ปฏิบัติการที่ 1
กําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนาในปที่ 2 ของตําบลหลัก
หลักการ

ผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในแตละพื้นที่ สะทอนใหเห็นถึง
สถานการณของการพัฒนากลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆ ตลอดจนรูปธรรมของการ
จัดการในพื้นที่ ทั้งในดานลักษณะกิจกรรมและการทํางานรวมกัน(งานเดี่ยว งานรวม และงานเชื่อม)
บุคคลสําคัญหรือองคกรภาคีที่เกี่ยวของและบทบาทหนาที่ และสถานะของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐหรือหนวยงานสวนกลาง จากองคกรชุมชน และจากการทํางานรวมกัน
ขององคกรรัฐ องคกรชุมชน และแหลงปฏิบัติการ) ดังนั้นเพื่อเปนการกําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนา
ในแตละพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการทบทวนและสอบทานขอมูลจากการถอดบทเรียน และสรุปประเด็นสําคัญ
ที่ชี้ชัดถึงกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆ ที่ตองการพัฒนาตอยอดและยกระดับ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสอบทานสถานการณก ลุม/แหลงปฏิบัติ การ ในแตละระบบยอ ยตางๆของตําบล
เกี่ยวกับประเด็นสําคัญ ไดแก กิจกรรมหลัก ลักษณะการทํางานรวมกันขององคกรภาคีที่เกี่ยวของ และ
สถานะของการพัฒนา
2. เพื่อกําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งกําหนดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่
สอดคลองกับการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวเปนรายตําบลของแตละสถาบัน
3. เพื่อพิจารณาเลือกพื้นที่พัฒนาตําบลขยายของแตละสถาบัน
วิธีการ
1. ศึก ษาทบทวนเอกสาร และร ว มกัน สอบทานข อ มู ล จากเอกสารการสั ง เคราะห ร ะบบ
สุขภาพชุมชนที่ไดรับ ไดแก 1) ชุดความรูการพัฒนากลไกและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
เพื่อชุมชน 2) ปฏิบัติการระบบยอยในระบบสุขภาพชุมชน และ 3) ระบบสุขภาพชุมชนกระบวนการ
ทํางานรวมกันของ 3 ระบบใหญในชุมชน และขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนของแตละตําบล
ในแตละสถาบัน เพื่อชี้ใหเห็นถึง กิจกรรมหลัก ลักษณะการทํางานรวมกันขององคกรภาคีที่เกี่ยวของ และ
สถานะของการพัฒนา
2. กําหนดเปาหมายการวิจัยและพัฒนา โดยการเลือกกลุม/แหลงปฏิบัติการที่มีควรไดรับ
การพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
2.1 แจกแจงกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในระบบยอยตางๆของตําบล (รายละเอียดในใบงาน
ที่ 1.1)
2.2 เลือกกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในระบบยอยตางๆของตําบลที่ตองการดําเนินการวิจัย
และพัฒนา โดยพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการทบทวนและสอบทานเอกสารและสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของพื้นที่ ตลอดจนพิจารณาความสนใจและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

1

ตามเกณฑ ที่ กํ า หนดให พร อ มทั้ ง ให ค ะแนนกลุ ม /แหล ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ ต อ งการพั ฒ นาต อ ยอด
(รายละเอียดในใบงานที่ 1.2)
3. กําหนดรายละเอียดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ตองการดําเนินการ (รายละเอียดในใบ
งานที่ 1.3)
ผลลัพธ
1. แผนที่(Mapping) ของกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆของพื้นที่ตําบล
2. รายชื่อกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในแตละระบบยอยตางๆของพื้นที่ตําบลที่ตองการพัฒนา
ตอยอด
3. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว

2

ใบงานที่ 1.1
สถานการณกลุม/แหลงปฏิบัติการ ในระบบยอยตางๆของพื้นที่ตําบล
พื้นที่ตําบล เกาะขวาง สถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
ลักษณะกิจกรรมและ
การทํางานรวมกัน
ระบบยอย

1. ระบบการดูแล
ผูสูงอายุ

กลุม/แหลง
ปฏิบัติการ

ชมรมผูสูงอายุ

กลุมดูแล
ผูสูงอายุ โรค
เรื้อรังและผู
พิการ

กิจกรรมหลัก

งาน
เดี่ยว

1. ประเมินศักยภาพชมรมผูสูงอายุที่มีในชุมชน
2. ทําฐานขอมูลสมาชิกมรมผูสูงอายุ
3. เสริมสรางศักยภาพชมรมผูสูงอายุ
4. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมชมรม
5. จัดประชุมสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. สรางเครือขายแกนนําทางดานสุขภาพในชุมชน เชน
กลุมออกกําลังกาย
1. คนหาอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
2. จัดตั้งกลุมดูแลผูสูงอายุ
3. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
4. มีการเยี่ยมและติดตามเดือนละ 1 ครั้ง

1

สถานะของการพัฒนา

นโยบาย
งาน งาน
รัฐ
รวม เชื่อม (น.)
3
3
3
3
3

องคกร รัฐ องคกร
ชุมชน/
ชุมชน/
แหลง
แหลง
ปฏิบัติการ ปฏิบตั ิการ
(อ.)
รวม (ร.)
3
3
3
3
3

3

3

3
3
3
3

3
3
3
3

ลักษณะกิจกรรมและ
การทํางานรวมกัน
ระบบยอย

2. ระบบการ
จัดการโรคเรือ้ รัง
ในชุมชน

3. ระบบการดูแล
สุขภาพแมและ
เด็ก

กลุม/แหลง
ปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก

งาน
เดี่ยว

กลุมดูแล
ผูสูงอายุ โรค
เรื้อรังและผู
พิการ

1.สํารวจคนหาจํานวนผูสูงอายุในชุมชน
2. คนหาอาสาสมัครดูแลผูปวยเรื้อรัง และพัฒนาศักยภาพ
3. จัดตั้งกลุมดูแลผูปวยเรื้อรัง และกํากับติดตาม
4. มีการเยี่ยมติดตาม ตามความเหมาะสมกับโรคและ
อาการที่เปน มีการชวยทํากายภาพบําบัด และใช
แบบสอบถามพฤติกรรมโดยอสม. เปนผูติดตามและใช
แบบสอบถามดังกลาว
แกนนําในการ 1. สํารวจพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
ปรับเปลี่ยน
2. สรางอาสาสมัครในการเปนแกนนําในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
พฤติกรรมสุขภาพ
3. ขยายผลจากแกนนําไปสูคนในชุมชน
กลุมอาสาสมัคร 1. ประเมินและพัฒนาศักยภาพกลุมอาสาสมัครนมแม
นมแม
2. ออกเยี่ยมบานแมหลังคลอด และแกไขชวยเหลือในราย
ที่มีปญหา
3. สรางแมตนแบบการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2

สถานะของการพัฒนา

นโยบาย
งาน งาน
รัฐ
รวม เชื่อม (น.)
3
3
3

องคกร รัฐ องคกร
ชุมชน/
ชุมชน/
แหลง
แหลง
ปฏิบัติการ ปฏิบตั ิการ
(อ.)
รวม (ร.)
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
ศูนยการเรียนรู
นมแมในชุมชน

4. ระบบสราง
เสริมสุขภาพใน
ชุมชน

ชมรมการออก
กําลังกาย

กลุมสมุนไพร

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. ทําประชาคมหาเพื่อการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. วางแผนจัดสรรงบประมาณ และสรรหาครูพี่เลี้ยง
3. เปดดําเนินกิจการของศูนยเด็กเล็ก และประเมินผล
1. ประเมินพัฒนาการเด็กตามชวงวัย โดยจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณพรอมใช สําหรับใหครูตามโรงเรียนตาง
ๆ เขามาประเมินเด็กทุก 1 เดือน
2. ใหคําปรึกษาและแกไขปญหานมเกี่ยวกับนมแมใน
ชุมชน
3. เปนแหลงศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
4. เปนวิทยากรบรรยายความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนม
แมภายในจังหวัดจันทบุรี
1. สงเสริมการออกกําลังกายภายในชุมชน ตามสภาพ
พื้นที่ของแตละตําบล
2. จัดประกวดการออกกําลังกายประเภทตาง ๆ
3. มีการจัดชมรมจักรยานโบราณของกลุมผูสูงอายุ และ
จักรยานเสือหมอบสําหรับบุคคลทั่วไป
1. จัดทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรในรูปแบบตาง ๆ

3

3
3
3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

2. มีการสงเสริมใหนําสมุนไพรไปใชในกลุม มารดาหลัง
คลอด
3. แนะนําอาหารเพื่อเสริมสรางน้ํานม
4. แนะนําอาหารในแตละชวงวัย เพื่อแกปญหาโรคตาง ๆ
ขั้นพื้นฐาน
5. เปนวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนและภายใน
จังหวัด
6. เปนวิทยากรของหนวยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เกี่ยวกับการทําสมุนไพรของจังหวัด

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ใบงานที่ 1.2
การกําหนดระดับความสําคัญของกลุม /แหลงปฏิบตั ิการในการพัฒนาตอยอด

ระบบยอย

1. ระบบการดูแลผูสูงอายุ

กลุม/แหลงปฏิบัติการ

- ชมรมผูสูงอายุ
- กลุมดูแลผูสูงอายุ โรคเรื้อรัง
และผูพิการ

2. ระบบการจัดการโรคเรื้อรังใน - กลุมดูแลผูสูงอายุ โรคเรื้อรัง
และผูพิการ
ชุมชน
- แกนนําการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
3. ระบบการดูแลสุขภาพแมและ - อาสาสมัครนมแม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็ก

ระดับความสําคัญของการพัฒนา
ความสนใจของ
ความเปนไปได
ความสอดคลองกับ
รวมคะแนน
ภาคประชาชนและ
ในทางปฏิบัติ
ปญหาและความ
ลําดับที่
(เต็ม 9 คะแนน)
(3 คะแนน)
ตองการของพื้นที่ องคกรชุมชนในพื้นที่
(ประเมินโดย
(3 คะแนน)
(3 คะแนน)
สถาบันการศึกษา)
(ประเมินโดยพื้นที่)
(ประเมินโดยพื้นที่)

3

3

3

9

1

3

3

2

8

2

2

2

3

7

3

5

4. ระบบการสรางเสริมสุขภาพ
ในชุมชน

- ชมรมการออกกําลังกายกลุมสมุนไพร

2

2

เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)

6

2

6

4

ความสนใจของภาคประชาชน
ความสอดคลองกับปญหา
และ องคกรชุมชน ในพื้นที่
และความตองการของพื้นที่
(ใชขอมูลสนับสนุน หรือไดรับการประเมินจาก
(ใชขอมูลสนับสนุนหรือไดรับการประเมินจาก
ภาคประชาชน องคกรทองถิ่น และองคกรภาคีที่เกี่ยวของ) ภาคประชาชน องคกรทองถิ่น และองคกรภาคีที่เกี่ยวของ)

1 คะแนน = เปนปญหาหรือความตองการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ แตมีความจําเปนในการแกไข
ปญหามีนอยเมื่อเทียบกับปญหาอื่นๆ และถาหาก
ไมไดรับการแกไขจะสงผลกระทบนอย
2 คะแนน = เปนปญหาหรือความตองการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ แตมีความจําเปนในการแกไข
ปญหามากพอควรเมื่อเทียบกับปญหาอืน่ ๆ และถา
หากไมไดรับการแกไขอาจจะสงผลกระทบไดบาง
แตไมรุนแรงมาก
3 คะแนน = เปนปญหาหรือความตองการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ และมีความจําเปนในการแกไข
ปญหามาก และถาหากไมไดรับการแกไขอาจจะ
สงผลกระทบที่รุนแรง

1 คะแนน = ประชาชนและองคกรชุมชนสวนนอย
(นอยกวารอยละ 30) มีความตองการในการจัดการ
กับปญหาและความตองการดังกลาวนอย และเห็น
วาอาจจะเลื่อนระยะเวลาในการจัดการออกไปได
2 คะแนน = ประชาชนและองคกรชุมชนบางสวน
(รอยละ 30-70) มีความตองการในการจัดการกับ
ปญหาและความตองการดังกลาวพอสมควร แต
อาจจะไมจําเปนตองจัดการในทันทีหรือใน
ระยะเวลาอันสั้น
3 คะแนน = ประชาชนและองคกรชุมชนใหความ
สนใจมาก (มากกวารอยละ 70) มีความตองการใน
การจัดการกับปญหาและความตองการดังกลาว
โดยเร็ว ซึ่งอาจจะตองจัดการในทันทีหรือใน
ระยะเวลาอันสั้น
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ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
(ใชขอมูลสนับสนุนหรือไดรับการประเมินจาก
สถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่)

1 คะแนน = องคกรชุมชนและภาคีที่เกีย่ วของ
สามารถดําเนินการไดยาก มีประสบการณนอยใน
การจัดการ และมีขอจํากัดในดานกําลังคน วิธีการ
เครื่องมือ ขอมูล และงบประมาณ
2 คะแนน = องคกรชุมชนและภาคีที่เกีย่ วของมี
ศักยภาพและความพรอมในบางดาน สามารถ
ดําเนินการไดเฉพาะบางกิจกรรม และตองอาศัย
การประสานความรวมมือจากหนวยงานหรือ
องคกรภายนอกพื้นที่
3 คะแนน = องคกรชุมชนและภาคีที่เกีย่ วของมี
ศักยภาพและความพรอมในหลายดาน เคยมี
ประสบการณในการจัดการงานในลักษณะที่
คลายคลึงกัน มีหนวยงานหรือองคกรทั้งในและ
นอกพื้นที่ซึ่งพรอมใหการชวยเหลือและสามารถ
ดําเนินงานสําเร็จลุลว งตามเปาหมายที่กําหนด

ใบงานที่ 1.3
รูปธรรมการจัดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่
กลุม/แหลงปฏิบัติการ
ที่ตองการพัฒนา

1. ชมรมผูสูงอายุ

เปาหมาย/ผลลัพธที่
ตองการ

กิจกรรมหลัก

1. ชมรมผูสูงอายุที่มีอยูมี 1. ประเมินศักยภาพชมรมผูสูงอายุที่มีในชุมชน
ความเขมแข็งและยั่งยืน
2. ผูสูงอายุทุกคนในชุมชน 2. ทําฐานขอมูลสมาชิกมรมผูสูงอายุ
เขาเปนสมาชิกชมรม
3. เสริมสรางศักยภาพชมรมผูสูงอายุ
4. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมชมรม
5. จัดประชุมสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู

2.กลุมดูแลผูสูงอายุ โรค 1. เกิดกลุมอาสาสมัครดูแล 1. คนหาอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
เรื้อรังและผูพิการ
ผูสงู อายุในชุมชน
2. จัดตั้งกลุมดูแลผูสูงอายุ
2. ผูสูงอายุไดรับการดูแล 3. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
อยางตอเนื่อง
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ผูเกี่ยวของ

ชวงระยะเวลา
ดําเนินการ

1.เทศบาลเกาะขวาง
2. เจาหนาที่สอ. และอสม.
3. เจาหนาที่เทศบาล

ก.ย. 53

4. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
5. โรงพยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี
6. สสจ.
7. สสอ.
1. เทศบาลเกาะขวาง
2. เจาหนาที่สอ. และอสม.
3. เจาหนาที่เทศบาล
4. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
5. โรงพยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี
6. สสจ. 7. สสอ.

ก.ย.53-ส.ค. 54

ก.ย. 53
ก.ย. 53
ก.ย.53-ส.ค. 54

กลุม/แหลงปฏิบัติการ
ที่ตองการพัฒนา

3. กลุมดูแลผูสูงอายุ
โรคเรื้อรังและผูพิการ

เปาหมาย/ผลลัพธที่
ตองการ

1. มีกลุมอาสาสมัครคัด
กรองโรคเรื้อรังที่มีศัยย
ภาพ
2. ประชากรองกลุมเสี่ยง
ไดรับการคดกรองโรคใน
ระยะเริ่มแรก

กิจกรรมหลัก

1.สํารวจคนหาจํานวนผูสูงอายุในชุมชน
2. คนหาอาสาสมัครดูแลผูปวยเรื้อรัง และพัฒนา
ศักยภาพ
3. จัดตั้งกลุมดูแลผูปวยเรื้อรัง และกํากับติดตาม

ผูเกี่ยวของ

1.เจาหนาที่สอ.
2.อสม.
3.เทศบาลเกาะขวาง
4. โรงพยาบาลพระปกเกลา
5. วิทยาลัยพยาบาล

ชวงระยะเวลา
ดําเนินการ

ต.ค. 53

ต.ค.53-ส.ค. 54

พระปกเกลา จันทบุรี

6. สสจ.
7. สสอ.
4. แกนนําในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

5. กลุมอาสาสมัครนม
แม

1. เกิดแกนนําในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ชุมชน
2. ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตอง
3. ลดอัตราปวยดวยโรคที่
เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
1. กลุมอาสาสมัครนมแม
มีศัยภาพเพิ่มขึ้น
2. เด็กแรกเกิดไดรับการ

1. สํารวจพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
2. สรางอาสาสมัครในการเปนแกนนําในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. ขยายผลจากแกนนําไปสูคนในชุมชน

1. ประเมินและพัฒนาศักยภาพกลุมอาสาสมัครนมแม

2. ออกเยี่ยมบานแมหลังคลอด
3. สรางแมตนแบบการเลี้ยงลูกดวยนมแม
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1. เจาหนาที่สอ.
2. อสม.
3. เทศบาลเกาะขวาง
4.วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

1. เจาหนาที่สอ.
2. อสม.
3. เทศบาลเกาะขวาง

ต.ค. 53
ต.ค. 53

ต.ค.53-ส.ค. 54

ต.ค.53-ส.ค. 54

ดูแลและดูนมแมจนถึง 6
เดือนทุกราย
3. เพิ่มสายใยรักแก
ครอบครัว

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

1. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 1. ทําประชาคมหาเพื่อการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชน
2. วางแผนจัดสรรงบประมาณ และสรรหาครูพี่เลี้ยง
2. เด็กเล็กในชุมชนไดรับ 3. เปดดําเนินกิจการของศูนยเด็กเล็ก และประเมินผล
การดูแลอยางถูกตองตาม
พัฒนาการแตละชวงวัย

4.วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
5. โรงพยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี
6. สสจ.
7. สสอ.
8. คายตากสิน
9. อบจ.
10. สปสช.
1. เจาหนาที่สอ.
2. อสม.
3. เทศบาลเกาะขวาง
4.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี

5. สํานักงาน สสจ.จันทบุรี
6. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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ต.ค.53-ม.ค. 55

7. ชมรมการออกกําลัง 1. เกิดแกนนําในการออก
กาย
กําลังกายในชุมชน
2. ประชาชนมีพฤติกรรม
การออกําลังกายทุกคน
3. ลดอัตราปวยดวยโรคที่
เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

8. กลุมสมุนไพร

กลุมสมุนไพรมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
2. เปนศูนยการเรียนรู
เกี่ยวกับสมุนไพร
3. เปนแหลงรายไดของ
ครัวเรือนภายในชุมชน
1.

1. สงเสริมการออกกําลังกายภายในชุมชน ตามสภาพ
พื้นที่ของแตละตําบล
2. จัดประกวดการออกกําลังกายประเภทตาง ๆ
3. มีการจัดชมรมจักรยานโบราณของกลุมผูสูงอายุ และ
จักรยานเสือหมอบสําหรับบุคคลทั่วไป

1. เทศบาลเกาะขวาง
2. เจาหนาที่สอ. และอสม.
3. เจาหนาที่เทศบาล
4. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
5. โรงพยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี
6. สสจ.
7. สสอ.
8. สปสช.
1. จัดทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรในรูปแบบตาง ๆ
1. เจาหนาที่สอ.
2. มีการสงเสริมใหนําสมุนไพรไปใชในกลุมมารดาหลังคลอด 2. อสม.
3. เทศบาลเกาะขวาง
3. แนะนําอาหารเพื่อเสริมสรางน้ํานม
4. โรงพยาบาลพระปกเกลา
4. แนะนําอาหารในแตละชวงวัย เพื่อแกปญหาโรคตาง
5. วิทยาลัยพยาบาล
ๆ ขั้นพื้นฐาน
พระปกเกลา จันทบุรี
5. เปนวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนและภายในจังหวัด 6. สสจ.
6. เปนวิทยากรของหนวยกระทรวงแรงงานและ
7. สสอ.
สวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการทําสมุนไพรของจังหวัด
8. พัฒนาชุมชน
9. เกษตรจังหวัด
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ต.ค.53-ส.ค. 54

ต.ค.53-ส.ค. 54

