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សូមស្វា គមន៍

វគគបណ្ត ុះបណ្្តលគ្គបូង្គគ ល

ស្ីពីង្ោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

តាមការិយាល័យគ្រកង្រញរូលតតមួយ

ននរដ្ឋបាលគ្កតង គ្សតក ខណឌ



ការចាប់ង្ផ្្ើមវគគបណ្ត ុះបណ្្តល
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មាតិកា

ការណែនាំឱ្យស្គា ល់គ្នា  និងការរ ាំពឹងទុករបស់សិកាា កាម

គគ្នលបាំែង គគ្នលគៅ និងកមមវធិីវគ្ា

វន័ិយវគ្ាបែុ្ុះបណ្្តល

វាស់សទង់ចាំគែុះដឹងមុនវគ្ា

២

៣

៤

៥

គសចក្ីគ្្ីម១
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១. ង្សរក្ីង្ផ្្ើម

4

❖ សមូស្វា គមនល៍ោក លោកស្សីដែលបានមកចលូរមួកនុងវគគបណុ្ុះបណ្្តល លនុះ
❖ វគគបណុ្ុះបណ្្តលលនុះ គជឺាវគគបណុ្ុះបណ្្តលគ្គូបលគគ លស្ីពីលោលការណ៍ និងនីតវិធិផី្ល្ ់

លសវារែឋបាលតាមការយិាលយ័គ្ចកលចញចលូតតមយួននរែឋបាលគ្កុង ស្សុក ខណឌ
❖ មលូលេតនុនការលរៀបច ំនិងដាកឱ់្យអនវុតល្ោលការណ៍ និងនីតវិធិផី្ល្ល់សវារែឋបាលតាម

ការយិាលយ័គ្ចកលចញចលូតតមយួ និងការលរៀបចវំគគបណុ្ុះបណ្្តលលនុះ គលឺលើកកមពសក់ារ
ផ្ល្ល់សវារែឋបាលស្សបតាមមខុគរ និងរចនាសមពន័ធរបសរ់ែឋបាលគ្កុង ស្សុក ខណឌ

❖ សងឃមឹថា លោក លោកស្សីនឹងចលូរមួយា៉ា ងសកមមកនុងការលរៀនសគូ្តទងំខ លមឹស្វរ ទងំ
ែលំណើ រការសគ្មបសគ្មួល លែើមបទីញយកចណុំចលរៀនសគូ្តឱ្យបានលគ្ចីនបផំ្តុសគ្ាបក់ារ
លរៀបចវំគគបណុ្ុះបណ្្តលបនែ្លរ់ែឋបាលគ្កុង ស្សុក ខណឌ ឱ្យានគ្រសិធភ ធពខពខ ពស ់



២. ការតណនាំឱ្យស្វគ ល់ោា  និងការរំពឹងទុករបស់សិកាា កាម

❑ សូមអគ ជ្ ីញសិកាា កាមគ ងីណែនាំខ្លួនម្ងម្នា ក់ៗ
✓ គ ម្ ុះ
✓តួនទី
✓មកពីអងាភាពណ្ត

❑ សូមសិកាា កាមឱ្យណសែងរកដដគូ្ (គ្ួររកដដគូ្ណដលមិនគធែីការគៅកាុងអងាភាពាមមួយគ្នា )
❑ ដដគូ្នីមួយៗ សួរគ្នា ពីការរ ាំពឹងទុករបស់ខ្លួនកាុងវគ្ា គោយសរគសរោក់គលីក្កោសកាត 
រចួបិទគលីក្កោសផ្ទ ាំងធាំ ក្ារគខ្ៀន ឬជញ្ជ ាំង
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▪ រដឋបាលថ្នា កក់្កុង ក្សុក ខ្ែឌ យល់ដឹងអាំពីគគ្នលការែ៍ 
និងនីតិវធីិ្្ល់គសវារដឋបាលកាុងណដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន 
និងអាចក្គ្បក់្គ្ង ចាតណ់ចង ការ្្ល់គសវារដឋបាលជូនក្បាម
ពលរដឋក្បកបគោយក្បសិទធភាព។

១. ង្ោលបាំណង
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៣. ង្ោលបាំណង ង្ោលង្ៅ ការរំពឹងទុក និងកមមវិធីវគគ



៣. ង្ោលបាំណង ង្ោលង្ៅ និងកមមវិធីវគគ

២. ង្ោលង្ៅ

គៅចុងប ច្ ប់វគ្ាបែុ្ុះបណ្្តលគនុះសកិាា កាមនឹងអាចយលដឹ់ងអាំពី៖
➢ គគ្នលការែ៍សាំខាន់ៗដនការ្្ល់គសវារដឋបាលតាមការយិាល័យក្ចកគចញចូលណតមយួ
➢ ការគរៀបចាំទីកណនលង និងការបាំពាក់សម្នា រ បរកិាា រសក្ម្នប់្្ល់គសវារដឋបាលតាមការយិាល័យក្ចក
គចញចូលណតមយួ

➢ តនួទី ភារកិចច និងការគរៀបចាំបុគ្ាលិកសក្ម្នប់្្ល់គសវារដឋបាលតាមការយិាល័យក្ចកគចញចូល
ណតមយួ

➢ នីតិវធីិ្្ល់គសវារដឋបាលតាមការយិាល័យក្ចកគចញចូលណតមយួ
➢ គរៀបចាំវគ្ាបែុ្ុះបណ្្តលបន្ដល់រដឋបាលក្កុង ក្សុក ខ្ែឌ  រមួម្នន៖
✓ ការគរៀបចាំបលង់គមគរៀន
✓ វធីិស្គស្តស្បគក្ងៀន
✓ គរៀបចាំសម្នា រៈ និងឧបករែ៍សក្ម្នប់បែុ្ុះបណ្្តល
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៣. កមមវិធី

8

៣. ង្ោលបាំណង ង្ោលង្ៅ និងកមមវិធីវគគ

ថ្ងៃទ១ី
ព្រឹក រិធីបបីកវគ្គ ការចាប់ប ត្ីមវគ្គ និងបមបរៀនទី១៖ បោលការណ៍ព្គ្រឺះននការ ត្ល់បេវាសាធារណៈ

ល្ងា ច បនតបមបរៀនទី១ និងបមបរៀនទី២៖ បោលការណ៍ ត្ល់បេវារដ្ឋបាលតាមការយិាល័យព្ចកបចញចូលតែមយួ
ថ្ងៃទ២ី

ព្រឹក បមបរៀនទី៣៖ការបរៀបចំទីកតនែង ត្ល់បេវា និងបមបរៀនទី៤៖ែនួាទី ភារកិចច និងការបរៀបចំបគគ្គលិក
ល្ងា ច បនតបមបរៀនទី៤ និងបមបរៀនទី៥៖ នីែិវធីិ ត្ល់បេវារដ្ឋបាលតាមការយិាល័យព្ចកបចញចូលតែមយួ

ថ្ងៃទ៣ី
ព្រឹក ការេតមតងែេួតីរីការ ត្ល់បេវាតាមការយិាល័យព្ចកបចញចូលតែមយួ

ល្ងា ច ការឆែគឺះបញ្ច ងំខ្ែឹមសារបមបរៀន ត្នការបណតគ ឺះបណ្តត លបនត និងរិធីបិទវគ្គបណតគ ឺះបណ្តត ល



៤.  វិន័យសគ្មាប់ននុវតក្ាតងវគគ 

គគ្នរពគ្នា គៅវញិគៅមក បិទសគមលងទូរស័ពទ

ចូលរមួឱ្យបានសកមម គគ្នរពគពលគវលា

ង្មា៉ោ ងរូល/ង្រញ

✓ ចុុះវត្ម្នន៖ ៧:៣0-០៨:00
❖ ក្ពឹក៖ ៨:០0-១២:00
❖ លាា ច៖ ១៤:00-១៧:៣0
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❑ សិកាវាយតដមលគលី្លប ុះពាលដ់នអនុក្កឹតយគលខ្១៨២,១៨៣ និង ១៨៤គៅគលីកិចចដាំគែីរការ្្ល់
គសវារដឋបាលតាមការយិាល័យ/យន្ការក្ចកគចញចូលណតមួយដនរដឋបាលក្កុង ក្សុក ខ្ែឌ

❑ ណកសក្មួលគគ្នលការែ៍ នីតិវធីិដនការ្្ល់គសវាតាមការយិាលយ័ក្ចកគចញចូលណតមួយ គដីមបធីាន
ដល់ការអនុវត្តាមក្សបតាមស្គម រតីដនអនុក្កឹតយគលខ្១៨២, ១៨៣ និង១៨៤
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សនិទានភាព

❑ ការោក់គចញអនុក្កតឹយគលខ្១៨២,១៨៣ និង 
១៨៤ សី្ពីមុខ្ងារ និងរចនសមព័នធរដឋបាលក្កុង 
ក្សុក ខ្ែឌ
➢សម្នហរែកមមការយិាល័យជាំនញ
➢ រចនសមពន័ធថ្មី (ការបគងកីតការ.ិក្ចក.គៅក្គ្បD់MK)
➢ការគ ទ្រមុខ្ងារថ្មីៗបណនថម (រមួទាំង្្ល់គសវារដឋបាល)



•១០ សាំែួរ

• រយៈគពល១៥នទី

៥.ការវាស់សទង់រាំង្ណុះដឹ្ងមុនវគគ 
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1

សូមស្វា គមន៍

វគគបណ្ត ុះបណ្្តលគ្គូបង្គគ ល

ស្ីពីង្ោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

តាមការិយាល័យគ្រកង្រញរូលតតមួយ

ននរដ្ឋបាលគ្កតង គ្សតក ខណឌ



2

ង្មង្រៀនទ១ី៖ ង្ោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល 

១. គោលបំណង
២. និយមនយ័ពាក្យ “ការផ្តល់គេវារដ្ឋបាល”
៣. គេចក្តីព្រពាងគេចក្តីណណនំ
៤. គេចក្តេីបគងេបគមគរៀន



១. ង្ោលបំណង

ចងុបញ្ច បន់ៃមេម ៀៃមៃេះសិក្ខា ក្ខេៃឹងអាចម ៀបរាបអំ់ពី៖
➢ ៃិយេៃយ័នៃក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាល បស ់ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរ
ខណ្ឌ

➢ មោលក្ខ ណ៍្ទមូៅនៃក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលតាេក្ខ យិាលយ័
ក្ចរមចញចលូតែេយួនៃ ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ

➢ ពារយគៃ្ឹេះចៃំៃួ៥(SMART) តដ្លជាែនេស្នូលនៃក្ខ ផ្តលម់ស
វា ដ្ឋបាលតាេក្ខ យិាលយ័ក្ចរមចញចលូតែេយួ
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២. និយមន័យ “ការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល”

4

ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលតាេក្ខ .ិក្ចរ.តែ១៖
❑ក្ខ មចញលិខែិអៃញុ្ញា ែឬអាជាា បណ្ណ ឬបណ្ណ
អៃញុ្ញា ែឬក្ខ បញ្ញា រន់ានាពី ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរ
ខណ្ឌ មលើក្រមេទមសវាទងំឡាយណាតដ្លសថិែរនុង
តដ្ៃសេែថរចិច បសក់្រុងស្សុរខណ្ឌ តាេក្ខ មសនើសុំ

មែើក្ខ ផ្តល ់
មសវា ដ្ឋបាល
មាៃៃយ័ដ្ចូ
មេតច?



១. រាលក់្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាល បស ់ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ ក្ែូវ
អៃវុែតតាេ “ក្ខ យិាលយ័ក្ចរមចញចលូតែេយួ”

២. ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលៃិងក្ខ យររនក្េមសវា ដ្ឋបាលតដ្ល
ម្វើម ើងមក្ៅក្ខ យិាលយ័ក្ចរមចញចលូតែេយួក្ែូវចាែ់
ទរុជាអំមពើខសុចាប់

៣. ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលក្ែូវសថិែមក្ក្ខេសិទ ធសិមក្េច បស់
អេបិាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ

៤. អេបិាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ ក្ែូវក្រគលសិ់ទ ធសិមក្េចេយួចៃំៃួឱ្យ
មៅអេបិាល ងៃិងេន្តៃតមីផ្េងមទៀែស្សបតាេលិខែិបទដ្ឋឋ ៃ
ជា្ មាៃ

៥. ក្ែូវម ៀបចទំរីតៃង្ផ្តលម់សវាតាេក្ខ .ិក្ចរមចញចលូតែេយួ
មៅរនុងប មិវណ្សាលាក្រុងស្សុរខណ្ឌ ឬទរីតៃង្មផ្េង
មទៀែតដ្លសាធា ណ្ជៃអាចក្ាស្សយ័ទរទ់ងបាៃមដ្ឋយ
ងាយស្សួលៃិងមាៃប យិាក្ខសលអសេស្សបសក្មាប់
សាធា ណ្ជៃេរមសនើសុំៃិងទទលួមសវា
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៣.ង្ោលការណ៍ននការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

មែើក្ខ ផ្តល ់
មសវា ដ្ឋបាល
ក្ែូវមាៃ

មោលក្ខ ណ៍្
សំខាៃអ់វីខេ្ះ



៦. ក្ែូវបពំារឧ់បរ ណ៍្សមាា  ប កិ្ខា  ៃិងេម្ោបាយសក្មាបោ់ ំ
ក្ទដ្លក់្ខ ផ្តលម់សវាក្ររបមដ្ឋយគណុ្ភាពក្រសិទ ធភាពែម្ា
ភាពៃិងគណ្មៃយយភាព

៧. អាចម ៀបចសំាខាក្ខ .ិក្ចរមចញចលូតែេយួមៅរតៃង្មផ្េង
មទៀែតាេក្ខ ចាបំាច់

៨. ក្ែូវផ្តលម់សវាស្សបតាេក្រមេទមសវាែនេម្សវា យៈមពល
ៃិងសពុលភាពនៃក្ខ ផ្តលម់សវាតដ្លបាៃរណំ្ែម់ៅរនុង
លិខែិបទដ្ឋឋ ៃជា្ មាៃ

៩. ក្ែូវក្គបក់្គងចាែច់ចងៃិងផ្តលម់សវាតាេក្ខ .ិក្ចរមចញចលូ
តែេយួស្សបតាេវធិាៃជាគៃ្ឹេះចៃំៃួក្ាំគឺ១.សាេញ្ា២.
សីល្េវ៌ជិាា ជវីៈ៣.គណ្មៃយយភាព៤.ក្ខ មជឿទរុចែិតៃិង
៥. ែម្ាភាព(SMART- Simplicity, Morality, Accountability, 
Reliability, Transparency)៖
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៣.ង្ោលការណ៍ននការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

មែើក្ខ ផ្តល ់
មសវា ដ្ឋបាល
ក្ែូវមាៃ

មោលក្ខ ណ៍្
សំខាៃអ់វីខេ្ះ



សាេញ្ា៖ក្ខ ម ៀបចៃីំែវិ ិ្ ីៃិងទក្េងច់បបបទ
សក្មាបផ់្ដលម់សវា ដ្ឋបាលតដ្លមាៃលរាណ្ៈខ ្ី
ចាសល់ាស់ៃិងងាយយល។់
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៣.ង្ោលការណ៍ននការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

មែើវធិាៃក្ខ 
“សាេញ្ា ”មាៃ
ៃយ័ដ្ចូមេតច?



សីលធម៌វជិ្ជជ្វីៈ៖ បុគ្គលិកដែលត្រូវត្បរបិរតតិាមសីលធម៌វជិ្ជជ ជ្វីៈែូចខាងក្ត្ោម៖
១. មានភកតីភាពចកំ្ ោះសា្ថ ប័ន ចំក្ ោះត្បជ្ជពលរែឋ និងចំក្ ោះវជិ្ជជ ជ្វីៈរបស្ល ួន
២. ក្ោរពវន័ិយោរងារ ក្មា៉ោ ងក្ធវីោរ និងបទបញ្ជជ ផ្ទៃកនុង
៣. មានឥរយិាបថជ្ជអ្នកទតល្ក្សវា ចារ្ទុករត្មវូោររបស្ត្បជ្ជពលរែឋជ្ជអាទភិាព
និងជ្ជោរពវកចិចរបស្ល ួន មានអាកបបកិរយិារាក្ទាក្ រាបសា្រ ដរមុ ងមា៉ោ រ្

៤. មានសា្មគ្គីភាព និងទំនាក្ទនំងលអកនុងសា្ា ររបីកំ្ពញោរងារជ្ជត្កមុ 
៥. ទតល្ក្សវាក្ោយមិនក្រសីក្អ្ីងចកំ្ ោះជ្នងាយរងក្ត្ោោះ ែូចជ្ជជ្នពោិរ ចាស្ជ្រា 
ស្តសតីមានផ្ទៃក្ ោះ ស្តសតីមានកូនរូច និងជ្នជ្ជរកិ្ែមីភាគ្រចិ

៦. មិនយកក្មា៉ោ ងរែឋបាលក្ៅត្បកបមុលរបរក្ទេងក្ទៀរ
៧. មិនយកឥទធពិល និងអ្ំណាចរបស្ល ួនក្ែមីបទីាញយកទលត្បក្យាជ្ន៍ ឬបំ ន
សិទធិរបស្ត្បជ្ជពលរែឋ

៨. មិនមានក្ចរនា ឬទទួលរងាវ ន្ អ្ំក្ណាយ ឬសគុ្ណត្គ្ប្រូបភាពជ្ជថនូរនងឹោរ
សក្ត្មចកិចចោររបស្ល ួន

៩. មិនក្ត្បីភាសា្គ្កំ្រាោះគ្កំ្រយី អ្សីលធម៌ ឬដត្សកឡូឡាដែលនាឱំ្យរខំានែល្អ្នកែផ្ទ 
ឬចំក្ ោះត្បជ្ជពលរែឋដែលមកក្សនីសំុក្សវា

១០. មិនហូបក្ត្គ្ឿងត្សវងឹ ត្បត្ពឹរដដលបងសីុសងត្គ្ប្ត្បក្ភទកនុងក្មា៉ោ ងនងិកដន ងក្ធវោីរ
១១. មិនត្រូវជ្ក្បារកី្ៅកដន ងក្ធវោីរងារ។ 8

៣.ង្ោលការណ៍ននការផ្ល់្ង្សវារដ្ឋបាល

មែើវធិាៃក្ខ 
”សីល្េវ៌ជិ ា
ជីវៈ”មាៃ
ៃយ័ដ្ចូ
មេតច?



គណ្មៃយយភាព៖ ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ មាៃ
គណ្មៃយយភាព
✓ ចមំពាេះក្រជាពល ដ្ឋ៖ក្ែូវធានាដ្លក់្ខ ក្គបក់្គងៃិង
ចាែច់ចងក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលមដ្ើេបមី្្ើយែបមៅៃឹង
ែក្េូវក្ខ  បសក់្រជាពល ដ្ឋមដ្ឋយមាៃក្ខ ពិមក្ោេះ
មយាបល់ៃិងទទលួៃវូមយាបលក់្ែ បពី់ក្រជាពល ដ្ឋ

✓ ចមំពាេះរាជ ដ្ឋឋ េបិាលៃិងក្រសងួសាថ បៃ័៖ក្ែូវអៃវុែត
តាេមោលក្ខ ណ៍្ៃីែវិ ិ្ ីៃិងសដងដ់្ឋតដ្លបាៃរណំ្ែ់
មៅរនុងចាប់ៃិងលិខែិបទដ្ឋឋ ៃគែយិែុតជា្ មាៃ។
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៣.ង្ោលការណ៍ននការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

មែើវធិាៃក្ខ 
”គណ្មៃយយ
ភាព”មាៃៃយ័
ដ្ចូមេតច?



ក្ខ មជឿទរុចែិត៖ ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ
✓ ក្ែូវក្គបក់្គងក្ខ ចាែច់ចងក្ខ ផ្តលម់សវាក្ររបមដ្ឋយែម្ា
ភាពស្សបតាេតបបបទៃីែវិ ិ្ ីៃិងបទដ្ឋឋ ៃនានាតដ្លបាៃ
រណំ្ែ់

✓ ក្ែូវម ៀបចទំរីតៃង្ផ្ដលម់សវាឱ្យបាៃសេ េយ ៃិងមាៃ
សណាដ បធ់ាន ប់ម្វើបដ្សិណាឋ  រចិចចមំពាេះអនរមសនើសុំមសវាផ្តល ់
ពែ័ម៌ាៃចាសល់ាស់ៃិងក្គបក់្ោៃ់ផ្ដលជ់ៃូលទ ធផ្លសមក្េច
តាេមពលមវលារណំ្ែ់ៃិងសាវ គេៃច៍មំពាេះក្ខ ផ្ដលព់ែ័ម៌ាៃ
ក្ែ ប។់
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៣.ង្ោលការណ៍ននការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

មែើវធិាៃក្ខ ”
ក្ខ មជឿ

ទរុចែិត”ៃយ័
ដ្ចូមេតច?



ែម្ាភាព៖ ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ
✓ ក្គបក់្គងចាែច់ចងរចិចក្ខ នានារនុងក្ខ ផ្ដលម់សវាជៃូក្រជា
ពល ដ្ឋៃិងក្ខ ក្រេូលចណូំ្លពីក្ខ ផ្ដលម់សវាស្សបតាេ
មោលក្ខ ណ៍្តបបបទៃិងៃីែវិ ិ្ ចីដ្លបាៃរណំ្ែ់

✓ រាលព់ែ័ម៌ាៃពារព់ៃ័ធៃឹងក្ខ ផ្តលម់សវាមពលមវលាមោល
ក្ខ ណ៍្ៃីែវិ ិ្ ីទក្េងច់បបបទៃិងលរាខណ្ឌ ភាា ប់ក្រមេទ
មសវាែនេម្សវា យៈមពលៃិងសពុលភាពនៃមសវាក្ែូវបាៃ
ផ្េពវផ្ាយជាសាធា ណ្ៈយា៉ា ងទលំូទលូាយ
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៣.ង្ោលការណ៍ននការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

មែើវធិាៃក្ខ ”
ែម្ាភាព”
ៃយ័ដ្ចូមេតច?
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៤.ង្សរក្ីសង្ងេបង្មង្រៀនទី១

១. ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលគឺ
ជាក្ខ មចញលិខែិ...

២. ក្ខ ផ្តលម់សវាក្ែូវម្វើ
តាេក្ខ .ិក្ចរតែ១

៣. ក្ខ ផ្តលម់សវាមក្ៅក្ខ
 .ិក្ចរតែ១គខឺសុចាប់

៤. អេបិាលជាអនរ
សមក្េច

៥. អេបិាលអាចក្រគល់
សិទ ធេិយួចៃំៃួ

៦. ក្ែូវម ៀបចទំរីតៃង្

៧. ក្ែូវមាៃឧបរ ណ៍្
សមាា  

៨. អាចបមងកើែសាខា

៩. ផ្តលម់សវាតាេក្ខ 
រណំ្ែជ់ា្ មាៃ

១០. ផ្តលម់សវាតាេក្ខ 
រណំ្ែ់

ក្គបក់្គង
ចាែច់ចងមសវា
តាេSMART

មែើអនរបាៃ
ម ៀៃចណុំ្ច
សំខាៃអ់វីខេ្ះពី
មេម ៀៃមៃេះ?



១. ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាល បស ់ដ្ឋបាលក្រុងស្សុខណ្ឌ សំមៅមលើ៖
រ. ក្ខ ក្គបក់្គងរចិចក្ខ  ដ្ឋបាលក្រចានំងៃ បសក់្ខ យិាលយ័/អងគភាព
ៃីេយួៗ

ខ. ក្ខ មចញលិខែិអៃញុ្ញា ែឬបណ្ណអៃញុ្ញា ែឬក្ខ បញ្ញា រន់ានាពី ដ្ឋ
បាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ តាេក្ខ មសនើសុំ

គ. ក្ខ មចញលិខែិតណ្នា ំបស ់ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ ជៃូក្រជា
ពល ដ្ឋ

ឃ.ក្ខ ចាែវ់ធិាៃក្ខ  ដ្ឋបាលមដ្ើេបមី ៀបចសំណាត បធ់ាន បស់ាធា ណ្ៈ
២. ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលមក្ក្ខេតដ្ៃសេែថរចិច បស ់ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរ
ខណ្ឌ អាចផ្តលម់ដ្ឋយ៖
រ. ក្ខ យិាលយ័អងគភាពៃីេយួៗនៃ ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ
ខ. ក្ខ យិាលយ័ ដ្ឋបាលនៃក្រុងស្សុរខណ្ឌ
គ.ក្ខ យិាលយ័ក្ចរមចញចលូតែេយួនៃ ដ្ឋបាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ
ឃ. អេបិាលក្រុងស្សុរខណ្ឌ
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៤.ង្សរក្ីសង្ងេបង្មង្រៀនទី១ 

ច ូមក្ជីសម ើស
យរចមំ ើយ
ក្ែឹេក្ែូវេយួ
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1

សូមស្វា គមន៍

វគគបណ្ត ុះបណ្្តលគ្គូបង្គគ ល

ស្ីពីង្ោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

តាមការិយាល័យគ្រកង្រញរូលតតមួយ

ននរដ្ឋបាលគ្កតង គ្សតក ខណឌ
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ង្មង្រៀនទី២៖ ការង្រៀបរំទីកតនែង និងការបំពាក់សម្ភា រ 
បរិកាា រសគ្ម្ភប់ការផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

១. គោលបំណង
២. ការគរៀបចំទីកន្លែង
៣. ការបពំាកស់ម្ភា រ បរកិាា រ
៤. គសចកតសីបគងាបគេគរៀល



១. ង្ោលបំណង

ចងុបញ្ច បន់ៃមេម ៀៃមៃេះសិក្ខា ក្ខេៃឹងអាចម ៀបរាប ់ៃិងពៃយល ់
បកស្រាយអំពី៖
➢ ក្ខ ម ៀបចកំន្ៃែងសេស្រសបសម្រាបផ់្តលម់សវា ដ្ឋបាល
➢ ក្ខ ម ៀបចកំន្ៃែងសម្រាបផ់្ផ្ែកជ ួេខុ ៃិងន្ផ្ែកជ ួមម្រក្ខយ
➢ ក្ខ ម ៀបចទំកីន្ៃែងាខាក្ខ យិាលយ័ម្រចកមចញចលូន្ែេយួ ៃិង
➢ ែម្រេូវក្ខ នៃក្ខ បពំាកស់ាា   ប កិ្ខា សម្រាបផ់្តលម់សវា ដ្ឋបាល
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២. ការង្រៀបរំទីកតនែង

4

ម្រែូវម ៀបចឱំ្យាៃទកីន្ៃែងផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលតាេ
ក្ខ យិាលយ័ម្រចកមចញចលូន្ែេយួមៅកនុង

ប មិវណាលាម្រកុង ស្រសុក ខណឌ  ឬទកីន្ៃែងន្ដ្ល
ាធា ណជៃអាចម្រាស្រសយ័ទាកទ់ងបាៃមោយ
ងាយស្រសួល ៃិងាៃប យិាក្ខសលអសេស្រសប

សម្រាបា់ធា ណជៃេកទទលួមសវា។

មែើម្រែូវម ៀបចទំកីន្ៃែង 
យា៉ា ងដ្ចូមេតច មដ្ើេប ី

ធានាដ្លក់្ខ ផ្តលម់សវា
 ដ្ឋបាលឱ្យម្ររសិទ ធភាព?



២. ការង្រៀបរំទីកតនែង

5

✓ម ើសទតីាងំន្ដ្លអាចមេើលម ើញចាស ់ៃិងងាយស្រសួលទនំាកទ់ៃំង
✓ាៃផ្ែូវមចញចលូងាយស្រសួល ាៃទធីាែ សម្រាបច់ណំែយាៃយៃត
✓ាៃម្ររពៃ័ធទកឹាអ ែ អគ្គសិៃី ៃិងម្ររពៃ័ធអុីៃម ើមណែ
✓ាៃបៃទបទ់កឹបុគ្គលិក ៃិងម្ររជាពល ដ្ឋោចម់ោយន្ែកពីគ្នន  ៃិងាៃ
ក្ខ ន្បងន្ចក បៃទបទ់កឹសម្រាបបុ់ ស ៃិងបៃទបទ់កឹសម្រាបរ់សតី

✓ម ៀបចមំេោឋ  ចនាសេពៃ័ធ បូវៃ័តសម្រាបជ់ៃពិក្ខ ដ្ចូជា ជម្រាលម្រចក
មចញចលូអគ្ន  បងាា ៃន់ដ្ ៃិងបៃទបទ់កឹសម្រាបជ់ៃពិក្ខ ជាមដ្ើេ

✓មម្ររីម្រាស ់បូសញ្ញា ក្ខ យិាលយ័ម្រចកមចញចលូន្ែេយួមៅមលើអគ្ន 
ក្ខ យិាលយ័ម្រចកមចញចលូន្ែេយួ (ឧបសេពៃ័ធទ១ី)

✓បិទផ្លែ កម ម្ េះទកីន្ៃែង ៃិងផ្លែ កម ម្ េះេុខែផំ្ណងនានាមៅខាងកនុង 
ៃិងខាងមម្រៅអគ្ន ក្ខ យិាលយ័ម្រចកមចញចលូន្ែេួយ  (ងថដ្ងដ្ថង)

✓បិទតារាងែនេែមសវា ដ្ឋបាល បស ់ដ្ឋបាលម្រកុង ស្រសុក ខណឌ មៅកនុង
អគ្ន ក្ខ យិាលយ័ម្រចកមចញចលូន្ែេយួ

មែើម្រែូវគ្ែិ
គ្ ូមលើអវីខ ែេះ
កនុងក្ខ 
ម ៀបចទំី

កន្ៃែង ផ្តល ់
មសវា?
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មែើផ្ផ្ែក
ខាងកនុងនៃ
អគ្ន ម្រែូវ
ម ៀបចដំ្ចូ

មេតច?

✓ ទកីន្ៃែងសម្រាបផ់្ផ្ែកជ ួេុខ
✓ ទកីន្ៃែងសម្រាបផ់្ផ្ែកជ ួមម្រក្ខយ 
✓ ែពិុមសស បសក់្ខ យិាលយ័ម្ររជាពល ដ្ឋ
✓ ទកីន្ៃែងសម្រាបម់្ររជាពល ដ្ឋ ងច់ ំ
✓ ទកីន្ៃែងសម្រាបបំ់មពញពាកយមសែើសុំមសវា ៃិងសំណំុឯកា ។

២. ការង្រៀបរំទីកតនែង
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មែើផ្ផ្ែកជ ួ
េខុជា

កន្ៃែងអវី
ៃិងម ៀបចំ
ដ្ចូមេតច?

១. កន្ៃែងផ្តលព់ែ័ា៌ៃ ៃិងពាកយមសែើសុំមសវា 
២. បញ្ជ  ទទលួ ៃិងម្ររគ្លឯ់កា 
៣. បញ្ជ  មបឡា
៤. បញ្ជ  ៃីែាៃកុលូកេម។

២. ការង្រៀបរំទីកតនែង

ជាកន្ៃែងសម្រាបម់្ររជាពល ដ្ឋេកម្រាស្រសយ័ទាកទ់ងមោយផ្លទ ល ់មដ្ើេប ី
ទទលួពែ័ា៌ៃអំពីក្ខ ផ្ដលម់សវា ក្ខ ទទលួពាកយមសែើសុំមសវា ក្ខ ោក់

ពាកយមសែើសុំមសវា ក្ខ បងម់្រាកក់នម្រេមសវា ៃិងក្ខ ទទលួលទ ធផ្ល
សមម្រេចនៃក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាល

▪ មេើលម ើញគ្នន មៅ
វញិមៅេក

▪ ងាយស្រសួលកនុងក្ខ 
ទនំាកទ់ៃំងគ្នន
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មែើផ្ផ្ែកជ ួ
មម្រក្ខយជា
កន្ៃែងអវី
ៃិងម ៀបចំ
ដ្ចូមេតច? អាចម ៀបចមំៅកនុង

✓ ក្ខ យិាលយ័ម្រចកមចញចលូន្ែេយួ 
ឬ

✓ ក្ខ យិាលយ័ពាកព់ៃ័ធៃីេួយៗ

២. ការង្រៀបរំទីកតនែង

ន្ផ្ែកជ ួមម្រក្ខយ៖ ជាកន្ៃែងពិៃិែយ ៃិងផ្ដលម់យាបលផ់្ផ្ែកបមចចកមទស
មលើសំណំុឯកា មសែើសុំមសវា

ម្រែូវម ៀបចេំៃិឱ្យាៃក្ខ ជបួ
ម្រាស្រសយ័ទាកទ់ងមោយ
ផ្លទ ល ់វាងបគុ្គលិកន្ផ្ែកជ ួ
មម្រក្ខយ ៃិងម្ររជាពល ដ្ឋ

ន្ដ្លេកមសែើសុំមសវាមែើយ។
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មែើអាច
ម ៀបចំ

កន្ៃែងផ្តល ់
មសវាមៅ

កន្ៃែងមផ្េង
មទៀែបាៃ
ន្ដ្  ឬមទ? អាចម ៀបចាំលាម្រចកន្ែ១

✓ ន្ែន្ផ្ែកជ ួេខុ ឬ
✓ ទាងំន្ផ្ែកជ ួេុខ ៃិងន្ផ្ែក

ជ ួមម្រក្ខយ

២. ការង្រៀបរំទីកតនែង

កនុងក ណីាៃភាពេាញឹកកនុងក្ខ ផ្តលម់សវា អាចម ៀបចាំខាក្ខ .ិម្រចក
ន្ែ១មៅកន្ៃែងមផ្េងមដ្ើេបបីងាលកាណៈងាយស្រសួលដ្លអ់នកមសែើសុំមសវា

❑ ាខាក្ខ .ិម្រចក.ន្ែ១ម្រែូវសថិែ
មម្រក្ខេក្ខ ម្រគ្បម់្រគ្ង បសម់្ររធាៃ
ក្ខ .ិម្រចក.ន្ែ១

❑ ម្ររធាៃក្ខ .ិម្រចក.ន្ែ១ម្រែូវចែ់
តាងំអៃមុ្ររធាៃ០១ បូ មដ្ើេបជីយួ
ចែផ់្ចងាខាមៃេះ

ក្ខ បមងាើែាខាម្រចកន្ែ១ម្រែូវកណំែម់ោយមសចកតសីមម្រេច បស ់ដ្ឋបាល 
ម្រកុង ស្រសុក ខណឌ បនាទ បពី់ទទលួបាៃក្ខ អៃេុែ័ពីម្រកុេម្ររឹកា
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មែើាថ បៃ័ណា
ទទលួខសុម្រែូវ
កនុងក្ខ បំពាក់
សាា   ប កិ្ខា
ៃិងាៃប កិ្ខា
ចបំាចអ់វីខ ែេះ?

បញ្ជ ីសាា  ន្ដ្លម្រែូវក្ខ អាច េួាៃ៖
✓ កុពំយូទ ័ ា៉ា សុីៃមបាេះពេុព ៃិងា៉ា សុីៃថែចេែង
✓ ឧបក្ខ ណ៍មសាៃកដូ្
✓ ឧបក ណ៍វាសសី់ែណហ ភាពខ ែៃួេៃសុេ (ក្ខ ពា កវូដិ្ ១៩)
✓ មម្រគ្ឿងសងាហ  េិ៖ ែ ុមៅអីសម្រាបប់គុ្គលិក ៃិងសម្រាបម់្ររជា

ពល ដ្ឋបំមពញពាកយមសែើសុំ ៃិង ងចមំសវា ទសូម្រាបទ់កុោកឯ់ក
ា  ទនូ្ដ្លសវុែថភិាព......

✓ េម ាបាយម វើដ្មំណើ  ៖ េ៉ាែូ ួ ថយៃត....

៣. ការបំពាក់សម្ភា រ បរិកាា រ

 ដ្ឋបាលម្រកុង ស្រសុក ខណឌ ាេីម្រែូវទទលួខសុម្រែូវកនុងក្ខ បពំាក់
សាា   ប កិ្ខា   ឧបក ណ៍ ៃិងេម ាបាយបំមពញក្ខ ងា ឱ្យបាៃ
ម្រគ្បម់្រគ្នៃស់ម្រាបដ់្មំណើ  ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលតាេក្ខ .ម្រចកន្ែ
១ មោយន្ផ្អកមលើែម្រេូវក្ខ ជាកផ់្សដង ៃិងទេំំក្ខ ងា  នៃ ដ្ឋបា
លម្រកុង ស្រសុក ខណឌ ៃីេួយៗ។
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៤.ង្សរក្ីសង្ងាបង្មង្រៀនទី២

១. ទកីន្ៃែងផ្តលម់សវាអាចម ៀបចកំនុង ឬមម្រៅ
ប មិវណាលាម្រកុង ស្រសុក ខណឌ

២. ជាកន្ៃែងម្ររជាពល ដ្ឋងាយស្រសួលមៅ កមសវា

៤. ម្រែូវាៃោកផ់្លែ កសញ្ញា ចាសល់ាស់

៣. ម្រែូវាៃទកីន្ៃែងសេស្រសបសម្រាបជ់ៃពិក្ខ 

៥. ាៃទកីន្ៃែងសម្រាបផ់្ផ្ែក
ជ ួេុខ ៃិងន្ផ្ែកជ ួមម្រក្ខយ

៦. ន្ផ្ែកជ ួេខុ៖ កន្ៃែងពែ័ា៌ៃ ទទលួពាកយ 
មបឡា ៃីែាៃកុលូកេម

៧. ន្ផ្ែកជ ួមម្រក្ខយ៖ មៅក្ខ .ិម្រចក ឬមៅតាេ
ក្ខ .ិាេពីាកព់ៃ័ធៃីេយួៗ

៨. អាចម ៀបចកំន្ៃែងសម្រាបា់ខាក្ខ .ិ
ម្រចក.ន្ែ១

៩.  ដ្ឋបាលម្រកុង ស្រសុក ខណឌ ទទលួខសុម្រែូវ
បពំាកស់ាា   ប កិ្ខា  

១០. សាា   ៖ បណាត ញកុពំយូទ ័ មម្រគ្ឿង
អសងហ េិ ៃិងេម ាបាយនានាមែើអនកបាៃ

ម ៀៃចណុំច
សំខាៃអ់វីខ ែេះពី
មេម ៀៃមៃេះ?



១. ការររៀបចទំកីន្លែងផ្តល់រេវារដ្ឋបាលតាមការ.ិច្ចក.ន្ែមយតច្ែវធរវើរី៖ 
ក. ន្ែកនុងបររិធណសាលាច្កងុ ច្េុក ខណឌ
ខ. ន្ែកន្លែងទចី្បជុជំលរច្ៅបររិធណសាលាច្កងុ ច្េុក ខណឌ
គ. កនុងបររិធណសាលាច្កងុ ច្េុក ខណឌ  ឬកន្លែងសាធារណៈរផ្េងរទៀែ

២. ការររៀបចកំន្លែងន្ផ្នកជយររច្កាតច្ែវធរវើរី៖ 
ក. ន្ែកនុងការ.ិច្ចក.ន្ែ១
ខ. ន្ែកនុងការ.ិពាក់ព័លធនលរដ្ឋបាលច្កងុ ច្េុក ខណឌ
គ. កនុងការ.ិច្ចកន្ែ១ ឬការពិាក់ព័លធនលរដ្ឋបាលច្កុង ច្េុក ខណឌ

៣. សាា ប័លទទយលខុេច្ែវធកនុងការបពំាក់េម្ភា រ បរកិាា រផ្តលរ់េវារដ្ឋ បាល 
ក. ច្កេយងមហានផ្ៃ
ខ. រដ្ឋបាលរាជធាលី រខែត
គ. រដ្ឋបាលច្កុង ច្េុក ខណឌ រដ្ឋបាលច្កុង ច្េុក ខណឌ សាមី

12

៤.ង្សរក្ីសង្ងាបង្មង្រៀនទី២ 

ច ូមម្រជីស
ម ើសយកចំ
មែើយម្រែឹេ
ម្រែូវេយួ
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1

សូមស្វា គមន៍

វគគបណ្ត ុះបណ្្តលគ្គូបង្គគ ល

ស្ីពីង្ោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

តាមការិយាល័យគ្រកង្រញរូលតតមួយ

ននរដ្ឋបាលគ្កតង គ្សតក ខណឌ
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ង្មង្រៀនទី៣៖ 

តួនាទី ភារកិរច និងការង្រៀបរំការិយាល័យគ្រកង្រញរូលតតមួយ

១. គោលបំណង
២. តួនាទី ភារកិច្ចរបស់ការ.ិច្ច្ក.តត១
៣. ការគរៀបច្បំគុ្គលិកផ្តល់គសវារដ្ឋបាល
៤. គសច្កតសីបគងេបគេគរៀន



១. ង្ោលបំណង

ចងុបញ្ច បន់ៃមេម ៀៃមៃេះសិក្ខា ក្ខេៃឹងអាចម ៀបរាប ់ៃិងពៃយល ់
បកស្រាយអំពី៖
➢ តនួាទ ីភា កចិច បសក់្ខ .ិច្ចក.តត១ តនែកជ ួេខុ ៃិងតនែកជ ួ

មច្ក្ខយ
➢ ក្ខ ម ៀបចបំគុ្គលិកសច្ាបផ់្នែកជ ួេខុ ៃិងតនែកជ ួមច្ក្ខយ

3



២. តួនាទី ភារកិរចរបស់ការ.ិគ្រក.តត.១

4

តនួាទជីាមសនាធកិ្ខ  ដ្ឋបាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ មលើក្ខ នតល ់
មសវា ដ្ឋបាល មោយាៃភា កចិច៖
✓ចាតផ់្ចងកចិចក្ខ ច្រចានំងៃកនុងក្ខ នតលម់សវា ដ្ឋបាល
✓ នតលព់ត័ា៌ៃ ៃិងនសពវនាយជាាធា ណ្ៈពាកព់ៃ័ធៃឹងក្ខ នតល ់

មសវា ដ្ឋបាល
✓ ទទលួពាកយមសែើសុំមសវា ដ្ឋបាល  ៃិងនតលល់ទ ធនលសមច្េចជៃូ

អនកមសែើសុំមសវា
✓ ច្រេូល ៃិងបងច់្ាកក់នច្េមសវា ដ្ឋបាលតាេមោលក្ខ ណ៍្ ៃិង

ៃីតវិធិកីណំ្ត ់
✓ ទកុោក ់តង កា ៃិងច្គ្បច់្គ្ងឯកា  ៃិងច្រពៃ័ធច្គ្បច់្គ្ង

ទៃិនៃយ័ពាកព់ៃ័ធៃឹងក្ខ នតលម់សវា ដ្ឋបាល

មតើក្ខ .ិច្ចក.
តត.១ ាៃតួ
នាទ ីភា កចិច
សំខាៃ់ៗ អវី

ខ លេះ?

តនែកជ ួេខុ តនែកជ ួមច្ក្ខយ



២. តួនាទី ភារកិរចរបស់ការិ.គ្រក.តត.១ (ត)

5

✓ នតលព់ត័ា៌ៃអំពីមសវា ដ្ឋបាលៃិងក្ខ នតលម់សវា បស ់ដ្ឋបាល ច្កុង 
ស្រសុក ខណ្ឌ  ៃិងពត័ា៌ៃពាកព់ៃ័ធមនសងមទៀត

✓ នតលព់ាកយមសែើសុំ ៃិងសំណំុ្ឯកា ភាា បជ់ៃូអនកមសែើសុំមសវា
✓ តណ្នា ំឬជយួបមំពញពាកយមសែើសុំ ៃិងឯកា ពាកព់ៃ័ធចមំពាេះអនក

ពុំមចេះអកស  ឬាៃពិក្ខ ភាព
✓ ទទលួ ៃិងពិៃិតយពាកយមសែើសុំ ៃិងសំណំុ្ឯកា ភាា ប ់នតលព់ត័ា៌ៃ

ច្តឡបអំ់ពីភាពមពញមលញ ច្តឹេច្តូវ ៃិងតច្េូវក្ខ តកតច្េូវ
✓ ទទលួ ៃិងពិៃិតយមលើឯកា ងតចេលងមដ្ើេបបីញ្ជា កភ់ាពច្តឹេច្តូវ

នៃក្ខ ងតចេលងតាេចាបម់ដ្ើេ
✓ មចញបង្កា ៃន់ដ្ទទលួពាកយមសែើសុំ
✓ ទទលួច្ាកក់នច្េមសវា ៃិងមចញបង្កា ៃន់ដ្បងច់្ាក់
✓ បញ្ាូ ៃពាកយមសែើសុំ ៃិងឯកា ភាា បជ់ៃូច្រធាៃក្ខ .ិច្ចក.តត.១
✓ នដលល់ទ ធនលសមច្េចជៃូអនកមសែើសុំមសវា
✓ ទកុោក ់តង កា ធានាសវុតថភិាពាចច់្ាក ់ៃិងបងច់ណូំ្លទទលួ

បាៃពីក្ខ នតលម់សវា ដ្ឋបាល

មតើផ្នែកជ ួេខុ
ាៃតនួាទ ី

ភា កចិចអវីខ លេះ?



២. តួនាទី ភារកិរចរបស់ការិ.គ្រក.តត.១ (ត)

6

✓ ពិៃិតយ ៃិងនដលម់ោបលប់មចចកមទសមលើសំណំុ្ឯកា មសែើសុំមសវា
✓ ចេុះសិកាដ្លទ់តីាងំអាជីវកេម សិរបកេម ឬមសវាកេម បសអ់នកមសែើ

សុំមសវា
✓ នលិតអាជាា បណ្ណ លិខតិអៃញុ្ជា ត បណ្ណអៃញុ្ជា ត លិខតិបញ្ជា ក ់

ឬលិខតិម្លើយតប
✓ ច្តួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនេលមលើក្ខ អៃវុតតតាេលិខតិអៃញុ្ជា ត ៃិង

មលើកមោបលជ់ៃូអភបិាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ  មដ្ើេបចីាតវ់ធិាៃក្ខ 
✓ ចេុះស្រសងទ់ៃិនៃយ័អាជវីកេម សិរបកេម មសវាកេម មដ្ើេបចីងច្កងៃិងមធវើ

បចចុរបៃនភាពបញ្ា ី មសវា ដ្ឋបាលជាម ៀងរាលឆ់្ន ំ
✓ មលើកសំមណ្ើ ជៃូអភបិាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ  មដ្ើេបចីាតវ់ធិាៃក្ខ 

ចមំពាេះាច សអ់ាជវីកេម សិរបកេម ៃិងមសវាកេមតដ្លពុំាៃលិខតិ
អៃញុ្ជា ត 

✓ ទកុោក ់ៃិងតង កាសំណំុ្ឯកា មសែើសុំមសវា ដ្ឋបាល ៃិងឯក
ា ទៃិនៃយ័ពាកព់ៃ័ធនានា

✓ ម ៀបច ំបាយក្ខ ណ៍្តាេមោលក្ខ ណ៍្កណំ្ត។់

មតើផ្នែកជ ួ
មច្ក្ខយ ាៃតួ
នាទ ីភា កចិចអវី

ខ លេះ?
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មតើច្តូវ
ម ៀបចំ
បុគ្គលិក
ោ៉ា ងដ្ចូ
មេតច?

តនែកជ ួមច្ក្ខយៈ ៦ ក្ខ .ិ

តនែកជ ួេខុៈ ២-៤ច្កុេ
ពត័ា៌ៃ ទទលួ ច្រគ្ល់

ឯកា 
ៃីតាៃុ
កលូកេម

ក្ខ ង្ក 
មបឡា

ក្ខ .ិច្ចក.តតេយួ
▪ ច្រធាៃ ០១  បូ
▪ អៃចុ្រធាៃ  ០២  បូ

ច្រធាៃ អៃចុ្រធាៃអៃចុ្រធាៃ



៣. ការង្រៀបរំបុគគលិក

8

មតើច្តវូ
ម ៀបចំ
បុគ្គលិក
តនែកជ ួ
េុខោ៉ា ង
ដ្ចូមេតច?

លកាណ្ៈវៃិិចឆយ័៖
➢ ចៃំៃួច្រជាពល ដ្ឋ
➢ សក្ខត ៃពុល
➢ តច្េូវក្ខ មសវា

ច្កុង ៃិងខណ្ឌ ច្តូវាៃតនែកជ ួេខុោ៉ា ង
តចិចៃំៃួ ៣ ច្កុេ

ស្រសុកច្តូវាៃតនែកជ ួេខុចៃំៃួោ៉ា ងមច្ចើៃ
៣ច្កុេ ៃិងេិៃតចិជាង២ច្កុេ

❖ ច្កុេមបឡាច្តូវម ៀបចោំចម់ោយតឡក
❖ ច្កុេៃីេយួៗអាចាៃបគុ្គលិកមច្ចើៃជាាន ក់
❖ អាចមច្រើច្ាសប់គុ្គលិកកចិចសៃាសច្ាបក់្ខ ង្ក ពត័ា៌ៃ ឯកា  ៃិងៃីតយៃកលូកេម
❖ ក្ខ ចាតត់ាងំបគុ្គលិកមធវើមឡើងមោយមសចកតសីមច្េច បស ់ដ្ឋបាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ
❖ ក្ខ ម ៀបចបំគុ្គលិកទងំមៃេះច្តូវមចៀសវាងោចខ់ាតៃវូបញ្ជា ទនំាសន់លច្រមោជៃ។៍ 

អាចម ៀបចបំុគ្គលិកនតលម់សវាចលត័
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✓ ដ្កឹនា ំចាតផ់្ចង េួមលើសកេមភាពច្រចានំងៃ
✓ ធានាថា បុគ្គលិកមោ ពតាេច្កេសីលធេ ៌មពលមវលា ៃិង មបៀប

 បបមធវើក្ខ ង្ក តដ្លបាៃកណំ្ត់
✓ អប ់ ំហ្វឹកហាតដ់្លបុ់គ្គលិក ៃិងតបងតចកភា កចិចជៃូបគុ្គលិ
✓ សហ្ក្ខ  សច្េបសច្េួលជាេយួក្ខ .ិពាកព់ៃ័ធកនុងក្ខ នតលម់សវា
✓ សច្េបសច្េួលមោេះស្រាយបញ្ជា ជៃូច្រជាពល ដ្ឋ
✓ ជ ំញុ សហ្ក្ខ កនុងក្ខ ច្រេូល ៃិងមធវើបចចុរបៃនភាពទៃិនៃយ័
✓ ដ្កឹនាកំ្ខ ម ៀបចនំសពវនាយពត័ា៌ៃនានាពាកព់ៃ័ធ
✓ មលើកមោបលជ់ៃូអភបិាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ កនុងក្ខ ពិៃិតយ ៃិងតក

សច្េួលៃីតវិធិនីៃក្ខ នតលម់សវា
✓ ម ៀបចផំ្នៃក្ខ សកេមភាព ៃិងងវកិ្ខច្រចាឆំ្ន ំ
✓ ម ៀបចផំ្នៃក្ខ បុគ្គលិក ៃិងលកាខណ្ឌ ក្ខ ង្ក បុគ្គលិក
✓ ម ៀបច ំបាយក្ខ ណ៍្ជាមទៀងទតត់ាេមោលក្ខ ណ៍្កណំ្ត់

មតើច្រធាៃ
ក្ខ .ិាៃតួ
នាទ ីភា កចិច

អវីខ លេះ?

តនួាទ ីបសច់្រធាៃក្ខ .ិច្ចក តតេយួ
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✓ ជយួច្រធាៃកនុងក្ខ ចាតផ់្ចង ៃិងសច្េបសច្េួលកចិចក្ខ ច្រចានំងៃ
✓ មលើកមោបល ់ៃិងរាយក្ខ ណ៍្ជៃូច្រធាៃមលើកចិចក្ខ ង្ក តដ្លបាៃ

តបងតចងឱ្យទទលួខសុច្តូវ
✓ ជៃំសួច្រធាៃកនុងក ណី្ច្រធាៃអវតដាៃតាេក្ខ ច្រគ្លសិ់ទ ធ ិ 
✓ ជយួសច្េបសច្េួល មោេះស្រាយបញ្ជា នានាជៃូច្រជាពល ដ្ឋ
✓ ចលូ េួម ៀបចផំ្នៃក្ខ សកេមភាព ៃិងងវកិ្ខច្រចាឆំ្ន ំ
✓ ចលូ េួម ៀបចផំ្នៃក្ខ តច្េូវក្ខ បុគ្គលិក ៃិងលកាខណ្ឌ ក្ខ ង្ក 

 បសបុ់គ្គលិកកនុងក្ខ ោិលយ័ច្ចកមចញចលូតតេួយ
✓ ជយួច្រធាៃកនុងក្ខ ម ៀបច ំបាយក្ខ ណ៍្
✓ បំមពញកចិចក្ខ មនសងមទៀត តាេក្ខ ច្រគ្លភ់ា កចិចពីច្រធាៃ

ក្ខ ោិលយ័ច្ចកមចញចលូតតេយួ។

មតើអៃុ
ច្រធាៃក្ខ .ិ
ាៃតនួាទី
ភា កចិចអវី

ខ លេះ?

តនួាទ ីបសអ់ៃចុ្រធាៃក្ខ .ិច្ចក តតេយួ
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✓ មធវើបដ្សិណ្ឋឋ  កចិចាវ គ្េៃច៍្រជាពល ដ្ឋ
✓ នតលព់ត័ា៌ៃអំពីមសវា ដ្ឋបាលៃិងក្ខ នតលម់សវា បស ់ដ្ឋបាល ច្កុង 

ស្រសុក ខណ្ឌ  ៃិងពត័ា៌ៃពាកព់ៃ័ធមនសងមទៀត
✓ តណ្នាចំ្រជាពល ដ្ឋមៅក្ខៃក់តៃលង ឬបញ្ា  នតលម់សវា
✓ នតលព់ាកយមសែើសុំ ៃិងសំណំុ្ឯកា ភាា បជ់ៃូអនកមសែើសុំមសវា
✓ ពៃយលផ់្ណ្នា ំឬជយួបំមពញពាកយមសែើសុំ ៃិងឯកា ពាកព់ៃ័ធ

ចមំពាេះអនកពុំមចេះអកស  ឬាៃពិក្ខ ភាព
✓ នសពវនាយពត័ា៌ៃពាកព់ៃ័ធៃឹងក្ខ នដលម់សវា ដ្ឋបាល បស់

ក្ខ ោិលយ័ច្ចកមចញចលូតតេួយ តាេ យៈខតិបណ័្ណ បណ័្ណ 
នសពវនាយ ទ ូសព័ទ អុីផ្េ៉ាល មគ្ហ្ទពំ ័ បណ្ឋត ញា ពត័ា៌ៃ ប
ណ្ឋត ញទនំាកទ់ៃំងសងគេនានា ៃិងេមធាបាយមនសងៗមទៀត

មតើច្កុេ
ទទលួបៃទុក
ពត័ា៌ៃ

ាៃតនួាទី
ភា កចិចអវី

ខ លេះ?

ច្កុេទទលួបៃទុកក្ខ ង្ក ពត័ា៌ៃ
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✓ ទទលួ ៃិងពិៃិតយពាកយមសែើសុំៃិងសំណំុ្ឯកា ភាា ប់
✓ នដលព់ត័ា៌ៃអំពីភាពច្តឹេច្តូវ ៃិងចណុំ្ចខ វេះខាតនៃពាកយមសែើសុំ 
✓ បញ្ចូ លទៃិនៃយ័មសែើសុំមសវាមៅកនុងច្រពៃ័ធច្គ្បច់្គ្ងទៃិនៃយ័
✓ មចញបង្កា ៃន់ដ្ទទលួពាកយមសែើសុំមសវា
✓ នដលល់ទ ធនលសមច្េចអំពីក្ខ នតលម់សវាជៃូអនកមសែើសុំមសវា
✓ នដលព់ត័ា៌ៃអំពីចណំ្ឋតក់្ខ មលើសំណំុ្ឯកា មសែើសុំមសវា កនុង

ក ណី្ផ្ដ្លាៃក្ខ ាកស ួពត័ា៌ៃពីអនកមសែើសុំមសវា
✓ ម ៀបច ំបាយក្ខ ណ៍្អំពីលទ ធនលនៃក្ខ នដលម់សវាជៃូច្រធាៃ

ក្ខ ោិលយ័ច្ចកមចញចលូតតេយួតាេមោលក្ខ ណ៍្កណំ្ត់

មតើច្កុេ
ទទលួបៃទុក

ទទលួ
ច្រគ្លឯ់ក
ា ាៃតួ
នាទ ីភា កចិច

អវីខ លេះ?

តនួាទ ីបសច់្កុេទទលួ ច្រគ្លឯ់កា 
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✓ ទទលួក្ខ មសែើសុំមសវាបញ្ជា កម់លើឯកា ងតចេលងតាេចាបម់ដ្ើេ 
ៃិងក្ខ មសែើសុំមចញមសចកតចីេលងឯកា អច្តាៃកុលូោឋ ៃ

✓ បញ្ាូ ៃសំណំុ្ឯកា មសែើសុំបញ្ជា កម់លើឯកា ងតចេលងតាេចាប់
មដ្ើេតដ្លបាៃពិៃិតយ ចួជៃូអនកាៃសិទ ធសិមច្េច

✓ បញ្ាូ ៃសំណំុ្ឯកា មសែើសុំមចញមសចកតចីេលងឯកា 
អច្តាៃកុលូោឋ ៃជៃូបុគ្គលិកទទលួបៃទុកក្ខ ង្ក អច្តាៃកុលូោឋ ៃ

✓ ទកុោក ់ៃិងតង កាឯកា តដ្លបាៃមធវើមសចកតបីញ្ជា ក ់ចួ
✓ មធវើ បាយក្ខ ណ៍្ជៃូច្រធាៃក្ខ ោិលយ័ច្ចកមចញចលូតតេយួ

តាេក្ខ កណំ្ត់

មតើច្កុេ
ទទលួបៃទុក
ៃីតាៃកុលូ
កេមាៃតួ

នាទ ីភា កចិច
អវីខ លេះ?

ច្កុេទទលួបៃទុកក្ខ ង្ក ៃីតាៃកុលូកេម
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✓ ទទលួច្ាកក់នច្េមសវាពីអនកមសែើសុំមសវាមោយមចញបង្កា ៃន់ដ្បង ់
ច្ាកម់ៅតាេតនេលមសវាតដ្លបាៃកណំ្ត់

✓ បញ្ាូ ៃពាកយមសែើសុំ ៃិងសំណំុ្ឯកា ភាា បជ់ៃូច្រធាៃក្ខ ោិលយ័
✓ ទកុោក ់ៃិងតង កាបង្កា ៃន់ដ្បងច់្ាកស់្រសបតាេមោលក្ខ ណ៍្ ៃិង

ៃីតវិធិកីណំ្ត់
✓ ទកុោក ់តង កា ៃិងធានាសវុតថភិាពាចច់្ាកផ់្ដ្លទទលួបាៃពី

ក្ខ នដលម់សវាស្រសបតាេមោលក្ខ ណ៍្ ៃិងៃីតវិធិផី្ដ្លបាៃកណំ្ត់
✓ បងច់ណូំ្លតដ្លទទលួបាៃេកពីក្ខ នដលម់សវា ដ្ឋបាលតាេមោល

ក្ខ ណ៍្ ៃិងៃីតវិធិផី្ដ្លបាៃកណំ្ត់
✓ ម ៀបច ំបាយក្ខ ណ៍្អំពីចៃំៃួមសវា ៃិងចណូំ្លមសវាជាមទៀងទត់

តាេមោលក្ខ ណ៍្កណំ្ត់

មតើច្កុេ
ទទលួបៃទុក
ក្ខ ង្ក 

មបឡាាៃ
តនួាទ ីភា 
កចិចអវីខ លេះ?

ច្កុេទទលួបៃទុកក្ខ ង្ក មបឡា
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មតើច្តវូ
ម ៀបចំ

បុគ្គលិកតនែក
ជ ួមច្ក្ខយ
ោ៉ា ងដ្ចូេ្

មតច?

តនែកជ ួមច្ក្ខយច្តូវសថិតមច្ក្ខេក្ខ ច្គ្បច់្គ្ង ៃិងក្ខ ទទលួខសុច្តូវ បស់
ច្រធាៃក្ខ ោិលយ័ពាកព់ៃ័ធចណុំ្េះ ដ្ឋបាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ ាេីៃីេួយៗ

❖ ច្រធាៃក្ខ .ិអាចចាតត់ាងំបគុ្គលិកាៃសេតថភាព ៃិងជំនាញចាសល់ាសឱ់្យទទលួ
បៃទុកនតលម់ោបលប់មចចកមទសតាេវសិយ័េយួ ឬមច្ចើៃ តាេ យៈមសចកតសីមច្េច
 បស ់ដ្ឋបាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ

❖ ច្រធាៃក្ខ .ិ គ្ជឺាអនកក្ខ ទទលួខសុច្តូវមលើក្ខ អៃវុតតក្ខ ង្ក  បសប់គុ្គលិកតដ្លបាៃ
ចាតត់ាងំមនាេះតាេៃីតវិធិ ីៃិងតាេមពលមវលាតដ្លបាៃកណំ្តជ់ាធ ាៃ

❖ បគុ្គលិកតដ្លបាៃចាតម់ៃេះច្តូវមធវើរាយក្ខ ណ៍្ជាច្រចាអំំពីលទ ធនល ៃិងបញ្ជា
ច្រឈេពាកព់ៃ័ធៃឹងក្ខ បមំពញក្ខ ង្ក  បសខ់ លៃួជៃូច្រធាៃក្ខ ោិលយ័ាេី

❖ ច្រធាៃក្ខ .ិច្ចក.តត១ាៃសិទ ធរិាយក្ខ ណ៍្ជៃូច្រធាៃក្ខ .ិពាកព់ៃ័ធអំពីភាពយឺតោ៉ា វ 
ឬភាពេៃិច្រច្កតនីៃក្ខ អៃវុតតក្ខ ង្ក  បសប់គុ្គលិកតដ្លច្តូវបាៃចាតត់ាងំមនាេះ

❖  ដ្ឋបាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ អាចកណំ្តប់គុ្គលិកតនែកជ ួមច្ក្ខយឱ្យេកបមំពញក្ខ ង្ក ជា
ច្រចាមំៅក្ខ .ិច្ចក.តត១ ឬឱ្យមៅបមំពញក្ខ ង្ក មៅតាេក្ខ .ិាេី

ចមំពាេះច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ តដ្លកពំងុមច្រើច្ាសបុ់គ្គលិក បសច់្កសងួពាកព់ៃ័ធច្តូវ៖
សច្េបសច្េួលមនទ បគុ្គលិកមនាេះ  កបគុ្គលិកេកជំៃសួឬ
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មតើាៃក្ខ ោិលយ័ណ្ឋខលេះចណុំ្េះ
 ដ្ឋបាលច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ តដ្ល
ទទលួខសុច្តូវតនែកជ ួមច្ក្ខយ?



រដ្ឋបាលស្រុក៖ ការយិាល័យពាក់ព័ន្ធចំនួ្ន្០៦គ៖ឺ 
១.ការយិាល័យរដ្ឋបាល ន្ងិហរិញ្ញវត្ថុ៖ សេវាសចញសេចកតីចម្លងឯកសារអត្រានុ្កូលដ្ឋឋ ន្។ 
២.ការយិាល័យអប់រ ំយុវជន្ ន្ងិកឡីា៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយអប់រ ំយុវជន្ ន្ិងកីឡា។ 
៣.ការយិាល័យសរៀបចដំដ្ន្ដ្ ីន្គរូបន្យីកម្ម េំណង់ ន្ងិភូម្បិាល៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយ 

ភូម្ិបាល ន្ិងេំណង់ 
៤.ការយិាល័យកេិកម្ម ធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិន្ងិបរសិាថ ន្៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយកេិកម្ម រុកាា

ត្របមាញ់ សន្សាទ ន្ិងបរសិាថ ន្។
៥.ការយិាល័យសេដ្ឋកចិច ន្ងិអភវិឌ្ឍន៍្េហគម្ន៍្៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយដរ ៉ែ ថាម្ពល ឧេាហ

កម្ម េិបបកម្មពាណិជជកម្ម សទេចរណ៍ សាធារណការន្ិងដ្ឹកជញ្ជូ ន្ ន្ិងសេវាចាក់បសំពញ
អាចម៍្ដ្ី

៦. ការយិាល័យេងគម្កចិចន្ងិេុខុមាលភាពេងគម្៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយវបបធម៌្ន្ងិវចិតិ្រត្េិល ្
បៈ េុខាភិបាល ធម្មការន្ិងសាេនា ន្ិងវេ័ិយការងារ។
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រដ្ឋបាលស្កុង៖ ការយិាល័យពាក់ព័ន្ធចំនួ្ន្០៦គ៖ឺ 
១. ការយិាល័យរដ្ឋបាល ន្ងិហរិញ្ញវត្ថុ៖ សេវាសចញសេចកតីចម្លងឯកសារអត្រានុ្កូលដ្ឋឋ ន្
២. ការយិាល័យអប់រ ំយុវជន្ ន្ងិកឡីា៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយអប់រ ំយុវជន្ ន្ិងកីឡា
៣. ការយិាល័យសរៀបចដំដ្ន្ដ្ ីន្គរូបន្យីកម្ម េំណង់ ន្ងិភូម្បិាល៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយ 

ភូម្ិបាល ន្ិងេំណង់ 
៤. ការយិាល័យសាធារណការ ដ្កឹជញ្ជូ ន្ អនាម័្យ បរសិាថ ន្ ន្ងិេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ៖ 

សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយសាធារណការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ជូ ន្ បរសិាថ ន្
៥. ការយិាល័យសេដ្ឋកចិច ន្ងិអភវិឌ្ឍន៍្េហគម្ន៍្៖សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយដរ ៉ែ ថាម្ពល 

ឧេាហកម្ម េិបបកម្ម ពាណិជជកម្ម សទេចរណ៍ កេិកម្ម រុកាា ត្របមាញ់ន្ិងសន្សាទ ន្ិង
សេវាចាក់បំសពញអាចម៍្ដ្ី

៦. ការយិាល័យេងគម្កចិចន្ងិេុខុមាលភាពេងគម្៖សេវាកនុងវេ័ិយវបបធម៌្ន្ងិវចិតិ្រត្េិលបៈ 
េុខាភិបាល ធម្មការន្ិងសាេនា ន្ិងវេ័ិយការងារ។
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រដ្ឋបាលខណ្ឌ៖ រមួ្មាន្ការយិាល័យពាក់ព័ន្ធចនួំ្ន្០៦គ៖ឺ 
១. ការយិាល័យរដ្ឋបាល ន្ងិបុគគលិក៖ សេវាសចញសេចកតីចម្លងឯកសារអត្រានុ្កូលដ្ឋឋ ន្ 
២. ការយិាល័យអប់រ ំយុវជន្ ន្ងិកឡីា៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយអប់រ ំយុវជន្ ន្ិងកីឡា 
៣. ការយិាល័យសរៀបចដំដ្ន្ដ្ ីន្គរូបន្យីកម្ម េំណង់ ន្ងិភូម្បិាល៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិ

យភូម្ិបាល ន្ិងេំណង់ 
៤. ការយិាល័យសាធារណការ ដ្កឹជញ្ជូ ន្ អនាម័្យ បរសិាថ ន្ ន្ងិេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ៖

សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយសាធារណការ ដ្ឹកជញ្ជូ ន្ ន្ិងបរសិាថ ន្
៥. ការយិាល័យសេដ្ឋកចិច ន្ងិអភវិឌ្ឍន៍្េហគម្ន៍្៖ សេវារដ្ឋបាលកនុងវេ័ិយដរ ៉ែ ថាម្ពល 

ឧេាហកម្ម េិបបកម្ម ពាណិជជកម្ម សទេចរណ៍ កេិកម្ម រុកាា ត្របមាញ់ន្ិងសន្សាទ ន្ិងសេ
វាចាក់បំសពញអាចម៍្ដ្ី

៦. ការយិាល័យេងគម្កចិចន្ងិេុខុមាលភាពេងគម្៖ សេវាកនុងវេ័ិយវបបធម៌្ន្ងិវចិតិ្រត្េិលបៈ 
េុខាភិបាល ធម្មការន្ិងសាេនា ន្ិងវេ័ិយការងារ។

19

៣. ការង្រៀបរំបុគគលិក (ត)
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៤.ង្សរក្ីសង្ងេបង្មង្រៀនទី៣

១. តនួាទកី្ខ .ិច្ចក គ្នឺតលម់សវា ដ្ឋបាល

២. ក្ខ នតលម់សវាក្ខ .ិច្ចក ាៃជ ួេខុ ៃិងមច្ក្ខយ

៤. ជ ួមច្ក្ខយទទលួខសុច្តូវតនែកបមចចកមទស

៣. ជ ួេខុ ទទលួខសុច្តូវមលើក្ខ ង្ក  ដ្ឋបាល

៥. ជ ួេខុស្រសុក៖២-៣ច្កុេ 
ជ ួេខុច្កុង ៃិងខណ្ឌ ៖ ៣-៤ច្កុេ

៦. ជ ួេខុមច្ក្ខេច្រធាៃក្ខ .ិច្ចក ៃិងជ ួមច្ក្ខយ
មច្ក្ខេច្រធាៃក្ខ .ិពាកព់ៃ័ធ

៧. បគុ្គលិកជ ួមច្ក្ខយអាចទទលួបៃទុកមលើ១ ឬ
មច្ចើៃវសិយ័

៨. បគុ្គលិកជ ួមច្ក្ខយអាចមធវើក្ខ ជាច្រចាមំៅ
ក្ខ ចិ្ចក ឬមៅក្ខ .ិាេី

៩. ច្រធាៃក្ខ .ិច្ចកាៃសិទ ធរិាយក្ខ ណ៍្អំពី
ក្ខ បមំពញក្ខ ង្ក  បសប់គុ្គលិកជ ួមច្ក្ខយ

១០. ច្កុង ស្រសុក ខណ្ឌ ច្តូវសច្េប
សច្េួលក្ខ មនទ បគុ្គលិកមតើអនកបាៃ

ម ៀៃចណុំ្ច
សំខាៃអ់វីខ លេះពី
មេម ៀៃមៃេះ?



១. ដននកជួរមុ្ខនន្ការយិាល័យត្រចកសចញចូលដត្មួ្យមាន្តួ្នាទ ីន្ងិភារកចិច៖
ក. នតល់ព័ត៌្មាន្ ទទួលពាកយសេនីេុំ ទទួលត្របាក់កនត្រម្ ចុុះពិន្ិត្យទីាងំអាជីវកម្ម
ខ. នតល់ពាកយសេនីេុំ បំសពញពាកយសេនីេុំ ពិន្ិត្យបញ្ជជ ក់បសចចកសទេ នលិត្អជាញាប បណណ
គ. នតល់ព័ត៌្មាន្ នតល់ន្ិងទទួលពាកយសេនីេុំ ទទួលត្របាក់កនត្រម្ នតល់លទធនលេសត្រម្ច
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៤.ង្សរក្ីសង្ងេបង្មង្រៀនទី២ 

ច ូមច្ជើស
ម ើសយកចំ
មឡើយច្តឹេ
ច្តូវេយួ ២. ការសរៀបចបុំគគលិកេត្រមាប់ដននកជួរមុ្ខការ.ិត្រចកនន្រដ្ឋបាលត្រេកក៖

ក. (១)ត្រកកម្ព័ត៌្មាន្ ត្របគល់ ទទួលឯកសារ (២)ត្រកកម្សបឡា (៣)ត្រកកម្ន្ីត្ននុ្កូលកម្ម
ខ. (១)ត្រកកម្ព័ត៌្មាន្ (២) ត្របគល់ ទទួលឯកសារ (៣) ត្រកកម្នី្ត្ននុ្កូលកម្ម
គ. (១)ត្រកកម្ព័ត៌្មាន្ (២) ត្រកកម្ត្របគល់ ទទួលឯកសារ (៣)ត្រកកម្សបឡា (៤)ត្រកកម្ន្ីត្ន

នុ្កូលកម្ម

៣.ការសរៀបចបុំគគលិកេត្រមាប់ដននកជួរសត្រកាយការ.ិត្រចកនន្រដ្ឋបាលត្រកកង៖
ក. ត្របធាន្ការយិាល័យពាក់ព័ន្ធនន្រដ្ឋបាលត្រកកងសចញសេចកតីេសត្រម្ចចាត់្ាងំម្ន្តន្តីរបេ់ខលួន្
ខ. បុគគលិកជួរសត្រកាយទងំអេ់ត្រត្ូវម្កបំសពញការងារសៅការ.ិត្រចក.ដត្១
គ. ការេសត្រម្ចរបេ់អភិបាលត្រកកង ដនែកាម្េំសណីរបេ់ត្របធាន្ការយិាល័យសាម្ី
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1

សូមស្វា គមន៍

វគគបណ្ត ុះបណ្្តលគ្គូបង្គគ ល

ស្ីពីង្ោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាល

តាមការិយាល័យគ្រកង្រញរូលតតមួយ

ននរដ្ឋបាលគ្កតង គ្សតក ខណឌ



2

ង្មង្រៀនទ៤ី៖នីតិវិធីផ្ល្់ង្សវារដ្ឋបាលតាមការិយាល័យគ្រកង្រញរូលតតមួយ

១. គោលបំណង
២. ជំហានសំខាន់ៗ ននការផ្តល់គសវារដ្ឋបាល
៣. ដ្គំណើ រការតាមជហំាននមីយួៗ
៤. គសចក្តសីបគងេបគមគរៀន



១. ង្ោលបំណង

ចងុបញ្ច បន់ៃមេម ៀៃមៃេះសិក្ខា ក្ខេៃឹងអាចម ៀបរាប់ ៃិងពៃយលប់ក
ស្រាយអំពី៖
➢ ជំហាៃសំខាៃច់ៃំៃួ៦កនុងក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលតាេក្ខ .ច្ចក.តែ១
➢ ដ្មំ ើ  ក្ខ ផ្តលម់សវា ដ្ឋបាលតាេជំហាៃៃីេយួៗ

3



២. ជំហានសំខាន់ៗននការផ្ល់្ង្សវារដ្ឋបាល

4

មែើក្ខ ផ្តល ់
មសវាតាេក្ខ ិ
.ច្ចក.តែ១ 
ច្ែវូអៃវុែត
តាេជំហាៃអវី

ខ្ លេះ?

១. ការផ្តល់ព័ត៌មាន 
និងពាក្យស្នើ្  ុំស្វា

២. ការទទលួពាក្យ
ស្នើ្  ុំស្វា

៣.ការបង់ក្ម្រៃស្វា
រដ្ឋបាលវា

៦.ការផ្តល់លទធផ្ល
្សរៃច 

៤.ការពិនិតយ និងការផ្ដល់
សោបល់បសចេក្សទ្

៥.ការពនិតិយ នងិការ
្សរៃច

ក្របខណ្ឌ ពេលពេលា 
រំណ្ត់ពោយក្រងុ

ក្ររុ ខណ្ឌ



៣. ដ្ំង្ណើរការតាមជំហាននីមួយៗ

5

មែើច្ែូវមាៃ
កចិចដ្មំ ើ  
ក្ខ អវីខ្ លេះកនងុ
ជំហាៃទ១ី

ជុំហានទើ១. ការផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាក្យស្នើ្  ុំស្វា

ម្វើបដ្សិណ្ឋឋ  កចិចាវ គេៃរ៍ាកទ់ាកជ់ាេយួច្រជាពល ដ្ឋ
េកទទលួមសវា 

ផ្តលព់ែ័ម៌ាៃ ផ្តលព់ាកយមសនើសុំ ៃិងឯកា ភ្ជា ប ់
ច្ែេឹច្ែវូ ចាសល់ាសខ្ ល ីាយយយល់ ឥែគែិនលល

ពៃយល ់ៃិងជយួបំមពញពាកយមសនើសុំ (ក  ីេិៃមចេះ
អកស  ឬពិក្ខ ភ្ជព) ឥែគែិនលល

ត នឱំ្យមៅក្ខៃប់ញ្ា  ទទលួច្រគលឯ់កា 

មសវាៃីែាៃកុលូកេម៖  លែចេលងឯកា  មលើស
ចៃំៃួច្ែវូក្ខ ១ចាប ់ៃិងឯកា ចាបម់ដ្ើេ

មសវាអច្តាៃកុលូដ្ឋឋ ៃ៖  ឯកា ចាបម់ដ្ើេ ៃីែាៃកុលូកេម



ៃីែាៃកុលូដ្ឋឋ ៃ

ច្រគល ់ទទលួឯកា 
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មែើច្ែូវមាៃ
កចិចដ្មំ ើ  
ក្ខ អវីខ្ លេះ
កនុងជំហាៃ
ទ២ី

២. ការទទលួពាក្យស្នើ្  ុំស្វា

ពិៃិែយភ្ជពមពញមលញ ច្ែឹេច្ែូវ ៃិងចាសល់ាស់

ពិៃិែយភ្ជពច្គបច់្ាៃ ់ៃិងច្ែឹេច្ែូវនៃសំ ំុឯកា 

៣. ដ្ំង្ណើរការតាមជំហាននីមួយៗ (ត)

✓ មសវាៃីែាៃកុលូកេម៖ 
❑ មចញបាយា ៃន់ដ្ទទលួពាកយជៃូអនកមសនើសុំមសវា 
❑ ពិៃិែយ មផ្ទៀងផ្ទទ ែ ់មដ្ើេបដី្ឋកជ់ៃូអនកមាៃសិទិ ធ សមច្េច

✓ មសវាអច្តាៃកុលូដ្ឋឋ ៃ ៖ 
❖ មចញបាយា ៃន់ដ្ទទលួពាកយជៃូអនកមសនើសុំមសវា 
❖បញ្ាូ ៃឯកា មៅបគុគលិកទទលួបៃទុកអច្តាៃកុលូដ្ឋឋ ៃច្កងុ ស្រសកុ ខ្   

✓ មបាេះច្តាចលូមលើពាកយមសនើសុំ ចេុះមលខ្ ៃិងចេុះក្ខលប មិចេទ
✓ចេុះកនុងមសៀវមៅកែច់្តាលិខ្ែិចលូ ឬមច្រើច្រពៃ័ធកែច់្តាទៃិនៃយ័
✓ ម ៀប ច ំ ក ំែ ់បាយា ញ  លិខ្ែិ ចលូ
✓ មចញ បាយា ៃន់ដ្ ទទលួពាកយមសនើសុំ 
✓បញ្ាូ ៃសំ ំុឯកា មសនើសុំមសវាមៅបញ្ា  មបឡា។ 



មបឡា

7

មែើច្ែូវមាៃ
កចិចដ្មំ ើ  
ក្ខ អវីខ្ លេះ
កនុងជំហាៃ
ទ៣ី

៣.ការបង់ក្ម្រៃស្វារដ្ឋបាល

✓តផ្ែកមលើបាយា ៃន់ដ្ទទលួពាកយ
✓មផ្ទៀែផ្ទទ ែត់ារាកនច្េមសវា
✓មចញបាយា ៃន់ដ្បងច្ាក់

៣. ដ្ំង្ណើរការតាមជំហាននីមួយៗ (ត)

✓បងា់ចច់្ាក់
✓េលូរបទាៃបច័្ែ

✓ មផ្ទ ច្ាកត់ាេច្រពៃ័ធ្ នា  
✓ មផ្ទ ច្ាកត់ាេភ្ជន កា់យ មផ្ទ ច្ាក់

✓ទទលួបាយា ៃន់ដ្បងច់្ាកដ់ដ្ល
មចញមដ្ឋយ្នា  ឬភ្ជន កា់យ 
ផ្តលម់សវាមផ្ទ ច្ាក់
✓កបិភ្ជា បជ់ាេយួសំ ំុឯកា 
✓លែចេលង១ចាបទ់កុ

បញ្ាូ ៃឯកា មៅច្រធាៃក្ខ .ិច្ចកតែ១ មដ្ើេប ី
តបងតចកមៅជ ួមច្ក្ខយយ៉ា ងយ ូ៤មមា៉ា ង

មសវាៃីែាៃកុលូកេម ៃិងមសវា
អច្តាៃកុលូដ្ឋឋ ៃបញ្ាូ ៃឯកា 

ៃីែាៃកុលូកេម អច្តាៃកុលូដ្ឋឋ ៃ 

រំុលុយពក្ៅបន្ថែម



8

មែើច្ែូវមាៃ
កចិចដ្មំ ើ  
ក្ខ អវីខ្ លេះ
កនុងជំហាៃ
ទ៤ី

៤.ការពនិតិយ និងការផ្ដល់សោបល់បសចេក្សទ្

✓ពិៃិែយ ៃិងផ្តលម់យបល
តផ្នកបមចចកមទសមលើពាកយមសនើ
សុំ  មដ្ឋយអៃមុលាេតាេ
ច្កបខ្ ័ មពលមវលាតដ្ល
បាៃក ំែ់

៣. ដ្ំង្ណើរការតាមជំហាននីមួយៗ (ត)

✓ច្ែូវអៃវុែតមៅតាេតបបបទ ៃិង
ៃីែវិ ិ្ ដីដ្លបាៃក ំែម់ដ្ឋយ
មសចកតដី ន ំឬមាលក្ខ  ៍
ត នបំមចចកមទសជា្ មាៃ

លិខ្ែិអៃញុ្ញា ែ  បាយក្ខ  ៍

ក  ីខ្ លេះច្ែូវចេុះពិៃិែយដ្លទ់តីាងំ មដ្ឋយច្កុេក្ខ ាយ 

ក ំែប់ាយា ញម ឿង លិខ្ែិម្លើយែប 

ច្រធាៃក្ខ .ិច្ចក 
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មែើច្ែូវមាៃ
កចិចដ្មំ ើ  
ក្ខ អវីខ្ លេះ
កនុងជំហាៃ
ទ៥ី

៥.ការពនិតិយ និងការ្សរៃច

✓សំ ំុឯកា មសនើសុំ
មសវា ៃិងមសចកដចី្ពាង
លិខ្ែិអៃញុ្ញា ែ ឬ
អាជាា ប ណ ឬប ណ 
អៃញុ្ញា ែ ឬលិខ្ែិ
បញ្ញា ក ់ឬលិខ្ែិម្លើយ
ែប ច្ែូវដ្ឋកជ់ៃូមៅ
អភបិាលច្កុង ស្រសុក 
ខ្   ឬអនកមាៃសិទ ធិ
សមច្េចតាេ យៈ
នយក ដ្ឋបាលច្កុង 
ស្រសុក ខ្  ។

៣. ដ្ំង្ណើរការតាមជំហាននីមួយៗ (ត)

នយក ដ្ឋបាល

អនកមាៃសិទ ធសិមច្េច 

ច្រធាៃក្ខ .ិច្ចក 
ឯកា តដ្លពិៃិែយ
ៃិងសមច្េច ចួ ច្ែូវ
មច្រើច្ាសម់លខ្
មចញ ៃិងច្តា បស់
 ដ្ឋបាលច្កុង ស្រសុក 
ខ្   ៃិងបញ្ាុ ៃេក
ច្រធាៃក្ខ .ិច្ចក.
តែ១វញិ

ចំណ៖ំ រនុងររណី្ន្ែលនាយររងរែឋបាលក្តូេបាថ
ក្បគល់រិទ្ធិរពក្មច ក្តូេបញ្ជូ ថឯរសារពនាោះក្តង់
ផ្ទា ល់ពៅនាយររងរែឋបាលន្តមតង
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មែើច្ែូវ
មាៃកចិច
ដ្មំ ើ  
ក្ខ អវីខ្ លេះ
កនុង

ជំហាៃទ៦ី

៦.ការផ្តល់លទធផ្ល្សរៃច 

លិខ្ែិអៃញុ្ញា ែ ឬអាជាា ប ណ ឬប
 ណអៃញុ្ញា ែ ឬលិខ្ែិបញ្ញា ក ់ឬ

លិខ្ែិម្លើយែប

៣. ដ្ំង្ណើរការតាមជំហាននីមួយៗ (ត)

ច្រធាៃក្ខ .ិច្ចក ទទលួ ច្រគលឯ់កា 

✓សំ ំុឯកា 
មសនើសុំមសវា

តផ្នកជ ួមច្ក្ខយ

ចំណ៖ំ
❖ ររណី្ទ្ទ្លួលទ្ធផលរពក្មចមុថពេលរណំ្តក់្តេូជូថ

ែំណឹ្ងពៅអ្នរពរនរំុី
❖ ររណី្យតឺយ៉ា េ ឬមថិអាច រ៏ក្តេូព្វលិីខតិជូថែណឹ្ង
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៤.ង្សរក្ីសង្ងេបង្មង្រៀនទី៤

១.ក្ខ ផ្តលម់សវាតាេក្ខ .ិច្ចក.មាៃ៦ជំហាៃ

២.ជំហាៃទ១ី៖ ក្ខ ផ្តលព់ែ័ម៌ាៃ ៃិងពាកយមសនើសុំ 

៤.ទហំាៃទ៣ី៖ ក្ខ បងក់នច្េមសវា

៣.ជំហាៃទ២ី៖ ក្ខ ទទលួពាកយមសនើមសវា

៥.ជំហាៃទ៤ី ៖ ក្ខ ផ្តលម់យបលប់មចចកមទស

៦.ជំហាៃទ៥ី៖ ក្ខ សមច្េច

៧.ជំហាៃទ៦ី៖ ក្ខ ផ្តលល់ទ ធផ្លសមច្េច

៨.ច្កុង ស្រសុក ខ្  ច្ែូវក ំែម់ពលមវលាផ្តល ់
មសវាតាេច្រមភទៃីេយួៗ

៩.ច្ែូវម ៀបចឱំ្យមាៃពាកយមសនើសុំមសវាច្គប់
ច្ាៃ់

១០.ក្ខ ទា កនច្េបតៃែេជាអំមពើ
មលមើសចាប់មែើអនកបាៃ

ម ៀៃច ុំច
សំខាៃអ់វីខ្ លេះពី
មេម ៀៃមៃេះ?
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១. ការផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាក្យស ន្ើ្  ុំស្វា៖
ស វ្ើបដិ្្ណ្ឋឋ រកិ្ចេ ផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្តល់ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ ពនយល់
អុំពើការបុំសពញពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ ជួយបុំសពញពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ
(ក្រណើ ៃិនសចេះអក្សរ ឬពិការភាព)

២. ការទទលួពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស្វា៖
ការពិនិតយភាពរតឹៃរតូវ និងររប់រាន់ម្នឯក្សារ ការសបាេះរាចូល ការច េះ
សលខ និងកាលបរសិចេទ ការច េះក្ន ងស្ៀវសៅក្ត់រាលិខតិចូល និងការសរៀបចុំ
ក្ុំណត់បង្ហា ញលខិិតចូល ការសចញបង្ហា ន់ម្ដ្ទទួលពាក្យ និងការបញ្ជូ ន្ុំណ ុំ
ឯក្សារសៅបញ្ជ រសបឡា (ក្រណើ ស្វានើតាន កូ្លក្ៃម និងអរាន កូ្ល ឋ្ ន)

៣.ការបងក់្ម្រៃស្វារដ្ឋបាល៖
វ ិ្ ើសាស្ត ត្បង់ក្ម្រៃស្វា ការបញ្ជូ ន ុ្ំណ ុំ ឯក្សារសៅរបធានការ.ិ 
ការបញ្ជូ ន ុ្ំណ ុំ ឯក្សារសៅប រគលិក្ជួរសរកាយ (ក្រណើ ស្យ
ឡែក្្រមាប់ស្វានើតាន កូ្លក្ៃម និងអរាន កូ្ល ឋ្ ន)

៤.ការពិនិតយ និងការផ្ដល់សោបល់បសចេក្សទ្៖
ដ្ុំសណើ រពិនិតយ ផ្តល់សោបល់បសចេក្សទ្ាៃសពលសវលា និង
ស្ចក្តើឡណនុំ ការសរៀបចុំក្ុំណត់បង្ហា ញសរឿង ស្ចក្តើរពាង
លិខិតអន ញ្ញា ត ឬអាជ្ញា ប័ណណ បណព អន ញ្ញា ត និងការបញ្ជូ ន
ុ្ំណ ុំ ឯក្សារសៅរបធានការ.ិរចក្ សដ្ើៃបើចាត់ឡចងបនត

៥.ការពិនិតយ និងការ្សរៃច៖
▪ ការ្ក់្ឯក្សារស្នើ  ្ ុំស្វា និងស្ចក្ដើរពាងលិខិតអន ញ្ញា ត...ជូន
សៅអនក្មាន្ិទធិ្សរៃច ាៃរយៈនយក្រដ្ឋបាល

▪ ការសរបើរបា្់សលខសចញ និងរារប្់រដ្ឋបាលរកុ្ង រ្ុក្ ខណ 
▪ ការបញ្ជូ នឯក្សារ និងលិខិតអន ញ្ញា ត .....សៅរបធានការ.ិរចក្

៦.ការផ្តលល់ទធផ្ល្សរៃច ៖
▪ ការបញ្ជូ នលិខិតអន ញ្ញា ត ឬ....សៅឱ្យប រគលិក្ទទួល
របរល់ឯក្សារឡផ្នក្ជួរៃ ខ របរល់ជូនអនក្ស ន្ើ  ្ ុំស្វា

▪ ការបញ្ជូ ន ុ្ំណ ុំ ឯក្សារស ន្ើ  ្ ុំស្វាសៅឱ្យប រគលិក្ឡផ្នក្ជួរ
សរកាយទទួលបនទ ក្ាៃវ ិ្ ័យជុំនញនើៃួយៗ សដ្ើៃបើរក្ាទ 
ក្។

ស្ចក្តើ្សងេបដ្ុំសណើ រការផ្តល់ស្វាាៃជុំហាននើៃួយៗ

៤.ង្សរក្ីសង្ងេបង្មង្រៀនទី៤ (ត)
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៤.ង្សរក្ីសង្ងេបង្មង្រៀនទី៤ (ត) 

ច ូមច្ជើស
ម ើសយក
ចមំ ើយ
ច្ែឹេច្ែូវ
េយួ

២. ចុំសពាេះការ  ្ុំការបញ្ញជ ក្ស់លើឯក្សារថតចៃលងសតើប រគលិក្នើតយន កូ្ល ឋ្ នស វ្ើដូ្ចសៃតច៖
ក្. (១)ឡណនុំឱ្យបុំសពញពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ (២) ថតចៃលងឯក្សារឡដ្លស ន្ើបញ្ញជ ក្់ (៣) បញ្ជូ នសៅបង់របាក្់សៅបញ្ជ រសបឡា
ខ. (១)ឡណនុំឱ្យបុំសពញពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ (២) ថតចៃលងឯក្សារឡដ្លស ន្ើបញ្ញជ ក្់ (៣) បញ្ជូ នសៅប រគលិក្ទទួលបនទ ក្

អរាន កូ្ល ឋ្ ន
រ. (១)សចញបង្ហា ន់ម្ដ្ទទួលពាក្យ (២) ឡណនុំឱ្យបង់របាក្់សៅសបឡា (៣) ពិនិតយ សផ្ទៀងផ្ទទ ត់ និង្ក្់ជូនអនក្មាន

្ិទធិ្សរៃច

៣.សតើការពិនិតយបសចេក្សទ្សលើការស្នើ្  ុំស្វារដ្ឋបាលរតូវស វ្ើដូ្ចសៃតច៖
ក្. (១) បសងាើតរកុ្ៃការង្ហរច េះពិនិតយទើាុំង (២) ស វ្ើរបាយការណ៍បសចេក្សទ្ (៣) ក្ុំណតប់ង្ហា ញសរឿង  
ខ. (១) ពិនិតយលក្េណៈបសចេក្សទ្ (២) ស វ្ើក្ុំណតប់ង្ហា ញ (៣) ្ក្ជូ់នរបធានការ.ិពិនិតយ្សរៃច 
រ. (១) រកុ្ៃការង្ហរច េះពិនិតយទើាុំង (២) ស វ្ើរបាយការណ៍បសចេក្សទ្ (៣) ក្ុំណតប់ង្ហា ញសរឿង (៤) 
សរៀបចុំស្ចក្តើរពាងលិខិតអន ញ្ញា ត (៥) ្ក្់្ ុំណ ុំ ឯក្សារជូនរបធានការ.ិរចក្.ឡត.១

១. សពលរបជ្ញពលរដ្ឋៃក្រក្ស្វាពើការ.ិរចក្.ឡត.១ សតើប រគលកិ្ទទលួបនទ ក្ព័ត៌មានរតវូស្វើដូ្ចសៃតច៖
ក្. ផ្តល់ពត័ម៌ាន ផ្តល់ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស្វា និងឡណនុំឱ្យសៅបញ្ជ រទទួល របរលឯ់ក្សារ
ខ. ផ្តល់ពត័ម៌ាន ផ្តល់ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស្វា និងឡណនុំឱ្យសៅជួបប រគលិក្ជួរសរកាយសដ្ើៃបើបុំសពញពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ
រ. សាវ រៃន ៍ផ្តល់ពត័ម៌ាន ផ្តល់ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស្វា ពនយល់ការបុំសពញពាក្យស ន្ើ និងឡណនុំឱ្យសៅបញ្ជ រ
ទទួល របរល់ឯក្សារ
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