ទសសនវិស័យៈ ការអភិវឌឍ្របកបេដាយនិរន្តរភាព និង្របជាធិបេតយយស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា

Vision: Sustainable and democratic development for Cambodia

កំណត់េហតុ
េវទិកាេរៀនសូ្រតស្តព
ី កា
ី រ្រគប់្រគងធនធានមនុសសេលើកទី៤២
្របធនបទ៖ ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស កនងវិ
បត្តស
ិ កលកូវដ
ី -១៩
ុ
ៃថ្ងទ៦
ី សីហា ឆាំ២០២១
េមា៉ង ៨:៣០ ដល់ ១២: ០០ ៃថ្ង្រតង់
តាម ZOOM

េគាលបំណងៃនេវទិកាេរៀនសូ្រត
-

យល់ដឹងបែន្ថមពីតួេលខសកលៃនការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ្រពមទាំងវិធីសា្រស្តតាមដាន
ព័ត៌មាន

-

យល់ដឹងស្តីពីចបោប់ និងបទបបញ្ញត្តិការពាររីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ែដលេចញេដាយរដាភិបាល

-

ែចកចាយ និងេរៀនសូ្រតបទពិេសាធន៍ពីគាេទៅវិញេទៅមក ក្នុងការេឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលកូវី
ដ១៩ តាមសាប័ន្ធេផសងៗ

-

ទទួលបានការព្រងឹងទឹកចិត្តតាមរយៈវគ្គសិកសោផ្លូវចិត្តស្តីពីការទប់ទល់កូវីដ១៩ និងការរស់េនៅក្នុង
បរិបទថ្មី

េមា៉ង
៨:៣០-៨:៤0នាទី

អ្នកស្រមបស្រមួល និង វាគ្មន
ិ កត្តយ
ិ ស
េលាក លឹមឌីណា

ខ្លម
ឹ សារសំខាន់ៗ


េបើកមតិសំេណះសំណាលចំេពាះអ្នកចូលរួមេនៅក្នុងេវទិកាេរៀនសូ្រតស្តីពី ្របធាន

អ្នកឯកេទសែផ្នកេគៀគរធនធានរបស់គ

បទេហើយេលាកបានេលើកទឹកចិត្តឱយអ្នកចូលរួមទាំងអស់អាចែចករំែលក បទ

.ស.ក.

ពិេសាធ គំនិត ្រពមទាំងវិធីសា្រស្តថ្មីៗក្នុងការេធ្វកា
ើ រក្នុងបរិបទថ្មីេនះ េ្រកៅពីវាគ្មិនក
ត្តិយសរបស់កម្មវិធី


ជូនដំណឹង និងចូលរួមរំែលកទុក្ខដល់ េលាក្រគូ ្រសីបណ្ដូល ជាសហសាបនិកអង្គ
ការ ហារពន្លឺសល
ិ បៈែដលទទួលមរណៈភាពេដាយសារជំងឺកូវីដ១៩ េដើមបី
ឱយសមាជិកសមាជិការអាចការចូលរួមបានជាទឹកចិត្តតាមសនាេរៀងៗខ្លួន។ សូម
ទំនាក់ទំនងមកកាន់អង្គការគ.ស.ក.

៨:៤០ -៨:៥០នាទី

អ្នក្រសី សុន
ិ ពុទារី



ពនយល់ែណនាំពរី េបៀបេ្របើកម្មវិធី zoomនិងបទប



ជាកិច្ចចាប់េផ្តើមជ្រមាបសួរដល់សមាជិក សមាជិការ ្រកុមការងារ្រគប់្រគងធនធាន

នាយិការ្របតិបត្តិ របស់គ.ស.ក.

ៃផ្ទក្នុងេវទិការេរៀនសូ្រត

មនុសស វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់អង្គការគ.ស.ក. េលើកទី៤២ ទាំងអស់


េនៅក្នុងបរិបទសកលជំងឺកូវីដ១៩ ទាំងេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាក្តន
ី ិងពិភពេលាកក្តីគឺ
កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាខាំងដូចគា ។ ជាទូេទៅេនៅក្នុងបរិនបទេនះ ខ្ញុំមាន
ចំណុច៣សំខាន់ៗេដើមបីជ្រមាបជូន៖

ទី១៖ សូមអបរអរសាទរដល់រដាភិបាលែដលបានខិតខំ្របឹងែ្របងយា៉ងខាំងេនៅក្នុង

-

ការ្របយុទ្ធ្របឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ េដើមបីសារេសដ្ឋកច
ិ ្ចរបស់្របេទសេឡើងវិញ
ទី២៖ សាប័នទាំងអស់្រតូវមានភាពធន់្រទាំនឹងរឹងមាំជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់សមាជិក

-

ជាពិេសសគាំ្រទដល់សមាជិកសមាជិកា និងអ្នកទទួលផលេគាលេដៅ និងេដើមបីសហ
ការេធ្វើការរួមគាេនៅក្នុងបរិបទកូវដ
ី ១៩និងឱយកាន់ែតល្អ្របេសើរ
ទី៣៖ ការផាស់ប្តូរនូវភាពៃច្នឌិត (I

-

nnovat i on)ក្នុងការេរៀបចំ រេបៀបេធ្វកា
ើ រ

្របជុំែបបថ្មី ជាពិេសស្របជុំតាម្របព័ន្ធអនឡាញឱយកាន់ែតមានភាពស្និតសាតជា
េពលណាៗទាំងអស់


ជាចុងេ្រកាមសូម្របសិទ្ធពរជ័យដល់ សមាជិក សមាជិកា្រពមទាំងអ្នកស្ម័្រគចិត្តេនៅ
ក្នុងកម្មវិធីទាំងអសឱយជួបែតពុទព
្ធ រទាំងបួន្របការ គឺអាយុៈ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ។

៨:៥០-៩:០៥នាទី

អ្នក្រសី េហង រតនា



េលាក ្រសីេធ្វើបទបងាញេលើសត
្ថិ ិ ស្តីពីការវិវត្តជង
ំ ឺកូវីដ១៩ េនៅទូទាំងសាកលេលាក េដាយ

្របធានែផ្នេគាលនេយាបាយ ចបោប់និង

េលាក្រសីសេង្កតេឃើញថាមានការែចកចាយព័ត៌មានជាេ្រចើនតាម្របព័ន្ធបណា្ដញ

ការតស៊ូមតិរបស់គ.ស.ក.

ផសព្វផសោយជាពិេសសតាមបណា្ដញ្របព័ន្ធសង្គម
ចបោស់លាស់

ប៉ុែន្តព័ត៌មានខ្លះមិនមាន្របភព

ដូេច្នះៃថ្ងេលាក្រសីសូមេ្រជើសេរីសនូវ្របភពព័តមា
៌ នដ៌ចបោស់លាស់មកែចក

ជូនដល់សមាជិកសមាជិកា


េលាក្រសីផ្តល់នវូ សាវតាព័ត៌មានខ្លះស្តីពី្របភពៃនការេកើតមានជំងឺកូវីដ១៩

និងបងាញ

ទិន្និន័យចបោស់លាស់ពី្របភពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពេលាក


េធ្វើបទបងាញស្តព
ី ីមូលដានែដលបានចុះបញ្ជីពយោបាលអ្នកជំងឺកូវដ
ី ១៩ គិត្រតឹមៃថ្ងទី៣១
ែខកក្កដា ឆាំ ២០២១ សរុបជាង ១០ កែន្លង ទាំងមន្ទីេពទយរដ្ឋ គ្លីនិកឯកជនស្រមាកពយោបា
ល។

េគាលបំណងេលើកេឡើងចំណុចេនះ

ពីេ្រពាះក្នុងនាមជា

្រកុមការងារ្រគប់្រគង

ធនធានមនុសស េតើេយើងគួរមានវិធានការដូចេម្តចេដើមបីជួយបុគ្គលក
ិ របស់ខ្លួន ឬអង្គភាព
មួយៗ ? េតើេយើងគួរមានកញ្ចបថ
់ វិកា េសវាធានារា៉ប់រងយា៉ងេម៉ច គិតដល់ប

សុខភាព

របស់បុគ្កលិករបស់េយើងេដាយសារក្នុងកញ្ចក់េសវាធានារា៉ប់រងទាំងេនាះមិនបានរួម
បញ្ចូលស្រមាប់ការពយោបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ េឡើយ?


ស្រមាប់ព័ត៌មានលំអិតបែន្ថមសូមេមើលបទបងាញតាមរយៈសាយខាងេ្រកាម៖
(ភាប់សាយបទបងាញ)

៩: ០៥-៩:២០នាទី

េលាក រី សុវណា្ណ ្របធានែផ្នកេគាល

េសចក្តីពនយល់ចបោប់ស្តីពីវិធានការទប់សា្កត់ឆ្លងរាលដាលៃនជំងឺកវូ ីដ ៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសា

នេយាបាយ ចបោប់ និងតស៊ូមតិ របស់គ.

ហាវ និង្របកបេដាយេ្រគាះថាក់៖

ស.ក.



េផាតេទៅេលើទិដភា
្ឋ ពៃនចបោប់គតិយុត្តិ ក៏ដូចជាការអនុវត្តេលើវិធានការផ្លូវចបោប់េនៅ
កម្ពុជារបស់រដាភិបាល



បងាញពី្រពឹត្តិការណ៍ែដលបានេកើតេឡើងេនៅេខត្តសាយេរៀងក្នុងការយកចបោប់សព
្តី ី
ការការពារជំងឺកវូ ីដេទៅអនុវត្តេលើ្របជាជន និងេធ្វកា
ើ រវិភាគសុីជេ្រមៅពីដំេណើរការក្នុង
ការយកចបោប់េនះេទៅអនុវត្ត


-

េនៅក្នុងសម្មតិកម្មៃនចបោប់កូវីដ មានដូចតេទៅ៖
ផលជះអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរសុខភាពសាធារណៈ អាយុជីវិតរបស់្របជាពលរដ្ឋ និងស
ណា្ដប់ធាប់សាធារណៈ និងការកាត់បន្ថយជាអតិបបបរមា ៃនផលប៉ះពាល់ៃនការឆ្លង
ចំេពាះវិស័យសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា

-

កម្ពុជា្រតូវេ្រតៀមខ្លួនស្រមាប់រយៈេពលែវង និងជាយថាេហតុេដើមបីេឆ្លើយតបទាន់
សភាពការណ៍ៃនជំងឺឆ្លងកាចសហាវ និង្របកបេដាយេ្រគាះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរ េ្រកៅពីជង
ំ ឺកូ
វីដ១៩

-

កង្វះបទដានចបោប់-អនុ្រកឹតយ ២០១៥ វិធានការបងា្ករជំងឺឆ្លងេនៅតាមមា្រតា្រចកទារ
អន្តរជាតិ-អនុ្រកឹតយស្តីពីវិធានការៃនការេធ្វើចតាឡីស័ក និងចបោប់ស្តីពីការ្រគប់្រគង
្របេទសក្នុង្រគាអាសន្ន

-

បទបងាញ្រគបដណ្ដប់េលើចំណច
ុ បន្តបនាប់រួមមានការពិន័យអន្តរការណ៍ លក្ខណៈ
ពិេសសៃនចបោប់ស្តីពីកូវីដ វិធានការ្របយុទ្ធនិងទប់សា្កត់ការឆ្លងរាលដាលៃនជំងឺកវូ ី
ដ១៩ វិធានការរដ្ឋបាល ៃនចបោប់កូវីដ១៩ ទណកម្ម នីតិវិធីតវា៉ចេំ ពាះការសេ្រមច
ដាក់ទណកម្មរដ្ឋបាល បទេល្មើស ករណីេលើកែលងឱយរួចផុត ពីការទទួលខុស្រតូវ ឬ
ការស្រមាលការទទួលខុស្រតូវ និងចំេណាទប

។ល។ សូមអានព័ត៌មានលំអិត

បែន្ថមតាមរយៈ បងាញតាមរយៈសាយខាងេ្រកាម
(ភាប់សាយបទបងាញ)

សំណរួ ៖ េតើមានេសចក្តី្របកាស ឬេសចក្តីែណនាំណាមួយបានកំណត់ពីចន
ំ ួនៃន
ការជួបជុំេទ? អាចជួយែចករំែលកផង?
ចេម្លយ
ើ ៖ រដាបាលរាជធានីបានេចញេសចក្តីែណនាំមុនេពលវីរ៉ុសបែម្លងែដលតាថា
្របែហលេ្រកាម១៥នាក់។ ការកំណត់ចំនួនការជួបជុំគា េនាះអាចនឹងមានភាពខុស
គាពីេខត្តមួយេទៅេខត្តមួយ។
សំណរួ ៖ េតើការអនុវត្តវិធានការពាក់មា៉ស់េនាះមានន័យយា៉ងដូចេម្តច? ឬេតើ
នរណាមាក់មានកាតព្វកិច្ចពាក់មា៉ស់?
ចេម្លយ
ើ ៖ ្រគប់មេធយោបាយេធ្វើដំេណើរ និងរាល់្របេភទអ្នក្របកបរបរកសុីទាំងអស់
មានកាតព្វកិច្ច ្រតូវពាក់មា៉ស់។ ្រតង់ចំណុចេនះអាចអានយល់ដង
ឹ បែន្ថមេនៅក្នុង
វិធានការស្តីពីការកាតព្វកិច្ចពាក់មា៉ស់។


ស្រមាប់ព័ត៌មានលំអិតបែន្ថមសូមអានសាយ ខាងេ្រកាម៖

(ភាប់សាយបទបងាញ)

៩:២០-១០:២០នាទី

-

តំណាង្រកុមការងារ

-

(គសក) និងតំណាង
សមាជិក្រកុមការងារ (្រកុម
ការងារ្រគប់្រគងធនធាន

ពិភាកសោ្រកុមេលើ្របធានបទេលើ៖ ែចកចាយពីសានភាព្រគប់្រគងការងាររបស់អង្គ
ភាព េលាកអ្នកផាល់ ភាពងាយ្រសួល នឹងលំបាកកំឡុងេពលវិបត្តិកូវីដ១៩

-

េតើេយើងមានប

អាទិភាពរួមមួយស្តីពីវិបត្តិកូវដ
ី ១៩ ែដលគួរែតេលើកយកមកបន្ត

ពិភាកសោែដរឬេទ?

មនុសស)

្រកុមទី៣៖
-

េធ្វើជាកិច្ច្របជុំអនឡាញ

-

ពយោយាមបេង្កើតជាការេរៀនសូ្រតបែន្ថមេទៀតេទៅឱយបុគ្គលិកៃផ្ទកង
្នុ

-

ផ្តល់ជាការបណ្ដះុ បណា្ដល់ដល់បុគ្គលិក

-

មានការបត់ែបនក្នុងការឆាស់េវនគាេធ្វើការអា្រស័យេលើកាលវិភាគ

-

ការបិទខ្ទប់េនៅក្នង
ុ តំបន់ណាមួយ ជាពិេសសេលើការអនុវត្តគេ្រមាងរបស់
គាត់

-

ការេបើក្របាក់ែខេពញែតសកម្មភាពេធ្វើមិនបានេពញេលញ

-

មានការ្រពួយបារម្ភ របស់បុគ្គលក
ិ េធ្វើការ ក្នុងកំឡុងេពលកូវីដ១៩
្រកុមទី៥៖

-

េទាះបីេធ្វើចតាឡីស័កក៏េដាយ្រកុមការងារេនៅែតអាច្របជុំបាន

-

កាត់បន្ថយការេធ្វើដំេណើរ និងកាត់បន្ថយេពលេវលា

-

បត់ែបនេទៅតាមបរិបទថ្មី េ្របើ្របាស់សមារៈនិងេធ្វកា
ើ រតាមែបបឌីជថ
ី ល

-

េធ្វើការពីផ្ទះក៏មានេ្រស្តសែដរ

-

គុណភាពការងារមិនដូចមុនេទ

-

មានប

-

្រតូវេរៀនសូ្រតបែន្ថមេទៀតពីបេច្ចកវិទយោ ក្នុងការអនុវត្តគេ្រមាង

អ៊ីនធឺេណត

្រកុមទី២

-

ការេធ្វើការងារពីផ្ទះ តាមរយៈការេរៀបចំជា្របព័ន្ធ (Googl

e Sheet )

ដូចជា កាលវិភាគេធ្វើការឆាស់េវនរបស់បុគ្គលិក
-

ការេធ្វើការពីផ្ទះមិនសូវមានគុណភាព េពញេលញេនាះេទ

-

រេបៀបមួយចូលរួមក្នុងការេលើកកម្ពស់ការយល់ដង
ឹ ពីជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈ
ការែចកសមារៈការពារកូវីដ១៩ ដូចជាអាកុល ឬមា៉ស។ល។

្រកុមទី១
-

បានបេង្កើតជាេគាលនេយាបាយៃផ្ទក្នុងស្រមាប់្រគប់្រគងប

កូវីដ១៩

ដូចជាការទិញឧបករណ៍េតស្តកូវដ
ី ១៩ របស់សាប័ន
-

ការេរៀបចំជាលិខិតេបសសកម្មេធ្វើការរបស់បុគល
្គ ិកក្នុងករណីចាំបាច់បំផុត

ក្នុងការេធ្វើសកម្មភាពេផសងៗ
-

េធ្វើការផ្តល់ជាកញ្ចប់ថវិកាជួយដល់្រកុម្រគួសារមានជំងឺកូវីដ១៩
ជួយដល់បុគ្គលក
ិ ព្រងឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលក
ិ េលើការេ្របើ្របាស់បេច្ចក
វិទយោ

-

មានការអនុវត្តនវូ េគាលនេយាបាយបែន្ថម ដូចជាេគាលការណ៍ដាក់ដាច់

េដាយែឡក្រគួសាររបស់បុគ្គលក
ិ េដាយត្រមូវឱយបុគ្គេលាកេធ្វើការពីផ្ទះ
-

សាប័នរបស់េយើងមិនេធ្វើការពីផះ្ទ េ្រចើេពកេនាះេទ ្រតឹមក្នុងរយៈេពលណា

មួយខ្លីប៉ុេណា្ណះ ពីេ្រពាះសកម្មភាពរបស់អង្គការត្រមូវឱយេធ្វើការផាល់ជាមួយនឹងសហ
គមន៍ផាល់
្រកុមទី៤
-

មានការលំបាកក្នុងការេធ្វើដំេណើរេទៅបំេពញការងារ (េនៅកែន្លងខ្លះអាជា

ធរ ឬរដ្ឋអំណាចេធ្វើលិខិតប
លិខិត

ក់ឱយ ប៉ុែន្តកែន្លងខ្លះេទៀតអជាធរលំបាកក្នុងការេចញ

េតើេយើងគួរែតបងាញអត្តស

-

ណបុគ្គលិករបស់ខ្លួនែដរឬេទ េនៅេពល

មានបុគ្កលិករបស់េយើងេកើតជំងក
ឺ ូវីដ១៩? េតើវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធឯកជន
ែដរ ឬយា៉ងេម៉ច? (េតើគួរផសោយព័ត៌មានជាសាធារណៈឬ មិនផសោយ) េតើេបើផសោយ
អាចេស្នើផសោយ្រតឹមក្រមិតសាប័នបានែដរឬេទ?


ចក្ខុវិស័យែផ្នកធនធានមនុសស៖
-

សភាពការណ៍បច្ចបបន្នៃនជម្ងឺរាតតបោត៖ សានភាពេនៅក្នុង្របេទស ការ
ែដលអាចបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំេពញជាថ្មីេទៀត លក្ខណៈទាំង៤យា៉ង និងការ
ខិតខំចាក់វា៉កសា
់ ំង

-

ផលប៉ះពាល់េទៅេលើសាប័ន និងបុគ្គលិក៖ការងារ ថវិកា ែផនការ។ល។

-

្របភពៃនកាគាំ្រទ និងយុទ្ធសា្រស្ត៖អា្រស័យេដាយសាប័នរបស់អ្នក

-

ស្រមាប់ព័ត៌មានលំអិតបែន្ថមសូមអានតាមរយៈសាយបទបងាញរបស់
អ្នកចូលរួម៖
(ភាប់សាយបទបងាញ)

១០:២៥-១១:៥៥
នាទី

េលាក Bun Lemhour តំណាង

ែចករំែលក្របធានបទ “ វិបត្តិសកលកូវីដ១៩ និងការេឆ្លើយតប្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព”

អង្គការ TPO

ែស្វងយល់ពីសខ
ុ ភាពផ្លូវចិត្ត ក្នុងបរិបទកូវីដ១៩។
ស្រមាប់ព័ត៌មានលំអិតបែន្ថមសូមអានសាយខាងេ្រកាម៖
(ភាប់សាយបទបងាញ)

១១:៥៥-១២:០០

េលាក ឡាយ ឈុន តំណាងសមាជិក

អរគុណដល់អ្នកចូលរួមរបស់េយើងទាំងអស់នា្រពឹកេនះក្នុងការែចករំែលកចំេណះដឹង និងបទ

នាទី

្រកុមការងារ ្រគប់្រគងធនធានមនុសស

ពិេសាធល្អេ្រចើនៗ ទាក់ទងទាំងជំនាញទុន និងែផ្នកបេច្ចកេទស។ ជាេសចក្តីសរុបរួមខ្ញុំសូមផ្ត
ល់នូវអនុសាសន៍ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់គា៖


ទី១-អ្នកេធ្វើការេលើែផ្នកធនធានមនុសសទាំងអស់្រតូវតាមដាននូវព័ត៌មាន វិធានេផស
ងៗេដើមបីែចករំែលកដល់បុគ្គលក
ិ េឱយ្រជាប



ទី២-្របតិសកម្ម (Be Pr
ប

oact i ve) របស់អ្នក្រគប់្រគងធនធានមនុសសេលើ

ែដលកំពុង្របឈម និង្រតូវមានគំនិតផ្តួចេផ្តម
ើ ក្នុងការេដាះ្រសាយប

ទាំង

េនាះឱយបានល្អ


ទី៣-ឱយអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍េទៅនឹងការផាស់ប្តូររបស់សកលេលាក។
េលាកបានេលើកេឡើងអំពីទសសនៈៃនការផាស់ប្តូរដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់េលាក

Jack Wel ch ែដលជាអតីត CEOរបស់្រកុមហ៊ុន GE ថា “ េយើង្រតូវេធ្វកា
ើ រ
ផាស់បរ្តូ មុនេពលែដលេយើងចាំេធ្វកា
ើ រផាស់បរ្តូ ” ។ េលាកបានេលើកឧទាហរណ៍ជាក់
ែស្តងពីការផាស់ប្តូរដ៏សំខាន់របស់សាប័នេធ្វើការហិរ

វត្ថុ ដូចជា ពីទមាប់ៃនការ

ចងការ្របាក់ វិវត្តមកជា ្រគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុ មកធនាគារ។ រេបៀបេធ្វើការេនៅក្នុងបរិបទ
ជំងឺកូវីដ១៩ និងការព្រងឹងការចូលរួមរបស់បុគល
្គ ិករបស់េយើងមាន៥ចំណុច ដូច
ខាងេ្រកាម៖ ទី១-មានវបបធម៌វជ
ិ ្ជមានេនៅក្នុងបរិបទកូវីដ១៩, ទី២-ទទួលយកមតិ្រត
ឡប់ទាំងអស់របស់បុគ្គលិក េហើយេធ្វើសកម្មភាពអភិវឌឍេធ្វើឱយមតិ្រតឡប់េនាះកាន់ែត
្របេសើរ, េធ្វើឱយបុគ្គលិកេមើលេឃើញរូបភាពធំរបស់អង្គភាពកាន់ែតចបោស់ , ្រតូវបណ្ដុះ
នូវជំនាញយល់ចិត្ត ឬយល់អារម្មណ៍របស់បុគល
្គ ិករបស់េយើង (ជាការដឹកនាំែបប
យល់ចិត្ត) េដាយមិន្រតូវេ្របើ Mi

cr o Management

និង្រតូវេលើកទឹកចិត្ត

បុគ្គលិកក្នុងការបេញ្ចញមតិ និងេបើកចិត្តទូលាយ, ទី៣-ការេ្រជើសេរីសបុគ្គលិកថ្មី សូម
េ្រជើសេរីសបុគល
្គ ិកែដលមានភាពដឹកនាំយា៉ងតិចក្នុងភាគរយ្របែហល ៥០% េទៅ
៦០ % ជាងអ្នកេធ្វើការែផ្នកបេច្ចកេទសបន្តិច


ទី៤-ការេលើកទឹកចិត្តេដាយជ្រមុញេលើកទឹកចិតឱ
្ត យបានខាំង។ ែផ្អកេលើកកតា៣
យា៉ង៖ ទី១.េធ្វើឱយបុគ្គលិកេមើលេឃើញេហើយេផាតនិងេមើលេឃើញពីចក្ខុវិស័យ
េបសកកម្ម គុណតៃម្ល ទសសនៈវិស័យសាប័នរបស់, ទី២.្រតូវទទួលសា្គល់នូវការចូល
រួមរបស់គាត់ (អរគុណស្រមាប់ការេប្តជាចិត្តនិងការខិតខំេធ្វើការរបស់គាត់) និងទី៣.
អបអរសាទរនូវអ្វីែដលជាសមិទផ
្ធ លរបស់គាត់



ទី៥-េលើកកម្ពសេ់ លើ តុលយភាពដល់ W
or

k and Li f e Bal ance ស្រមួល

ដល់ការេធ្វើការរបស់គាត់ពីផ្ទះេដើមបីឱយគាត់់មានេពលេវលាស្រមាប់្រគួសាររបស់គាត់
និងកិច្ចការរបស់គាត់.


មុននឹងបញ្ចប់េលាកបានេលើកេឡើងនូវសំណួរ៥េដើមបីឆ្លុះប

ំងដល់សាប័ន ជាពិេស

អ្នក្រគប់្រគងធនធានមនុសសរួមមាន៖
-

ទី១.េតើសានប័នរបស់ខ្លួនមានការផាស់ប្តូរអ្វីខ្លះ? ជាការផាស់ប្តូរវិជ្ជមាន
ឬអវិជ្ជមាន?

-

ទី២. េតើមានយុទ្ធ្រស្តអនុវត្តអ្វីខះ្ល ស្រមាប់សាប័ន?

-

េតើសាប័នមានយុទ្ធសា្រស្តអ្វីេដើមបីឱយបុគ្គលិករបស់េយើងមានការចូលរួម?

-

ទី៤. េតើេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីអាចឱយបុគ្គលិក្រតួតប

ខ្លួនឯង មានទំនួលខុស

្រតូវខុសេលើកិចកា
្ច រ និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនេដាយមិន្រតូវចុះេទៅ្រតួតពិនិតយពី
អ្នក្រគប់្រគងេឡើយ? និង
-

ទី៥. េតើេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីទទួលបានព័ត៌្រតឡប់មកវិញពី្រគប់មជឈដានទាំង
អស់របស់បុគ្គលក
ិ ?

សូមអរគុណស្រមាប់ការចូលរួមរបស់េលាក េលាក្រសី!!ខ្ញុំសូម្របកាសបិទកម្មវធ
ិ ី េវទិកាេរៀន
សូ្រតនា្រពឹកេនះ។

__________

