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ឣរម�កថ 
គណេនយ្យភាពសង�មគឺជាឧបករណ៍ដម៏ានសរៈសំខន ់ ក�ុងកររួមចំែណកដល់ករព្រងឹង

អភបិាលកិច�េនមូលដ� ន។ េដយយល់េឃញពីសរៈសំខនេ់នះ គណៈកមា� ធិករជាតិស្រមាបក់រ
អភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) បានដកេ់ចញនូវែផនករយុទ�ស�ស�
ស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម ស្រមាបក់រអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់េ្រកមជាតិ 
ែដលបានអនុមត័កលពីៃថ�ទី១១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៣ េដម្បេីធ�ជាែផនទីបង� ញផ�ូវដល់តួអង�អនុវត�
ទងំអស់ (ទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ) ស្រមាបក់រអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�មក�ុង
្រកបខណ័�  ៃនកម�វធីិជាតិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ។  

ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.អ.គ.ស) ដំណាកក់លទី១ (២០១៦-២០១៨) ្រត�វបាន
ប�� បក់រអនុវត�េនដំណាចឆ់ា� ២ំ០១៨ កន�ងមកេនះ។ ជាមយួគា� េនះែដរ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ 
េនែតបន�េលកកម�ស់ ករព្រងឹងសកម�ភាពែដលបានអនុវត�េនដំណាក់កលទី១ និងព្រងីកតំបន់
េគាលេដៃនរដ�បាលឃុំ សលបឋមសិក្សោ មណ� លសុខភាពេនទូទងំ្របេទស ្រពមទងំព្រងីក
វសិលភាពភូមសិ�ស� តំបនេ់គាលេដ និងេសវេផ្សងៗេទៀត ៃនករអនុវត�េនថា� ករ់ដ�បាល្រក�ង ្រស�ក 
ខណ�  និងរដ�បាលសង� ត ់្រពមទងំែកលម�នូវ វធីិស�ស�អនុវត� ផ.អ.គ.ស េដម្បទីទលួបាននូវគុណភាព 
្របសិទ�ភាព និងសមទិ�ផលថ�ីៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២។ 

ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ មានសមាសភាគសំខន់ៗ ចំនួន៥ រមួមាន៖ ១) តមា� ភាព និងភាព
ងយទទួលបានពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិ ២) ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� ៣) 
ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម ៤) ករបណ�ុ ះបណា� ល អភវិឌ្ឍ
សមត�ភាព និងករទំនាកទំ់នង និង ៥) ករ្រគប្់រគង តមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�។  

ក�ុងដំណាកក់លទី២ េទះបី្រកសួង ស� បន័សម ី នឹងមានករទទួលខុស្រត�វកនែ់តេ្រចនេល
សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ក�ុងវស័ិយរបស់ខ�ួនកេ៏ដយ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប េនែតេដរតនួាទីយ៉ាង
សំខនក់�ុងករស្រមបស្រម�លសកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ង ់  និងករទំនាកទំ់នងជា្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�ក
ត្រម�វករ េដម្ប្ីរត�តពិនិត្យករផលិតក�� បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� (I4Cs) ្របចឆំា�  ំ ្រគប្់រគង
្របពន័�ទិន�នយ័ និងែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម ផ�ល់េគាលករណ៍ែណនាំ
ពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស និងធានាថារដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� ល និងករគា្ំរទ
បេច�កេទសេដម្បចូីលរមួក�ុងសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព។ េ្រកពីេនះ 
េលខធិកដ� ន គ.ជ.អ.ប  នឹងគា្ំរទ្រកសួង ស� បន័សមទីងំអស់ែដលចងប់��� ប ផ.អ.គ.ស ក�ុង
រចនាសម�ន័� ករេរៀបចំកម�វធីិ េគាលនេយាបាយ  និងករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងថវកិរបស់ខ�ួន។ 

េដយែឡកចំេពះតំណាងសង�មសីុវលិវញិស្រមបស្រម�លសកម�ភាព របស់ែផ�កត្រម�វករក�ុង
ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព គណេនយ្យភាព និងទំនាកទំ់នងជាមយួ 
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ៃថ�               ែខ     ឆា� កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 

រជធានីភ�េំពញៃថ�ទី          ែខ            ឆា� ២ំ០១៩ 

ឧបនយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហាៃផ� 

និងជ្របធាន គ.ជ.អ.ប 

 

 

សេម�ច្រកឡេហាម ស េខង 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប និង្រក�មមូលនិធិបរធនបាលកិច� ្រពមទំងគាំ្រទ និងស្រមបស្រម�ល
សកម�ភាពរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ ៃដគូអនុវត�នានា។ 

ក�ុងនាមរជរដ� ភបិាល និង គ.ជ.អ.ប ខ�ុ ំសូមសែម�ងនូវអំណរគុណ និងេកតសរេសរចំេពះថា� ក់
ដឹកនា ំនិងម�ន�ីបេច�កេទសរបស់្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍អង�ករសង�មសីុវលិ 
និងជាពិេសស េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ែដលបានខិតខំ្របឹងែ្របងចូលរមួចំែណកក�ុងករេរៀបចំ
តកែ់តង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ដម៏ានសរសំខនេ់នះ។ 
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១. េសចក�ីេផ�ើម 
 ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.អ.គ.ស) ដំណាកក់លទី២ (២០១៩-២០២៣) បាន

បង� ញអំពីវសិលភាព ខ�ឹមសរ និងអភ្ិរកមស្រមាបអ់នុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ស�ីពីករងរគណេនយ្យ

ភាពសង�មស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ ែដលបានអនុមត័ជាឯកសរ

េគាលនេយាបាយេដយ គ.ជ.អ.ប េនៃថ�ទី១១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៣។ ឯកសរែផនករអនុវត�

គណេនយ្យភាពសង�មដំណាកក់លទី២េនះបានពិភាក្សោ និងឯកភាពជាមយួតំណាង្រកសួងនានាែដល

ពកព់ន័� រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ និងអង�ករសង�មសីុវលិនានា ជាមូលដ� នរមួមយួ

ស្រមាបយ់កេទអនុវត�បន�ពី ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ ។ 

ជាទិដ�ភាពរមួ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ មានមានបង� ញអំពីសកម�ភាព និងករេរៀបចំនានា

ែដលនឹងយកេទអនុវត�េដយ្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពនានា (េហថាែផ�កផ�តផ់�ង)់  និងេដយអង�ករ

សង�មសីុវលិ (េហថាែផ�កត្រម�វករ)។     ឯកសរេនះ មានេរៀបរបអំ់ពីវសិលភាពតំបន្់រគបដណ� ប ់

វសិលភាពេសវ  អ�កទទួលផល និងខ�ឹមសរសមាសភាគ ករេរៀបចំស� បន័ តអួង� និងករទទលួខុស

្រត�វ ក�ុងែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មដំណាកក់លទី២ និរន�រភាព ថវកិ លទ�ផលរពឹំងទុក  និង

ហនិភយ័ែដលអចេកតេឡង។ 

គណេនយ្យភាពសង�ម គឺជាដំេណ រករៃនករផ្សោរភា� បទំ់នាកទំ់នងដល៏�្របេសររវង្របជាពលរដ�

ជាមួយ នឹងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ េហយវកជ៏ាមេធ្យោបាយមួយែដលបន្ុសគីា� រវងេគាលករណ៍

ទំងឡាយៃនអភបិាលកិច�ែដលក�ុងេនាះរល់ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� និងករអនុវត�សកម�ភាពជា

សធារណៈនានារបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ្រត�វ្របកនយ់កតមកិច�ដំេណ រករេនះ។ កិច�សហករ

រវងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ (អ�កផ�ល់េសវ) និង្របជាពលរដ� (អ�កេ្រប្របាស់េសវ) គឺសំេដគា្ំរទដល់

អ�កផ�ល់េសវសធារណៈឱ្យបំេពញករងររបស់ខ�ួនបាន្របេសរជាងមុន។ បទពិេសធន៍កន�ងមក

ដំណាកក់លទី១ បានបង� ញថា ឧបករណ៍គណេនយ្យភាពសង�មនានា (ដូចជាបណ័� ដកពិ់ន�ុេដយ

សហគមន)៍ ជួយ ជំរុញឱ្យមានករេគារពគា�  និងករចូលរមួរវង្របជាពលរដ� និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

សំេដករអភវិឌ្ឍនេ៍នមូលដ� នឱ្យមានភាព្របេសរេឡង។ 

 

២. ចក��វ�សយ័ៃន ផ.អ.គ.ស ដំណក់កាលទី២  
ចក�ុវស័ិយៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ (២០១៩-២០២៣) គឺព្រងឹងយន�ករស្រមាបអ់នុវត�

ករងរគណេនយ្យសង�មទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករេនទូទងំ្របេទស្របកបេដយគុណភាព

្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាព សំេដេលកកម�ស់នូវសិទ�ិអំណាចរបស់្របជាពលរដ� និងករផ�ល់េសវ

សធារណៈរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។  
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៣. េគាលបំណង និងេគាលេ� 
េគាលបំណងៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ គឺបេង�នករអនុវត� ផ.អ.គ.ស េដម្បរីមួចំែណកេធ�

ឱ្យ្របេសរេឡងក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព តមរយៈករេលក

កម�ស់តមា� ភាព ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� និងករេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករនានារបស់្របជាពលរដ�។ 

េដម្បសីេ្រមចបាននូវេគាលបំណងខងេល ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២  មានេគាលេដដូច

ខងេ្រកម៖ 

• ព្រងឹងករបំេពញករងររបស់អង�ភាពផ�ល់េសវឱ្យកនែ់ត្របេសរេឡង 

• េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវករេឆ�យតបរបស់អង�ភាពផ�ល់េសវេទនឹងត្រម�វករចបំាចន់ានា របស់

្របជាពលរដ� 

• បេង�នករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� និងអ�កពកព់ន័�ក�ុងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដន ផ.អ.គ.ស  

• េលកកម�ស់សិទ�ិអំណាចរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករចូលរមួជាមយួអង�ភាពផ�ល់េសវ   

ចំេពះេគាលេដលម�តិៃនសមាសភាគនីមយួៗៃន ផ.អ.គ.ស មានបរយិាយេដយសេង�បក�ុង

តរងដូចខងេ្រកម៖ 

តរងទី១៖ សេង�បេគាលេដ លម�តិតមសមាសភាគនីមយួៗ ៃន ផ.អ.គ.ស 

សមាសភាគទី ១ ៖ តមា� ភាព ភាពងយទទលួបានពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិ 

• េលកកម�ស់តមា� ភាព គុណភាព ្របសិទ�ភាពឱ្យកនែ់ត្របេសរេឡងរបស់អង�ភាពផ�ល់េសវ 

• ្របជាពលរដ�ទទួលបានពត័ម៌ានកនែ់តទូលំទូលយស�ីពីសិទ�ិ ស�ងដ់ករបំេពញករងរ និង

ថវកិ 

សមាសភាគទី ២ ៖ ករ្រត�តពិនិត្យ តមដនេដយ្របជាពលរដ� 

• រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអ�កផ�ល់េសវទទួលបានពត័ម៌ានកនែ់តទូលំទូលយស�ីពីត្រម�វ

ករជាអទិភាព និងទស្សនៈនានារបស់្របជាពលរដ� ែដលពក់ព័ន�នឹងករផ�ល់េសវ 

សធារណៈ។ 

• រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អ�កផ�ល់េសវ និង្របជាពលរដ�កំណតប់ាននូវសកម�ភាពជាអទិភាព 

េដម្បេីលកកម�ស់ករផ�ល់េសវសធារណៈ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព។ 

សមាសភាគទី ៣ ៖ ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.ស.រ.គ) 

• ព្រងឹងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម េដម្បរីមួចំែណក

ក�ុងករែកលម�គុណភាព ្របសិទ�ភាព ៃនករផ�ល់េសវសធារណៈឱ្យកនែ់ត្របេសរេឡង។ 

សមាសភាគទី ៤ ៖ ករបណ�ុ ះបណា� ល អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងករទំនាកទំ់នង 

• ព្រងឹងសមត�ភាព្របជាពលរដ�ក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម� ជាមយួរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ  
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េដម្បរីមួចំែណកេលកកម�ស់គុណភាព ្របសិទ�ភាព ក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ និងបេង�ន

គណេនយ្យភាព។ 

• ព្រងឹងសមត�ភាពរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអ�កផ�ល់េសវក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�ជាមយួ

្របជាពលរដ� េដម្បេីលកកម�ស់គុណភាព ្របសិទ�ភាព ក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ និង

បេង�នគណេនយ្យភាព។ 

• អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ និងអង�ករសង�មសីុវលិ មានឆន�ៈ និងអច

ដឹកនា ំស្រមបស្រម�ល ដំេណ រករផ្សព�ផ្សោយ ្រត�តពិនិត្យ តមដន និងជំរុញករចូលរមួរបស់

្របជាពលរដ�ែដលពកព់ន័�នឹងគណេនយ្យភាពសង�ម្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព។ 

• បេង�ត និងេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍ និងពត័ម៌ាន (ICT) តមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ 

ែបបទំេនប និងែបប្របៃពណី េដម្បពី្រងីកករ្រគបដណ� ប់ ករផ�ល់ព័តម៌ានឱ្យបានទូលំ

ទូលយដល់្របជាពលរដ�។ 

សមាសភាគទី ៥ ៖ ករ្រគប្់រគង តមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� 

• ែកស្រម�ល និងេរៀបចំេគាលនេយាបាយ េគាលករណ៍ែណនា ំនិងករអនុវត�ទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់

និងែផ�កត្រម�វករតមរយៈករេរៀនសូ្រតពីសកម�ភាពអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម។ 

 

៤.  វ�សាលភាព និងអ�កទទួលផល 

 ក. វសិលភាពតំបនេ់គាលេដ 
ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ បានអនុវត�េលរដ�បាលឃុំចំនួន៨២៧ ៃនឃុំសរុបចំនួន១.៤១០ 

ទូទងំ្របេទស។ ក�ុងចំេណាមឃុំទងំេនះមានឃុំមយួចំនួនបានអនុវត� ផ.អ.គ.ស ចំននួ២ឆា�  ំចំែណកឃុំ

មយួចំននួេទៀតបានអនុវត� ផ.អ.គ.ស ចំននួ៣ឆា� ។ំ  

ផ.អ.គ.ស  ដំណាកក់លទី២ មានេគាលេដអនុវត�ក�ុងរដ�បាលឃុំ សង� តទ់ងំអស់ទូទងំ្របេទស

េន្រតឹមឆា� ២ំ០២១។ វសិលភាពតំបនេ់គាលេដេនក�ុងដំណាកក់លទី២ នឹង្រត�វបានព្រងីកដល់

តំបនទី់្របជំុជន ស�ីពីករែបងែចកចំនួនឃុំ សង� តែ់ដលបានអនុវត� ផ.អ.គ.ស បានរយៈេពល ០ ១ ២ 

និង៣ឆា� េំនដំណាកក់លទី១ ្រពមទំងករព្យោករណ៍ពីចំនួនឃុំ និងសង� តែ់ដលនឹង្រត�វអនុវត�េន

ដំណាកក់លទី២ សូមេមលឧបសម�ន័�៤) ។ ្របសិនេបពំុមានមូលនិធិ្រគប្់រគានេ់ដម្បសីេ្រមចេគាលេដ

េនះេទ ករព្រងីកតំបន្់រគបដណ� ប ់ ផ.អ.គ.ស នឹង្រត�វេផា� តអទិភាពេលេគាលេដែដលបានអនុវត�រយៈ

េពល៣ឆា� រំចួេហយ។    

 ខ. វសិលភាពេសវ 

ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ េផា� តែតេលេសវរដ�បាលឃុំ សលបឋមសិក្សោ និងមណ� លសុខ

ភាព េនជនបទែតប៉ុេណា� ះ។  
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ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹងបន�ករេលកកម�ស់ ព្រងឹងគុណភាព ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព និង

គណេនយ្យភាព េលេសវសំខន់ៗទំង៣ ែដលបានអនុវត�េនដំណាក់កលទី១។  ចំែណក

សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹង្រត�វបានព្រងីកឱ្យ្រគបដណ� បេ់លេសវេនថា� ករ់ដ�បាលឃុំ 

សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  រជធានី េខត�។ េលសពីេនះេទេទៀត ផ.អ.គ.ស នឹងព្រងីកវសិលភាព្រគប 

ដណ� បេ់លេសវមន�ីរេពទ្យបែង�ក អនុវទិ្យោល័យ ករផ�តផ់�ងទឹ់កស� ត និងអនាមយ័  េសវ្រគប្់រគងសំរម 

និងកកសំណល់រងឹទី្របជំុជន និងេសវេផ្សងៗេទៀត។ ករព្រងីកេសវទងំេនះនឹង្រត�វករធនធាន

ថវកិយ៉ាងេ្រចន េហយនឹង្រត�វចបេ់ផ�មអនុវត�សកម�ភាពសកល្បងេទតមលទ�ភាពធនធានែដលមា

ន។ ខ�ឹមសរសេង�បៃនវសិលភាពេសវក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ១ និងករព្យោករណ៍ពីវសិល

ភាពេសវថ�ីៗក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ (បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�ទី៥)។  

េសវេផ្សងៗេទៀតដូចជា៖ ករ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធនធានធម�ជាតិ ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈ ករ

្រគប្់រគងជលផល បណ័� កម�សិទ�ិដីធ�ី កិច�គាពំរកុមារ មេត�យ្យសិក្សោ ករកតប់ន�យហនិភយ័េ្រគាះ

មហន�រយ ករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�មូលដ� ន កសិកម� ករ្រគប្់រគងសុវត�ិភាពចរចរណ៍ និងកិច�គាពំរ

សង�មជាេដមគរួពិចរណាក�ុងករអនុវត�។  

 គ. អ�កទទួលផល 

ផ.អ.គ.ស ដំណាក់កលទី១ (២០១៦-២០១៨) បានកំណត់យក�ស�ី  យុវជន និង្រក�មជន

ងយរងេ្រគាះនានាជា្រក�មេគាលេដ។ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ កេ៏នែតេផា� តេល្រក�មេគាលេដ

ទងំេនាះ ្រពមទងំេលកកម�ស់សមធមស៌ង�ម និងបរយិាបន័�ែដលរមួមាន៖ ជនជាតិេដមភាគតិច មនុស្ស

ចស់ ជនពិករ អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ្រក�ម�ស�ី្រសឡាញ់�ស�ី បុរស្រសឡាញ់បុរស 

្រសឡាញ់ទងំ២េភទ ្រក�មប�ូរេយនឌរ័ (LGBT) និងសិស្សោនុសិស្ស។  

ករេរៀបចំលម�ិត ផ.អ.គ.ស ដំណាក់កលទី២ នឹងរួមប��ូ លករេលកកម�ស់សមធម៌សង�ម 

និង បរយិាបន័�េដយេ្រជសេរ ស្រក�មជនងយរងេ្រគាះនានាេធ�ជាអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមនផ៍ងែដរ។  
 

៥. កិច�ដំេណើរការេរៀបចំតាក់ែតង ផ.អ.គ.ស ដំណក់កាលទី ២ 
កិច�ដំេណ រករៃនករេរៀបចំ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ (២០១៩-២០២៣) ្រត�វបានផ�ួចេផ�ម

េរៀបចំតកែ់តងេឡងេដយេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប និងផ�ល់ករគា្ំរទជំនយួបេច�កេទសពីធនាគារពិភព

េលក េដយែផ�កេលចំណុចខ� ងំ ចំណុចេខ្សោយ សមទិ�ផល ប�� ្របឈម និងេមេរៀនបទពិេសធនពី៍

ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ១។   វធីិស�ស�ស្រមាបក់រេរៀបចំ ផ.អ.គ.ស េនះរមួមាន៖ 

• ករពិនិត្យេឡងវញិេលឯកសរមាន្រសប ់ (ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ របាយករណ៍វឌ្ឍន

ភាពនិងករវយតៃម�េផ្សងៗ) (មានេនក�ុងឧបសម�ន័�ទី១ ឯកសរេយាង)។ 
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• ករសមា� សន៍ ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងកិច�ពិភាក្សោ្រក�មេគាលេដជាមួយអ�កផ�ល់ព័ត៌មាន 

សំខន់ៗ  និងអ�កពកព់ន័� (មានបង� ញក�ុងឧបសម�ន័�ទី២)។ 

ជារមួ កិច�ដំេណ រករៃនករេរៀបចំតកែ់តងឯកសរ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ្រត�វបានចប ់

េផ�មពីែខមករដល់ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ និងែបងែចកជា៤ជំហនសំខន់ៗ គឺ ៖ 

ជហំនទ១ី៖  

• ករេរៀបចំឯកសរទស្សនទនដំបូងពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២និងផ្សព�ផ្សោយ

ស្រមាបក់រពិនិត្យេឡងវញិ និងផ�ល់មតិេយាបល់ េនែខ មករ ឆា�  ំ២០១៨។  

• េរៀបចំពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ្រកសួងស� បន័ ៃដគូអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ និង

អ�កពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ េនែខកុម�ៈ ឆា�  ំ២០១៨។ 

• ែផ�កតមករផ�ល់ពត័ម៌ាន្រតឡបែ់ដលទទួលបានពីអ�កពកព់ន័�ខងេល េលខធិករដ� ន 

គ.ជ.អ.ប ជាមយួនិងធនាគារពិភពេលក បានេរៀបចំែផនករលម�តិស្រមាបេ់រៀបចំ ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី ២ េនែខមនីា ឆា�  ំ២០១៨។  

ជហំនទ២ី៖ 
• កិច�សមា� សន ៍ និងពិភាក្សោជាមយួ្រក�មេគាលេដ និងអ�កពកព់ន័�សំខន់ៗ េផ្សងេទៀតក�ុង

អំឡុងែខេមស-មថុិនា ឆា� ២ំ០១៨។ 

ជហំនទ៣ី៖  
• ែផ�កេលឯកសរែដលបានេរៀបចំេនជំហនទី២ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប និងធនាគារ

ពិភពេលក បានេរៀបចំជាេសចក�ី្រពងបឋមៃនឯកសរ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ក�ុង

អំឡុង ែខកក�ដ-សីហ ឆា� ២ំ០១៨ និងបានែចករែំលកដល់្រកសួងស� បន័ ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍

និងអង�ករសង�មសីុវលិពកព់ន័�នានា េដម្បផី�ល់េយាបល់ផងែដរ។ 

• េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ្រកសួងស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ៃដគូ

អភវិឌ្ឍន ៍ និងអង�ករសង�មសីុវលិ ្រពមទំងភាគីពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត េនែខក��  ឆា�  ំ

២០១៨ េដម្ប្ីរបមូលបាននូវធាតុចូលសំខន់ៗ ។  
ជហំនទ៤ី៖ 
• េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយៃនឯកសរ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ្រត�វបានដកជូ់នកិច�្របជំុ

របស់ គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�គណេនយ្យភាពសង�មេនថា� ក់

េ្រកមជាតិ (គ.គ.អ.ស) េដម្បពិីនិត្យ  ពិភាក្សោ និងអនុមត័ េនែខមករ ឆា� ២ំ០១៩។ 

• ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ែដលបានអនុមត័េដយ គ.គ.អ.ស ្រត�វបានដកជូ់ន គ.ជ.អ.ប 

េដម្បពិីនិត្យ និងសេ្រមចដកឱ់្យអនុវត� េនែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៩។ 

ែផ�កេល ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ែដលបានអនុមត័េដយ គ.គ.អ.ស និង គ.ជ.អ.ប 
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េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងបន�ស្រមបស្រម�លេរៀបចំជាែផនករសកម�ភាព និងថវកិ្របចំឆា� ំ

នីមយួៗជាមយួរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ករសង�មសីុវលិ និងៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ស្រមាបក់រអនុវត�នូវ

សកម�ភាពជាគន�ឹះៗនានា េដយមានករកំណត់ពីេពលេវលជាកល់ក់ និងស� ប័នទទួលខុស្រត�វ

ច្បោស់លស់ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាពទំងេនាះ េដម្បធីានាសេ្រមចបាននូវលទ�ផលរពឹំងទុកនានា 

និងេគាលេដជាគន�ឹះៃនផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២។ ែផនករសកម�ភាព និងថវកិ្របចឆំា� នីំមយួៗ

នឹងក� យេទជាមូលដ� នក�ុងករេរៀបចំអនុស្សោរណៈេយាគយល់គា� រវង េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

ជាមយួនិងអង�ករសង�មសីុវលិៃដគូអនុវត�នានា។  
 

៦. វដ�ៃនសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ដំណក់កាលទី២ ្របចាឆំា�  ំ
ផ.អ.គ.ស ្រត�វបានអនុវត�តមរយៈវដ�ៃនសកម�ភាព្របចឆំា� េំដយរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និង

មានករចូលរមួពី្របជាពលរដ� និងអ�កពកព់ន័�មានដូចជា៖ តមា� ភាព ភាពងយទទួលបានពត័ម៌ាន

នានា និងពត័ម៌ានថវកិ ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� និង ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពី

ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម។ សកម�ភាពទងំេនះគា្ំរទតមរយៈករអនុវត�ជាបន�បនា� បនូ់វ ករបណ�ុ ះ

បណា� ល ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព ករ្រគប្់រគង ្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�។ 

ករកំណតេ់ពលេវលស្រមាបអ់នុវត�សកម�ភាពនានាេនក�ុងសមាសភាគនីមយួៗ មានសរៈ

សំខនណ់ាស់ េដម្បឱី្យសកម�ភាពទងំេនាះេដរ្រសបគា� ជាមយួ្រកបខណ័� េពលេវល ៃនដំេណ រករ

េរៀបចំកម�វធីិវនិិេយាគបីឆា� រំកិំល្របចឆំា�  ំ របស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ េដម្បទីទលួបានអត�្របេយាជន ៍

ជាអតិបរមា សកម�ភាពទងំឡាយ្រត�វប��ូ លនូវករព្រងឹងសមត�ភាពករផ�ល់េយាបល់្រតឡប ់  និងផ�ល់

ធាតុចូលក�ុង្របពន័�អភបិាលកិច�នានាេនថា� កមូ់លដ� ន។ 
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៧. សមាសភាគ និងលទ�ផលរ�ពឹងទុក 
ែផនករយុទ�ស�ស� ស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�មស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ

េនថា� កេ់្រកមជាតិបានអនុមត័ដកេ់ចញឱ្យអនុវត�នូវយុទ�ស�ស�ចំននួ៥ េដម្បសីេ្រមចបានេគាលបំណងរមួ

គឺេលកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� ព្រងឹងគុណភាព ្របសិទ�ភាព ៃនករផ�ល់េសវ  និងករអភវិឌ្ឍ

មូលដ� ន។  

យុទ�ស�ស�ទងំ្របាៃំនែផនករយុទ�ស�ស� ស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម្រត�វបានេរៀបចំេទ

ជាសមាសភាគចំននួ៥េនក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ (២០១៩-២០២៣) មានដូចខងេ្រកម៖ 
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តរងទី២៖ ករេរៀបចំយុទ�ស�ស�េទជាសមាសភាគស្រមាបអ់នុវត� 

ែផនការយុទ�សា�ស�ស�ីពីការងរគណេនយ្យភាព

សង�ម 

សមាសភាគៃនែផនការអនវុត�រយៈេពល៥ឆា� ំ

(២០១៩-២០២៣) ដំណក់កាលទ២ី 

យុទ�ស�ស�ទ១ី ៖ ពត័ម៌ាន 

ករេលកកម�ស់តមា� ភាព និងភាពងយទទួលបាននូវ

ពត័ម៌ានអំពីស�ងដ់ ថវកិ និងករបំេពញករងរ 

សមាសភាគទ១ី ៖  

តមា� ភាព ភាពងយទទួលបានពត័ម៌ាននានា និង

ពត័ម៌ានថវកិ 

យុទ�ស�ស�ទ២ី ៖ ករ្រត�តពនិតិ្យតមដន 

ករស្រមបស្រម�ល ឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យតមដន

របស់្របជាពលរដ� េទេលសកម�ភាពបំេពញករងរ 

និងករផ�ល់េសវកម�មូលដ� ន របស់រដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ 

សមាសភាគទ២ី ៖  

ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

សមាសភាគទ៣ី ៖ 

ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរ

គណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.ស.រ.គ) 

យុទ�ស�ស�ទ៣ី ៖ ករងរថវកិ 

    ករេលកកម�ស់ ករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�អំពី
ថវកិ 

ប��ូ លេទក�ុងសមាសភាគទ១ី ៖  

តមា� ភាព ភាពងយទទួលបានពត័ម៌ាននានា និង

ពត័ម៌ានថវកិ 

យុទ�ស�ស�ទ៤ី ៖ ករស្រមបស្រម�លករចូលរមួ 

ករគា្ំរទដល់តួអង�នានា  និងករកសងសមត�ភាពដល់

តួអង�ទងំេនាះ  េដម្បសី្រមបស្រម�លករចូលរមួរបស់

្របជាពលរដ�  និងកិច�ដំេណ រករនានាៃនគណេនយ្យភាព

សង�ម។ 

សមាសភាគទ៤ី ៖  

ករបណ�ុ ះបណា� ល អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងករ

ទំនាកទ់ំនង 

យុទ�ស�ស�ទ៥ី ៖ ករសិក្សោេរៀនសូ្រតែស�ងយល់ 

ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេសធនែ៍ដលបានមកពី
អន�រគមន ៍ នានាេនមូលដ� ន េដម្បែី្របក� យបទ

ពិេសធនទ៍ងំេនះដកប់��ូ លេទ ក�ុងេគាលនេយា

បាយរបស់រជរដ� ភបិាល  និងព្រងឹងករបំេពញ

ករងរអង�ករសង�មសីុវលិនានា។ 

សមាសភាគទ៥ី ៖ 

ករ្រគប្់រគង តមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� 

 

សមាសភាគទងំ៥មានទំនាកទំ់នង និងបំេពញគា� េទវញិេទមក េហយសមាសភាគនីមយួៗ

មានករចូលរមួអនុវត�េដយតអួង�ទងំពីរ (រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និង្របជាពលរដ�)។ សមាសភាគ

ទងំ៥មានពន្យល់លម�តិដូចខងេ្រកម៖ 

១) តមា� ភាព ភាពងយទទលួបានពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិ៖ មានេគាលបំណងព្រងឹងភាព

ងយទទលួបានពត័ម៌ានសធារណៈរបស់្របជាពលរដ� (រមួមានពត័ម៌ានករបំេពញករងរ និង

ពត័ម៌ានថវកិ) និងករបេង�នសមត�ភាពរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យបានយល់ដឹង និងេ្រប្របាស់

ពត័ម៌ានទងំេនាះ។  
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២) ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�៖ មានេគាលបំណងឱ្យ្របជាពលរដ�អចេធ�ករ

្រត�តពិនិត្យ វយតៃម�េលករផ�ល់េសវសធារណៈ ករបំេពញករងររបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកម

ជាតិ និងវភិាគេលពត័ម៌ានែដលផ�ល់េដយរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ លទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យ 

តមដនរបស់្របជាពលរដ� នឹង្រត�វែចករែំលកជាមយួអង�ភាពពកព់ន័�នានារបស់រដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ េហយនិងេ្រប្របាស់ស្រមាបេ់រៀបចំែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យ

ភាពសង�មតមរយៈកិច�្របជំុរមួ។  

៣) ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម៖ មានេគាលបំណងគា្ំរទ 

កអនុវត� និងតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�មេដម្បី
េឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករជាអទិភាពររបស់្របជាពលរដ� និងេលកកម�ស់គុណភាព ្របសិទ�ភាព

ក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ។ ភាគីទងំអស់្រត�វធានាឱ្យមានករប��ូ លសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ 

េទក�ុងដំេណ រករកសងែផនករសកម�ភាព និងថវកិ្របចឆំា�  ំនិងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចនានា

របស់្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័�។ 

៤) ករបណ�ុ ះបណា� ល អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងករទំនាកទំ់នង៖ មានេគាលបំណងផ�ល់ករប

ណ�ុ ះបណា� ល ផ�ល់ករ្របឹក្សោេយាបល់ និងផ�ល់ករហ�ឹកហ�ឺននានាដល់អ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍អង�ករសង�មសីុវលិ បុគ�លិក សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង� ត ់្រក�ង 

្រស�ក ខណ�  និងអ�កផ�ល់េសវសធារណៈេនមូលដ� ន។    ករបណ�ុ ះបណា� ល អភវិឌ្ឍសមត�ភាព 

និងករទំនាកទំ់នង សំេដគា្ំរទដល់សកម�ភាពសំខន់ៗ ែដលពកព់ន័�នឹងករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព 

និងករផ�ល់ពត័ម៌ានឱ្យបានទូលំទូលយដល់អ�កពកព់ន័� និងសធារណៈជន។    

៥) ករ្រគប្់រគង តមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�៖ មានេគាលបំណងបេង�តឱ្យមានយន�ករ 

េរៀនបេណ� រ អនុវត�បេណ� រ។ លទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនែដលរកេឃញេនសហគមន៍

មូលដ� ន នឹងែ្របក� យជាធាតុចូលស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងករែកលម�េគាលនេយាបាយ 

េគាលករណ៍ែណនានំានា និងករអនុវត�ករងរជាកែ់ស�ង។ 

តរងទី៣៖ សេង�បសមាសភាគ សមទិ�ផល និងលទ�ផលរពឹំងទុក ៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក 

សមាសភាគទ១ី ៖ តមា� ភាព ភាពងយទទលួបានព័តម៌ាននន និងព័ត៌មានថវ�កា 

១.១. តមា� ភាពអំពីថវកិ និងករបំេពញករងរ

របស់អង�ភាពផ�ល់េសវកនែ់តល�្របេសរ។ 

១.១.១.ករេបកចំហពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិ 

១.១.២.ករេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានឱ្យបានទូលំទូលយនិងសីុជេ្រម 

១.២. ្របជាពលរដ�ទទលួបានពត័ម៌ាន កនែ់ត  

        ទូលំទូលយស�ីពីសិទ� ិ ស�ងដ់ករបំេពញ

ករងរ និងថវកិ។ 

១.២.១.ករេលកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ� ស�ីព ី

សិទ�ិ ស�ងដ់ករបំេពញករងរ និងថវកិ។  
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក 

សមាសភាគទ២ី ៖ ការ្រត�តពិនិត្យតាមដនេដយ្របជពលរដ� 

២.១. រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអ�កផ�ល់េសវ 

ទទួលបានពត័ម៌ានកនែ់តទូលំទូលយស�ីព ី

អទិភាពរបស់្របជាពលរដ� និងទស្សនៈ

នានាែដលពកព់ន័�េទនឹងអភបិាលកិច� 

និងករផ�ល់េសវសធារណៈនានា 

២.១.១.ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

២.១.២.ករេរៀបចំលិខិតបទដ� ននានា េដម្បគីា្ំរទករ្រត�ត

ពិនិត្យតមដនរបស់្របជាពលរដ� 

 

២.២. រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិអង�ភាពផ�ល់េសវ 

និង្របជាពលរដ�កណំតប់ានជារមួស�ីពី
សកម�ភាពជាអទិភាពចបំាច ់ េដម្បេីលក

កម�ស់ករផ�ល់េសវសធារណៈេនមូល   

ដ� ន្របកបេដយគុណភាព នងិ្របសិទ�ភាព 

២.២.១.កចិ�្របជុំរមួ 

 

សមាសភាគទ៣ី ៖ ការអនវុត�ែផនការសកម�ភាពរួមស�ីពីការងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

៣.១. ករអនុវត� និងករតមដនែផនករសកម�ភាព 

រមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

េដម្បែីកលម�គុណភាព ្របសិទ�ភាពករ     

ផ�ល់េសវសធារណៈ 

៣.១.១.ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួ ស�ីពីករងរគណេនយ្យ 

ភាពសង�ម 

៣.១.២.ករតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួ ស�ីពី
ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

៣.២. ទិន�នយ័ស�ីពសីកម�ភាពជាអទិភាពស្រមាប ់

ែកលម�ក�ុងវស័ិយនីមយួៗ ្រត�វបានេធ�ករ

វភិាគ និងេ្រប្របាស់េដម្បតីកែ់តងេគាល

នេយាបាយ 

៣.២.១.ទិន�នយ័ែផនករសកម�ភាពរមួ ស�ីពកីរងរគណេនយ្យ 

ភាពសង�ម្រត�វបានវភិាគ និងេ្រប្របាស់យ៉ាងទូលំ

ទូលយ 

 

សមាសភាគទ៤ី ៖ ការបណ�� ះបណ� ល អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងការទនំក់ទំនង 

៤.១.សមត�ភាពរបស់ែផ�កត្រម�វករ(អង�ករសង�ម

សីុវលិ) ក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�េដម្បរីមួ

ចំែណកព្រងងឹគុណភាព ្របសិទ�ភាពករផ�ល់

េសវសធារណៈ នងិបេង�នគណេនយ្យភាព 

្រត�វបានេលកកម�ស់  

៤.១.១.ករបណ�ុ ះបណា� ល ករហ�ឹកហ�ឺន  និងកសងសមត�

ភាពរអង�ករសង�មសីុវលិ 

 

៤.២.សមត�ភាពរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

និងអ�កផ�ល់េសវក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�

ជាមយួ្របជាពលរដ� េដម្បេីលកកម�ស់គុណ

ភាព ្របសិទ�ភាពករផ�ល់   េសវសធារណៈ 

និងបេង�នគណេនយ្យភាព្រត�វបានព្រងឹង 

៤.២.១.ករបណ�ុ ះបណា� ល ករហ�ឹកហ�នឺ  នងិកសងសមត�ភាព

របស់អង�ភាពផ�ល់េសវ នងិរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ

៤.២.២.ករបណ�ុ ះបណា� លដល់សមាជិកគណៈកមា� ធិករ 

ផ.ស.រ.គ 
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក 

៤.៣.អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហ

គមនម៍ានឆន�ៈ និងអចដកឹនាដំំេណ រករ

ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាននានា ពិនិត្យតមដន 

និងជំរញុករចូលរមួពីសំណាក្់របជាពលរដ� 

ែដលពកព់ន័�េទនឹងគណេនយ្យភាពសង�ម

្របកបេដយគុណភាព្របសិទ�ភាពេនថា� ក់

មូលដ� ន 

៤.៣.១.ករបណ�ុ ះបណា� ល ែណនា ំ និងហ�ឹកហ�នឺអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍
 

៤.៣.២.តណំាងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍

្រត�វបានបេង�ត នងិដំេណ រករ 

៤.៤.ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈឱ្យបានទូលំ

ទូលយ ស�ីព ីផ.អ.គ.ស 

 

៤.៤.១.ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម ្រត�វផ្សព�ផ្សោយ

ឱ្យបានទូលំទូលយក�ុង្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពសម ី

និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ

សមាសភាគទ៥ី ៖ ការ្រគប់្រគង តាមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� 

៥.១. ធានាករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព នងិស័ក�ិសិទ�ភាព 

៥.១.១. ករ្រគប្់រគង និងគា្ំរទករអនុវត� ផ.អ.គ.ស នឹង្រត�វ

បានេរៀបចំឱ្យមាន្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ភាព 

េដម្បធីានាករអនុវត�្របកបេដយលទ�ផលល�

្របេសរ 

៥.២.ករែកស្រម�លមយួចនំនួេលេគាល

នេយាបាយ េគាលករណ៍ែណនា ំ េដយ

ែផ�កេលេមេរៀនបទពិេសធន ៍ ៃនករអនុវត�

សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស 

៥.២.១. ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេសធន ៍ នងិករផ�ល់ពត័ម៌ាន

្រតឡប ់

៥.២.២. ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងករចង្រកងេមេរៀនបទ

ពិេសធន ៍

 

៨. ថវ�កាប៉ាន់សា� នរបស់ ផ.អ.គ.ស ដំណកក់ាលទី២ 
ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�  ំ(២០១៩-២០២៣) ថវកិែដលនឹងេ្រគាងចំណាយក�ុងករអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី២ មានចំននួ្របមាណ ៣២.៥២២.៦២៣ ដុល� រអេមរកិែដលក�ុងេនាះថវកិចំននួ 

១២.៣៦០.៨៨១ ដុល� រអេមរកិ (៤១%) ស្រមាបែ់ផ�កផ�តផ់�ង ់ និងថវកិចំននួ ១៧.៦១៣.០៤៦ 

ដុល� រអេមរកិ (៥៩%) ស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករ រឯីថវកិចំនួន ១.០០០.០០០ដុល� រអេមរកិេទៀត 

ស្រមាបក់រងររដ�បាលក�ុងករ្របតិបត�ិករមូលនិធិបរធនបាលកិច� (Trust Fund) និងថវកិចំននួ 

១.៥៤៨.៦៩៥ ដុល� រអេមរកិស្រមាបក់រចំណាយេផ្សងៗេទៀតេល្របតិបត�ិករមូលនិធិបរធនបាលកិច�។ 
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ជំពូកទី២ 

សមាសភាគែផនការអនុវត� 

គណេនយ្យភាពសង�មដំណក់កាលទី២ 
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ជំពូកេនះ គឺជាជំពូកមយួដសំ៏ខនៃ់នឯកសរ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ ែដលេរៀបរបអំ់ពី

សមាសភាគទងំ៥ៃន ផ.អ.គ.ស ្រពមទងំសមទិ�ផល និងលទ�ផលរពឹំងទុកនានាែដល្រត�វសេ្រមចឱ្យ

បានក�ុងរយៈេពល៥ឆា�  ំចប់ពីឆា� ២ំ០១៩ ដល់ឆា� ២ំ០២៣។ សមាសភាគទំង៥រមួមាន ៖ 

 ១. តមា� ភាព ភាពងយទទលួបានពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិ 

 ២. ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

 ៣. ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.ស.រ.គ)  

 ៤. ករបណ�ុ ះបណា� ល អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងករទំនាកទំ់នង 

 ៥. ករ្រគប្់រគង តមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�។ 

 ក�ុងសមាសភាគនីមយួៗ រមួមានេសចក�ីេផ�ម  ករបរយិាយអំពីវឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម សមទិ�ផល

រពឹំងទុក លទ�ផលរពឹំងទុក និងថវកិប៉ានស់� ន។  

ក�ុងលទ�ផលរពឹំងទុកនីមយួៗមានសេង�បអំពីេគាលេដ សកម�ភាពជាចម្បងៗ និងស� បន័ទទលួ

ខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� េដម្បធីានាឱ្យសេ្រមចបាននូវលទ�ផលរពឹំងទុកទងំេនាះ។ 
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សមាសភាគទី១ 

តមា� ភាព ភាពងយទទួលបានពត័៌មាននន និងព័តម៌ានថវ�កា 

ក. េសចក�េីផ�ម 
សមាសភាគទី១ មានេគាលបំណងេលកកម�ស់តមា� ភាព ភាពងយទទលួបានពត័ម៌ាននានា 

និងពត័ម៌ានថវកិែដលជាសមាសធាតុដសំ៏ខន ់ ៃនដំេណ រករកំែណទ្រមងត់មែបប្របជាធិបេតយ្យេន

ថា� កេ់្រកមជាតិ អភបិាលកិច�ល� និងគណេនយ្យភាពសង�ម។ ្របសិនេបពំុមានពត័ម៌ានអំពីស�ងដ់ ៃន

េសវ ្របជាពលរដ�មនិអចដឹងបានថាេតមានេសវអ�ីខ�ះែដល្រត�វផ�ល់ ឬេសវអ�ីខ�ះែដល្រត�វេស�សំុ ែដល

ទកទ់ងនឹងសុខភាព ករអបរ់ ំ និងេសវនានាពីអ�កផ�ល់េសវ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ ករែចក

រែំលកនូវពត័ម៌ានេទវញិេទមក នឹងនាឱំ្យមានករេយាគយល់គា�  ករទំនាកទំ់នងល� និងេធ�សកម�ភាព

រមួគា� កនែ់ត្របេសរេឡង។ ្របសិនេប្របជាពលរដ�មនិបានទទួលពត័ម៌ានច្បោស់លស់ មនិមានលក�ណៈ

ជា្របពន័�  និងមនិទនេ់ពលេវលេនាះ ្របជាពលរដ�កពំុ៏អចចូលរមួក�ុងដំេណ រករអនុវត�គណេនយ្យភាព

សង�ម្របកបេដយ្របសិទ�ភាពបានេទ។ 

សកម�ភាពនានាែដលមានក�ុងសមាសភាគទី១េនះ ្រត�វអនុវត�ចបេ់ផ�មពីែខមករ រហូតដល់ែខ

មនីា ៃនឆា� នីំមយួៗ។ 

ខ. វឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម នងិចំណុចែកលម� 
 ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ ក�ុង្រកបខណ័� ៃនសមាសភាគទី១ ទកទ់ងនឹងភាពងយ

ទទលួបានពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិេនះបានទទលួនូវលទ�ផលល�្របេសរជាវជិ�មានសំខន់ៗ ដូច

ខងេ្រកម៖ 

• ក�� បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� I4Cs (ែដលផ�ល់ពត័ម៌ានពីសិទ�ិ ស�ងដ់ ថវកិ និងករ

បំេពញករងរពកព់ន័�នឹងេសវេនរដ�បាលឃុំ សលបឋមសិក្សោ និងមណ� លសុខភាព) ្រត�វ

បានេរៀបចំ ចង្រកងេឡង និងផ្សព�ផ្សោយយ៉ាងទូលំទូលយ។ 

• ករែណនាផំ�ូវករពកព់ន័�នឹងករ្របមូលទិន�នយ័្របចឆំា�  ំ និងករដកប់ង� ញទិន�នយ័លទ�ផល

បំេពញករងរ និងថវកិ របស់អង�ភាពផ�ល់េសវ ្រត�វបានេរៀបចំេឡង និងផ្សព�ផ្សោយទូលំ

ទូលយជូនដល់្របជាពលរដ�ជាសធារណៈ។ 

• ម�ន�ីបេង� លគណេនយ្យភាពសង�មថា� កេ់ខត� ្រស�ក ឃុ ំ និងមូលដ� នចំននួ ៧.២០០ នាកប់ាន

ទទលួករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករបំេពញទ្រមង ់្របមូល ប��ូ លទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ 

I4Cs និងដំេណ រករអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម។  

• ទិន�នយ័ I4Cs ្រត�វបាន្របមូល បិទផ្សព�ផ្សោយ និងែចកចយជាេរៀងរល់ឆា� ដំល់រដ�បាលឃុំសរុប

ចំននួ៨២៧ សលបឋមសិក្សោចំននួ៤.១០៧ និងមណ� លសុខភាពចំននួ៦០៥។  
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• ករេលកកម�ស់ករយល់ដឹងជាសធារណៈស�ីពីក��បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� (I4Cs) និង

ករេបកចំហពត័ម៌ានថវកិ តមរយៈកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងក�ុងឃុេំគាលេដ

ទងំអស់៨២៧ េដយមាន្របជាពលរដ�ចូលរមួសរុបជាង៥៥៤.០០០ នាក ់(�ស�ី ៧២%)។  

ទន�ឹមនឹងទទលួបានលទ�ផលល�្របេសរគរួឱ្យកតស់មា� ល់ ក�ុងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី១កនូ៏វមានេនប�� ្របឈមមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

• ករេរៀបចំក�� បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� (I4Cs) េនមានចំណុចមយួចំនួនគួរែកលម� 

េដម្បឱី្យ I4Cs កនែ់តមានភាពសម��  និងងយយល់  (ឧ. ខ�ឹមសរមយួចំននួៃនI4Cs ែដល

ទកទ់ងនឹងពត័ម៌ានថវកិ)។  ពត័ម៌ានបែន�មមយួចំនួន ដូចជាពត័ម៌ានលម�តិអំពីេសវ ពត័ម៌ាន

លម�តិអំពីទំនាកទំ់នង កអ៏ចព្រងឹងអត�្របេយាជន ៍I4Cs ផងែដរ។  

• ដំេណ រករ្របមូលទិន�នយ័លទ�ផលករងរ (Post-On) ្រត�វចំណាយេពលយូរ ែដលេធ�ឱ្យមាន

ករយតឺយ៉ាវក�ុងករបិទផ្សោយ I4Cs ក�ុងដំណាកក់លទី១។ ដូេច�ះចបំាច្់រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹង

ែ្របងេរៀបចំដំេណ រករៃនករ្របមូល និងប��ូ លទិន�នយ័។ ្រកសួងសម្ីរត�វទទលួខុស្រត�វេល
ករ្របមូលទិន�នយ័លទ�ផលករងរ (Post-On) ស្រមាបែ់ផ�ករបស់ខ�ួន និងេ្រប្របាស់រេបៀប

ប��ូ លទិន�នយ័េអឡិច្រត�និកេដយផា� ល់។ េដម្បធីានាឱ្យមានភាព្រតឹម្រត�វៃនទិន�នយ័ I4Cs 

្រត�វព្រងឹងដំេណ រករពិនិត្យេឡងវញិ។   

• ករផ្សព�ផ្សោយ I4Cs មានចំណុច្រត�វែកលម�មយួចំនួនេដម្បបីេង�នគុណភាព ្របសិទ�ភាព និង

ស័ក�ិសិទ�ភាព។ េទះបីជាមាន្របជាពលរដ�ជាង ៥៥៤.០០០ នាក ់បានចូលរមួក�ុងសកម�ភាព

េលកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពី I4Cs េនដំណាកក់លទី១ក�ី កប៏៉ុែន�តេួលខេនះេនែតបង� ញថា

មាន្របជាពលរដ�ក�ុងឃុំេគាលេដតិចតចួប៉ុេណា� ះែដលបានចូលរមួ។ ដូេច�ះ្រត�វព្រងឹង្របសិទ�ភាព

សកម�ភាពេលកកម�ស់ករយល់ដឹង និងព្រងីកករផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័ I4Cs តមរយៈករេ្រប
្របាស់បេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍និងពត័ម៌ាន។  

• ករេ្រប្របាស់បណ�ុ ំ ទិន�នយ័ I4Cs ទិន�នយ័លទ�ផលករងរ I4Cs បង� ញពីបណ�ុ ំ ពត័ម៌ានទងំ

ស្រមាប្់របជាពលរដ� និងតួអង�រដ�។ េ្រកពីករបិទផ្សោយ និងករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលរកេឃញពី 

I4Cs េនថា� កមូ់លដ� ន ចបំាច្់រត�វេ្រប្របាស់្របពន័� និងអនុវត�សកម�ភាព្របកបេដយនិរន�រភាព

េដម្បធីានាបានថា លទ�ផល I4Cs ្រត�វបានកត្់រតទុក និងវភិាគេដម្បដីក្រសងខ់�ឹមសរសំខន់ៗ  

និងផ�ល់ពត័ម៌ានដល់ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េលករផ�ល់េសវ និងកំែណទ្រមងេ់គាលនេយា

បាយ។ 

 

ែផ�កតមេមេរៀនបទពិេសធន ៍និងប�� ្របឈមៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស េនដំណាកក់លទី ១ 

ដូចបានេរៀបរបខ់ងេល បានជយួ កំណតរ់កចំណុចែកលម�នានា េហយករែកស្រម�ល និងចំណុចថ�ីៗ
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ស្រមាបស់មាសភាគទី១ ក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ នឹងរមួប��ូ លចំណុចសំខន់ៗ មានដូចខង

េ្រកម៖ 

• ប��� បដំេណ រករ្របមូលទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរស្រមាបក់��បព់ត័ម៌ាន្របជាពលរដ�៖ 

េដម្បបីេង�នស័ក�ិសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពៃនករ្របមូលទិន�នយ័ និងបេ�� �សករពន្យោរេពល

ផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ I4Cs  ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹងេ្រប្របាស់

្របពន័�ែផ�កតមបេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍និងពត័ម៌ាន (ICT) ស្រមាបក់រដកប់��ូ នទិន�នយ័លទ�ផល 

បំេពញករងរ្របចឆំា� េំដយអ�កផ�ល់េសវមូលដ� ន (េដយេ្រប្របាស់កំុព្ូយទរ័ ឬទូរស័ព�ស្រមាប់

ប��ូ នទិន�នយ័)។ 

• ករពិនិត្យតមដន និងកររយករណ៍ពីលទ�ផលបំេពញករងរេដយ្រកសួងសមមីានលក�
ណៈផ�ូវករ៖ ខណៈែដលលទ�ផលបំេពញករងរេធៀបនឹងស�ងដ់េសវ និងករេ្រប្របាស់ហិរ��

វត�ុ ្រត�វបានពិនិត្យតមដនេនក្រមតិមយួេដយ្រកសួងសមេីនថា� ក្់រក�ង ្រស�ក ខណ�  រជធានី 

េខត� និងថា� កជ់ាតិ ពត័ម៌ានទងំេនះមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់ជា្របពន័�េដយ្រកសួងនានាេដម្បី
េឆ�យតបនឹងចំណុចខ�ះខតក�ុងលទ�ផលករងរេនថា� កមូ់លដ� ន ឱ្យបានទូលំទូលយេឡយ។ 

យន�ករពិនិត្យេឡងវញិ នឹង្រត�វបានព្រងឹង បូករមួនឹងករពិនិត្យតមដនករ្របមូល ប��ូ ល ករ

ែចករែំលក និងករបិទផ្សោយពត័ម៌ានបានទនេ់ពលេវលេនទីតងំអង�ភាពផ�ល់េសវ េដយ 

មានករគា្ំរទពីម�ន�ី្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័�។ ក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ្រកសួង ស� បន័

សមនឹីងទទលួខុស្រត�វេលករផលិត និងែចកចយផា� ងំ I4Cs េដយមានករគា្ំរទ និងករ្រត�ត

ពិនិត្យពីេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប។   

• ករពិនិត្យេឡងវញិ និងែកស្រម�លខ�មឹសរ I4Cs ៖ េដម្បធីានាថា I4Cs ងយ្រស�លយល់ និង

បន្ុសគីា� នឹងស�ងដ់េសវសំខន់ៗ  េហយទិន�នយ័ជួយ ដល់ករប៉ាន្់របមាណលទ�ផលបំេពញ

ករងរេដយ្របសិទ�ភាព ្រកសួងសមីនឹងេធ�ករែកស្រម�ល និងដកប់��ូ លចំណុចថ�ីៗក�ុង 

ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២។ ករែកស្រម�លបែន�មរមួមាន ១) ករេធ�ឱ្យពត័ម៌ានថវកិចំណូល 

និងចំណាយមានភាពសម��  ២) ករដកប់��ូ លពត័ម៌ានសេង�បស�ីពីករវភិាជថវកិជាតិដល់

វស័ិយេគាលេដ ៣) ករដកប់��ូ លេឈ� ះ និងពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ 

្របធានមណ� លសុខភាព នាយកសលបឋមសិក្សោ និងអ�កផ�ល់េសវនានា និង ៤) រមួប��ូ ល

ពត័ម៌ានស�ីពីសូចនាករសំខន់ៗ េផ្សងេទៀត។ រល់ករែកែ្របខឹ�មសរ I4Cs នឹង្រត�វបានពិនិត្យ

េឡងវញិ និងអនុមត័េដយ គ.គ.អ.ស ។  

• ករបេង�ត I4Cs ស្រមាបអ់នុវត�េលេសវថ�ីៗ ៖ ក�ុងដំណាកក់លទី២ ផ.អ.គ.ស នឹង្រត�វបាន

ព្រងីកឱ្យ្រគបដណ� បេ់លេសវថ�ីៗ ដូចជា រដ�បាលសង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ទឹកស� ត អនាមយ័ 

សលមធ្យមសិក្សោ និងមន�ីរេពទ្យបែង�ក។ ករបេង�ត I4Cs ស្រមាបេ់សវថ�ីៗទងំេនះនឹងពកព់ន័� 

១) ករ្របមូលពត័ម៌ាន I4Cs ស�ីពីករទទលួខុស្រត�វ ស�ងដ់េសវ និងថវកិស្រមាបេ់សវ
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នីមយួៗ និង ២) ករបេង�តផា� ងំ I4Cs និងទ្រមងទិ់ន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរស្រមាបេ់សវ

នីមយួៗ។ 

• ធានាសុ្រកឹតភាពៃនទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ I4Cs៖ េដម្បធីានាសុ្រកឹតភាពៃនទិន�នយ័

លទ�ផលបំេពញករងរ I4Cs ដំណាកក់លទី២ ្រត�វធានា ១) អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យ

ភាពសហគមន ៍ឬអង�ករសង�មសីុវលិចូលរមួពិនិត្យេឡងវញិេលទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ 

I4Cs និង ២) បេង�តយន�ករច្បោស់លស់េដម្បរីមួគា� េដះ្រសយ េនេពលមានប�� ពកព់ន័�

នឹងសុ្រកឹតភាពៃនទិន�នយ័លទ�ផលករងរ I4Cs។ 

• ែកលម� និងព្រងីកករផ្សព�ផ្សោយពី I4Cs ឱ្យកនែ់តទូលំទូលយ៖ េដម្បបីេង�ន និងព្រងីកករ

ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានដល់្របជាពលរដ� និងសរធារណជន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ រមួមាន៖ 

១) ផ្សព�ផ្សោយពី I4Cs តមរយៈទូរស័ព� ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ២) ផ្សព�ផ្សោយ I4Cs តមរយៈ

្របធានភូម ិ អង�ករសហគមនមូ៍លដ� ន និងេវទិកេផ្សងៗេនតមសហគមន ៍ ៣) ែកស្រម�ល

េសៀវេភែណនាសំ�ីពីកិច�្របតិបត�ិករស្រមាបប់េង�នករយល់ដឹងអំពី I4Cs ែផ�កេលេមេរៀនបទ

ពិេសធនែ៍ដលបានអនុវត�ក�ុងដំណាកក់លទី១ ៤) បេង�នករយកចិត�ទុកដកេ់លករយល់ដឹង

អំពីថវកិ និង ៥) េលកកម�ស់ករចូលរមួឱ្យមានតុល្យភាពរវង�ស�ី និងបុរស និងបេង�នករចូល

រមួរបស់្រក�មងយរងេ្រគាះ (ឧ. ជន្រកី្រក ជនពិករ មនុស្សចស់ ជនជាតិេដមភាគតិច អ�កផ�ុក

េមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ្រក�ម�ស�ី្រសឡាញ់�ស�ី បុរស្រសឡាញ់បុរស ្រសឡាញ់ទងំ២េភទ 

្រក�មប�ូរេយនឌរ័)។  

• បេង�នជាអតិបរមានូវករេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ I4Cs ៖ េនដំណាកក់លទី២ ផ.អ.គ.ស មានេគាល

បំណងេ្រប្របាស់បណ�ុ ំ ទិន�នយ័ I4Cs ឱ្យកនែ់តទូលំទូលយ និង្របកបេដយយុទ�ស�ស�។ 

ទិន�នយ័ I4Cs ្រត�វបានវភិាគ ែចករែំលក និងេ្រប្របាស់េដយ្របសិទ�ភាព ដូចជា៖ ១) មាន

្របពន័�េអឡិច្រត�និកដល៏�ស្រមាបក់រេផ��ងផា� តល់ទ�ផល I4Cs ២) ករវភិាគទិន�នយ័ I4Cs រល់

ឆា�  ំនិងករេរៀបចំរបាយករណ៍ស្រមាបដ់កជូ់ន គ.គ.អ.ស គ.ជ.អ.ប ្រកសួង ស� បន័សម ីនិង

សធារណជន និង ៣) ករបង� ញ និងពិភាក្សោអំពីលទ�ផល I4Cs ក�ុងកិច�្របជំុថា� ក់ឃុំ 

សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  រជធានី េខត� និងេវទិកសធារណៈ។  

គ. សមទិ�ផល នងិលទ�ផលរពំងឹទុក 
េដម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈម និងេឆ�យតបចំេពះចំណុចែដល្រត�វែកលម�ឆ�ងតមេមេរៀនបទ

ពិេសធនែ៍ដលបានអនុវត�នាេពលកន�ងមកក�ុងដំណាកក់លទី១ សមទិ�ផល  និងលទ�ផលរពឹំងទុកពក់

ពន័�េទនឹងសមាសភាគទី១្រត�វបានកំណត ់និងបរយិាយមានដូចខងេ្រកម៖ 
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី១.១៖ តមា� ភាពអំពីថវ�កានិងការបំេពញការងររបស់អង�ភាពផ�ល់េសវកាន់ត្របេសើរ 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន០២ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ១.១.១ ករេបកចំហរពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិ 

សកម�ភាពជាចម្បង 

 េរៀបចំេឡងកិច�្របជំុត្រមងទិ់សេដម្បអីនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

 ផលិត និងែចកចយផា� ងំ I4Cs ដល់អង�ភាពផ�ល់េសវែដលពកព់ន័�  

 េបាះពុម� ែចក បំេពញ ្របមូល ទ្រមងទិ់ន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ និងថវកិ និងប��ូ ល

េទក�ុង្របពន័�ទិន�នយ័ស�័យ្របវត�ិកម� (online)។ 

 បេង�តេឡងនូវេគាលករណ៍ែណនា ំនិងចូលរមួពិនិត្យ ទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ និង

ថវកិ ែដលបានេបាះពុម� េដយអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ និងអង�ករ

សង�មសីុវលិ។ 

 បេង�តេឡង សកល្បង និងអនុវត�្របពន័�ស្រមាប្់របមូលទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ 

េដយេ្របបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានវទិ្យោ ទូរស័ព� និង្របពន័�េអឡិច្រត�និក។ 

 ្រកសួងសមេី្រប្របាស់្របពន័�នានា និងេគាលករណ៍ែណនា ំ និងែបងែចកថវកិស្រមាបក់រ    

ផលិត និងែចកចយផា� ងំ I4Cs និងករ្របមូល ករប��ូ លក�ុងទិន�នយ័មូលដ� ន និងករបិទ

ផ្សោយទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរជាសធារណៈ។ 

 ្រកសួងសម ី និង គ.គ.អ.ស ពិនិត្យេឡងវញិនូវខ�ឹមសរ និងទ្រមងថ់វកិ េហយែកស្រម�ល 

និងបែន�មចំណុចថ�ីៗេទតមភាពសម្រសប។ 

 បិទផ្សោយក�� បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� និងទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ និងថវកិ 

ជាសធារណៈេនតមទីតងំអង�ភាពផ�ល់េសវទងំអស់។ 

 បេង�តេឡង សកល្បង និងអនុវត�្របព័ន�ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយសរ I4Cs សំខន់ៗតម 

េអឡិច្រត�និក (សរខ�ីៗ អីុែមល៉ អីុនេធែណត រមួទងំ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម)។ 

 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ភាគរយ ៃនសលបឋម

សិក្សោែដលបិទផ្សោយ នងិ

េធ�បច�ុប្បន�ភាពរល់ឆា� អំំពី
ពត័ម៌ាន I4Cs  

៥០% ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% 

ភាគរយ ៃនមណ� លសុខ

ភាព ែដលបិទផ្សោយ នងិ
៥០% ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% 
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េធ�បច�ុប្បន�ភាពរល់ឆា� អំំពី
ពត័ម៌ាន I4Cs  

ភាគរយ ៃនឃំុែដលបិទ

ផ្សោយ និងេធ�បច�ុប្បន�ភាព

រល់ឆា� អំំពពីត័ម៌ាន I4Cs  

៦៥% ៧៥% ៨០% ៨៥% ៩០% 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួងស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ

ពក់ព័ន� អង�ករសង�មសីុវលិ និងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន៍ជាអ�កអនុវត�នូវ

លទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនារំបស់ គ.គ.អ.ស ្រពមទងំមានករចូលរមួគា្ំរទ 

និងស្រមបស្រម�លរបស់្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�មសីុវលិ និង្រក�មករងរមូលនិធិបរធនបាលកិច�។ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ១.១.២៖ ករេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានឱ្យបានទូលំទូលយ និងសីុជេ្រម 

សកម�ភាពជាចម្បង 

 េរៀបចំជាេរៀងរល់ឆា� សំ្រមាបក់រពិនិត្យេឡងវញិ ឬពិភាក្សោក�ុង្រកសួង ស� បន័សម ីគ.គ.អ.ស 

គ.ជ.អ.ប និងអង�ភាពសមនូីវរបាយករណ៍វភិាគស�ីពីបណ�ុ ំ ទិន�នយ័ I4Cs។ 

 បង� ញ និងពិភាក្សោអំពីលទ�ផល I4Cs ក�ុងកិច�្របជំុថា� កឃុ់ំ សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  រជធានី 

េខត� និងេវទិកសធារណៈេដយមានវត�មានអ�កឯកេទសតមវស័ិយ។ 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ករេរៀបចំរបាយករណ៍

វភិាគ្របចឆំា�  ំ ស�ីពីបណ�ុំ

ទិន�នយ័ I4Cs ស្រមាបដ់ក ់

ជូន គ.គ.អ.ស គ.ជ.អ.ប 

និង្រកសួងស� បន័សម ី

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួងស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ

ពកព់ន័� ្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�មសីុវលិ អង�ករសង�មសីុវលិ និងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យ

ភាពសហគមនជ៍ាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនារំបស់ គ.គ.អ.ស។  

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី១.២៖ ្របជពលរដ�ទទួលបានព័ត៌មានកាន់ែតទូលំទូលាយស�ីពីសិទ�ិ ស�ង់ដការ

បំេពញការងរ និងថវ�កា  

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន០១ ដូចខងេ្រកម៖ 
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លទ�ផលរពឹំងទុក ១.២.១៖ ករេលកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�ស�ីពីសិទ� ិ ស�ងដ់ករបំេពញ

ករងរ និងថវកិ 

សកម�ភាពជាចម្បង 

 េរៀបចំកិច�្របជំុ និងករផ្សព�ផ្សោយេលកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�ស�ីពីក�� ប់

ពត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ�។  

 េលកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�អំពីទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ  និងថវកិ

រមួប��ូ លករផ្សព�ផ្សោយតមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយែបបទំេនប និង្របៃពណី។ 

 បេង�តេឡង សកល្បង និងអនុវត�វធីិស�ស�ស្រមាបជ់យួ ឱ្យ្របជាពលរដ�យល់ដឹងកនែ់ត

េ្រចនអំពីថវកិសធារណៈ។ 

 េរៀបចំលិខិតបទដ� ននានា េដម្បធីានាដល់សិទ�ិរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករទទលួបានពត័ម៌ាន 

 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ភាគរយ ៃន្របជាពលរដ� 

(្រប�ស/្រសី) ែដលចូលរមួ

ក�ុងដំេណ រករ ផ.អ.គ.ស 

នឹងយល់ដឹងយ៉ាងតិចស�ង់

ដ ចំនួន២ក�ុងចំេណាម៦     

ស្រមាបេ់សវនីមយួៗ (រដ�

បាលឃំុ  សលបឋម

សិក្សោ និងមណ� លសុខ

ភាព )។ 

៥០% ៥៥% ៦០% ៦៥% ៧០% 

ភាគរយ ៃន្របជាពលរដ�

(្រប�ស/្រសី) ែដលចូលរមួ

ក�ុងដំេណ រករ ផ.អ.គ.ស 

នឹងយល់ដឹងអំពីកំេណ ន 

ឬករថយចុះៃនថវកិពី
មយួឆា�  ំេទមយួឆា� សំ្រមាប់

េសវយ៉ាងតចិ២ (ក�ុង

ចំេណាម៣) 

៥០% ៥៥% ៦០% ៦៥% ៧០% 

ករេរៀបច ំ និងអនុមត័

លិខិតបទដ� នស�ីពីសិទ�ិ
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របស់្របជាពលរដ�ក�ុងករ

ទទួលបានពត័ម៌ាន 
 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ េដយមានករគា្ំរទពីអង�ករសង�មសីុវលិ និង

សហករជាមយួរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអ�កផ�ល់េសវជាអ�កអនុវត�លទ�ផលរពឹំងទុកេនះ។ 

ឃ. ថវកិប៉ានស់� ន 
សមាសភាគទី១ អ�កអនុវត� ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

តមា� ភាព ភាព

ងយទទលួបាន

ពត័ម៌ាននានា នងិ

ពត័ម៌ានថវកិ 

ែផ�ក 

ផ�តផ់�ង ់
121,449$ 95,000 $ 130,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 546,449 $ 

ែផ�ក 

ត្រម�វករ 
612,379$ 601,211$ 682,574 $ 796,527 $ 910,495 $ 3,603,185 $ 

សរបុ 733,828$ 696,211$ 812,574$ 896,527$ 1,010,495$ 4,149,634$ 
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សមាសភាគទី២ 

ការ្រត�តពិនិត្យតាមដនេដយ្របជពលរដ� 

ក. េសចក�េីផ�ម 
សមាសភាគទី២ មានេគាលបំណងព្រងឹងសិទ�ិអំណាចរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករចូលរួម្រត�ត

ពិនិត្យតមដន និងទទួលបានេសវសធារណៈ និងេលកជាសកម�ភាពែកលម� េដយេ្រប្របាស់វធីិ

ស�ស�បណ័� ដកពិ់ន�ុេដយ្របជាពលរដ� តំណាង្របជាពលរដ� និងសហគមនមូ៍លដ� ន។ អ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ សហករជាមយួអង�ករៃដគូអនុវត� ឬអង�ករៃដគូេនមូលដ� ន 

េដម្បេីរៀបចំកិច�្របជំុវយតៃម�េដយែឡកជាមយួអ�កផ�ល់េសវ ៃនអង�ភាពផ�ល់េសវនិង អ�កទទលួេសវ

នីមយួៗ។ ក�ុងកិច�្របជំុទងំេនះ អ�កចូលរមួនឹងកំណតល់ក�ណៈវនិិច�យ័ជាអទិភាព ដកពិ់ន�ុលក�ណៈ

វនិិច�យ័នីមយួៗ េរៀបរបពី់ចំណុចខ� ងំ ចំណុចេខ្សោយ និងកំណតរ់កសកម�ភាពអទិភាពេដម្បេីធ�ករែក

លម�េសវ។ េ្រកយកិច�្របជំុវយតៃម�េដយែឡកទងំេនះ តំណាងអ�កេ្រប្របាស់េសវ និងអ�កផ�ល់េសវ

នីមយួៗនឹងចូលរមួក�ុងកិច�្របជំុរមួ េដម្បពិីភាក្សោ  និងបេង�តែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរ

គណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.ស.រ.គ)។ សមាសភាគទី២េនះ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្បជំីរុញកិច�សន�នា

េដយេបកចំហ រវងអ�កផ�ល់េសវ និងអ�កទទួលេសវ។ 

សកម�ភាពនានាែដលមានក�ុងសមាសភាគទី២េនះ ្រត�វបានចបេ់ផ�មអនុវត�ពីែខេមស រហូត

ដល់ែខកក�ដ ៃនឆា� នីំមយួៗ។  

ខ.វឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម និងចំណុចែកលម� 
ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ (២០១៦-២០១៨) ក�ុង្រកបខណ័� ៃនសមាសភាគទី២ 

ទកទ់ងនឹងករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�េនះ បានទទួលនូវលទ�ផលល�្របេសរជាវជិ�មាន

សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

• វធីិស�ស�លម�តិស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�្រត�វបានបេង�តេឡង េដម្បី
អនុវត�សកល្បង េធ�ករែកស្រម�ល និងដកឱ់្យអនុវត�ជាផ�ូវករ។  

• បណ័� ដកពិ់ន�ុេដយសហគមន ៍ និងករវយតៃម�េដយខ�ួនឯងរបស់អ�កផ�ល់េសវ ្រត�វបាន

អនុវត�េដយេជាគជយ័ក�ុងឃុំចំននួ៧៥៨ ៃនរដ�បាលឃុំសរុប៨២៧ េដយមានករចូលរមួ

យ៉ាងសកម�របស់្របជាពលរដ�ជាង ២៧០.០០០ នាក ់ ែដលក�ុងេនាះ�ស�ីមានចំននួ ៧៥% 

និងអ�កផ�ល់េសវចំនួន ៣៧.៤២១ ែដលក�ុងេនាះ�ស�ីមានចំននួ ៣៥%។ 

• កិច�្របជំុរមួ្រត�វបានេរៀបចំេឡង េហយ ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយេជាគជយ័ក�ុងឃុំ

េគាលេដចំននួ ៧៥៨ ៃនរដ�បាលឃុំសរុប៨២៧។  
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• អ�កទទួលេសវ និងអ�កផ�ល់េសវ បានពិភាក្សោ និងផា� ស់ប�ូរេយាបល់គា� ក�ុងនយ័ស� បនា និង

្របកបេដយបរយិាកសស�ិទ�ស� ល អធ្យោ្រស័យគា� េទវញិេទមក និងមានករទំនាកទំ់នង

កនែ់តល�្របេសរ បនា� បពី់មានកិច�ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�។  

• គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងឃុេំគាលេដចំននួ ៧៥៨ ៃនរដ�បាលឃុំ

សរុប៨២៧េដម្បគីា្ំរទ ្រត�តពិនិត្យតមដនដំេណ រករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។  

ទន�ឹមនឹងទទួលបានលទ�ផលល�្របេសរគួរឱ្យកតស់មា� ល់ ក�ុងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស

ដំណាកក់លទី១កនូ៏វមានេនប�� ្របឈមមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

• ករចូលរមួរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ    និងអ�កផ�ល់េសវក�ុងករវយតៃម�េដយខ�ួនឯង 

និងកិច�្របជំុរមួពំុទនប់ានេពញេលញេនេឡយេនតមតំបនេ់គាលេដអនុវត�មយួចំននួ។ 

• ករចូលរមួរបស់�ស�ី និងបុរសេនក�ុងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� ពំុទន់

មានតុល្យភាពល�្របេសរេនេឡយ េហយករចូលរមួរបស់្រក�មជនងយរងេ្រគាះ ដូចជាជន

្រកី្រក ជនពិករ មនុស្សចស់ជរ ជនជាតិេដមភាគតិច េនមានក្រមតិេនេឡយ។  

• ករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�ស�ីពីករេ្រប្របាស់ថវកិរបស់អង�ភាពផ�ល់េសវ និងករេ្រប
្របាស់ធនធានហិរ�� វត�ុសធារណៈពំុទនម់ានលក�ណៈល�្របេសរេនេឡយ។  

ែផ�កតមេមេរៀនបទពិេសធន ៍និងប�� ្របឈមៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស េនដំណាកក់លទី ១ 

ដូចបានេរៀបរបខ់ងេល បានជយួ កំណតរ់កចំណុចែកលម�នានា េហយករែកស្រម�ល និងចំណុចថ�ីៗ

ស្រមាបស់មាសភាគទី២ ក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ នឹងរមួប��ូ លចំណុចសំខន់ៗ មានដូចខង

េ្រកម៖ 

• ករគា្ំរទរបស់្រកសួង ស� បន័សមេីលដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�េល ផ
.អ.គ.ស មានលក�ណៈផ�ូវករ ៖   េនដំណាកក់លទី២ ្រកសួង ស� បន័សមនឹីង្រត�វបានជំរុញ និង

គា្ំរទ៖ ១) េចញេគាលករណ៍ែណនាចំ្បោស់លស់ស�ីពីកតព�កិច�ឱ្យមានករចូលរមួយ៉ាង

សកម�របស់ម�ន�ី រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ    និងអ�កផ�ល់េសវក�ុងករចូលរមួវយតៃម�េដយ

ខ�ួនឯង កិច�្របជំុរមួ និងករបេង�ត ផ.ស.រ.គ។ 

២) មានវធិានករផ�ួចេផ�មជាមុនេដម្បធីានាថា ម�ន�ីរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអ�កផ�ល់េសវ

យល់ច្បោស់ពីេគាលករណ៍ែណនាទំងំេនាះ។ 

• បេង�នករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ� និងករពិភាក្សោពីករេ្រប្របាស់ធនធានហិរ�� វត�ុ៖ ផ.

អ.គ.ស ក�ុងដំណាកក់លទី២ បណ័� ដកពិ់ន�ុសហគមន ៍ និងកិច�្របជំុរមួ នឹង្រត�វបានែក

ស្រម�លេដយរមួប��ូ លកិច�ពិភាក្សោសីុជេ្រមស�ីពីករេរៀបចំថវកិ និងករេ្រប្របាស់មូលនិធិ

េដយអ�កផ�ល់េសវ េដម្បបីេង�នករផ�ល់មតិេយាបល់េដយ្របជាពលរដ� ស�ីពីករេ្រប្របាស់
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មូលនិធិរបស់រដ�បាលឃុំ សង� ត ់ សលបឋមសិក្សោ មណ� លសុខភាព  និងរដ�បាល្រក�ង 

្រស�ក ខណ� េដម្បេីឆ�យតបេទនឹងសកម�ភាពអទិភាពក�ុង ផ.ស.រ.គ។ 

• ករ្រត�តពិនិត្យ តមដនេដយ្របជាពលរដ�ឱ្យ្រគបដណ� ប់េលេសវសធារណៈបែន�ម៖ ផ.

អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹងបេង�ត េដម្បអីនុវត�សកល្បង និងអនុវត�វធីិស�ស�្រត�តពិនិត្យ

តមដនេដយ្របជាពលរដ�ស្រមាប់េសវថ�ីៗដូចជា៖ រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  សង� ត់ 

ករ្រគប្់រគងទឹកស� ត និងអនាមយ័ មន�ីរេពទ្យបែង�ក ករ្រគប្់រគងសំរម និងកកសំណល់រងឹ

ទី្របជំុជន និងកសិកម�ជាេដម េហយេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងផ�ល់ករែណនា ំ និង

ជំនយួបេច�កេទសដល់្រកសួង ស� បន័េផ្សងៗ។ 

• ែកស្រម�លវធីិស�ស�្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�ដល់តំបនទី់្របជំុជន៖ ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី២ នឹងបេង�ត និងអនុវត�វធីិស�ស�្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

េដម្បពិីចរណាពីលក�ណៈពិេសសេនទី្របជំុជនដូចជា៖ ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  សង� ត ់ (ឧ. ដង់

សីុេត្របជាជនខ�ស់ កររស់េន និងប�� ផ�ល់េសវែដលេកតមានេឡងេនទី្របជំុជនខុសែប�ក

ពីទីជនបទ)។ សកម�ភាពេនះពកព់ន័�នឹងករេរៀបចំ ករអនុវត�សកល្បង និងករអនុវត�វធីិ

ស�ស�ថ�ីៗៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� ែដលែកស្រម�លេទតមបរបិទ

េនទី្របជំុជន (ឧ.ែដលេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍ និងពត័ម៌ាន (ICT) ែថមទងំកិច�

្របជំុផា� ល់ជាមយួ្របជាពលរដ� េដម្បេីធ�ឱ្យ្របជាជនភាគេ្រចនបានចូលរមួក�ុងកិច�ដំេណ ករេនះ)។  

គ. សមទិ�ផល  នងិលទ�ផលរពឹំងទុក 
េដម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈម និងេឆ�យតបចំេពះចំណុចែដល្រត�វែកលម�ឆ�ងតមេមេរៀនបទ

ពិេសធនែ៍ដលបានអនុវត�នាេពលកន�ងមកក�ុងដំណាកក់លទី១ សមទិ�ផល  និងលទ�ផលរពឹំងទុកពក់

ពន័�េទនឹងសមាសភាគទី២្រត�វបានកំណត ់និងបរយិាយមានដូចខងេ្រកម៖ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី២.១៖ រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ និងអ�កផ�ល់េសវទទួលបានព័ត៌មានកាន់ែតទូលំ

ទូលាយស�ីពីឣទិភាពរបស្់របជពលរដ� និងទស្សនៈននែដលពាក់ព័ន�េ�

នឹងអភិបាលកិច� និងការផ�លេ់សវសាធារណៈនន 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន ២ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក  ២.១.១. ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 បេង�ត អនុវត�សកល្បង និងអនុវត�វធីិស�ស�្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� (កិច�

្របជំុបណ័� ដកពិ់ន�ុេដយសហគមន ៍ និងករវយតៃម�ខ�ួនឯងេដយអ�កផ�ល់េសវ) ែដល្រត�វ

បានែកស្រម�ល និងេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍និងពត័ម៌ាន (ICT)។ 
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 អនុវត�ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� (កិច�្របជំុបណ័� ដក់ពិន�ុេដយ

សហគមន ៍និងករវយតៃម�ខ�ួនឯងេដយអ�កផ�ល់េសវ) ក�ុង ផ.អ.គ.ស ជា្របចឆំា� េំនតម

តំបនេ់គាលេដអនុវត� និងេលេសវនីមយួៗ។ 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ភាគរយម�ន�ី ឬអ�កផ�ល់េស

វ ក�ុងតបំនេ់គាលេដអនុ

វត�បានយល់ច្បោស់ពតី្រម�វ

ករអទិភាព និងប��

កង�ល់របស់្របជាពលរដ�។ 

៥០% ៥៥% ៦០% ៦៥% ៧០% 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍   អង�ករសង�មសីុវលិ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

និងអង�ភាពផ�ល់េសវពកព់ន័� ជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េដយមានករចូលរមួពី្របជាពលរដ� 

និងអ�កពកព់ន័�។  

លទ�ផលរពឹំងទុក ២.១.២. ករេរៀបចំលិខិតបទដ� ននានា េដម្បគីា្ំរទករ្រត�តពិនិត្យតមដនរបស់្របជា

ពលរដ�  

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 េរៀបចំ និងេចញេគាលករណ៍ែណនាេំដយ្រកសួង ស� បន័សម ីេដម្បគីា្ំរទដំេណ រករ្រត�ត

ពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� និងកំណតពី់ករទទលួខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវក�ុង

ករចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�។ 

 ពិនិត្យតមដន និងេលកទឹកចិត�តមរយៈ្របពន័�វយតៃម�ករអនុវត�ករងររបស់្រកសួង 

ស� បន័ សម ីក�ុងករអនុវត�ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�ក�ុង ផ.អ.គ.ស។ 
 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
េរៀបចំេសចក�ីែណនាេំដយ 

្រកសួង ស� បន័សម ីេដម្បី
កំណតព់ីករទទួលខុស

្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវក�ុង

ករចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុង

ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតម

ដនេដយ្របជាពលរដ� 
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ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័� សហករជាមយួេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ  និង

អង�ភាពផ�ល់េសវពកព់ន័�ជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនាំរបស់ 

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�គណេនយ្យភាពសង�ម េនថា� ក់េ្រកមជាតិ 

(គ.គ.អ.ស)។   

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី២.២៖ រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ និង្របជពលរដ�កំណត់បានជរួម

ស�ីពីសកម�ភាពជឣទិភាពចាបំាច់ េដើម្ីបេលើកកម�ស់ការផ�ល់េសវសាធារណៈ

េ�មូលដ� ន្របកបេដយគុណភាព និង្របសិទ�ភាព 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន១ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ២.២.១.កិច�្របជំុរមួ 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 ក�ុងកិច�្របជំុរមួ បង� ញអំពីពត័ម៌ានថវកិ ក�� បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� (I4Cs) និង

ពិភាក្សោ ស�ីពីករេរៀបចំថវកិ និងករេ្រប្របាស់មូលនិធិរបស់អង�ភាពផ�ល់េសវ េដម្បេីឆ�យ

តបនឹងសកម�ភាពអទិភាពក�ុង ផ.ស.រ.គ។ 

 េរៀបចំកិច�្របជំុរមួ និងបេង�ត ផ.ស.រ.គ ក�ុងតំបនេ់គាលេដអនុវត� និងេសវនីមយួៗ 

 បេង�តគណៈកមា� ធិករែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.ស.រ.គ) 

ក�ុងតំបនអ់នុវត�នីមយួៗ 

ចំណុចេដ 
ចណុំចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ភាគរយម�ន�ី នងិអង�ភាពផ�ល់

េសវ ក�ុងតបំនេ់គាលេដអនុវត�

យល់្រសបថាសកម�ភាពអទភិាព 

ែដលបានកំណតក់�ុង ផ.ស.រ.គ 

េឆ�យតបក�ុងកររមួចំែណកែក

លម�គុណភាព ្របសិទ�ភាពក�ុង

ករផ�ល់េសវមូលដ� ន។ 

៥០% ៥៥% ៦០% ៦៥% ៧០% 

ភាគរយ្របជាពលរដ� ក�ុងតបំន់

េគាលេដ អនុវត�យល់្រសប

ថាសកម�ភាពអទិភាពែដលបាន

កំណតក់�ុងផ.ស.រ.គ េឆ�យតបក�ុង

កររមួចំែណកែកលម�គុណភាព 

៥០% ៥៥% ៦០% ៦៥% ៧០% 
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្របសិទ�ភាពក�ុងករផ�ល់េសវ

មូលដ� ន។ 

ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានបេង�តក�ុង

តំបនេ់គាលេដអនុវត�នមីយួ  ៗ
     

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ្រត�វ

បានបេង�ត និងេធ�បច�ុប្បន�ភាព

ក�ុងតំបនេ់គាលេដអនុវត�

នីមយួៗ 

 

     

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍   អង�ករសង�មសីុវលិ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

និងអង�ភាពផ�ល់េសវពកព់ន័�នានាជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េដយមានករចូលរមួចំែណក

ពី្របជាពលរដ�។  
 

ឃ. ថវកិប៉ានស់� ន 
សមាសភាគទ ី២ អ�កអនុវត� ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរបុ 

ករ្រត�តពិនិត្យ

តមដនេដយ

្របជាពលរដ� 

ែផ�កផ�តផ់�ង ់ 41,000$ 60,000$ 100,000$ 80,000$ 66,076$ 347,076$ 

ែផ�កត្រម�វ

ករ 
633,711$ 722,189$ 850,526$ 890,799$ 888,114$ 3,985,338$ 

សរបុ 674,711$ 782,189$ 950,526$ 970,799$ 954,190$ 4,332,414$ 
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សមាសភាគទី៣ 

ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពរួមស�ីពកីារងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

ក. េសចក�េីផ�ម 
សមាសភាគទី៣ សហគមន ៍អង�ភាពផ�ល់េសវសធារណៈ ្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័� និងរដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិ ចូលរមួសហករេដម្បអីនុវត� ផ.ស.រ.គ។ េនតមរដ�បាលឃុំ សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�

េគាលេដអនុវត�នីមយួៗ គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ មយួ ែដលរមួមានម�ន�ីរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អ�ក

ផ�ល់េសវ និងសមាជិកសហគមន ៍ ្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងកិច�្របជំុរមួេដម្បគីា្ំរទ ពិនិត្យតមដន និង

រយករណ៍យ៉ាងេហចណាស់៤ដងក�ុងឆា� ជំាសធារណៈស�ីពីវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។ អ�ក

ស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមនស៍ហករជាមយួម�ន�ីរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអ�កផ�ល់េសវ 

េដយមានករគា្ំរទបេច�កេទសពីអង�ករៃដគូអនុវត� ផ្សព�ផ្សោយ និងបេង�នករយល់ដឹងពី ផ.ស.រ.គ 

ដល់សហគមន ៍្រពមទងំជួយ ដល់ដំេណ រករអនុវត�ករងររបស់គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ។ 

 សកម�ភាពមយួចំននួែដលមានក�ុងសមាសភាគទី៣េនះ ្រត�វបានអនុវត�ចបពី់ែខសីហ រហូត

ដល់ែខធ�ូ ៃនឆា� នីំមយួៗ េហយសកម�ភាពមយួចំននួ ៃនផ.ស.រ.គ ្រត�វបានអនុវត�ជា្របច។ំ 

ខ.វឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម និងចំណុចែកលម� 
ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ (២០១៦-២០១៨) ទកទ់ងេទនឹងករអនុវត� ផ.ស.រ.គ 

បានទទលួនូវលទ�ផលល�្របេសរជាវជិ�មានសំខន់ៗ មានដូចខងេ្រកម៖ 
• ជារមួ សកម�ភាពអទិភាព្របមាណជាង៦០% ៃនសកម�ភាពទងំអស់្រត�វបានអនុវត�េដយ

ក�ុងេនាះមានសកម�ភាពអទិភាព្របមាណ៤៤% ៃនសកម�ភាពែដល្រត�វករជំនយួករគា្ំរទ

ពីខងេ្រក េហយសកម�ភាពអទិភាព្របមាណ៧១% ៃនសកម�ភាពែដលមនិ្រត�វករជំនួយ

ពីខងេ្រក។ 

• ករអនុវត� ផ.ស.រ.គ បានរមួចំែណកេធ�ឱ្យមានករែ្រប្រប�ល និងផា� ស់ប�ូរជាេ្រចនដូចជា៖ 

អកប្បកិរយិា និងេម៉ាង្របចំកររបស់បុគ�លិកមណ� លសុខភាព េពលេម៉ាងបេ្រង�ន 

េសៀវេភសិក្សោេគាល ្រពមទងំករែកលម�នូវេសភណ័� ភាពបរេិវណ អនាមយ័ បរសិ� នៃន 

ទីតងំេសវនីមយួៗ  េហយលទ�ផលៃនករបំេពញករងរតមេសវនីមយួៗេធៀប នឹងស�ងដ់ 

(សូចនាករ) កម៏ានករេកនេឡងេបេ្រប�បេធៀបរវងមុនេពល និងេ្រកយេពលអនុវត�ករងរ 

គណេនយ្យភាពសង�ម។   

ទន�ឹមនឹងទទួលបានលទ�ផលល�្របេសរគួរឱ្យកត់សមា� ល់ ក�ុងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស

ដំណាកក់លទី១កនូ៏វមានេនប�� ្របឈមមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
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• សកម�ភាពអទិភាពមយួចំននួេនក�ុង ផ.ស.រ.គ ជាពិេសសសកម�ភាពអទិភាពែដល្រត�វ

ករជំនយួករគា្ំរទពីខងេ្រក ពំុ្រត�វបានអនុវត�េដយសរកង�ះថវកិ និងមនិបានដក់

ប��ូ លេនក�ុងកម�វធីិវនិិេយាគបីឆា� រំកិំល្របចឆំា�  ំកដូ៏ចជាែផនករសកម�ភាព និងថវកិតមវ ិ
ស័យនីមយួៗ  

• កង�ះករគា្ំរទបេច�កេទសពី្រកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពសមកី�ុងករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។ 

 ែផ�កតមេមេរៀនបទពិេសធន ៍និងប�� ្របឈមៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស េនដំណាកក់លទី ១ 

ដូចបានេរៀបរបខ់ងេល បានជយួ កំណតរ់កចំណុចែកលម�នានា េហយករែកស្រម�ល និងចំណុចថ�ីៗ

ស្រមាបស់មាសភាគទី៣ ក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ នឹងរមួប��ូ លចំណុចសំខន់ៗ មានដូចខង

េ្រកម៖ 

• បេង�នករគា្ំរទរបស់្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពសម ីនិងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ េលករអនុវត� 
និងពិនិត្យតមដនសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ៖ ករបេង�នករេឆ�យតបចំេពះ ផ.ស.រ.គ មនិ្រតឹម

ែតកររមួប��ូ លសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ ក�ុងកម�វធីិវនិិេយាគបីឆា� រំកិំល្របចឆំា�  ំនិងេ្រគាងថវកិ

្របចឆំា� រំបស់រដ�បាលឃុំ សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និងែផនករសកម�ភាព និងថវកិតមវស័ិ

យ នីមយួៗប៉ុេណា� ះេទ ែថមទងំករែបងែចកធនធានស្រមាបក់រអនុវត�សកម�ភាពេនះផង

ែដរ។ េដម្បបីេង�នករគា្ំរទ និងេឆ�យតបប�� េនះ្រត�វ៖  

១) េចញេគាលករណ៍ែណនាកំ�ុងករេ្រប្របាស់មូលនិធិរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ស្រមាប ់

គា្ំរទករអនុវត�សកម�ភាពគណេនយ្យភាពសង�ម។ 

២) ្រកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពសមេី្រគាងក�� បថ់វកិស្រមាបក់រអនុវត� ផ.ស.រ.គ 

៣) បេង�នករចូលរមួ និងគា្ំរទពីគណៈកមា� ធិករនានាេនថា� កមូ់លដ� ន (ឧ. គណៈកមា� ធិ

ករទទលួបន�ុកកិច�ករនារ ីនិងកុមារ គណៈកមា� ធិករកសងែផនករ និងថវកិ គណៈកមា� ធិ

ករ្រគប្់រគងមណ� លសុខភាព គណៈកមា� ធិករ្រទ្រទងស់លេរៀន  និង្រក�ម្រទ្រទងសុ់ខ

ភាពភូម ិ) ក�ុងករអនុវត� និងតមដនករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។  

• ធានាករប��ូ លសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ េទក�ុងកម�វធីិវនិិេយាគរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 
និងែផនករសកម�ភាព និងថវកិេ្រគាង្របចឆំា� រំបស់អង�ភាពតមវស័ិយ៖ ករដកប់��ូ ល

សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ ក�ុងកម�វធីិវនិិេយាគរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិបាននឹងកំពុងអនុវត� 

ប៉ុែន�្រត�វែកលម�បែន�ម េដយេផា� តសំខនេ់លករបេង�ត្របពន័� និងនីតិវធីិេដម្បធីានាថា៖  

១) សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ ពកព់ន័�្រត�វបានដកប់��ូ លក�ុងែផនករសកម�ភាព និងថវកិ

្របចឆំា� រំបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអង�ភាពតមវស័ិយ។ 

២) សកម�ភាពែដលទមទរនូវករគាំ្រទក្រមតិខ�ស់្រត�វបានប��ូ នេទថា� កេ់ល (ថា� ក្់រក�ង 

្រស�ក ខណ�  ថា� ករ់ជធានី េខត� និងថា� កជ់ាតិ)។ 
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៣) វឌ្ឍនភាពក�ុងករអនុវត�សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ ្រត�វពិនិត្យតមដនេដយ្រកសួង និងអង�

ភាពសម។ី 

• េកៀរគរធនធានក�ុងមូលដ� ន ៖ េដម្បេីកៀរគរធនធានក�ុងមូលដ� ន កនែ់តេ្រចនក�ុងករគា្ំរទ

ដល់ករអនុវត�សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ ្រត�វ៖  

១) ព្រងឹងទំនាកទំ់នងរវងគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ និងគណៈកមា� ធិករនានាេនថា� ក់

មូលដ� ន (ឧ. គណៈកមា� ធិករទទលួបន�ុកកិច�ករនារ ី និងកុមារ គណៈកមា� ធិករកសង

ែផនករ និងថវកិ គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងមណ� លសុខភាព គណៈកមា� ធិករ្រទ្រទង់

សលេរៀន  និង្រក�ម្រទ្រទងសុ់ខភាពភូម)ិ  

២) អេ�� ញឱ្យសមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ចូលរមួក�ុងដំេណ រករកសងែផនករ

សកម�ភាព និងថវកិរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអង�ភាពតមវស័ិយ។ 

• ចង្រកងឯកសរ េធ�ករវភិាគ និងរយករណ៍ពីករអនុវត� ផ.ស.រ.គ ៖ ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពជា

្របចៃំន្របពន័�ទិន�នយ័របស់ ផ.ស.រ.គ ែដលអចចូលេមលជាសធារណៈ េហយករចង

្រកងឯកសរ ករវភិាគ និងកររយករណ៍ពីករអនុវត� ផ.ស.រ.គ មានសរៈសំខនក់�ុងករ

តមដនករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។ េដម្បសីេ្រមចកិច�ករេនះបាន្រត�វ៖ 

១) េរៀបចំ្របពន័�ស�័យ្របវត�ិកម� (online) េដម្បបី��ូ លទិន�នយ័ ផ.ស.រ.គ ជា្របច ំ

២) វភិាគទិន�នយ័ ផ.ស.រ.គ េរៀងរល់ឆា�  ំនិងេរៀបចំរបាយករណ៍ស្រមាបដ់កជូ់ន គ.ជ.អ.ប 

គ.គ.អ.ស ្រកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពសម ីេដម្បេីធ�ករែកលម�នូវចំណុចខ�ះខត។ 

• អនុវត�េគាលករណ៍ ផ.អ.គ.ស ឱ្យបានកនែ់តទូលំទូលយ ក�ុងដំេណ រករេរៀបចំែផនករ
សកម�ភាព និងថវកិថា� កមូ់លដ� ន ៖ េដម្បេីឆា� ះេទរកករអនុវត�េគាលករណ៍ ផ.អ.គ.ស 

ក�ុងដំេណ រករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងថវកិថា� កមូ់លដ� ន ឱ្យបានកនែ់តទូលំទូលយ 

ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ នឹងសកល្បងដំេណ រករែដលមានករចូលរមួពី្របជាពលរដ�

ក�ុងករពិនិត្យេឡងវញិ និងកំណតស់កម�ភាពអទិភាពក�ុងខ�ឹមសរកម�វធីិវនិិេយាគរបស់

រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ (ឧ. ករេបាះេឆា� តកំណតរ់កអទិភាពសហគមនត៍មរយៈសរ

ទូរស័ព�)។ 

• េរៀបចំ និងអនុវត� “ធនធានចូលរមួបដិភាគ” (Matching Fund) ែដលមានភាព្របកតួ្របែជង
ស្រមាបស់កម�ភាព ផ.ស.រ.គ ៖ េដម្បជំីរុញឱ្យរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អនុវត�មូលនិធិរបស់

ខ�ួនេដម្បេីឆ�យតបនឹងសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ រមួទងំធនធានចូលរមួបដិភាគ  ក�ុងគា្ំរទ

សកម�ភាពអទិភាពែដលេលកេឡងេនក�ុង ផ.ស.រ.គ។  
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គ. សមទិ�ផល  នងិលទ�ផលរពឹំងទុក 
េដម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈម និងេឆ�យតបចំេពះចំណុចែដល្រត�វែកលម�ឆ�ងតមេមេរៀនបទ

ពិេសធនែ៍ដលបានអនុវត�នាេពលកន�ងមកក�ុងដំណាកក់លទី១ សមទិ�ផល  និងលទ�ផលរពឹំងទុកពក់

ពន័�េទនឹងសមាសភាគទី៣្រត�វបានកំណត ់និងបរយិាយមានដូចខងេ្រកម៖ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក ៣.១ ៖ ការអនុវត� និងការតាមដនែផនការសកម�ភាពរួមស�ពីីការងរគណេនយ្យ

ភាពសង�ម េដើម្ីបែកលម�គុណភាព ្របសិទ�ភាពការផ�ល់េសវសាធារណៈ 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន២ មានដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៣.១.១. ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួ ស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 អនុវត�សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ េនតមតំបនេ់គាលេដអនុវត�នីមយួៗ។ 

 គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ េនតមតំបនេ់គាលេដអនុវត�នីមយួៗគា្ំរទ ្រត�តពិនិត្យ និងតមដន

ករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។ 

 បង� ញ ផ.ស.រ.គ ស្រមាប់តំបន់េគាលេដអនុវត�នីមួយៗ ជាេរៀងរល់ឆា� ំក�ុងសិក� សល

សមាហរណកម�ថា� ក្់រក�ង ្រស�ក ខណ� ។ 

 េរៀបចំេសចក�ីែណនាំពីករេ្រប្របាស់មូលនិធិរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ េដម្បគីាំ្រទករអនុវត� 

ផ.អ.គ.ស។ 

 បេង�ត្របពន័� និងនីតិវធីិស្រមាបគ់ា្ំរទេដយ្រកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពសម ីេដម្បផី�ល់មូលនិធិ 

និងពិនិត្យតមដនករអនុវត�សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ។ 

 បេង�តេឡង និងអនុវត�នូវធនធានចូលរមួបដិភាគ េដម្បជីយួ គា្ំរទដល់ករអនុវត�សកម�ភាពអទិ

ភាពក�ុង ផ.ស.រ.គ។ 

 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ភាគរយសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ 

របស់សលបឋមសិក្សោែដល 

បានអនុវត� ឬកំពុងអនុវត� 
៥០% ៦០% ៧០% ៧៥% ៨០% 

ភាគរយសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ 

របស់មណ� លសុខភាពែដល

បានអនុវត� ឬកំពុងអនុវត� 
៥០% ៦០% ៧០% ៧៥% ៨០% 
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ភាគរយសកម�ភាព ផ.ស.រ.គ 

របស់រដ�បាលឃំុែដលបានអនុ

វត� ឬកំពុងអនុវត� 
៥០% ៦០% ៧០% ៧៥% ៨០% 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ 

ពកព់ន័� អង�ករសង�មសីុវលិ និងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមនជ៍ាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផល

រពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនារំបស់ គ.ជ.អ.ប និង គ.គ.អ.ស ្រពមទងំមានករចូលរមួគា្ំរទ 

និងស្រមបស្រម�លរបស់្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�មសីុវលិ និង្រក�មករងរមូលនិធិបរធនបាលកិច�។ 
 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៣.១.២. ករតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាព

សង�ម 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 សមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ចូលរមួ្របជំុេដយេទៀងទត ់ក�ុងដំេណ រករេរៀបចំែផនករ

សកម�ភាព និងថវកិ្របចឆំា� រំបស់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ឃុំ សង� ត។់ 

 ផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈនូវ ផ.ស.រ.គ តមរយៈករបិទផ្សោយជាសធារណៈ ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ 

និងេវទិកនានា។ 

 រយករណ៍ជាសធារណៈេដយគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ស�ីពីវឌ្ឍនភាព ៃនករអនុវត� ផ.ស.រ.គ 

េរៀងរល់ែខ តម្របពន័�េអឡិច្រត�និក និងក�ុងកិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ភាគរយៃនតំបនេ់គាលេដ ែដល   

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ បាន

ផ្សព�ផ្សោយស�ីពីវឌ្ឍនភាព ៃនករ

អនុវត� ផ.ស.រ.គ យ៉ាងតចិ២ដង

ក�ុងមយួឆា�  ំ តមរយៈកិច�្របជុំ្រក�ម

្របឹក្សោរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និង

េវទិកនានា 

៥០% ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% 

 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួងស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ

ពកព់ន័� អង�ករសង�មសីុវលិ និងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមនជ៍ាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផល
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រពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនារំបស់ គ.ជ.អ.ប និង គ.គ.អ.ស ្រពមទងំមានករចូលរមួគា្ំរទ 

និងស្រមបស្រម�លរបស់្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�មសីុវលិ។ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក ៣.២ ៖ ទិន�ន័យស�ីពីសកម�ភាពជឣទិភាពស្រមាប់ែកលម�ក��ងវ�ស័យនីមយួៗ ្រត�វ

បានេធ�ើការវ�ភាគ និងេ្របើ្របាស់េដើម្ីបតាក់ែតងេគាលនេយបាយ 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន ១ មានដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៣.២.១.ទិន�នយ័ែផនករសកម�ភាពរមួ    ស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម្រត�វបាន

វភិាគ និងេ្រប្របាស់យ៉ាងទូលំទូលយ 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 ែកស្រម�ល និងេធ�បច�ុប្បន�ភាព្របពន័�ទិន�នយ័ េដម្បធីានាថាទិន�នយ័ ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានេ្រប
្របាស់ និងវភិាគេនថា� កជ់ាតិ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
្របពន័�ទិន�នយ័ ្រត�វបានែកស្រម�ល 

និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពជា្របច ំ េដម្បី
ធានាថាទិន�នយ័ ផ.ស.រ.គ ្រត�វបាន

េ្រប្របាស់ និងវភិាគ េនថា� កជ់ាតិ 

និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ។ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួងស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវពកព់ន័� 

អង�ករសង�មសីុវលិ ជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនារំបស់ គ.ជ.អ

.ប និង គ.គ.អ.ស ្រពមទងំមានករចូលរមួគា្ំរទ និងស្រមបស្រម�លរបស់្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�ម

សីុវលិ។ 

ឃ. ថវកិរប៉ានស់� ន 
សមាសភាគទ៣ី អ�កអនុវត� ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរបុ 

ករអនុវត� ផ.ស.រ.គ 

ែផ�ក 

ផ�តផ់�ង ់
697,400$ 635,400$ 558,180$ 400,014$ 120,000 $ 2,410,994$ 

ែផ�ក 

ត្រម�វករ 
291,575$ 294,621$ 180,111$ 173,549$ 292,148$ 1,232,004$ 

សរបុ 988,987$ 930,021$ 738,291$ 573,563$ 412,148$ 3,643,998$ 
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សមាសភាគទី៤ 

ការបណ�� ះបណ� ល អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងការទំនក់ទំនង 

ក. េសចក�េីផ�ម 
សមាសភាគទី៤េនះមានេគាលបំណងបេង�នសមត�ភាព និងព្រងឹងសិទ�ិអំណាចរបស់អ�កពកព់ន័�

ទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ េដម្បអីនុវត�េដយេជាគជយ័នូវសកម�ភាពែដលបានកំណតក់�ុង

សមាសភាគទី១ សមាសភាគទី២ និងសមាសភាគទី៣ របស់ ផ.អ.គ.ស។ សមាសភាគេនះផ�ល់ករ

បណ�ុ ះបណា� ល ករែណនាហំ�ឹកហ�ឺន និង ករេរៀនសូ្រតពីករអនុវត�ផា� ល់ ស្រមាបែ់ផ�កផ�តផ់�ង ់និងែផ�ក

ត្រម�វករ  េផា� តករយកចិត�ទុកដកជ់ាសំខន់ៗ ដូចជា៖  

១) បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ី និងអ�កផ�ល់េសវេនថា� ករ់ដ�បាលឃុំ សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  រជធានី 

េខត� អំពីតនួាទី និងភារកិច�របស់ខ�ួនក�ុង ផ.អ.គ.ស។  

២) េ្រជសេរ សអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមនេ៍នមូលដ� ន  និងបណ�ុ ះបណា� ល 

៣) ផ�ល់ករែណនា ំនិងករហ�ឹកហ�ឺនជា្របចដំល់អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន៍

េនេពលអនុវត�វដ�្របចឆំា� ៃំនសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស និង 

៤) បណ�ុ ះបណា� លដល់សមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ េដម្បជីយួ ដល់ករអនុវត� ផ.ស.រ.គ 

 សកម�ភាពនានាែដលមានក�ុងសមាសភាគទី៤េនះ ្រត�វបានអនុវត�ជា្របចេំដម្បគីា្ំរទដល់ដំេណ រ 

ករអនុវត�សកម�ភាពក�ុងសមាសភាគទី១ សមាសភាគទី២ និងសមាសភាគទី៣។ 

ខ.វឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម និងចំណុចែកលម� 
ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ (២០១៦-២០១៨) ក�ុង្រកបខណ័� ៃនសមាសភាគទី៤ 

ទកទ់ងនឹងករបណ�ុ ះបណា� ល អភវិឌ្ឍសមត�ភាពនិងករទំនាកទំ់នងេនះបានទទួលនូវលទ�ផលល�

្របេសរជាវជិ�មានសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

• ឯកសរៃនករបណ�ុ ះបណា� លទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ្រត�វបានបេង�តេឡង អនុវត� 

សកល្បង និងែកស្រម�ល។ 

• អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមនស៍រុបចំននួ ៣.៧០០ នាក ់(�ស�ីចំននួ៦៣%) 

និងម�ន�ីមូលដ� នចំនួន ៧.២០០ នាក្់រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លពី ផ.អ.គ.ស។ 

• ឯកសរបណ�ុ ះបណា� លបឋមស្រមាបស់មាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានេរៀបចំ

េឡង េហយមានសមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ សរុបចំនួន ១.៤១០ នាក ់មកពីរដ�បាល 

ឃុំចំននួ ១០៥ ្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� ល។ 

ទន�ឹមនឹងទទួលបានលទ�ផលល�្របេសរគួរឱ្យកត់សមា� ល់ ក�ុងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី១កេ៏នមានប�� ្របឈមមយួចំននួដូចខងេ្រកម៖ 
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• ករបណ�ុ ះបណា� លតួអង�ែផ�កផ�តផ់�ងក់�ុងដំណាកក់លទី១ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប បាន

េរៀបចំឯកសរបណ�ុ ះបណា� លេហយ ែតពំុទនប់ានប��ូ លតមស� បន័ែដលពកព់ន័�េទ។   

• មានករផា� ស់ប�ូរម�ន�ីបេង� លទទួលបន�ុកករងរគណេនយ្យភាពសង�ម េនរដ�បាលេខត� 

្រស�ក ឃុំមយួចំននួ បនា� បពី់បានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លរចួេហយ។ 

• អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមនម៍យួចំននួ មានករលឈបពី់ករងរ បនា� ប់

ពីទទួលបាននូវករបណ�ុ ះបណា� លរចួេហយ។  

ែផ�កតមេមេរៀនបទពិេសធន ៍និងប�� ្របឈមៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស េនដំណាកក់លទី ១ 

ដូចបានេរៀបរបខ់ងេល បានជយួ កំណតរ់កចំណុចែកលម�នានា េហយករែកស្រម�ល និងចំណុចថ�ីៗ

ស្រមាបស់មាសភាគទី៤ ក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ នឹងរមួប��ូ លចំណុចសំខន់ៗ មានដូចខង

េ្រកម៖ 

• ករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី ផ.អ.គ.ស និងករហ�កឹហ�នឺដល់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិតមស� បន័ 
និងអង�ភាពសម ី៖ េដម្បធីានានូវគុណភាព ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពរយៈេពលែវងៃន

ករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កផ�តផ់�ងក់�ុង ផ.អ.គ.ស ចបំាច្់រត�វប��� បតនួាទីទងំេនះក�ុង្រកសួង

ស� បន័ និងអង�ភាពសមដូីចជា៖  

១) ករប��ូ ល្របធានបទ ផ.អ.គ.ស ក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លសំខន់ៗ ស្រមាបម់�ន�ីរដ�បាល 

ថា� កេ់្រកមជាតិ (ឧ. វគ�ជាកតព�កិច�របស់ថា� កដឹ់កនារំដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ េដយសល

អភបិាលកិច� ឬនាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� លរបស់្រកសួងមហៃផ� ឬេដយសលជាតិរដ�បាល 

មូលដ� ន)  

២) ករប��� បក�ុង្រកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពសមនូីវឯកសរបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស

ស�ីពី ករបំេពញទ្រមង ់ករ្របមូល ករប��ូ លទិន�នយ័ និងបិទផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័I4Cs  

៣) េរៀបចំ និងផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពី “ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម” ស្រមាប់

សមាជិក្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� ។  

• ករប��� បតមស� បន័នូវករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករ៖ េដម្បី
ធានានូវគុណភាព ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពក�ុងដំណាកក់លទី២េនះ ្រត�វមានករប��� ប

តមអង�ករសង�មសីុវលិ នូវករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករ។  

ចំណុចេនះនឹងរមួប��ូ ល៖ 

១) ករកំណតរ់ក និងករេ្រជសេរ សស� បន័ជំនាញបណ�ុ ះបណា� លរបស់សង�មសីុវលិ  

២) ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពរបស់ស� បន័ ែដលបានេ្រជសេរ សេដម្បផី�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល

្រគ�បេង� លស�ីពី ផ.អ.គ.ស ដល់អង�ករៃដគូអនុវត�ជា្របច ំនិង 

៣) ករបេង�តភាពជាៃដគូសហកររវងស� បន័បណ�ុ ះបណា� លស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករ និង

ែផ�កផ�តផ់�ង។់  
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• ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពរបស់តអួង�ថា� កមូ់លដ� នេដម្បមីានករទទលួខុស្រត�វកនែ់តេ្រចនេល
ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ក�ុងសហគមន៖៍  ក�ុងដំណាកក់លទី២ រដ�បាលឃុំ សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�  ែដលបានអនុវត� ផ.អ.គ.ស បានពី៣ឆា� េំទ៤ឆា�  ំនឹងផា� ស់ប�ូរេទជា្របពន័�បន�ករអនុវត� 

េននឹងមូលដ� នែដលអចធានាបាននូវនិរន�រភាពេដយខ�ួនឯង (ឧបសម�ន័�៤)។ េដម្បបីន�

និរន�រភាពអនុវត�េដយខ�ួនឯងេនះរមួមាន៖  

១) ករេរៀបចំ និងសកល្បងអនុវត�ែផនករផា� ស់ប�ូរបន�ស្រមាបតំ់បនេ់គាលេដែដលបាន

អនុវត� ផ.អ.គ.ស បានពី៣ឆា� េំទ៤ឆា�  ំ 

២) ករបេង�តលក�ខណ� ករងរស្រមាប ់ “អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យសហគមន”៍ ែដល

កំណតច់្បោស់ពីករទទលួខុស្រត�វជាកល់ករ់បស់ពួកេគ េដម្បបីន�ករទទួលខុស្រត�វមយួ

ចំននួពីអង�ករៃដគូអនុវត�  

៣) ករកំណតេ់្រជសេរ ស និងបណ�ុ ះបណា� ល  “អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យសហគមន”៍     

៤) ករេរៀបចំ    និងផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លដល់អង�ករសង�មសីុវលិេនមូលដ� ន េដម្បឱី្យ

ពកួេគអចបំេពញករទទួលខុស្រត�វថ�ីៗបានេពញេលញ  

៥) អ�កផ�ល់េសវេនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ចូលរមួ និងជួយ ស្រមបស្រម�ល ក�ុងករបណ�ុ ះ   

បណា� លអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន។៍  

• ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពរបស់គណៈកមា� ធិករ  ផ.ស.រ.គ ៖  េដម្បពី្រងឹងសមត�ភាពរបស់គ

ណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹងពិនិត្យេឡងវញិ ែក

ស្រម�លឯកសរបណ�ុ ះបណា� លៃន ផ.ស.រ.គ និងធានានូវករបណ�ុ ះបណា� លជា្របពន័�

ស្រមាបស់មាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ។ 

គ. សមទិ�ផល  នងិលទ�ផលរពឹំងទុក 
េដម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈម និងេឆ�យតបចំេពះចំណុចែដល្រត�វែកលម�ឆ�ងតមេមេរៀនបទ

ពិេសធនែ៍ដលបានអនុវត�នាេពលកន�ងមកក�ុងដំណាកក់លទី១ សមទិ�ផល  និងលទ�ផលរពឹំងទុកពកព់ន័� 

េទនឹងសមាសភាគទី៤្រត�វបានកំណត ់និងបរយិាយមានដូចខងេ្រកម៖ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី៤.១៖ សមត�ភាពរបស់ែផ�កត្រម�វការ  (អង�ការសង�មសុីវ�ល)  ក��ងការចូលរួមយ៉ង

សកម�េដើម្ីបរួមចំែណកព្រងឹងគុណភាព ្របសិទ�ភាពការផ�ល់េសវសាធារណៈ 

និងបេង�ើនគណេនយ្យភាព ្រត�វបានេលើកកម�ស ់

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន ១ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៤.១.១ ករបណ�ុ ះបណា� ល ករហ�កឹហ�នឺ  និងកសងសមត�ភាពរអង�ករសង�មសីុវលិ 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ ៖ 

 េ្រជសេរ ស និងបណ�ុ ះបណា� លវទិ្យោស� នបណ�ុ ះបណា� លឯកេទសែផ�កត្រម�វករ  



ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មដណំាក់កលទី២ (២០១៩-២០២៣)                                                           38 
 

 េរៀបចំ និងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លស្រមាបអ់ង�ករៃដគូអនុវត�ថ�ីៗ 

 ែកស្រម�លឯកសរបណ�ុ ះបណា� ល ែផ�កតមយុទ�ស�ស�បរយិាបន័� និងសមធមស៌ង�ម 

្រពមទំងផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់ៃដគូអនុវត� និងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន។៍ 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
េ្រជសេរ សស� បន័បណ�ុ ះបណា� ល ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

េធ�បច�ុប្បន�ភាព ឯកសរបណ�ុ ះ 

បណា� លែផ�កតមយុទ�ស�ស� 

បរយិាបន័�និងសមធមស៌ង�ម 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�មសីុវលិ អង�ករសង�មសីុវលិ និង្រក�មមូលនិធិបរធនបាលកិច� 

(Trust Fund) ជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ។ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី៤.២ ៖   សមត�ភាពរបស់រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ  និងអ�កផ�ល់េសវក��ងការចូលរួម

យ៉ងសកម�ជមួយ្របជពលរដ�  េដើម្ីបេលើកកម�ស់គុណភាព  ្របសិទ�ភាព

ការផ�ល់េសវសាធារណៈ និងបេង�ើនគណេនយ្យភាព្រត�វបានព្រងឹង 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន ២ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៤.២.១.ករបណ�ុ ះបណា� ល ករហ�កឹហ�នឺ  និងកសងសមត�ភាពរបស់អង�ភាពផ�ល់េស

វ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 បេង�នករយល់ដឹង និងអភវិឌ្ឍសមត�ភាពរបស់អ�កផ�ល់េសវក�ុងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ

តមដនេដយ្របជាពលរដ� និងបេច�កេទសស�ីពីករបំេពញទ្រមង ់ ករ្របមូល ករប��ូ ល 

ទិន�នយ័ និងបិទផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័ I4Cs ក�ុងផ.អ.គ.ស ែដល្រត�វេធ�េឡងេដយ្រកសួង 

ស� បន័ ឬអង�ភាពសម។ី  

 ដកប់��ូ ល្របធានបទសំខន់ៗ េនក�ុងឯកសរបណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពី ផ.អ.គ.ស ស្រមាបរ់ដ�បា

លថា� កេ់្រកមជាតិ េដយសលអភបិាលកិច� ឬនាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� លរបស់្រកសួង

មហៃផ� ឬសលជាតិរដ�បាលមូលដ� ន។ 

 េរៀបចំ និងផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម ស្រមាប់

សមាជិក្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� ។ 
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ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ភាគរយៃនអង�ភាពផ�ល់េសវែដល

បានបង� ញពីកំេណ នៃនសមត�ភាព

និង្របសិទ�ភាព ក�ុងករបំេពញ

ករងរេធៀបនឹងស�ងដ់រែដលបាន

កំណត ់

៥០% ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% 

ករប��ូ ល្របធានបទស�ីពផី.អ.គ.ស 

ក�ុងវគ�ជាកតព�កិច�របស់ថា� កដ់ឹកនាំ

េនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិេដយ

សលអភបិាលកចិ� ឬនាយកដ� ន

បណ�ុ ះបណា� ល របស់្រកសួងមហ 

ៃផ� ឬេដយសលជាតិរដ�បាលមូល

ដ� ន 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ករប��� បក�ុងស� បន័ និងអង�ភាព

សម ីស�ីព ីផ.អ.គ.ស 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួង ស� បន័ែដលពកព់ន័� រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និង

អង�ភាពផ�ល់េសវ ជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនាំរបស់ 

“េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប  និង គ.គ.អ.ស”។  

លទ�ផលរពឹំងទុក ៤.២.២ ករបណ�ុ ះបណា� លដល់សមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 ពិនិត្យេឡងវញិ និងែកស្រម�លេគាលករណ៍ែណនាំ និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពឯកសរបណ�ុ ះ

បណា� លស្រមាបស់មាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ។ 

 បណ�ុ ះបណា� លសមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ 

  

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ភាគរយៃនគណៈកមា� ធកិរ 

ផ.ស.រ.គ ែដលបានទទួល

ករបណ�ុ ះបណា� ល 

៦០% ៧០% ៨០% ៨៥% ៩០% 
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ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័� រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាព

ផ�ល់េសវនានា និងអង�ករសង�មសីុវលិ ជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ។  

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី៤.៣៖ អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន៍មានឆន�ៈ និងឣចដឹកនំ

ដំេណើរការផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ាននន ពិនិត្យតាមដន នងិជំរុញការចូលរមួពី

សំណក់្របជពលរដ� ែដលពាក់ព័ន�េ�នឹងគណេនយ្យភាពសង�ម្របកប

េដយគុណភាព្របសទិ�ភាពេ�ថ� ក់មូលដ� ន 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន ២ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៤.៣.១. ករបណ�ុ ះបណា� ល ែណនា ំនិងហ�កឹហ�នឺអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 េ្រជសេរ ស និងបណ�ុ ះបណា� លអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍

 ផ�ល់លិខិតប�� កក់រសិក្សោដល់អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ ែដលបាន

ប�� បវ់គ�បណ�ុ ះបណា� ល។ 

 េធ�បច�ុប្បន�ភាពឯកសរបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់ អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍ 

 ែណនា ំ និងហ�ឹកហ�ឺនបែន�មដល់អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ េនតម

សហគមន ៍េដយេរៀនសូ្រតបេណ� រ អនុវត�បេណ� រ។ 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
េធ�បច�ុប្បន�ភាពឯកសរបណ�ុ ះ 

បណា� លស្រមាបអ់�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

អង�ករសង�មសីុវលិ អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ េដយមានករចូលរមួពី

អង�ភាពផ�ល់េសវេនមូលដ� នជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ។ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៤.៣.២.   តំណាងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន៍   ្រត�វបានបេង�ត 

និងដំេណ រករ 
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សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 េរៀបចំបេង�តលក�ខណ� ករងរ និងលក�ណវនិិច�យ័ក�ុងករេ្រជសេរ សតំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន។៍ 

 បណ�ុ ះបណា� លដល់តំណាងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ 

 ផ�ល់លិខិតប�� កក់រសិក្សោដល់អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យសហគមន ៍ ែដលបានប�� ប ់

វគ�បណ�ុ ះបណា� លេដយេជាគជយ័។ 

ចណុំចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន៍

្រត�វបានបេង�តបណ�ុ ះបណា� ល 

និងដំេណ រករ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

អង�ករសង�មសីុវលិ តំណាងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន៍ និងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ េដយមានករចូលរមួពីរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ជាអ�កអនុវត�នូវ

លទ�ផលរពឹំងទុកេនះ។ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី ៤.៤  ការផ្សព�ផ្សោយជសាធារណៈឱ្យបានទូលទំលូាយ ស�ពីី ផ.អ.គ.ស 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន១ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៤.៤.១. ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម  ្រត�វផ្សព�ផ្សោយឱ្យបានទូលំទូលយក�ុង

្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពសម ីនិងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 ផ�ល់កិច�សន្យោករងររយៈេពលខ�ីដល់អ�កជំនាញែផ�កបេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍ និងពត័ម៌ាន 

(ICT) េដម្បជីួយ បេង�ត ឧបករណ៍ផ្សព�ផ្សោយ ផ.អ.គ.ស (ឧ. ករ្របមូល និងផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័ 

I4Cs និងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�តមេអឡិច្រត�និក)។ 

 េរៀបចំសមា� រៈ និងឧបករណ៍ស្រមាបផ់្សព�ផ្សោយ និងអនុវត�យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

ស�ីពី ផ.អ.គ.ស។ 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ឧបករណ៍ស្រមាបផ់្សព�ផ្សោយ និងអនុ

វត�យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ស�ីពី ផ.អ.គ.ស ្រត�វបានបេង�តេឡង 

និងេធ�បច�ុប្បន�ភាព 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ

ពកព់ន័� និងអង�ករសង�មសីុវលិ ជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េដយមានករចូលរមួពី្រក�ម

ស្រមបស្រម�លែផ�កសង�មសីុវលិ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនារំបស់ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប និង    

គ.គ.អ.ស។  
 

ឃ. ថវកិប៉ានស់� ន 
សមាសភាគទី៤ អ�កអនុវត� ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

ករបណ�ុ ះបណា� ល 

និងអភវិឌ្ឍសមត�

ភាព និងទំនាក់

ទំនង 

ែផ�ក 

ផ�ត់ផ�ង ់
605,000$ 740,000$ 840,000$ 606,398$ 490,000$ 3,281,398$ 

ែផ�ក 

ត្រម�វការ 
1,194,248$ 1,018,410$ 976,316$ 786,215$ 746,015$ 4,721,204$ 

សរុប 1,799,248$ 1,758,410$ 1,816,316$ 1,392,613$ 1,236,015$ 8,002,602$ 
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សមាសភាគទី៥ 

ការ្រគប់្រគង តាមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� 

 

ក. េសចក�ីេផ�ើម 
សមាសភាគទី៥ មានេគាលបំណងធានានូវករ្រគប់្រគង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេលករ 

អនុវត� ផ.អ.គ.ស និងបេង�តេគាលករណ៍ និងយន�ករស្រមាបក់រតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករ

អនុវត�េមេរៀនជា្របច ំខណៈែដលបទពិេសធន្៍រត�វបានចង្រកង និងេធ�ករវភិាគជាបន�បនា� ប ់េដម្បែីក

ស្រម�ល និងែកលម�ករអនុវត� និងដំេណ រករអនុវត�នានា។  

សកម�ភាពនានាែដលមានក�ុងសមាសភាគទី៥េនះ គឺ្រត�វបានអនុវត�ជា្របចេំដម្បគីា្ំរទ តមដន 

្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ដល់ដំេណ រករអនុវត�សកម�ភាពក�ុងសមាសភាគទី១-ទី៤ កដូ៏ចជាករ្របមូល

ចង្រកងេមេរៀនបទពិេសធនពី៍ករអនុវត�សកម�ភាពគណេនយ្យភាពសង�មេនក�ុងសមាសភាគទងំេនាះ។ 

ខ.វឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម និងចំណចុែកលម� 
ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី១ ែដលទកទ់ងនឹងករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�

េនះបានទទលួនូវលទ�ផលល�្របេសរជាវជិ�មានសំខន់ៗ មានដូចខងេ្រកម៖ 

• យន�ករស្រមបស្រម�លរមួរវងែផ�កផ�តផ់�ង ់និងែផ�កត្រម�វករក�ុងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

្រត�វបានបេង�តេឡង (គ.គ.អ.ស) នឹងកំពុងបន�អនុវត�តនួាទី ភារកិច�របស់ខ�ួន។  

• ករសិក្សោវយតៃម�ផលបះ៉ពល់េដម្រគា ៃនផ.អ.គ.ស ្រត�វបានប�� ប ់ (ករ្របមូលទិន�នយ័ 

និងករវភិាគចុង្រគា នឹង្រត�វេធ�េឡងក�ុង្រតីមាសទី២េនឆា�  ំ២០១៩) េដយស� បន័ឯករជ្យ

មយួ។  

• សកម�ភាពសិក្សោេរៀនសូ្រត ករឆ�ុះប�� ំង កិច�្របតិបត�ិករ និងសវនកម�ដំេណ រករអនុវត�

សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានេធ�េឡង និងចង្រកងទុកជាឯកសរ។  

• ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�្រត�វបានបេង�តេឡង និងដកឱ់្យអនុវត�ទងំែផ�ក

ត្រម�វករ និងែផ�កផ�តផ់�ង។់  

• េសចក�ីែណនាំ្របតិបត�ិករ េគាលករណ៍អនុវត� ផ.អ.គ.ស ្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិ និងែក

ស្រម�លជាញឹកញាប ់ េដយែផ�កតមេមេរៀនបទពិេសធនែ៍ដលទទួលបានពីករអនុវត�ជាក់

ែស�ង។  

ទន�ឹមនឹងទទលួបានលទ�ផលល�្របេសរគរួឱ្យកតស់មា� ល់ ក�ុងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី១កេ៏នមានប�� ្របឈមមយួចំននួដូចខងេ្រកម៖ 

• ហិរ�� ប្បទនស្រមាប់សកម�ភាពរបស់ែផ�កត្រម�វករ ែដលទទួលបានករគាំ្រទហិរ�� វត�ុ
តមរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងគា� រវងៃដគូអភវិឌ្ឍនេ៍ផ្សងៗ និងអង�ករៃដគូច្រម�ះ មានភាពសំញុាំ
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ពិបាក្រគប្់រគង និងេរៀបចំែផនករសកម�ភាពក�ុងករអនុវត�ពំុបានរលូន េដយៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍

មយួចំននួបានកតប់ន�យ ឬប�្ឈបផ់�ល់មូលនិធិរបស់ខ�ួនមុនែផនករកំណត។់ 

• ទំនាកទំ់នង និងករស្រមបស្រម�លេនថា� កេ់ខត� និងថា� ក្់រស�ក របស់រដ�បាលថា� កេ់្រកម

ជាតិមយួចំននួពំុទនប់ាន្របពឹត�េទេដយរលូនេនេឡយ េទះបីជាបានបេង�តម�ន�ីបេង� ល

េនតម្រគបេ់ខត� ្រស�កេគាលេដនិង្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស េនថា� ក្់រស�កនិងេខត�េគាល

េដមយួចំនួនកេ៏ដយ។ 

• ទំនាកទំ់នងរវងអង�ករសង�មសីុវលិៃដគូអនុវត� ផ.អ.គ.ស និងអង�ករែដលបំេពញករងរ

ពកព់ន័�តមវស័ិយនីមយួៗ ែដលអចជួយ គា្ំរទករងរគា� េទវញិេទមក  ជាពិេសសេន

ថា� កេ់្រកមជាតិ េនមានក្រមតិេនេឡយ។  

ែផ�កតមេមេរៀនបទពិេសធន ៍ និងប�� ្របឈមៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស េនដំណាកក់លទី១ 

ដូចបានេរៀបរបខ់ងេល បានជយួ កំណតរ់កចំណុចែកលម�នានា េហយករែកស្រម�ល និងចំណុចថ�ីៗ

ស្រមាបស់មាសភាគទី៥ ក�ុង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹងរមួប��ូ លចំណុចសំខន់ៗ មានដូចខង

េ្រកម៖ 

• បេង�តមូលនិធិបរធនបាលកិច� (Trust Fund) ពីៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ច្រម�ះស្រមាប ់ ផ.អ.គ.ស៖ 

មូលនិធិបរធនបាលកិច�  ពីៃដគូអភវិឌ្ឍនច៍្រម�ះ   នឹង្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បផី�ល់ហិរ�� ប្ប

ទនដល់ករអនុវត�សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ក�ុងលក�ណៈែដលមានករស្រមបស្រម�ល។ មូល

និធិេនះនឹងផ�ល់ហិរ�� ប្បទនដល់ករអនុវត�សកម�កភាពែផ�កត្រម�វករ និងែផ�កផ�តផ់�ងក់�ុង 

ផ.អ.គ.ស។ កិច�្របជំុបេច�កេទស ឬស្រមបស្រម�ល្រតីភាគី្របច្ំរតីមាស រវង្រក�មមូលនិធិ

បរធនបាលកិច� េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប និងអ�កស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករ នឹង្រត�វ

បានេរៀបចំេឡងេដម្បេីធ�បច�ុប្បន�ភាពស�ីពីវឌ្ឍនភាព និងពិភាក្សោពីប�� ្របឈម និងដំេណាះ 

្រសយពកព់ន័�េទនឹងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។ 

• បន�េលកកម�ស់តនួាទី ភារកិច�ស្រមបស្រម�លែផ�កផ�តផ់�ងរ់បស់ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប៖ 

ក�ុងដំណាកក់លទី២ ្រកសួង ស� បន័សមនឹីងមានករទទួលខុស្រត�វកនែ់តេ្រចនក�ុងករ

អនុវត� ផ.អ.គ.ស េដយនឹងប��� ប ផ.អ.គ.ស េទក�ុងែផនករសកម�ភាព និងថវកិរបស់

ខ�ួន ប៉ុែន� េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងបន�េដរតនួាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករស្រមបស្រម�ល 

និងផ�ល់្របឹក្សោេយាបល់ និងជំនួយបេច�កេទសដល់្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន�ែដលអនុវត� 

ផ.អ.គ.ស។  

• ធានានូវករស្រមបស្រម�លជា្របចែំផ�កត្រម�វករ៖ េនដំណាកក់លទី២ ្រត�វធានាករ

ស្រមបស្រម�ល្របកេដយ្របសិទ�ភាពក�ុងចំេណាមអង�ករៃដគូអនុវត� រវងតួអង�ែផ�កត្រម�វ

ករ និងតអួង�ែផ�កផ�ងផ់�ង។់ ចំណុចេនះពកព់ន័�េទនឹង៖ 

១) ករេរៀបចំលក�ខណ� ករងរស្រមាបអ់�កស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករក�ុង ផ.អ.គ.ស  
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២) ករេ្រជសេរ សអ�កស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករក�ុងករអនុវត� ផ.អ.គ.ស និង  

៣) ករេ្រជសេរ ស (តមរយៈដំេណ រករ្របកតួ្របែជង) ស� បន័ ឬ្រក�មបណ�ុ ះបណា� លអ�ក

ស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករេដម្បបីេង�ន្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពមុខងរ

េនះ។ 

• គា្ំរទ និងរក្សោតនួាទី គ.គ.អ.ស៖ ក�ុងដំណាកក់លទី២ តនួាទី និងដំេណ រកររបស់ គ.គ.អ.ស 

នឹង្រត�វព្រងឹងបែន�មេដម្បចូីលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងករសេ្រមចចិត� និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង

បេង�តយន�ករ និង្របពន័�ករងរជាគំរូែដលមាននិរន�រភាពស្រមាបក់រអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

្រពមទំងបេង�នកិច�្របជំុជា្របចំ និងករចុះតមមូលដ� នបែន�មេទៀត។ គណៈកមា� ធិករ 

គ.គ.អ.ស េនែតមានតួនាទីសំខន ់ ចបំាចក់�ុងករស្រមបស្រម�លរមួ និងធានានូវទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពរវងតអួង�ែផ�កត្រម�វករ និងតួអង�ែផ�កផ�តផ់�ង។់ 

• បេង�នទំនាកទំ់នង និងករស្រមបស្រម�លេនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ៖ េដម្បបីេង�នទំនាក់

ទំនង និងករស្រមបស្រម�លេនថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� ទងំអស់ នឹង

្រត�វបានជំរុញ  និងគា្ំរទឱ្យបេង�ត្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ច្រម�ះេនថា� ករ់ជធានី  េខត�  ្រក�ង 

្រស�ក ខណ�  េដយមានសមាសភាពរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវនីមយួៗ 

្រពមទងំតំណាងអង�ករសង�មសីុវលិពកព់ន័� និងគរួរមួប��ូ លទងំម�ន�ីករយិាល័យ្របជា

ពលរដ�ថា� ករ់ជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និងម�ន�ីេរៀបចំែផនករ និងថវកិ។ ្រក�មករងរ

េនះ គរួជួប្របជំុ្របច្ំរតីមាស និងេរៀបចំកិច�្របជំុ្របចឆំា�  ំេដម្បពិីនិត្យេឡងវញិេល ផ.អ.គ.ស។ 

គ. សមិទ�ផល និងលទ�ផលរ�ពឹងទុក 
េដម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈម និងេឆ�យតបចំេពះចំណុចែដល្រត�វែកលម�ឆ�ងតមេមេរៀនបទ

ពិេសធន៍ែដលបានអនុវត�នាដំណាក់កលទី១ សមិទ�ផល  និងលទ�ផលរពឹំងទុកពក់ព័ន�េទនឹង

សមាសភាគទី៥្រត�វបានកំណត ់និងបរយិាយមានដូចខងេ្រកម៖ 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទ ី៥.១ ៖ ធានការអនវុត� ផ.អ.គ.ស ្របកបេដយ្របសទិ�ភាព នងិស័ក�ិសិទ�ភាព 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន ១ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៥.១.១. ករ្រគប្់រគង និងគា្ំរទករអនុវត� ផ.អ.គ.ស នឹង្រត�វបានេរៀបចំឱ្យមាន្របសិទ�

ភាព និងស័ក�សិិទ�ភាព េដម្បធីានាករអនុវត�្របកបេដយលទ�ផលល�

្របេសរ 

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 បេង�តេឡងនូវមូលនិធិបរធនបាលកិច� ពីៃដគូអភវិឌ្ឍនច៍្រម�ះ េដម្បផី�ល់ហិរ�� ប្បទនដល់

ដំេណ រករអនុវត�សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២។ 
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 េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប សហករជាមយួ្រក�មស្រមបស្រម�លអង�ករសង�មសីុវលិ និង

អ�កពកព់ន័� ផ�ល់េសវ្របឹក្សោេយាបល់ និងគាំ្រទបេច�កេទសដល់្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័�

េផ្សងៗែដលមានបំណងអនុវត� ផ.អ.គ.ស ក�ុងវស័ិយរបស់ខ�ួន។ 

 េ្រជសេរ ស និងផ�ល់ហិរ�� វត�ុដល់អ�កស្រមបស្រម�លស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករ េដយមូលនិធិ

បរធនបាលកិច� 

 បេង�ត្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ស្រមាបរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ េដយែផ�កគំរូលក�ខណ�

ករងរៃន្រក�មករងរេនះែដលេរៀបចំេដយេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

 យុទ�ស�ស�េលកកម�ស់សមធមស៌ង�ម និងបរយិាបន័� ស្រមាបប់េង�នករចូលរមួរបស់្រក�ម

ជនងយរងេ្រគាះដូចជា៖ ជនជាតិេដមភាគតិច មនុស្សចស់ជរ ជនពិករ អ�កផ�ុកេមេរគ

េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ្រក�ម�ស�ី្រសឡាញ់�ស�ី បុរស្រសឡាញ់បុរស ្រសឡាញ់ទងំ២េភទ ្រក�ម

ប�ូរេយនឌរ័ ្រត�វបានបេង�តេឡង និងអនុវត�។ 

ចំណុចេដ 
ចណុំចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ករបេង�តមូលនិធបិរធន

បាលកិច� ពីៃដគូអភវិឌ្ឍន៍

ច្រម�ះេដម្បផី�ល់ហិរ��ប្ប 

ទនដល់ករអនុវត�

សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី ២  

 

    

ភាគរយៃនតំបនេ់គាលេដ

ែដលបានបេង�ត្រក�ម

ករងរ ផ.អ.គ.ស របស់

រដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង 

្រស�ក ខណ�  

៥០% ៦០% ៧០% ៨០% ៨៥% 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ

ពកព់ន័� និងអង�ករសង�មសីុវលិជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនាំ

របស់ គ.គ.អ.ស ្រពមទងំមានករចូលរមួគា្ំរទ និងស្រមបស្រម�លរបស់្រក�មករងរមូលនិធិបរធនបាល 

កិច� និង្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�មសីុវលិ។  
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុកទី៥.២ ៖ ការែកស្រម�លមួយចំនួនេលើេគាលនេយបាយ េគាលការណ៍ែណន ំេដយ

ែផ�កេលើេមេរៀនបទពិេសាធន ៍ៃនការអនវុត�សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស 

 

សមទិ�ផលរពឹំងទុកេនះរមួមានលទ�ផលរពឹំងទុកចំនួន ២ ដូចខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៥.២.១. ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេសធន ៍និងករផ�ល់ពត័ម៌ាន្រតឡប ់

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 ែកស្រម�ល េសៀវេភែណនាសំ�ីពី្របតិបត�ិករ ផ.អ.គ.ស ស្រមាបែ់ផ�កផ�តផ់�ង ់និងែផ�កត្រម�វករ  

 េរៀបចំេធ�ទស្សនកិច�សិក្សោរែស�ងយល់របស់ គ.គ.អ.ស េនតមតំបនេ់គាលេដអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

ចំណុចេដ 
ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

េសៀវេភែណនាសំ�ីពី
្របតិបត�ិករ ផ.អ.គ.ស 

ស្រមាបែ់ផ�កផ�តផ់�ង ់ នងិ

ែផ�កត្រម�វករ្រត�វបានែក

ស្រម�ល 

     

ចំនួនេខត�េគាលេដែដល

បានអនុវត� ផ.អ.គ.ស ្រត�វ

បានេធ�ទស្សនកចិ�សិក្សោ

របស់ គ.គ.អ.ស 

៣ ៣ ៣ ៣ ៣ 

 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ

ពកព់ន័� និងអង�ករសង�មសីុវលិជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនាំ

របស់ គ.គ.អ.ស ្រពមទងំមានករចូលរមួគាំ្រទស្រមបស្រម�ល របស់្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កសង�ម

សីុវលិ និងៃដគូអភវិឌ្ឍន។៍ 

លទ�ផលរពឹំងទុក ៥.២.២. ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងករចង្រកងេមេរៀនបទពិេសធន ៍

សកម�ភាពជាចម្បងៗ 

 ែកស្រម�លនូវែផនករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ែដលបានេរៀបចំ និងអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

ក�ុងដំណាកក់លទី១។ 

 េរៀបចំេធ�ករអេង�តេលករសិក្សោវយតៃម�ផលបះ៉ពល់េដម្រគា ពក់កណា� ល្រគា និងចុង

្រគាក�ុងដំេណ ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២។ 
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 បេង�ត និងេរៀបចំកិច�្របជំុេរៀងរល់្រតីមាសនូវ្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ថា� ករ់ជធានី េខត� 

្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

 េរៀបចំកិច�្របជំុ្របចឆំមាស ឬកិច�្របជំុ្របចឆំា�  ំនិងកិច�្របជំុតមករចបំាចរ់បស់ គ.គ.អ.ស 

 េរៀបចំកិច�្របជំុបេច�កេទស្របចំឆមាស ឬកិច�្របជំុតមករចំបាច់ រវងេលខធិករដ� ន 

គ.ជ.អ.ប ្រក�មអ�កស្រមបស្រម�លែផ�កអង�ករសង�មសីុវលិ និង្រក�មករងរមូលនិធិបរធនបាល 

កិច�េដម្បពិីនិត្យពីវឌ្ឍនភាព ្រពមទងំេរៀបចំ ចង្រកង និងែកស្រម�លនូវឯកសរពកព់ន័�េទ

នឹងករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។ 

 េរៀបចំកិច�្របជំុជា្របចរំវងអង�ករសង�មសីុវលិែដលអនុវត� ផ.អ.គ.ស និងអង�ករៃដគូអនុវត�

ែដល្របតិបត�ិករេនមូលដ� នក�ុងវស័ិយពកព់ន័�។ 
 

ចំណុចេដ 

ចំណុចេដ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ែផនករតមដនពិនតិ្យ 

និងវយតៃម�ែដលបាន

េរៀបចំ និងអនុវត�ក�ុង

ដំណាកក់លទ១ី ្រត�វបាន

េធ�បច�ុប្បន�ភាព 

     

កិច�្របជុំ្របចឆំមាស ឬ

្របចឆំា�  ំ និងតមករ

ចបំាច ់ របស់ គ.គ.អ.ស 

្រត�វបានេរៀបចំ 

     

កិច�្របជុំបេច�កេទស្របច ំ

ឆមាស ឬតមករចបំាច ់

រវងេលខធិករដ� ន  

គ.ជ.អ.ប ្រក�មអ�កស្រមប

ស្រម�លែផ�កអង�ករ

សង�មសីុវលិ និង្រក�ម

ករងរមូលនិធបិរធនបាល 

កិច�្រត�វបានេរៀបច ំ

     

ភាគរយៃនតំបនេ់គាលេដ

ែដលបានេរៀបចកិំច�្របជុំ

េរៀងរល់្រតីមាសរបស់

្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស 

៣០% ៥០% ៦០% ៧០% ៨០% 
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ថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� 

្រក�ង ្រស�ក ខណ�  
 

ស� បន័ទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត� 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប រមួជាមយួ្រកសួងស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ភាពផ�ល់េសវ

ពកព់ន័� និងអង�ករសង�មសីុវលិជាអ�កអនុវត�នូវលទ�ផលរពឹំងទុកេនះ េ្រកមករស្រមបស្រម�លដឹកនាំ

របស់ គ.គ.អ.ស ្រពមទំងមានករចូលរមួគាំ្រទ និងស្រមបស្រម�លរបស់្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�ក

សង�មសីុវលិ និង្រក�មករងរមូលនិធិបរធនបាលកិច�។ 

ឃ. ថវ�ការប៉ាន់សា� ន 
សមាសភាគ

ទ៥ី 
អ�កអនុវត� ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរបុ 

ករ្រគប្់រគង 

តមដន 

្រត�តពិនិត្យ 

និងវយតៃម� 

ែផ�ក 

ផ�តផ់�ង ់
1,034,600$ 1,187,600$ 1,204,600$ 1,184,600$ 1,163,565$ 5,774,965$ 

ែផ�ក 

ត្រម�វករ 
692,572$ 829,767$ 761,470$ 844,829$ 942,677$ 4,071,315$ 

សរបុ 1,727,172$ 2,017,367$ 1,966,070$ 2,029,429$ 2,106,242$ 9,846,280$ 
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ជំពូកទី៣ 

ការ្រគប់្រគងែផនការអនុវត� 

គណេនយ្យភាពសង�មដំណក់កាលទី២ 
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១. ការេរៀបចំសា� ប័ន 
ករេរៀបចំស� ប័ន េដម្បអីនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�មនឹង្រត�វដំេណ រករជាមួយរចនា

សម�ន័� ែដលមាន្រសបេ់ដយសរែត ផ.អ.គ.ស គឺជាសកម�ភាពៃនកម�វធីិជាតិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតម

ែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ ្រត�វអនុវត�ទូទងំ្របេទស េដម្បជីួយ គា្ំរទ និងព្រងឹងកំែណ

ទ្រមងវ់មិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

សកម�ភាពទងំឡាយនឹង្រត�វអនុវត�េដយ្រកសួង ស� បន័រជរដ� ភបិាល រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អង�ករ

សង�មសីុវលិ ឬេដយតួអង�ទងំពីរ(ែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ) រមួគា� ។ ក�ុងករអនុវត�ជាកែ់ស�ង 

សកម�ភាពមយួចំននួែដលបានេរៀបរបេ់នក�ុងសមាសភាគទងំ៥របស់ ផ.អ.គ.ស នឹង្រត�វអនុវត�េដយ

ែផ�កផ�តផ់�ង ់ សកម�ភាពខ�ះេទៀត្រត�វអនុវត�េដយែផ�កត្រម�វករ េហយសកម�ភាពខ�ះេទៀតនឹង្រត�វអនុវត�

រមួគា� េដម្បបីេង�នគុណភាព ្របសិទ�ភាពឱ្យកន់ែត្របេសរេឡង។ សកម�ភាពមួយចំនួនៃនករងរ

គណេនយ្យភាពសង�ម្រត�វដឹកនាំេដយស� ប័នរជរដ� ភបិាលដូចជា ករេចញេគាលករណ៍ែណនាំ

នានាេដម្បឱី្យមានករបិទផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន ចំែណកសកម�ភាពមយួចំនួនេទៀត រមួមានករ្រត�តពិនិត្យ

តមដន និងករវយតៃម�របស់្របជាពលរដ� ្រត�វអនុវត�េដយតមា� ភាព និងមានករគា្ំរទពីអង�ករៃដគូ

អនុវត�  េហយចំេណះដឹងេនះ ្រត�វេ្រប្របាស់េដម្បេីធ�ករសេ្រមចចិត�ថា អ�កណា្រត�វេធ�អ�ី  និង្រត�វេរៀបចំ

េដយរេបៀបណា។ ជាករសំខនណ់ាស់ែដល្រត�វេធ�ករកតស់មា� ល់ថា េបេទះបីជាមានសកម�ភាពខ�ះ

្រត�វអនុវត�េដយស� បន័រជរដ� ភបិាលកេ៏ដយ កអ៏ង�ករសង�មសីុវលិមានតនួាទីសំខនក់�ុងករសហករ 

និងគា្ំរទគា� េទវញិេទមកែដរ។ េដម្បធីានាឱ្យមានករស្រមបស្រម�ល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព តមា�

ភាព គណេនយ្យភាព និងករកសងទំនាកទំ់នងករងរឱ្យទទួលបានលទ�ផលល�្របេសររវងស� បន័រដ� 

និងអង�ករសង�មសីុវលិេន្រគបក់្រមតិ គឺជាកត� ចម្បងែដលេធ�ឱ្យករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ទទួលបានលទ�

ផលេជាគជយ័។ 

េគាលបំណងដសំ៏ខនម់យួៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ គឺករបេង�តរចនាសម�ន័�អភបិាល

កិច� និង្រគប្់រគងករងរឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ភាព ទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ និងករ

ស្រមបស្រម�លរវងែផ�កទងំពីរេនះ។ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ នឹងមាន៖  

១) រួមប��ូ លតួនាទី្រក�មករងរបេច�កេទសស្រមបស្រម�លែផ�កផ�ត់ផ�ង់ របស់េលខធិករ

ដ� ន គ.ជ.អ.ប។ 

២) េលកកម�ស់តនួាទីរបស់្រកសួង ស� បន័សមឱី្យមានលក�ណៈជាផ�ូវករក�ុងករអនុវត�សកម� 

ភាពក�ុងវស័ិយរបស់ខ�ួន  

៣) បេង�ត្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករ និង្រក�មមូលនិធិបរធនបាលកិច�  

៤) ព្រងឹងតនួាទី ភារកិច�របស់ គ.គ.អ.ស  

៥) បេង�នទំនាកទំ់នង និងករស្រមបស្រម�លេនថា� កេ់្រកមជាតិ តមរយៈករបេង�ត្រក�ម

ករងរ ផ.អ.គ.ស េនថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និង  
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៦) បេង�តមូលនិធិបរធនបាលកិច� ពីៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ែដល្រគប្់រគងេដយធនាគារពិភពេលក

េដម្បផី�ល់ហិរ�� ប្បទនដល់សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ ឬផ�ល់ហិរ�� ប្បទន 

េដម្បគីា្ំរទករអនុវត�សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ េដយៃដគូអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ 

 

២. តួអង� និងការទទួលខុស្រត�វក��ង ផ.អ.គ.ស 
េដម្បអីនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព ្រត�វមានករចូលរមួ

យ៉ាងសកម�ទំងតួអង�ែផ�កផ�ត់ផ�ង់ និងតួអង�ែផ�កត្រម�វករ។ តួនាទី ភារកិច� និងករទទួលខុស្រត�វ

របស់តួអង�េផ្សងៗក�ុងរចនាសម�ន័� ៃនករេរៀបចំស� បន័អនុវត� ផ.អ.គ.ស មានបរយិាយដូចខងេ្រកម៖ 
 

រូបភាពទី១ រចនាសម�ន័� ៃនករេរៀបចំែផ�កស� បន័អនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ 

 

 
 

គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�គណេនយ្យភាពសង�មេនថា� កេ់្រកមជាតិ 

(គ.គ.អ.ស) ៖  

គ.គ.អ.ស គឺជាយន�ករមយួេដម្បគីា្ំរទបេច�កេទស ស្រមបស្រម�ល និងផ�ល់កិច�សហករ រវងតួ

អង�ែផ�កផ�តផ់�ង ់ែផ�កត្រម�វករ និងអ�កពកព់ន័�នានា ៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស និងផ�ល់េវទិករមួស្រមាប់

អង�ករ 
ៃដគូអនុវត� 

 អង�ករ 
ៃដគូអនុវត� 

 

អង�ករ 
ៃដគូអនុវត� 

 អង�ករ 
ៃដគូអនុវត� 

 

 

 សល
បឋមសិក្សោ 

រដ�បាល 
ឃុ ំសង� ត់ 

គណៈកមា� ធិករ  
គ.គ.អ.ស 

មូលនិធិបរធនបាលកិច� Trust 
Fund ពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

្រក�មករងរបេច�កេទស 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

្រក�មករងរ 
្រកសួង ស� ប័ន 

ម�ន�ីបេង� លរដ�បាល 
រជធានី េខត� 

្រក�មស្រមបស្រម�លែផ�ក
ត្រម�វករក�ុង ផ.អ.គ.ស 

្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស  
ថា� ក់រជធាន ីេខត� 

្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស  
ថា� ក ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ និង
ម�ន�ីបេង� ល  ឃុ ំសង� ត់ 

អង�ករ 
ៃដគូអនុវត� 

CAFs និងតំណាង 
CAF 

្របជាពលរដ� 

 

ស� ប័នបណ�ុ ះ
បណា� លែផ�ក

ត្រម�វករ 

 

ស� ប័នបណ�ុ ះ

បណា� លែផ�ក
ផ�ត់ផ�ង់ 

ជា
តិ 

្រក
�ង 

្រស
�ក 

ខណ
� 

រជ
ធា

ន ី 
េខ

ត� 
រដ

�បា
ល

ឃុ
 ំស

ង�
ត ់

ែផ�កផ�តផ់�ង់ ែផ�កត្រម�វករ កិច�កររមួ 

ម�ន�ីបេង� លរដ�បាល 
្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

មណ� ល
សុខភាព 

េសវេផ្សងៗ 
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រជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងអង�ករសង�មសីុវលិ េដយមានករចូលរមួពីៃដគូអភវិឌ្ឍនក៍�ុងនាមជាអ�ក

សេង�តករណ៍ េដម្បផី�ល់េយាបល់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� និងធានានូវករ្រត�តពិនិត្យេលករអនុវត� 

ផ.អ.គ.ស មានដូចជា៖ េគាលនេយាបាយ ករេរៀបចំកម�វធីិ ករេរៀបចំហិរ�� ប្បទន តំបនេ់គាលេដអនុវត� 

ករព្រងីកេសវ និងដំេណ ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។ ក�ុងដំណាកក់លទី ២ ៃន ផ.អ.គ.សេនះ គ.គ.អ.ស 

េនែតមានតនួាទី ភារកិច�សំខនក់�ុងបរបិទេនះ។ គណៈកមា� ធិករេនះគរួជបួ្របជំុ្របចឆំមាស ឬ្របចំ

ឆា�  ំ ឬកិច�្របជំុតមករចបំាចរ់បស់ខ�ួន និងចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� កិច�ខិតខំ

្របឹងែ្របងអនុវត�ជាយន�ករ ៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ែដលមានលក�ណៈអចិៃ�ន�យ ៍ និងនិរន�រភាព។ 

បនា� បពី់ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ គណៈកមា� ធិករេនះ េនែតមានតនួាទី ភារកិច�ចបំាច់

ក�ុងករេរៀបចំកម�វធីិ ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម និងធានានូវទំនាកទំ់នង និងកិច�សហករ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពរវងតអួង�ែផ�កផ�តផ់�ង ់និងតអួង�ែផ�កត្រម�វករ ្រពមទងំផ�ល់ករែណនាជំាគន�ឹះ 

និង្រត�តពិនិត្យេលែផ�កទងំអស់ៃនដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។ 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប៖ ក�ុងដំណាកក់លទី២ េទះបី្រកសួង ស� បន័សម ីនឹងមានករទទលួ

ខុស្រត�វកនែ់តេ្រចនេលសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ក�ុងវស័ិយរបស់ខ�ួនកេ៏ដយ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

េនែតេដរតនួាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករស្រមបស្រម�លសកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងករទំនាកទំ់នងជា្រក�ម

ស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករ េដម្ប្ីរត�តពិនិត្យករផលិតក�� បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� (I4Cs) 

្របចឆំា�  ំ ្រគប្់រគង្របពន័�ទិន�នយ័្រត�តពិនិត្យ តមដនករអនុវត�សកម�ភាពគណេនយ្យភាពសង�ម និង

ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម ផ�ល់េគាលករណ៍ែណនាពំកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស 

និងធានាថារដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� ល និងករគា្ំរទបេច�កេទសេដម្បចូីល

រមួក�ុងសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព។ េ្រកពីេនះ េលខធិកដ� ន គ.ជ.អ

.ប  នឹងគា្ំរទ្រកសួង ស� បន័សមទីងំអស់ែដលចងប់��� ប ផ.អ.គ.ស ក�ុងរចនាសម�ន័� ករេរៀបចំកម�

វធីិ េគាលនេយាបាយ  និងករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងថវកិរបស់ខ�ួន។  

អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស៖ ក�ុងដំណាកក់លទី២ អ�កស្រមប

ស្រម�លែផ�កត្រម�វករៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស នឹងស្រមបស្រម�លសកម�ភាពរបស់ែផ�កត្រម�វករក�ុងករ

អនុវត� ផ.អ.គ.ស ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព គណេនយ្យភាព និងទំនាកទំ់នងជាមយួ 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប និង្រក�មមូលនិធិបរធនបាលកិច� ្រពមទងំគា្ំរទ និងស្រមបស្រម�ល

សកម�ភាពរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ ៃដគូអនុវត�នានា។ 

ស� បន័ ឬៃដគូបណ�ុ ះបណា� លេនថា� កជ់ាតិ៖ ស� បន័ ឬៃដគូបណ�ុ ះបណា� លថា� កជ់ាតិ (ែផ�កផ�តផ់�ង ់

និងែផ�កត្រម�វករ) ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួៃដគូអនុវត�  េដម្បបីេង�តកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លែដលពកព់ន័� 

ផ.អ.គ.ស និងផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លដល់្រគ�ឧេទ�សទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ និងគា្ំរទករ

េរៀបចំេវទិកសិក្សោេរៀនសូ្រត ផ.អ.គ.ស ្របចឆំា� ។ំ ស� បន័េនះកនឹ៏ងគា្ំរទដល់អ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមនផ៍ងែដរ។  
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្រកសួង ស� បន័អនុវត�េនថា� កជ់ាតិ៖ ក�ុងដំណាកក់លទី២ ្រកសួង ស� បន័សមនឹីងមានករទទួល

ខុស្រត�វកនែ់តេ្រចនេលសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ក�ុងវស័ិយរបស់ខ�ួន ដូចជា៖ ផ�ល់េគាលករណ៍ែណនាំ

ដល់ម�ន�ី្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពពកព់ន័� នឹងចូលរមួគា្ំរទ ផ.អ.គ.ស េដយបេង�នករយល់ដឹង និងករ

អភវិឌ្ឍសមត�ភាពដល់ម�ន�ី និងបុគ�លិក្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពេទតមករចបំាច ់ ែបងែចកមូលនិធិ

ស្រមាបក់រអនុវត�សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ្របចឆំា�  ំ (ដូចជាករផលិតផា� ងំពត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� 

(I4Cs) និងបិទផ្សព�ផ្សោយ I4Cs ស្រមាបវ់ស័ិយេនះ និងចំណាយពកព់ន័�នឹងកិច�្របជំុវយតៃម�េដយ

ខ�ួនឯង និងកិច�្របជំុរមួ) និងអនុវត�នីតិវធីិនានាេដម្បពី្រងឹងករេឆ�យតបេទនឹងលទ�ផលែដលបានរក

េឃញក�ុង I4Cs និងករអនុវត�សកម�ភាព ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.

ស.រ.គ)។ 

្រក�មករងរែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត�៖  ្រក�មករងរេនះមាន 

ម�ន�ីថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� (អភបិាល ឬអភបិាលរង) េធ�ជា្របធាន និងរមួមានតំណាងរបស់មន�ីរ អង�

ភាពពកព់ន័�តមវស័ិយនីមយួៗ និងអង�ករសង�មសីុវលិ។ សមាជិក្រក�មករងរ នឹង្រត�វទទួលបានករ

បណ�ុ ះបណា� លយ៉ាងតិចរយៈេពលចំនួន១ៃថ�ស�ីពី “ទិដ�ភាពទូេទៃន ផ.អ.គ.ស”។  ្រក�មករងរ ផ.

អ.គ.ស ថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� ្រត�វេរៀបចំកិច�្របជំុ្របច្ំរតីមាសេដម្បពិីនិត្យេមលវឌ្ឍនភាព ប��

្របឈម ៃនករអនុវត�ករងរ ស្រមបស្រម�ល គាំ្រទបេច�កេទសៃនករអនុវត�សកម�ភាព ផ្សព�ផ្សោយ 

ៃនផ.អ.គ.ស េនថា� ករ់ដ�បាលរជធានី េខត� ្រពមទងំធានាបាននូវទំនាកទំ់នង និងកិច�សហករេដយ

្របសិទ�ភាពៃនអ�កពកព់ន័�ក�ុងករអនុវត�ករងរឱ្យ្រសបេទតមវដ�ៃនសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ្របចឆំា� ។ំ 

្រក�មករងរែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មថា� ករ់ដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ� ៖  ្រក�មករងរេនះ 

ម�ន�ីថា� ករ់ដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  (អភបិាល ឬអភបិាលរង) េធ�ជា្របធាន និងរមួមានករយិាល័យចំណុះ

ពកព់ន័�តមវស័ិយនីមយួៗ ករយិាល័យ្របជាពលរដ� និងអង�ករសង�មសីុវលិ។  សមាជិក្រក�មករងរ 

នឹង្រត�វបានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លយ៉ាងតិចរយៈេពលចំនួន ១ៃថ�ស�ីពី “ទិដ�ភាពទូេទៃន ផ.អ.គ.ស”។ 

្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ថា� ករ់ដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ� ្រត�វេរៀបចំកិច�្របជំុ្របច្ំរតីមាស េដម្បពិីនិត្យេមល

វឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈមៃនករអនុវត�ករងរ ស្រមបស្រម�ល គា្ំរទសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស  ផ្សព�ផ្សោយ 

ពិភាក្សោនិងេឆ�យតបនឹងលទ�ផលែដលបានរកេឃញក�ុង ផ.ស.រ.គ និង I4Cs ថា� ករ់ដ�បាល្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�   និង្រត�តពិនិត្យតមដនដំេណ រករអនុវត� ផ.ស.រ.គ ្រពមទងំធានាបាននូវទំនាកទំ់នង និងកិច�

សហករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃនអ�កពកព់ន័�ក�ុងករអនុវត�ករងរឱ្យ្រសបេទតមវដ�ៃនសកម�ភាព 

ផ.អ.គ.ស ្របចឆំា� ។ំ  

អង�ភាពផ�ល់េសវសធារណៈ៖ ផ�ល់ពត័ម៌ានពីទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ ថវកិចំណូល 

ចំណាយ និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទិន�នយ័លទ�ផលករងរ (Post-on) ចូលរមួកិច�្របជំុវយតៃម�េដយ

ខ�ួនឯង និងកិច�្របជំុរមួ រយករណ៍ពីត្រម�វករនានាែដលទមទរនូវករគា្ំរទពីថា� កេ់ល ចូលរមួជា

សមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ និងគា្ំរទករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។ 
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រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ៖ រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ឃុំ សង� ត ់ ទទលួខុស្រត�វេលករបំេពញ 

្របមូល ពិនិត្យេផ��ងផា� ត ់ប��ូ ល និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទិន�នយ័លទ�ផលករងរ ែដលពកព់ន័�នឹងរដ�បាល 

របស់ខ�ួន ចូលរមួកិច�្របជំុវយតៃម�េដយខ�ួនឯង និងកិច�្របជំុរមួ រយករណ៍ពីត្រម�វករនានាែដល

ទមទរនូវករគា្ំរទពីថា� កេ់ល។ ្របធានគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ្រត�វធានាថា ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានដក់

ប��ូ លក�ុងដំេណ រករកសងកម�វធីិវនិិេយាគ និងករេរៀបចំគេ្រមាងថវកិ្របចឆំា�  ំ របស់រដ�បាល្រក�ង

្រស�ក ខណ�  ឃុំ សង� ត ់្រពមទងំស្រមបស្រម�លកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេលកកម�ស់អភបិាលកិច� និងេសវ 

សធារណៈេនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព។ 

ម�ន�បីេង� លគណេនយ្យភាពសង�ម៖ ម�ន�ីបេង� លគណេនយ្យភាពសង�ម (រជធានី េខត� ្រក�ង 

្រស�ក ខណ�  ឃុំ សង� ត)់ ស្រមបស្រម�លករងរទូេទជាមយួ្រកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពពកព់ន័� ចូលរមួ

ក�ុងករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងថវកិ្របចឆំា�  ំចូលរមួផ្សព�ផ្សោយ និងែចករែំលកពត័ម៌ាន ផ.អ.គ.ស 

ស្រមបស្រម�លបណ�ុ ះបណា� ល គា្ំរទករអនុវត� ផ.អ.គ.ស និង ផ.ស.រ.គ ្រពមទងំរយករណ៍ជា្របច ំ

អំពីវឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈមៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ជូនថា� កដឹ់កនាំ គាំ្រទដំេណ រករបំេពញទ្រមង ់

ករ្របមូល ពិនិត្យេផ��ងផា� ត ់ករប��ូ លទិន�នយ័ ផលិត និងែចកចយទិន�នយ័លទ�ផលករងរ (Post-on) 

និងផ�ល់កិច�សហករជាមយួែផ�កត្រម�វករ។ 

អង�ករសង�មសីុវលិ និងអង�ករៃដគូអនុវត�៖ អង�ករសង�មសីុវលិ និងអង�ករៃដគូអនុវត�េនមូលដ� ន

មយួចំនួននឹងទទួលខុស្រត�វេលករអនុវត�សកម�ភាពែផ�កត្រម�វកររបស់ ផ.អ.គ.ស រមួមាន៖ េ្រជសេរ ស 

បណ�ុ ះបណា� ល គាំ្រទបេច�កេទស និងែណនាំហ�ឹកហ�ឺនដល់អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព 

សហគមន ៍និងជួយ ស្រមបស្រម�លកិច�្របជុំប័ណ� ដក់ពិន�ុសហគមន៍ កិច�្របជំុរួម និងសហករជាមួយ

ែផ�កផ�ត់ផ�ង់េដម្បេីរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយ 

ផ.អ.គ.ស។    

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន៖៍ អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍

េដរតនួាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករជួយ ផ្សព�ផ្សោយ I4Cs ដល់្របជាពលរដ�ឱ្យទទួលបានយល់ដឹងអំពីពត័ម៌ាន 

នានា ពីសិទ�ិ ស�ងដ់ករផ�ល់េសវសធារណៈ ករបំេពញតនួាទី ភារកិច� និងពត័ម៌ានអំពីថវកិ របស់អង�ភាព

ផ�ល់េសវ កំណតរ់កសកម�ភាពែកលម�េសវសធារណៈ សហករជាមយួអជា� ធរមូលដ� ន និងអ�កផ�ល់

េសវ េដម្បអីនុវត�សកម�ភាពទងំេនាះសំេដេលកកម�ស់ករផ�ល់េសវសធារណៈ ្របកបេដយគុណភាព 

្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ភាព តមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព។ អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមនទ៍ទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល អំពីករអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�មចំនួន៤ម៉ូឌុល 

និងចូលរមួក�ុងករសិក្សោេរៀនសូ្រតពីករអនុវត�ផា� ល់ េនសហគមនែ៍ដលេផា� តេលករបេង�នករយល់

ដឹងពីខ�ឹមសរពត័ម៌ានរបស់ I4Cs ស្រមបស្រម�លកិច�្របជំុបណ័� ដកពិ់ន�ុេដយសហគមន ៍ កិច�្របជំុរមួ 

និងមានតំណាងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ ចូលរួមជាសមាជិកគណៈកមា� ធិករ 

ផ.ស.រ.គ ឃុំ សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ� ។ អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន្៍រត�វបានេ្រជស
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េរ សឱ្យបំេពញករងរេដយអង�ករសង�មសីុវលិ ឬអង�ករៃដគូអនុវត�ថា� កមូ់លដ� ន និងមានករឯកភាព

យល់្រពមពីអជា� ធរមូលដ� នក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន។ 

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ៖ គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ មានតនួាទី ភារកិច� េដម្ប្ីរត�តពិនិត្យតមដន 

ពីវឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម ៃនដំេណ រករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។ គណៈកមា� ធិករេនះ មានសមាសភាពអជា� ធរ 

មូលដ� ន អ�កផ�ល់េសវ តំណាង្របជាពលរដ� និងតំណាងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍

ជាពិេសស្រក�មតំណាងឱ្យ�ស�ី និងតំណាង្រក�មជនងយរងេ្រគាះ។ សមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ 

្រត�វបានេ្រជសេរ ស េនក�ុងកិច�្របជំុរមួ និងទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លេដម្បបំីេពញតនួាទី្របកប

េដយ្របសិទ�ភាព។ សមាជិកគណៈកមា� ធិករេនះទទលួខុស្រត�វេលករអនុវត� និងផ្សព�ផ្សោយ ផ.ស.រ.គ 

ជាសធារណៈ េរៀបចំែផនករសកម�ភាពលម�តិ េកៀរគរធនធាន ស្រមបស្រម�ល និងគាំ្រទករអនុវត� 

ផ.ស.រ.គ ែដលបាន្រពមេ្រព�ង ពិនិត្យតមដនករអនុវត�  ផ.ស.រ.គ និងរយករណ៍ពីវឌ្ឍនភាព ប��

្របឈមជាសធារណៈ។ 

្របជាពលរដ�៖ ្របជាពលរដ�ចូលរមួក�ុងកិច�្របជំុេដម្បេីរៀនសូ្រតពីសិទ�ិ ស�ងដ់ ករបំេពញករងរ

របស់អង�ភាពផ�ល់េសវ និងថវកិ ចូលរមួក�ុងកិច�្របជំុបណ័� ដកពិ់ន�ុសហគមន ៍ និងកិច�្របជំុរមួ េដម្បី
េលកេឡងពីត្រម�វករជាអទិភាពនានារបស់ខ�ួន និងពិភាក្សោពីករែកលម�ករផ�ល់េសវសធារណៈ 

ជាមយួរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអង�ភាពផ�ល់េសវ ្រពមទងំចូលរមួក�ុងករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។  

្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ៖ ស� បន័អនុវត� ផ.អ.គ.ស សហករជាមយួស� បន័្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ េនថា� ក់

មូលដ� នរហូតដល់ថា� កជ់ាតិេដម្បផី្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានជាសធារណៈស�ីពី ផ.អ.គ.ស I4Cs និងលទ�ផល 

ផ.ស.រ.គ  និងេមេរៀនបទពិេសធនក៍រអនុវត�េជាគជយ័ ៃនដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស និងេកៀរគរករ

ចូលរមួអនុវត� ផ.ស.រ.គ។  

វស័ិយឯកជន៖ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹងខិតខំបេង�នទំនាកទំ់នង និងកិច�សហករជាមយួ

វស័ិយឯកជន េដម្បេីកៀរគរធនធាន គា្ំរទករអនុវត� ផ.ស.រ.គ។  ្របសិនេប ផ.អ.គ.ស ្រត�វ្រគបដណ� ប់

េលេសវសធារណៈកនែ់តេ្រចនែថមេទៀត ដូចជាករករពរធនធានធម�ជាតិ កសិកម� ករផ�តផ់�ងទឹ់ក

ស� ត និងអនាមយ័ ករ្រគប្់រគងសំរម និងកកសំណងរ់ងឹទី្របជំុជន កិច�គាពំរសង�ម និងករអភវិឌ្ឍ

េសដ�កិច�មូលដ� នជាេដម េនាះអន�រកម�ជាមួយវស័ិយឯកជនពក់ព័ន�ពិតជាសំខន់ណាស់េន្រគប់

ដំណាកក់លៃនដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។ 

ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍មូលនិធិបរធនបាលកិច�៖ តមរយៈមូលនិធិបរធនបាលកិច� ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ផ�ល់ករ

គាំ្រទែផ�កហិរ�� វត�ុ  និងបេច�កេទស ដល់ដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាក់កលទី២។ មូលនិធិ

បរធនបាលកិច�េនះនឹងធានានូវករ្រគប្់រគង និងរយករណ៍ពីហិរ�� វត�ុ  ផ�ល់ជំនួយែផ�ក្របតិបត�ិករ  

និងបេច�កេទសេទតមភាពចបំាច ់ ដល់ែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ េធ�ករសិក្សោ វភិាគទិន�នយ័ 

ស្រមបស្រម�ល ្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ្រពមទងំេរៀបចំកិច�្របជំុបេច�កេទសជា្របច ំរវងៃដ

គូអភវិឌ្ឍន ៍ ែផ�កផ�តផ់�ង ់និងែផ�កត្រម�វករ។ 
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៣. និរន�រភាព  
េគាលេដចម្បង ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២  គឺករបេង�តយន�ករអចិៃ�ន�យ ៍ ទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់

និងែផ�កត្រម�វករ េដម្បធីានាថាសកម�ភាពគណេនយ្យភាពសង�មអចអនុវត�្របកបេដយនិរន�រភាពក�ុង

រយៈេពលែវង េដយថវកិពីរជរដ� ភបិាល និង្រត�វករជំនយួហិរ�� វត�ុពី្រគបភ់ាគីពកព់ន័�។ យុទ�ស�ស�

អនុវត�េដម្បធីានានិរន�រភាព ផ.អ.គ.ស ្រត�វបានដកប់��ូ លក�ុងែផនករអនុវត�ដូចខងេ្រកម៖ 

និរន�រភាព ៃនករអនុវត�ែផ�កផ�តផ់�ង៖់ សមាសធាតុដសំ៏ខនម់យួៃននិរន�រភាព ផ.អ.គ.ស គឺករបន�

ប��� បសកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ងក់�ុងេគាលករណ៍ែណនា ំែផនករសកម�ភាព និងថវកិសំខន់ៗ របស់ គ.

ជ.អ.ប ្រកសួង ស� ប័នតមវស័ិយ (េនថា� ក់ជាតិ និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ)។ េលខធិករដ� ន គ

.ជ.អ.ប នឹងបន�េដរតនួាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករស្រមបស្រម�លរមួ េហយ្រកសួង ស� បន័សមនឹីងមានករ

ទទលួខុស្រត�វកនែ់តេ្រចនតមរយៈករដកប់��ូ លករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ក�ុងែផនករសកម�ភាព  និង

ថវកិរបស់ខ�ួន។ យុទ�ស�ស�ជាកល់ក ់េដម្បសីេ្រមចបាននិរន�រភាពែផ�កផ�តផ់�ងរ់មួមាន៖  

១) ករេចញេគាលករណ៍ែណនាចំ្បោស់លស់ស្រមាបត់អួង�ែផ�កផ�តផ់�ង ់ (ដូចជា ម�ន�ីបេង� ល

ទទលួបន�ុកករងរគណេនយ្យភាពសង�ម ្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស អ�កផ�ល់េសវ និងគណៈ

កមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ)។ 

២) ករដកប់��ូ លករបណ�ុ ះបណា� ល និងករហ�ឹកហ�ឺនេនតម្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័�  

៣) ្រកសួង ស� បន័សម ីអង�ភាពផ�ល់េសវ ្រត�វទទលួខុស្រត�វេលករបំេពញទ្រមង ់ករ្របមូល 

ករប��ូ លទិន�នយ័ ករចង្រកង និងបិទផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័ I4Cs ជា្របច។ំ 

៤) ករព្រងឹង្របពន័�ទិន�នយ័ឱ្យមានលក�ណៈ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ និង្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាប់

វភិាគលទ�ផល ប�� ្របឈម េរៀបចំែផនករេដះ្រសយ និងែកលម� េដម្បេីឆ�យតបនឹង

សកម�ភាពអទិភាព ៃនផ.ស.រ.គ។ 

៥) ករដកប់��ូ លចំណាយ ផ.អ.គ.ស ដូចជាករបណ�ុ ះបណា� លតអួង�ែផ�កផ�តផ់�ង ់ករផលិត 

និងករបិទផ្សព�ផ្សោយ I4Cs ករេធ�បច�ុប្បន�្របពន័�ទិន�នយ័ ករែកស្រម�ល I4Cs និង

ចំណាយពក់ព័ន�នឹងករអនុវត� និង្រត�តពិនិត្យតមដន ផ.ស.រ.គ េទក�ុងែផនករ

សកម�ភាព និងថវកិេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

និរន�រភាព ៃនករអនុវត�ែផ�កត្រម�វករ៖ េគាលបំណងសំខនម់យួៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ គឺ

ករបេង�នស�ិរភាព និរន�រភាព េលកកម�ស់្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ភាពៃនករអនុវត�ែផ�កត្រម�វករ។ យុទ�

ស�ស�ជាកល់ក ់េដម្បសីេ្រមចបាននិរន�រភាពែផ�កត្រម�វកររមួមាន៖  

១) ករេ្រជសេរ ស និងបណ�ុ ះបណា� ល តំណាង និង្រក�មអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍

២) ករទទលួស� ល់អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ ពីអ�កពកព់ន័�ជាពិេសស

អជា� ធរមូលដ� ន  
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៣) ករព្រងឹងតនួាទី និងករចូលរមួរបស់ែផ�កផ�តផ់�ងឱ់្យកនែ់តេ្រចន េលសកម�ភាពែផ�កត្រម�វ

ករ (ដូចមានបង� ញក�ុងឧបសម�ន័�ទី៦)។ 

យុទ�ស�ស�និរន�រភាព៖ ករសេ្រមចបាននិរន�រភាព ផ.អ.គ.ស មយួែផ�កធំគឺអ្រស័យេលករ

ចំណាយថវកិមាន្របសិទ�ភាព។ េគាលេដមយួៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ គឺករប��� បករអនុវត� 

ផ.អ.គ.ស និងករធានាស័ក�ិសិទ�ភាព កដូ៏ចជាធានាសុចរតិភាព និង្របសិទ�ភាពៃនេគាលករណ៍ និង

វធីិស�ស� ផ.អ.គ.ស ជាពិេសសភាពជាមា� ស់របស់ែផ�កផ�តផ់�ង ់ និងែផ�កត្រម�វករ ក�ុងករគា្ំរទអ�ក

ស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ េធ�ករឱ្យមានគុណភាព ្របសិទ�ភាព និងសហករយ៉ាង

ជិតស�ិទជាមយួនឹងករយិាល័យ្របជាពលរដ�េនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។  យុទ�ស�ស�និរន�រភាពក�ុង

ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស និងអនុវត�ជាបេណ� រៗ េនេលតំបនេ់គាលេដទងំឡាយណា ែដលរដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិមានសមត�ភាព និងយន�ករគា្ំរទកនែ់ត្របេសរេឡង។ ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ នឹង

ជយួ េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនា ំ និងអនុវត�សកល្បងជាគំរូេនក�ុងមូលដ� ន េនតមរដ�បាលឃុំែដល

បានអនុវត� ផ.អ.គ.ស រយៈេពលេលសពី៣ឆា� ។ំ យុទ�ស�ស�េនះរមួមាន៖ ១) រះិរកមេធ្យោបាយបេង�ន 

្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ភាព ក�ុងករអនុវត�វធីិស�ស� ផ.អ.គ.ស បច�ុប្បន� និង ២) អនុវត�សកល្បង 

ផា� ស់ប�ូរវធីិស�ស� ផ.អ.គ.ស េដម្បកីតប់ន�យចំណាយ ប៉ុែន�រក្សោបាននូវ្របសិទ�ភាព។ ប៉ុែន�ចបំាច្់រត�វ

ទទលួស� ល់ថា ក្រមតិមយួចំនួនៃនករផ�ល់ជំនយួហិរ�� វត�ុជាបន�បនា� បពិ់តជាសំខនណ់ាស់ ស្រមាប់

បន�និរន�រភាពសកម�ភាពទងំែផ�កផ�តផ់�ង ់និងែផ�កត្រម�វករ ៃនករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។  

៤. ការផ�ល់ហិរ��ប្បទាន 
១) លំហូរថវកិ និងហរិ��ប្បទន 

េនដំណាកក់លទី១ ៃនដំេណ ករអនុវត�សកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ង្់រត�វបានគា្ំរទេដយមូលនិធិពី 

អង�ករ UNICEF ទីភា� កង់រសហ្របតិបត�ិករស្រមាបអ់ភវិឌ្ឍនអ៍ន�រជាតិសុ៊យែអត (SIDA) ទីភា� កង់រ

សហ្របតិបត�ិករស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍរបស់្របេទសស�ីស (SDC) និងសហភាពអឺរ ៉ុប (EU) តមរយៈ

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប។ សកម�ភាពែផ�កត្រម�វករ្រត�វបានគា្ំរទេដយមូលនិធិពីសហភាពអឺរ ៉ុប 

(EU) គា្ំរទដល់អង�ករ CARE ទីភា� កង់រសហរដ�អេមរកិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍអន�រជាតិ (USAID) គា្ំរទ

ដល់អង�ករ RACHA ធនាគារពិភពេលក (World Bank) គា្ំរទដល់អង�ករ Save the Children និង

អង�ករ World Vision និងអង�ករអុកស� មកម�ុជា (OXFAM) គា្ំរទដល់អង�ករស� រកម�ុជា (Star 

Kampuchea)។ យន�ករ ៃនករផ�ល់ថវកិគា្ំរទេនះបានដំេណ រករ្របកបេដយលទ�ផលល�្របេសរ 

ប៉ុែន�ករអនុវត�ជាកែ់ស�ងបានជបួនូវប�� ្របឈមមយួចំននួដូចជា៖ ករផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត�ុពីៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍

ជាេ្រចនដល់អង�ករសង�មសីុវលិៃដគូអនុវត�  ក�ុង្រកបខណ័� េពលេវល  និងតមទ្រមងែ់បបបទខុសៗគា�  

្រពមទំងមានករកត់បន�យហិរ�� វត�ុយ៉ាងេ្រចនមុនករប�� ប់ដំេណ ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស េនចុង

ដំណាកក់លទី១ (ឧ. អង�ករ CARE និងអង�ករ RACHA) ែដលជាេហតុេធ�ឱ្យករអនុវត�សកម�ភាព
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មយួចំនួន ៃនវដ� ផ.អ.គ.ស ្របចឆំា�  ំ ២០១៨ ភាគេ្រចនមនិបានអនុវត�ចបត់មអនុស្សោរណៈេយាគ

យល់ រវងេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ជាមយួនិងអង�ករសង�មសីុវលិៃដគូអនុវត�ទងំេនាះ។  

ករគា្ំរទហិរ�� វត�ុរបស់ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍មានសរៈសំខនស់្រមាបដំ់េណ រករអនុវត� ៃន ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី២ េនេពលែដលវសិលភាពតំបនេ់គាលេដអនុវត�្រត�វបានព្រងីក េដយ្រគបដណ� ប់

េលរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ឃុំ សង� តទ់ងំអស់ទូទងំ្របេទស និងេសវេផ្សងៗេទៀត្រត�វបានអនុវត�

បែន�ម។  

ករបេង�តមូលនិធិបរធនបាលកិច� (Trust Fund) ពីៃដគូអភវិឌ្ឍនច៍្រម�ះែដល្រគប្់រគងេដយ

ធនាគារពិភពេលក ស្រមាបគ់ា្ំរទដល់ដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ ទងំែផ�កត្រម�វ

ករ និងែផ�កផ�តផ់�ង ់ នឹងអចជយួ ជំរុញដល់ករអនុវត�េទតមែផនករសកម�ភាពឱ្យទទួលបាននូវលទ�

ផលល�្របេសរ។ 

ករបេង�តមូលនិធិបរធនបាលកិច� (Trust Fund) ែតមយួនឹងជួយ គា្ំរទករអនុវត�សកម�ភាព ផ.អ.គ

.ស ដំណាកក់លទី២ ទទលួហិរ�� ប្បទនតមរេបៀបែដលមានករស្រមបស្រម�ល មានលក�ណៈល�

្របេសរ និង្របសិទ�ភាពជាងមុន។ មូលនិធិបរធនបាលកិច� នឹងជួយ ដល់ៃដគូបណ�ុ ះបណា� លឯកេទស

ែដលអចឱ្យេគកំណតយ់ក និងអនុវត�តនួាទីេនះក�ុងរេបៀបស�ងដ់ទូទងំ្របេទស។ មូលនិធិេនះកនឹ៏ង

ជយួ គា្ំរទដល់ករអនុវត�សកម�ភាពែផ�កត្រម�វករ (អង�ករសង�មសីុវលិ) និងែផ�កផ�តផ់�ង ់ (េលខធិករ

ដ� ន គ.ជ.អ.ប និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ) េទះបីជាេនេពលែដលសកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ង្់រត�វបានប

��� បកនែ់តេ្រចនក�ុង ែផនករសកម�ភាព និងថវកិរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ្រកសួង និងស� បន័

សម។ី  

សហភាពអឺរ ៉បុ (EU) បានផ�ល់ជំនយួថវកិដល់អង�ករទស្សនៈពិភពេលក ស្រមាបអ់នុវត�

សកម�ភាពែផ�កត្រម�វកររបស់ ផ.អ.គ.ស េដយ្រគបដណ� បេ់ល្រស�កេគាលេដចំននួ៣០  រដ�បាលឃុំ

េគាលេដចំននួ២៨៧ ៃនេខត�ចំនួន៥ គឺេខត�កំពងច់ម េខត�តែកវ េខត�កំពងស់�ឺ េខត�បាតដំ់បង និងេខត�

េពធិ៍សត ់ស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងអំឡុងឆា�  ំ២០១៩-២០២០។   

អង�ករអុកស� មកម�ុជា (OXFAM) បានកំណតក់រអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�មជាអទិ

ភាព នឹងផ�ល់ករគា្ំរទថវកិដល់អង�ករស� រកម�ុជា ស្រមាបអ់នុវត�សកម�ភាពែផ�កត្រម�វកររបស់ ផ.អ.គ

.ស េដយ្រគបដណ� បេ់លរដ�បាលឃុំចំននួ២២ ក�ុង្រស�កេគាលេដចំននួ២ (្រស�កច�នា�  និង្រស�ករមាស

ែហក) ៃនេខត�ស� យេរៀង។  ជាមយួគា� េនះែដរ អង�ករអុកស� មកម�ុជា បានគា្ំរទថវកិដល់វទិ្យោស� នត

សូ៊មតិ និងេគាលនេយាបាយ (API) េដម្បគីា្ំរទករអនុវត�សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស រដ�បាលសង� តចំ់នួន៣ 

(សង� តេ់គាកឃា� ង សង� តទឹ់កថា�  និងសង� តឃ់�ួញ) និងរដ�បាលខណ� ែសនសុខចំននួ១ ៃនរជធានីភ�េំព

ញ។ 

ធនាគារពិភពេលក (World Bank) នឹងផ�ល់ហិរ�� ប្បទនក�ុងករអនុវត�សកល្បង ផ.អ.គ.ស ៃន

គេ្រមាងេសវផ�តផ់�ងទឹ់កស� ត និងអនាមយ័ េន្រក�ងេគាលេដចំនួន៣ (្រក�ងេសៀមរប ្រក�ងស�ឹងែសន 



ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មដណំាក់កលទី២ (២០១៩-២០២៣)                                                           60 
 

និង្រក�ងែសនមេនារម្យ ៃនេខត�ចំននួ៣ រមួមាន៖ េខត�េសៀមរប េខត�កំពងធំ់ េខត�មណ� លគីរ ី និងវស័ិ

យកសិកម�។ 

មូលនិធិបរធនបាលកិច� (Trust Fund) ពីៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ និងករេកៀរគរហិរ�� ប្បទនបែន�ម កំពុង

នឹងបានេរៀបចំេឡងជាបន�បនា� ប។់ ទន�ឹមនឹងេនះ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា នឹងវភិាជនមូ៍លនិធិស្រមាបក់រ

អនុវត�សកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ងផ់ងែដរ។ ជាមយួគា� េនះែដរ រដ�បាលេខត�មយួចំននួកប៏ានេ្រគាងថវកិ 

េដម្បគីា្ំរទករអនុវត�សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស របស់ខ�ួន ប៉ុែន�រដ�បាល្រស�កេនពំុទនម់ានថវកិស្រមាបអ់នុ

វត�សកម�ភាពរបស់ខ�ួនេនេឡយ។  

២) ករចំណាយថវកិ 

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�  ំ(២០១៩-២០២៣) ថវកិែដលនឹងេ្រគាងចំណាយក�ុងករអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

ដំណាកក់លទី២ មានចំននួ្របមាណ ៣២.៥២២.៦២៣ ដុល� រអេមរកិែដលក�ុងេនាះថវកិចំននួ 

១២.៣៦០.៨៨១ ដុល� រអេមរកិ (៤១%) ស្រមាបែ់ផ�កផ�តផ់�ង ់ និងថវកិចំននួ ១៧.៦១៣.០៤៦ 

ដុល� រអេមរកិ (៥៩%) ស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករ រឯីថវកិចំនួន ១.០០០.០០០ដុល� រអេមរកិេទៀត 

ស្រមាបក់រងររដ�បាលក�ុងករ្របតិបត�ិករមូលនិធិបរធនបាលកិច� (Trust Fund) និងថវកិចំននួ 

១.៥៤៨.៦៩៥ ដុល� រអេមរកិ ស្រមាបក់រចំណាយេផ្សងៗេទៀតេល្របតិបត�ិករមូលនិធិបរធនបាល

កិច�។ 

តរងទី៤៖ ថវកិប៉ានស់� នស្រមាប ់ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី២ (គិតជាដុល� រអេមរកិ) 

សមាសភាគ 
អ�ក 

អនុវត� 
២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

សមាសភាគទី១៖ 

តមា� ភាព និងភាព

ងយទទួលបាន

ពត័ម៌ាននានា 

ែផ�ក 

ផ�តផ់�ង ់
121,449$ 95,000 $ 130,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 546,449 $ 

ែផ�ក 

ត្រម�វករ 
612,379$ 601,211$ 682,574 $ 796,527 $ 910,495 $ 3,603,185 $ 

សរុប 733,828$ 696,211$ 812,574$ 896,527$ 1,010,495$ 4,149,634$ 

សមាសភាគទី២៖ 

ករ្រត�តពិនិត្យតម

ដនេដយ្របជា

ពលរដ� 

ែផ�កផ�ត់

ផ�ង ់
41,000$ 60,000$ 100,000$ 80,000$ 66,076$ 347,076$ 

ែផ�ក

ត្រម�វករ 
633,711$ 722,189$ 850,526$ 890,799$ 888,114$ 3,985,338$ 

សរុប 674,711$ 782,189$ 950,526$ 970,799$ 954,190$ 4,332,414$ 

សមាសភាគទី៣៖  

ករអនុវត� ផ.ស.រ.គ 

ែផ�ក 

ផ�តផ់�ង ់
697,400$ 635,400$ 558,180$ 400,014$ 120,000 $ 2,410,994$ 

ែផ�ក 

ត្រម�វករ 
291,575$ 294,621$ 180,111$ 173,549$ 292,148$ 1,232,004$ 
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សរុប 988,987$ 930,021$ 738,291$ 573,563$ 412,148$ 3,643,998$ 

សមាសភាគទី៤៖ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល 

និងអភវិឌ្ឍសមត�

ភាព និងទំនាក់

ទំនង 

ែផ�ក 

ផ�ត់ផ�ង ់
605,000$ 740,000$ 840,000$ 606,398$ 490,000$ 3,281,398$ 

ែផ�ក 

ត្រម�វការ 
1,194,248

$ 
1,018,410

$ 976,316$ 786,215$ 746,015$ 4,721,204$ 

សរុប 1,799,248
$ 

1,758,410
$ 

1,816,316
$ 

1,392,613
$ 1,236,015$ 8,002,602$ 

សមាសភាគទី៥៖ 

ករ្រគប្់រគង តម

ដន ្រត�តពិនិត្យ 

និងវយតៃម�* 

ែផ�ក 

ផ�តផ់�ង ់
1,034,600

$ 
1,187,600

$ 
1,204,600

$ 
1,184,600

$ 1,163,565$ 5,774,965$ 

ែផ�ក 

ត្រម�វករ 
692,572$ 829,767$ 761,470$ 844,829$ 942,677$ 4,071,315$ 

សរុប 1,727,172
$ 

2,017,367
$ 

1,966,070
$ 

2,029,429
$ 2,106,242$ 9,846,280$ 

សរុប - 5,923,934$ 6,184,198$ 6,283,777$ 5,862,930$ 5,719,090$ 29,973,927$ 

សរុបរងស្រមាប់

ែផ�កត្រម�វករ 
- 3,424,485$ 3,466,197$ 3,450,997$ 3,491,918$  3,779,449$  17,613,046$  

សរុបរងស្រមាប់

ែផ�កផ�តផ់�ង ់
- 2,499,449$  2,718,000$ 2,832,780$ 2,371,012$ 1,939,641$ 12,360,881$ 

រដ�បាល ករស្រមប

ស្រម�ល និងជំនួយ

បេច�កេទស ៃនមូល

និធិបរធនបាលកិច� 

- 140,000$  140,000$  290,000$  140,000$  290,000$  1,000,000$  

ថវកិចំណាយេផ្ស

ងៗ៥% 
- 303,196$  316,210$  328,689$  300,146$  300,454$  1,548,695$  

ថវកិេ្រគាងសរុប - 6,367,130$ 6,640,407$ 6,902,465$ 6,303,077$ 6,309,544$ 32,522,623$ 

ជំនួយហិរ�� វត�ុ 

(េដយសហភាព

អឺរ ៉ុប EU)** 

- 1,000,000 1,000,000 - - - 2,000,000 

ថវកិេ្រគាងែដល

្រត�វករ 
- 6,367,130$ 6,640,407$ 6,902,465$ 6,303,077$ 6,309,544$ 32,522,623$ 

 

*ករ្រគប្់រគង តមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� ភាគេ្រចនរមួប��ូ លសកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ងែ់ដលពក់

ពន័�នឹងករស្រមបស្រម�ល និងករគា្ំរទដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស (ឧ. កិច�្របជំុ គ.គ.អ.ស ដំេណ រ

ទស្សនកិច�សិក្សោែស�ងយល់របស់ គ.គ.អ.ស វគ�បណ�ុ ះបណា� លនានា  កិច�្របជំុស្រមបស្រម�លរដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិ កិច�្របជំុឆ�ុះប�� ំង ករ្រត�តពិនិត្យតមដន និងគា្ំរទបេច�កេទសនានាដល់រដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ និងអង�ភាពផ�ល់េសវ។ល។)។  
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**អ្រតប�ូរ្របាក ់(ដុល� អេមរកិ និងអឺរ ៉ូ) មនិទន្់រត�វបានគិតប��ូ លេនេឡយ េ្រពះសហភាពអឺរ ៉ុបបានផ�

ល់ជំនួយថវកិជាលុយអឺរ ៉ូ (២ លនអឺរ ៉ូ)។ 

៥. ការ្រគប់្រគង និងវ�ធានការកាតប់ន�យហានិភ័យ 
ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម ដំណាកក់លទី២ គឺជាកម�វធីិជាតិែដលមានេគាលបំណង

ចងស់េ្រមចឱ្យបាននូវសមទិ�ផលរពឹំងទុក និងលទ�ផលរពឹំងទុក ប៉ុែន�ដំេណ រករអនុវត� ៃនែផនករអនុវត�

គណេនយ្យភាពសង�ម ដំណាកក់លទី២ េនះកេ៏នមានហនិភយ័ផងែដរ។ វធិានករមយួចំនួនអចកត់

បន�យបាននូវហនិភយ័ចម្បងៗដូចបានបង� ញខងេ្រកមេនះ ៖ 

ហនិភយ័ ក្រមតិ វធិានករកតប់ន�យហនិភយ័ 

១. សមត�ភាព 

(ភា� កង់រអនុវត�) 

ទប-

មធ្យម 

• សមត�ភាព និងករយល់ដឹងរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអ�កផ�ល់
េសវហកេ់នមានក្រមតិ ែដលទមទរឱ្យមានករ្របជុំផ្សព�ផ្សោយ នងិប
ណ�ុ ះ         បណា� ល បែន�មរបស់្រកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពសម ីនិង 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប។ 

• ហនភិយ័ទកទ់ងនងឹសមត�ភាព អចនងឹេកតមានចំេពះអង�ករសង�ម
សីុវលិេនមូលដ� ន េនេពលអង�ករៃដគូអនុវត�ផ�ល់ហិរ��ប្បទនបន�
េដម្បអីនុវត�ករងរ ករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ករ្រត�តពិនិត្យតមដន និង
វយតៃម�។ ហនិភយ័េនះអចកតប់ន�យបាន តមរយៈករេ្រជសេរ ស
អង�ករៃដគូអនុវត� ែដលធា� បម់ាន្របវត�ិករងរល�ក�ុងករកសងសមត�
ភាព  និងមាន្របពន័�្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុរងឹមា។ំ 

• សមត�ភាពស្រមាបអ់�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍
ែដលនឹង្រត�វេ្រជសេរ សតមមូលដ� ន អចនឹងេនមានក្រមតិ។ កត�
េនះអចកតប់ន�យបានតមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លព្រងឹងសមត�ភាព
ជា្របច ំ្រពមទងំករែណនា ំចុះអនុវត�បេណ� រ េរៀនបេណ� រ។ 

២.នេយាបាយ ទប 

• ករផ្សព�ផ្សោយពីែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម តមរយៈ្របពន័�
ផ្សព�ផ្សោយែបប្របៃពណី និងតមែបបទំេនប សិក� សល កិច�្របជុំ វគ�ប
ណ�ុ ះបណា� ល ទស្សនកិច�សិក្សោ និងេវទិកសធារណៈនានា ្រពមទងំ
មានករចូលរមួពី្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ អ�កផ�ល់េសវ 
្របជាពលរដ� និងអ�កពកព់ន័�អចនឹងជួយ កតប់ន�យករភាន្់រចឡំថា ផ
.អ.គ.ស ជាសកម�ភាពរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ េហយករជំរញុឱ្យ
មានករេបកចហំពត័ម៌ាននានា ពត័ម៌ានថវកិ និងករ្រត�តពិនតិ្យតម
ដនេដយ្របជាពលរដ� ជាសកម�ភាពរបស់គណបក្សនេយាបាយ។ 

៣.ករស្រមប 

ស្រម�ល 
មធ្យម 

• សកម�ភាពនានា ្រត�វអនុវត�េដយ្រកសួង ស� បន័ (ែផ�កផ�តផ់�ង)់ និងអង�
ករសង�មសីុវលិ (ែផ�កត្រម�វករ) ែដលសកម�ភាពទងំេនាះ ្រត�វអនុវត�
្រសបគា� ជាមយួវដ� ៃនសកម�ភាពែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម 
េដម្បរីមួចំែណកដល់ដំេណ រករអនុវត� ក�ុងករសេ្រមចបានលទ�ផល 
និងេគាលបំណងនានា។ កិច�សហករ និងករស្រមបស្រម�លរវងែផ�ក
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ផ�តផ់�ង ់នងិែផ�កត្រម�វករ អចជាកត� ្របឈមមយួេដយសរែតករអនុ
វត� ផ.អ.គ.ស ពកព់ន័�នងឹតអួង�អនុវត�ជាេ្រចន។ គណៈកមា� ធិករ
្រគប្់រគងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�គណេនយ្យភាពសង�មែដលរមួ
មាន្រកសួង ស� បន័  អង�ករសង�មសីុវលិ  នងិៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ្រត�វបាន
បេង�តេឡង េដម្បសី្រមបស្រម�ល និង្រគប្់រគងករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ។ 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប កម៏ានតួនាទីស្រមបស្រម�លែផ�កផ�តផ់�ង ់
េហយអ�កស្រមបស្រម�លរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ ក្៏រត�វេ្រជសេរ ស
េដម្បសី្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករផងែដរ។ 

៤.ភាពជាមា� ស់ 

របស់រជរដ� ភបិា

ល  

មធ្យម 

• ដំេណ រករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងថវកិ និងករចូលរមួេផ្សងៗ 
ៃនែផនករសកម�ភាពរបស់រជរដ� ភបិាលអចេធ�ឱ្យករអនុវត� ផ.អ.គ
.ស េនមូលដ� នមានភាពយឺតយ៉ាវ ដូចេនះ្រត�វមានករែណនា ំគា្ំរទពី
ថា� កជ់ាតិ។ 

៥. ករតមដន  

្រត�តពនិតិ្យ នងិ

នរិន�រភាព 

មធ្យម-

បង�ួរ 

• រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងអង�ភាពផ�ល់េសវមយួចំនួនអចេនមាន
ចំណុច ខ�ះខត ក�ុងករអនុវត�ករងរទងំឡាយេទតមវដ� ៃន
សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ្របចឆំា� ។ំ ករងរជាអទិភាព គឺបេង�តយន�ករ
្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ជាកល់កម់យួ េដម្បធីានានូវករ្រត�តពនិិត្យ និង
ករសិក្សោែស�ងយល់្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េដយមានករចុះគា្ំរទ
បេច�កេទស ្រពមទងំអភបិាលករងរពីថា� កជ់ាតិ ៃន្រកសួង ស� បន័ 
និងអង�ភាពសម។ី 

• ហនិភយ័ៃននិរន�រភាព គឺមានក្រមតិមធ្យមស្រមាបស់កម�ភាពែផ�កផ�ត់
ផ�ង ់ េដយសរករងរេនះ្រត�វបានប��ូ លក�ុងែផនករសកម�ភាព នងិ
ថវកិរបស់្រកសួង ស� បន័ នងិរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ប៉ុែន�មានក្រមតិ
បង�ួរស្រមាបស់កម�ភាពរបស់ែផ�កត្រម�វករ េដយសរសកម�ភាពទងំ
េនាះត្រម�វឱ្យមានករផ�ល់ហិរ�� វត�ុេដយមូលនិធិបរធនបាលកិច� 
(Trust Fund) ែដលអចនឹងមានភាពយឺតយាវក�ុងករអនុវត�។   

៦.ថវកិមនិ្រគប ់

្រគាន ់  និង

វសិលភាពមាន

ទហំំធ ំ

មធ្យម-

ខ�ស់ 

• ផ.អ.គ.ស បានេរៀបចំេឡងេដយមានលក�ណៈ ងយ្រស�លក�ុងករព្រងីក
វសិលភាពតំបនេ់គាលេដ និងេសវថ�ី  ៗ ្របសិនេបមានថវកិ្រគប្់រគាន។់ 
ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស នឹងមនិអចអនុវត� ឬព្រងីកវសិលភាពតំបនេ់គាល
េដ និងេសវថ�ីៗតមែផនករេឡយ ្របសិនេបថវកិមនិ្រត�វបានផ�ល់
្រគប្់រគាន។់ រជរដ� ភបិាលនឹងេគៀរករថវកិពីៃដគូអភវិឌ្ឍនប៍ែន�ម េហយ
មូលនិធិបរធនបាលកិច�មយួនឹង្រត�វបេង�តេឡងេដម្បអីនុវត� ផ.អ.គ.ស 
េនះ។ 
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ឧបសម�័ន�ទី១៖ ឯកសារេយង 

១. រជរដ� ភបិាលកម�ុជា៖ កំែណទ្រមងវ់ស័ិយសុខភបិាល នាយកដ� នែផនករ និងពត័ម៌ានសុខភាព ែខ

កុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៣ េគាលនេយាបាយស�ីពីករចូលរមួរបស់សហគមនក៍�ុងេសវសុខភបិាល។   
២. រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៣ ៖ េសចក�្ីរពងេគាល
នេយាបាយស�ីពីកំែណទ្រមងវ់មិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករក�ុងវស័ិយអបរ់។ំ 
៣. រជរដ� ភបិាលកម�ុជា គណៈកមា� ធិករជាតិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់

េ្រកមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៣៖ ែផនករយុទ�ស�ស�ស�ីពីគណេនយ្យភាពសង�មស្រមាប់
ករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

៤. មូលនិធិអសីុ និងធនាគារពិភពេលក ឆា� ២ំ០១៣៖ សំេឡង ជេ្រមស និងករេធ�េសចក�សីេ្រមចចិត�  
ស�ីពីករសិក្សោពីករផ�ល់េសវមូលដ� នេនកម�ុជា។ 
៥. ផ.អ.គ.ស ឆា� ២ំ០១៤៖ ផ.អ.គ.ស េសៀវេភែណនាសំ�ីពីកិច�្របតិបត�កិរែផ�កត្រម�វករស្រមាបអ់ង�
ករៃដគូអនុវត� ផ.អ.គ.ស ឆា�  ំ២០១៥។ 

៦. ផ.អ.គ.ស ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤៖ លទ�ផលវយតៃម�វគ�បណ�ុ ះបណា� លសកល្បងទី១ និងទី២ 

៧. មូលនិធិអសីុ ឆា� ២ំ០១៤៖ តនួាទីរបស់សង�មសីុវលិក�ុងអភបិាលកិច�មូលដ� ន  ែផនករអនុវត�
គណេនយ្យភាពសង�ម កំណតស់មា� ល់កម�វធីិសិក្សោរបស់គេ្រមាងត្រម�វករស្រមាបអ់ភបិាលកិច�ល� 

(Demand For Good Governance – DFGG) ។ 

៨. ធនាគារពិភពេលក ែខេមស ឆា� ២ំ០១៤៖ ែផនករស្រមាបក់រអនុវត� ផ.អ.គ.ស ឆា�  ំ ២០១៤-
២០១៧។ 
៩. ធនាគារពិភពេលក ែខតុល ឆា� ២ំ០១៤៖ កំណតស់មា� ល់េគាលនេយាបាយទី៣ ស�ីពី ផ.អ.គ.ស  

ទិដ�ភាពេយនឌរ័ក�ុងែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មេនកម�ុជា។ 
១០.េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ឆា� ២ំ០១៥ ៖ ផ.អ.គ.ស េសៀវេភែណនាវំគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងឯក
សរស្រមាបែ់ផ�កផ�តផ់�ង។់  
១១.ផ.អ.គ.ស ឆា� ២ំ០១៥៖ សមា� រៈបណ�ុ ះបណា� លអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍និង
ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករក�ុង ផ.អ.គ.ស។ 
១២.ផ.អ.គ.ស ឆា� ២ំ០១៥៖េសៀវេភែណនាកំរបណ�ុ ះបណា� លស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករក�ុង ផ.អ.គ.ស 

១៣.គណៈ្របតិភូសហភាពអឺរ ៉ុប្របច្ំរពះរជាណាច្រកកម�ុជាឆា� ២ំ០១៥៖ ករគា្ំរទរបស់សហភាព

អឺរ ៉ុប ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ (SNDD) សមាសភាគរង ២.១៖ 

ករគា្ំរទរបស់សហភាពអឺរ ៉ុបចំេពះសង�មសីុវលិ ៖ េគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាបអ់ង�ករសង�មសីុវលិ
ែដលេស�សំុជំនួយថវកិ។ 
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១៤.ធនាគារពិភពេលក  ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥ ៖ កំណតស់មា� ល់េគាលនេយាបាយទី៤ ស�ីពី  ផ.អ.គ.ស 
តនួាទីៃនករស្រមបស្រម�លែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មេនកម�ុជា។ 
១៥.េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ឆា� ២ំ០១៥ ៖ ផ.អ.គ.ស េសៀវេភែណនាសំ�ីពីកិច�្របតិបត�កិរែផ�កផ�ត់
ផ�ង ់

១៦.ផ.អ.គ.ស ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦៖ េសចក�សីេង�បេមេរៀនពិេសធនព៍កព់ន័�នឹងសកម�ភាពបណ�ុ ះ
បណា� ល ហ�កឹហ�នឺ និងែណនាេំដយអង�ករៃដគូអនុវត� ផ.អ.គ.ស។  
១៧.ផ.អ.គ.ស ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ៖ ផ.អ.គ.ស លទ�ផលវយតៃម�ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�ស 

១៨.េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប  ឆា� ២ំ០១៦ ៖ ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍ
តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ ដំណាកក់លទី១ (២០១៦-២០១៨)។ 
១៩.ធនាគារពិភពេលក ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦៖ ឯកសរជំនយួស� រតីេបសកកម�្រត�តពិនិត្យេលកទី១ ៃន
គេ្រមាងសំេឡង និងសកម�ភាព គា្ំរទេដយមូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ង�មរបស់ជប៉ុន (Japanese Social 

Development Fund – JSDF)។ 
២០.ធនាគារពិភពេលក ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦៖ ឯកសរជំនយួស� រតីេបសកកម�្រត�តពិនិត្យេលកទី២ ៃន
គេ្រមាងសំេឡង និងសកម�ភាព គា្ំរទេដយមូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ង�មរបស់ជប៉ុន (Japanese Social 

Development Fund – JSDF)។  
២១.ធនាគារពិភពេលក  ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧៖ ឯកសរជំនួយស� រតីវយតៃម�ពកក់ណា� ល ្រគា ៃន
គេ្រមាងសំេឡង និងសកម�ភាព គា្ំរទេដយមូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ង�មរបស់ជប៉ុន (Japanese Social 

Development Fund – JSDF)។ 
២២.អង�ករទស្សនៈពិភពេលក ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧៖ សំេឡង និងសកម�ភាពគេ្រមាងគណេនយ្យ
ភាពសង�មស្រមាបក់រែកលម�ករផ�ល់េសវ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកក់ណា� លឆា�  ំ ែខមករ-មថុិនា 
ឆា� ២ំ០១៧។ 
២៣.ធនាគារពិភពេលក ឆា� ២ំ០១៧ ៖ កំណតស់មា� ល់ទស្សនទនករវយតៃម�ផលបះ៉ពល់ៃន ផ.អ.គ.
ស។ 
២៤.ទីភា� កង់រអភវិឌ្ឍនស៍ហរដ�អេមរកិ (USAID) ្របចេំនកម�ុជា ឆា� ២ំ០១៧  ៖  កម�វធីិអភវិឌ្ឍនត៍ម
ែបប្របជាធិបេតយ្យអំពវនាវឱ្យមានករដកសំ់េណ ។ 
២៥.មូលនិធិអសីុ ឆា� ២ំ០១៧៖ កំណតស់មា� ល់ករសិក្សោេរៀនសូ្រតទី១ ស�ីពីេមេរៀនបទពិេសធនត៍ម
មូលដ� ន ៃនែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម។ 
២៦.មូលនិធិអសីុ ឆា� ២ំ០១៧ ៖ កំណតស់មា� ល់េរៀនសូ្រតទី២ ស�ីពី ផ.អ.គ.ស ករព្រងឹងករផ�ល់េស
វតមរយៈករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� េមេរៀនបទពិេសធនត៍មមូលដ� ន។  
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២៧.មូលនិធិអសីុ ឆា� ២ំ០១៧ ៖  កំណតស់មា� ល់ករសិក្សោេរៀនសូ្រតទី៣ ស�ីពី ផ.អ.គ.ស ភាពជាៃដគូ
ក�ុងករផ�ល់េសវ ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរគណេនយ្យភាពសង�ម និងេមេរៀនបទពិេសធន៍
តមមូលដ� ន។ 

២៨.មូលនិធិអសីុ ឆា� ២ំ០១៧ ៖ កំណតស់មា� ល់េរៀនសូ្រតទី៤ ស�ីពី ផ.អ.គ.ស ករយកចិត�ទុកដកេ់ល
និរន�រភាពៃនករអនុវត�   ផ.អ.គ.ស  េមេរៀនបទពិេសធនត៍មមូលដ� ន។ 
២៩.អង�ករសេ�ង� ះកុមារ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧៖ សំេឡង និងសកម�ភាពគេ្រមាងគណេនយ្យភាព
សង�មស្រមាបក់រែកលម�ករផ�ល់េសវ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកក់ណា� លឆា�  ំ ែខមករ-មថុិនា ឆា� ំ
២០១៧។ 
៣០.មូលនិធិអសីុ ឆា� ២ំ០១៨ ៖ ផ.អ.គ.ស ករពិនិត្យេឡងវញិេលដំេណ រករ។ 

៣១.ធនាគារពិភពេលក  ឆា� ២ំ០១៨ ៖ របាយករណ៍វយតៃម�ផលបះ៉ពល់េដម្រគាៃន ផ.អ.គ.ស។ 
៣២.ធនាគារពិភពេលក ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨៖  ឯកសរជំនយួស� រតីេបសកកម�្រត�តពិនិត្យេលកទី៤ ៃន
គេ្រមាងសំេឡង និងសកម�ភាព គា្ំរទេដយមូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ង�មរបស់ជប៉ុន (Japanese Social 

Development Fund – JSDF)។ 
៣៣.រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ឆា� ២ំ០១៨៖ អនុ្រកឹត្យេលខ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថ�០៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពី
ករបេង�តករយិាល័យ្របជាពលរដ�េនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ 
៣៤.អង�ករែឃរ ៖ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស របាយករណ៍ពិនិត្យតមដន និង

វយតៃម� ករប៉ានស់� ន អត�បទ និងករណីសិក្សោេរៀនសូ្រត។  
៣៥.គ.គ.អ.ស ៖ របាយករណ៍ទស្សនកិច�សិក្សោែស�ងយល់ (ឆា�  ំ២០១៦-២០១៨)។ 

៣៦.គ.គ.អ.ស ៖ កំណតេ់ហតុកិច�្របជំុ  (ឆា�  ំ២០១៦-២០១៨)។ 

៣៧.េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ៖ ែផនករសកម�ភាព និងថវកិ្របចឆំា� ។ំ 

៣៨.េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ៖ របាយករណ៍អភបិាលកិច� (លទ�ផលករអេង�តែបបគុណភាព) 

៣៩.េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប  ៖ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកក់ណា� លឆា�  ំផ.អ.៣ ទី២   

៤០.េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប  ៖ ្របពន័�ទិន�នយ័្រត�តពិនិត្យតមដនករអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាព

សង�ម ៃន I4Cs និងផ.ស.រ.គ (I-SAF Database)។ 

៤១.អង�ករេផកកម�ុជា(PACT) ៖ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពក់ព័ន�នឹង ផ.អ.គ.ស របាយករណ៍ 

្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ករប៉ានស់� ន អត�បទ និងករណីសិក្សោេរៀនសូ្រត។ 

៤២.អង�កររ៉ឆា(RACHA) ៖ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ

តមដន និងវយតៃម� ករប៉ានស់� ន អត�បទ និងករណីសិក្សោេរៀនសូ្រត។ 

៤៣.អង�ករសេ�ង� ះកុមារ៖ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យតម

ដន និងវយតៃម� ករប៉ានស់� ន អត�បទ និងករណីសិក្សោេរៀនសូ្រត។ 
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៤៤.អង�ករស� រកម�ុជា៖ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យតម

ដន និងវយតៃម� ករប៉ានស់� ន អត�បទ និងករណីសិក្សោេរៀនសូ្រត។ 

៤៥.អង�ករទស្សនៈពិភពេលក៖ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពពកព់ន័�នឹង ផ.អ.គ.ស របាយករណ៍្រត�តពិ

និត្យតមដន និងវយតៃម� ករប៉ានស់� ន អត�បទ និងកំណតស់មា� ល់េរៀនសូ្រត។ 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
  



ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�មដណំាក់កលទី២ (២០១៩-២០២៣)                                                           68 
 

ឧបសម�័ន�ទី២៖  េឈា� ះអ�កពាក់ព័ន�ែដលបានជបួសមា� សន៍ និងពិេ្រគាះេយបល់ 

១ ឯកឧត�ម  ងី ច�័ន�ផល រដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ� និង្របធាន គ.គ.អ.ស 

២ ឯកឧត�ម ង៉ន់ ចំេរ�ន រដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ� និងជា្របធានេលខធិករ
ដ� នគ.ជ.អ.ប 

៣ េលកជំទវ ឃុន រចន អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងជា
សមាជិក គ.គ.អ.ស 

៤ ឯកឧត�ម ជម េប៉ឣ ្របធានអង�ភាព MEID និងជាសមាជិក គ.គ.អ.ស 

៥ េលក ហុក េខៀវ ្របធាននាយកដ� ន នីតិកម� ្រកសួងសុខភិបាល និងជា

សមាជិក គ.គ.អ.ស 
៦ េលក ឡច បុ៊នថ  ្របធាននាយកដ� ន រដ�បាល និងបេច�កេទស ្រកសួងេសដ�

កិច� និងហរិ��វត�ុ និងជាសមាជិក គ.គ.អ.ស 
៧ េលក េជដ� គីមជុង អនុ្របធានអង�ភាព ៃនេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

៨ េលក េខាល យុទ�លី អនុ្របធានអង�ភាព វភិាគ និងអភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយ
ៃនេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

៩ េលក សង់ ពល រ�ទ� ទី្របឹក្សោ្រកសួងមហៃផ� 

១០ េលក េរឿង សារ�ុម ទី្របឹក្សោធនធានមនុស្ស ៃនេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

១១ េលក គួង វុតា�  ទី្របឹក្សោជាន់ខ�ស់ព័ត៌មានវទិ្យោៃនេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

១២ េលក លី យ៉សក�ិ នាយករងសលជាតិរដ�បាលមូលដ� ន ្រកសួងមហៃផ� 

១៣ េលក ែកវ ណ ូរ�ន ្របធានករយិាល័យ ៃននាយកដ� នបឋមសិក្សោ អ.រ.យ.ក 

១៤ េលក អ៊ុក សុខ ម�ន�ី ៃននាយកដ� នបឋមសិក្សោ អ.រ.យ.ក 

១៥ េលក ជី េទ រ�ទ� ិ អនុ្របធាន គ.គ.អ.ស  

១៦ េលក ថច ់លីខន នាយកតំបនទ់ី១ ៃនអង�កររ៉ឆា និងជាសមាជិក គ.គ.អ.ស  

១៧ េលក េឡង វ�រៈ នាយក្របតិបត�ិ អង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 
និងជាសមាជិក គ.គ.អ.ស  

១៨ េលក ម៉ូត សាណ នាយក្របតិបត�ិែផ�កកម�វធីិ អង�ករសេ�ង� ះកុមារ និងជា
សមាជិក គ.គ.អ.ស 

១៩ េលក Jan Noorlander នាយករង្របេទសែផ�កកម�វធិី អង�ករែឃរ និងជាសមាជិក 
គ.គ.អ.ស 

២០ េលក្រសី ែអល សុធារ� អង�ករគណៈកមា� ធិករសហ្របតិបត�ិករស្រមាប់កម�ុជា 
(CCC) និងជាសមាជិក គ.គ.អ.ស 
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២១ េលក្រសី សុីវ សុីេណ អង�ករ RACHA 

២២ េលក ទន់ យូេហៀង អង�ករសេ�ង� ះកុមារ 

២៣ េលក  រ� សុថរ�ទ� អង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 

២៤ េលក្រសី ចាន់ េសដ�  អង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 

២៥ េលក េភឿង សុខចាន់ អង�ករែឃរ 

២៦ េលក្រសី េសឿង ឆារ�  អង�ករែឃរ 

២៧ េលក្រសី ជ័យ ជសុវណ�  អង�ករស� រកម�ុជា 

២៨ េលក្រសី សុខ េហៀង អង�ករស� រកម�ុជា 

២៩ េលក ឈំុ េ�៉ បុគ�លិកេខត� អង�ករ RACHA 

៣០ េលក េថត សានធី បុគ�លិកេខត� អង�ករ RACHA 

៣១ េលក ្រពំ េថនីន បុគ�លិកេខត� អង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 

៣២ េលក សំ សុភ័�ក� AFD, ៃដគូអង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 

៣៣ េលក្រសី ចាន់ ថន AFD, ៃដគូអង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 

៣៤ េលក សាន ជ័យ ANSA ៃដគូអង�ករែឃរ 

៣៥ េលក្រសី ្រសី សុធាវ� ACT ៃដគូអង�ករែឃរ 

៣៦ េលក្រសី ហានីហ�ីយ៉ នាយកិរ PSOD ៃដគូអង�ករ SCI 

៣៧ េលក ឈឹម េ�ឡ�ត PSOD ៃដគូអង�ករ SCI 

៣៨ េលក្រសី អ៊ុ� សុខន WOMEN ៃដគូអង�ករ SCI 

៣៩ េលក បុ៉ក សុគន�ដរ�  អគ�េលខធិករ ៃនអគ�េលខធិករដ� នសមាគម្រក�ម
្របឹក្សោរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

៤០ េលក្រសី ទឹម ចាន់គី CAF អង�ករ RACHA 

៤១ េលក សូ ជ CAF អង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 

៤២ េលក្រសី សុិន  ឈុនណ CAF អង�ករទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ 

៤៣ េលក េឡង ឡន CAF អង�ករ SCI 

៤៤ េលក ែអម ហ៊ុយ CAF អង�ករ SCI 

៤៥ េលក្រសី ្រស�ីន ្រសីដឹង CAF អង�ករែឃរ 

៤៦ េលក ស៊ន បុរ� CAF អង�ករែឃរ 

៤៧ េលក្រសី ដួង យី CAF អង�ករស� រកម�ុជា 
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៤៨ ម�ន�ី ១៨ នាក់ មកពីថា� ក់េខត� (ម�ន�ីបេង� ល ផ.អ.គ.ស មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និង
មន�ីរសុខភិបាល) 

៤៩ ម�ន�ី ១២ នាក់មកពីថា� ក់្រស�ក (ម�ន�ីបេង� ល ផ.អ.គ.ស ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ករយិាល័យសុខភិបាល)  

៥០ មនុស្ស ៨ នាក់ មកពីថា� ក់ឃុ ំ(្របធានគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ម�ន�ីបេង� ល ផ.អ.គ.ស 
នាយកសលបឋមសិក្សោ និង្របធានមណ� លសុខភាព) 
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ឧបសម�័ន�ទី៣៖ ្រកបខណ័� លទ�ផលក��ងការអនុវត� ផ.អ.គ.ស  ដំណក់កាលទី ២ 
 

េគាលបណំងអភវិឌ្ឍនក៍ម�វធិ ី (PDO) ៃន ផ.អ.គ.ស ដំណាកក់លទី ២ គឺករបេង�នករអនុវត�ករងររបស់អ�កផ�ល់េសវសធារ

ណៈ (រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ឃំុ សង� ត ់ សលបឋមសិក្សោ និងមណ� លសុខភាព) តមរយៈករបេង�នតមា� ភាព 

គណេនយ្យភាព គុណភាព ្របសិទ�ភាព ស័ក�សិទ�ភាព ករព្រងឹងករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� និងសកម�ភាពេឆ�យតបយ៉ាង

សកម�។  

េគាលបំណងេនះនឹងសេ្រមចបានតមរយៈម�ន�ីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងអង�ភាពផ�ល់េសវ ែដលចូលរមួេដយសមាជិក

សហគមន ៍(រមួទងំ្រក�មជនងយរងេ្រគាះ) ក�ុងដំេណ រករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។ 

លទ�ផល ៖ PDO  

លទ�ផល សូចនាករ េដម្រគា ចណុំច

េដឆា� ទំ១ី 

ចណុំចេដ

ឆា� ទំ២ី 

ចណុំច

េដឆា� ទំី
៣ 

ចណុំច

េដឆា� ទំ៤ី 

ចណុំច

េដឆា� ទំ៥ី 

PDO1.ករអនុវត�ករងរ

របស់អង�ភាពផ�ល់េសវ

សធារណៈ (រដ�បាលឃំុ 

សង� ត់ សលបឋម

សិក្សោ និងមណ� លសុខ

ភាព) ឱ្យកនែ់តល�្របេសរ

េឡង។ 

 

PDO1a: % សលបឋម

សិក្សោេគាលេដែដលមាន

ករអនុវត�ករងរកនែ់តល�

្របេសរ េឡង (េយាងតមសូ

ចនាករច្រម�ះែដលែផ�កតម

សំណួរអេង�តស�ីពីផលបះ៉

ពល់) 

0 50% 60% 70% 80% 80% 

PDO1b: % មណ� លសុខ

ភាពេគាលេដែដលមានករ

អនុវត�ករងរកនែ់តល�

្របេសរេឡង 

(េយាងតមសូចនាករច្រម�ះ

ែដលែផ�កតមសំណួរអេង�ត

ស�ីពីផលបះ៉ពល់) 

0 50% 60% 70% 80% 80% 

PDO1c: % ឃំុេគាលេដ

ែដលមានករអនុវត�ករងរ

កនែ់ត្របេសរេឡង (េយាង

តមសូចនាករច្រម�ះែដល

ែផ�កតមសំណួរអេង�តស�ីពី
ផលបះ៉ពល់) 

0 50% 60% 70% 80% 80% 

PDO2.  ករេឆ�យតប

របស់អ�កផ�ល់េសវសធារ

PDO2a: % សកម�ភាព ផ.

ស.រ.គ ពកព់ន័�នឹងសល
0 50% 60% 70% 80% 80% 
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ណៈ (រដ�បាលឃំុ សង� ត ់

សលបឋមសិក្សោ និង

មណ� លសុខភាព)កន់ែត

ល�្របេសរេឡង។ 

បឋមសិក្សោែដល្រត�វបានអនុ

វត� ឬកំពុងអនុវត� 

PDO2b: % សកម�ភាព ផ.

ស.រ.គ ពកព់ន័�នឹងមណ� ល

សុខភាពែដល្រត�វបានអនុវត� 

ឬកំពុងអនុវត� 

0 50% 60% 70% 80% 80% 

PDO2c: % សកម�ភាព ផ.

ស.រ.គ ពកព់ន័�នឹងរដ�បាល

ឃំុ សង� តែ់ដល្រត�វបានអនុ

វត� ឬកំពុងអនុវត�។ 

0 50% 60% 70% 80% 80% 

PDO3.  ករចូលរមួរបស់

្របជាពលរដ�ក�ុងករ្រត�ត

ពិនិត្យតមដនអ�កផ�ល់

េសវសធារណៈ និងករ

ចូលរមួក�ុងសកម�ភាពែក

លម� កនែ់តល�្របេសរេឡ
ង។ 

PDO3a: % ឃំុែដលប��ប់

ដំេណ រករ ផ.អ.គ.ស ្របចំ

ឆា� េំពញេលញ។ 

55% 65% 80% 90% 90% 90% 

PDO3b: % សង� ត់ែដល

ប��បដ់ំេណ រករ ផ.អ.គ.ស 

្របចឆំា� េំពញេលញ។ 
0 0 15% 40% 65% 90% 

PDO4.  សំេឡងរបស់

្របជាពលរដ�ក�ុងករចូល

រមួជាមយួអ�កផ�ល់េសវ

សធារណៈក�ុងមូលដ� ន 

កនែ់តល�្របេសរេឡង។ 

PDO4. % ្របជាពលរដ� 

(បុរស �ស�ី) ែដលចូលរមួក�ុង

ដំេណ រករ ផ.អ.គ.ស ែដល

រយករណ៍ថា សំេឡងរបស់

ខ�ួនក�ុងករផ�ល់េសវតម

មូលដ� ន កនែ់ត្របេសរេឡ
ង។ 

0 30% 40% 50% 60% 70% 

 
 

លទ�ផលរយៈេពលមធ្យម  

លទ�ផល សូចនាករ េដម្រគា ចណុំចេដ

ឆា� ទំ១ី 

ចណុំចេដ

ឆា� ទំ២ី 

ចណុំចេដ

ឆា� ទំ៣ី 

ចណុំចេដ

ឆា� ទំ៤ី 

ចណុំចេដ

ឆា� ទំ៥ី 

សមាសភាគទ ី១ ៖ តមា� ភាព ភាពងយទទលួបានពត័ម៌ាននានា នងិពត័ម៌ានថវកិ 

IR1. តមា� ភាពរបស់

អ�កផ�ល់េសវសធារ

ណៈ (រដ�បាលឃំុ 

សលបឋមសិក្សោ 

និងមណ� លសុខភាព)

IR1a. % សលបឋម

សិក្សោជនបទែដលបទិ

ផ្សោយនិងេធ�បច�ុប្បន�

ភាពរល់ឆា� ពំីពត័ម៌ាន 

I4Cs េពញេលញ (ដូច

50% 50% 60% 70% 75% 80% 
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កនែ់តល�្របេសរេឡ
ង។ 

ជាសិទ�ិ ស�ងដ់ 

ទិន�នយ័អនុវត�ករងរ

និងពត័ម៌ានថវកិ) 

IR1b. % មណ� លសុខ

ភាពជនបទែដលបិទ

ផ្សោយនិងេធ�បច�ុប្បន�

ភាពរល់ឆា� ពំីពត័ម៌ាន 

I4Cs េពញេលញ (ដូច

ជាសិទ�ិ ស�ងដ់ 

ទិន�នយ័អនុវត�ករងរ

និងពត័ម៌ានថវកិ) 

50% 50% 60% 70% 75% 80% 

IR1c. % ឃំុែដលបិទ

ផ្សោយនិងេធ�បច�ុប្បន�

ភាពរល់ឆា� ពំីពត័ម៌ាន 

I4Cs េពញេលញ (ដូច

ជាសិទ�ិស�ងដ់ 

ទិន�នយ័អនុវត�ករងរ

និងពត័ម៌ានថវកិ) 

50% 65% 75% 80% 85% 90% 

IR2. ្របជាពលរដ�

យល់កនែ់តច្បោស់ពី 

សិទ�ិ  

ស�ងដ់ ផ�ល់េសវ និង

ថវកិ។ 

 

IR2a. % ្របជា

ពលរដ� (បុរស �ស�ី) 

ែដលចូលរមួក�ុង

ដំេណ រករ ផ.អ.គ.ស 

និងអចេលកេឡង

យ៉ាងតិចស�ង់ដ ២ 

(ក�ុងចំេណាម ៦) 

ស្រមាបេ់សវនីមយួៗ 

(រដ�បាលឃំុ សល

បឋមសិក្សោ និង

មណ� លសុខភាព ) 

0 50% 55% 60% 65% 70% 

IR2b. % ្របជាពលរដ� 

(បុរស �ស�ី) ែដលចូល

រមួក�ុងដំេណ រករ ផ.អ.

គ.ស ែដលអចេលក

េឡងយ៉ាងតិចករ

ផា� ស់ប�ូរ/គំរូថវកិពី
មយួឆា� េំទមយួឆា� ំ

0 50% 55% 60% 65% 70% 
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ស្រមាបេ់សវយ៉ាងតិច 

២ (ក�ុងចំេណាម ៣) 

សមាសភាគទ ី២ ៖ ករ្រត�តពនិតិ្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

IR3. ម�ន�រីដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ និងអ�កផ�

ល់េសវយល់កនែ់ត

ច្បោស់ពីអទិភាព និងទ

ស្សនៈរបស់្របជា

ពលរដ�ពកព់ន័�នឹង

អភបិាលកិច�និងករផ�

ល់េសវសធារណៈ 

IR3. % ម�ន� ីអង�ភាព 

ផ�ល់េសវក�ុង្រស�ក

េគាលេដែដលរយ

ករណ៍ថាយល់ច្បោស់

ជាងមុនពីអទិភាព 

និងក�ីកង�ល់របស់

្របជាពលរដ� 

0 50% 55% 60% 65% 70% 

IR4. ម�ន�ីរដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិ និង

អ�កផ�ល់េសវមានករ

យល់ដឹង ពីសកម�

ភាពអទិភាពចបំាច ់

េដម្បែីកលម�គុណ

ភាព ្របសិទ�ភាពក�ុង

ករផ�ល់េសវសរធា

ណៈេនមូលដ� ន 

IR4a. % ម�ន�ី អង�

ភាពផ�ល់េសវក�ុង

្រក�ង ្រស�កខណ� េគាល

េដែដលយល់ដឹងថា 

ផ.ស.រ.គ កំណតប់ាន

នូវសកម�ភាពជាអទិ
ភាព េដម្បែីកលម�ករ

ផ�ល់េសវសធារណៈ

េនមូលដ� ន 

0 50% 55% 60% 65% 70% 

IR4b. % ្របជា

ពលរដ�ក�ុង្រក�ង ្រស�ក 

ខណ� េគាលេដែដល

យល់ដឹងថា ផ.ស.រ.គ 

កំណតប់ានល�នូវ

សកម�ភាពជាអទិ
ភាពនានា េដម្បែីក

លម�ករផ�ល់េសវស

ធារណៈេនមូលដ�

ន។ 

0 50% 55% 60% 65% 70% 

សមាសភាគទ ី៣ ៖ ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពកីរងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.ស.រ.គ) 

IR5.សកម�ភាពអទិ
ភាព រមួេដម្បបីេង�ន

គុណភាព ្របសិទ�

IR5a. % សកម�ភាព   

ផ.ស.រ.គ ពកព់ន័�នឹង

សលបឋមសិក្សោ

0 50% 60% 70% 80% 80% 
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ភាពករផ�ល់  េសវ

សធារណៈ្រត�វបាន

អនុវត� 

 

ែដល្រត�វបានអនុវត� 

ឬកំពុងអនុវត� 

IR5b. % សកម�ភាព   

ផ.ស.រ.គ ពកព់ន័�នឹង

មណ� លសុខភាព

ែដល្រត�វបានអនុវត� 

ឬកំពុងអនុវត� 

0 50% 60% 70% 80% 80% 

IR5c. % សកម�ភាព   

ផ.ស.រ.គ ពកព់ន័�នឹង

រដ�បាលឃំុ សង� ត់

ែដល្រត�វបានអនុវត� 

ឬកំពុងអនុវត�។ 

0 50% 60% 70% 80% 80% 

សមាសភាគទ ី៤ ៖ ករបណ�ុ ះបណា� ល អភវិឌ្ឍសមត�ភាព នងិករទនំាកទ់នំង 

IR6.  សមត�ភាពរបស់

្របជាពលរដ�ក�ុងករ

ជំរុញករចូលរមួយ៉ាង

សកម�  របស់រដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិក�ុងករ

បេង�នេសវ និងព្រងឹង

គុណភាព ្របសិទ�ភាព 

តមា� ភាព គណេនយ្យ

ភាព កនែ់តល�្របេសរ

េឡង 

IR6.  % ្របជាពលរដ� 

(បុរស �ស�ី) ែដលរយ

ករណ៍ពីសមត�ភាព

្របេសរជាងមុនក�ុង

ករជំរុញករចូលរមួ

យ៉ាងសកម�របស់រដ�

បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

និងអង�ភាពផ�ល់េសវ 

 

TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

IR7. សមត�ភាពរបស់

រដ�បាលថា� កេ់្រកម

ជាតិ និងអង�ភាពផ�ល់

េសវក�ុងករចូលរមួ

យ៉ាងសកម� ជាមយួ

្របជាពលរដ�កន់ែត

ល�្របេសរេឡង 

IR7.  %   ម�ន�រីដ�បា

លថា� កេ់្រកមជាតិ   

និងអ�កផ�ល់េសវ

ែដលរយករណ៍ពី
សមត�ភាព្របេសរ

ជាងមុនក�ុងករចូល

រមួយ៉ាងសកម�ជាមយួ

្របជាពលរដ� 

 

TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

IR8. អ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យ

ភាព សហគមន៍អច

IR8. ចំនួនអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យ

ភាពសហគមន៍ (បុរស 

TBD TBD TBD TBD TBD TBD 
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ដឹកនាដំំេណ រក

រផ្សព�ផ្សោយ ្រត�តពិនិ
ត្យតមដន និងជំរុញ

ករចូលរមួពកព់ន័�

នឹងគណេនយ្យភាព

សង�ម្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពេនថា� ក់

មូលដ� ន 

�ស�ី) ែដលទទួលបាន

វ�ិ� ប័ណ� ប្រត ឬ

លិខិតប�� ក់ 

សមាសភាគទ ី៥ ៖ ករ្រគប្់រគង តមដន ្រត�តពនិតិ្យ នងិវយតៃម� 

IR9.  មានករផា� ស់ប�ូរ

ែដលអចកំណតប់ាន

េលេគាលនេយាបាយ 

េគាលករណ៍ែណនា ំ

និង/ឬករអនុវត�របស់

តួអង�រដ� តួអង�មនិែមន

រដ� េដយសរករ

សិក្សោេរៀនសូ្រត េម

េរៀនបទពិេសធន ៍ ៃន

ករអនុវត�សកម�ភាព

គណេនយ្យភាពសង�

ម។  

IR9. អចកំណតប់ាន

ឧទហរណ៍ជាក់លក់

ពីករែកស្រម�ល ករែក

លម�េលេគាល

នេយាបាយ េគាល

ករណ៍ែណនា ំ និង/ឬ

ករអនុវត�របស់តួអង�

រដ� តួអង�មនិែមនរដ� 

េដយសរករសិក្សោ

េរៀនសូ្រតេមេរៀនបទ

ពិេសធនព៍ីករអនុវត�  

ផ.អ.គ.ស 

 

0 

អចេលក

េឡងពី
ឧទហរណ៍ 

១ ឬេ្រចន 

អចេលក

េឡងពី
ឧទហរណ៍ 

១ ឬេ្រចន 

អចេលក

េឡងពី
ឧទហរណ៍ 

១ ឬេ្រចន 

អចេលក

េឡងពី
ឧទហរណ៍ 

១ ឬេ្រចន 

អចេលក

េឡងពី
ឧទហរណ៍ 

១ ឬេ្រចន 
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ឧបសម�័ន�ទី៤៖  វ�សាលភាពតបំន់េគាលេ�អនុវត� ៃនផ.អ.គ.ស ដណំក់កាលទី១ និងទី២ 
(ករប៉ានស់� នជាកែ់ស�ងស្រមាបឆ់ា�  ំ២០១៥-២០១៨, ករប៉ានស់� នស្រមាបឆ់ា�  ំ២០១៩-២០២៣) 

 
% ឃំុ*ែដល ៖ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

មនិមានបទពិេសធន ៍ 

ផ.អ.គ.ស 
90% 80% 45% 45% 25% 10% 0% 0% 0% 

មានបទពិេសធន ៍

ផ.អ.គ.ស យ៉ាងតិច ១ ឆា�  ំ
10% 20% 55% 55% 7០% 80% 9០% 100% 100% 

មានបទពិេសធន ៍

ផ.អ.គ.ស យ៉ាងតិច ២ ឆា�  ំ
2% 10% 20% 55% 55% 7០% 80% 90% 100% 

មានបទពិេសធន ៍

ផ.អ.គ.ស យ៉ាងតិច ៣ ឆា�  ំ
0% 2% 10% 20% 55% 55% 7០% 80% 9០% 

*ចំនួនឃំុសរុប ៖ ១.៤១០។ 
 

% សង� ត*់ែដល៖  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

មនិមានបទពិេសធន ៍ 

ផ.អ.គ.ស 
100% 100% 100% 100% 90% 75% 50% 25% 0% 

មានបទពិេសធន ៍

ផ.អ.គ.ស យ៉ាងតិច ១ ឆា�  ំ
0% 0% 0% 0% 10% 25% 50% 75% 100% 

មានបទពិេសធន ៍

ផ.អ.គ.ស យ៉ាងតិច ២ ឆា�  ំ
0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 50% 75% 

មានបទពិេសធន ៍

ផ.អ.គ.ស យ៉ាងតិច ៣ ឆា�  ំ
0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 50% 

*  ចំនួនសង� តស់រុបគឺ ២៣៦។ ្របសិនេប ផ.អ.គ.ស មនិអច្រគបដណ� បេ់លសង� ត់ទងំអស់បានក�ុងដំណាក់កលទី ២ កម�

វធិីនឹងចបេ់ផ�មេផា� តេលសង� តែ់ដល្រកី្រកបំផុត (ែផ�កតមទិន�ន័យអ្រតជន្រកី្រក) និងព្រងីកេទសង� តេ់ផ្សងេទៀតបន�ិចម�ងៗ។ 

សង� តែ់ដលមនិមានទិន�ន័យអ្រតជន្រកី្រក នឹង្រត�វទុកេ្រកយេគ។ 



ែផនករអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�មដណំាកក់លទី២ (២០១៩-២០២៣)                                                           78 
 

ឧបសម�័ន�ទី៥៖  វ�សាលភាពេសវ ៃនផ.អ.គ.ស ដំណក់កាលទី១ និងទី២ 
(ករប៉ានស់� ន/ជាកែ់ស�ងស្រមាបឆ់ា�  ំ2016-2018, ករប៉ានស់� នស្រមាបឆ់ា�  ំ2019-2023) 

  
% សលបឋមសិក្សោតបំន់

ជនបទ* ែដលមាន ៖  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

សកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ងក់�ុង  

ផ.អ.គ.ស**  
34% 57% 57% 60% 70% 80% 90% 100% 

សកម�ភាពែផ�កត្រម�វករក�ុង  

ផ.អ.គ.ស*** 
15% 20% 20% 30% 50% 70% 90% 100% 

* ចំនួនសរុបសលបឋមសិក្សោជនបទគឺ  ៦.១១០។ 
**ករបិទផ្សព�ផ្សោយទិន�ន័យ I4Cs 
***ករបេង�នករយល់ដឹង ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� និង ផ.ស.រ.គ 

 
% មណ� លសុខភាពជនបទ* 

ែដលមាន ៖ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

សកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ងក់�ុង  

ផ.អ.គ.ស 
30% 51% 51% 60% 70% 80% 90% 100% 

សកម�ភាពែផ�កត្រម�វករក�ុង  

ផ.អ.គ.ស 
27% 48% 48% 60% 70% 80% 90% 100% 

*ចំនួនសរុបមណ� លសុខភាពជនបទគឺ xxx,xxx។ 

 
% រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ� * 

 ែដលមាន៖ 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

សកម�ភាពែផ�កផ�តផ់�ងក់�ុង  

ផ.អ.គ.ស * 
0% 0% ២% ៣% 10% 35% 65% 100% 

សកម�ភាពែផ�កត្រម�វករក�ុង ផ.អ

.គ.ស 
0% 0% 0% 0% 10% 35% 65% 100% 

*ចំនួនសរុបរដ�បាល្រស�ក រមួទងំ្រក�ង និងខណ� គឺ ១៩៧។ 
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ឧបសម�័ន�ទី៦៖ ការផ� ស់ប��រការទទួលខសុ្រត�វក��ងការអនុវត� ផ.អ.គ.ស ក��ងសហគមន៍ 

ែដលបានអនុវត�រយៈេពល ៣ឆា�  ំឬចាប់ពី៤ឆា�  ំ

 
ករទទលួខុស្រត�វរបស់ែផ�កត្រម�វករក�ុងករ

អនុវត� ផ.អ.គ.ស េនថា� កម់លូដ� ន 

ក�ុងសហគមន ៍“ថ�”ី បានករអនុវត� 

ផ.អ.គ.ស រយៈេពល៣ឆា�  ំ

ក�ុងសហគមន ៍បានករអនុវត� 

 ផ.អ.គ.ស ចបព់ឆីា� ទំ ី៤  

(១)  េរៀបចំសកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយ និង

ែណនាអំំពីករអនុវត� ផ.អ.គ.ស អង�ករៃដគូអនុវត� 

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីតំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 

(២) េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយេនថា� ក់ 

រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ឃំុ សង� ត ់ អង�ករៃដគូអនុវត� 

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីតំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 

(៣) េ្រជសេរ ស បណ�ុ ះបណា� ល ែណនាំ

ហ�ឹកហ�ឺន និង្រត�តពិនិត្យអ�កស្រមបប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ 

អង�ករៃដគូអនុវត� 

“តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន”៍ (េដយ

មានជំនួយពីអង�ករៃដគូអនុវត�) 

 (៤) េ្រជសេរ ស បណ�ុ ះបណា� ល និង្រត�ត

ពិនិត្យអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យ

ភាពសហគមន៍ 

អង�ករៃដគូអនុវត� 

“តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន”៍ (េដយ

មានជំនួយពីអង�ករៃដគូអនុវត�) 

(៥)  ែណនា ំនិង្រត�តពិនិត្យ “តំណាងអ�ក

ស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហ

គមន”៍ និងផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លបំបន៉

តមករចបំាច់ 

មនិមាន អង�ករៃដគូអនុវត� 

(៦)  ពិនិត្យេឡងវញិេល ក��ប់ពត័ម៌ាន

ស្រមាប់្របជាពលរដ� (I4Cs) និងធានា

ឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យតមដនបន� េទ

តមករចបំាច់ 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍(េដយមានជំនួយពីអង�

ករៃដគូអនុវត�) 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍ (េដយមានជំនួយពី
តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាព 

សហគមន)៍ 
 
(៧)  េរៀបចំ និងស្រមបស្រម�លសកម�ភាព 

ផ.អ.គ.ស ថា� ករ់ដ�បាលឃំុ សង� ត(់ឧ. 

ករេលកកម�ស់ករយល់ដឹងពី I4Cs ប័

ណ� ដកព់ិន�ុសហគមន៍ និងកិច�្របជុំរមួ) 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍(េដយមានជំនួយពីអង�

ករៃដគូអនុវត�) 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍ (េដយមានជំនួយពី 

តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 
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(៨)  ធានានូវករស្រមបស្រម�ល និងករ

កំណតប់�� េនថា� ក់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�  និងរដ�បាលឃំុ សង� ត់ 
អង�ករៃដគូអនុវត� 

“តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន”៍ (េដយ

មានជំនួយពីអង�ករៃដគូអនុវត�) និង

អ�កផ�ល់េសវពកព់ន័� 

(៩)  ធានានូវករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មានជា 

សធារណៈស�ីពី ផ.ស.រ.គ** គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីអង�ករៃដគូអនុវត�) 

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពី តំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 

និងអ�កផ�ល់េសវពកព់ន័� 

(១០)ដកប់��ូ ល ផ.ស.រ.គ ក�ុងកម�វធិីវនិិ
េយាគឃំុ សង� ត់ និងេធ�បទបង� ញេន

សិក� សលសមាហរណកម�ថា� ក្់រក�ង 

្រស�ក ខណ�  

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីអង�ករៃដគូអនុវត�) 

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីតំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 

(១១)បណ�ុ ះបណា� ល គា្ំរទ សមាជិក គណៈ

កមា� ធិករ  ផ.ស.រ.គ 
អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍(េដយមានជំនួយពីអង�

ករៃដគូអនុវត�) 

អ�កស្រមបស្រម�លករងរ

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍(េដយ

មានជំនួយពី តំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 

(១២) គា្ំរទ និងតមដន្រត�តពិនិត្យ ករអនុ

វត� ផ.ស.រ.គ 
គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីអង�ករៃដគូអនុវត�) 

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីតំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 

(១៣) ធានានូវកររយករណ៍ជាសធារណៈ

ពីដំេណ រករៃនករអនុវត� ផ.ស.រ.គ 

តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន(៍េដយ

មានជំនួយពីអង�ករៃដគូអនុវត�) 

គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ (េដយ

មានជំនួយពីតំណាងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន)៍ 

(១៤) ករ្របមូលទិន�ន័យស្រមាបក់រតម

ដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ជាបន�

បនា� ប ់
អង�ករៃដគូអនុវត� 

អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍្របមូល និងប��ូ ន

ទិន�នយ័េទអង�ករៃដគូអនុវត�េដម្បី
ចង្រកង និងវភិាគ 
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ឧបសម�័ន�ទី៧៖ សកម�ភាពលម�តិេ�តាមសមិទ�ផល និងលទ�ផលរ�ពងឹទុក 

សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

សមាសភាគទី១ ៖ តមា� ភាព ភាពងយទទួលបានព័ត៌មាននន និងព័ត៌មានថវ�កា 

១.១. តមា� ភាពអពំថីវកិ នងិករបេំពញករងរ

របស់អង�ភាពផ�ល់េសវកនែ់ត្របេសរ 

១.១.១.ករេបកចហំពត័ម៌ាននានា នងិពត័ម៌ានថវកិ 

• េរៀបចំេឡងកិច�្របជុំត្រមងទ់សិេដម្បអីនុវត�ករងរ

គណេនយ្យភាពសង�ម 

• ផលិត និងែចកចយផា� ងំ I4Cs ដល់អង�ភាពផ�ល់

េសវែដលពកព់ន័�  

• េបាះពុម� ែចក បំេពញ ្របមលូ ទ្រមងទិ់ន�នយ័លទ�

ផលបំេពញករងរ និងថវកិ និងប��ូ លេទក�ុង

្របពន័�ទិន�នយ័ស�័យ្របវត�ិកម� (online) 

• បេង�តេឡងនូវេគាលករណ៍ែណនា ំនិងចូលរមួពិនិត្យ 

ទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ និងថវកិ ែដលបាន

េបាះពុម� េដយអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាព

សហគមន ៍និងអង�ករសង�មសីុវលិ 

• បេង�តេឡង សកល្បង និងអនុវត�្របពន័�ស្រមាប់

្របមូលទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ េដយេ្របប

េច�កវទិ្យោពត័ម៌ានវទិ្យោ ទូរស័ព� និង្របពន័�េអឡិច្រត�និក 

• ្រកសួងសមេី្រប្របាស់្របពន័�នានា និងេគាលករណ៍

ែណនា ំនិងែបងែចកថវកិស្រមាបក់រ    ផលិត នងិ

ែចកចយផា� ងំ I4Cs និងករ្របមូល ករប��ូ លក�ុង

ទិន�នយ័មូលដ� ន និងករបទិផ្សោយទិន�នយ័លទ�ផល

បំេពញករងរជាសធារណៈ 

• ្រកសួងសម ីនិងគ.គ.អ.ស ពិនិត្យេឡងវញិនូវខ�ឹម

សរ និងទ្រមងថ់វកិ េហយែកស្រម�ល និងបែន�ម

ចំណុចថ�ីៗេទតមភាពសម្រសប 

• បិទផ្សោយក��បព់ត័ម៌ានស្រមាប្់របជាពលរដ� និង

ទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ និងថវកិ ជាសធារ

ណៈេនតមទីតងំអង�ភាពផ�ល់េសវទងំអស់។ 
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

• បេង�តេឡង សកល្បង និងអនុវត�្របពន័�ស្រមាប់

ផ្សព�ផ្សោយសរ I4Cs សំខន់ៗ តមេអឡិច្រត�នកិ 

(សរខ�ីៗ  អុីែមល៉ អុីនេធែណត រមួទងំ្របពន័�

ផ្សព�ផ្សោយសង�ម)។ 

១.១.២.ករេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានឱ្យបានទូលំទូលយ នងិសីុ

ជេ្រម 

• េរៀបចំជាេរៀងរល់ឆា� សំ្រមាបក់រពិនិត្យេឡងវញិ ឬ

ពិភាក្សោក�ុង្រកសួងសម ីគ.គ.អ.ស គ.ជ.អ.ប នងិ

អង�ភាពសមនូីវរបាយករណ៍វភិាគស�ីពីបណ�ុំ

ទិន�នយ័ I4Cs។ 

• បង� ញ និងពិភាក្សោអពំីលទ�ផល I4Cs ក�ុងកចិ�្របជុំ

ថា� កឃំុ់ សង� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  រជធានី េខត� និង

េវទិកសធារណៈេដយមានវត�មានអ�កឯកេទស

តមវស័ិយ។ 

១.២.្របជាពលរដ�ទទលួបានពត័ម៌ានកនែ់តទូលំ

ទូលយស�ីពសិីទ� ិស�ងដ់ករបេំពញករងរ 

នងិថវកិ 

១.២.១.ករេលកកម�ស់ករយល់ដងឹរបស់្របជាពលរដ�ស�ីពី
សិទ� ិស�ងដ់ករបេំពញករងរ នងិថវកិ 

• េរៀបចំកិច�្របជុំ និងករផ្សព�ផ្សោយេលកកម�ស់ករ

យល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�ស�ីពីក��បព់ត័ម៌ាន

ស្រមាប្់របជាពលរដ�  

• េលកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ�អំពី
ទិន�នយ័លទ�ផលបំេពញករងរ និងថវកិរមួប��ូ ល

ករផ្សព�ផ្សោយតមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយែបបទំេនប 

និង្របៃពណី 

• បេង�តេឡង សកល្បង និងអនុវត�វធិីស�ស�ស្រមាប់

ជួយ ឱ្យ្របជាពលរដ�យល់ដឹងកនែ់តេ្រចនអំពីថវកិ

សធារណៈ 

• េរៀបចំលិខិតបទដ� ននានា េដម្បធីានាដល់សិទ�ិរបស់

្របជាពលរដ�ក�ុងករទទួលបានពត័ម៌ាន 
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

សមាសភាគទី២ ៖ ការ្រត�តពនិិត្យតាមដនេដយ្របជពលរដ� 

២.១. រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ នងិអ�កផ�ល់េសវ 

ទទលួបានពត័ម៌ានកនែ់តទូលំទូលយស�ីពី
អទភិាពរបស់្របជាពលរដ� នងិទស្សនៈ

នានាែដលពកព់ន័�េទនងឹអភបិាលកចិ� នងិ

ករផ�ល់េសវសធារណៈនានា 

២.១.១.ករ្រត�តពនិតិ្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

• បេង�ត អនុវត�សកល្បង និងអនុវត�វធិីស�ស�្រត�ត

ពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� (កិច�្របជុំបណ័�

ដកព់ិន�ុេដយសហគមន ៍នងិករវយតៃម�ខ�ួនឯង

េដយអ�កផ�ល់េសវ) ែដល្រត�វបានែកស្រម�ល និង

េ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍នងិពត័ម៌ាន (ICT) 

• អនុវត�ដំេណ រករ្រត�តពនិិត្យតមដនេដយ្របជា

ពលរដ� (កចិ�្របជុំបណ័� ដកព់និ�ុេដយសហគមន ៍នងិ

ករវយតៃម�ខ�ួនឯងេដយអ�កផ�ល់េសវ) ក�ុង ផ.អ.គ.ស 

ជា្របចឆំា� េំនតមតបំនេ់គាលេដអនុវត� និងេលេស

វនីមយួៗ។ 

២.១.២.ករេរៀបចលិំខតិបទដ� ននានា េដម្បគីា្ំរទករ្រត�តពនិិ
ត្យតមដនរបស់្របជាពលរដ� 

• េរៀបច ំនិងេចញេគាលករណ៍ែណនាេំដយ្រកសួង 

ស� បន័សម ីេដម្បគីា្ំរទដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតម

ដនេដយ្របជាពលរដ� និងកំណតព់ីករទទួលខុស

្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុង

ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ� 

• ពិនិត្យតមដន និងេលកទកឹចិត�តមរយៈ្របពន័�វយ

តៃម�ករអនុវត�ករងររបស់្រកសួង ស� បន័ សម ី

ក�ុងករអនុវត�ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ

្របជាពលរដ�ក�ុង ផ.អ.គ.ស 

២.២.  រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិអង�ភាពផ�ល់េសវ 

នងិ្របជាពលរដ�កណំតប់ានជារមួស�ីពី
សកម�ភាពជាអទភិាពចបំាច ់េដម្បេីលក

កម�ស់ករផ�ល់េសវសធារណៈេនមលូ

ដ� ន្របកបេដយគុណភាព នងិ្របសិទ�ភាព 

២.២.១.កចិ�្របជុរំមួ 

• ក�ុងកិច�្របជុំរមួ បង� ញអពំីពត័ម៌ានថវកិ ក��ប់

ពត័ម៌ាន ស្រមាប្់របជាពលរដ� (I4Cs) និងពិភាក្សោ 

ស�ីពីករេរៀបច ំថវកិ និងករេ្រប្របាស់មូលនិធិរបស់
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

អង�ភាពផ�ល់េសវេដម្បេីឆ�យតបនឹងសកម�ភាព   

អទិភាពក�ុង ផ.ស.រ.គ 

• េរៀបចំកិច�្របជុំរមួ និងបេង�ត ផ.ស.រ.គ ក�ុងតបំន់

េគាលេដអនុវត� និងេសវនមីយួៗ 

• បេង�តគណៈកមា� ធិករែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពី
ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ផ.ស.រ.គ) ក�ុងតំបន់

អនុវត�នីមយួៗ 

សមាសភាគទី៣ ៖ ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពរួមស�ពីកីារងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

៣.១. ករអនុវត� នងិករតមដនែផនករ

សកម�ភាពរមួស�ីពកីរងរគណេនយ្យភាព

សង�ម េដម្បែីកលម�គុណភាព ្របសិទ�ភាព

ករផ�ល់េសវសធារណៈ 

៣.១.១.ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពកីរងរ

គណេនយ្យភាពសង�ម 

• អនុវត�សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ េនតមតំបនេ់គាលេដ

អនុវត�នីមយួៗ 

• គណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ េនតមតំបនេ់គាលេដ

អនុវត�នីមយួៗគា្ំរទ ្រត�តពនិតិ្យ និងតមដនករអនុវត� 

ផ.ស.រ.គ 

• បង� ញ ផ.ស.រ.គ ស្រមាបត់ំបនេ់គាលេដអនុវត�

នីមយួៗ ជាេរៀងរល់ឆា� កំ�ុងសិក� សលសមាហរណ

កម�ថា� ក្់រក�ង ្រស�ក ខណ�  

• េរៀបចំេសចក�ីែណនាពំីករេ្រប្របាស់មូលនិធិរដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិ េដម្បគីា្ំរទករអនុវត� ផ.អ.គ.ស។ 

• បេង�ត្របពន័� នងិនីតិវធិីស្រមាបគ់ា្ំរទេដយ្រកសួង 

ស� ប័ន និងអង�ភាពសមី េដម្បីផ�ល់មូលនិធិ និង

ពិនិត្យតមដនករអនុវត�សកម�ភាព ផ.ស.រ.គ 

• អនុវត�សកល្បងនូវករពិនិត្យេឡងវញិេដយ្របជា

ពលរដ�ក�ុងករផ�ល់សុពលភាព និងករកណំតអ់ទិ
ភាពគេ្រមាងក�ុងកម�វធិីវនិិេយាគរបស់រដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិមយួចំនួន  
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

• បេង�តេឡង និងអនុវត�នូវធនធានចូលរមួបដិភាគ 

េដម្បជីួយ គា្ំរទដល់ករអនុវត�សកម�ភាពអទិភាព

ក�ុង ផ.ស.រ.គ។ 

 

៣.១.២.ករតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពី
ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម 

• សមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ ចូលរមួ្របជុំ

េដយេទៀងទត ់ ក�ុងដេំណ រករេរៀបចំែផនករ

សកម�ភាព និងថវកិ្របចឆំា� រំបស់រដ�បាល្រក�ង 

្រស�ក ខណ�  ឃំុ សង� ត។់ 

• ផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈនូវ ផ.ស.រ.គ តមរយៈករ

បិទផ្សោយជាសធារណៈ ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ នងិ

េវទិកនានា។ 

• រយករណ៍ជាសធារណៈេដយគណៈកមា� ធិករ ផ.

ស.រ.គ ស�ីពីវឌ្ឍនភាព ៃនករអនុវត� ផ.ស.រ.គេរៀង

រល់ែខ តម្របពន័�េអឡិច្រត�និក និងក�ុងកចិ�្របជុំ

្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

៣.២.ទនិ�នយ័ស�ីពសីកម�ភាពជាអទភិាពស្រមាប់

ែកលម�ក�ុងវស័ិយនមីយួៗ ្រត�វបានេធ�ករ

វភិាគ នងិេ្រប្របាស់េដម្បតីកែ់តងេគាល

នេយាបាយ 

៣.២.១.ទនិ�នយ័ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពកីរងរគណេនយ្យ

ភាពសង�ម្រត�វបានវភិាគ នងិេ្រប្របាស់យ៉ាងទូលំ

ទូលយ 

• ែកស្រម�ល និងេធ�បច�ុប្បន�ភាព្របពន័�ទិន�នយ័  េដម្បី
ធានាថាទិន�នយ័ ផ.ស.រ.គ ្រត�វបានេ្រប្របាស់ និង

វភិាគេនថា� កជ់ាតិ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ

សមាសភាគទី៤ ៖ ការបណ�� ះបណ� ល អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងការទំនក់ទំនង 

៤.១.សមត�ភាពរបស់ែផ�កត្រម�វករ(អង�ករសង�ម

សីុវលិ) ក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�េដម្បរីមួ

ចែំណកព្រងងឹគុណភាព ្របសិទ�ភាពករផ�ល់

េសវសធារណៈ នងិបេង�នគណេនយ្យភាព 

្រត�វបានេលកកម�ស់ 

៤.១.១.ករបណ�ុ ះបណា� ល ករហ�ឹកហ�ឺន  និងកសងសមត�

ភាពរអង�ករសង�មសីុវលិ 

• េ្រជសេរ ស  និងបណ�ុ ះបណា� លវទិ្យោស� នបណ�ុ ះ

បណា� លឯកេទសែផ�កត្រម�វករ  

• េរៀបច ំនិងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លស្រមាបអ់ង�

ករៃដគូអនុវត�ថ�ីៗ 
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

• ែកស្រម�លឯកសរបណ�ុ ះបណា� ល ែផ�កតមយុទ�

ស�ស�បរយិាប័ន� និងសមធម៌សង�ម និងផ�ល់វគ�

បណ�ុ ះបណា� លដល់ៃដគូអនុវត� និងអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍

៤.២.សមត�ភាពរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិនងិ

អ�កផ�ល់េសវក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�

ជាមយួ្របជាពលរដ� េដម្បេីលកកម�ស់គុណ

ភាព ្របសិទ�ភាពករផ�ល់   េសវសធារណៈ 

នងិបេង�នគណេនយ្យភាព្រត�វបានព្រងងឹ 

 

 

៤.២.១.ករបណ�ុ ះបណា� ល ករហ�ឹកហ�ឺន  និងកសងសមត�

ភាពរបស់អង�ភាពផ�ល់េសវ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

• បេង�នករយល់ដឹង និងអភវិឌ្ឍសមត�ភាពរបស់អ�ក

ផ�ល់េសវក�ុងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ

្របជាពលរដ� និងបេច�កេទសស�ីពីករបំេពញទ្រមង ់

ករ្របមូល ករប��ូ ល ទិន�នយ័ និងបិទផ្សព�ផ្សោយ

ទិន�នយ័ I4Cs ក�ុងផ.អ.គ.ស ែដល្រត�វេធ�េឡងេដយ

្រកសួង ស� បន័ ឬអង�ភាពសម ី 

• ដកប់��ូ ល្របធានបទសំខន់ៗ េនក�ុងឯកសរបណ�ុ ះ

បណា� ល ស�ីព ីផ.អ.គ.ស ស្រមាបរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកម

ជាត ិេដយសលអភបិាលកិច� ឬនាយកដ� នបណ�ុ ះ

បណា� លរបស់្រកសួងមហៃផ� ឬសលជាតិរដ�បាល

មូលដ� ន 

• េរៀបច ំនិងផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីែផនករអនុវត�

គណេនយ្យភាពសង�ម ស្រមាបស់មាជិក្រក�មករងរ 

ផ.អ.គ.ស ថា� ករ់ដ�បាលរជធាន ី េខត� ្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�  

 

៤.២.២.ករបណ�ុ ះបណា� លដល់សមាជិកគណៈកមា� ធិករ 

ផ.ស.រ.គ 

• ពិនិត្យេឡងវញិ នងិែកស្រម�លេគាលករណ៍ែណនា ំ

និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពឯកសរបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់

សមាជិកគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ។ 

• បណ�ុ ះបណា� លសមាជកិគណៈកមា� ធិករ ផ.ស.រ.គ 
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

៤.៣.អ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគម

នម៍ានឆន�ៈ នងិអចដកឹនាដំេំណ រករ

ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាននានា ពនិតិ្យតមដន នងិ

ជរំញុករចូលរមួពសំីណាក្់របជាពលរដ� 

ែដលពកព់ន័�េទនងឹគណេនយ្យភាពសង�ម

្របកបេដយគុណភាព្របសិទ�ភាពេនថា� ក់

មលូដ� ន 

៤.៣.១.ករបណ�ុ ះបណា� ល ែណនា ំ និងហ�ឹកហ�នឺអ�កស្រមប

ស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍

• េ្រជសេរ ស នងិបណ�ុ ះបណា� លអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍

• ផ�ល់លិខិតប�� កក់រសិក្សោដល់អ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍ែដលបានប��បវ់គ�បណ�ុ ះ

បណា� ល 

• េធ�បច�ុប្បន�ភាពឯកសរបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប ់អ�ក

ស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍ 

• ែណនា ំ និងហ�កឹហ�ឺនបែន�មដល់អ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍ េនតមសហគមន ៍

េដយេរៀនសូ្រតបេណ� រ អនុវត�បេណ� រ 

 

៤.៣.២.តំណាងអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន ៍

្រត�វបានបេង�ត និងដំេណ រករ 

• េរៀបចំបេង�តលក�ខណ� ករងរ និងលក�ណវនិចិ�យ័ក�ុង

ករេ្រជសេរ សតំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល 

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍

• បណ�ុ ះបណា� លដល់តំណាងអ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យភាពសហគមន ៍ 

• ផ�ល់លិខិតប�� កក់រសិក្សោដល់អ�កស្រមបស្រម�ល

គណេនយ្យសហគមន ៍ែដលបានប��បវ់គ�បណ�ុ ះ   ប

ណា� លេដយេជាគជយ័ 

៤.៤.ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈឱ្យបានទូលំ

ទូលយ ស�ីព ីផ.អ.គ.ស 

 

៤.៤.១.ែផនករអនុវត�គណេនយ្យភាពសង�ម ្រត�វផ្សព�ផ្សោយ

ឱ្យបានទូលំទូលយក�ុង្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពសម ី

និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ

• ផ�ល់កិច�សន្យោករងររយៈេពលខ�ីដល់អ�កជំនាញ

ែផ�កបេច�កវទិ្យោ គមនាគមន ៍ និងពត័ម៌ាន (ICT) 

េដម្បជីួយ បេង�ត ឧបករណ៍ផ្សព�ផ្សោយ ផ.អ.គ.ស (ឧ. 

ករ្របមូល និងផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័ I4Cs នងិដំេណ រ
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយ្របជាពលរដ�តមេអ

ឡិច្រត�និក) 

• េរៀបចំសមា� រៈ និងឧបករណ៍ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយ និង

អនុវត�យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈស�ីព ី ផ.

អ.គ.ស 

 

សមាសភាគទី៥ ៖ ការ្រគប់្រគង តាមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� 

៥.១. ធានាករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព នងិស័ក�សិិទ�ភាព 

៥.១.១.ករ្រគប្់រគង និងគា្ំរទករអនុវត� ផ.អ.គ.ស នងឹ្រត�វ

បានេរៀបចំឱ្យមាន្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ភាព 

េដម្បធីានាករអនុវត�្របកបេដយលទ�ផលល�្របេសរ 

• បេង�តេឡងនូវមលូនិធបិរធនបាលកិច� ពីៃដគូអភវិឌ្ឍន៍

ច្រម�ះ េដម្បផី�ល់ហិរ��ប្បទនដល់ដំេណ រករអនុវត�

សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ដណំាកក់លទ ី២ 

• េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប សហករជាមយួ្រក�ម

ស្រមបស្រម�លអង�ករសង�មសីុវលិ និងអ�កពកព់ន័� 

ផ�ល់េសវ្របឹក្សោេយាបល់ នងិគា្ំរទបេច�កេទសដល់

្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័�េផ្សងៗែដលមានបណំងអនុវត� 

ផ.អ.គ.ស ក�ុងវស័ិយរបស់ខ�ួន 

• េ្រជសេរ ស នងិផ�ល់ហិរ�� វត�ុដល់អ�កស្រមបស្រម�ល

ស្រមាបែ់ផ�កត្រម�វករ េដយមូលនិធិបរធនបាលកិច� 

• បេង�ត្រក�មករងរ ផ.អ.គ.ស ស្រមាបរ់ដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាត ិ េដយែផ�កគំរលូក�ខណ� ករងរៃន្រក�ម

ករងរេនះែដលេរៀបចំេដយេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

យុទ�ស�ស�េលកកម�ស់សមធមស៌ង�ម នងិបរយិាបន័� 

ស្រមាបប់េង�នករចូលរមួរបស់្រក�មជនងយរង

េ្រគាះដូចជា៖ ជនជាតិេដមភាគតិច មនុស្សចស់ជរ 

ជនពិករ អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ្រក�ម�ស�ី
្រសឡាញ់�ស�ី បុរស្រសឡាញ់បុរស ្រសឡាញ់ទងំ២

េភទ ្រក�មប�ូរេយនឌរ័ ្រត�វបានបេង�តេឡង និងអនុវត� 
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សមិទ�ផលរ�ពឹងទុក លទ�ផលរ�ពឹងទុក និងសកម�ភាពចម្បងៗ 

៥.២.ករែកស្រម�លមយួចនំនួេលេគាល

នេយាបាយ េគាលករណ៍ែណនា ំេដយែផ�ក

េលេមេរៀនបទពេិសធន ៍ៃនករអនុវត�

សកម�ភាព ផ.អ.គ.ស 

៥.២.១.ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេសធន ៍និងករផ�ល់ពត័ម៌ាន

្រតឡប ់

• ែកស្រម�ល េសៀវេភែណនាសំ�ីពី្របតិបត�ិករ ផ.អ.គ.ស 

ស្រមាបែ់ផ�កផ�តផ់�ង ់និងែផ�កត្រម�វករ  

• េរៀបចំេធ�ទស្សនកិច�សិក្សោរែស�ងយល់របស់ គ.គ.អ.ស 

េនតមតំបនេ់គាលេដអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

 

៥.២.២.ករតមដន ្រត�តពនិិត្យ និងករចង្រកងេមេរៀនបទ

ពិេសធន ៍

• ែកស្រម�លនូវែផនករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយ

តៃម�ែដលបានេរៀបច ំ នងិអនុវត� ផ.អ.គ.ស ក�ុង

ដំណាកក់លទ១ី 

• េរៀបចំេធ�ករអេង�តេលករសិក្សោវយតៃម�ផលបះ៉

ពល់េដម្រគា ពក់កណា� ល្រគា និងចុង្រគាក�ុងដំ

េណ ករអនុវត� ផ.អ.គ.ស ដណំាកក់លទី២ 

• បេង�ត និងេរៀបចំកចិ�្របជុំេរៀងរល់្រតីមាសនូវ្រក�ម

ករងរ ផ.អ.គ.ស ថា� ករ់ជធាន ី េខត� ្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�  

• េរៀបចំកិច�្របជុំ្របចឆំមាស ឬកិច�្របជុំ្របចឆំា�  ំ នងិ

កិច�្របជុំតមករចបំាចរ់បស់ គ.គ.អ.ស 

• េរៀបចំកិច�្របជុំបេច�កេទស្របចឆំមាស ឬកិច�្របជុំតម

ករចបំាច ់ រវងេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ្រក�មអ�ក

ស្រមបស្រម�លែផ�កអង�ករសង�មសីុវលិ និង្រក�ម

ករងរមូលនិធិបរធនបាលកិច�េដម្បពីិនិត្យពីវឌ្ឍន

ភាព ្រពមទងំេរៀបច ំចង្រកង និងែកស្រម�លនូវឯកសរ

ពកព់ន័�េទនឹងករអនុវត� ផ.អ.គ.ស 

• េរៀបចំកិច�្របជុំជា្របចរំវងអង�ករសង�មសីុវលិែដល

អនុវត� ផ.អ.គ.ស នងិអង�ករៃដគូអនុវត�ែដល

្របតិបត�ិករេនមូលដ� នក�ុងវស័ិយពកព់ន័� 
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វដ�ៃន
សកម�ភាព

ពត័ម៌ាននានា  និងពត័ម៌ានអពំថីវកិ

- េរៀបចំ  និងផ្សព�ផ្សោយផា� ងំពត័ម៌ាន

- ព្រងឹងករយល់ដឹងអំពីពត័ម៌ាន

- បណ�ុ ះបណា� លករយល់ដឹងពីថវកិ 

ករ្រត�តពនិតិ្យរបស់្របជាពលរដ�
- េរៀបចំបណ័� ដកព់ិន�ុេដយសហគមន៍
- កិច�្របជុំរមួ (អ�កផ�ល់+អ�កេ្របេសវ)
- ែផនករសកម�ភាពរមួស�ីពីករងរ
គណេនយ្យភាពសង�ម(ផ.ស.រ.គ)
- ្រត�តពិនិត្យតមដនសីុជេ្រម

ដំេណ រករកសងែផនករមាន្រសប់

ករប��ូ លលទ�ផលេទក�ុងកម�វធិី វនិិេយាគ
ឃំុ សិក� សលសមាហរណកម�ថា� ក្់រស�ក

ឧបសម�័ន�ទី៨៖  វដ� ៃនសកម�ភាព ផ.អ.គ.ស ដំណក់កាលទី១ (២០១៦-២០១៨) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ករ្រត�តពិនិត្យតម

 

 

មករ-េម

 

ឧសភា-

 

តុល-ធ�ូ 

េគាលករណ៍ៃន 

ករសិក្សោែស�ង

យល់ 

សមត�ភាព និង

ករស្រមប

ស្រម�ល 

 

 

 

ករព្រងឹងសមត�ភាព 

េមេរៀនបទពិេសធន ៍

 

 

 
េរៀបច ំែចករែំលក 
េមេរៀនពមូីលដ� ន 
ស្រមាបក់រេរៀបចំ
េគាលនេយាបាយ 

សកម�ភាពេន 
មូលដ� នគា្ំរទ 
េដយករជួយ 
ែណនាអំនុវត�  
និងករហ�កឹហ�នឺ 

សកម�ភាពគណេនយ្យភាព
សង�ម ្រត�វប��ូ លក�ុងែផនករ
សកម�ភាព នងិព្រងឹងករអនុវត� 
្រស�ក ឃុ ំ
 



ែផនករអនុវត�ករងរគណេនយ្យភាពសង�មដណំាកក់លទី២ (២០១៩-២០២៣)                                                           91 
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ឧបស�ម�័ន�ទី១០៖ អនុស្សោរណៈេយគយល់រវងេលខាធិការដ� ន គ.ជ.អ.ប ជមួយនិង អង�

ការសង�មសុីវ�លចំនួន៤ ស�ីពកីារអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�គណេនយ្យភាព

សង�មតាមែបប្របជធបិេតយ្យេ�ថ� ក់េ្រកាមជតិរយៈេពល ២ឆា�  ំ(២០១៩-

២០២០) 

១. អង�ការអុកសា� មកម��ជ (OXFAM) ៃថ�ទី០១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៩ 

២. អង�ការទស្សនៈពិភពេលាក (World Vision) ៃថ�ទី២៤ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩ 

៣. អង�ការរ� ឆា (RACHA) ៃថ�ទី២៤ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩ 

៤. អង�ការសា� រកម��ជ (Star Kampuchea) ៃថ�ទី២៤ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩ 
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	ឃ. ថវិកាប៉ាន់ស្មាន
	ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម
	ក. សេចក្តីផ្តើម


	សកម្មភាពមួយចំនួនដែលមានក្នុងសមាសភាគទី៣នេះ ត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីខែសីហា រហូតដល់ខែធ្នូ នៃឆ្នាំនីមួយៗ ហើយសកម្មភាពមួយចំនួន នៃផ.ស.រ.គ ត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំ។
	ខ.វឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងចំណុចកែលម្អ

	 ជារួម សកម្មភាពអាទិភាពប្រមាណជាង៦០% នៃសកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយក្នុងនោះមានសកម្មភាពអាទិភាពប្រមាណ៤៤% នៃសកម្មភាពដែលត្រូវការជំនួយការគាំទ្រពីខាងក្រៅ ហើយសកម្មភាពអាទិភាពប្រមាណ៧១% នៃសកម្មភាពដែលមិនត្រូវការជំនួយពីខាងក្រៅ។
	 ការអនុវត្ត ផ.ស.រ.គ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួល និងផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនដូចជា៖ អាកប្បកិរិយា និងម៉ោងប្រចាំការរបស់បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព ពេលម៉ោងបង្រៀន សៀវភៅសិក្សាគោល ព្រមទាំងការកែលម្អនូវសោភ័ណ្ឌភាពបរិវេណ អនាម័យ បរិស្ថាននៃ ទីតាំងសេវានីមួយៗ  ហើយលទ្ធផលនៃកា...
	ទន្ទឹមនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងដំណើរការអនុវត្ត ផ.អ.គ.សដំណាក់កាលទី១ក៏នូវមាននៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
	 សកម្មភាពអាទិភាពមួយចំនួននៅក្នុង ផ.ស.រ.គ ជាពិសេសសកម្មភាពអាទិភាពដែលត្រូវការជំនួយការគាំទ្រពីខាងក្រៅ ពុំត្រូវបានអនុវត្តដោយសារកង្វះថវិកា និងមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលប្រចាំឆ្នាំ ក៏ដូចជាផែនការសកម្មភាព និងថវិកាតាមវិស័យនីមួយៗ
	 កង្វះការគាំទ្របច្ចេកទេសពីក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គភាពសាមីក្នុងការអនុវត្ត ផ.ស.រ.គ។
	ផ្អែកតាមមេរៀនបទពិសោធន៍ និងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស នៅដំណាក់កាលទី ១ ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ បានជួយកំណត់រកចំណុចកែលម្អនានា ហើយការកែសម្រួល និងចំណុចថ្មីៗសម្រាប់សមាសភាគទី៣ ក្នុង ផ.អ.គ.ស ដំណាក់កាលទី ២ នឹងរួមបញ្ចូលចំណុចសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោម៖
	គ. សមិទ្ធផល  និងលទ្ធផលរំពឹងទុក

	ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងឆ្លើយតបចំពោះចំណុចដែលត្រូវកែលម្អឆ្លងតាមមេរៀនបទពិសោធន៍ដែលបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកក្នុងដំណាក់កាលទី១ សមិទ្ធផល  និងលទ្ធផលរំពឹងទុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាសភាគទី៣ត្រូវបានកំណត់ និងបរិយាយមានដូចខាងក្រោម៖
	សមិទ្ធផលរំពឹងទុក ៣.១ ៖ ការអនុវត្ត និងការតាមដានផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ដើម្បីកែលម្អគុណភាព ប្រសិទ្ធភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
	សមិទ្ធផលរំពឹងទុក ៣.២ ៖ ទិន្នន័យស្តីពីសកម្មភាពជាអាទិភាពសម្រាប់កែលម្អក្នុងវិស័យនីមួយៗ ត្រូវបានធ្វើការវិភាគ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីតាក់តែងគោលនយោបាយ
	ឃ. ថវិការប៉ាន់ស្មាន
	សមាសភាគទី៤
	ការបណ្តុះបណ្តាល អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងការទំនាក់ទំនង
	ក. សេចក្តីផ្តើម


	សកម្មភាពនានាដែលមានក្នុងសមាសភាគទី៤នេះ ត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរ ការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងសមាសភាគទី១ សមាសភាគទី២ និងសមាសភាគទី៣។
	ខ.វឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងចំណុចកែលម្អ

	ទន្ទឹមនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងដំណើរការអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស ដំណាក់កាលទី១ក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
	 ការបណ្ដុះបណ្ដាលតួអង្គផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងដំណាក់កាលទី១ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានរៀបចំឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលហើយ តែពុំទាន់បានបញ្ចូលតាមស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទេ។
	 មានការផ្លាស់ប្តូរមន្រ្តីបង្គោលទទួលបន្ទុកការងារគណនេយ្យភាពសង្គម នៅរដ្ឋបាលខេត្ត ស្រុក ឃុំមួយចំនួន បន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចហើយ។
	 អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍មួយចំនួន មានការលាឈប់ពីការងារ បន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយ។
	គ. សមិទ្ធផល  និងលទ្ធផលរំពឹងទុក

	ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងឆ្លើយតបចំពោះចំណុចដែលត្រូវកែលម្អឆ្លងតាមមេរៀនបទពិសោធន៍ដែលបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកក្នុងដំណាក់កាលទី១ សមិទ្ធផល  និងលទ្ធផលរំពឹងទុកពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងសមាសភាគទី៤ត្រូវបានកំណត់ និងបរិយាយមានដូចខាងក្រោម៖
	សមិទ្ធផលរំពឹងទុកទី៤.១៖ សមត្ថភាពរបស់ផ្នែកតម្រូវការ  (អង្គការសង្គមស៊ីវិល)  ក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីរួមចំណែកពង្រឹងគុណភាព ប្រសិទ្ធភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងបង្កើនគណនេយ្យភាព ត្រូវបានលើកកម្ពស់
	សមិទ្ធផលរំពឹងទុកទី៤.២ ៖   សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ  និងអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ  ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព  ប្រសិទ្ធភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងបង្កើនគណនេយ្យភាពត្រូវបានពង្រឹង
	លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប រួមជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ អង្គភាពផ្តល់សេវានានា និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ជាអ្នកអនុវត្តនូវលទ្ធផលរំពឹងទុកនេះ។
	សមិទ្ធផលរំពឹងទុកទី៤.៣៖ អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍មានឆន្ទៈ និងអាចដឹកនាំដំណើរការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានា ពិនិត្យតាមដាន និងជំរុញការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណនេយ្យភាពសង្គមប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
	សមិទ្ធផលរំពឹងទុកទី ៤.៤  ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឱ្យបានទូលំទូលាយ ស្តីពី ផ.អ.គ.ស
	 រៀបចំសម្ភារៈ និងឧបករណ៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈស្តីពី ផ.អ.គ.ស។
	ឃ. ថវិកាប៉ាន់ស្មាន
	សមាសភាគទី៥
	ការគ្រប់គ្រង តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

	ក. សេចក្តីផ្តើម
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