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ກອງສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 

 

 
ບົດລາຍງານ. 

ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການກະກຽມ ແລະ ການສະໜອງວຽກງານນ ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ  

ໃນພາວະສຸກເສີນ, ວັນທີ 27-28/6/2019, ທີີ່ ແຂວງອັດຕະປື 

I. ສະພາບລວມ: 
- ອີງຕາມ  ຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດ ຂອງອົງການກາແດງລາວ ສະບັບເລກທີ 0080/

ກດລ, ລງົວນັທີ. 13/2/2019; 

- ອີງຕາມ ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກດິຈະກ າໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດຂອງອົງການກາແດງລາວຮ່ວມກັບສະຫະພັນກາແດງ 
ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ປະຈ າປີ 2018-2020; 

 ກອງສົົ່ງເສີມສູຂະພາບຊູມຊົນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງບົປະມານ ຈາກໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດທີີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, 
ແຂວງອັດຕະປື ຈ ີ່ງໄດ້ຈດັຝຶກອົບຮົມ “ການກະກຽມ ແລະ ການສະໜອງ ວັຽກງານນ ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາ
ໄມ ໃນພາວະສຸກ” ໃຫແ້ກ່ພະນັກງານກາແດງ ທີີ່ແຂວງອັດຕະປື.  

ຊຸດອົບຮົມດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ໄຂຂືັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 27/6/2019  ທີີ່ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍພາຍໃຕ້

ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ດາວວັງ ນາມສີນາ  ຮອງຫົວໜ້າກາແດງແຂວງອັດຕະປື. ຊດຸອົບຮົມໄດ້ດ າເນີນເປັນເວລາ 2 ວນັ 

ແຕ່ວັນທີ 27 - 28 / 6 / 2019. 

II. ຈດຸປະສງົ:  
ເພືີ່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ກາແດງ ໃນການກະກຽມ ແລະ ການສະໜອງ
ວຽກງານນ ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພາວະສຸກເສີນ. 

III. ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ: ທງັໝດົ 26  ທາ່ນ, ຍງີ     05    ທາ່ນ 

1. ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ: 
➢ ທ່ານ ດຣ. ບຸນມາ ໄຊຍະສຸກ  ຫົວໜ້າກອງສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ 
➢ ທ່ານ ພູທົງ ວົງຈະເລີນ  ວິຊາການ ກາແດງແຂວງຈ າປາສັກ 
➢ ທ່ານ ສິນໄຊ ໄຊປັນຍາ  ວິຊາການ ກາແດງແຂວງຈ າປາສັກ 
➢ ທ່ານ ຄ າສອນ ພິຈິດ    ວິຊາການ ການເງີນ ອົງການກາແດງລາວ 
➢ ທ່ານ  ເຈດສະດາ ໃຈສຸກ  ອາສາສະໝັກກູ້ຊີບ ອົງການກາແດງລາວ   

2. ນັກສ າມະນາກອນ:   
- ກາແດງແຂວງອັດຕະປື  08 ທ່ານ 

- ສາທາແຂວງອັດຕະປື   02 ທ່ານ 

- ຮສສ ແຂວງອັດຕະປື   01 ທ່ານ 

- ກາແດງ 4 ເມືອງ    04 ທ່ານ 

- ຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເມືອງສະໜາມໄຊ 02 ທ່ານ 

 



- ສາທາເມືອງສະໜາມໄຊ  02 ທ່ານ 

- ກາແດງແຂວງສາລະວັນ  01 ທ່ານ 

- ກາແດງແຂວງເຊກອງ  01 ທ່ານ 
 
IV. ຂັັ້ນຕອນ ວທິກີານອບົຮມົ: 

▪ ປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການອົບຮົມ. 
▪ ບັນລະຍາຍ,ນ າສະເໜີ 
▪ ລະດົມສະໝອງ 
▪ ການສາທິດ 
▪ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ 
▪ ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ 

 
V. ເນືັ້ອໃນ: 
• ພາບລວມວຽກງານນ ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພາວະສຸກເສີນ ຂອງອົງການກາແດງລາວ. 

• ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນພາວະສຸກເສີນ. 

• ນ າສະເໜີພາບລວມຂອງວຽກງານນ ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ໃນພາວະສຸກເສີນ 

• ການກ່ຽວພັນກັນຂອງນ ້າ, ສຸຂະພິບານ, ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ  ແລະ ພະຍາດ ໃນພາວະສຸກເສີນ 
• ຄຸນນະພາບນ ້າ ແລະ ການສະໜອງນ ້າໃນພາວະສຸກເສີນ 
• ສຸຂະພິບານໃນພາວະສຸກເສີນ 
• ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພາວະສຸກເສີນ. 
• ການວາງແຜນ ວຽກງານນ ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ໃນພາວະສຸກເສີນ 

• ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງບ າບັດນ ້າ AP 700 

VI. ຜນົໄດຮ້ບັ: 
• ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານການສະໜອງນ ້າ,ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ

ໃນພາວະສຸກເສີນ( ການສະໜອງນ ້າ, ສຸຂະພິບານ, ການກ າຈັດພາຫະນ າເຊືັ້ອ, ການກ າຈັດຂີັ້ເຫຍືີ່ອ, ການລະ

ບາຍນ ້າເສຍ, ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ); 

• ໄດຮ້ັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ເຖີງຜົນກະທົບຂອງນ ້າເປືື້ອນ ຕ ໍ່ສຸຂະພາບ; 
• ໄດ້ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖີງຂະບວນການບ າບັດນ ້າໃນພາວະສຸກເສີນ, 
• ໄດທ້ົດລອງເຮັດການຕົກຕະກອນຂອງນ ້າເປຶື້ອນ ໂດຍການຄິດໄລ່ປະລິມານຂອງຫີນສົັ້ມທີີ່ເໝາະສົມ ແລການ

ວັດແທກຄວາມຂຸ່ນຂອງນ ້າ,  

• ໄດຮ້ຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເສັັ້ນທາງຕິດຕ ໍ່ຈາກອາຈົມຫາປາກ, ການຢຸດຢັື້ງເສັັ້ນທາງຕິດຕ ໍ່, ການລ້າງມື, …. 

• ໄດຮ້ຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຖານຕ ່າສຸດກ່ຽວກັບວຽກງານ ນ ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາ

ໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານ; 

• ໄດມີ້ການຝຶກປະຕິບັດການນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງບ າບັດນ ້າ AP 700 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມເຂົັ້າໃຈຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ 

ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງໄດ້ໃນການຕິດຕັັ້ງ, ການຜະລິດ, ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຮັກສາເຄືີ່ອງ; 
• ນອກນັັ້ນກ ໍ່ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກບັນດາຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ເຊີີ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້

ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານທີີ່ອົງການກາແດງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທົົ່ວປະເທດ. 



• ຜົນການປະເມີນ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການອົບຮົມ:  
o ກ່ອນອົບຮົມ 58,45  % 

o ຫຼັງອົບຮົມ 91,02 % 

VII. ສະຫຼບຸຕລີາຄາ: 
1) ຂ ໍ້ສະດວກ/ຈຸດດີ: 

▪ ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊີັ້ນ າຢ່າງໄກ້ຊິດຈາກການນ າອົງການກາແດງລາວ; 

▪ ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊີັ້ນ າຢ່າງໄກ້ຊິດຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ; 

▪ ໄດຮ້ັບການອ າຄວາມສະດວກຈາກອົງການກາແດງແຂວງອັດຕະປື ໃນການກະກຽມ ດ້ານສະຖານທີີ່, ບຸກ

ຄະລາກອນ  ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ໃນຊຸດອົບຮົມເປັນຢ່າງດີ; 
▪ ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ມີການກະກຽມ  ມີປະສົບການດີພ ສົມຄວານ ແລະ ມີເອກະສານຄູ່ມືພຽງພ . 
▪ ນັກສ າມະນາກອນຈາກກາແດງແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ເຂົັ້າຮ່ວມແຕ່ຕົັ້ນຈົນຈົບ 
▪ ນັກສ າມະນາກອນທຸກຄົນໄດ້ມີຈູບຈ້າວຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມສົນໃຈ, ມີຄວາມກະຕືລລືົັ້ນໃນການຄົັ້ນຄ້ວາ, 

ປຶກສາຫາລື, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ການຝຶກຊ້ອມປະຕິບັດຕົວຈີງ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຂອງການ
ອົບຮົມໄດເ້ປັນຢ່າງດີ. 

▪ ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງີນຈາກໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດທີີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື
. 

2) ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ/ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: 
• ການກະກຽມຂອງຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກຍັງບ ໍ່ທັນສົມບູນແບບ ເນືີ່ອງຈາກຄູຝຶກມາຈາກຫຼາຍບ່ອນ ແລະ 

ມີເວລາຈ າກັດ. 
• ຫົວຂ ໍ້ອົບຮົມມີຫລາຍແຕ່ເວລາສັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຝຶກປະຕິບັດຍັງມີບາງອັນຍັງບ ໍ່ທັນໄດລ້ະອຽດເທົົ່າທີີ່ຄວນ. 
• ຍັງມີນັກສ າມະນາກອນຈ ານວນໜ ີ່ງຍັງບ ໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ. 
•  

VIII. ຂ ໍ້ສະເໜ:ີ  
• ສະເໜີໃຫ້ກາແດງແຂວງອັດຕະປື ຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງຜັນ

ຂະຫຍາຍວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ເຖີງຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຝຶກຊ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບສະໜອງນ ້າ, ສຸຂະ
ພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພະວະສຸກເສີນ  ພ້ອມທັງການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ໃຫ ັ້ມີປະສິດທິຜົນ.- 

IX. ງບົປະມານນ າໃຊກ້ານອບົຮມົ: 

- ແຜນງົບປະມານ:  32.720.000 ກີບ 

- ຈ່າຍຕົວຈີງ:                   ກີບ (ການເງີນຍັງສະຫຼຸບ) 

- ເຫຼືອ:                    ກີບ 
 
 

                                                                  ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດອົບຮົມ 
 

 
                                                                          ບຸນມາ ໄຊຍະສຸກ 
 

 



   
 


