ក្រសួងផែនការ

អគ្គនាយកដ្ឋា នផែនការ

នាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ

មេរៀនទី២៖ ការជ្រើសរើស និងការបណុ្ត ះបណ្តា ល
ដល់គ្រូបង្គោ លថ្នា ក់រាជធានី ខេត្ត/ថ្នា
 ក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
(តំបន់ទី____) ខេត្ត ____,ថ្ងៃទី____ ខែ ____ ឆ្នា ២
ំ ០២២

មេរៀនទី២៖ ការជ្រើសរើស និងបណុ្ត ះបណ្តា ល

នៅចុងបញ្ច ប់នៃមេរៀននេះសក្ខា
ិ កាមនង
ឹ អាច៖

គោលបំណង

កំណត់និងបរយាយអំ
ពីសមាសភាពក្រុមការងារដែលត្រូវបង្កើតសម្រាប់អនុវត្តន៍នីតិវ ិធីអត្តសញ្ញា ណកម្ម
ិ
គ្រួសារក្រក្រ
ី នៅថ្នា ក់ក្រោមជាតិ
កំណត់បានអ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គបណុ ្ត ះបណ្តា លនៅថ្នា ក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សរុបរយ:ពេល

៣០នាទី

សម្ភា រ:ចាំបាច់

LCD ក្រដាសផ្ទា ង
ំ ធំ ហ្វត
ឺ ស្កុត ខ្លម
ឹ សារមេរៀនសង្ខេប
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មាតិកា
១. ការជ្រើសរើស

៤-៦

១.២. មន្ត្រីសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស

៤

១.១. លេខាធិការដ្ឋា ន

១.៣. ក្រុមការងារឃុំ សង្កា ត់

៤

៧

២. ការបណុ ្ត ះបណ្តា ល

៨-៩

២.២. ការបណុ ្ត ះបណ្តលនៅថ្នា ក់រាជធានី ខេត្ត

៨

២.១. ការបណុ ្ត ះបណ្តា លថ្នា ក់តំបន់

២.៣. ការបណុ ្ត ះបណ្តលនៅថ្នា ក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
៣. កម្មវ ិធីសិក្សាអេឡច
ិ ត្រូនិក

៨
៩

១០
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១. ការជ្រើសរើស (១)
១.១. មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋា ន
មានបទពិសោធន៍អនុវត្តនីតិវ ិធីអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
កន្លងមក
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់កុ ង
្ន ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡច
ិ ត្រូនិច

មានសមត្ថភាពបណុ ្ត ះបណ្តា លបន្ត

មានជំនាញសម្របសម្រួលនិងគាទ្រ
ំ បច្ចេកទេសដល់ក្រុមការងារ
ឃុ ំ សង្កា ត់
គួរផ្ដល់អាទិភាពជូនស្ដ្រីចូលរួមជាមន្ត្រីគាទ្រ
ំ បច្ចេកទេស។

មានសមត្ថភាពបណុ ្ត ះបណ្តា លបន្ត

មានជំនាញសម្របសម្រួលនិងគាំទ្របច្ចេកទេសដល់មន្ត្រី

សម្របសម្រួលបច្ចេកទេស និងអ្នកពាក់ព័ន្ធកុ ង
្ន ដំណើ រការអនុវត្ត
នីតិវ ិធី

គួរផ្ដល់អាទិភាពជូនស្ដ្រីចូលរួមជាមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋា ន។
១.២. មន្ត្រស
ី ម្របសម្រួលបច្ចេកទេស
មានបទពសោ
ធន៍អនុវត្តនត
ិ
ី វិ ិធអ
ី ត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រក្រ
ី 
កន្លងមក

ប្រធានមន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត មានតួនាទីជ្រើសរើសមន្ត្រី
លេខាធិការដ្ឋា ន និងម
 ន្រ្តីសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស
មន្ត្រីដែលបានជ្រើសរើសទាង
ំ អស់នឹងទទួលបានការបណុ ្ដ ះបណ្ដា ល
កសាងសមត្ថភាព

មន្ត្រីដែលទទួលការបណុ ្ត ះបណ្តា លរួចនឹងអាចបណុ ្ដ ះបណ្ដា លបន្តដល់
អ្នកពាក់ព័ន្ធ។

អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡច
ិ ត្រូនច
ិ (ថាប្លេត ឬស្មា តហ្វូន)
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១. ការជ្រើសរើស (២)
១.៣. ក្រុមការងារឃុំ សង្កា ត់(១)

នាយក ឬនាយករងសាលា

មន្ត្រីសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស ត្រូវជួយមេឃុ ំ ចៅសង្កា ត់

ប្រធាន ឬអនុប្រធានមណ្ឌលសុខភាព

រៀបចំកច
្ច ជុំក្រុមប្រក
ិ ប្រ
ឹ ្សាឃុ ំ សង្កា ត់

នគរបាលប៉ុស្ដិ៍រដ្ឋបាលឃុ ំ សង្កា ត់

ស្មៀនឃុ ំ សង្កា ត់ ត្រូវជួយមេឃុ ំ ចៅសង្កា ត់ បំពេញ

តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាល សង្គមស៊ីវ ិល

ទម្រង់បែបបទទី១៖ លិខិតអញ្ជើញអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

អ្នកដក
ឹ នាំសាសនា នង
ិ តំណាងសហគមន៍ធ្វើការក្នុង

សមាសភាពដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមាន៖

ឃុ ំ សង្កា ត់ ។ល។

សមាជក
ិ ក្រុមប្រក
ឹ ្សាឃុ ំ សង្កា ត់ ស្មៀន ជំនួយការ
សេវាសង្គមឃុ ំ សង្កា ត់ នង
ិ មេភូមិ
អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារ ី និងកុមារឃុ ំ សង្កា ត់
5

១. ការជ្រើសរើស (៣)
១.៣. ក្រុមការងារឃុំ សង្កា ត់(
 ២)
ដំណើ រការកច
្ច ជុំ
ិ ប្រ
ពន្យល់ពគោ
ី លបំណងនៃអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រក្រ
ី
ពន្យល់ដោយសង្ខេបពីនីតិវ ិធីអត្តសញ្ញា ណកម្ម
គ្រួសារក្រក្រ
ី
ពន្យល់ពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មបញ្ជ ីគ្រួសារក្នុងភូមិសម្រាប់
អត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រក្រ
ី
ពន្យល់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិក

ពន្យល់ពល
ី ក្ខណៈសម្បត្តរិ បស់ក្រុមការងារឃុ ំ សង្កា ត់
ពភា
ិ ក្សា នង
ិ សម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមការងារឃុ ំ
សង្កា ត់ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់

ក្រោយកិចប្រ
្ច ជុំ
ស្មៀនឃុ ំ សង្កា ត់ ត្រូវរៀបចំកំណត់ហេតុកច
ិ ្ចប្រជុំដោយត្រូវ
សរសេរឈ្មោ ះសមាជិកក្រុមការងារឃុ ំ សង្កា ត់ ដែលត្រូវ
បានជ្រើសរើសផងដែរ។

ក្រុមការងារឃុ ំ សង្កា ត់
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១.៣. ក្រុមការងារឃុំ សង្កា ត់(៣)

គោលបំណងនៃអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
កំណត់អត្តសញ្ញា ណគ្រួសារក្រក្រ
ួ
ី ដោយប្រើប្រាស់នត
ី វិ ិធរី ម
ផលិតរបាយការណ៍ និងផ្តល់ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅតាមតំបន់
ភូមសា
្ន
ភាពកាត់
ិ ស្ត្រនម
ី ួយៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់កុ ងសកម្ម
បន្ថយភាពក្រីក្រ
ផ្តល់បណ្ណសមធម៌ឱ្យគ្រួសារក្រីក្រ សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋា នក្នុង
ការស្វែងរកសេវាគាំពារសង្គមផ្សេងៗ។ 

លក្ខណៈសម្បត្តិសមាជិកក្រុមការងារឃុ ំ សង្កា ត់

ត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡច
ិ ត្រូនច
ិ (ទូរស័ព្ទស្មា តហ្វូន
ថាប្លេត នង
ិ ចេះប្រើក្តា រចុចភាសាខ្មែរ)

ចេះអាន ចេះសរសេរ មានបទពិសោធន៍ការសម្របសម្រួល

តាមបទព
ធន៍អគ្រនុួសាវត្ត
កីក្រន្លកន្ល
ងមក
ធ្លា ប់ធ្វើ
ការងារអត្តស
ញ្ញា ណកម្ម
រក្រ
ងមក
ិសោ

មានឆន្ទៈ នង
្ន
ពេញការងារ
ិ ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់កុ ងការបំ

តើក្រុមការងារឃុ ំ សង្កា ត់ គួរមាន

កច
អាចចុះធ្វើការតាមភូមក
្ន
ិ ុ ងដែនសមត្ថ
ិ ្ចឃុំ សង្កា ត់ (សម្ភា សន៍គ្រួសារ

លក្ខ
ៈសម្បត្តិយ៉ា
ដល់ទ
ំ ណ
។ល។)
ីលនៅ

ងដូចម្តេច?

ផ្តល់អាទភា
ិ ពជូនសមាជិកក្រុមប្រក
ឹ ្សាឃុ ំ សង្កា ត់ដែលធ្លា ប់អនុវត្ត
ការងារអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រក្រ
ី កន្លងមក

ផ្ដល់អាទិភាពជូនស្ដ្រី និងក្រុមបណ្តា ញជនងាយរងគ្រោះ ចូលរួមជាស
មាជិកក្រុមការងារឃុ ំ សង្កា ត់។
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២. ការបណុ្ត ះបណ្តា ល (១)
២.១. ការបណុ ្ត ះបណ្តា លថ្នា ក់តំបន់
អ្នកចូលរួម៖

២.២. ការបណុ ្ត ះបណ្តលនៅថ្នា ក់រាជធានី ខេត្ត
អ្នកចូលរួម៖

មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋា ន

មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋា ន

អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (នង
ឹ ក្លា យជាគ្រូបង្គោ ល)

មន្ត្រស
ី ម្របសម្រួលបច្ចេកទេស

អ្នកបណុ ្ត ះបណ្តា ល៖ ក្រុមការងារថ្នា ក់ជាតិ
គោលបំណងវគ្គ៖ ផ្តល់សមត្ថភាពដល់អ្នកចូលរួមអាច៖
បរយាយអំ
ពន
ិ
ី ត
ី វិ ិធអ
ី ត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រក្រ
ី

អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
អ្នកបណុ ្ត ះបណ្តា ល៖ គ្រូបង្គោ លថ្នា ក់រាជធានី ខេត្ត
គោលបំណងវគ្គ៖ ផ្តល់សមត្ថភាពដល់អ្នកចូលរួមអាច៖

ប្រើប្រាស់ IDPoor App

បរយាយអំ
ពីនីតិវ ិធីអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
ិ

អនុវត្តការបណុ ្ត ះបណ្តា លបន្តដល់មន្ត្រលេ
ី ខា

ប្រើប្រាស់ IDPoor App

ធកា
ិ រដ្ឋា ន នង
ិ មន្ត្រស
ី ម្របសម្រួលបច្ចេកទេស។

អនុវត្តការបណុ ្ត ះបណ្តា លបន្តដល់អ្នកអនុវត្ត
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២. ការបណុ្ត ះបណ្តា ល (២)
២.៣. ការបណុ ្ត ះបណ្តា លនៅថ្នា ក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
អ្នកចូលរួម៖

អ្នកបណុ ្ត ះបណ្តា ល៖ មន្រ្តស
ី ម្របសម្រួលបច្ចេកទេស
(ដោយមានការគាំទ្រពីមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋា ន)

អភបា
ិ លក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គោលបំណងវគ្គ៖ ផ្តល់សមត្ថភាពដល់អ្នកចូលរួមអាច៖

នាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

បរយាយអំ
ពីនីតិវ ិធីអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
ិ

មន្ត្រកា
យផែនការគាំទ្រឃុ ំ សង្កា ត់
ី រយាល័
ិ

ប្រើប្រាស់ IDPoor App

ក្រុមការងារឃុ ំ សង្កា ត់

អនុវត្តនីតិវ ិធីអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅថ្នា ក់

មេឃុ ំ ចៅសង្កា ត់

ឃុ ំ សង្កា ត់

តើត្រូវធ្វើយ៉ា ងដូចម្តេចទើបអាចចែករ ំលែក

ចំណេះជំនាញអំពីការប្រើប្រាស់អេប (IDPOOR APP)?

តំណាងអង្គការពាក់ព័ន្ធ
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ិ សិក្សាអេឡិចត្រូនិច
៣. កម្មវធី
ក្រុមការងារថ្នា ក់ជាតនៃ
ិ នាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកម្មគ្រួសារ
ក្រីក្រនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នផែនការ ក្រសួងផែនការ រៀបចំ
ឯកសារណែនាំអេឡច
ិ ត្រូនក
ិ ដែលជាមុខងារមួយក្នុង IDPoor
App ដើម្បជា
ី ជំនួយស្មា រតីដល់អ្នកអនុវត្តស្វែងយល់បន្ថែម។
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សូមអរគុណ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង
idpoor.gov.kh
https://t.me/idpoorcambodia
023 726 814

fb.com/IDPoor Cambodia
youtube.com/IDPoor Cambodia

