554

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5
ตาบลเกษตรพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบลบ้านทานบแพ้ว หมู่
ที่ 4
เข้าร่วมประชุมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
วางแผนสารวจการใส่ทรายอะเบสป้องกัน
ประจาตาบลบ้านดอนสะแก หมู่
ลูกน้ายุงลายไข้เลือดออก
ที่ 8 ตาบลโรงเข้
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วัดหนองสองห้อง ตาบลหนอง
เทศบาลตาบลหลักห้า
สองห้อง

เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการทาง
สังคมแบบมีส่วนร่วม
(ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 60 )
เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหายา
เสพติด

อาคารชุมชนตาบลโรงเข้
หมู่ที่ 1 ตาบลโรงเข้

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ห้องประชุม ชั้น 3
เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบลบ้านทานบแพ้ว

นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
ครู กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา
นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่
ครู กศน.ตาบลยกกระบัตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบลบ้านดอนสะแก

นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้

เทศบาลตาบลหลักห้า

นางสาวอ้อมใจ จันทร์เนียม
ครู กศน.ตาบลหนองสองห้อง
นางสาวจรรน์ชณิกา สุขสาราญ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวพันธชา ยังมาก
ครู กศน.ตาบลโรงเข้
นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
ครู กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี
วันที่ 23 มิถุนายน
2554

กิจกรรม/โครงการ
เข้าร่วมประชุมประชาคม เรื่องประสาน
ขอที่ดินก่อสร้าง กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ครูสอนดี
วันที่ 2 กรกฎาคม
เข้าร่วมจัดทาแผนชุมชนร่วมกับองค์การบริหาร
2554
ส่วนตาบลหลักสอง
วันที่ 5 กรกฎาคม
เข้าร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมและ
2554
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน.
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบลหลักสอง
วันที่ 6 กรกฎาคม
เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
2554
หลักสอง และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรจัดให้บริการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เข้าร่วมประชุมการดาเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวไทย
เชื้อสายรามัญวัดเจ็ดริ้ว

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

ศาลาประชาธิปไตยชวนบุญ
หมู่ที่ 1 ตาบลเกษตรพัฒนา

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตาบลเกษตรพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล
อาแพง หมู่ที่ 2 ตาบลอาแพง อาแพง
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาบลหลักสอง
หลักสอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบลหลักสอง
ตาบลหลักสอง
หมู่ที่ 2

นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
ครู กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา

กศน.ตาบลหลักสอง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสอง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง

ครั้งที่ 1 วัดเจ็ดริ้ว
ครั้งที่ 2 ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ครู กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง

นายชาญชัย สุนทรชื่น
ครู กศน.ตาบลอาแพง
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 14 – 16
กรกฎาคม
2554

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายรามัญวัดเจ็ดริ้ว

วัดเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 3
ตาบลเจ็ดริ้ว

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 15 กรกฎาคม
2554
วันที่ 21 กรกฎาคม
2554

เข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเวียนเทียนวัด
อาสาฬหบูชา
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2555 – 2557 )

วัดกระโจมทอง หมู่ที่ 5
ตาบลหลักสอง
ห้องประชุมต้นน้า สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว

วัดกระโจมทอง

วันที่ 4 -5 สิงหาคม
2554

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้
ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลหลักห้า
เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้า

บ้านสวนแช่มชื่น
ตาบลยกกระบัตร

เทศบาลตาบลหลักห้า

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ครู กศน.ตาบลเจ็ดริ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้งเจริญสุข
ครู กศน.ตาบลบ้านแพ้ว
นางสาวอุไรวรรณ ปานเนือง
ครู กศน.ตาบลบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

วัดสวนส้ม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนส้ม

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นายชาคริต จันทร์ตรี
ครู กศน.ตาบลสวนส้ม

วันที่ 12 สิงหาคม
2554

ตาบลสวนส้ม

เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว

งานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่าย
วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

เครือข่าย/ หน่วยงานทีจ่ ดั

วันที่ 23 สิงหาคม
2554

เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน”

วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์สโมสร
หมูที่ 2
ตาบลยกกระบัตร

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 31 สิงหาคม
2554

เข้าร่วมจัดทาโครงการเฝ้าระวังภัย –
เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

กศน.ตาบลหลักสอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสอง

วันที่ 19 - 21 กันยายน
2554

โครงการอบรมแกนนาเยาวชนป้องกันภัยยา
เสพติดในชุมชน

กรมทหารสื่อสารที่ 1
ค่ายกาแพงเพชร
อาเภอกระทุ่มแบน

เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ครู กศน.ตาบลหลักสอง
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
คณะครู กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

