
វគ្គបណ្ត ុះបណ្ាលមន្ត្្ីក្របខណឌ ថ្មីនៃក្ក្រង  
មុខ ារសាធារណៈ

ទងស្ទា្
ការតាមដា្ក្រ រពិ្ិរយ ្ិ ការវាយរកមៃ

បទប ហាញដដាយ៖ ដោរ ក្ារ់ ក្ា្ីដឋា ក្បធា្្ាយរដឋា្ក្រ រពិ្ិរយ ្ិ វាយរកមៃ
អគ្គ្ាយរដឋា្ដោល្ដោាយមុខ ារសាធារណៈ ក្រង  មុខ ារសាធារណៈ

សាោភូមិ្ទរដឋាល កថ្មីៃទី ០៥ ខខ វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៥

ក្រសងួមខុងារសាធារណៈ
គណៈរម្មា ធិការករទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ



ផ្នែកទី១៖ ទស្សនាទានទូទៅននការតាមដានត្រួរពិនិរ្យ និងការវាយរនមៃ
១.១. ពាក្យគនៃលឹះ
១.២. សមាសភាពននការតាមដានត្រួរពិនិរ្យ និងការវាយរនមៃ

(Monitoring & Evaluation)
១.៣. ទរើអ្វីជាការតាមដានត្រួរពិនិរ្យ និងការវាយរនមៃ (M&E) ?
១.៤. ភាពខុសគ្នារវាងការតាមដានត្រួរពិនិរ្យ និងការវាយរនមៃ
១.៥. ការអ្នុវរតកមមវិធី និងលទធនល
១.៦. ទំនាក់ទំនងរវាងកមមវិធី/គទត្មាង លទធនល និងសូចនាករ
១.៧. ទំនាក់ទំនងលទធនលរវាកមមវិធី/គទត្មាង និង ការតាមដានត្រួរពិនិរ្យ និង

ការវាយរនមៃ

មាតិកា



ផ្នែកទី២៖ ការអ្នុវរត ការតាមដានត្រួរពិនិរ្យ និងការវាយរនមៃ
២.១. ទគ្នលបំណង M&E 
២.២. សារៈសំខាន់ M&E
២.៣. ដំទណើរការអ្នុវរត M&E
២.៤. សូចនាករ
២.៥. សូចនាករសតង់ដា
២.៦. ការទរៀបចំត្បព័នធតាមដានត្រួរពិនិរ្យ និងវាយរនមៃ

មាតិកា (ត)



ហេតុអ្វីចាាំបាច់ត្តូវការ ការតាមដាន 
ត្តរតពិនិត្យ និងការវាយតម្មៃ?



ផ្នែកទី១៖ 
ទស្សនាទូហទៅម្នការតាមដាន
ត្តរតពិនិត្យ និងការវាយតម្មៃ



• កមមវិធី Programme
• គទត្មាង Project
• ទគ្នលបំណង Goal
• ទគ្នលទៅ Objective
•សកមមភាព Activities
• ធនធាន Resource

១.១ ពាក្យគនៃលឹះ



• ជាផ្ននការ និងសំណ ំសកមមភាព ផ្ដលទរៀបចំទ ើងទដើម្បីសទត្មចបាននូវ
ទគ្នលទៅរួមមួយ
ឧ. កមមវិធីជារិកំផ្ណទត្មង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨

• ជាទូទៅកមមវិធីត្រូវបានអ្នុវរតទដាយផ្បងផ្ចកទៅជាគទត្មាងនានាទត្ចើន
• កមមវិធី = ទគ្នលបំណង + ទគ្នលទៅ + គទត្មាងទត្ចើន + ទពលទវល + 

ត្បភពធនធាន
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កមមវិធី (Programme)



• ជាសំណ ំសកមមភាព ផ្ដលអ្នុវរតទដើម្បីសទត្មចបាននូវទគ្នលទៅជាក់លក់ 
កែុងទពលទវលច្ាស់លស់ តាមរយៈការទត្បើត្បាស់ធនធានច្ាស់លស់
 គទត្មាងកទន្ោមអាទិភាព (PMG Project)
 គទត្មាងចំណាយត្បរិបរតិការពិទសស (POC Project)
 គទត្មាងត្បព័នធត្គប់ត្គងគុណនលការងារ (PMS Project)

• គទត្មាង = ទគ្នលបំណង + ទគ្នលទៅ + សកមមភាពទត្ចើន + ទពលទវល + 
ត្បភពធនធាន

8

គហត្មោង (Project)



• ជាទសចកតីត្បាថ្នាចង់បាន ឬជាទសចកតីត្រូវការផ្ដលទ្ៃើយរបទៅនលងអ្វីផ្ដលទត្គ្នងទុក រយៈ
ទពលផ្វង

 ឧ១. ទសវាសាធារណៈត្បកបទដាយគុណភាព មានភាពសាមញ្ញ ត្បសទិធិភាព ភាព
ទ ឿទុកចិរត បាន ភាពឆាប់រហ័ស ទ្ៃើយរបទាន់ទពលទវលទៅនលងទសចកតតី្រូវ
ការ មានភាពងាយត្សួល និងមាន ការចូលរួមពីអ្ែកទត្បើត្បាស់ទសវា

 ឧ២. ការត្គប់ត្គង និងអ្ភិវឌ្ឍសមរថភាពមន្រនតីរា ការសុីវិលឱ្យកាន់ផ្រមានសមរថភាព 
ភាពសាាហាប់ ត្បសិទធភាព និងភាពទ ឿទុកចិរតកែុងការនតល់ទសវាសាធារណៈ 
ទដាយត្បកាន់ខាាប់នូវវប្បធម៌ទសវាសាធារណៈ ្នទៈមាាស់ការ ភកតីភាព និង
មនសិការវិជាា ីវៈ 
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ហគោលបាំណង (Goals)



 ឧ៣. ការ់បនថយអ្ត្តា្ៃងទអ្ដស៍ថ្មីកែុងចំទណាមន្រសតីបំទរ ទសវាកំសានតពី
២៤% កែុងឆាាំ ២០១០ មកទៅត្រលម ១០%  កែុងឆាាំ ២០១៥

 ឧ៤. ការ់បនថយអ្ត្តាសាាប់របស់កុមារទត្កាមអាយុ ៥ឆាាំ ពី ៥៤ ទលើ
១០០០ កំទណើររស់ កែុងឆាា២ំ០១០ មកទៅត្រលម ២៥ ទលើ១០០០ 
កំទណើររស់កែុងឆាាំ ២០១៥
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ហគោលបាំណង (Goals)



• ជាលទធនលផ្ដលទយើងចង់សទត្មចបានកែុងរយៈទពលខៃី 
ឬមធ្យម និងផ្ដលមានលកខណៈច្ាស់លស់ និងជាកល់ក់

• ជាទូទៅទគ្នលទៅជាផ្នែករូចៗផ្ដលរួមចំផ្ណកកែុងការ
សទត្មចបាននូវទគ្នលបំណងរួមមួយ

11

ហគោលហដៅ  (Objectives)



- ឧ១. នតល់ទសវាឱ្យចំទីកផ្នៃផ្ដលមានទសចកតីត្រូវការរបស់អ្ែកទត្បើត្បាស់ទសវា
- ឧ២. ទរៀបចំរួនាទី និងភារកិចច រទបៀបត្គប់ត្គង និងចារ់ផ្ចងការងារឱ្យមាន

ភាពច្ាស់លស់
- ឧ៣. ទលើកកមពស់ការទត្បើត្បាស់ទត្សាមអ្នាម័យជាប់លប់ជាមួយនដគូ កែុង

ចំទណាមន្រសតីបំទរ ទសវាកំសានត ព៦ី០% កែុងឆាា២ំ០១០ ទៅ៨៥% កែុងឆាាំ 
២០១៥

- ឧ៤. ពត្ងលងលទធភាពត្គួសារ និងអ្ែកផ្ថ្ទាំកែុងការផ្ថ្ទាំ និងគ្នំពារកុមារ
កំត្ពា និងកុមារងាយរងទត្គ្នឹះ
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ហគោលហដៅ  (Objectives)
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• ជាដំទណើរការននការអ្នុវរតនូវការងារផ្ដលបានទត្គ្នងទុក តាមទពលទវល ជាក់លក់ 
ជាមួយនលងធនធានសមត្សប ទដើម្បីរួមចំផ្ណកកែុងការសទត្មចបាននូវទគ្នលបំណង

– ឧ១. ផ្កលមអនីរិវិធី និងយនតការននការនតល់ទសវាសាធារណៈផ្ដលអ្នុវរតទដាយ

សាាប័នមានសមរថកិចច ឬសាាប័នទទួលសមរថកិចចតាមរយៈយនតការទន្សងៗ ៖ 

ទីភាាក់ងារត្បរិបរតិការពិទសស ត្គលឹះសាានសាធារណៈ សហត្គ្នសសាធារណៈ 

និងត្ចកទចញចូលផ្រមួយ

– ឧ២. ផ្កលមអរចនាសមព័នធ ផ្បបបទការងារ និងការអ្ភិវឌ្ឍសមរថភាពរបស់នាយក  

ដាាន ឬអ្ងគភាពត្គប់ត្គងធនធានមនុស្ស

សកមមភាព (Activities)
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– ឧ៣. នតល់ការបណ្តឹះបណាាលរយៈទពល ៣នថ្ៃសតីពីការត្រួរពិនិរ្យនិង
វាយរនមៃទៅដល់មន្រនតីរបស់អ្ងគការមិនផ្មនរដាាភិបាលផ្ដលទធវើ
ការទលើកុមារកំត្ពានិងកុមារងាយរងទត្គ្នឹះ

– ឧ៤. ចុឹះអ្ប់រំន្រសតីបំទរ ទសវាកំសានត អ្ំពីការទត្បើត្បាស់ទត្សាមអ្នាម័យ

សកមមភាព (Activities)



• ជាទុនទាំងឡាយណាសត្មាប់អ្នុវរតសកមមភាព
ឧ. ធនធានមនុស្ស, សមាារៈ, ថ្វិកា, ទគ្នលនទោបាយ, ទគ្នលការណ៍ផ្ណនាំ
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ធនធាន (Resources)
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1. រចនាសម្ពន័្ធរបស់ស្ថា បន័្ដែលមាន្តួនាទីរបស់M&E
2.សម្តាភាពលលើដនែក M&E
3.ការសហការជាដែគូលលើការងារ M&E
4. ដនន្ការសកម្មភាព M&E
5. ដនន្ការថវកិាសម្រមាបដ់នែក M&E
6.ការគាំម្រទនិ្ងវបបធម៌្ M&E
7.ការម្របមូ្លទិន្ែន្យ័ជាម្របចាំ
8.ការសិកាម្រស្ថវម្រជាវ
9. Database
10.ការម្រតួតពិនិ្តយលលើទិន្ែន្យ័
11.លរៀបចាំរលបៀបវារៈសម្រមាបក់ារវាយតដម្ៃនិ្ងសិកាម្រស្ថវម្រជាវ
12.ការដចកចយនិ្ងលម្របើម្រាស់ពត័ម៌ាន្

ប្រភព៖ UNAIDS (MERG – M&E Reference Group)

១.២. សមាសភាពម្នការតាមដានត្តរតពិនិត្យ និងវាយតម្មៃ



• តតើអ្នកសតកេតត ើញអ្វើខ្លះកនុករូរខាកតប្ោមត ះ?
• តតើរូរខាកតប្ោមត ះឆលុះរញ្ច ាំកពើអ្វើ?
• តតើវាមា ទាំនាកទ់ាំ កអ្វើតៅ ឹកោរអ្ ុវតតតគមតប្មាក?

17

១.៣ ហតើអ្វីជា M&E? 



• លតើអ្ែកសលងេតល ើញអ្វីខ្ៃះកែុងរូបខាង
លម្រកាម្លន្ះ?

• លតើរូបខាងលម្រកាម្លន្ះឆៃុះបញ្ច ាំងពីអ្វី?
• លតើវាមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ងអ្វីលៅនឹ្ងការ 
អ្នុ្វតតគលម្រមាង?

18

ពិភាក្សាហលើរូបភាពខាងហត្កោម
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ហតើការត្តរតពិនិត្យជាអ្វី?

20%

100%

80%

60%

2005 2006 2007 2008 2009

40%

2010

គ្មា  មតប្មាក

មា មតប្មាក

2004
0%

មតប្មាកចារ់ត្តគើម មតប្មាករញ្ច រ់



• ជាែាំល ើ រការដន្ការម្របមូ្ល ការកតម់្រា និ្ងវភិាគទិន្ែន្យ័ជាម្របចាំ
លោយលធៀបការរកីចលម្រម្ើន្និ្ងដនន្ការ

• ជាដនែកម្យួដន្ែាំល ើ រការម្រគបម់្រគងគលម្រមាងលែើម្បធីានាឲ្យែាំល ើ រ
ការពីធាតុចូលែល់លទធនលសាិតលៅលលើនៃូវដែលម្រតឹម្ម្រតូវ

• ម្រតូវលធវើល ើងជាបន្តបនាា ប ់ម្រគបជ់ាំហាន្ទាំងអ្ស់ដន្ែាំល ើ រការ      
អ្នុ្វតតគលម្រមាង

20

ហតើការត្តរតពិនិត្យជាអ្វី?
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ហតើការវាយតម្មៃជាអ្វី?

អ្ តគរាមម ៍តោយមាំតរាក

គ្មា  មាំតរាក

មតប្មាកចារត់ ត្គើម

អ្ប្ាកុមារតប្ោមអាយុ៥ឆ្ន ាំ ដែលបា ចុះរញ្ជ ើកាំត ើ ត

20%
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60%
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40%
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ចរម់តប្មាក

2004



• ការវាយតដម្ៃ គឺជាម្របពន័្ធា៉ា ន្ម់្របមា ដែលមាន្លកខ ៈវទិាស្ថស្តសត 
លែើម្បវីាស់ដវងលៅលលើភាពទកទ់ង ម្របសិទធភាព ម្របសិទធនល នលប៉ាះ
ពាល់ ន្ិងន្ិរន្តរភាព (លតត តលលើឥទធិពលន្ិងនលប៉ាះពាល់ដន្គលម្រមាង) 
របស់គលម្រមាងដែលាន្អ្នុ្វតត

• ជាទូលៅការវាយតដម្ៃ ម្រតូវាន្លធវើល ើងលៅលពលបញ្ចបគ់លម្រមាងលោយអ្ែក
ជាំនាញវាយតដម្ៃឯករាជយ លហើយវាកអ៏ាចលធវើល ើងលៅពាកក់ណ្តត ល 
គលម្រមាងនងដែរ

22

ហតើការវាយតម្មៃជាអ្វី?



លកខ ៈវត ិចិឆយ័ ោរាមោ ប្តួតព ិតិយ
(Monitoring) ោរវាយតម្មល (Evaluation)

តពលតវតលា ជាប្រចាាំ មា តពលតវតលាជាក់លាក់

ព័ត៌មា សប្មារ់សូចនាករលទធ្ល 
(Outputs)

សប្មារ់សូចនាករឥទធិពល  ិក្លរ ះពាល់ 
(Outcome and impacts)

តគ្មលរាំ ក ពិ ិតយសកមាភាពដែលកាំពុកអ្ ុវតតតគ
ពិ ិតយភាពតជាមជយ័  ិក្លដែលបា ពើោរ
អ្ ុវតតតគ

អ្នកអ្ ុវតតតគ មន្រ តគើ M&E  ិកមន្រ តគើមតប្មាក/កមាវតធិើ ទើប្រឹកាឯករាជយ/អ្នក  ឯកតទសខាកតប្ៅ

ោរតប្រើប្បាស់
លទធ្ ល

រតកេើ មុ ភាពមតប្មាក/កមាវតធិើ  ិក
ដកសប្មួលដ្ ោរអ្ ុវតតតគ

រង្ហា ញពើភាពតជាមជ័យររស់មតប្មាក/កមាវតធិើ
តធវើតសចកតគើសតប្មចចិតតគអ្ាំពើអ្នាមតមតប្មាក/
កមាវតធិើ23

១.៤ ភាពខុសគែារវាងការតាមដានត្តរតពិនិត្យ និងការវាយតម្មៃ
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១.៥ ការអ្នុវតតកមមវិធី និងលទធនល

ធាតុចូល សកមាភាព ធាតុតចញ លទធ្ ល ្លរ ះពាល់

1 2 3 4 5

ដ្ ោរ លទធ្លដែលរ ាំពឹកចកប់ា 

ធ ធា មុសស, 
ថវតោិ, សមាា រៈ 
 ិកតគ្មល
 តោបាយ

ជាែាំត ើ រោរម្ 
ោរអ្ ុវតតតគ ូវត

ោរង្ហរដែលបា 
តប្គ្មកទុកាម
តពលតវតលា  ិក
ធ ធា ដែល

មា 

្លដែល
ទទលួបា 
រនាា រព់ើោរ
អ្ ុវតតតគ

សកមាភាព  
ភាល មៗ

លទធ្លដែលតធវើឲ្យ
មា ោរ  ផ្លល ស់រតគូរ 
ចាំត ះែឹក, ជាំនាញ
ឥរោិរទ, អាករប
កិរោិ  ិកោរ
ប្រប្ពឹតតគររស់អ្នក
ទទលួ្ល

លទផ្លរយៈ
តពលដវតកដែល
បា ពើអ្ តគរាមម ៍ 
ដែលតធវើឲ្យមា 
ោរផ្លល ស់រតគូរ ែល់
សកគម ិកោរ
អ្ភិវតឌ្ឍរនាា រ់ពើ
ោរ អ្ ុវតតតគ
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១.៦ ទាំនាក់ទាំនងរវាងកមមវិធី/គហត្មោង លទធនល និងសូចនាករ

ធាតុចូល

សកមាភាព

ធាតុតចញ

លទធ្ ល

្លរ ះពាល់

ធាតុចូល

សកមាភាព

តគ្មលតៅ

តគ្មលរាំ ក

សូចនាករធាតុចូល

សូចនាកររយៈតពលខ្លើ

សូចនាកររយៈតពលមធយម

សូចនាកររយៈតពលដវតក
លទធ្ លកមាវតធិើ សូចនាករ (M&E)



ការាម្ោន្ម្រតួតពិនិ្តយ

26

១.៧ ទាំនាកទ់ាំនងរវាងលទធនលរបស់កមមវិធី/គហត្មោង និង M&E

ធាតុចូល

សកមាភាព

ធាតុតចញ

លទធ្ ល

្លរ ះពាល់
ោរវាយតម្មល



ផ្នែកទី២៖ ការអ្នុវតត ការតាមដាន
ត្តរតពិនិត្យ និងការវាយតម្មៃ
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២.១ ហគោលបាំណងរបស់ M&E

ដចករ ាំដលកជាមួយ
អ្នកពាក់ព័ ធ

តធវើរបាយោរ ៍/
ោរទទួលខុ្សប្តូវត

ដកដប្រកមាវតធិើ/
មតប្មាក ឬតធវើឲ្យ
ប្រតសើត ើក ូវត
កមាវតធិើ/មតប្មាក



M&E អាចជួយ ស្ថា បន័្កែុងការ៖
• រកឲ្យល ើញពីការរកីចលម្រម្ើន្របស់គលម្រមាង
• កាំ តប់ញ្ា និ្ងអ្វីដែលជាែាំល ើ ការម្និ្លអ
• លោះម្រស្ថយបញ្ា និ្ងការម្របឈម្កែុងការអ្នុ្វតតគលម្រមាង
• លធវើការដកតម្រម្ូវនូ្វអ្ន្តរាគម្ន្និ៍្ងដនន្ការ
• ដកសម្រមួ្លការលម្របើម្រាស់ធន្ធាន្ម្របកបលោយម្របសិទធភាព
• នលិតលទធនលម្របកបលោយគុ ភាព
• លធវើលសចកតីសលម្រម្ចចិតតសម្រមាបអ់្នាគតគលម្រមាង

29

២.២. សារៈសាំខាន់របស់ M&E



តរៀរចាំដ្ ោរ M&E

ប្រមូលទិ ន ័យ

សមាា ត , ត្ាៀកផ្លា ត់ 
 ិកវតភិាមទិ ន ័យ

សរតសររបាយោរ ៍
 ិកពិភាកា

តប្រើប្បាស់លទធ្ល

30

២.៣. ដាំហណើរការអ្នុវតត M&E
• ារាកប្ករខ្ ឌ M&E
• កាំ ត់សូចនាករ
• ដ្ ោរសកមាភាពM&E

• តរៀរចាំឧរករ ៍ប្រមូលទិ ន ័យ
• រ តគុ ះរណ្តតគ លែល់អ្នកប្រមូល
• ប្រមូល, រញ្ចូ  
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២.៤. សូចនាករ
• ការថៃឹងទម្ងន្រ់បស់ម្នុ្សស (គី.ម្រក)
• ការវាស់កម្ពស់របស់ម្នុ្សស (ដម្៉ាម្រត)
• លតើពាកយណ្តជាពាកយគន្ៃះឹរបស់សូចនាករ?

កមពស់ទមង ់



• លៅកែុងបរបិទដន្ការាម្ោន្ម្រតួតពិនិ្តយ និ្ងការវាយតដម្ៃ   
សូចនាករ គឺជារងាវ ស់សម្រមាបវ់ាស់ដវងម្យួែច៏ាស់លាស់ 
ដែលអាចនតល់នូ្វពត័ម៌ាន្សាំខាន្់ៗ លែើម្បមី្រតួតពិនិ្តយនូ្វការ
អ្នុ្វតតការងារ និ្ងវាស់ដវងនូ្វលទធនលដែលសលម្រម្ចាន្

32

អ្វីហទៅជាសូចនាករ? 
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ត្បហភទរបស់សូចនាករ

សូចនាករធាតុចូល
(ធាតុចូល)

សូចនាកររយៈតពលខ្លើ
(ធាតុតចញ)

សូចនាកររយៈតពលមធយម
(លទធ្ ល)

សូចនាកររយៈតពលដវតក
(្លរ ះពាល់)

Im
pa

ct
Ou

tpu
ts

Ou
tco

me
s

Inp
uts ជារង្ហវ ស់តៅតលើសាំភារៈ ឬធ ធា សប្មារគ់្មាំប្ទសកមាភាព ឬ

ែាំត ើ រោរររស់មតប្មាក/កមាវតធិើ

ជារង្ហវ ស់តៅតលើលទធ្លបា មកពើោរអ្ ុវតតតគសកមាភាពភាល មៗ

ជារង្ហវ ស់តៅតលើោរ  ផ្លល ស់រតគូរចាំត ះែឹក, ជាំនាញ, ឥរោិរទ, 
អាករបកិរោិ  ិកោរប្រប្ពឹតតគររស់អ្នកទទលួ្ល

ជារង្ហវ ស់តៅតលើោរផ្លល ស់រតគូរ ជើវតភាព កនុករយៈតពលដវតករនាា រព់ើោរ 
អ្ ុវតតតគមតប្មាក/កមាវតធិើ។ ោរផ្លល ស់រតគូរត ះអាចមា ោរផ្លល ស់រតគូរដ ន្ក
តសែឋកិចច សុខ្ភាព ររសិ្ថា   ិក តោបាយ



សូចនាករសតងោ់ មាន្ចាំ ុចសាំខាន្អ់្វខី្ៃះ?
• សតងោ់ទី១៖ មាន្ស្ថរៈសាំខាន្ ់និ្ងចាំាច់
• សតងោ់ទី២៖ មាន្លកខ ៈបលចចកលទស
• សតងោ់ទី៣៖ មាន្ពត័ម៌ាន្លម្អតិចាស់លាស់
• សតងោ់ទី៤៖ អាចវាស់ដវងាន្
• សតងោ់ទី៥៖ ាន្លធវើការស្ថកលបងលម្របើម្រាស់

34

២.៥. សូចនាករសតង់ដា



• ចំណងទ ើង
• និយមន័យ
• កត្មិរននសូចនាករ
• ទគ្នលបំណង
• វិធីសាន្រសតវាស់ផ្វង

– ភាគយក
– ភាគផ្បង
– ការគណនា

35

ព័ត៌មានលមអិតម្នសូចនាករ
 វតធិើស្ថន្រសតគប្រមូលទិ ន ័យ
 រយៈតពលដែលប្តូវតប្រមូលទិ ន យ័
 ោរដរកដចកាមប្រតភទលមាិត
 ោររកប្ស្ថយ  ិកោរតប្រើប្បាស់
 ភាពខាល ាំក  ិកភាពតខ្ោយ
 ប្រភពព័តម៌ា រដ ាម



• គាំរូតកេភាពជាម្លធាាយ ឬវធីិស្ថស្តសតដែលមាន្លកខ ៈជាម្របពន័្ធនិ្ងងាយ
យល់កែុងការបងាា ញអ្ាំពីទាំនាកទ់ាំន្ងរវាងធន្ធាន្ដែលមាន្សម្រមាបក់ារអ្នុ្វតត
គលម្រមាង, សកម្មភាពដែលម្រតូវអ្នុ្វតត, ការតៃ ស់បតូរ និ្ងលទធនលដែលលយើង
រ ាំពឹងចងស់លម្រម្ចាន្

• ជាទូលៅគាំរូតកេភាពជារូបភាពដែលបងាា ញថាលតើគលម្រមាងរបស់អ្ែកនឹ្ងែាំល ើ រ
ការយ៉ា ងែូចលម្តច និ្ងសលម្រម្ចលទធនលអ្វីខ្ៃះ

36

២.៦. ការហរៀបចាំត្បព័នធតាមដានត្តរតពិនិត្យ និងវាយតម្មៃ
១. គាំរូតកកភាពម្នការត្គប់ត្គងគហត្មោង
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ធាតុចូល សកមាភាព លទធ្ ល ឥទធពិល ្លរ ះពាល់

1 2 3 4 5

ដ្ ោរ លទធ្លដែលរ ាំពឹកចកប់ា 

ធ ធា មុសស, 
ថវតោិ, សមាា រៈ 
 ិកតគ្មល
 តោបាយ

ជាែាំត ើ រោរម្ 
ោរអ្ ុវតតតគ ូវត

ោរង្ហរដែលបា 
តប្គ្មកទុក ាម
តពលតវតលា  ិក
ធ ធា ដែល

មា 

្លិត្ល
ដែលទទួល
បា រនាា រ់ពើ
ោរអ្ ុវតតតគ
សកមាភាព  
ភាល មៗ

លទធ្លដែលតធវើឲ្យ
មា ោរ  ផ្លល ស់រតគូរ 
ចាំត ះែឹក, ជាំនាញ
, ឥរោិរទ, អាករប
កិរោិ  ិកោរប្រព ្
រតិតគររស់អ្នកទទួល

្ល

លទផ្លរយៈ
តពលដវតកដែល
បា ពើអ្ តគរាមម ៍ 
ដែលតធវើឲ្យមា 
ោរផ្លល ស់រតគូរ ែល់
សកគម ិកោរ
អ្ភិវតឌ្ឍ រនាា រព់ើ
ោរ អ្ ុវតតតគមតប្មាក

១. គាំរតូកកភាពម្នការត្គប់ត្គងគហត្មោង



• ការឆៃងរកីរាលោលដន្លម្លរាគលអ្ែស៍លៅដតមាន្កម្រម្តិខ្ពស់លៅល ើយកែុងចាំលណ្តម្ស្តសតី បាំលរ ើលសវាកាំស្ថន្ត
សបាយកែុងម្របលទសកម្ពុជា ពិលសសលខ្តតលសៀម្រាប។ អ្តិថិជន្ភាគលម្រចើន្ាន្ម្ករកលសវារមួ្លេទជាម្យួ
EW លោយម្និ្ែឹងថាស្តសតីលនាះមាន្នាុកលម្លរាគលអ្ែស៍ឬអ្ត ់លហើយពួកលគភាគលម្រចើន្ម្និ្ាន្ការពារខ្ៃួន្ែូច
ជា៖ ការលម្របើម្រាស់លម្រស្ថម្ អ្នាម្យ័ ជាលែើម្។ 

• អ្ែកចងក់ាតប់ន្ាយអ្ម្រាឆៃងលម្លរាគលអ្ែស៍កែុងចាំលណ្តម្EW ន្ិងដែគូ របស់ពួកលគ។ លែើម្បឲី្យពួកលគាន្ែឹង
អ្ាំពីនលប៉ាះពាល់ដន្លម្លរាគលអ្ែស៍ និ្ងលចះការពារ ខ្ៃួន្ពីការឆៃង ែូចជាការ៖ លម្របើម្រាស់លម្រស្ថម្អ្នាម្យ័
ជាបល់ាប ់ម្រគបល់ពលរមួ្លេទ អ្ែកម្រតូវលរៀបចាំ ន្ិងអ្នុ្វតតនូ្វយុទធនាការនសពវនាយាម្រយៈទូរទសសន្។៍ 

• លែើម្បឲី្យស្ថរអ្បរ់ ាំរបស់អ្ែកាន្លៅែល់អ្ែកដែលាន្ទសសនា ន្ិងម្និ្ាន្ទសសនាទូរទសសន្ ៍អ្ែកម្រតូវ
លរៀបចាំ នលិតឈុតនសពវនាយ ន្ិងនលិតលសៀវលៅអ្បរ់ ាំតូចៗលែើម្បដីចកចយ ន្ិងលធវើការអ្បរ់ ាំតា ល់លៅាម្
ម្រគឹះស្ថា ន្កាំស្ថន្តសបាយ។ 

• គលម្រមាងលន្ះម្រតូវការចាំណ្តយថវកិា ៥០.០០០ ែុលាៃ អាលម្រកិ។ 
38

ករណីសិក្សា៖ គលម្រមាងបងាេ រការចម្ៃងលម្លរាគលអ្ែស៍កែុងចាំលណ្តម្ស្តសតីបលម្រម្ើលសវា
កាំស្ថន្តសបាយកែុងលខ្តតលសៀរាប
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គាំរូតកកភាពរបស់ករណីសិក្សា
• អ្ម្រាឆៃងលម្លរាគលអ្ែស៍ថមីកែុងចាំលណ្តម្EW កែុងលខ្តត
លសៀម្រាប ម្រតូវាន្កាតប់ន្ាយ

ធាតុចូល

សកមាភាព

លទធ្ ល

ឥទធពិល

្លរ ះពាល់

 ោរតប្រើប្បាស់តប្ស្ថមអ្នាម័យប្មរ់តពលរមួតភទរវាក EW ិកម្ែមូររស់ពួកតមមា ោរតកើ 
ត ើក

 ោរយល់ែឹកពើោរចមលក, ្លរ ះពាល់  ិកោររង្ហេ រោរតមតរាមតអ្ែស៍មា ោរតកើ ត ើក

 EW  ិកម្ែមូររស់ពួកតមបា ទសសនាោរ្សពវ្ាយាមរយៈទូរទសស ៍
 EW  ិកម្ែមូររស់ពួកតមបា ទទួលោរអ្រ់រ ាំផ្លា ល់ពើប្កុមោរង្ហរអ្រ់រ ាំ  ិកបា ទទលួ

កូ តសៀវតតៅអ្រ់រ ាំ  ិកព័តម៌ា 

 ឈុតអ្រ់រ ាំសតគើពើោររង្ហេ រោរចមលកតមតរាមអ្ែស៍បា ្លិត  ិក្សពវ្ាយ
      ឯកស្ថរអ្រ់រ ា្ំ សពវ្ាយបា តរៀរចាំ ដចកចាយ
 ោរចុះអ្រ់រ ាំផ្លា ល់ាមប្មឹះស្ថា  កាំស្ថ សរោយបា តធវើត ើក

 ថវតោិ ៥០ .០០០ ែុលាល អាតមរកិ, រុមគលិក



• Logframe គឺជាផ្នែកមួយននការត្គប់ត្គងគទត្មាងទដាយផ្នអកទលើលទធនល(RBM)
ផ្ដល ួយដល់ការទរៀបចំគទត្មាង ការត្រួរពិនិរ្យ និងការត្គប់ត្គងលទធនលគទត្មាង 
និងការវាយរនមៃទលើលទធនលគទត្មាង 

• Logframe នលងបងាាញលមអិរពីសូចនាកររបស់គទត្មាង និងវិធីសាន្រសតវាសផ់្វង
• Logframe បញ្ជាក់ពី៖

- ទិនែន័យផ្ដលត្រូវត្បមូល
- អ្ែកណាជាអ្ែកទទួលខុសត្រូវកែុងការត្បមូល
- ត្បភពទិនែន័យ (វិធីសាន្រសតទត្បើត្បាស់កែុងការត្បមូលទិនែន័យ)
- ទរើត្រូវត្បមូលទិនែន័យញលកញាប់ប ុណាា?

40

២. ហតើ ត្កបខណឌលទធនល Logframe ជាអ្វ?ី



41

៣. សមាសភាព Logframe
ោរព៌ នាសតកខរ
(Description)

សូចនាករ
(Indicator)

មតធោបាយត្ាៀកផ្លា ត់
(MoV)

ោរស ាត់
(Assumption)

តគ្មលរាំ ក
សូចនាកររយៈតពលដវតក

(្លរ ះពាល់)
Impact

ប្រភពព័ត៌មា  ិកវតធិើ
ស្ថន្រសតគប្រមូលព័ត៌មា 

កាតគ ដែលអាចរ ះ
ពាល់ែល់មតប្មាក

តគ្មលតៅ
សូចនាកររយៈតពលមធយម

(ឥទធិពល)
Outcomes

ប្រភពព័ត៌មា  ិកវតធិើ
ស្ថន្រសតគប្រមូលព័ត៌មា 

កាតគ ដែលអាចរ ះ
ពាល់ែល់មតប្មាក

សកមាភាព
សូចនាកររយៈតពលខ្លើ

(លទធ្ល)
Outputs

ប្រភពព័ត៌មា  ិកវតធិើ
ស្ថន្រសតគប្រមូលព័ត៌មា 

កាតគ ដែលអាចរ ះ
ពាល់ែល់មតប្មាក

ធាតុចូល ថវតោិ, ធ ធា ម ុសស, សមាា រៈ



• អ្ែកចូលរូមផ្បងផ្ចកជាបីត្កុម
• ត្កុមនីមួយៗត្រូវទរៀបចំតារាងត្កបខណឌត្រួរពិនិរ្យនិងវាយរនមៃ (logframe) ទដាយ
យកត្បធានបទចាស់ឬថ្មី (ទដាយខៃួន ឯង)
- បំទពញការពិណ៌នា (ទគ្នលបំណង, ទគ្នលទៅ, សកមមភាព, ធនធាន)
- សូចនាករ (រយៈទពលផ្វង, រយៈទពលមធ្យម និងរយៈទពលខៃ)ី
- មទធ្ោបាយទនទៀងផ្ទារ់ 

• ត្កុមនីមួយៗមានទពល 3០នាទីទដើម្បីពិភាក្ោ និង៥នាទីទដើម្បីបងាាញ
• ត្កុមនីមួយៗត្រូវមាន

- អ្ែកសត្មបសត្មួល, អ្ែកករ់ត្តា, អ្ែកទ ើងទធវើបទបងាាញ
42

ត្កុមពិភាក្សា
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តារាងគាំរ១ូ Logframe

ោរព ៌នាសតកខរ
(Description)

សូចនាករ
(Indicator)

មតធោបាយត្ាៀកផ្លា ត់
(MoV)

ោរស ាត់
(Assumption)

តគ្មលរាំ ក

តគ្មលតៅ

សកមាភាព

ធាតុចូល

 សូមឲ្យប្កុម ើមួយតប្រើប្បាស់ ូវតទប្មកត់ ះ
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គាំរូឧទាេរណ១៍ Logframe
ោរព៌ នាសតកខរ
(Description)

សូចនាករ
(Indicator)

មតធោបាយត្ាៀក
ផ្លា ត ់ (MoV)

ោរស ាត់

តគ្មលរាំ ក
ោត់រ ាយអ្ប្ាតបាះរក់ស្ថលាររស់តកាកកនុក
អ្ ុវតទិោល័យ (ថ្នន ក់ទើ៧ ែល់ទើ៩)

%តកាកដែលតបាះរក់ោរសិកាតធៀរតៅ ឹកតកាក
ដែលកាំពុកតរៀ តៅអ្ ុវតទិោល័យសរុរ

ទិ ន ័យររស់
ប្កសួកអ្រ់រ ាំ

តគ្មលតៅទើ១៖
តលើកកមពស់ោរយល់ែឹកររស់ប្កុមប្មួស្ថរ
ររស់កុមារពើស្ថរៈសាំខា ់ម្ ោរអ្រ់រ ាំ  ិកោត់
រ ាយតពលររស់កុមារតៅតធវើោរង្ហរប្មួស្ថរ

• %ម្ ប្មួស្ថររស់កុមារដែលអាចកាំ ត់បា 
ពើស្ថរៈសាំខា ់ម្ ោរអ្រ់រ ាំ

• %ម្ ប្មួស្ថរររស់កុមារដែលបា ោត់រ ាយ
តពលតវតលាកុមារកនុកោរជួយោរង្ហរប្មួស្ថរ

ោរវាយតម្មល
មតប្មាក

សកមាភាព
• វាយតម្មលចាំត ះែឹកររស់ប្កុមប្មួស្ថរពើ   
អ្តាប្រតោជ ៍ម្ ោរអ្រ់រ ាំ

• តរៀរចាំតគ្មលោរ ៍ដ នាាំ  ិកសមាា រៈ
សប្មារ់អ្រ់រ ាំែល់ប្មួស្ថរ

• ្តគល់ោរអ្រ់រ ាំ ិកដចកសមាា រៈែល់ប្មួស្ថរ
ររស់កុមារ

• ចាំ ួ ប្មួស្ថរដែលបា វាយតម្មលចាំត ះែឹកអ្ាំពើ
អ្តាប្រតោជ ៍ម្ ោរអ្រ់រ ាំ

• ចាំ ួ សមាា រៈសប្មារ់ោររ តគុ ះរណ្តតគ លដែល
បា ្លិត

• ចាំ ួ ោរអ្រ់រ ាំដែលបា តរៀរចាំ
• ចាំ ួ ប្មួស្ថរដែលបា ទទួលោរអ្រ់រ ាំ
• ចាំ ួ ប្មួស្ថរដែលបា ទទួលសមាា រៈអ្រ់រ ាំ
្សពវ្ាយ

របាយោរ ៍
ប្រចាាំប្តើមាស

របាយោរ ៍
សកមាភាពចុះ

អ្រ់រ ាំ

ធាតុចូល ថវតោិ, ធ ធា ម ុសស, សមាា រៈ
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តារាងគាំរូ២ Logframe 
ោរព៌ នាសតកខរ
(Description)

សូចនាករ
(Indicator)

មតធោបាយ
ត្ាៀកផ្លា ត់
(MoV)

រយៈតពល
ដែលប្តូវត
ប្រមូល

ទ ិន ័យរឋម
(Baseline)

ចាំ ុចតៅ
(Target)

អ្នកទទលួ
ខុ្សប្តូវត

តគ្មលរាំ ក

តគ្មលតៅ

សកមាភាព

ធាតុចូល
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គាំរូឧទាេរណ២៍ Logframe 
តសចកតគើសតកខរ សូចនាករត្ាៀកផ្លា ត់ ប្រតភទម្  

សូចនាករ 

មតធោបាយ 

ត្ាៀកផ្លា ត់ (ប្រភពទ ិន ័យ) 

ទ ិន ័យតែើម 

( ០១៥) 

ទសិតៅ 
( ០១ ) 

ស្ថា រ័ /អ្កគភាព 

ទទួលខុ្សប្តូវត 

  តគ្មលរាំ កទើ១៖ តសវាស្ថធារ ៈ ប្រករតោយមុ ភាព មា ភាពស្ថមញ្  ប្រសិទធិភាព ភាពតជ ទុកចិតតគបា  ភាពឆ្រ់រ ័ស តឆលើយតរ  ់តពលតវតលាតៅ ឹកតសចកតគើប្តូវតោរ មា ភាពង្ហយប្សួល  ិកមា ោរចូល
រមួ ពើអ្នកតប្រើប្បាស់តសវា 

តគ្មលតៅ៖ 

• ធានាភាពង្ហយប្សួលកនុកោរទទួលតស
វាយកតៅតប្រើប្បាស់ 

• ្តគល់តសវាដែលតផ្លតគ តតលើតសចកតគើប្តូវតោរ 
ជាក់ដសតគកររស់អ្នកតប្រើប្បាស់តសវា 

• ្តគល់តសវា យចាំទើកដ លកដែលមា តសចកតគើ
ប្តូវតោរររស់អ្នកតប្រើប្បាស់តសវា 

• តលើកកមពស់តមាល ភាព  ិកោរទទួលខុ្ស 
ប្តូវតកនុកោរ្តគល់តសវា 

• ដកលមាមុ ភាព  ិកប្រសិទធភាពម្ តស
វា 

1.1. ពិ ាុជាមធយម (០= តខ្ាយណ្តស់  =លាប្រតសើរ) 
ដែលបា ចាត់ថ្នន ក់តោយអ្នកតប្រើប្បាស់តសវាតៅតលើ
លកខ ៈម្ តសវាស្ថធារ ៈែូចខាកតប្ោម៖  
1. មុ ភាពម្ ោរ្តគល់ព័ត៌មា  
2. ភាពង្ហយប្សួលកនុកោរទទួលតសវា 
3. ភាពយកចិតតគទុកោក់ចាំតពាះអ្នកតប្រើប្បាស់តសវា 
4. តសវា្តគល់ាមតគ្មលោរ ៍ដែលបា កាំ ត់ 

 ិកមា អ្ភិបាលកិចចលា 
5. យ តគោរ្តគល់ព័ត៌មា ប្ត រ ់

លទធ្ល 

 

ោរប្ស្ថវតប្ជាវត/ 

ោរវាយតម្មល 

ពិតសស 

n/a 4 នាយកោឋ  ប្តួត 
ពិ ិតយ  ិកវាយ 
តម្មល ិកម ៈ ក
មាា ធិោរជាតិ វាយ
តម្មលតសវា ស្ថធារ

 ៈ 

 

សកមាភាពសាំខា ់  ៗ

1.1. តរៀរចាំរតកេើត ិកអ្ ុវតតតគប្រព័ ធប្តួតពិ ិតយ
 ិកវាយតម្មលមុ ភាព    ិកប្រសិទធភាពម្ ោរ្តគល់

តសវាស្ថធារ ៈកនុកវតស័ិយ 
 ើមួយៗ 

1.2. តធវើរចចុរប នកមាកប្មកព័ត៌មា តសវា ស្ថ
ធារ ៈ ប្ពម ាំកជាំរុញោររ តគុ ះ រ
ណ្តតគ ល  ិកោរ្សពវ្ាយអ្ាំពើតសវា ស្ថ
ធារ ៈ ជាពិតសសាមប្រព័ ធតអ្ ចិ 
ប្តូ ិច 

1.2. ភាមរយឬចាំ ួ ប្កសួក ស្ថា រ័ ដែលបា រតកេើត 
ប្រព័ ធប្តួតពិ ិតយ  ិកវាយតម្មលមុ ភាព  ិក 
ប្រសិទធភាពម្ ោរ្តគល់តសវាស្ថធារ ៈ (6) 

ធាតុតចញ របាយោរ ៍ប្រចាាំប្តើមាសដែលរញ្ជូ  តោយប្កសួក
 ស្ថា រ័  

(ទប្មក់ MI-PS1) 

  ប្កសួកស្ថា រ័  

1.3. ភាមរយឬចាំ ួ អ្កគភាព្តគល់តសវាស្ថធារ ៈដែល 
ប្តូវតបា ចុះប្តួតពិ ិតយ  ិកវាយតម្មលមុ ភាព  ិក
ប្រសិទធភាពម្ ោរ្តគល់តសវាស្ថធារ ៈ (6) 

ធាតុតចញ របាយោរ ៍ប្រចាាំប្តើមាសដែលរញ្ជូ  តោយប្កសួក
 ស្ថា រ័  

(ទប្មក់ MI-PS1) 

  ប្កសួកស្ថា រ័  



សមូអរគណុ!


