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អារម្ភរថ្ន 
កន ងរយៈមពលពីរទសវរសរក៍នែងេក មពាលគឺចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០០០ រហូរេកដល់បចច បបនន កេព ជា

សមស្េចបានលទធផលក្ខន់ខរលាស្បមសីរកន ងក្ខរបមងកីនអស្តាទទលួបានមសវាអនាេ័យមៅជនបទ។ ខផាក
តាេទិននន័យពីក្ខរអមងករមសដឋកិចចសងគេកិចចកេព ជា (CSES) ឆ្ន ាំ២០១៥ អស្តាទទលួបានមសវាអនាេ័យ
ជនបទបានមកីនម ងី ៥៣,៧%។ េយ៉ាងវញិមទៀរតាេ CSES ឆ្ន ាំ២០១៧ អស្តាទទលួបានមសវាអនាេ័យ
មកីនដល់ ៧១,២% មលីសចាំណ ចមៅបនខផនក្ខរយ ទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិកេព ជា (NSDP) ២០១៤-
២០១៨ ខដលកាំណរ់ស្រឹេ ៦០% មៅឆ្ន ាំ ២០១៨។ 

ថវីមបីអស្តាទទលួបានមសវាទឹកសាា រ និងអនាេ័យបនតមកីនម ងីជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ប៉ា ខនតមៅខរមាន
បញ្ហា ស្បឈេជាមស្ចីនកន ងក្ខរបមងកីនក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទមៅកេព ជា 
និង ក្ខរសមស្េចបានទសសនៈវស័ិយរបស់រោឋ ភិបាលកេព ជាខដលកាំណរ់ថ្ន “ស្បជាពលរដឋស្គប់រូបមៅ
សហគេន៍ជនបទមានលទធភាពទទលួបានមសវាផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងអនាេ័យស្បកបមោយនិរនតរភាព 
និងរស់មៅកន ងបរសិាា នខដលមានអនាេ័យស្រឹេឆ្ន ាំ ២០២៥”។ 

មដីេបចូីលរេួចាំខណកដល់ភាពស្បមសីរម ងី ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងបដគូអភិវឌ្ឍន៍ បាន
សហក្ខរគ្មន បមងកីរស្បព័នធស្គប់ស្គងព័រ៌មាន (MIS) សស្មាប់កេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់
អនាេ័យជនបទ ខដលដឹកនាាំមោយ ឯរឧតតម្ ក្ទ ីលម្ង រដឋមលខាធិ្ក្ខរ និងជាស្បធានស្កុេក្ខរង្ហរ
របស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខដលបានជយួពិនិរយ តាេោន និងមោោះស្សាយបញ្ហា ស្បឈេពាក់ព័នធនឹង
ទិននន័យបានទាន់មពលមវលា។ កន ងដាំមណីរក្ខរបមងកីរ និងសាកលបង MIS ថាីមនោះ មយងីបានស្បេូល
ព័រ៌មានបឋេសតីពីកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ មដីេបវីាស់ខវងសូចនាករ ៦ កន ងខផនក្ខរសកេាភាពជារិ
ជាំហានទី ១ (២០១៤-២០១៨)។   MIS មនោះគឺជាសេិទធផលថាសីស្មាប់ស្កុេក្ខរង្ហររបស់ស្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខដលខផាកមលីេរិមោបល់ពីអនកពាក់ព័នធកន ងវស័ិយមនោះមដីេបបីមងកីរ និងបមងកីនភាព
អាចរកបាន ភាពស្រឹេស្រូវ និងភាពអាចមជឿទ កចិរតបានបនទិននន័យកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ។ 

មយងីសូេខថែងអាំណរគ ណោ៉ា ងស្ជាលមស្ៅដល់ថ្នន ក់ដឹកនាាំស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស្កុេក្ខរង្ហរ 
និងបដគូពាក់ព័នធកន ងវស័ិយមនោះខដលបានជយួសហក្ខរ ស្បេូលទិននន័យ និងចងស្កងរបាយក្ខរណ៍សតីពី
កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យមៅដាំណាក់ក្ខលទី ១។  

       ភនាំមពញ បថៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩  
        រដឋលលខាធិការ 
 និងជាក្បធានសក្ម្បសក្ម្ួលរលក្មាង 
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េ្ឹម្ស្អរសលងេប 

ស្កុេក្ខរង្ហរស្គប់ស្គងស្បព័នធព័រ៌មាន (MIS) របស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអន វរតមោយ
មជាគជ័យនូវ MIS ថ្នន ក់ជារិមៅឆ្ន ាំដាំបូង(២០១៨) សស្មាប់កេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់
អនាេ័យជនបទ (RWSSH) ។ MIS មានសារៈសាំខាន់ណាស់សស្មាប់វស័ិយទឹកសាា រ និងអនាេ័យ
ជនបទ មស្ពាោះវាជយួស្បេូល ពិនិរយតាេោន និងវាយរបេែក្ខរអន វរតសកេាភាពកន ងវស័ិយមនោះមោយស្បសិទធ
ភាព ពិនិរយតាេោនក្ខរអន វរតកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទ/ខផនក្ខរសកេាភាពជារិ និងខចករ ាំខលក
ព័រ៌មានដល់អនកពាក់ព័នធ និងសាធារណជន។ សស្មាប់ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ ទិននន័យស្រូវបានស្បេូល
មោយស្កុេក្ខរង្ហរបមចចកមទស MIS ថ្នន ក់មែរត មោយមស្បីស្បាស់សូចនាករ ៦ កន ងខផនក្ខរសកេាភាពជារិ
សស្មាប់កេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ ២០១៤-២០១៨។ ដាំណាក់ក្ខល
ទី ១ មនោះ រួេមានក្ខរបមងកីរគាំរូឯកសារបញ្ចូ លទិននន័យសតង់ោរ រចនាសេព័នធសស្េបសស្េួល ក្ខរ
ពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពទិននន័យ និងដាំមណីរក្ខរពិនិរយម ងីវញិ ក្ខរវភិាគទិននន័យ ក្ខរគូសខផនទី 
និងក្ខរឆែ ោះបញ្ហច ាំងជាេយួអនកមស្បីស្បាស់ MIS និងអនកចូលរេួកន ងសិក្ខា សាលា។ ែែឹេសារសមងាបលទធផល
ខដលស្បេូលបានកន ងដាំមណីរក្ខរមនោះ មានបង្ហា ញកន ងតារាងទី ១។ 

តារាងទី ១ ៖ ែែឹេសារសមងាបលទធផលពីសូចនាករទាាំង ៦ កន ង MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ 

សូចនាករធារ មចញ ទិននន័យមដីេស្គ្ម 
ចាំណ ចមៅ
ឆ្ន ាំ 

២០១៨ 

សេិទធផលឆ្ន ាំ 
២០១៨ 

ចាំននួភូេិខដលបានបាំផ សកេាវធីិ្សហគេន៍
ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ 

1,900 5,460 5,669 

ចាំននួភូេិខដលស្រវូបានបញ្ហា ក់ពីសាា នភាពគ្មា ន
ក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល 

600 1,460 1,785 

ចាំននួភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល 
ខដលរកាបានសាា នភាពមនោះោ៉ា ងមហាចណាស់ 
៣ ឆ្ន ាំមស្ក្ខយក្ខរបញ្ហា ក់ 

600 1,300 N/D 

ចាំននួឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់
ទឹកសាា រជនបទកន ងខផនក្ខរវនិិមោគឃ ាំ 

60 300 405 



 

iv 
 

សូចនាករធារ មចញ ទិននន័យមដីេស្គ្ម 
ចាំណ ចមៅ
ឆ្ន ាំ 

២០១៨ 

សេិទធផលឆ្ន ាំ 
២០១៨ 

 

ចាំននួឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរ
មលកីកេពស់អនាេ័យជនបទកន ងខផនក្ខរវនិិមោគ
ឃ ាំ 

60 300 408 

ចាំននួស្សកុខដលមានចាំននួអាជីវកេា/អនកផគរ់ផគង់
ខដលលក់ផលរិផល និងមសវាអនាេ័យកន ងរបេែ
សេរេយ 

N/D 80 177 

ទនោឹេនឹងក្ខរផតល់ព័រ៌មានដ៏មានរបេែ សស្មាប់ជយួដល់ក្ខរពិនិរយម ងីវញិមលីខផនក្ខរសកេា
ភាពជារិ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ បានកសាងសេរាភាពបផោកន ងរបស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កន ងក្ខរ
ស្បេូល និងស្គប់ស្គងទិននន័យកេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ។ សស្មាប់ក្ខរ
អន វរត MIS មៅបថៃអនាគរ ស្កសួងនឹងខផាកមលីភាពមជាគជ័យបនក្ខរអន វរត MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ 
មដីេបរីេួបញ្ចូ លសូចនាករបខនាេមទៀរ កន ងខផនក្ខរសកេាភាពជារិ និងបនតមធ្វីក្ខរខកលេាមោយខផាកមលី
បញ្ហា ស្បឈេ និងមោបល់ស្រ ប់របស់អនកចូលរេួ ដូចជា ក្ខរផតល់ក្ខររស្េង់ទិសចាស់លាស់ ក្ខរ
កាំណរ់និយេន័យចាស់លាស់សស្មាប់សូចនាករនីេយួៗ និងក្ខរខណនាាំពីក្ខរបញ្ចូ លទិននន័យ។ មស្ៅពី
មនោះ ចាំណ ចែវោះខារខផនកកេាវធីិ្កន ងវស័ិយផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ 
ខដលកាំណរ់មោយ MIS រួេមាន ១) កងវោះក្ខរករ់ស្តាបផោកន ងនូវទិននន័យកេាវធីិ្សហគេន៍ដឹកនាាំ
អន វរតអនាេ័យ និងសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខលកនែងេក ២) កងវោះក្ខរពិនិរយ
តាេោនភូេិខដលរកាបានសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល ៣) ក្ខរលាំបាកកន ងក្ខរខញក
ថវកិ្ខឃ ាំសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ មចញពីថវកិ្ខមសវាសងគេកិចច និង ៤) 
ក្ខរទាក់ទាញអនកផគរ់ផគង់ផលិរផល/មសវាអនាេ័យមៅក្ខន់រាំបន់ោច់ស្សោល។ 

ចាំណាយកន ងក្ខរបមងកីរ និងក្ខរអន វរត MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ គឺ ២៥.៧៨០,១០ 
ដ លាែ រ មោយទទួលបានជាំនួយហិរញ្ញវរា  និងបមចចកមទសពីបដគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា អងគក្ខរ 
UNICEF អងគក្ខរខភែនអនតរជារិ តាេរយៈកេាវធីិ្មលីកកេពស់អនាេ័យជនបទកេព ជា និងអងគក្ខរ 
WaterAid។ 
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១.ស្អវតា 

ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៣ េក វស័ិយទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទកេព ជា ទាេទារនូវស្បព័នធស្គប់
ស្ជុងមស្ជាយសស្មាប់ក្ខរស្បេូល ស្គប់ស្គង និងខចករ ាំខលកព័រ៌មានសតីពីវឌ្ឍនភាពបនកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និង
អនាេ័យជនបទមៅកេព ជា។ ខផនក្ខរយ ទធសាស្រសតជារិសស្មាប់កេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់ 
អនាេ័យជនបទ កាំណរ់ពីមគ្មលមៅរបស់រាជរោឋ ភិបាលកេព ជាកន ងក្ខរមធ្វីោ៉ា ងណាឱ្យស្បជាពលរដឋស្គប់រូបមៅ
សហគេន៍ជនបទមានលទធភាពទទលួបានមសវាផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងអនាេ័យស្បកបមោយនិរនតរភាព និងរស់
មៅកន ងបរសិាា នខដលមានអនាេ័យស្រឹេឆ្ន ាំ ២០២៥។ ខផនក្ខរសកេាភាពជារិទី ១ សស្មាប់កេាវធីិ្ផគរ់ផគង់
ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ ២០១៤-២០១៨ ស្រូវបានបមងកីរម ងីជាខផនទីបង្ហា ញ
ផែូវដាំណាក់ក្ខលទី ១ មដីេបសីមស្េចមគ្មលមៅមនោះ។ ខផនក្ខរសកេាភាពមនោះអាំពាវនាវឱ្យមានក្ខរបមងកីរ 
និងក្ខរមធ្វីបចច បបននភាពស្បព័នធស្គប់ស្គងព័រ៌មាន (MIS) ជាស្បចាាំមដីេបគី្មាំស្ទដល់ក្ខរមរៀបចាំខផនក្ខរ ក្ខរ
មធ្វីមសចកតីសមស្េច និងក្ខរវនិិមោគ។ 

មៅមពលចាប់មផតីេខផនក្ខរសកេាភាពជារិទី១ េិនមានេូលោឋ នទិននន័យស្គប់ស្ជុងមស្ជាយមដីេបី
កាំណរ់ទិននន័យមដីេស្គ្មសស្មាប់សូចនាករកន ងខផនក្ខរមនោះម យី។ វធីិ្សាស្រសតសស្មាប់ក្ខរពិនិរយម ងីវញិ
មលខីផនក្ខរសកេាភាពមនោះគឺក្ខររាយក្ខរណ៍មោយមស្បីស្បាស់ស្បភពទិននន័យចស្េុោះ និងក្ខរពិមស្គ្មោះមោបល់
ជាេយួអនកពាក់ព័នធតាេរយៈមវទិក្ខមានស្សាប់និងយនតក្ខរសស្េបសស្េួល ដូចជា ស្កុេក្ខរង្ហរបមចចកមទស 
ស្កុេក្ខរង្ហររងទទលួបនោ កអនាេ័យជនបទ (RuSH) ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកជនបទ (RWS)  និងអនាេ័យ និង
អាហារូបរាេភ និងស្កុេក្ខរង្ហរថ្នន ក់មែរត។ ស្ពាំខដនកាំណរ់សាំខាន់ៗ កន ងក្ខរពិនិរយម ងីវញិមលីខផនក្ខរ
សកេាភាពជារិទី ១ មានជាអាទ័ិ ៖ គ្មា នទិននន័យស្គប់ស្គ្មន់ ឬគ្មា នទិននន័យសស្មាប់សូចនាករេយួចាំននួ
ទាាំងមៅថ្នន ក់ជារិ និងថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ (មហយីទិននន័យភាគមស្ចីនខដលបង្ហា ញម ងីកន ងរបាយក្ខរណ៍ពិនិរយ
ម ងីវញិមលីខផនក្ខរសកេាភាពថ្នន ក់មែរត េិនស្រូវបានមផោៀងផ្ទោ រ់ម យី មោយសារេិនសូវមានមពលមវលា 
និងធ្នធានស្គប់ស្គ្មន់) និង ២) ទិននន័យថាីបាំផ រខដលអាចរកបានគឺទិននន័យពីក្ខរអមងករមសដឋកិចចសងគេ
កេព ជាឆ្ន ាំ២០១៦ និងេូលោឋ នទិននន័យឃ ាំ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដលអាចេិនបង្ហា ញពីសាា នភាពថាីបាំផ រ។ 
ដូមចនោះ ចាាំបាច់បាំផ រស្រូវបមងករី និងពស្ងីក MIS តាេវស័ិយជាបនតបនាោ ប់ មដីេបតីាេោនវឌ្ឍនភាពបន
ខផនក្ខរសកេាភាពជារិ មោយខផាកមលីធ្នធាន និងសេរាភាពរបស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

MIS ចូលរួេចាំខណកដល់ក្ខរមោោះស្សាយបញ្ហា កងវល់ធ្ាំៗកន ងវស័ិយទឹកសាា រ និងអនាេ័យ 
ពាក់ព័នធនឹងស្បភពទិននន័យស្រឹេស្រូវ និងអាចមជឿទ កចិរតបាន សស្មាប់ជួយដល់ក្ខរបមងកីរយ ទធ
សាស្រសត ក្ខរមរៀបចាំខផនក្ខរ និងក្ខរពិនិរយម ីងវញិមលីវស័ិយទឹកសាា រ និងអនាេ័យ និងក្ខរ
តាក់ខរងមគ្មលនមោបាយមៅបថៃអនាគរ។ 
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ដូចមនោះ MIS នឹងគ្មាំស្ទដល់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទតាេរយៈនាយកោឋ នខថទាាំស ែភាពជនបទ  
នាយកោឋ នផគរ់ផគង់ទឹកជនបទ និងនាយកោឋ នខផនក្ខរ ខដលមានេ ែង្ហរស្រួរពិនិរយតាេោនបនត និង
វាយរបេែគមស្មាង/កេាវធីិ្។ នាយកោឋ នទាាំងមនោះ នឹងស្បេូល មផោៀងផ្ទោ រ់ រាយក្ខរណ៍ និងវភិាគទិននន័យជា
ស្បព័នធ និងស្បកបមោយស្បសិទធភាព។ មលីសពីមនោះ MIS នឹងផតល់េមធ្យបាយសស្មាប់ក្ខរវាស់ខវង
វឌ្ឍនភាពបនក្ខរសមស្េចបានលទធផល និងធារ មចញ មគ្មលមៅកន ងខផនក្ខរសកេាភាពជារិទី ២ 
តាេរយៈក្ខរមផ្ទោ រមលីក្ខរអន វរតក្ខរង្ហរកន ងវស័ិយទឹកសាា រ និងអនាេ័យ និងក្ខរបមងកីនគណមនយយ
ភាពបនក្ខរអន វរតកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ។ ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទតាេរយៈអងគភាពរបស់ែែួនមៅថ្នន ក់
មស្ក្ខេជារិ និងអាជាា ធ្រេូលោឋ ន បាននិងកាំព ងបាំមពញេ ែង្ហរមៅស្គប់មែរតទាាំងអស់ មដីេបីមធ្វីោ៉ា ង
ណាផតល់ធ្នធានដល់រាំបន់ខដលេិនសូវទទួលបានមសវាទឹកសាា រ និងអនាេ័យ។ 

មានក្ខរង្ហរជាមស្ចីនខដលមធ្វីម ងីមោយរោឋ ភិបាល និងបដគូអភិវឌ្ឍន៍មដីេបគី្មាំស្ទដល់ក្ខរពិនិរយ
តាេោនអន វស័ិយទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទក្ខន់ខរស្បមសីរម ងី ដូចជា ៖ 

 ក្ខរវភិាគបរបិទមៅឆ្ន ាំ ២០១៣ 
 សាំមណីខដលទទួលបានជាំនួយេូលនិធ្ិសស្មាប់ក្ខរបមងកីរស្បព័នធពិនិរយតាេោន និងវាយរបេែអនាេ័យជនបទ

មស្ក្ខេកេាវធិ្ីមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទកេព ជារបស់េូលនិធ្ិអនាេ័យសកល ខដលស្គប់ស្គងមោយអងគក្ខរខភែ
នអនតរជារិ (២០១២) 

 ក្ខរកាំណរ់រកសូចនាករសាំខាន់ៗសស្មាប់ក្ខរតាេោនមោយ MIS ថ្នន ក់វស័ិយខដលពាក់ព័នធ
នឹងកេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ កន ងខផនក្ខរសកេាភាព
ជារិ ២០១៤-២០១៨ របស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង 

 ក្ខរមរៀបចាំនូវស្បព័នធ MIS ខដលមស្បីបមចចកវទិយព័រ៌មានខដលមាន software លាស្បមសីរ និង
ក្ខរមស្បីស្បាស់យនតក្ខរមឆែីយរបជាសាំម ងកន ងទូរស័ពោបដ។ 

ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ េិនបានមស្បីស្បាស់ស្បព័នធបមចចកវទិយព័រ៌មានម យី មស្ពាោះស្កសួងស្ពួយ
បារេភពីដាំមណីរក្ខររបស់ស្បព័នធ ភាពសា គសាា ញខផនកបមចចកមទស និងលទធភាពចាំណាយមលីស្បរិបរតិក្ខរ 
ដូចជា ចាំណាយពាក់ព័នធនឹងក្ខរខកសស្េួលខដលអាចមកីរមានម ងីមលី software កេាសិទធិមៅបថៃ
អនាគរ។ ោ៉ា ងណាក៏មោយ ចាាំបាច់ស្រូវមានេមធ្យបាយខដលអាចមជឿទ កចិរតបានសស្មាប់ក្ខរពិនិរយ
តាេោនមលីសាា នភាពមសវាផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទ ក្ខរតាេោនវឌ្ឍនភាពមឆ្ព ោះមៅ
សមស្េចបានចាំណ ចមៅ ខដលមានកាំណរ់កន ងខផនក្ខរសកេាភាពជារិសស្មាប់កេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ 
និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ ២០១៤-១៨ និងក្ខរមស្បីស្បាស់ព័រ៌មានទាាំងមនោះសស្មាប់ផតល់េូលោឋ ន
ព័រ៌មានដល់ក្ខរមរៀបចាំខផនក្ខរវស័ិយ និងក្ខរមធ្វីមសចកតីសមស្េច។ 
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នាយកោឋ នខថទាាំស ែភាពជនបទរបស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គឺជាអងគភាពកាំណរ់អាណរតិ
មោយរោឋ ភិបាល សស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ និងពិនិរយតាេោនមសវាពាក់ព័នធជាេយួ
នាយកោឋ នផគរ់ផគង់ទឹកជនបទ និងនាយកោឋ នខផនក្ខរ។ មៅថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ នាយកោឋ នខថទាាំស ែភាព
ជនបទ និងនាយកោឋ នផគរ់ផគង់ទឹកជនបទ មធ្វីស្បរិបរតិក្ខរតាេរយៈេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្ខរោិល័យ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចាំខណកមៅថ្នន ក់េូលោឋ ន នាយកោឋ នទាាំងមនោះមធ្វីស្បរិបរតិក្ខរជាេយួស្កុេស្បឹកាឃ ាំ 
ស្កុេអនកមស្បីស្បាស់ទឹក និងអនាេ័យ និងគណៈកមាា ក្ខរអភិវឌ្ឍន៍ភូេិ (VDC)។ នាយកោឋ នទាាំងមនោះ
សហក្ខរជាេយួបដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលជារិ និងអនតរជារិ មដីេបមីលីកកេពស់សាា ន
ភាពទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទមៅកេព ជា។ ក្ខរបមងកីរ MIS មៅឆ្ន ាំ២០១៨ ដឹកនាាំមោយនាយកោឋ ន
ខថទាាំស ែភាពជនបទ។ 

ោ៉ា ងណាេិញ វស័ិយមនោះេិនចាប់មផតីេពីចាំណ ចសូនយមនាោះមទ មស្ពាោះមានក្ខរបមងកីរស្បព័នធ    
រាយក្ខរណ៍ និងស្បេូលព័រ៌មានកន ងរោឋ ភិបាលជាមស្សច ជាពិមសសក្ខរស្បេូល និងបូកសរ បទិននន័យសតីពី
មសវាទឹកសាា រ   និងអនាេ័យជាស្បចាាំពីអាជាា ធ្រេូលោឋ ន   និងបដគូអន វរតន៍មផសងមទៀរ  មោយស្កសួងផ្ទោ ល់។ 
មោយសារខរទិននន័យមានសារៈសាំខាន់សស្មាប់ខផនក្ខរសកេាភាពមែរត(PAPs) និងខផនក្ខរសកេាភាពជារិ 
ស្កសួងបានសមស្េចចាប់មផតីេមស្បីស្បាស់ MIS ទូទាាំងស្បមទសជាជាងក្ខរសាកលបងមៅតាេមែរតេួយចាំនួន។ 
មៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ស្កសួងបានសហក្ខរជាេយួបដគូអភិវឌ្ឍន៍ អនកពាក់ព័នធកន ងវស័ិយ និងអាជាា ធ្រថ្នន ក់
មស្ក្ខេជារិ មដីេបបីមងកីរស្បព័នធស្គប់ស្គងព័រ៌មានថ្នន ក់ជារិ សស្មាប់ស្បេូលទិននន័យសតីពីមសវាទឹកសាា រ 
និងអនាេ័យជនបទជាមលីកដាំបូងមៅកេព ជា។ 

មគ្មលបាំណងចេបងបនក្ខរអន វរត MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ រេួមាន៖ ១) កាំណរ់រកសូចនាករបន
ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទខដលគរួពិនិរយតាេោន និងរាយក្ខរណ៍មៅថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ (និង
ភាពញឹកញាប់) កន ងក្ខរតាេោនវឌ្ឍនភាពមឆ្ព ោះមៅសមស្េចបានមគ្មលមៅ និងចាំណ ចមៅបនខផនក្ខរ
សកេាភាពជារិ និង ២) បមងកីរ MIS ខដលអាចមធ្វីស្បរិបរតិក្ខរទូទាាំងស្បមទស ដូចជា ក្ខរស្បេូល និង
ស្គប់ស្គងព័រ៌មាន ក្ខរបូកសរ បទិននន័យ ក្ខររាយក្ខរណ៍ និងក្ខរមស្បីស្បាស់ព័រ៌មានខដលទទលួបាន 
មដីេបផីតល់េូលោឋ នព័រ៌មានដល់ក្ខរមរៀបចាំខផនក្ខរ និងស្បរិបរតិក្ខរមៅថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ។ មគរ ាំពឹងថ្ន 
MIS នឹងស្រូវបានពស្ងីកកន ងដាំណាក់ក្ខលទី ២ មដីេបមីផ្ទត រមលីសូចនាករក្ខន់ខរមស្ចីនកន ងខផនក្ខរសកេា
ភាពជារិ។ 
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២.វិធីស្អស្រសត និងសរម្មភាព 

២.១ ក្រុម្ការងារ MIS  

មដីេបគី្មាំស្ទដល់ក្ខរអន វរត MIS ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានបមងកីរស្កុេក្ខរង្ហរ MIS ខដលមាន
សមាសភាព ស្កុេស្គប់ស្គងខដលដឹកនាាំមោយឯកឧរតេ ស្ទី មេង រដឋមលខាធិ្ក្ខរស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
និងស្កុេក្ខរង្ហរបមចចកមទសេកពីថ្នន ក់ជារិ និងថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ ខដលដឹកនាាំមោយមលាក ឃួច លីននី 
កន ងនាេជានាយកស្បរិបរតិរង។ ស្កុេក្ខរង្ហរបមចចកមទសមនោះមានសមាជិក ៤ នាក់ េកពីេនោីរអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទនីេយួៗ ដូចជា អន ស្បធានេនោីរជាស្បធានស្កុេ និងេស្រនតី ៣ រូបេកពីក្ខរោិល័យខថទាាំស ែភាព
ជនបទ ក្ខរោិល័យផគរ់ផគង់ទឹក និងក្ខរោិល័យខផនក្ខរ និងទាំនាក់ទាំនងសារធាណៈជាសមាជិក។ 
មស្ៅពីមនោះ MIS បានទទួលទាាំងជាំនយួហរិញ្ញវរា  និងជាំនយួបមចចកមទសពីបដគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា អងគក្ខរ 
UNICEF អងគក្ខរខភែនអនតរជារិ និងអងគក្ខរ WaterAid។ 

តារាងទី ២ ៖ ស្កុេក្ខរង្ហរ MIS 

 
ស្កុេស្គប់ស្គង 

 

 ឯកឧរតេ ស្ទី មេង រដឋមលខាធិ្ក្ខរ 
 ឯកឧរតេ មថ្នង មពាជ អន រដឋមលខាធិ្ក្ខរ 
 មលាក ស្ជាយ ប៉ា េ ស្បធាននាយកោឋ នខថទាាំស ែភាព
ជនបទ 

 
ស្កុេក្ខរង្ហរស្កសួង 

 

 មលាក ឃចួ លីននី ស្បធានស្កុេ 
 េស្រនតី ១១ រូបេកពីនាយកោឋ នខថទាាំស ែភាពជនបទ 
 េស្រនតី ៥ រូបេកពីនាយកោឋ នផគរ់ផគង់ទឹកជនបទ 

 េស្រនតី ២ រូបេកពីនាយកោឋ នខផនក្ខរ 

 
ស្កុេក្ខរង្ហរថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ 

 
 

េស្រនតី ៤ រូបេកពីេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

 អន ស្បធានេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
 េស្រនតីក្ខរោិល័យខថទាាំស ែភាពជនបទ 
 េស្រនតីក្ខរោិល័យផគរ់ផគង់ទឹកជនបទ 
 េស្រនតីក្ខរោិល័យខផនក្ខរ និងទាំនាក់ទាំនងសាធារណៈ  
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ក្ខរគ្មាំស្ទរបស់បដគូអភិវឌ្ឍន៍/
អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាល 

 

 ជាំនយួហរិញ្ញវរា របស់អងគក្ខរ UNICEF ក្ខរខណនាាំខផនក
ទិននន័យ និងក្ខរគ្មាំស្ទដល់ក្ខរគូសខផនទីផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ 
និងអនាេ័យ 

 អងគក្ខរខភែនអនតរជារិ ៖ ជាំនយួហរិញ្ញវរា  និងក្ខរខណនាាំ
ខផនកទិននន័យ 

 អងគក្ខរ WaterAid ៖ ជាំនួយហរិញ្ញវរា  និងក្ខរខណនាាំខផនក
ទិននន័យ 

 

២.២ ការលរៀបច ំនិងការបលងកើតរំរូឯរស្អរសក្មាប់ការក្បម្ូលទនិនន័យ 

គាំរូឯកសារ excel ស្រូវបានបមងករីម ងីសស្មាប់ក្ខរស្បេូល និងបញ្ចូ លទិននន័យ។ គាំរូឯកសារមនោះមាន
សូចនាករ ៦ ខដលស្រូវបានខបងខចកជាបីកស្េិរ (ភូេិ ឃ ាំ និងស្សុក) មហយីកស្េិរនីេួយៗមានសាំណួរមោយ
ខ កៗ។ ឧបករណ៍មនោះស្រូវបានខកសស្េួលជាមស្ចីនដងមដីេបផីតល់លកាណៈក្ខន់ខរង្ហយស្សួល និងស្គប់ស្ជុង
មស្ជាយ។ ឧបករណ៍ខដលមស្បីស្បាស់ភាសាអង់មគែសមានបង្ហា ញជូនកន ងឧបសេព័នធ ១។ 

សូចនាករខដលមយងីមស្បីស្បាស់មៅឆ្ន ាំដាំបូងបនក្ខរអន វរត MIS ស្រូវបានមស្ជីសមរសីមោយឆែងក្ខរ់
ដាំមណីរក្ខរពិមស្គ្មោះមោបល់ជាេយួអនកពាក់ព័នធកន ងវស័ិយ និងេនោីរមៅថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ។ សូចនាករ ៦ ស្រូវ
បានមស្ជីសមរសីមោយខផាកមលីព័រ៌មាន ខដលេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទលួបានមដីេបផីតល់លកាណៈង្ហយ
ស្សួលដល់ក្ខរបមងកីរ MIS មៅឆ្ន ាំដាំបូង និងព័រ៌មានខដលមគចារ់ទ កថ្នមានស្បមោជន៍បាំផ រសស្មាប់
ក្ខរពិនិរយម ងីវញិច ងមស្ក្ខយមលីខផនក្ខរសកេាភាពជារិទី ១។ 

២.២.១ សូចនាររថ្ននរ់ភូម្ិ 

សូចនាករថ្នន ក់ភូេិ (រូប ១) រេួមាន ៖ 

 ចាំននួភូេិខដលមានក្ខរបាំផ សកេាវធីិ្សហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ  
 ចាំននួភូេិខដលស្រូវបានបញ្ហា ក់ថ្នគ្មា នក្ខរបមនាោ របង់ពាសវាលពាសក្ខល និង  
 ចាំននួភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល ខដលរកាបានសាា នភាពមនោះោ៉ា ងមហាច
ណាស់ ៣ ឆ្ន ាំមស្ក្ខយក្ខរបញ្ហា ក់។ 
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រូប ១ ៖ គាំរូឯកសារសូចនាករថ្នន ក់ភូេិ 

២.២.២ សូចនាររថ្ននរ់ឃុំ 

សូចនាករថ្នន ក់ឃ ាំរេួមាន ៖ 
 ចាំននួឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រមៅជនបទកន ងខផនក្ខរវនិិមោគឃ ាំ  
 ចាំននួឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ កន ងខផនក្ខរវនិិមោគ
ឃ ាំ។ 

រូប ២ ៖ គាំរូឯកសារសូចនាករថ្នន ក់ឃ ាំ 

២.២.៣ សចូនាររថ្ននរ់ក្សុរ 

មានសូចនាករេយួមៅថ្នន ក់ស្សុក ៖ ចាំននួស្សុកខដលមានអាជីវកេា/អនកផគរ់ផគង់ផលិរផល និង
មសវាអនាេ័យកន ងរបេែសេរេយ (រូប ៣)។ 
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រូប ៣ ៖ គាំរូឯកសារសូចនាករថ្នន ក់ស្សុក 

២.៣ ការតក្ម្ង់ទិសសតីពី MIS ដល់ថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់លក្កាម្ជាតិ 
មស្ក្ខយក្ខរបមងកីរឧបករណ៍មនោះរចួរាល់ សិក្ខា សាលារស្េង់ទិសមៅថ្នន ក់ជារិ និងថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ

ស្រូវបានមធ្វីម ងីក្ខលពីអាំ  ងខែ េីនា មោយមានបទបង្ហា ញសាំខាន់ៗ ៤ ដូចខាងមស្ក្ខេ ៖ 
 ទិដឋភាពរេួសតីពីសិក្ខា សាលាពិមស្គ្មោះមោបល់ និងតារាងដាំមណីរក្ខរ MIS 
 ឧបករណ៍ស្បេូលទិននន័យ 
 ក្ខរបូកសរូប ពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពទិននន័យ និងវភិាគទិននន័យ និង 
 ក្ខរគូសខផនក្ខរកន ង excel និងលាំហារអ់ន វរតន៍ ៣។ 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

រូប ៤ ៖ សិក្ខា សាលាមរៀនសូស្រថ្នន ក់ជារិ និងថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ (PP, KCN, KP, KR, KTH, ខែ េីនា ឆ្ន ាំ២០១៨) 
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អនកចូលរេួកន ងវគគបណត ោះបណាត លមនោះរេួមានសមាជិកស្កុេក្ខរង្ហរ MIS មៅថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិេក
ពីេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ មស្ក្ខយបញ្ច ប់វគគបណត ោះបណាត ល សិក្ខា ក្ខេអាចបញ្ចូ លទិននន័យកន ងគាំរូឯកសារ
ខាងមលមីោយខផាកមលីភសត តាង និងមានភាពមាច ស់ក្ខរមលីទិននន័យតាេមែរតរបស់ែែួន។ 

២.៤ ដំល ើរការក្បម្លូទិននន័យ និងបណាាញរាយការ ៍ 

ដាំមណីរក្ខរស្បេូល និងបញ្ចូ លទិននន័យមធ្វីម ងីមៅថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិសស្មាប់រយៈមពល ១ ខែកនែោះ 
មស្ក្ខយបញ្ច ប់វគគបណត ោះបណាត ល ចាប់ពីមដីេខែ មេសា រហូរដល់ពាក់កណាត លខែ េិថ នា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
សមាជិកពីរនាក់កន ងចាំមណាេសមាជិកស្កុេក្ខរង្ហរ ៤ នាក់ បានចូលរេួកន ងក្ខរស្បេូលទិននន័យ ចាំខណក
សមាជិកមាន ក់មទៀរទទលួែ សស្រូវមលីក្ខរបញ្ចូ លទិននន័យ ចាំខណកស្បធានស្កុេជាអនកពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរ
ភាពទិននន័យ។ ទិននន័យស្រូវបានស្បេូលពីទិននន័យបនាោ ប់បនសាំមានស្សាប់ពីរបាយក្ខរណ៍របស់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ និងមសៀវមៅបញ្ា ីឃ ាំ និងស្សុក។ ក្ខលបរមិចេទកាំណរ់ស្រូវបានអូសបនាែ យ មោយសារខរមានបថៃឈប់
សស្មាកជាមស្ចីនមៅខែ មេសា និងឧសភា។  

  

រូប ៥ ៖ ដាំណាក់ក្ខលសាំខាន់ៗកន ងក្ខរអន វរត MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ 

២.៥ ការបរូសរបុ នងិពិនិត្យលផ្ទៀងផ្ទាត់សុក្រតឹភាពទិននន័យលោយក្រសួងអភិវឌឍ្ន៍
ជនបទ 

គាំរូឯកសារទិននន័យខដលបាំមពញរចួ ស្រូវបានេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមផាីជូនស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តាេ
រយៈអ ីខេល និងមរម ស្ក្ខេ (ទូរស័ពោចល័រ) មដីេបបូីកសរ បនិងពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពមលកីទីពីរ។ 
ទិននន័យពីបណាត មែរតទាាំងអស់ ស្រូវបានចងស្កង និងពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពជាពីរដាំណាក់ក្ខល។ 

ក្ខរ បណត ោះ
បណាត លមៅ ថ្នន ក់
ជារិ និងថ្នន ក់
មស្ក្ខេជារ ិ

ក្ខរ ស្បេូល និង 
បញ្ចូ លទនិននយ័ 
មៅ ថ្នន ក់មស្ក្ខេ

ជារិ 

ក្ខរ ពិនិរយមផោៀង
ផ្ទោ រ់ស ស្ករឹភាព 
ទិននន័យ មលកីទ ី
១ (ថ្នន ក់មស្ក្ខេ

ជារិ )

ក្ខរ ពិនិរយមផោៀង
ផ្ទោ រ់មលកីទី ២ 
កន ង  excel និង 
មធ្ៀប នងឹ កាំណរ់
ស្តា របស ់NGOs

ក្ខរពិនិរយមលកីទ ី
៣ តាេរយៈក្ខរ 
ច ោះ តាេទតីាាំង
មែរតទាាំង ១៥

ក្ខរ បូកសរ ប 
ទិននន័យ

ក្ខរ វភិាគ មោយ
មស្បី តារាង 
pivot

សិក្ខា សាលា ឆែ ោះ
បញ្ហច ាំង និង ក្ខរ 
រាយក្ខរណ៍ ពី
ដាំណាក់ក្ខលទ ី

១

េីនា 
២០១៨ 

មេសា- ឧសភា 
២០១៨ 

ឧសភា-េិថ នា 
២០១៨ 

េិថ នា- កកកោ 
២០១៨ 

សហីា-កញ្ហញ  
២០១៨ 

រ លា ២០១៨ រ លា 
២០១៨ 

វចិេកិ្ខ - ធ្នូ 
២០១៨ 
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២.៥.១ ការពិនិត្យលផ្ទៀងផ្ទាត់សុក្រឹតភាពលោយការពិនិត្យរនុង spreadsheet និង
លធៀបនឹងរំ ត់ក្តារបស់អងគការម្ិនមម្នរោាភិបាល 

ស្កុេពិនិរយម ងីវញិស្រូវបានបមងកីរម ងីមដីេបមីធ្វីក្ខរពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាព (តារាងទី ៣)។ 
កាំណរ់ស្តាពីអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលជាមស្ចីន (ខភែនអនតរជារិ, UNICEF, SNV, ធ្នាគ្មរអភិវឌ្ឍន៍អាស ី 
និងអងគក្ខរទសសនៈពិភពមលាក) ស្រូវបានខចករ ាំខលកសស្មាប់ក្ខរមផោៀងផ្ទោ រ់ជាេយួទិននន័យខដលទទលួ
បាន។ ទស្េង់ “បញ្ហា ខដលបានកាំណរ់” ស្រូវបានបមងកីរម ងីមដីេបកីរ់សមាគ ល់ពីបញ្ហា  និងកាំហ សឆគង
នានាមៅមពលពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពទិននន័យ (រូប ៦)។ 

តារាងទី ៣ ៖ ស្កុេពិនិរយម ីងវញិរបស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

ស្កុេទី សមាជិក មែរតខដលស្រូវទទលួបនោ ក 

១ ែូវ បណម ង, ច័នោមថរ ស ខាមទវា, មស្សង ស ែមាន KDL, SVG, PVG 

២ ផឹង ស ផ្ទរ, ខផង ស ីនិរ KCN, PS, BTB, PL 

៣ ឈន មឈឿន, ហយ មហងមផង, ទូច ឧរតេ KR, TBK, KCM 

៤ ស ចិរត កញ្ហញ , ប ឹក រដឋេ នី, អ  ក រា៉ា វា៉ា ន់ KSP, TK, KP 

៥ ជឹេ ចរោិ, ថ្នង ឌី្ណា Kep, BMC 

៦ វណណ សារទិធ, ខកវ សិគ ណ PVH, SR, ODM, KTH 

៧ ែ ន លីដូ, សាប់ មជឿង RTK, STG, MDK 

៨ អ  ក ច័នោស ភា, ស ែ គនាធ  PP, Sihaknouk Ville, KK 
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រូប ៦ ៖ ទស្េងប់ង្ហា ញពីបញ្ហា ខដលបានកាំណរ់ 

២.៥.២ ការចុុះពិនិតយ្តាម្ទីតំាង 

ក្ខរពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពមោយក្ខរពិនិរយច ោះតាេទីតាាំងស្រូវបានមធ្វីម ងីមៅអាំ  ងខែកញ្ហញ  
តាេបណាត មែរត ១៥ មោយស្កុេពិនិរយម ងីវញិ ៨ ស្កុេ។ ក្ខរច ោះមៅក្ខន់មែរត ១១ ៖  ររនគិរ ីេណឌ លគិរ ី
ស្កមចោះ កាំពង់ចាេ បស្ពខវង កណាត ល ឧរតរមានជ័យ បប៉ាលិន សាវ យមរៀង ស្ពោះសីហន  និងតាខកវ ទទលួបាន
ជាំនយួេូលនិធិ្ពីអងគក្ខរ UNICEF ចាំខណកក្ខរច ោះមៅមែរត ៤ ៖ កាំពង់ឆ្ន ាំង កាំពរ កាំពង់ធ្ាំ និងរបូងឃា ាំ ទទលួ
បានជាំនយួេូលនិធិ្ពីអងគក្ខរខភែនអនតរជារិ។ មយងីបានបមងកីរមគ្មលក្ខរណ៍ខណនាាំសស្មាប់ក្ខរផតល់ស ពល
ភាពមោយក្ខរច ោះតាេទីតាាំង និងកស្េងសាំណួរសាេញ្ញ (ឧបសេព័នធ ១ និង២)។ បទសមាភ សន៍ស្រូវបានមធ្វី
ម ងីជាេយួប គគលិកមៅតាេទីតាាំងខដលពាក់ព័នធនឹងក្ខរស្បេូល និងបញ្ចូ លទិននន័យ។ បទសមាភ សន៍ទាាំង
មនោះបានផតល់ឱ្ក្ខសដាំបូងបងាស់ឱ្យស្កុេពិនិរយម ងីវញិខសវងយល់ពីដាំមណីរក្ខរស្បេូល និងពិនិរយរបាយ
ក្ខរណ៍ទិននន័យមៅតាេសាា ប័ននីេយួៗ ។ សាំណួរ និងបញ្ហា តាេោនបនតសាំខាន់ៗខដលបានកាំណរ់ពីក្ខរ
ពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពពីឯកសារមានស្សាប់ (desk validation) ក៏ស្រូវបានមលីកម ងីកន ងបទ
សមាភ សន៍ផងខដរ។ ក្ខរសមងករមេីលក្ខរស្បេូលទិននន័យមានមគ្មលបាំណងតាេោនក្ខរពណ៌នាពីក្ខរករ់
ស្តា ក្ខរអន វរត ក្ខរបាំមពញទិននន័យ និងភាពស្រឹេស្រូវបនស្បភពឯកសារ។ ស្កុេពិនិរយម ងីវញិបានពិនិរយ
ទិននន័យពីរឃ ាំ និងស្សុកេយួចាំននួជាេយួអាជាា ធ្រេូលោឋ ន។ 
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២.៥.៣ បញ្ហាមដលបានរំ ត់ 

បញ្ហា គឺពាក់ព័នធនឹងសូចនាករមៅថ្នន ក់ភូេិ ខដលសាំណួរសូចនាករសតីពី ក្ខលបរមិចេទបាំផ ស   សហ
គេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ និងក្ខលបរមិចេទបញ្ហា ក់សាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល។ ជា
ញឹកញាប់ គឺគ្មា នក្ខលបរចិេទទាាំងមនោះ ឬេិនស្រូវគ្មន នឹងក្ខលបរមិចេទកន ងកាំណរ់ស្តារបស់អងគក្ខរេិនខេន
រោឋ ភិបាល។ 

កន ងចាំមណាេសូចនាករថ្នន ក់ឃ ាំ មែរតភាគមស្ចីនរាយក្ខរណ៍ថ្នគ្មា នក្ខរខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរ
ផគរ់ផគរ់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទម យី មស្ពាោះមែរតទាាំងមនាោះេិនអាចខញកថវកិ្ខ
សស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ មចញពីថវកិ្ខសងគេកិចច/មសវាសងគេបានម យី។ កញ្ច ប់ថវកិ្ខមនោះ
ខរងស្រូវបានខបងខចកសស្មាប់មសវាមហោឋ រចនាសេព័នធ និងមសវាស្រសតី និងក មារ ប៉ា ខនតក៏រេួបញ្ចូ លក្ខរផគរ់ផគង់
ទឹកសាា រ និងអនាេ័យផងខដរ។ 

កន ងចាំមណាេសូចនាករថ្នន ក់ស្សុក ចាំណាយេធ្យេមលីចានបងគន់មក្ខត បរេួមលសី្សុកទាាំងអស់មោយ
េិនផតល់ចាំណាយជាក់លាក់ ឬមានភាពែ សគ្មន រិចរចួស្បមាណ ១.០០០-២.០០០ មរៀល។ 

២.៦ ការវិភារទិនននយ័ 

តារាងសាំខាន់ៗកន ងឯកសារ excel ស្រូវបានមស្បីស្បាស់កន ងក្ខរវភិាគទិននន័យមដីេបសីមងាបពីទិននន័យ
ោ៉ា ងមស្ចីនកន ងរបាយក្ខរណ៍ និងមានក្ខរបមងកីរតារាងសូចនាករទាាំង ៦។ ែែឹេសារសមងាបលទធផលមានបង្ហា ញ
កន ងខផនកទី ៣ បនរបាយក្ខរណ៍មនោះ។ 

២.៧ សិកាាស្អលាឆ្ុុះបញ្ហចំង និងពិលក្រុះលោបល់ក្បចំឆ្នំ 

សិក្ខា សាលាឆែ ោះបញ្ហច ាំង និងពិមស្គ្មោះមោបល់ស្បចាាំឆ្ន ាំ ស្រូវបានមរៀបចាំម ងីមដីេបបីង្ហា ញពីក្ខរ
បញ្ច ប់គមស្មាង MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ និងមស្រៀេែែួនសស្មាប់ដាំណាក់ក្ខលបនាោ ប់។ សកិ្ខា សាលាមនោះ
ស្រូវបានមធ្វីម ងីក្ខលពីបថៃទី ១៤ ខែ វចិេិក្ខ ឆ្ន ាំ ២០១៨ មោយមានអនកចូលរេួសរ ប ៨០ នាក់ ដូចជា 
េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទាាំង ២៥ មែរត ស្កុេថ្នន ក់ជារិ និងបដគូអភិវឌ្ឍន៍។ មែរត ៥ (កាំពង់សពឺ កាំពរ បារ់ដាំបង 
សាវ យមរៀង និងររនគិរ)ី ស្រូវបានមស្ជីសមរសីឱ្យបង្ហា ញលទធផលរកមឃញី និងខផនទី excel របស់ែែួន។ 
ចាំណ ចសាំខាន់ៗ ២ ស្រូវបានអន េ័រកន ងសិក្ខា សាលាមនោះ រេួមានសូចនាករសស្មាប់ MIS ដាំណាក់ក្ខល
ទី ២ និងសកេាភាពនានាខដលគរួបខនាេចូលកន ងខផនក្ខរក្ខរង្ហរដាំណាក់ក្ខលទី ២។ 
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២.៨ ថវិកាសរុបសក្មាប់ MIS ដំណារ់កាលទី ១ ឆ្នំ ២០១៨ 

ចាំណាយជាក់ខសតងសស្មាប់ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ គឺ ២៥.៧៨០,១០ ដ លាែ  ខដលភាគមស្ចីន
ទទលួបានពីកេាវធីិ្ CRSHIP របស់អងគក្ខរខភែនអនតរជារិ អងគក្ខរ UNICEF និងអងគក្ខរ WaterAid។ 
ថវកិ្ខទាាំងមនោះគឺសស្មាប់ចាំណាយមលីសកេាភាពេយួចាំននួ ដូចជា ក្ខរបណត ោះបណាត លមៅថ្នន ក់ជារិ និង
ថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ ក្ខរពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពតាេមែរត ១៥ និងសកិ្ខា សាលាឆែ ោះបញ្ហច ាំង និងពិមស្គ្មោះ
មោបល់ស្បចាាំឆ្ន ាំ។ ែែឹេសារសមងាបថវកិ្ខសស្មាប់ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ មានបង្ហា ញកន ងតារាងទី ៤។ 

តារាងទី ៤ ៖ ែែឹេសារសមងាបថវកិ្ខសស្មាប់ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ល.រ សកេាភាព ចាំណាយ អនកទាំន កបស្េងុ 

១ 
ក្ខរបណត ោះបណាត លមៅថ្នន ក់ជារិ និងថ្នន ក់
មស្ក្ខេជារិ  

$  13,471.50 
អងគក្ខរ UNICEF, អងគក្ខរខភែន
/CRSHIP, អងគក្ខរ WaterAid 

២ 
ក្ខរពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពតាេមែរតទាាំង 
១៥ 

$    4,931.10 
អងគក្ខរ UNICEF, អងគក្ខរខភែន
/CRSHIP 

៣ 
សិក្ខា សាលាឆែ ោះបញ្ហច ាំង និងពិមស្គ្មោះមោបល់
ស្បចាាំឆ្ន ាំ 

$    7,377.50 
អងគក្ខរ WaterAid, អងគក្ខរខភែន
/CRSHIP 

ចាំណាយសរ បសស្មាប់ឆ្ន ាំទី ១ $  25,780.10 
អងគក្ខរ UNICEF, អងគក្ខរខភែន/
CRSHIP, អងគក្ខរ WaterAid 

 
៣.សថិតិ MIS សតីពីរម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹរស្អាត និងការលលើររម្ពស់អនាម្័យជនបទ ឆ្នំ 
២០១៨ 

៣.១ ការបំផ្ុសសហរម្ន៍ដឹរនាអំនុវតតអនាម្័យ ស្អានភាពរានការបលនាាបង់
ពាសវាលពាសកាល និងការអនុវតតការងារ 

កន ងចាំមណាេភូេិទាាំង ១៤.៤៣៨ ទូទាាំងស្បមទសកេព ជា មានភូេិ ៥.៦៦៩ (៣៩%) ខដលបាន
បាំផ សរចួរាល់។ កន ងមនាោះ មែរតរបូងឃា ាំមានចាំននួភូេិខដលបានបាំផ សមស្ចីនជាងមគ (៧៦៥ ភូេិ) មហយី
មែរតខដលគ្មា នក្ខរបាំផ សគឺស្កុងភនាំមពញ និងមែរតខកប។ ក្ខរបាំផ សមធ្វីម ងីភាគមស្ចីនមោយរោឋ ភិបាល
ផ្ទោ ល់។ អស្តាេធ្យេបនភាពមជាគជ័យកន ងក្ខរបាំផ សសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល គឺ 
៣២% (ចាប់ពីក្ខរបាំផ សរហូរដល់គ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល)។ 
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មែរត ៥ ខដលមានអស្តាភាពមជាគជ័យែពស់ជាងមគ (ជាង ៤៥%) រេួមាន បនាោ យមានជ័យ កាំពរ
កណាោ ល សាវ យមរៀង និងបប៉ាលិន ចាំខណកមែរតខដលមានអស្តាភាពមជាគជ័យទាបជាងមគ រេួមាន 
មក្ខោះក ង ស្កមចោះ េណឌ លគិរ ីមពាធ្ិ៍សារ់ ស្ពោះសីហន  និងរបូងឃា ាំ (ទាបជាង ១០%)។ ជាេធ្យេ មគស្រូវ
ក្ខររយៈមពល ២០,៤-២១,៦ ខែមរៀងគ្មន  មៅចមនាែ ោះក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរបញ្ហា ក់ពីភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់
ពាសវាលពាសក្ខល និងភូេិខដលស្រូវបានមផោៀងផ្ទោ រ់សាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល។ 
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តារាងទី ៥ ៖ ទិននន័យសតីពីកេាវធីិ្សហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ និងសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បងព់ាសវាលពាសក្ខល តាេមែរត 

មែរត 

 

ឃ ាំ  ភូេ ិ ភូេិខដលបានបាំផ ស 
ភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់
ពាសវាលពាសក្ខល 

អស្តាមជាគជ័យ 
(ចាប់ពីក្ខរបាំផ ស
រហូរដល់ក្ខរគ្មា ន
ក្ខរបមនាោ បង់ពាស
វាលពាសក្ខល)  

ភូេិគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បង់ពាសវាល
ពាសក្ខលខដលស្រូវ
បានមផោៀងផ្ទោ រ់  

ចាំនួនភូេិគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បង់ពាសវាល
ពាសក្ខលខដលបាន
មផោៀងផ្ទោ រ់ម ងីវញិមៅ
ចមនាែ ោះ ១-៣ ឆ្ន ាំ 

រយៈមពលេធ្យេចាប់ពី
ក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរ
អោះអាងថ្នគ្មា នក្ខរ

បមនាោ បង់ពាសវាលពាស
ក្ខល 

រយៈមពលេធ្យេចាប់ពី
ក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរ
មផោៀងផ្ទោ រ់សាា នភាព
គ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាស
វាលពាសក្ខល 

 # #  # 
% បនភូេិ
សរ ប 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

% បនភូេិខដលបាន
បាំផ ស 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

ចាំនួនខែ ចាំនួនខែ 

បនាោ យមានជ័យ 65 670 31 5% 19 3% 61% 19 3% 0 0% 13.5 13.9 

បារ់ដាំបង 102 810 289 36% 105 13% 36% 103 13% 0 0% 27.1 28.5 

កាំពង់ចាេ 109 917 381 42% 102 11% 27% 101 11% 0 0% 2.0 4.0 

កាំពង់ឆ្ន ាំង 70 571 57 10% 20 4% 35% 20 4% 0 0% 11.2 13.2 

កាំពង់សពឺ 87 1380 681 49% 280 20% 41% 280 20% 0 0% 27.3 28.1 

កាំពង់ធ្ាំ 81 767 168 22% 63 8% 38% 63 8% 0 0% 28.0 29.3 

កាំពរ 93 488 158 32% 107 22% 68% 107 22% 88 18% 4.2 5.7 

កណាត ល 127 1010 616 61% 280 28% 46% 280 28% 0 0% 18.5 20.6 

មក្ខោះក ង 29 120 20 17% 0 0%        
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មែរត 

 

ឃ ាំ  ភូេ ិ ភូេិខដលបានបាំផ ស 
ភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់
ពាសវាលពាសក្ខល 

អស្តាមជាគជ័យ 
(ចាប់ពីក្ខរបាំផ ស
រហូរដល់ក្ខរគ្មា ន
ក្ខរបមនាោ បង់ពាស
វាលពាសក្ខល)  

ភូេិគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បង់ពាសវាល
ពាសក្ខលខដលស្រូវ
បានមផោៀងផ្ទោ រ់  

ចាំនួនភូេិគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បង់ពាសវាល
ពាសក្ខលខដលបាន
មផោៀងផ្ទោ រ់ម ងីវញិមៅ
ចមនាែ ោះ ១-៣ ឆ្ន ាំ 

រយៈមពលេធ្យេចាប់ពី
ក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរ
អោះអាងថ្នគ្មា នក្ខរ

បមនាោ បង់ពាសវាលពាស
ក្ខល 

រយៈមពលេធ្យេចាប់ពី
ក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរ
មផោៀងផ្ទោ រ់សាា នភាព
គ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាស
វាលពាសក្ខល 

 # #  # 
% បនភូេិ
សរ ប 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

% បនភូេិខដលបាន
បាំផ ស 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

ចាំនួនខែ ចាំនួនខែ 

ស្កមចោះ 47 258 125 48% 6 2% 5% 2 1% 0 0% 15.9 15.8 

េណឌ លគិរ ី 21 92 39 42% 1 1% 3% 1 1% 0 0% 33.1 40.0 

ភនាំមពញ 105 953 0           

ស្ពោះវហិារ 51 232 49 21% 19 8% 39% 19 8% 0 0% 37.7 39.3 

បស្ពខវង 116 1149 533 46% 240 21% 45% 240 21% 0 0% 15.6 17.4 

មពាធ្ិ៍សារ់ 49 511 270 53% 13 3% 5% 13 3% 0 0% 2.4 3.6 

ររនៈគិរ ី 50 243 151 62% 20 8% 13% 20 8% 0 0% 10.7 10.6 

មសៀេរាប 100 936 351 38% 53 6% 15% 53 6% 0 0% 17.7 18.8 

ស្ពោះសីហន  29 110 27 25% 0 0%        

សោឹងខស្រង 34 128 21 16% 4 3% 19% 4 3% 0 0% 1.9 3.4 
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មែរត 

 

ឃ ាំ  ភូេ ិ ភូេិខដលបានបាំផ ស 
ភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់
ពាសវាលពាសក្ខល 

អស្តាមជាគជ័យ 
(ចាប់ពីក្ខរបាំផ ស
រហូរដល់ក្ខរគ្មា ន
ក្ខរបមនាោ បង់ពាស
វាលពាសក្ខល)  

ភូេិគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បង់ពាសវាល
ពាសក្ខលខដលស្រូវ
បានមផោៀងផ្ទោ រ់  

ចាំនួនភូេិគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បង់ពាសវាល
ពាសក្ខលខដលបាន
មផោៀងផ្ទោ រ់ម ងីវញិមៅ
ចមនាែ ោះ ១-៣ ឆ្ន ាំ 

រយៈមពលេធ្យេចាប់ពី
ក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរ
អោះអាងថ្នគ្មា នក្ខរ

បមនាោ បង់ពាសវាលពាស
ក្ខល 

រយៈមពលេធ្យេចាប់ពី
ក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរ
មផោៀងផ្ទោ រ់សាា នភាព
គ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាស
វាលពាសក្ខល 

 # #  # 
% បនភូេិ
សរ ប 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

% បនភូេិខដលបាន
បាំផ ស 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

# 
% បនភូេិ
សរ ប 

ចាំនួនខែ ចាំនួនខែ 

សាវ យមរៀង 80 690 423 61% 247 36% 58% 247 36% 128 19% 27.6 27.6 

តាខកវ 100 1119 311 28% 111 10% 36% 111 10% 0 0% 12.2 N/A 

ឧរតរមានជ័យ 24 304 138 45% 32 11% 23% 32 11% 0 0% 12.8 14.6 

ខកប 5 18 0           

បប៉ាលិន 8 90 65 72% 32 36% 49% 32 36% 0 0% 29.0 32.0 

របូងឃា ាំ 64 872 765 88% 38 4% 5% 38 4% 36 4% N/A N/A 

សរ ប 1,646 14,438 5,669 39% 1,792 12% 32% 1,785 12% 252 2% 20.4 21.6 

សមាគ ល់ ៖ គ្មា នក្ខរធានាភូេខិដលគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខលរយៈមពល ៣ ឆ្ន ាំម យី (របាយក្ខរណ៍របស់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ)។ 
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រូប ៧ ៖ ភាគរយភូេិខដលបានបាំផ ស (ស្កហេ = ទាប, បបរង = ែពស់) 

  

រូប ៨ ៖ ភាគរយភូេិខដលបានបញ្ហា ក់សាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បងព់ាសវាលពាសក្ខល 
(ស្កហេ = ទាប, បបរង = ែពស់)  
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រូប ៩ ៖ ភាគរយភូេិខដលបានបាំផ ស និងភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បងព់ាសវាលពាសក្ខល មៅតាេមែរតនីេួយៗ 
សមាគ ល់ ៖ ស្កងុភនាំមពញ និងមែរតខកប រាយក្ខរណ៍ថ្នគ្មា នក្ខរបាំផ សសហគេន៍ដកឹនាាំអន វរតអនាេ័យមទ។ 
 

 
 ក្ខរបាំផ សសហគេន៍ដកឹនាាំអនាេ័យ នងិសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល  
ក្ខរបាំផ សសហគេន៍ដកឹនាាំអន វរតអនាេ័យ ប៉ា ខនតេិនខេនសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល 

រូប ១០ ៖ អស្តាបខេែងសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បងព់ាសវាលពាសក្ខល តាេមែរត 
សមាគ ល់ ៖ ស្កងុភនាំមពញ និងមែរតខកប រាយក្ខរណ៍ថ្នគ្មា នក្ខរបាំផ សសហគេន៍ដកឹនាាំអន វរតអនាេ័យមទ។ 
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ចាំនួនខែជាេធ្យេមៅចមនាែ ោះក្ខរបាំផ ស (trigger) នងិក្ខរអោះអាង(claim) 
ចាំនួនខែជាេធ្យេមៅចមនាែ ោះក្ខរអោះអាង (claim) និងក្ខរបញ្ហា ក់ (certified) 

រូប ១១ ៖ ចាំនួនខែជាេធ្យេចមនាែ ោះក្ខរបាំផ សសហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ ក្ខរអោះអាងសាា នភាពគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បងព់ាសវាលពាសក្ខល និងក្ខរបញ្ហា ក់សាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បងព់ាសវាលពាសក្ខល តាេមែរត 

សមាគ ល់ ៖ មែរតខកប មក្ខោះក ង របូងឃា ាំ ស្ពោះសីហន  និងស្កងុភនាំមពញ េិនបានរាយក្ខរណ៍ពីភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់
ពាសវាលពាសក្ខល ឬេនិបានផតល់ព័រ៌មានសតីពីក្ខលបរមិចេទ។ 

៣.២ ការមបងមចរថវិកាឃុសំក្មាប់រម្មវធិីទឹរស្អាត និងអនាម្យ័ 

េិនសូវមានក្ខរខបងខចកថវកិ្ខឃ ាំសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ
ម យី។ ជាទូមៅ ថវកិ្ខទាាំងមនោះស្រូវបានរេួបញ្ចូ លកន ង បសស មហយីជាញឹកញាប់ េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមាន
ក្ខរលាំបាកកន ងក្ខរខបងខចកកញ្ច ប់ថវកិ្ខ។ មែរតខរ ១១ ប៉ា មណាណ ោះខដលមានទិននន័យសតីពីឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខ
សស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ ចាំខណកមែរតមផសងមទៀរគ្មា នទិននន័យ ឬេិនមានឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខ
សស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ។ លទធផលគូសបញ្ហា ក់ថ្ន មានឃ ាំ ៤០៥ (២៥%បនឃ ាំសរ ប) ខដលបាន
ខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រជនបទ និងឃ ាំ ៤០៨ (២៥%បនឃ ាំសរ ប) ខដលបានខបងខចក
ថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យ។ មែរតសាំខាន់  ៗ៥ ខដលបានរាយក្ខរណ៍ពីសមាមាស្រែពស់បាំផ របនឃ ាំ
ខដលខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យ ជនបទ រេួមាន មែរតស្កមចោះ 
េណឌ លគិរ ីសាវ យមរៀង កណាត ល និងបស្ពខវង។ ក្ខរខបងខចកថវកិ្ខជាេធ្យេសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រជនបទ
គឺស្បមាណ ២,៣ លានមរៀល/ឃ ាំ/ឆ្ន ាំ ចាំខណកក្ខរខបងខចកថវកិ្ខជាេធ្យេសស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យគឺ
ស្បមាណ ១,៣ លានមរៀល/ឃ ាំ/ឆ្ន ាំ។ 

37.7
33.1

29.0 28.0 27.6 27.3 27.1

18.5 17.7 15.9 15.6 13.5 12.8 12.2 11.2 10.7
4.2 2.7 2.0 1.9 0.0 0 0 0 00.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

M
o

n
th

s
ចំនួនខែជាម យមធៅចធនល ោះការបំផុសសហគមន៍ដឹកនំអនុវត្តអនម័យការអោះអាងស្ថា នភាពគ្មា ន

ការបធនោ របង់ពាសាលពាសកានិងការបញ្ជា ក់ពីស្ថា នភាពធនោះ

Average of Time (months) between trigger and claim Average of Time (months) between claim and certify

Battambang 
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តារាងទី ៦ ៖ ែែឹេសារសមងាបទិននន័យថវកិ្ខថ្នន ក់ឃ ាំ តាេមែរត 

មែរត 
ឃ ាំ 

ឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់
មសវាផគរ់ផគង់ទឹកសាា រជនបទ 

ឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខ
សស្មាប់មសវាអនាេ័យជនបទ 

 # # % # % 
បនាោ យមានជ័យ 65 11 17% 11 17% 
កាំពង់សពឺ 87 16 18% 0 0% 
កណាត ល 127 126 99% 126 99% 
ស្កមចោះ 47 47 100% 47 100% 
េណឌ លគិរ ី 21 21 100% 21 100% 
បស្ពខវង 116 94 81% 112 97% 
មពាធ្ិ៍សារ់ 49 5 10% 5 10% 
សោឹងខស្រង 34 4 12% 4 12% 
សាវ យមរៀង 80 80 100% 80 100% 
ខកប 5 0 0% 1 20% 
បប៉ាលិន 8 1 13% 1 0% 
សរ ប 1646 (ឃ ាំសរ ប) 405 25% 408 25% 
សមាគ ល់ ៖ មែរត ១១ មានទិននន័យសតីពីឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ 
ចាំខណកមែរតមផសងមទៀរគ្មា នទិននន័យ ឬេិនមានឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ។ 

  

រូប ១២ ៖ ភាគរយឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគងទឹ់កសាា រជនបទ (ស្កហេ = ទាប, បបរង = 
ែពស់) 
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រូប ១៣ ៖ ភាគរយឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់មសវាអនាេ័យជនបទ (ស្កហេ = ទាប, បបរង = ែពស់) 

 

 

ចាំននួឃ ាំសរ ប,  
ឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ស្បរិបរតិក្ខរ និងក្ខរខថទាាំក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រជនបទ, 

  ឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យ 
រូប ១៤ ៖ ចាំននួឃ ាំតាេមែរតនីេយួ ខៗដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគងទឹ់កសាា រ និងអនាេ័យជនបទ 
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Total Communes Communes allocating budget for RWS O&M Communes allocating budget for sanitation and hygiene
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៣.៣ ក្សុរមានអាជីវរម្មអនាម្័យម្ូលោានមដលមានតម្ម្្សម្រម្្យតាម្លេតត 

ស្សុកភាគមស្ចីន (៩០%) មានអនកផគរ់ផគង់ផលិរផល និងមសវាអនាេ័យ។ ចាំននួេធ្យេបនអនក
ផគរ់ផគង់ផលិរផល និងមសវាអនាេ័យកន ងេយួស្សុក គឺ ៧,៦ មហយីអស្តាទាបបាំផ រគឺមៅតាេមែរតោច់
ស្សោល ជាពិមសសបណាត មែរតភាគខាងមជីង និងភាគឦសាន។ មែរតខដលមៅជិរស្កុងភនាំមពញមាន
េធ្យេភាគែពស់បនចាំនួនអនកផគរ់ផគង់ផលិរផល និងមសវាអនាេ័យកន ងេយួស្សុក ដូចជា មែរតកាំពង់ធ្ាំ 
តាខកវ និងកណាត ល។ ចាំណាយេធ្យេមលីលូេយួកង់គឺស្បមាណ ៣៧.០០០ មរៀល ចាំខណកចាំណាយ
េធ្យេមលីចានបងគន់េយួគឺស្បមាណ ៨៩.០០០ មរៀល។ 

តារាងទី ៧ ៖ ែែឹេសារសមងាបទិននន័យអាជីវកេាអនាេ័យតាេស្សុក គិរតាេមែរត 

មែរត 
ចាំនួន
ស្សុក
សរ ប 

ចាំនួនស្សុកខដល
មានអាជីវកេា/អនក
ផគរ់ផគង់មសវា និង
ផលិរផលអនាេ័យ 

ភាគរយស្សកុ
ខដលមានអាជីវ
កេា/អនកផគរ់
ផគង់មសវា និង
ផលិរផល    
អនាេ័យ 

ចាំនួន 
អាជីវកេា/
អនកផគរ់ផគង់
មសវា និង
ផលិរផល  
អនាេ័យ  

ចាំនួនេធ្យេបនអាជីវកេា/
អនកផគរ់ផគង់មសវា និង
ផលិរផលអនាេ័យកន ង

េួយស្សុក 

បថែលូេយួ
កង់  

បថែចាន 
និងគស្េប
បងគន់ 

របេែអបប
បរមាគិរ
ជាមរៀល 

របេែអបប
បរមាគិរ
ជាមរៀល 

បនាោ យមានជ័យ 9 9 100% 202 22.4 38,000 70,000 
បារ់ដាំបង 14 14 100% 23 1.6 36,000 100,000 
កាំពង់ចាេ 10 10 100% 27 2.7 38,000 82,000 
កាំពង់ឆ្ន ាំង 8 8 100% 79 9.9 30,000 70,000 
កាំពង់សព ឺ 8 7 88% 56 7 23,000 80,000 
កាំពង់ធ្ាំ 8 8 100% 185 23.1 40,000 98,000 
កាំពរ 8 8 100% 33 4.1 28,000 80,000 
កណាត ល 11 11 100% 199 18.1 20,000 80,000 
មក្ខោះក ង 7 5 71% 20 2.9 33,000 110,000 
ស្កមចោះ 6 6 100% 74 12.3 20,000 80,000 
េណឌ លគិរ ី 5 5 100% 8 1.6 60,000 60,000 
ភនាំមពញ 12 12 100% 216 18 50,000 100,000 
ស្ពោះវហិារ 8 3 38% 3 0.4 50,000 40,000 
បស្ពខវង 13 13 100% 26 2 27,000 85,000 
មពាធ្ិ៍សារ់ 6 6 100% 20 3.3 30,000 80,000 
ររនៈគិរ ី 9 7 78% 7 0.8 55,000 65,000 
មសៀេរាប 12 5 42% 11 0.9 35,000 35,000 
ស្ពោះសីហន  4 4 100% 6 1.5 45,000 108,000 
សោឹងខស្រង 5 2 40% 7 1.4 40,000 90,000 
សាវ យមរៀង 8 8 100% 42 5.3 45,000 95,000 
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មែរត 
ចាំនួន
ស្សុក
សរ ប 

ចាំនួនស្សុកខដល
មានអាជីវកេា/អនក
ផគរ់ផគង់មសវា និង
ផលិរផលអនាេ័យ 

ភាគរយស្សកុ
ខដលមានអាជីវ
កេា/អនកផគរ់
ផគង់មសវា និង
ផលិរផល    
អនាេ័យ 

ចាំនួន 
អាជីវកេា/
អនកផគរ់ផគង់
មសវា និង
ផលិរផល  
អនាេ័យ  

ចាំនួនេធ្យេបនអាជីវកេា/
អនកផគរ់ផគង់មសវា និង
ផលិរផលអនាេ័យកន ង

េួយស្សុក 

បថែលូេយួ
កង់  

បថែចាន 
និងគស្េប
បងគន់ 

របេែអបប
បរមាគិរ
ជាមរៀល 

របេែអបប
បរមាគិរ
ជាមរៀល 

តាខកវ 10 10 100% 201 20.1 24,000 45,000 
ឧរតរមានជ័យ 5 5 100% 5 1 30,000 80,000 
ខកប 2 2 100% 3 1.5 45,000 100,000 
បប៉ាលិន 2 2 100% 3 1.5 30,000 80,000 
របូងឃា ាំ 7 7 100% 42 6 30,000 80,000 
សរ ប 197 177 90% 1498 7.6   

 

  

 

រូប ១៥ ៖ ភាគរយស្សុកខដលមានអាជីវកេាអនាេ័យ (ស្កហេ = ទាប, បបរង = ែពស់) 

៣.៤ ទិននន័យ MIS សក្មាប់មផ្នការសរម្មភាពជាតិ/មផ្នការសរម្មភាពលេតត 

តារាងទី ៨ ខាងមស្ក្ខេសមងាបពីសូចនាករទាាំង ៦ សស្មាប់ក្ខរពិនិរយម ងីវញិមលីខផនក្ខរ
សកេាភាពថ្នន ក់ជារិ។ 
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តារាងទី ៨ ៖ ែែឹេសារសមងាបលទធផលពីសូចនាករទាាំង ៦ កន ង MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ 

សូចនាករធារ មចញ មដេីស្គ្ម ចាំណ ចមៅ 
ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

សេទិធផលឆ្ន ាំ 
២០១៨ 

ចាំននួភូេខិដលបានបាំផ សកេាវធិ្សីហគេន៍ដកឹនាាំអន 
វរតអនាេ័យ 

1,900 5,460 5,669 

ចាំននួភូេខិដលបានបញ្ហា ក់សាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់
ពាសវាលពាសក្ខល 

600 1,460 1,785 

ចាំននួភូេគិ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល ខដល
រកាសាា នភាពមនោះសស្មាប់រយៈមពលោ៉ា ងមហាច
ណាស់ ៣ ឆ្ន ាំមស្ក្ខយក្ខរបញ្ហា ក់ 

600 1,300 N/D 

ចាំននួឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទកឹ
សាា រជនបទកន ងខផនក្ខរវនិមិោគឃ ាំ 

60 300 405 

ចាំននួឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខរសស្មាប់ក្ខរមលកី
កេពស់អនាេ័យជនបទកន ងខផនក្ខរវនិមិោគឃ ាំ 

60 300 408 

ចាំននួស្សកុ ខដលមានអាជវីកេា/អនកផគរ់ផគង់ខដលលក់ផ
លរិផល នងិមសវាអនាេ័យកន ងរបេែសេរេយ 

N/D 80 177 

៤.ការពិភារ្ា 

MIS មានសារៈសាំខាន់ណាស់សស្មាប់វស័ិយទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទមដីេបសី្បេូលពិនិរយ
តាេោន និងវាយរបេែសកេាភាពខដលបានមធ្វីម ងីកន ងវស័ិយមនោះមោយស្បសិទធភាពសាំមៅពិនិរយតាេ
ោនក្ខរអន វរតក្ខរង្ហរពាក់ព័នធនឹងទឹកសាា រនិងអនាេ័យជនបទ/ខផនក្ខរសកេាភាពជារិនឹងខចក
រ ាំខលកព័រ៌មាន  ដល់អនកពាក់ព័នធនិងសាធារណជន។  វស័ិយមនោះបានកាំណរ់យកសូចនាករ ៦ ខដល
ស្រូវស្បេូលកន ង MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១។ ទិននន័យ MIS ស្រូវបានបូកសរ បពីបណាត មែរតទាាំងអស់មោយ
ស្កុេក្ខរង្ហរ MIS ទាាំងមៅថ្នន ក់ជារិ និងថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ មោយទទួលបានក្ខរគ្មាំស្ទពីបដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង
អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាល។  មនោះជាមលីកទីេួយខដលមានក្ខរស្បេូលសូចនាករកេាវធីិ្ផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ 
និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យទូទាាំងស្បមទសកេព ជា។ 
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កន ងចាំមណាេភូេិទាាំង ១៤.៤៣៨ ទូទាាំងស្បមទសកេព ជា មានភូេិ ៥.៦៦៩ (៣៩%) ខដលបាន
បាំផ សរចួរាល់។ កន ងមនាោះ មែរតរបូងឃា ាំមានចាំននួភូេិខដលបានបាំផ សមស្ចីនជាងមគ (៧៦៥ ភូេិ) មហយី
មែរតខដលគ្មា នក្ខរបាំផ សគឺស្កុងភនាំមពញ និងមែរតខកប។ ក្ខរបាំផ សមធ្វីម ងីភាគមស្ចីនមោយរោឋ ភិបាល
ផ្ទោ ល់។ អស្តាេធ្យេបនភាពមជាគជ័យកន ងក្ខរបាំផ សសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល គឺ 
៣២% (ចាប់ពីក្ខរបាំផ សរហូរដល់គ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល)។ មែរត ៥ ខដលមានអស្តាភាព
មជាគជ័យែពស់ជាងមគ (ជាង ៤៥%) រេួមាន បនាោ យមានជ័យ កាំពរ កណាត ល សាវ យមរឿង និងបប៉ាលិន 
ចាំខណកមែរតខដលមានអស្តាភាពមជាគជ័យទាបជាងមគ រេួមាន មក្ខោះក ង ស្កមចោះ េណឌ លគិរ ី មពាធ្ិ៍សារ់ 
ស្ពោះសីហន  និងរបូងឃា ាំ (ទាបជាង ១០%)។ ជាេធ្យេ មគស្រូវក្ខររយៈមពល ២០,៤-២១,៦ ខែមរៀងគ្មន  មៅ
ចមនាែ ោះក្ខរបាំផ សរហូរដល់ក្ខរបញ្ហា ក់ពីភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល និងភូេិខដលស្រូវបាន
មផោៀងផ្ទោ រ់សាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល។ 

េិនសូវមានក្ខរខបងខចកថវកិ្ខឃ ាំសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ
ម យី។ ជាទូមៅ ថវកិ្ខទាាំងមនោះស្រូវបានរេួបញ្ចូ លកន ង បសស មហយីជាញឹកញាប់ េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមាន
ក្ខរលាំបាកកន ងក្ខរខបងខចកកញ្ច ប់ថវកិ្ខ។ មែរតខរ ១១ ប៉ា មណាណ ោះខដលមានទិននន័យសតីពីឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខ
សស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ ចាំខណកមែរតមផសងមទៀរគ្មា នទិននន័យ ឬេិនមានឃ ាំខដលខបងខចកថវកិ្ខ
សស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ។ លទធផលគូសបញ្ហា ក់ថ្ន មានឃ ាំ ៤០៥ (២៥%បនឃ ាំសរ ប) ខដលបាន
ខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រជនបទ និងឃ ាំ ៤០៨ (២៥%បនឃ ាំសរ ប) ខដលបានខបងខចក
ថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យ។ មែរតសាំខាន់  ៗ៥ ខដលបានរាយក្ខរណ៍ពីសមាមាស្រែពស់បាំផ របនឃ ាំ
ខដលខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ រេួមាន មែរតស្កមចោះ 
េណឌ លគិរ ីសាវ យមរៀង កណាត ល និងបស្ពខវង។ ក្ខរខបងខចកថវកិ្ខជាេធ្យេសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកសាា រជនបទ
គឺស្បមាណ ២,៣ លានមរៀល/ឃ ាំ/ឆ្ន ាំ ចាំខណកក្ខរខបងខចកថវកិ្ខជាេធ្យេសស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យគឺ
ស្បមាណ ១,៣ លានមរៀល/ឃ ាំ/ឆ្ន ាំ។ 

ស្សុកភាគមស្ចីន (៩០%) មានអនកផគរ់ផគង់ផលិរផល និងមសវាអនាេ័យ។ ចាំនួនេធ្យេបនអនកផគរ់ផគង់
ផលិរផល និងមសវាអនាេ័យកន ងេួយស្សុក គឺ ៧,៦ មហយីអស្តាទាបបាំផ រមានមៅតាេមែរតោច់ស្សោល ជា
ពិមសសបណាត មែរតភាគខាងមជីង និងភាគឦសាន។ មែរតខដលមៅជិរស្កុងភនាំមពញមានេធ្យេភាគែពស់បន
ចាំននួអនកផគរ់ផគង់ផលិរផល និងមសវាអនាេ័យកន ងេួយស្សុក ដូចជា មែរតកាំពង់ធ្ាំ តាខកវ និងកណាត ល។ 
ចាំណាយេធ្យេមលីលូេយួកង់គឺស្បមាណ ៣៧.០០០ មរៀល ចាំខណកចាំណាយេធ្យេមលីចានបងគន់េយួគឺ
ស្បមាណ ៨៩.០០០ មរៀល។ 

 



 

26 
 

៥.រតាារាំងសទុះ បញ្ហាក្បឈម្ និងអនុស្អសន៍ពារ់ព័នធនឹងដំល ើរការ 

៥.១ រតាារាំងសទុះមដលលលើរល ើងលោយក្រុម្ការងារ MIS 

កន ងដាំមណីរក្ខរអន វរត បញ្ហា ស្បឈេ និងកតាត រា ាំងសោោះេយួចាំននួពាក់ព័នធនឹង MIS បានករ់សមាគ ល់ដូច
ខាងមស្ក្ខេ ៖ 

១. េិនសូវមានកាំណរ់ស្តា សតីពីក្ខរបាំផ សសហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យកនែងេក និងក្ខល
បរមិចេទបនសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល 

២. េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទពឹងខផាកោ៉ា ងខាែ ាំងមលីអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលតាេេូលោឋ ន 

៣. គ្មា នកាំណរ់ស្តាទិននន័យបផោកន ងចាស់លាស់ 

៤. េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទេិនសូវយល់ដឹងពីគាំរូឯកសារបញ្ចូ លទិននន័យ និងនិយេន័យ 

៥. មានកាំហ សឆគងកន ងគាំរូឯកសារបញ្ចូ លទិននន័យ 

៦. េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទេិនអាចខសវងរក ឬខញកឃ ាំខដលបានខបងខចកថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរផគរ់ផគង់
ទឹកសាា រជនបទ និងថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យ មស្ពាោះថវកិ្ខមនាោះស្រូវបានបងកប់
កន ងកញ្ច ប់ថវកិ្ខសងគេកិចច/មសវាសងគេ។ 

៧. ក្ខលវភិាគស្រួរគ្មន នឹងបថៃមធ្វីយ ទធនាក្ខរមបាោះមឆ្ន រ និងបថៃឈប់សស្មាក 

៨. មានក្ខររាយក្ខរណ៍ពីបញ្ហា ស ែភាព និងបមចចកមទស។  

៥.២ បញ្ហាក្បឈម្ និងលោបល់ក្ត ប់មដលលលើរល ើងលោយអនរលក្បើក្បាស់ MIS 
និងអនរចូលរួម្រនុងសកិាាស្អលា 

មៅមពលបញ្ច ប់សិក្ខា សាលាឆែ ោះបញ្ហច ាំង MIS ស្បចាាំឆ្ន ាំ អនកចូលរេួ ៥៩ នាក់េកពីរោឋ ភិបាល
ជារិ រោឋ ភិបាលថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ និងបដគូេិនខេនរោឋ ភិបាល បានផតល់មោបល់ស្រ ប់សតីពីដាំមណីរក្ខរ 
ក្ខរស្បេូលទិននន័យ និងចាំណ ចខកលេាសស្មាប់ MIS មៅបថៃអនាគរ។ រូបខាងមស្ក្ខេផតល់ែែឹេសារសមងាប
សតីពីមោបល់ស្រ ប់ ខដលស្រូវបានស្បេូលជាអនាេិកពីក្ខរអមងករអនឡាញ (Mentimeter)។ 
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ែា ាំយលព់ីអរាស្បមោជន៍បន
ក្ខរមស្បីស្បាស ់MIS។ 

ែា ាំយលច់ាសព់ដីាំមណីរក្ខរ 
MIS ឆ្ន ាំ ២០១៨។ 

គាំរូឯកសារ MIS ង្ហយ
ស្សួលមស្បីស្បាស។់ 

ក្ខរគ្មាំស្ទមោយស្កសួង
អភិវឌ្ឍនជ៍នបទសស្មាប ់

MIS គឺស្គប់ស្គ្មន់។ 

ក្ខរគ្មាំស្ទមោយអងគក្ខរេនិ
ខេនរោឋ ភិបាលសស្មាប់ 

MIS គឺស្គប់ស្គ្មន់។ 

រូប ១៦ ៖ ទសសនៈរបស់អនកចូលរេួសតីពី MIS ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ជាទូមៅ អនកមឆែីយរបយល់ថ្ន ពួកមគយល់ពីអរាស្បមោជន៍បនក្ខរមស្បីស្បាស់ MIS គាំរូឯកសារង្ហយ
ស្សួលមស្បីស្បាស់ និងមានអារេាណ៍អពយស្កឹរយចាំមពាោះក្ខរយល់ដឹងពីដាំមណីរក្ខរ MIS (រូប ១៦)។ 

ជាេយួគ្មន ផងខដរ អនកមឆែីយរបយល់ថ្ន មានក្ខរគ្មាំស្ទស្គប់ស្គ្មន់ពីស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងអងគក្ខរ
េិនខេនរោឋ ភិបាល។ ចាំណ ចមនោះគូសបញ្ហា ក់ថ្ន ចាាំបាច់ស្រូវមានក្ខររស្េង់ទិស និងក្ខរខចករ ាំខលកព័រ៌មាន
ក្ខន់ខរចាស់សតីពីមគ្មលបាំណង និងដាំមណីរក្ខរសស្មាប់ MIS។ 

ខផនកលាំបាកៗបាំផ របនដាំមណីរក្ខរ MIS ខដលមលីកម ងីមោយអនកមឆែីយរប ៥៩ នាក់ រេួមាន
ក្ខរគូសខផនទី និងក្ខរស្បេូលព័រ៌មាន បនាោ ប់េកគឺក្ខរបាំមពញគាំរូឯកសារ excel (រូប១៧)។ ខផនកខដល
េិនសូវលាំបាក (ង្ហយស្សួលបាំផ រ) គឺក្ខរសមងាបលទធផល និងក្ខរសស្េបសស្េួលអនកពាក់ព័នធ។ មៅបថៃ
អនាគរ ស្កុេក្ខរង្ហរ MIS គរួពស្ងីកដាំមណីរក្ខរគូសខផនទី ផតល់ក្ខរខណនាាំចាស់លាស់សតីពីក្ខរស្បេូល
ទិននន័យ និងធានាថ្ន េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានសេរាភាពមស្បីស្បាស់កេាវធីិ្ Microsoft Excel។ 
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ធត្ើអនកយ់យ៉ាងណាចំធពាោះការធើកធ ើងខាងធម្រកាម?
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ទំងស្សុង

មិនយ់ស្សប
ដាច់ខាត្
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ក្ខរយលព់ ី
សូចនាករ 

ក្ខរស្បេូល
ព័រ៌មាន 

ក្ខរសស្េប
សស្េួលអនកពាក់

ព័នធ 

ក្ខរមលីកទឹកចិរត
សហក្ខរ ីឬ

ស្បធានស្គប់ស្គង 

ក្ខរបាំមពញគាំរូឯក
សារ Excel 

ក្ខរសមងាប
លទធផល 

ក្ខរពិនិរយមផោៀង
ផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាព 

ក្ខរគូស
ខផនទ ី

រូប ១៧ ៖ បទពិមសាធ្ន៍របស់អនកចូលរេួសតីពីដាំមណីរក្ខរ MIS 

កន ងចាំមណាេសូចនាករទាាំង ៦ ខដលបានស្បេូលកន ង MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ១ ទិននន័យសតីពីកេាវធីិ្
សហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យតាេភូេិ និងភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល គឺង្ហយស្សួល
ស្បេូលបាំផ រសស្មាប់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (រូប ១៨)។  មនោះគឺមោយសារខរពកួមគមានដាំមណីរក្ខរករ់ស្តា
សូចនាករទាាំងមនោះស្សាប់។ ផោ យមៅវញិ សូចនាករសតីពីនិរនតរភាពបនភូេិគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាល
ពាសក្ខល និងសូចនាករសតីពីថវកិ្ខឃ ាំ គឺលាំបាកស្បេូលបាំផ រ មោយសារខរេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគ្មា ន
ព័រ៌មាន ឬដាំមណីរក្ខរបផោកន ងសស្មាប់មគ្មលបាំណងទាាំងមនោះ។   
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ធត្ើខផនកណាននដំធ ើ រការMIS ខដំបាកបំផុត្?

សមាគ ់៖អនកធ្លើយត្បអាចធរ ើសចធមលើយបាន៣។
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កេាវធិ្ីសហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ

តាេភូេិ (%) 
ភូេគិ្មា នក្ខរ
បមនាោ បង់
ពាសវាល
ពាសក្ខល 

(%) 

ភូេិខដលរកាបាន
សាា នភាពគ្មា នក្ខរ
បមនាោ បងព់ាសវាល
ពាសក្ខល (%) 

ថវកិ្ខឃ ាំ
សស្មាប់ក្ខរ
មលីកកេពសអ់
នាេ័យ 

ថវកិ្ខឃ ាំសស្មាប់
ក្ខរផគរ់ផគង់ទកឹ 

អាជីវកេាអនាេយ័តាេ
ស្សុក 

រូប ១៨ ៖ បទពិមសាធ្ន៍របស់អនកចូលរេួសតីពីក្ខរស្បេូលទិននន័យ 

សកេាភាព ឬក្ខរគ្មាំស្ទខដលអនកមស្បីស្បាស់ MIS ខរងមលីកម ងីមដីេបឱី្យក្ខរអន វរត MIS ដាំណាក់ក្ខលទី 
២ ក្ខន់ខរង្ហយស្សលួ រេួមាន ៖ 

 មរៀបចាំវគគបណត ោះបណាត លក្ខន់ខរមស្ចីនសតីពីក្ខរបញ្ចូ ល និងស្គប់ស្គងទិននន័យ ក្ខរគូសខផនទី 
Excel និងក្ខរអន វរតបខនាេសស្មាប់ក្ខរបញ្ចូ លទិននន័យ 

 កាំណរ់សតង់ោរឧបករណ៍ស្បេូលទិននន័យ និងសរមសរចាស់ពីសូចនាករ 
 ផតល់មសាហ  យមធ្វីដាំមណីរដល់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកន ងក្ខរស្បេូល/ពិនិរយទិននន័យ 
 ឧបករណ៍ជាក់លាក់សស្មាប់ក្ខរស្បេូលទិននន័យ (ឧ. មសៀវមៅបញ្ា ីអនាេ័យ និងទឹកតាេភូេិ) 
 ផតល់ក ាំពយូទ័រដល់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
 ស្គប់ស្គងក្ខរស្បេូលទិននន័យតាេរយៈមវទិក្ខអនឡាញ 
 អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលមលីកទឹកចិរតស្កុេ MIS។ 

៥.៣ រលបៀបលក្បើក្បាសទ់ិននន័យ MIS រនង្ម្រ 

មស្ក្ខយបញ្ច ប់សិក្ខា សាលាឆែ ោះបញ្ហច ាំង MIS ស្បចាាំឆ្ន ាំ អនកចូលរេួស្រូវបានសួរពីអរាស្បមោជន៍បន
ក្ខរមស្បីស្បាស់ MIS។ 
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ធត្ើសូចនករមួយណាខដងាយស្សួម្របមូទិននន័យបំផុត្?

សមាគ ល់ ៖ អនកមឆែីយរប អាច មរសីចមេែីយ បាន ២។
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កន ងចាំមណាេអនកមឆែីយរប ៥៩ នាក់ ក្ខរមស្បីស្បាស់ទូមៅបនគាំរូឯកសារ MIS និងទិននន័យពាក់ព័នធគឺសស្មាប់
ក្ខរពិនិរយម ងីវញិមលីខផនក្ខរសកេាភាពមែរត និងក្ខរមរៀបចាំខផនក្ខរសកេាភាពមែរតទី ២ (រូប១៩)។ 
អនកមឆែីយរប ១៧ នាក់ (២៩%) និោយថ្ន ពួកមគេិនបានមស្បីស្បាស់ទិននន័យ MIS ម យី មហយីអនក
មឆែីយរប ៩ នាក់ (១៥%) បានមស្បីស្បាស់ទិននន័យទាាំងមនោះសស្មាប់បមងកីរែែឹេសារសមងាបពីក្ខរផគរ់ផគង់
ទឹកកន ងមែរត ថវមីបីមានសូចនាករខរេយួពាក់ព័នធនឹងក្ខរផគរ់ផគង់ទឹកកតី។ 

 

      

រូប ១៩ ៖ រមបៀបមស្បីស្បាស់ MIS មោយអនកចូលរេួកន ងសិក្ខា សាលាឆែ ោះបញ្ហច ាំង 

៥.៤ អនុស្អសន៍សក្មាប់ការមរលម្អ MIS លៅម្ថៃអនារត 

ខផាកមលីមោបល់ស្រ ប់ពីស្កុេក្ខរង្ហរ MIS និងអនកចូលរេួកន ងដាំមណីរក្ខរ MIS មៅថ្នន ក់ជារិ 
និងថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ អន សាសន៍សស្មាប់ក្ខរខកលេា MIS រេួមាន ៖ 

១. ផតល់ក្ខររស្េង់ទិសក្ខន់ខរចាស់លាស់សតីពីមគ្មលបាំណង និងដាំមណីរក្ខរ MIS ដូចជា 
ស្ក្ខហវបង្ហា ញសស្មាប់ជាឯកសារមោងរបស់អនកចូលរេួ 

២. ក្ខរកាំណរ់ចាស់ពីសូចនាករនីេយួៗ និងរមបៀបស្បេូលសូចនាករនីេយួៗ 
៣. ក្ខរខណនាាំចាស់លាស់ សតីពីរមបៀបរាយក្ខរណ៍ពីថវកិ្ខឃ ាំសស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ 

និង អនាេ័យ មោយខ កពីថវកិ្ខមសវាសងគេ 
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ធត្ើអនកបានធម្របើម្របាស់គំរឯូកស្ថរនិងទិននន័យMIS សម្រមាប់ធគ្មបំ ងអវីែលោះ?

សមាគ ់៖អនកធ្លើយត្បអាចធរ ើសចធមលើយបាន៦។

មិនបានធម្របើម្របាស់ ធ វើបចចុបបននភាពការ
ពិនិត្យធ ើងវញិធើ
ខផនការសកមាភាព
ធែត្តទី១ 

ធរៀបចំខផនការ
សកមាភាព
ធែត្តទី២ 

ធ វើបចចុបបននភាពវឌ្ឍនភាព
ដ់ម្រកុមការងារ
បធចចកធទសថ្នន ក់ធែត្ត 

បធងកើត្ែលឹមស្ថរ
សធងេបសតីពី
ស្ថា នភាពអនម័
យថ្នន ក់ធែត្ត 

បធងកើត្ែលឹមស្ថរសធងេបសតីពីស្ថា នភាព
ផគត់្ផគង់ 
ទឺកថ្នន ក់ធែត្ត 
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៤. ជាំរ ញឱ្យអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលេូលោឋ ន និងអនកពាក់ព័នធកន ងស្កុេក្ខរង្ហរថ្នន ក់មែរត
គ្មាំស្ទដល់គណៈស្កុេក្ខរង្ហរ MIS ថ្នន ក់មែរតឱ្យទទលួបានទិននន័យមានស្សាប់ មស្ក្ខេ
ក្ខរស្គប់ស្គង និងចារ់ខចងមោយេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

៥. ពស្ងឹងសេរាភាព និងក្ខរយល់ដឹងរបស់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសតីពីកេាវធីិ្ Excel និង
ក្ខរមស្បីស្បាស់គាំរូឯកសារបញ្ចូ លទិននន័យខដលមសនីម ងីសស្មាប់ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ២ 

៦. មធ្វីឱ្យដាំមណីរក្ខរគូសខផនទីលទធផលមានលកាណៈសាេញ្ញ 
៧. កាំណរ់រក និងមស្បីស្បាស់យនតក្ខរមលីកទឹកចិរតស្កុេ MIS ជាពិមសសថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិកន ង

ក្ខរសស្េបសស្េួល ស្បេូល និងរាយក្ខរណ៍ពីទិននន័យមៅតាេលកាែណឌ បនក្ខរពិនិរយ
ម ងីវញិមលីវឌ្ឍនភាពខផនក្ខរសកេាភាពមែរតស្បចាាំឆ្ន ាំ (ក្ខរគ្មាំស្ទោ៉ា ងខាែ ាំងក្ខែ ពីស្កុេ
ក្ខរង្ហរថ្នន ក់មែរត)។ 

មស្ៅពីអន សាសន៍សស្មាប់ខកលេា MIS មគអាចមស្បីស្បាស់លទធផលរកមឃញីសស្មាប់ខកលេាក្ខរ
អន វរតកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យ និងវឌ្ឍនភាពបនខផនក្ខរសកេាភាពជារិ/ខផនក្ខរសកេាភាពមែរត។ 
ចាំណ ចសាំខាន់ៗខដលស្រូវខកលេា និងសកេាភាពតាេោនបនត មានបង្ហា ញកន ងតារាងទី ៩។ 

តារាងទី ៩ ៖ ចាំណ ចស្រូវខកលេាកន ងក្ខរមរៀបចាំកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យជនបទ  
មោយខផាកមលីលទធផល MIS 

ចាំណ ចសាំខាន់ៗខដលស្រូវខកលេា 
ខផនកខដលគ្មាំស្ទមោយស្កុេរង ស្កុេក្ខរង្ហរបមចចកមទស បដគូ

អភិវឌ្ឍន៍/អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាល 

បមងកនីអស្តាមជាគជ័យចមនាែ ោះក្ខរបាំផ ស នងិសាា នភាពគ្មា ន
ក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល  

ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ -  ស្កុេសហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ 
(CLTS) 

មស្បសី្បាស់មពលមវលាក្ខន់ខរែែចីមនាែ ោះក្ខរបាំផ ស នងិសាា ន
ភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល 

ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ -  ស្កុេសហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ 
(CLTS) 

រកា នងិវាសខ់វងនរិនតរភាពសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់
ពាសវាលពាសក្ខលរយៈមពល ៣ ឆ្ន ាំ  

ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ -  ស្កុេសហគេន៍ដឹកនាាំអន វរតអនាេ័យ
(CLTS) 

បមងកនីចាំននួឃ ាំ នងិទាំហាំថវកិ្ខសស្មាប់កេាវធិ្ទីកឹសាា រ នងិ 
អនាេ័យ 

MRD – ក្ខរខសវងរកក្ខរគ្មាំស្ទ 

ទាក់ទាញអនកផគរ់ផគង់ផលិរផល នងិមសវាអនាេ័យក្ខន់ខរ
មស្ចនីខដលអាចក្ខរ់បនាយរបេែ នងិបាំមពញរស្េវូក្ខរ  

ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, វស័ិយឯកជន/អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបា
លខដលពាក់ព័នធនឹងខផនកផគរ់ផគង់ (iDE, WaterSHED, EMW) 

៥.៥ មផ្នការបនាាប់ និង MIS ដំណារ់កាលទី ២ 
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បនាោ ប់ពីក្ខរបញ្ច ប់ខផនក្ខរសកេាភាពជារិទី ២ នឹងមានក្ខរអន វរត MIS ដាំណាក់ក្ខល
ទី ២។ សស្មាប់សូចនាករេួយកន ងខផនក្ខរសកេាភាពជារិ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ២ នឹងស្បេូល
ទិននន័យសតីពី សូចនាករកន ងខផនក្ខរសកេាភាពជារិទី ២ ោ៉ា ងមហាចណាស់ ៥០%។ ខផនក្ខរក្ខរង្ហរ 
និងថវកិ្ខសស្មាប់ MIS ដាំណាក់ក្ខលទី ២ កាំព ងស្រូវបានបមងកីរម ងី និងអន េ័រ។ 

៦.លសចរតីសននិោាន 

ដាំណាក់ក្ខលដាំបូងបនក្ខរអន វរត MIS សស្មាប់កេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យខដលដឹកនាាំមោយ
ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស្រូវបានបញ្ច ប់មោយមជាគជ័យ។ ព័រ៌មានខដលស្បេូលបានមោយមស្បីស្បាស់រចនាស
េព័នធថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិរបស់ស្កសួង បានផតល់ទិននន័យទូទាាំងស្បមទសសតីពីសូចនាករសាំខាន់ៗទាាំង ៦ សស្មាប់
ក្ខរផគរ់ផគរ់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ និងបានផតល់ធារ ចូលដ៏មានរបេែសស្មាប់ក្ខរពិនិ
រយម ងីវញិមលខីផនក្ខរសកេាភាពជារិសស្មាប់កេាវធីិ្ផគរ់ផគរ់ទឹកសាា រ និងក្ខរមលីកកេពស់អនាេ័យជនបទ 
២០១៤-២០១៨។ ដូចមានមរៀបរាប់កន ងរបាយក្ខរណ៍មនោះ មានចាំណារ់ក្ខរជាមស្ចីនខដលស្កសួង និងវស័ិ
យមនោះអាចចារ់វធិានក្ខររេួគ្មន មដីេបពីស្ងឹង និងពស្ងីក MIS មៅបថៃអនាគរកន ងមគ្មលបាំណងោក់បញ្ចូ លសូច
នាករពីខផនក្ខរសកេាភាពជារិ និងមធ្វីឱ្យទិននន័យខដលស្បេូលបានក្ខន់ខរផតល់ភាពង្ហយស្សួល និងមាន
ស្បមោជន៍។ ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសងឃេឹថ្ន បដគូ និងអនកពាក់ព័នធកន ងវស័ិយមនោះនឹងបនតសហក្ខរគ្មាំស្ទ
ដល់ស្បព័នធមនោះ មដីេបខីស្បក្ខែ យមៅជាឧបករណ៍ដ៏សាំខាន់សស្មាប់ក្ខរស្គប់ស្គងព័រ៌មានកន ងវស័ិយទឹកសាា រ 
និងអនាេ័យជនបទ។ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័នធ 



 

I 
 

ឧបសម្ព័នធ ១ ៖ ការពិនតិ្យលផ្ទៀងផ្ទាត់សុក្រឹតភាព MIS/ការពិនិត្យដល់ទីតំាង 

មដីេបធីានាទិននន័យស្បកបមោយគ ណភាព ស្កុេ MIS បានមធ្វីក្ខរពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាព/
ក្ខរពិនិរយដល់ទីតាាំងមៅតាេបណាត មែរតទាាំងអស់ កន ងមគ្មលបាំណងស្រួរពិនិរយក្ខរបាំមពញទិននន័យភាព
ស្រឹេស្រូវ និងស្បភពទិននន័យ។ 

លរលបំ ង 

១. មរៀបចាំបទសមាភ សន៍ជាេយួេស្រនតីតាេទីតាាំង   ខដលពាក់ព័នធនឹងក្ខរស្បេូល  និងបញ្ចូ ល
ទិននន័យ។ បទសមាភ សន៍ស្រូវបានមធ្វីម ងីជាេយួប គគលិកមៅតាេទីតាាំងខដលពាក់ព័នធ
នឹងក្ខរស្បេូល និងបញ្ចូ លទិននន័យ។ បទសមាភ សន៍ទាាំងមនោះបានផតល់ឱ្ក្ខសដាំបូង
បងាស់ឱ្យស្កុេពិនិរយម ងីវញិខសវងយល់ពីដាំមណីរក្ខរស្បេូល និងរាយក្ខរណ៍ទិននន័យ
មៅតាេសាា ប័ននីេយួៗ។ សាំណួរ និងបញ្ហា តាេោនសាំខាន់ៗខដលបានរកមឃញី គរួ
មលីកម ងីកន ងមពលសមាភ សន៍។ 

២. សមងករមេីលក្ខរស្បេូលទិននន័យ ៖ ក្ខរពណ៌នាពីក្ខរករ់ស្តាក្ខរអន វរត ក្ខររកបាន ក្ខរ
បាំមពញទិននន័យ និងភាពស្រឹេស្រូវបនស្បភពឯកសារ។ 

៣. ពិនិរយទិននន័យថ្នន ក់ឃ ាំ និងស្សុកតាេរយៈក្ខរកាំណរ់យកឃ ាំេយួចាំននួជាភាគសាំណាក
សស្មាប់មែរតនីេយួៗ ជាពិមសសកន ងករណីសងសយ័។ 

ឯរស្អរចំបាច់ 

១. គាំរូឯកសារ/កស្េងសាំណួរខដលង្ហយស្សួលមស្បីស្បាស់ 
២. បញ្ា ីស្រួរពិនិរយសស្មាប់ពិនិរយក្ខរបាំមពញទិននន័យ និងភាពស្រឹេស្រូវបនក្ខរស្បេូល 

បញ្ចូ ល និងករ់ស្តាទិននន័យ។ 
សកេាភាពមៅថ្នន ក់ជារិ 

 កាំណរ់រកអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលបដគូសាំខាន់ៗខដលផតល់ជាំនយួហរិញ្ញវរា  ឬជាំនយួឥរ
សាំណងដល់អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលតាេេូលោឋ ន 

 ស្បេូលកាំណរ់ស្តាលេាិរមានស្សាប់ពីអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលទាាំងមនាោះពាក់ព័នធនឹង
ទិននន័យបនក្ខរបាំផ ស និងសាា នភាពគ្មា នក្ខរបមនាោ បង់ពាសវាលពាសក្ខល 

 មរៀបចាំគាំរូឯកសារសតង់ោរសស្មាប់ភាា ប់ជូនអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលបដគូ មដីេបបីង្ហា ញពី
ស្បមភទទិននន័យខដលស្កុេ MIS ចង់បាន 

 ផតល់ព័រ៌មានដល់អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលបដគូសតីពីប គគលគរួទាំនាក់ទាំនង និងមពលមវលា
បញ្ច ប់ដាំមណីរក្ខរ (turnaround time) 

 



 

II 
 

 ពិនិរយម ងីវញិមលីកាំណរ់ស្តាខដលទទលួបានពីអងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាលបដគូ និងមធ្វីក្ខរ
បញ្ហា ក់មៅតាេភាពចាាំបាច់ េ នមពលពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពទិននន័យ 

 មធ្ៀបេូលោឋ នទិននន័យ MIS មៅនឹងកាំណរ់ស្តារបស់អងគក្ខរេិនខេនរោឋ ភិបាល រចួមធ្វី
បចច បបននភាព 

 បូកសរ បទិននន័យកន ងេូលោឋ នទិននន័យេួយបនាោ ប់ពីក្ខរពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់មៅស្គប់មែរតទាាំងអស់ 
 កាំណរ់រកព័រ៌មានជាក់លាក់ខដលស្រូវមផោៀងផ្ទោ រ់ ដូចជា ទិននន័យស្រួរគ្មន  ក្ខររាប់េិនបាន
ស្គប់ចាំនួន ទស្េង់េិនសេស្សប របេែមមាឃៈ”។ល។ 

សកេាភាពមៅថ្នន ក់មស្ក្ខេជារិ 

សាំណួរទាាំងអស់កន ងតារាងខាងមស្ក្ខេនឹងស្រូវបានមស្បីស្បាស់ជាស្រីវស័ិយសស្មាប់ឱ្យស្កុេ MIS 
របស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សមាភ សន៍េស្រនតីេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឬអនកពាក់ព័នធ និងបាំមពញឧបករណ៍
ស្បេូលទិននន័យសស្មាប់សូចនាករថ្នន ក់ភូេិ។ 

ភាពស្រឹេស្រវូ ក្ខរបាំមពញទិននន័យ ស្បភពទិននន័យ 

 មរីអនកយល់ោ៉ា ងណាចាំមពាោះ
ភាពស្រឹេស្រូវបនទិននន័យ? 

 មរីអនកយល់ោ៉ា ងណាចាំមពាោះ
គាំរូឯកសារបចច បបនន? 

 មរីខផនកណាេយួបនក្ខរស្បេូល
ទិននន័យខដលអនកយល់ថ្ន
លាំបាកបាំផ រមៅមពលបាំមពញ
គាំរូឯកសារមនោះ? 

 មរីអនកមានមោបល់ និងអន 
សាសន៍អវីែែោះសស្មាប់ក្ខរខក
លេាមៅបថៃអនាគរ? 

 មរីមានបារ់ទិននន័យ ឬមទ? 
ស្បសិនមបីមាន សូេស្បាប់េូល
មហរ ។ 

 មផោៀងផ្ទោ រ់របេែខដលបារ់ ឬ
សងសយ័ ខដលបានកាំណរ់រក
មៅថ្នន ក់ជារិ។ 

 មរីមានកាំណរ់ស្តាព័រ៌មាន
សេស្សបខដលមឆែីយរបនឹង
ឧបករណ៍ស្បេូលទិននន័យ 
ឬមទ? 
 
ស្បសិនមបីមាន សូេបង្ហា ញ
កាំណរ់ស្តាទាាំងមនាោះ។ 
 
ស្បសិនមបីគ្មា ន មរីអនកទទលួ
បានព័រ៌មានទាាំងមនាោះមោយ
រមបៀបណា? 

សកេាភាពមៅថ្នន ក់ឃ ាំ និងស្សកុ 

សាំណួរទាាំងអស់កន ងតារាងខាងមស្ក្ខេនឹងស្រូវបានមស្បីស្បាស់ជាស្រីវស័ិយសស្មាប់ឱ្យស្កុេ MIS 
របស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សមាភ សន៍ស្កុេស្បឹកាឃ ាំ ឬអនកពាក់ព័នធ មដីេបមីផោៀងផ្ទោ រ់ទិននន័យ និងរបេែ
សស្មាប់សូចនាករថ្នន ក់ឃ ាំ និងស្សុក។ 
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 មរីមានព័រ៌មានខដលមឆែីយរបនឹងសូចនាករថ្នន ក់ឃ ាំ និងស្សុក ឬមទ? 
 ស្បសិនមបីមាន សូេមផោៀងផ្ទោ រ់របេែទាាំងមនាោះជាេយួកាំណរ់ស្តា MIS មដីេបឱី្យស ីសង្ហវ ក់
គ្មន  

 ស្បសិនមបីគ្មា ន មរីមគអាចទទលួបានស្បមភទព័រ៌មានទាាំងមនាោះមោយង្ហយស្សួល និងអាច
មជឿទ កចិរតបានែពស់បាំផ រពីស្បភពណា? 

 មរីស្បមភទទិននន័យកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និងអនាេ័យអវីែែោះខដលកាំព ងស្បេូលមោយអាជាា ធ្រ
ស្សុក និងឃ ាំ? 

 មរីទិននន័យទាាំងមនោះស្រូវបានស្បេូលញឹកញាប់ប៉ា ណាណ ? មោយនរណា? 
 មរីមានក្ខរមលីកទឹកចិរតដល់ក្ខរស្បេូលទិននន័យ ឬមទ? 

ការលផ្ទៀងផ្ទាត់ 

ជាំហាននានាកន ងក្ខរសមងករមេីលក្ខរបាំមពញទិននន័យ ឬក្ខររកបានកាំណរ់ស្តាសស្មាប់សូចនាករ
ទាាំង ៦ ភាពស្រឹេស្រូវបនក្ខរបញ្ចូ លទិននន័យ ៖  

១. សួរេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ជាពិមសសប គគលិកខដលពាក់ព័នធនឹងក្ខរស្បេូល និងបញ្ចូ ល
ទិននន័យ) នូវសាំណួរេយួចាំននួមដីេបខីសវងយល់ពី ៖ 
ក. សាា នភាពរបស់មែរត ដាំមណីរក្ខរ/វធីិ្សាស្រសតកន ងក្ខរទទលួបានទិននន័យ ស្បភព

ទិននន័យ។ គរួករ់សមាគ ល់ថ្ន ទិននន័យខដលរាំណាងឱ្យមែរតទាាំងេូលេិនខេន
ស្គ្មន់ខរជាសកេាភាពរបស់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមនាោះមទ។ 

ែ. មរីមានក្ខរបារ់ទិននន័យ ឬព័រ៌មានឬមទ? ស្បសិនមបីមាន មរីជាទិននន័យ ឬ
ព័រ៌មានអវីែែោះ? មហរ អវី? 

គ. ភាពស្រឹេស្រូវបនទិននន័យ ៖ សួរក្ខរយល់មឃញីរបស់េនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង
េូលមហរ ។ 

ឃ. មរីមានគ ណសេបរតិ និងគ ណវបិរតិអវីែែោះកន ងក្ខរស្បេូលទិននន័យ MIS បចច បបនន។ 
ង. មរីមានចាំណ ចខកលេាអវីែែោះមលីក្ខរបាំមពញទិននន័យ និងភាពស្រឹេស្រូវបនទិននន័យ

បចច បបនន? 

២. បញ្ហា ក់ពីសាំណួរេយួចាំនួនកន ងមពលផតល់ស ពលភាព មោយមស្បីស្បាស់ឯកសារមានស្សាប់ 
ស្បសិនមបីមាន។ (សមាគ ល់ ៖ ស្រូវមរៀបចាំបញ្ា ីសាំណួរ/កាំហ សឆគងខដលរកមឃញីកន ងមពល
ពិនិរយមផោៀងផ្ទោ រ់ស ស្កឹរភាពមៅស្កុងភនាំមពញមដីេបឱី្យមយងីអាចបញ្ហា ក់បានចាស់)។ 

៣. ឱ្យេនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទផតល់មោបល់ស្រ ប់សតីពី MIS បចច បបនន ៖ 

ក. មរីគាំរូឯកសារ/កស្េងសាំណួរ MIS បចច បបនន ង្ហយស្សួលមស្បីស្បាស់ ឬមទ? មហរ អវី? 
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ែ. មរីអនកយល់ចាស់កស្េិរណាពីពាកយមពចន៍/ទសសនាទាន ខដលមស្បីស្បាស់កន ង
គាំរូឯកសារ/កស្េងសាំណួរ MIS បចច បបនន? មហរ អវី? 

គ. មរីអនកមានមោបល់ និងអន សាសន៍អវីែែោះសស្មាប់ក្ខរខកលេា? 

៤. តារាងស្រួរពិនិរយសស្មាប់ក្ខរសមងករតាេោន 

៥. ច ោះពិនិរយដល់ស្សុក ឬឃ ាំេយួចាំននួ និងករ់ស្តាពីសាា នភាពថ្នមរីអាជាា ធ្រស្សុក ឬអាជាា ធ្រ
ឃ ាំមានទិននន័យសតីពីសូចនាករទាាំង ៦ មនោះ ឬមទ។ 
ក. ស្បសិនមបីមាន មរីទិននន័យទាាំងមនាោះស ីសង្ហវ ក់គ្មន នឹងទិននន័យ MIS ឬមទ? 
ែ. ផារភាា ប់នឹង MIS មៅបថៃអនាគរ ៖ មរីមានទិននន័យសតីពីកេាវធីិ្ទឹកសាា រ និង 

អនាេ័យអវីែែោះ ខដលស្បេូលមោយអាជាា ធ្រស្សុក និងឃ ាំ? មរីពួកមគស្បេូល
ទិននន័យទាាំងមនោះមោយរមបៀបណា និងញឹកញាប់ប៉ា ណាណ ? មោយនរណា? មរី
មានក្ខរមលីកទឹកចិរតដល់ក្ខរស្បេូលទិននន័យឬមទ? (អាចមោងតាេេូលោឋ ន
ទិននន័យឃ ាំ និងក្ខរគ្មាំស្ទដល់ក្ខរស្បេូលទិននន័យសតីពីទឹកសាា រ និងអនាេ័យជា
ស្បចាាំមផសងមទៀរ ពីសាា ប័នបផោកន ង និងខាងមស្ៅ)។  
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ឧបសម្ព័នធ ២ ៖ រក្ម្ងសំ ួរសក្មាប់ការផ្តល់សុពលភាព/ការចុុះតាម្ទីតាំង 

 

មែរត Province៖         បថៃ ខែ ឆ្ន ាំ Date:
  

I- ជាំនបួជាេយួ PDRDs 

១ .ភាពស្រឹេស្រវូ (Accuracy) 

១.១ មរីអនកយល់មឃញីោ៉ា ងណាចាំមពាោះភាពស្រឹេស្រូវបនទិននន័យខដលបានបញ្ាូ នេកស្កុេក្ខរង្ហរស្គប់ស្គង 
ទិននន័យថ្នន ក់ជារិមពលកនែងមៅថាីៗមនោះ? 
What is your perception for accuracy of data? 

១.២ មរីអនកយល់មឃញីោ៉ា ងណាចាំមពាោះទស្េង់បាំមពញពរ៌មានទាាំងមនោះ?  
How do you think about the current template?  

១.៣ មរីខផនកណាេយួមៅកន ងទស្េង់បាំមពញទិននន័យខដលអនកយល់ថ្នមានក្ខរលាំបាក កន ងអាំ  ងមពល
បញ្ចូ លទិននន័យ? 
 What part of the data collection tools do you think most difficult when completing the 
template? 

☐ទិននន័យថ្នន ក់ភូេិ, ☐ ទិននន័យថ្នន ក់ឃ ាំ, ☐ ទិននន័យថ្នន ក់ស្សុក 

េូលមហរ ៖  

១.៤ មរីអនកមានមោបល់ ឬអន សាសន៍ខបបណា មដីេបខីកលេាទស្េង់បាំមពញទិននន័យទាាំងមនោះ ឱ្យមាន
ភាពស្បមសីរម ងីសស្មាប់មពលមស្ក្ខយៗមទៀរ?  
What are your suggestions and recommendations for future improvement?  

 ២ .ក្ខរបាំមពញទិននន័យ (Completeness)  

២.១ មរីមានពរ៌មានណាែែោះ ខដលអនកេិនបានបាំមពញកន ងទស្េង់ទិននន័យ? មបីសិនជាមាន មរីេកពី
េូលមហរ អវ?ី  
Is there any missing data? If yes, please provide reasons.  

☐ ទិននន័យថ្នន ក់ភូេិ, ☐ ទិននន័យថ្នន ក់ឃ ាំ, ☐ ទិននន័យថ្នន ក់ស្សុក, ☐ បានបាំមពញស្គប់ 

េូលមហរ ៖  
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២.២ បង្ហា ញបញ្ា ីទិននន័យខដលស្កុេក្ខរង្ហរស្គប់ស្គងទិននន័យថ្នន ក់ជារិបានរកមឃញីថ្ន មានក្ខរសងសយ័ េិន
ស្រឹេស្រូវ បារ់បង់ សូេមធ្វីក្ខរបញ្ហា ក់ មផោៀងផ្ទោ រ់ ឱ្យបានចាស់។  

Verify the missing or suspect values that already identified at National level 

សននិោឋ ន ៖ 

៣ .ស្បភពទិននន័យ (Source of data) 

៣.១ មរីអនកបានស្បភពទិននន័យេកពីណា មដីេបបីញ្ចូ លកន ងទស្េង់បាំមពញទិននន័យ?  
Is there any proper records of information that respond to data collection tool?  
 ៣.១.១  សននិោឋ នពីក្ខរពិនិរយជាក់ខសតង (If yes, please show records)  
 ៣.១.២ េូលមហរ ខដលេិនមានទិននន័យ (If no, how did you get those information?) 

II- ជាំនបួជាេយួស្កេុស្បឹកាឃ ាំ 

១ .សកេាភាពស្កេុក្ខរង្ហរស្គប់ស្គងទិននន័យថ្នន ក់ជារិកន ងមពលជបួស្បជ ាំជាេយួស្កេុស្បឹកាឃ ាំ (At 
District and Commune Level) 

 ជូនដាំណឹងដល់ស្កុេស្បឹកាឃ ាំជាេ ន អាំពីមពលមវលា និងមគ្មលបាំណងកន ងស្បជ ាំ 
 មលីកទឹកចិរតឱ្យអនកពាក់ព័នធទាាំងអស់ខដលបានចូលរេួមធ្វីខផនក្ខរអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ 
 សូេមស្ជីសចាំននួ េយួ រ ឺពីរ ឃ ាំ 
 មស្បីស្បាស់សាំនរួដូចខាងមស្ក្ខេ មដីេបសីួរមៅក្ខន់អនកចូលរេួ 

ម ា្ ោះឃ ាំ....................................................................................៖ 

មរីឃ ាំបានវភិាជន៍ថវកិ្ខសស្មាប់ក្ខរង្ហរទឹកសាា រនិងអនាេ័យខដរឬមទ? 

 Is there any information that respond to the commune and district indicators available?  

ទឹកសាា រ  ☐  មាន  ☐ េិនមាន  

អនាេ័យ  ☐  មាន  ☐ េិនមាន   

 មបីសនិមាន សូេមធ្វីក្ខរមផោៀងផ្ទោ រ់ ចាំននួថវកិ្ខខដលបានវភិាជន៍  
If yes, please verify the values with MIS records to check the consistency 

សននិោឋ ន ៖ 



 

VII 
 

 មបីសនិេិនមាន មរីស្កុេក្ខរង្ហររបស់ែា ាំ អាចខសវងរក ស្បភពទិននន័យមៅកខនែងណាបានង្ហយ
ស្សួល មហយីអាចមជឿជាក់បាន?  

If no, where those type of information can be conveniently reachable and most 
reliable? 

a. មរីទិននន័យទឹកសាា រ និងអនាេ័យអវីែែោះ ខដលអជាា ធ្រឃ ាំ និងស្សុក ធាែ ប់ ឬកាំព ងស្បេូល? 
 What type of WASH data that being collected by district and commune 
authorities? 

b. ស្បសនិមាន មរីក្ខរស្បេូលទិននន័យទាាំងមនាោះ ស្បេូលញឹកញា៉ា ប់ប៉ា ណាណ ?  
How often those data are collected? 

☐ េយួខែេតង (monthly),   ☐ បីខែេតង (Quarterly),   ☐ ៦ខែេតង/ 
២ដងកន ងេយួឆ្ន ាំ (Biannual), 

☐ េយួឆ្ន ាំេតង (Annually),   ☐ េិនមទៀងទារ់)Irregular),  ☐ េិនខដលមសាោះ 
(Never) 

c. ស្បសនិមាន មរីនរណាជាមដីរស្បេូលទិននន័យទាាំងមនាោះ? មហយីមានក្ខរជយួឧបរាេភោ៉ា ងដូច
មេតចខដរ?   
Who are the collectors? Are there any incentives provided for data collection?   

III- ជាំនបួជាេយួអនកផគរ់ផគង់សមាភ រអនាេ័យ 

១ .សកេាភាពស្កេុក្ខរង្ហរស្គប់ស្គងទិននន័យកន ងមពលជបួជាេយួអនកផគរ់ផគរ់សមាភ រអនាេ័យ 

 មស្ជីសមរសីអនកផគរ់ផគរ់សមាភ រអនាេ័យកន ងស្សុកចាំននួ ១ ឬ ២ ខដលមានរបេែទាបជាងមគ ដូច

មានកន ងបញ្ា ីទិននន័យ MIS ថ្នន ក់ស្សុក 

 មផោៀងផ្ទោ រ់ទិននន័យជាក់ខសតងជាេយួទិននន័យខដលផតល់មោយេនោីរ 

ម ា្ ោះស្សកុ.....................................................................................៖  

a. មរីលូបងគន់១  
i. របេែប៉ា នាា នមរៀល?   
ii. មានទាំហាំប៉ា នាា ន?  
iii. មធ្វីពីអវីែែោះ?  



 

VIII 
 

iv. គ ណភាពែ សគ្មន ោ៉ា ងណាខដរ? (សូេថររូបផង មបីអាច)  
v. ស្បជាជននិយេមស្បីលូ)របេែទាបជាងមគ (មនោះមទ? មហរ អវី? 

b. មរី ថ្នសបងគន់ ១ និង ចានបងគន់ ១  
i. របេែប៉ា នាា នមរៀល?  
ii. មានទាំហាំប៉ា នាា ន?  
iii. មធ្វីពីអវីែែោះ?  
iv. គ ណភាពែ សគ្មន ោ៉ា ងណាខដរ? (សូេថររូបផង មបីអាច) 
v. ស្បជាជននិយេមស្បីថ្នស និង ចានបងគន់)របេែទាបជាងមគ (មនោះមទ? មហរ 
អវី? 

c. (សាំណួរបខនាេ សួរក៏បាន អរ់ក៏បាន) មរី កខនែងមនោះមាន  
i. មានលក់មស្គឿងបងគន់ សេស្សបសស្មាប់ជនពិក្ខររមឺទ? មបីមាន ពនយល់ 
ii. មានលក់មស្គឿងបងគន់សេស្សបសស្មាប់រាំបន់ស្បឈេ(Challenging 

environment) ដូចជាជាំនន់ ភូេិលិចទឹក/បខណត រទឹក រា ាំងសៃួរ រមឺទ? មបីមាន 
សូេមរៀបរាប់ 

iii. មរីអនកអាចផគរ់ផគង់ដល់ស្សុក ឃ ាំ រាំបន់ណាែែោះ? 
IV- បូកសរ ប  

 ១ .សកេាភាពស្កេុក្ខរង្ហរស្គប់ស្គងទិននន័យថ្នន ក់ជារិបនាោ ប់ពីមធ្វកី្ខរមផោៀងផ្ទោ រ់រចួ 

១.១ បនាោ ប់ពីជបួេនោីរនិងអនកពាក់ព័នធរចួ មរីស្កុេក្ខរង្ហរថ្នន ក់ជារិយល់ោ៉ា ងណាខដរចាំមពាោះ ភាពស្រឹេ
ស្រូវ (Accuracy), ក្ខរបាំមពញទិននន័យ (Completeness), និង ស្បភពទិននន័យ (Source of data) 
ខដលេនោីរផតល់ជូន។ 

១.២ មរីអវីមៅជាអន សាសន៍របស់េនោីរ កន ងក្ខរមធ្វីឱ្យស្បមសីរម ងីសស្មាប់ក្ខរស្បេូលទិននន័យមពល
មស្ក្ខយ? What recommendation from PDRDs for future improvement on data collection 
process? 
១.៣ មរីស្កុេក្ខរង្ហរស្គប់ស្គងទិននន័យថ្នន ក់ជារិ មានអន សាសន៍ោ៉ា ងដូចមេតចមដីេបមីធ្វីឱ្យមានក្ខរ
ស្បមសីរម ងីសស្មាប់ក្ខរស្បេូលទិននន័យមពលមស្ក្ខយ? What recommendation from National 
team for future improvement on data collection process? 



 

 
 

 

 

សហការ នងិរំក្ទលោយ 


