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สรุป phase 2 รายงานการลงพ้ืนท่ี ในการ implement งานวิจัยใน phase 2 
ระหวาง วันที่ 22-26 มิถนุายน 2563 

 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 (อําเภอเขมราฐ) 
ทีมงานวิจัย ภายใตโครงการวิจัย “การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ชายแดนเมืองคูขนาน 

ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก รวมกับหัวหนา
ชุดโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ระบบและกลไกการจัดการโรคติดตอขามแดนในพ้ืนท่ีอนุภาคลุมน้ําโขง” จาก 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและทีมงานวิจัยจังหวัดอุบลราชธานี ไดการลงพ้ืนท่ีตามแผนปฏิบัติงานเพ่ือสงคืนขอมูล
การวิจัยใหกับทีมงานในพ้ืนท่ีเพ่ือรับรองขอมูลรายงานการวิจัย และมีการประชุมหารือปรับแผนการดําเนินงานใน 
phase 2 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทําใหไมสามารถประชุมสงคืนขอมูลใหกับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ทาง
ฝง สปป.ลาวได อยางไรก็ตามในแผนงานโครงการเมืองคูขนาน สามารถนําไป implement ใน phase ท่ี 3 ซ่ึง
กิจกรรมการลงพ้ืนท่ี วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ไดมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ ชวงเชาลงพ้ืนท่ี อําเภอนาตาล ในชวง
บายลงพ้ืนท่ี อําเภอเขมราฐ ดังรายละเอียด  
 
1. ความเปนมา 
 ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการวิจัยและพัฒนาภายใตโครงการการบริหาร
จัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต 
– แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการ ในเมืองคูขนาน ดังนี้  อําเภอเขมราฐ – เมือง                     
สองคอน แขวงสะหวันนะเขต, อําเภอนาตาล-เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน, อําเภอโพธิ์ไทร – เมืองละคอนเพ็ง 
แขวงสาละวัน, อําเภอโขงเจียม-เมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก, อําเภอสิรินธร-เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก และ
อําเภอบุณฑริก-เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก ระยะเวลาดําเนินการ 18 เดือน เริ่มเดือนกันยายน 2562 – เดือน
มีนาคม 2564 โดยแบงเปน 3 phase ดังนี้  
 - phase 1 การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาบริบทพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 6 อําเภอ กับ 3 แขวง (5 เมือง) การ
ทํารายงานสรุป phase 1 (เดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ 2563) 
 - phase 2 การสงคืนขอมูล การปรับแผนท้ัง 6 พ้ืนท่ี และ implement กิจกรรมรายพ้ืนท่ี สรุปรายงาน 
phase 2 (เดือนมีนาคม – กันยายน 2563) 
 - phase 3 Implement/จัดทําแนวทางการดําเนินงานทุกพ้ืนท่ี/สงคืนขอมูล/จัดทํา annual report สง
แหลงทุน ปดโครงการ (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
การประชุมวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เปนการประชุมรายงานความกาวหนา การสงคืนขอมูลการวิจัยใหกับพ้ืนท่ี
ศึกษาวิจัยเพ่ือรับรองรายงานการวิจัย และการปรับแผนการดําเนินงานใน phase 2  ดังรายละเอียดในรายงาน 
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2. วัตถุประสงค 
1. สงคืนขอมูลผลการวิจัย  phase 1 
2. การจัดทําแผน implement phase 2 
3. การสรางและนักวิจัยในพ้ืนท่ี 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. อ.ดร.พิษณุรักษ  กันทวี หัวหนาชุดโครงการ 
2. นางหรรษา ชื่นชูผล  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
3. นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ ดานสาธารณสุข 
4. ดร.วีรพันธ  ซ่ือสัตย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
5. นางสาวพนมวรรณ  สวางแกว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
6. นางสาวตุลาพร  ออนทะเล  ผูชวยนักวิจัย 
7. นายไพรัช   จันทะพันธ  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
8. นางกฤษณา  สมสะอาด  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
9. นางสาวบุณลภัสสรณ เหลา  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
10. นางรับบุญ  แสงชัย    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
11. นายธนวัช สวุรรณสุข  นักวิชาการสาธารณสุข 
12. นางสาวมิณตรา สีปุนนํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
เนื้อหา 

รายละเอียดการนําเสนอความกาวหนาของโครงการฯ โดย อ.ดร.พิษณุรักษ กันทวี หน.ชดุโครงการฯ 
1. การสงคืนขอมูลผลการวิจัยพ้ืนท่ี อําเภอนาตาล 
2. แผนการดําเนินการ phase 2 
3. รูปภาพ ประกอบกิจกรรม การประชุมวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 

 
รายละเอียด 
          1.1 การนําเสนอผลการดําเนินโครงการ (35 slides) 
          1.2 การสงคืนขอมูล พ้ืนท่ี อําเภอนาตาล 

รายงานความกาวหนาโครงการ (ระยะท่ี 1)  ทีมวิจัยโครงการ “การบริหารจัดการโรค และภัย
สุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต - แขวง
สาละวัน - แขวงจําปาสัก  (RDG62A0007/02)” 
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ภาพท่ี 1 คณะผูวิจัย 
 
 

 
ภาพท่ี 2 คณะผูวิจัย (ตอ) 
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ภาพท่ี 3 แผนท่ีดานชายแดนไทย-ลาว 
 
Objective 

1. พัฒนาศึกษาบริบทพ้ืนท่ีชุมชนชายแดน :เพ่ือศึกษาขอมูล บริบทและประเด็นปญหาสุขภาพและ 
โรคติดตอในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย – ลาว :อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวง
จําปาสัก 

2. พัฒนายุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดน : เพ่ือสรางและพัฒนาแผนยุทธศาสตรในระดับทองถ่ิน 
และจังหวัดในดานการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ชายแดนไทย - ลาว   

3. พัฒนาระบบและกลไกความรวมมือ : เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบกลไกความรวมมือในการบริหาร 
จัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน รวมท้ังระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ รวมกับภาคีเครือขายระดับพ้ืนท่ีเมือง
คูขนาน ชายแดนไทย - ลาว 

4. พัฒนาจัดการระบบขอมูลขาวสาร : เพ่ือสรางและพัฒนาการจัดการระบบขอมูลขาวสารในการเฝา 
ระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในระดับจังหวัด – แขวง อําเภอ-เมือง และระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ชายแดน 
ไทย-ลาว 

5. สรางและพัฒนาวัตกรรม : เพ่ือสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการโรคติดตอขามแดนในระดับ 
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

6. สรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากร : เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีองคความรูในการจัดการ 
ระบบขอมูลขาวสารและระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-ลาว 
 

 
พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 

-ประเทศไทย : อ.เขมราฐ นาตาล* โพธิ์ไทร โขงเจียม  สิรินธร* และบุณฑริก 
-ประเทศลาว : แขวงสะหวันนะเขต(เมืองสองคอน) /แขวงสาละวัน(เมืองนครเพ็ง) /และแขวงจําปาสัก

(เมืองชนะสมบูน, เมืองโพนทอง และเมืองสุขุมา) 
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ภาพท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

 
ภาพท่ี 5 ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
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ภาพท่ี 6 ผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

 
ภาพท่ี 7 ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
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ภาพท่ี 8 ผลการวิเคราะห SWOT 
 
การพัฒนาตอยอดการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
         -พัฒนาระบบการเฝาระวังควบคุมโรคสุขภาพชายแดน พรอมท้ังพัฒนาระบบกลไกความรวมมือการสงตอ
ผูปวยขามแดน 
 -พัฒนาระบบ IHR,2005 และ ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว 
 -พัฒนากลไกความรวมมือของท้ังสองพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานใหเกิดความ
ตอเนื่องและยั่งยืน 
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับโรงหมอชุมชนกับโรงพยาบาลชุมชน / โรงหมอนอย
คูขนานกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
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ผลการศึกษาพ้ืนท่ีอําเภอเขมราฐ 

 
ภาพท่ี 9 การเจ็บปวยของประชาชนในพ้ืนอําเภอเขมราฐ 
 

 
ภาพท่ี 10 การเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง 
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ภาพท่ี 11 การเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
 
ตารางท่ี 1 การเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริมและฟนฟูสภาพ 
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ตารางท่ี 2 การเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริมและฟนฟูสภาพ (ตอ) 

 
 
ตารางท่ี 3 สถานบริการเลือกใชและรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือเกิดโรคระบาด 
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ตารางท่ี 4 สถานบริการเลือกใชและรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือเกิดโรคระบาด (ตอ) 

 
 
 
ตารางท่ี 5 ขอมูลดานความพึงพอใจ 

ประเทศไทย สปป.ลาว 
1) การใหขอมูลขาวสารในการปองกันและควบคุมโรค  
2) การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค 
3) การควบคุมและปองกันโรคระบาดในชุมชน 

1) การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค  
2) การปองกันการแพรกระจายเชื้อในครอบครัว หรือใน
ชุมชน และการสนับสนุนอุปกรณเวชภัณฑในการปองกัน
ควบคุมโรคระบาด 
3) การใหขอมูลขาวสารในการปองกันควบคุมโรค 

 

 
ตารางท่ี 6 ขอมูลดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรค 

ประเทศไทย สปป.ลาว 
1) การเขารวมกําจัดแหลงเพาะพันธุแมลงนําโรคใน
บานและชุมชน  
2)รวมประชุม/วางแผน/ประชาคม ดานการปองกัน 
ควบคุมโรค 
3)เขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริมสุขภาพ หรือ
ปองกันโรคในชุมชน  

1) กําจัดแหลงเพาะพันธุแมลงและพาหะนําโรคในบาน
และชุมชน  
2)รวมประชุม/วางแผน/ประชาคมดานการปองกัน 
ควบคุมโรค 
 3)เขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริมสุขภาพ หรือปองกัน
โรคในชุมชน  
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ตารางท่ี 6  โรคติดตอ 5 อันดับแรกท่ีมีปญหาในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว  

โรคติดตอท่ีเปนปญหา ในชุมชน 5 อันดับแรก 

อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 

1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.วัณโรค 1.ไขเลือดออก 

2.ไขหวัด 2.มาลาเรีย 5.วัณโรค 2.ไขหวัดใหญ 2.ไขเลือดออก 2.มาลาเรีย 

3.อุจจาระรวง 3.วัณโรค 3.มาลาเรีย 3.อุจจาระรวง 3.เอดส 3.ไขหวัด 

4.มาลาเรีย 4.ไขหวัดใหญ 4.พิษสุนัขบา 4.มือเทาปาก 4.มาลาเรีย 4.อุจจาระรวง 

5.วัณโรค 5.อุจจาระรวง 5.อุจจาระรวง 5.วัณโรค 5.ไขหวัดนก 5.พิษสุนัขบา 
 

 
ตารางท่ี 7 การจัดการโรคติดตอในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน แยกตาม 5 อันดับโรค 

โรค การดําเนินการแกไขปญหา 
1.ไขเลือดออก 1. จัดตั้งคณะกรรมการทํางานในการควบคุมและกําจัดยุงลาย 

2. แนะนําใหรูพิษภัยของโรค 
3. ปฏิบัติตาม 5 ป 2 ข 
4. รณรงคทําความสะอาดดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 
5. ปองกัน เฝาระวังโรคภัยคนในครอบครัว 
6. พนยากันยุงกําจัดลูกน้ํายุงลาย ดูแลภาชนะท่ีมีน้ําขัง 
7. หม่ันสํารวจลูกน้ํายุงลาย 

2.ไขหวัดใหญ 1. หาวิธีปองกัน 
2. ออกกําลังกาย 
3. ไมไปในแหลงชุมชนท่ีมีคนเยอะ 
4. กินอาหารครบ 5 หมู 
5. แยกผูปวย 

3.โรคมาลาเรีย 1. ใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพ 
2. มีอาการไปพบแพทย ตรวจและรับยาตอเนื่อง 
3. ทายากันยุงกอนเขาพ้ืนท่ีปา 
4.ปฏิบัติตาม 5 ป 2 ข 
5.ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง 
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ตารางท่ี 8 การจัดการโรคติดตอในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน แยกตาม 5 อันดับโรค 
โรค การดําเนินการแกไขปญหา 

4.โรคอุจจาระรวง 1. การลางมือบอยๆ กินรอนชอนกลาง 
2. ใชยาสมุนไพร 
3. รณรงคประกาศใหความรูตามหอกระจายขาว 
4. ไปหาหมอท่ี รพ. 
5. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ 

5.โรควัณโรค 1. แจงเจาหนาท่ี 
2. มาพบตามหมอนัด รับยาอยางตอเนื่อง 
3. ใสหนากากอนามัย 
4. ใหความรูในการปองกันเก่ียวกับโรค 
5. รณรงคประกาศตามหอกระจายขาว 

 

 
ตารางท่ี 9 ระบบในการจัดการเฝาระวัง ปองกับ ควบคุมโรคในชุมชน 
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ตารางท่ี 10 ระบบในการจัดการเฝาระวัง ปองกับ ควบคุมโรคในชุมชน (ตอ)

 
 

 
ภาพท่ี 12 รูปแบบระบบการสงตอผูปวยระหวางประเทศ 
 
ขอคนพบ (ภาพรวม) 
-ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเองของชาวลาว 
  1. กลุมอาศัยในฝงประเทศไทย ใชบริการสาธารณสุข:  รพ.สต. รพ.ชุมชน และรพศ. เปนกลุมมาจากเมือง
สองคอน ละครเพ็ง เมืองชนะสมบูรณ และเมืองสุขุมา  
เหตุผล: การเดินทางสะดวก 

2. กลุมท่ีอยูฝงลาว ในเมืองละคอนเพ็งและโพนทอง ไปใชบริการท่ี: โรงหมอแขวง โรงหมอเมือง  โรงหมอ
ทหาร แขวง สุขศาลา และโรงหมอเอกชน เวียดนาม/จีน  
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3. การดูแลสุขภาพตนเองกอนมาสถานพยาบาลของรัฐ: ไปรับบริการรักษา รพ.ภาครัฐ ไปรานยา/ซ้ือยา
รับประทานเอง และไปใชบริการคลินิกแพทย/สถานพยาบาลเอกชน ตามลําดับ 

4. กรณีโรคติดตอท่ีรายแรง เม่ือบุคคลในครอบครัวปวยจะเลือกใชสถานบริการภาครัฐเปนลําดับแรก และ
จะแจงขาวท่ี อสม./อสต./อสม.บัดดี้  รองลงมา คือผูใหญบาน/นายบานเกิดและพอแม/ญาติพ่ีนอง 
 
ความรวมมือระหวางเครือขายระหวางประเทศทุกระดับ ใน 6 อําเภอ กับ 3 แขวง ในประเด็น 

1. การพัฒนากลไกการดําเนินงานเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอระหวางประเทศ 
2. MOA ดานการเขาถึงบริการสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดบริการ ระบบสุขภาพชุมชน

ระบบกลไกการดําเนินงานเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอชายแดน 
 3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสาธารณสุขในระดับโรงหมอนอย หรือสุขศาลา ของเมืองคูขนาน 
          4. พัฒนากระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน  
 
โอกาสพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
ระดับกระทรวง :  
 -กระทรวงมหาดไทย: การเชื่อมตอขอมูล 
 -กระทรวงการตางประเทศ:  การประสานงาน/การประชุมสรุปผลงาน/การทําKM ไทย-ลาว       
 -กระทรวงกลาโหม : กฏระเบียบความม่ันคงระหวางประเทศ  
 
ระดับกรมควบคุมโรค :  การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรอง ฯ 

• สคร.10/เขตสุขภาพท่ี 10 
• สสจ./อําเภอ : ดําเนินงาน  4 ดาน Joint Collaboration, Joint activities, joint meeting 

and joint evaluation 
ระดับเขต:  
 -สคร.10 อุบลราชธาน: technical support, KM, Lesson learned, Coachers, research, publish 
and distribution  
 -สนง.เขตสุขภาพท่ี 10 อุบลราชธานี :สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ/เผยแพรผลการดําเนินงาน/จัด
เวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ /กําหนดใหเปนตัวชี้วัดระดับเขต  

• ระดับจังหวัด/อําเภอ: สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพขามแดนใหกับชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ให 
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แผนการดําเนนิงาน ใน 6 เดือนท่ี 2 
 
ตารางท่ี 11 แผนการดําเนินงานใน  6 เดือนท่ี 2 

 
 
 
ตารางท่ี 12 แผนการดําเนินงานใน  6 เดือนท่ี 2 (ตอ) 
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ตารางท่ี 13 แผนการดําเนินงานใน  6 เดือนท่ี 2 (ตอ) 

 
 
 

 
ภาพท่ี 13 การลงพ้ืนท่ีชี้แจง/ศึกษาบริบทของพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 14 การประชุมความรวมมือระหวางประเทศระดับทองถ่ิน 
 
 

 
1.3 การปรับแผนการดําเนินงานใน phase 2  

1. การประชุมจัดทําแนวทางการคัดกรอง เฝาระวัง และควบคุมโรค เมืองคูขนาน 
2. MOA 
3. สุขศาลาเมืองคูขนาน 
4. ธรรมนูญไขเลือดออก 
5. การเขียนเรื่องเลา”เขมราษฎรธานี”เมืองแหงการบริหารจัดการสุขภาพ โรคและภัยสุขภาพขามแดน 

ของดานประเพณี 
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1.4 รูปภาพ ประกอบกิจกรรม การประชุมวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
การสงคืนขอมูลอําเภอเขมราฐ ใหกับพ้ืนท่ี มีนายไพรัช จันทะพันธ สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ และทีมงาน
โรงพยาบาลเขมราฐ รวมรับฟงและใหขอเสนอแนะกับโครงการ  
 

 
ภาพท่ี 14 การประชุมความคืนขอมูลและปรับแผนการดําเนินงานใน phase 2 
 
1.5 ขอเสนอแนะจากหัวหนาชุดโครงการ 
     1.  การดําเนินงานทางฝงไทยสามารถดําเนินการไดเลยไมตองรอ  
     2.  ในสวน MOA ระหวางอําเภอเขมราฐกับเมืองสองคอน สามารถนําเอาไป implement ใน phase 3 ได 
สามารถดําเนินการในระดับพ้ืนท่ีได ระหวางนายอําเภอเขมราฐกับเจาเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 
    3. ในสวนการอบรมอาสาสมัครคัดกรองในพ้ืนท่ีชุมชนดานประเพณี เมืองคูขนาน ระหวางอําเภอเขมราฐ-เมือง
สองคอน สามารถทําไดเลย โดยใหฝายปกคอรง ผูนําชุมชน เชน ผญบ./กํานัน/ตํารวจบานเขามามีสวนรวม รวมท้ัง 
อสม./อสต./อสรป./อสม.บัดดี้ เขามามีสวนรวมในการเปนจิตอาสาท่ีจุดคัดกรองในชุมชน 
   4. การออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บท่ีจุดคัดกรอง ในรูปแบบ program record เพ่ือ identified ตัวตน ของ
ชาวลาวท่ีขามมาในประเทศไทย คนเขากับคนออกตองเทากัน หากปวยตองเขารับการรักษาในรพ. ในวันท่ีเดินทาง
ออกตองมีการยื่นเอกสารยืนยันตอเจาหนาท่ีท่ีจุดคัดกรอง 
  5. มีการรวบรวมรายงาน เสนอตอฝายปกครอง และหนวยงานความม่ันคง 
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  6. การพัฒนาและสรางนักวิจัยในพ้ืนท่ีใหพ้ืนท่ี ใหเกิดการเรียนรู และเกิดการตอการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีสงเรื่อง

เลา ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

…………………………………………………………………………….. 


