ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
=====000=====
ກອງສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019

ບົດລາຍງານ.
ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການກະກຽມ ແລະ ການສະໜອງວຽກງານນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ
ໃນພາວະສຸກເສີນ, ວັນທີ 27-28/6/2019, ທີີ່ ແຂວງອັດຕະປື
I. ສະພາບລວມ:
-

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັງັ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດ ຂອງອົງການກາແດງລາວ ສະບັບເລກທີ 0080/
ກດລ, ລົງວັນທີ. 13/2/2019;

-

ອີງຕາມ ແຜນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດກິດຈະກາໂຄງການຟືນ
ື້ ຟູໄພພິບັດຂອງອົງການກາແດງລາວຮ່ວມກັບສະຫະພັນກາແດງ
ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ປະຈາປີ 2018-2020;

ກອງສົົ່ງເສີມສູຂະພາບຊູມຊົນ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ

ຈາກໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດທີເີ່ ມືອງສະໜາມໄຊ,

ແຂວງອັດຕະປື ຈີ່ງໄດ້ຈດ
ັ ຝຶກອົບຮົມ “ການກະກຽມ ແລະ ການສະໜອງ ວັຽກງານນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາ
ໄມ ໃນພາວະສຸກ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງ ທີແ
ີ່ ຂວງອັດຕະປື.
ຊຸດອົບຮົມດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ໄຂຂືັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 27/6/2019 ທີີ່ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍພາຍໃຕ້
ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ດາວວັງ ນາມສີນາ ຮອງຫົວໜ້າກາແດງແຂວງອັດຕະປື. ຊຸດອົບຮົມໄດ້ດາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ
ແຕ່ວັນທີ 27 - 28 / 6 / 2019.

II. ຈຸດປະສົງ:
ເພືີ່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ກາແດງ ໃນການກະກຽມ ແລະ ການສະໜອງ
ວຽກງານນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພາວະສຸກເສີນ.
III. ຜູເ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ: ທັງໝົດ 26 ທ່ານ, ຍີງ
1. ຜູ້ອານວຍຄວາມສະດວກ:
➢ ທ່ານ ດຣ. ບຸນມາ ໄຊຍະສຸກ
➢ ທ່ານ ພູທົງ ວົງຈະເລີນ
➢ ທ່ານ ສິນໄຊ ໄຊປັນຍາ
➢ ທ່ານ ຄາສອນ ພິຈິດ
➢ ທ່ານ ເຈດສະດາ ໃຈສຸກ
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ທ່ານ
ຫົວໜ້າກອງສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ
ວິຊາການ ກາແດງແຂວງຈາປາສັກ
ວິຊາການ ກາແດງແຂວງຈາປາສັກ
ວິຊາການ ການເງີນ ອົງການກາແດງລາວ
ອາສາສະໝັກກູ້ຊີບ ອົງການກາແດງລາວ

2. ນັກສາມະນາກອນ:
-

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. ຂັນ
ັ້ ຕອນ ວິທກ
ີ ານອົບຮົມ:
▪ ປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການອົບຮົມ.
▪ ບັນລະຍາຍ,ນາສະເໜີ
▪ ລະດົມສະໝອງ
▪ ການສາທິດ
▪ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ
▪ ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ
V. ເນືອ
ັ້ ໃນ:
•

ພາບລວມວຽກງານນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພາວະສຸກເສີນ ຂອງອົງການກາແດງລາວ.

•

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນພາວະສຸກເສີນ.

•

ນາສະເໜີພາບລວມຂອງວຽກງານນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ໃນພາວະສຸກເສີນ

•

ການກ່ຽວພັນກັນຂອງນ້າ, ສຸຂະພິບານ, ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ພະຍາດ ໃນພາວະສຸກເສີນ

•
•
•

ຄຸນນະພາບນ້າ ແລະ ການສະໜອງນ້າໃນພາວະສຸກເສີນ
ສຸຂະພິບານໃນພາວະສຸກເສີນ
ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພາວະສຸກເສີນ.

•

ການວາງແຜນ ວຽກງານນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ໃນພາວະສຸກເສີນ

•

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ເຄືີ່ອງບາບັດນ້າ AP 700

VI. ຜົນໄດ້ຮບ
ັ :
•

ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານການສະໜອງນ້າ,ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ
ໃນພາວະສຸກເສີນ( ການສະໜອງນ້າ, ສຸຂະພິບານ, ການກາຈັດພາຫະນາເຊືັ້ອ, ການກາຈັດຂີັ້ເຫຍືີ່ອ, ການລະ
ບາຍນ້າເສຍ, ການສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ);

•

ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ເຖີງຜົນກະທົບຂອງນ້າເປືື້ອນ ຕສ
ໍ່ ຸຂະພາບ;

•
•

ໄດ້ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖີງຂະບວນການບາບັດນ້າໃນພາວະສຸກເສີນ,
ໄດ້ທົດລອງເຮັດການຕົກຕະກອນຂອງນ້າເປຶື້ອນ ໂດຍການຄິດໄລ່ປະລິມານຂອງຫີນສົັ້ມທີີ່ເໝາະສົມ ແລການ
ວັດແທກຄວາມຂຸ່ນຂອງນ້າ,

•

ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເສັັ້ນທາງຕິດຕຈ
ໍ່ າກອາຈົມຫາປາກ, ການຢຸດຢັື້ງເສັັ້ນທາງຕິດຕ,ໍ່ ການລ້າງມື, ….

•

ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຖານຕ່າສຸດກ່ຽວກັບວຽກງານ ນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາ
ໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານ;

•

ໄດ້ມີການຝຶກປະຕິບັດການນາໃຊ້ເຄືີ່ອງບາບັດນ້າ AP 700 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມເຂົັ້າໃຈຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງໄດ້ໃນການຕິດຕັັ້ງ, ການຜະລິດ, ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຮັກສາເຄືີ່ອງ;

•

ນອກນັັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກບັນດາຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ເຊີີ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້
ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານທີີ່ອົງການກາແດງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທົົ່ວປະເທດ.

•

ຜົນການປະເມີນ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການອົບຮົມ:
o ກ່ອນອົບຮົມ

58,45 %

o ຫຼັງອົບຮົມ

91,02 %

VII. ສະຫຼບ
ຸ ຕີລາຄາ:
1) ຂໍ້ສະດວກ/ຈຸດດີ:
▪

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊີນ
ັ້ າຢ່າງໄກ້ຊິດຈາກການນາອົງການກາແດງລາວ;

▪

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊີັ້ນາຢ່າງໄກ້ຊິດຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ;

▪

ໄດ້ຮັບການອາຄວາມສະດວກຈາກອົງການກາແດງແຂວງອັດຕະປື ໃນການກະກຽມ ດ້ານສະຖານທີ,ີ່ ບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ໃນຊຸດອົບຮົມເປັນຢ່າງດີ;

▪
▪
▪

▪

ຜູ້ອານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ມີການກະກຽມ ມີປະສົບການດີພສົມຄວານ ແລະ ມີເອກະສານຄູ່ມພ
ື ຽງພ.
ນັກສາມະນາກອນຈາກກາແດງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຂົັ້າຮ່ວມແຕ່ຕົັ້ນຈົນຈົບ
ນັກສາມະນາກອນທຸກຄົນໄດ້ມີຈູບຈ້າວຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມສົນໃຈ, ມີຄວາມກະຕືລລ
ື ົັ້ນໃນການຄົັ້ນຄ້ວາ,
ປຶກສາຫາລື, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ການຝຶກຊ້ອມປະຕິບັດຕົວຈີງ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຂອງການ
ອົບຮົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງີນຈາກໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດທີີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື
.

2) ຂໍ້ຄົງຄ້າງ/ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ:
• ການກະກຽມຂອງຜູ້ອານວຍຄວາມສະດວກຍັງບໍ່ທັນສົມບູນແບບ ເນືີ່ອງຈາກຄູຝຶກມາຈາກຫຼາຍບ່ອນ ແລະ
ມີເວລາຈາກັດ.
• ຫົວຂໍ້ອົບຮົມມີຫລາຍແຕ່ເວລາສັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຝຶກປະຕິບັດຍັງມີບາງອັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະອຽດເທົົ່າທີຄ
ີ່ ວນ.
• ຍັງມີນັກສາມະນາກອນຈານວນໜີ່ງຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ.
•
VIII. ຂສ
ໍ້ ະເໜີ:
• ສະເໜີໃຫ້ກາແດງແຂວງອັດຕະປື ຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ເຖີງຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຝຶກຊ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບສະໜອງນ້າ, ສຸຂະ
ພິບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມໃນພະວະສຸກເສີນ ພ້ອມທັງການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້ໃຫັ້ມີປະສິດທິຜົນ.IX. ງົບປະມານນາໃຊ້ການອົບຮົມ:
-

ແຜນງົບປະມານ:

32.720.000 ກີບ

-

ຈ່າຍຕົວຈີງ:

ກີບ (ການເງີນຍັງສະຫຼຸບ)

-

ເຫຼືອ:

ກີບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດອົບຮົມ

ບຸນມາ ໄຊຍະສຸກ

