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ថវិការម្ម វិ ី
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3

ផ្នែរទី ១

ទិដ្ឋភាពទូសៅននថវិការម្ម វិ ី



១.១. សសច្រដីសនដើម្

4

• ថវិកាកម្មវធិី គឺជាផ្នែកម្ួយដ៏សំខាន់ននកម្មវិធកំីផ្ែទម្ម្ង់ការម្គបម់្គង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ

• ម្កសួងចំនួន ៧ ម្ត្ូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងថវកិាកម្មវធិី ចាប់តំងពី

ឆ្ែ ំ២០០៧ និងឆ្ែ ំ២០០៨ បានបផ្នថម្ម្កសងួការងារ និងបែុ្ុះបណ្្ដល្

 វិជាជ ីីវៈ ម្យួ ទតត្ 

• ម្កសួង សដឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ /គែៈកម្មម ធិការដកឹនំការងារផ្កទម្ម្ង់ 

ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ បាន និងកំពុង ស្ែឲ្យម្មនការពម្ងងឹ

និងពម្ងីកថវិកាកម្មវធិបីផ្នថម្ ទតត្។



១.២. និយម្ន័យ
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• ជាការ រតបចំថវិកា ដាយផ្នែក ល្្កម្មវិធីចាស់លាស់  ដាយ ល្្យត្ប

 ៅនឹង ោល្បំែង ោល្ន ោបាយរបស់ម្កសួង

• ម្ត្ូវម្មនសូចនករសម្ិទិធកម្មសម្ម្មប់យនតការតម្ដាន ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

និងវាយត្នម្ល

• ម្ត្ូវអាចវាស់ផ្វង និង ធវ្របាយការែ៍ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ និងល្ទធនល្

ចុង ម្កាយ ៅតម្កម្មវិធីនីម្យួៗ

• ម្ត្ូវកំែត្់ឲ្យបានចាស់លាស់នូវធាត្ុចូល្ ផ្ដល្ម្មនចំណ្ដយចរនត

និងចំណ្ដយម្ូល្ធនសម្ម្មប់អនុវត្តច ងាោ ម្សកម្មភាព ។



• នារភាជ ប់ថវិកា ៅនឹង ោល្ន ោបាយអាទិភាពរបស់ម្កសងួ

សាថ ប័ន  ោល្ន ោបាយតម្ វិស័យ និង ោល្ន ោបាយ

របស់រាីរដាឋ ភិបាល្

• ផ្កល្ម្អគែ នយយភាពសាថ ប័ន  ដ្ម្បីស ម្ម្ចបាននូវល្ទធនល្ 

ផ្ដល្បាន ម្ោងទុក

• នតល្់ព័ត្៌ម្មន កាន់ផ្ត្ម្ប ស្រជាងម្ុនដល្់ម្ន្រន្ីីំនញ និងថ្នែ ក់

ដឹកនំម្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ  ដ្ម្បីជាម្លូ្ដាឋ នកែុងការស ម្ម្ច

ចិត្តវិភាី ធន ធាន

១.៣. អត្ថក្រសោជន៍
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•ផ្លល សប់តូរពីការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ត្ ល្្ធាតុ្ចូល្  ៅជាការ ផ្លត ត្ ៅ

 ល្្ល្ទធនល្ចុង ម្កាយផ្ដល្រដាឋ ភិបាល្កំពុងខិត្ខំម្បឹងផ្ម្បង ដ្ម្បី

ស ម្ម្ចឲ្យបាន

•ីំរុញការ ម្ប្ម្បាស់ការវិភាគអត្ថម្ប ោីន៍នននថលចំណ្ដយ  (Cost-

Benefit Analysis) កែុងចំ ណ្ដម្ី ម្ម្្សជា ម្ច្ន  កែុងការស ម្ម្ច

បាន ោល្ ៅល្ទធនល្ចុង ម្កាយរបស់កម្ម វិធី។

អត្ថក្រសោជន៍ (ត្)
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ផ្នែរទី ២

ដ្ំស ើរការសរៀរច្ថំវិកា

រម្មវិ ី
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២.១. ការរំ ត្ស់ោលរំ ងសោលនសោបាយ
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• យុទធសាន្រសតចត្ុ កាែរបស់រាីរដាឋ ភិបាល្

• ផ្ននការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ  (NSDP)

•  ោល្ន ោបាយតម្វិស័យ

• អាែត្តិកិចច/ត្ួនទី និងភារកិចចរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន

 ដ្ម្បីកំែត្់ ោល្បំែង ោល្ន ោបាយឲ្យបានសម្ម្សប

ម្ត្ូវផ្នអក ល្្៖



ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ

 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

ម្ប ទសកម្ពុជា

• ប ងោ្នទំនុកចិត្ត ៅ ល្្ វិធានចាប់

• ផ្កល្ម្អដំ ែ្រការត្ុលាការ

•  ល្្កកម្ពស់ការយល្់ដឹងអំពីចាប់ថមី

• បនតពម្ងឹង និងផ្កល្ម្អការម្គបម់្គង ោល្ន ោបាយ     

ម្ម៉ា ម្កូ សដឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ

 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• នតល្់ឲ្យ បកខីននូវយនតការម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ យុត្តិធម្៌ ម្មន

ម្បសិទធភាព និងរហ័សសម្ម្មប់ការពិនិត្យ ការស ម្ម្ច

របស់រដាឋ ភិបាល្។
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 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

អាន្រហវិកខាងត្បូង

•  ល្្កសទួយ និងការពាររដឋធម្មនុញ្ញ និង វិធានចាប់  ធវឲ្្យការ

ម្គប់ម្គងយុត្តិធម្ម៌្មនភាពងាយម្សួល្កែុងការទទលួ្បាន 

ម្បកប ដាយយុត្តិធម្៌ ឆ្ប់រហ័ស និងម្មនម្បសិទធភាពនថល

ចំណ្ដយ  ដ្ម្បីឲ្យម្មនសនតិសុខកាន់ផ្ត្ម្ប ស្រ និងទូល្ំ

ទូលាយ ៅកែុងម្ប ទសអាន្រហវិកខាងត្បូង។
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

រដឋតិ្កសាស់

• ផ្កល្ម្អដំ ែ្រត្ុលាការ និងព័ត្៌ម្មនរបាយការែ៍ 
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយ សដឋកិចច

•  ល្្កកម្ពស់នល្ិត្ភាពកសិកម្ម

• ីំរុញការចូល្ទីនារនននល្ិត្នល្កសិកម្ម

• ម្គប់ម្គងវិស័យីល្នល្ម្បកប ដាយចីរភាព

• ម្គប់ម្គងធនធានសត្វនម្ពម្បកប ដាយចីរភាព។
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយ សដឋកិចច

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• ឧសាហកម្មវាយនភ័ែឌ   ចំែីអាហារ និងកសិឧសាហកម្ម 

កាន់ផ្ត្ម្មនចិរភាព  នល្ិភាព  និងទទួល្បាននូវនល្

ចំ ែញកាន់ផ្ត្ខពស់  និង ធវ្ឲ្យកាន់ផ្ត្ម្ប សរ្  ្ងននការម្ប

គួត្ម្បផ្ីងជាល្កខែៈអនតរជាតិ្
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយ សដឋកិចច

ម្ប ទសអាន្រហវិកខាងត្បូង

• ដឹកនំ ោំម្ទ និងផ្កល្ម្អការម្គប់ម្គងធនធានកសិកម្ម 

នម្ព  ្ និងីល្នល្។
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយ សដឋកិចច

រដឋតិ្ចសាស់

• ពម្ងីកទីនារ ទនទឹម្នឹងការការពារសុខភាពសាធារែៈ

និងធនធានធម្មជាត្ិ។
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយសងមម្កិចច

ម្ប ទសកម្ពុជា

•  ធវ្ឲ្យម្ប ស្រ  ្ងនូវសខុភាពរបស់ម្បជាពល្រដឋ

• ប ងោ្នអាយុកាល្ម្ធយម្របស់ម្បជាពល្រដឋ

• កាត្់បនថយម្រែភាពទារក និងម្មត។
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយសងមម្កិចច

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• កាត្់បនថយម្រែភាពពីីម្ងឺផ្ដល្អាចទប់សាោ ត់្បាន ៅ

កែុងម្ប ទសអនូ្រសាត ល្ី  ដ្ម្បោំីម្ទដល្់ការរស់ ៅ

ម្បកប ដាយសុខម្មល្ភាព។ 
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយសងមម្កិចច

ម្ប ទសអាន្រហវិកខាងត្បូង

• នតល្់ភាពជាអែកដឹកនំ និងការសម្ម្បសម្ម្លួ្ សវា

សុខភាព  ដ្ម្បី ល្្កកម្ពស់សុខភាពរបស់ម្បជាពល្រដឋ

 ៅម្ប ទសអាន្រហវិកខាងត្បូង។
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ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



 វស័ិយសងមម្កិចច

រដឋតិ្ចសាស់

•  ល្្កកម្ពស់សុខភាពបុគមល្ និងម្គួសារ។

21

ឧទាហរ ៍អំពីសោលរំ ងសោលនសោបាយ



២.២. ការរសងកើត្រច្នាសម្ព័នធរម្ម វិ ី

22

យុទធសាន្រស្ចត្ុ កាែ

ផ្ននការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ

 ោល្ន ោបាយតម្វិស័យ ( ៅថ្នែ ក់ជាតិ្)

 ោល្បំែង ោល្ន ោបាយ

1. កម្មវិធី

1.1. អនុកម្មវិធី 1.2. អនុកម្មវិធី

1.1.1.

សកម្មភាព

1.1.2.

សកម្មភាព

1.2.1.

សកម្មភាព

1.2.2.

សកម្មភាព



ការរសងកើត្រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី (ត្)

និយម្ន័យននកម្មវធីិ:

កម្មវិធី គបឺែតុ ំននអនកុម្មវិធី/ វិធសីាន្រសតកែុងការអនុវត្ត

 ដ្ម្បីស ម្ម្ចបាននូវ ោល្បំែង ោល្ន ោបាយ។ 

23



រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី (ត្)

ល្កខែៈសម្បត្តិកម្មវិធី

• ម្ត្ូវម្មន ម្ ុះ  អត្ថន័យ  និង ោល្បំែងចាស់លាស់

• ម្ត្ូវម្គបដែត ប់ម្គប់ម្ុខងារទាងំអស់របស់ម្កសួង-សាថ ប័ន

• គូរម្មន ម្ច្នបំនុត្ចំនួន ៥

• ម្ត្ូវម្មនល្កខែៈងាយយល្់សម្ម្មប់ទាងំម្ន្រនតីរាីការននម្កសួង-សាថ ប័ន

និងទាងំម្បជាពល្រដឋ

• ម្តូ្វពែ៌នអំពសីកម្មភាពជាក់លាក់កែុងការស ម្ម្ចបាននូវ ោល្

បំែង ោល្ន ោបាយរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន

• ម្ត្ូវម្មនសូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយោ៉ា ងត្ិចចំនួន ១ និងសូចនករ

ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំម្ួយចំនួន ។
24



ឧទាហរ ៍រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី

 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

 ម្ ុះកម្មវិធី: ផ្បងផ្ចកការីំនុំី ំរុះ រឿងកតីម្បកប ដាយសម្ធម៌្។

 សចកតីពែ៌នពីកម្មវិធី: កម្មវិធី នុះ នតល្់ម្លូ្និធិសម្ម្មប់ី ួយត្ុលាការ

កែុងការម្គប់ម្គងបនទុក រឿងកតីរបស់ខលួន   ដ្ម្បីីយួឲ្យ រឿងកតីត្ុលាការអាច

 ដាុះម្សាយបានទាន់ ពល្ វលា។ ការនតល្់ម្ូល្និធិ  ធវ្  ្ងសម្ម្មប់

ចំណ្ដយ ល្្ការ ធវ្ដំ ែ្ររបស់ ៅម្កម្ និងបុគមល្ិកផ្ដល្ចំាបាច់ ដ្ម្បី ធវ្

ឲ្យចំនួន ៅម្កម្ម្មន ម្ច្នជាងម្ុន   ៅតម្ត្ុលាការផ្ដល្ម្មនបរិម្មែ

បនទុក រឿងកតី ម្ច្ន។

25



 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

អាន្រហវិកខាងត្បូង

 ម្ ុះកម្មវិធីៈ  សវាត្ុលាការ

 សចកតីពែ៌នកម្មវិធីៈ  ធវ្ការសម្ម្បសម្ម្ួល្ ដាុះម្សាយចំ ពាុះករែី

បទឧម្កិដឋ និងរដឋបប វែី ម្ពម្ទាងំទំនស់កែុងម្គួសារ តម្រយៈការនតល្់

ការោំម្ទរដឋបាល្ម្បកប ដាយសុភវិនិចឆ័យ ម្បសិទធភាព និងគុែភាព

ដល្់ត្ុលាការ និង ធវ្ការម្គប់ម្គងទីតំង និងបរិកាខ រត្លុាការ។

26

ឧទាហរ ៍រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី



 វស័ិយ សដឋកិចច

 ៅម្ប ទសកម្ពុជា

 ម្ ុះកម្មវិធីៈ  ល្្កកម្ពស់នល្ិត្ភាព ពិពិធកម្មកសកិម្ម និងពាែិ ជីូប  
នីយកម្មកសិកម្ម

 សចកតីពែ៌នកម្មវិធីៈ កម្មវិធី នុះ នតល្់ម្លូ្និធិសម្ម្មប់យទុធនការ ចុុះ 

នសពវនាយអំពីចំ ែុះដឹង ដ្ម្បីប ងោ្នទិនែនល្  និងប ចចក ទសដាដំុុះ

កសិកម្មម្គប់ម្ប ភទ ម្ពម្ទាងំីំរុញនល្ិត្នល្កសិកកម្មសម្ម្មប់ការ ធវ្

ពាែិ ជីកម្ម។ 
27

ឧទាហរ ៍រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី



 វស័ិយ សដឋកិចច

អាន្រហវិកខាងត្បូង

 ម្ ុះកម្មវិធីៈ នល្ិត្កម្មកសិកម្ម សុវត្ថិភាពសុខភាព និងចំែីអាហារ

 សចកតីពែ៌នកម្មវិធី:  ធវ្ការម្គប់ម្គងហានិភ័យ ផ្ដល្ពាក់ព័នធនឹងីម្ងឺ

សត្វ  រាគផ្ប៉ាសត  ល្្រុកខជាត្ិ សរីរាងមគីម្ី និងការចុុះបញ្ជ ីការនល្ិត្នល្

ផ្ដល្ ម្ប្កែុងវិស័យកសិកម្ម។  ល្្កកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំែីអាហារ និង

ប ងោ្ត្បរិោកាស ផ្ដល្ីំរុញឲ្យនល្ិត្កម្មកសិកម្មម្មនការ ក្ន  ្ង

និងម្មនសថ ិរភាព។
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ឧទាហរ ៍រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី



 វស័ិយសងមម្កិចច

 ម្ ុះកម្មវិធី: ការទប់សាោ ត្់ីម្ងឺ ល្ង

 សចកតីពែ៌នកម្មវិធី: កម្មវិធី នុះ នតល្់ម្លូ្និធិដល្់ សវាផ្ថទាសំុខ

ភាព គិត្បញ្ចូល្ទាងំឱសថកែុង វ ជីបញ្ជជ   ដ្ម្បីកាត្់បនថយយថ្ន ហត្ុនន

ីម្ងឺរ បង  ម្ រាគ អដស៍-ីម្ងឺ អដស៍ ីម្ងឺម្គុនចាញ់ និងីម្ងឺ្ លងតម្

សត្វម្ូស និង ីម្ងឺ ល្ង នសង ទតត្ ផ្ដល្ ក្ត្  ្ងចំ ពាុះម្បជាីន ក៏

ដូចជា ដ្ម្បីពាបាល្អែកីម្ងឺ ល្ងទាងំ នុះនងផ្ដរ ។
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ឧទាហរ ៍រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី



 វស័ិយសងមម្កិចច

អាន្រហវិកខាងត្បូង

 ម្ ុះកម្មវិធី: ការ ធវ្ផ្ននការសុខាភិបាល្ និង ដំ ែ្រការជាម្បព័នធ

 សចកតីពែ៌នកម្មវិធី: ប ងោ្នគុែភាព និង ល្ទធភាពទទួល្យក សវា 

សុខាភិបាល្ តម្រយៈការ ធវ្ផ្ននការ ការ ធវ្សម្មហរែកម្មម្បព័នធ  

សុខាភិបាល្ ការ ធវ្របាយការែ៍ ការពិនិត្យតម្ដាន និងវាយត្នម្ល 

និងការម្សាវម្ជាវនងផ្ដរ។
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ឧទាហរ ៍រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី



ការរសងកើត្រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី (ត្) 

និយម្ន័យអនុកម្មវធីិ:

អនុកម្មវិធី គឺជាបែតុ ំននសកម្មភាព/ វិធសីាន្រសតកែុងការ

អនុវត្ត  ដ្ម្បីស ម្ម្ចបាននូវ ោល្បំែងកម្ម វិធី។
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ការរសងកើត្រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី (ត្)

ល្កខែៈសម្បត្តអិនុកម្មវិធី

• ម្ត្ូវម្មន ម្ ុះ  អត្ថន័យ  និង ោល្បំែងចាស់លាស់ 

• ម្ត្ូវម្មនល្កខែៈងាយយល្់សម្ម្មប់ទាងំម្ន្រនតីរាីការននម្កសួង-ស្

ថ្នប័ន និងទាងំម្បជាពល្រដឋ

• ម្ត្ូវពែ៌នអំពសីកម្មភាពជាក់លាក់កែុងការស ម្ម្ចបាននូវកម្មវិធី

• ត្ួរម្មនសូចនករល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំម្ួយ  ឬ ម្ច្ន ដ្ម្បីោំម្ទកែុងការ

ស ម្ម្ច បាននវូ ោល្បំែងននកម្មវិធីម្យួ។
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អនុកម្មវធីិននវស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

កម្មវិធី: ការ ចញ សចកី្ស ម្ម្ចឲ្យបានឆ្ប់រហ័សចំ ពាុះ រឿងកតី
ត្ុលាការ។

អនុកម្មវិធី:ការ ចញ សចកី្ស ម្ម្ចឲ្យបានឆ្ប់រហ័សចំ ពាុះ  រឿងកតី
រដឋបប វែី។

 សចកតីពែ៌នអនុកម្មវិធី: អនុកម្មវិធី នុះ នតល្់ម្លូ្និធិសម្ម្មប់ការ      

នតល្់ីំនួយដល្់ត្ុលាការរដឋបប វែីទាងំឡាយ ដ្ម្បី ចញ សចក្ីស ម្ម្ច

ឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស  ដាយ ធវ្ឲ្យម្មនសម្ភាពកែុងការម្គប់ម្គងបនទុក រឿងកតី 

សម្ម្មប់ត្ុលាការ នសងៗ។

33

ឧទាហរ ៍អនុរម្មវិ ី



អនុកម្មវធីិននវស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

អាន្រហវិកខាងត្បូង

កម្មវិធី:  សវាត្ុលាការ

អនុកម្មវិធី: ត្ុលាការធម្មនុញ្ញ

 សចកតពីែ៌នអនុកម្មវិធី: នតល្់ម្ូល្និធិដល្់សកម្មភាព និង

ម្បត្ិបត្តិការ សម្ម្មប់ត្ុលាការធម្មនុញ្ញ ផ្ដល្ម្មនយុតត ធិការ

ចំ ពាុះកិចចការធម្មនុញ្ញប៉ាុ ណ្ដណ ុះ។
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ឧទាហរ ៍អនុរម្មវិ ី



អនុកម្មវធីិននវស័ិយ សដឋកិចច

កម្មវិធី:  ល្្កកម្ពស់នល្ិត្ភាព ពិពិធកម្មកសិកម្ម និងពាែិ ជីូបនីយកម្ម
កសិកម្ម

អនុកម្មវិធី: ពម្ងឹង និងពម្ងីកដំណំ្ដកសិកម្ម 

 សចកតីពែ៌នអនុកម្មវិធី: អនុកម្មវិធី នុះ បញ្ជូនីំនញការនសពវនាយ

កសិកម្មចុុះដល្់ម្ូល្ដាឋ ន ផ្ដល្ ធវ្ការ ដាយផ្លទ ល្់ជាម្ួយនឹងកសិករ 

 ដ្ម្បីនតល្់ឲ្យពួកោត្់នូវប ចចក ទស និងី ម្ម្្ស នសងៗ ផ្ដល្នឹងប ងោ្ន

នល្ិត្ភាពកែុងវិស័យកសិកម្ម ។
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ឧទាហរ ៍អនុរម្មវិ ី



អនុកម្មវធីិននវស័ិយ សដឋកិចច

អាន្រហវិកខាងត្បងូ

កម្មវិធី: នល្ិត្កម្មកសិកម្ម សុខភាព និងសុវត្ថិភាពចំែីអាហារ

អនុកម្មវិធី:  សវាអធិការកិចច និងម្នទីរពិ សាធន៍

 សចកតពីែ៌នអនុកម្មវិធី: នតល្់ភាពជាអែកដឹកនំ ការផ្ែនំ និងការោំម្ទ ដ្ម្បី

ធានឲ្យម្មនការអនុវត្តតម្បទបបញ្ញត្តកិសិកម្ម និង ម្កបខ័ែឌ នីយ័ត្កម្ម ម្ពម្

ទាងំម្ត្ួត្ពិនិត្យ ល្ក្ារអនុវត្តយុទធសាន្រសត និង ផ្ននការម្គប់ម្គងហានិភ័យ

ម្បកប ដាយម្បសិទធភាពចំ ពាុះនល្តិ្នល្កសិកម្មផ្ដល្សថ ិត្ ម្កាម្បទបបញ្ញត្ត។ិ
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ឧទាហរ ៍អនុរម្មវិ ី



អនុកម្មវធីិននវស័ិយសងមម្កិចច

កម្មវិធី: ការទប់សាោ ត្់ីម្ងឺ ល្ង

អនុកម្មវិធី: ការម្បយុទធម្បឆំ្ងនឹងីម្ងឺរ បង

 សចកតីពែ៌នអំពីអនុកម្មវិធី: អនុកម្មវិធី នុះ  នតល្់ម្ូល្និធិដល្់

កម្មវិធីទប់សាោ ត្់ និងការពាបាល្ីម្ងរឺ បង។
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ឧទាហរ ៍អនុរម្មវិ ី



អនុកម្មវធីិននវស័ិយសងមម្កិចច

អាន្រហវិកខាងត្បូង

កម្មវិធី: ការ ធវ្ផ្ននការសុខាភិបាល្ និងដំ ែ្រការម្បព័នធ

អនុកម្មវិធី: ការ ធវ្ផ្ននការ និង ោល្ន ោបាយប ចចក ទស

 សចកតីពែ៌នអំពីអនុកម្មវិធី: អនុកម្មវិធី នុះ នតល្់ជាីំនួយច្

 ចក ទសផ្បបម្បឹកា និងផ្បបយុទធសាន្រសត  ៅ ល្្ ោល្ន ោបាយ 

និងការ  ធវ្ផ្ននការម្ពម្ទាងំោំម្ទដល្់ការអនុវត្ត ោល្ន ោបាយ

នងផ្ដរ។
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ឧទាហរ ៍អនុរម្មវិ ី



និយម្ន័យសកម្មភាព :

សកម្មភាព គឺជាវិធីសាន្រសត  ឬ បែតុ ំ វិធីសាន្រសត  ផ្ដល្ម្ត្ូវ

បានកំែត្់ ដាយម្កសួង ដ្ម្បីស ម្ម្ចបាននូវ ោល្

បំែងរបស់អនុកម្មវិធី ។
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រច្នាសម្ព័នធរម្មវិ ី (ត្)



សកម្មភាពននវស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

• ប ងោ្ត្ និងរកាបញ្ជ ី រឿងកតីរបស់ត្ុលាការរដឋបប វែី

• ប ងោ្ត្ និងរកាបញ្ជ ី រឿងកតីរបស់ត្ុលាការម្ពហមទែឌ

• ម្គប់ម្គង ហដាឋ ចរនសម្ព័នធព័ត្៌ម្មនវិទាសម្ម្មប់ ៅម្កម្

•  រតបចំ និង នតល្់សិកាខ សាលាបែតុ ុះបណ្ដត ល្ដល្់ ៅម្កម្

• សាងសង់ម្ីឈម្ែឌ ល្ សវាត្ុលាការថមីៗ

40

ឧទាហរ ៍សរម្មភាព



សកម្មភាពននវស័ិយ សដឋកិចច

•  ធវ្ការម្សាវម្ជាវម្ប ភទពូីដំ ូងម្ីផ្ដល្ធន់នឹងភាពរាងំសងួ ត្

•  ធវ្អធិការកិចចសុវត្ថិភាពពូី ម្សូវ ដាយចុុះផ្លទ ល្ ់ៅតម្វាល្ផ្ម្ស

• ប ងោ្ត្កម្មវិធីម្ីម្កូហិរញ្ញវត្ថុម្យួ ដ្ម្បី ល្្កទកឹចិត្តដល្់ការវិនិ ោគ

 ល្្នល្ិត្កម្មដំណំ្ដ ៅស ូ។
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ឧទាហរ ៍សរម្មភាព



សកម្មភាពននវស័ិយសងមម្កិចច

• ការចុុះម្ូល្ដាឋ ន និង អប់រំ ដ្ម្បីកំែត្់រកបុគមល្ផ្ដល្ម្មនហានិភ័យ

ពី ម្ រាគ អដស-៍ីម្ងឺ អដស៍

• យុទធនការនសពវនាយព័ត្៌ម្មនជាសាធារែៈ ដ្ម្បីីូនដំែឹងដល្់ន្រសត ី

ម្មនននទ ពាុះអំពីសារៈសំខាន់ននការសម្ម្មល្កូន ៅគលីនិក

• ការនតល្់មុ្ងម្ីល្ក់ថ្នែ  ំៅត្ំបន់ីម្ងមឺ្គុនចាញ់

• ការនមត្់នមង់ថ្នែ ពំនារីីវិត្ដល្់អែកនទុក ម្ រាគ អដស៍
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ឧទាហរ ៍សរម្មភាព



43

២.៣. ការរំ ត្់សូច្នាររ
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 ោល្បំែង ោល្ន ោបាយ

 ោល្ ៅល្ទធនល្

ចុង ម្កាយ

 ោល្ ៅល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ

ត្ម្ម្ូវការធាត្ុចលូ្

កា
រអ
ន
ុវត្
ត

កា
រ រតប

ច
ំផ្ន
ន
កា
រ

រច្នាសម្ព័នធសូច្នាររលទធនល



សូច្នាររថវិការម្មវិ ី

និយម្ន័យ

សូចនករៈ  គឺជាររងាវ ស់ ល្្ល្ទធនល្ផ្ដល្ស ម្ម្ចបាន ។ សូចនករអាចជា

បរិម្មែ ឬជាគុែភាព។ 

សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយៈ  ជារងាវ ស់ភាពសកតិសិទធិននល្ទធនល្ចុង

 ម្កាយ  ដាយផ្នអក ល្្ម្ូល្ដាឋ នននល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំផ្ដល្ស ម្ម្ចបាន ។

សូចនករល្ទធនល្កែងុឆ្ែ ៈំ ជារងាវ ស់ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ  ល្្ការអនុវត្តច ងាោ ម្ 

សកម្មភាព  អនុកម្មវិធី  ឬកម្មវិធី  ធតប ៅនឹង ោល្ ៅផ្ដល្បានកំែត្់  

 ដ្ម្បីបញ្ជជ ក់ពីម្បសិទធភាពថវិកា។ 
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ល្កខែៈវនិិចឆយ័សូចនករសមិ្ទធកម្ម៖

  ផ្លត ត្ ល្្ល្ទធនល្

 អាចវាស់ផ្វងបាន

 ម្មនន័យចាស់លាស់  និងអាចយល្់បាន

 អាចទុកចិត្តបាន

  សាម្ញ្ញ 

 ម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ

 អាច នទៀងផ្លទ ត្់បាន
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សូច្នាររថវិការម្មវិ ី (ត្)



សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ

• សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយ  អាចវាស់ល្ទធនល្ផ្ដល្ស ម្ម្ចបាន

របស់កម្មវិធី

• សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយជាទូ ៅម្ត្ូវបានបញ្ជជ ក់ជាភាគរយ  អនុ

បាត្ ។ ឧទាហរែ៍ ភាគរយីម្ងមឺ្គុនចាញ់បានថយចុុះ  ភាគរយករែី

ឃាដកម្មថយចុុះ ឬ ចំនួនម្នុសសសាល ប់ ដាយ ម្ោុះថ្នែ ក់ចរាចរ បានថយ

ចុុះ  កែុងការ ម្ប្ម្បាស់នលូវ  ១០០ លានគី ូផ្ម្ម្ត្។ 
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សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយ ជាទូ ៅ វាស់ផ្វងល្ទធនល្ ផ្ដល្ម្ិនសថ ិត្

 ម្កាម្ការម្គប់ម្គងរបស់ម្កសួងផ្ត្ម្ួយ។ ឧទាហរែ៍ នល្ិត្កម្មម្សូវ អាច

ទទួល្ឥទធិពល្ពីអាកាសធាត្ុៈ  ម្ោុះរាងំសងួ ត្និងខយល្់ពយុុះ។

ការស ម្ម្ចបានល្ទធនល្ចុង ម្កាយ អាចទាម្ទារកិចចសហម្បត្ិបត្តិការពី

ម្កសួងដនទ។ ឧទាហរែ៍ ការកាត្់បនថយ ម្ោុះថ្នែ ក់ចរាចរែ៍ អាម្ស័យ ល្្

នលូវល្អ  (សាធារែការ) ការអនុវត្តចាប់ល្អ (ប៉ាូល្ីស) និងការអប់រំល្អ 

(សាលា)។

48

សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ  (ត្) 



ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ

សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

• រយៈ ពល្ម្ធយម្ពីការដាក់បែ្ឹង រហូត្ដល្់ ពល្ ចញ សចក្ីស ម្ម្ច

• ភាគរយននម្បជាីនម្មនទំនុកចិត្ត ល្្វិធានចាប់ ៅកម្ពុជា

• ភាគរយននម្បជាីន ផ្ដល្យល្់ដឹងពីចាប់ថមីៗ ផ្ដល្ ទ្បបានអនុម្័ត្។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ

សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• ភាគរយសំែុំ រឿង ផ្ដល្ទទួល្ការីំនុំីំរុះកតី ល្្កដំបូង

កែុងរយៈ ពល្ ១៣ សបាត ហ៍

• ភាគរយសំែុំ រឿង ផ្ដល្្ន ៅដល្់ការ ប្កសវនការ

កែុងរយៈ ពល្ ៤០ សបាត ហ៍។
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សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

អាន្រហវិកខាងត្បូង

•កាត្់បនថយចំនួនករែីម្ិនទាន់ ដាុះម្សាយ ៅត្ុលាការតម្ត្ំបន់ពី

៣៨.១៧៧ ករែីកែុងឆ្ែ ំ ២០១០/១១  ៅ ៣៧.០៤៣ ករែីកែុងឆ្ែ ំ

២០១៣/១៤ តម្រយៈត្ុលាការ ដាុះម្សាយករែីបែត ឹង ៅ សស

សល្់ចំនួន ៥៦។

• ផ្ម្បកាល យ ២០ % ននសាខាត្ុលាការផ្ដល្បានកំែត្់ (៤៦ នន ២៣០) 

ឲ្យកាល យជាត្ុលាការ សវា ពញ ល្ញម្ត្ឹម្ចុងឆ្ែ ំ ២០១១/១២។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយ សដឋកិចច

• ភាគរយននកំ ែ្ននល្ិត្កម្មម្សូវ

• ភាគរយននការកាត្់បនថយីម្ងឺ ល្ងសត្វពាហនៈ

• ភាគរយននកំ ែ្នចំនួននម្ពអភិរកសគិត្ជាហិកត

• ភាគរយននកំ ែ្នចំនួនកសិករ ផ្ដល្អាចចូល្ ៅកាន់ទីនារថមីៗ
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយ សដឋកិចច

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

•  ធវ្ការផ្កល្ម្អការម្គប់ម្គងដីឲ្យម្មននិរនតភាព

•  ល្្កកម្ពស់ និង ីំរុញឲ្យឧសាហកម្មនល្ិត្នល្នម្ព  ្ និងនម្ព  ្

អូន្រសាត ល្ី ម្បកប ដាយនល្ិត្ភាព ចំ ែញភាព ភាពម្បកតួ្ម្បផ្ីងជា

ល្កខែៈអនតរជាត្ិ និងម្បកប ដាយនិរនតភាព។

•  ធវ្ការោំម្ទ និង  ល្្កកម្ពស់វិស័យីល្នល្ និងកសិឧសាហកម្ម

ម្បកប ដាយនល្ិត្ភាព និរនតរភាព និងភាពម្បកួត្ម្បផ្ីង។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយ សដឋកិចច

អាន្រហវិកខាងត្បូង

•  ធវ្ការផ្កល្ម្អការោំម្ទ និងកិចចសហម្បត្ិបត្តិការដល្់អាីីវកម្មខាែ ត្ត្ចូ។

•  ធវ្ការផ្កល្ម្អល្ទធភាពននការទទួល្បានចំែីអាហារល្អ និងពិពិធកម្ម

ចំែីអាហារ។

•  ធវ្ការផ្កល្ម្អ សវាតម្ីនបទ ដ្ម្បីម្ទម្ទង់ដល្់ីីវភាពរស់ ៅ។

• ប ងោ្ត្ការងារ ៅីនបទ និង ល្្កកម្ពស់ីីវភាព សដឋកិចច។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយ សដឋកិចច

រដឋតិ្កសាស់

• ចំនួនភាគរយននការល្ក់នល្ិត្នល្កសិកម្មម្មនការ ក្ន  ្ង។

• ភាគរយននការ ធវ្អធិការកិចចចំ ពាុះថ្នែ បំាញ់សម្មល ប់សត្វល្អិត្កសិកម្ម ម្សប

តម្ចាប់ និង បទបបញ្ញត្តិ។

• ភាគរយននគំរូម្ោប់ពូី ផ្ដល្ ធវ្ការពិនិត្យរួចម្សបតម្សត ង់ដារទាងំម្សុង។

• ភាគរយននការសម្មល ប់ម្ត្ី ឬ ករែីបំពុល្ទាងំឡាយ ផ្ដល្បាន ដាុះម្សាយ

រួចោ៉ា ង ជាគី័យ។

• ភាគរយននននទដី ផ្ដល្រងនល្ប៉ាុះពាល្់ តម្រយៈម្ោប់ពូីរុកខជាត្ិ ផ្ដល្បាន

ល្ក់។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយសងមម្កិចច

• អម្តម្រែៈរបស់ម្មត និងទារក។

• អម្តម្រែៈពីីម្ងមឺ្គុនចាញ់ និងម្គុន្ម្។

• អម្តអែក ល្្សទម្ងន់ និងអែកីក់បារី។

• ការសាយភាយីម្ងឺផ្លត សាយធំម្ត្ូវបានកំែត្់ និងទប់សាោ ត្់ទាន់ ពល្        

 វលា។

• ភាគរយននកុម្មរអាយុ ៦ឆ្ែ ំ ផ្ដល្ទទួល្បានថ្នែ បំងាោ រពីីម្ងឺកុម្មរ។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយសងមម្កិចច

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• ប ងោ្នអម្តម្គបដែត ប់ការចាក់ថ្នែ បំងាោ រកែុងចំ ណ្ដម្កុម្មរផ្ដល្

ម្មនអាយុពី៦០  ៅ ៦៣ផ្ខ។

• ភាគរយននការចូល្រួម្អនុវត្ត ៅកែុងសកម្មភាពសហការកែុងការ

ផ្ថទាបំឋម្ ផ្ដល្រាយការែ៍អំពីការផ្កល្ម្អ ៅកែុងការផ្ថទាអំែកីម្ងឺ

សម្ម្មក ពទយ។

• ភាគរយននចំនួនម្បជាីនអាយុ ម្កាម្ ១៨ឆ្ែ ំ ផ្ដល្ជាអែកីក់បារី

ម្បចំានថង។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយសងមម្កិចច

អាន្រហវិកខាងត្បូង

• អម្ត ម្ប្ម្បាស់ សវាផ្ថទាសំុខភាពបឋម្៖ ចំនួនជាម្ធយម្ភាគននការ

ទទួល្យក សវាផ្ថទាសំុខភាពបឋម្កែុងម្មែ ក់កែុងម្ួយឆ្ែ ំ។

• អម្តពាបាល្ីម្ងឺរ បង។

• អម្តម្គបដែត ប់ការចាក់ថ្នែ បំងាោ រថ្នែ ក់ជាត្ិ (កុម្មរអាយុ ម្កាម្ ១ឆ្ែ ំ)។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូចនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយននវស័ិយសងមម្កិចច

រដឋតិ្កសាស់

• អម្តម្រែៈរបស់ទារក

• ភាគរយននកុម្មរ ៅកែុងម្ ត្តយយសាលា ៅរដឋត្ិកសាស់ ផ្ដល្បាន

ចាក់ថ្នែ បំងាោ រម្គប់ចំនួន ៅតម្ល្កខខែឌ ត្ម្ម្ូវឲ្យចាក់ថ្នែ បំងាោ ររបស់

សាលា

• អម្តអែកម្បម្ពឹត្តអំ ព្ខុសចាប់ និង ម្គឿងម្សវឹងកែុងចំ ណ្ដម្ពល្រដឋ

ត្ិកសាស់។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលច្ុងសក្កាយ



សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ

សូចនករល្ទធនល្កែងុឆ្ែ ំ

• ឧបករែ៍សម្ម្មប់វាស់ផ្វង សវាកម្ម ឬទំនិញ ផ្ដល្បាន ម្តូ្វ
បានប ងោ្ត្  ្ង ដាយម្កសួង-សាថ ប័ន

• តម្ដានសម្ិទធកម្មការងាររបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន

• បញ្ជជ ក់ជាចំនួននន សវាកម្ម ផ្ដល្បានអនុវត្ត ឬម្បគល្់ីូន។

60



ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ

 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

• ចំនួនពល្រដឋ ផ្ដល្កំពុង ម្ប្ម្បាស់ សវាយុត្តិធម្៌

• ចំនួនពាកយបែត ឹងអំពីត្ុលាការ

• ចំនួនចាប់ ផ្ដល្ម្សបនឹងបទដាឋ នអនតរជាត្ិ

• ចំនួន រឿងកតីត្ុលាការ ផ្ដល្ម្ត្ូវបានកត្់ម្តកែុងម្បព័នធតម្ដាន

• ចំននួ រឿងកតីត្ុលាការ ផ្ដល្បាននតួច នត្ម្

• ចំនួន រឿងកតីត្ុលាការ ផ្ដល្បាន ដាុះម្សាយ

• ចំនួនចាប់ថមីៗ ផ្ដល្បាននសពវនាយ ៅកាន់សាធារែៈីន។
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 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• ចំនួនសំែុំ រឿងផ្ដល្បានបញ្ចប់ ដាយម្ិនម្មន ប្កសវនការកែុងម្ួយឆ្ែ ំៗ

• ចំនួនសំែុំ រឿងផ្ដល្បានបញ្ចប់ ដាយម្មន ប្កសវនការកែុងម្ួយឆ្ែ ំៗ

• ចំនួនសំែុំ រឿងផ្ដល្បានដាក់ពាកយបែត ឹង និងចំនួនករែីផ្ល្ងល្ុះ ផ្ដល្

បានដំ ែ្រការកតី ។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

អាន្រហវិកខាងត្បូង

• ចំនួនសំែុំ រឿងថមី

• ចំនួនសំែុំ រឿងថមីផ្ដល្បាន ដាុះម្សាយ

o ម្ពហមទែឌ

o រដឋបប វែី 
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

រដឋតិ្កសាស់

• ចំនួនពាកយបែត ឹង ផ្ដល្បាន ដាុះម្សាយ

• ចំនួនសវនការ

• ចំនួនឯកសារ បាុះពុម្ពនាយ ផ្ដល្បាន ធវប្ចចុបបនែភាព

និងចំនួនឯកសារ បាុះពុម្ពនាយថមី។ 
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយ សដឋកិចច

• ចំនួនកសិករ ផ្ដល្ម្ត្ូវបានន្ល្់ពូីម្សូវថមី ម្មនទិនែនល្ខពស់

• ចំនួនទូក នសាទ ផ្ដល្បានរឹបអូស ដាយសារការ នសាទ ល្្សកម្ម្ិត្

កំែត្់

• ចំនួនសត្វពាហនៈ ផ្ដល្បានចាក់វាក់សាងំ

• ចំនួនហិកតនននម្ពផ្ដល្បាន ធវ្សវនកម្មសម្ម្មប់ការអនុវត្តម្គប់ម្គង

បានម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ។
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ឧទាហរ ៍ននសូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយ សដឋកិចច

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• ទំហំដីជាហិកត ផ្ដល្កំពុង ធវ្ការដាដំុុះ និង ធវ្សាកវបបកម្ម ដាយ ម្ប្

ម្បាស់វិធីសាន្រសត ផ្ដល្ម្មនការផ្កល្ម្អថមី

• ចំនួនននការម្បត្ិបត្តិសកម្មភាព នសងៗ ផ្ដល្ទាក់ទង ៅនឹងការកាប់  ្

ខុសចាប់ នំចូល្ម្កកែុងទីនារម្ប ទសអូន្រសាត ល្ី

• ចំនួនបទ ល្ម្ស ផ្ដល្ នសាទខុសចាប ់ៅកែុងផ្ដនទឹកម្ប ទសអូន្រសាត ល្ី។ 
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយ សដឋកិចច

អាន្រហវិកខាងត្បូង

• ចំនួនកសិករខាែ ត្ត្ូច ផ្ដល្ទទួល្ការោំម្ទកែុងម្ួយឆ្ែ ំ ដ្ម្បីប ងោ្ននល្ិត្នល្

• ចំនួនកសិករខាែ ត្ត្ូច  ផ្ដល្ប ងោ្ត្  ្ងកែុងម្ួយឆ្ែ ំ

• ចំនួនការងារថមី ផ្ដល្ប ងោ្ត្  ្ងកែុងដំ ែ្រការកសិកម្មកែុងម្ួយឆ្ែ ំ

• ទំហំនម្ព  ្ ផ្ដល្បាន ម្សាចម្សង់សម្ម្មប់ធារាសាន្រសតកែុងម្ួយឆ្ែ ំគិត្ជាហិចត

• ចំនួនគ ម្ម្មងវារីវបបកម្មសាកល្បង (កសិដាឋ នចិញ្ច ឹម្ម្ត្ី) ផ្ដល្បានដាក់ឲ្យ 

អនុវត្តកែុងម្ួយឆ្ែ ំ។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយ សដឋកិចច

រដឋតិ្ចសាស់

• ចំននួម្កុម្ហ នុ ផ្ដល្បានចុុះ ម្ ុះចលូ្កែងុកម្មវិធីទីនារកសិកម្ម

• ចំនួនននការ សុ្បអ ងោត្បែត ឹងសត្វល្អិត្កសិកម្ម ផ្ដល្បានអនុវត្តន៍

• ចំនួនម្ត្ីទឹកសាប និង ការវាស់សទង់ការម្បម្លូ្នល្ ផ្ដល្បានអនុវត្តន៍

• ចំនួនកូនម្ត្ី ផ្ដល្បានសតុកទុក

• ទំហំដីឯកីន ផ្ដល្ម្ិនម្មនល្កខែៈជាឧសាហកម្ម ផ្ដល្បានដា ំដម្្  ្

  ្ងវិញគតិ្ជាហិកត  ៅកែុងរដឋត្កិសាស់ភាគខាង ក្ត្

• ចំនួន ដ្ម្  ្ ផ្ដល្ស ន្រងាម ុះពីីម្ងនឺសិត្ 
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយយសងមម្កិចច

• ចំននួមុ្ងម្ីល្ក់ថ្នែ កំារពារីម្ងមឺ្គុនចាញ់ ផ្ដល្បានផ្ចកចាយ

• ចំនួនកុម្មរ ផ្ដល្ទទួល្ថ្នែ បំងាោ រ

• ចំនួនគលីនិក ឬការសម្ម្មល្កូន ដាយម្មន ម្ប

• ចំនួនននការចុុះអប់រំអំពីម្មត្ុភាព

• ចំនួនអែកីម្ងឺផ្ដល្ទទួល្បានការពាបាល្ីម្ងឺរ បង ឬ ម្ រាគ អដស៍ 

(ីម្ងឺ អដស)៍។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយសងមម្កិចច

ម្ប ទសអូន្រសាត លី្

• ចំនួនននការ ល្ង ម្ រាគ អដស៍

• ចំនួនននការចូល្រួម្អនុវត្តជាសាធារែៈ ៅកែុងសកម្មភាពសហការ

 ល្្ការផ្ថទាសំុខភាពបឋម្ននម្បជាីនអូន្រសាត ល្ី

• ចំននួវគមបែតុ ុះបណ្ដត ល្វិជាជ ីីវៈសុខាភិបាល្សម្ម្មប់ទប់សាោ ត្់ និង 

ពាបាល្ីម្ងហឺឺត្ និង ីម្ងនឺលូវដ ងហ្ម្។ 
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយសងមម្កិចច

អាន្រហវិកខាងត្បូង

• ចំនួនអែកីម្ងឺផ្ដល្ទទួល្បានការពាបាល្ពីីម្ងឺ រ ី ្ងវិញកែុងម្យួឆ្ែ ំ

• ចំនួនជាម្ធយម្ភាគននការ ៅរក សវាផ្ថទាសំុខភាពបឋម្កែុងម្មែ ក់កែុង

ម្ួយឆ្ែ ំ

• ចំននួគិលានុបដាឋ យិកា ផ្ដល្ទទលួ្បានការបែតុ ុះបណ្ដត ល្អំពីការ

ម្គប់ម្គងការផ្ថទា ំផ្ដល្ម្មនល្កខែៈម្គប់ម្ីុង ម្ជាយ និងការ

ពាបាល្ ម្ រាគ អដស៍ និង ីម្ងឺ អដស៍។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



 វស័ិយសងមម្កិចច
រដឋតិ្កសាស់

• ចំនួនកុម្មរផ្ដល្ម្មនសទិធិទទួល្យក សវាពិនិត្យបឋម្

• ចំនួនម្ធយម្ភាគននអែកម្មនទីល្ំ ៅអចនិន្រនតយ៍ម្សបចាប់ ផ្ដល្ទទួល្បានការ

អនុញ្ជញ ត្ឲ្យ ម្ប្ឱសថ

• ចំនួនម្ធយម្ភាគននអែកោម នសញ្ជជ ត្ិ ផ្ដល្ទទួល្បានការនុញ្ជញ ត្ឲ្យ ម្ប្ឱសថ

កែុងម្ួយផ្ខ

• ចំនួន វ ជីបញ្ជជ  ផ្ដល្អែកីម្ងឺម្មែ ក់ម្ត្ូវទទួល្កែុងម្យួផ្ខ

• ចំននួននអែកទទលួ្ សវាសខុភាពនលូវចិត្ត ៅម្ីឈម្ែឌ ល្សខុភាពនលូវចិត្ត    
សហគម្ន៍។
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ឧទាហរ ៍សូច្នាររលទធនលរែុងឆ្ែ ំ



73

២.៤. ការគ នានថៃច្ំណាយ



សារៈសំខាន់ននការរំ ត្់នថៃច្ំណាយ

• ម្មនសារៈសំខាន់កែុងការ ម្បៀប ធតបល្ទធនល្កម្មវិធីផ្ដល្រំពឹងទុក ៅ

នឹងចំណ្ដយ ល្្ការប ងោ្ត្ល្ទធនល្កម្មវិធី

- ធវ្ឲ្យសម្ត្ថភាពកាន់ផ្ត្ម្ប ស្រសម្ម្មប់អែកស ម្ម្ចចិត្តកែុងការវិភាីន៍

ថវិកាដល្់កម្មវិធីឲ្យម្មនម្បសិទធភាពបំនុត្

-ការ ម្បៀប ធតបនថលចំណ្ដយ និងល្ទធនល្កម្មវិធី (ចំណ្ដយម្មនម្បសិទធ

ភាពត្ិច ឬ ម្ច្ន) អាចនំ ៅដល្់ការ ម្ី្ស រីសយុទធសាន្រសត  នសងៗ ។

74



ទំនារ់ទំនងធាត្ុច្ូល និងលទធនល

• ផ្ខសសងាវ ក់ល្ទធនល្ម្ត្ូវបានកំែត្់ដូចខាង ម្កាម្៖

 ោល្បំែង ោល្ន ោបាយ

ល្ទធនល្ចុង ម្កាយ

ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ

ធាត្ុចូល្

• ធាត្ុចូល្គឺជាធនធានផ្ដល្ម្ត្ូវចំណ្ដយ ដ្ម្បីប ងោ្ត្ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ

(ម្បាក់ បតវត្សរ៍ ឧបករែ៍ និងសម្មា រៈនមត្់នមង់។ល្។ )

• នថលចំណ្ដយកម្មវិធីអាម្ស័យ ល្ល្្ទធនល្ចុង ម្កាយ និងល្ទធនល្កែុង

ឆ្ែ ំផ្ដល្ចង់បាន។
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នថៃច្ំណាយផ្ទា ល់ និងក្រសោល

o ការគែននថលចំណ្ដយៈ គឺជាការបា៉ា ន់ម្បម្មែនូវចំនួនទឹកម្បាក់ផ្ដល្ម្ត្ូវការ  ដ្ម្បី

ទូទាត្់ ៅ ល្្ សវាកម្ម ឬទំនិញ។ នថលចំណ្ដយអាចផ្ចក ចញជាពីរម្ប ភទ គឺនថលចំណ្ដយ

ផ្លទ ល្់ និងចំណ្ដយម្ប ោល្។

o ចំណ្ដយផ្លទ ល់្ :គឹនថលចំណ្ដយ ផ្ដល្ពាក់ព័នធ ដាយផ្លទ ល្់ ៅ ល្្ សវាកម្ម  ឬទំទិញរបស់

កម្មវិធី។ ម្៉ាាង ទតត្ចំណ្ដយផ្លទ ល្់ពាក់ព័នធនឹងការប ងោ្ត្ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ (ឧទាហរែ៍ 

នថលចំណ្ដយ ល្្ម្បាក់ បតវត្សរ៍ បរិកាខ រ និងសម្មា រៈនមត្់នមង់)។

o ចំណ្ដយម្ប ោល្ :គឺជាចំណ្ដយទូ ៅផ្ដល្ម្ិនពាក់ព័នធ ដាយផ្លទ ល្់  ៅនឹងកម្មវិធី។ 

 ល្្សពី នុះ ទតត្នថលចំណ្ដយម្ប ោល្អាចោំម្ទដល្់កម្មវិធីជា ម្ច្ន (ឧទាហរែ៍ 

នយកដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែកធនធានម្នុសស និងផ្នែកប ចចកវិទាព័ត្៌ម្មន (IT))។
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នថៃច្ំណាយរម្មវិ ី 

77

នថលចំណ្ដយសរុបរបស់កម្មវិធី

នថលចំណ្ដយផ្លទ ល់្ នថលចំណ្ដយម្ប ោល្



 វិ ីសា្សតគ នានថៃច្ំណាយផ្ទា ល់

 ដ្ម្បីគែននថលចំណ្ដយរបស់កម្មវិធី  គរួស ងោត្ ម្ល្្ម្ូល្ដាឋ នពីរ៖

១.  ការកំែត្់នថលចំណ្ដយផ្លទ ល្់ ដាយផ្នអក ល្្ចំណ្ដយពីម្ុន  

២.  ការកំែត្់នថលចំណ្ដយផ្លទ ល្់ផ្ដល្ម្ិនម្មនការចំណ្ដយពីម្ុន 
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១.ការរំ ត្់នថៃច្ំណាយផ្ទា ល់សដាយផ្នែរសលើច្ំណាយពីម្ុន

កម្មវិធីម្យួចំននួផ្ដល្បាន និងកំពុងអនុវត្ត ម្មនព័ត្៌ម្មនននការ

ចំណ្ដយពីម្ុនផ្ដល្ជាម្ូល្ដាឋ នសម្ម្មប់ការគែននថលចំណ្ដយរបស់

កម្មវិធីន ពល្អនគត្។ 
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ឧទាហរ ៍ច្ំណាយផ្ទា ល់ររស់រម្មវិ ី

- ឧទាហរែ៍ : កម្មវិធី  ល្្កកម្ពស់ ទិនែនល្ ម្សូវ តម្រយៈ ការន្ល្់ ពូី ម្សវូថមី ដូចខាង

 ម្កាម្ ៖

• ម្មនកសិករចំនួន 100 000  នក់ ៅកែុងកម្មវិធី  

• ប ម្ម្្ការ  ដាយបុគមល្ិក ម្កសួងចំនួន 1 000នក់ (បុគមល្ិកម្មែ ក់ប ម្ម្្ឲ្យកសិករ 

100នក់)

• ននទដី 400 000ហិកត  ម្ត្ូវការពូីម្សូវចំនួន 50 000 តន  (កែុងននទដី ៨ហិកត 

ម្ត្ូវការពូី ម្សូវ ១ តន)

• ីំនយួ បែតុ ុះបណ្ដត ល្  និង ប ចចក ទស និង សាហ ុយ ធវ្ដំ ែ្រក៏ម្ត្ូវបានន្ល្់ 

នងផ្ដរ  ៅ កែុង ការអនុវត្តកម្មវិធី  (បែតុ ុះបណ្ដត ល្ បុគមល្ិក ម្មែ ក់ ៗ  កែុងម្ួយឆ្ែ ំ)។  
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ឧទាហរ ៍ច្ំណាយផ្ទា ល់ររស់រម្មវិ ី

ធាតុ ចលូ ចំនួន ថ្លៃឯ កតា ថ្លៃស រុប

ប្រាក់ឈ្នួ លបគុ្គលិក 1,000              19,200             19,200,000           

ពូជប្រសូវ/តតាន 50,000            3,200                160,000,000         

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 1,000              200                   200,000                 

តោហ ុយត្វើដតំណើររបស់បគុ្គលិក 1,000              400                   400,000                 

សរបុថ្លៃចំណ្តយផ្ទា ល់ ប្របចំឆ្ន ំ 179,800,000         

ឯកតា: ពាន់តរៀល

ចំណ្តយ តលើ កម្មវិ្ី
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ការរំ ត្់នថៃច្ំណាយនាសពលអនាគត្

ការចំណ្ដយ ន ពល្អនគត្  ម្ត្ូវគិត្គពូីនល្ប៉ាុះពាល្់  ដូច

ខាង ម្កាម្៖

អត្ិនរណា ឬ ររិត្តនរណា

ការផ្ទៃ ស់រតូរត្ក្ម្វូការសក្មារ់រម្មវិ ី 

ការផ្ទៃ ស់រតូរសោលនសោបាយ
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 នលរ ៉ះពាល់ ននអត្ិនរណា

អត្ិនរណា គឺជាការ ក្ន  ្ងននត្នម្លទូ ៅ។

• ការ ក្ន  ្ង  4%  ល្្ម្បាក់ ែួ ល្បុគមល្ិក និង 2%  ល្្ចំណ្ដយ នសងៗ ដនទ ទតត្

នំឲ្យនថលចំណ្ដយផ្ម្បម្បួល្ដចូតរាងខាង ម្កាម្៖
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ធាតុ ចលូ ចំនួន ថ្លៃឯ កតា ថ្លៃស រុប

ប្រាក់ឈ្នួ លបគុ្គលិក 1,000              19,968             19,968,000           

ពូជប្រសូវ/តតាន 50,000            3,264                163,200,000         

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 1,000              204                   204,000                 

តោហ ុយត្វើដតំណើររបស់បគុ្គលិក 1,000              408                   408,000                 

សរបុថ្លៃចំណ្តយផ្ទា ល់ ប្របចំឆ្ន ំ 183,780,000         

ឯកតា: ពាន់តរៀល



 នលរ ៉ះពាល់ ននការផ្ទៃ ស់រដូរត្ក្ម្វូការ

ការផ្ទៃ ស់រតូរត្ក្ម្វូការសក្មារ់រម្ម វិ ី ដូចជា ចំនួនកសិករ ឬទំហំននទដី

ដាដំុុះ ៅកែុងកម្មវធិី

• សនមត្ថ្ន កសិករ ក្ន  ្ងចំនួន 15,000 និងននទដី ក្ន  ្ង 45,000ហិកត
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ឯកតា: ពាន់តរៀល

ធាតុ ចលូ ចំនួន ថ្លៃឯ កតា ថ្លៃស រុប

ប្រាក់ឈ្នួ លបគុ្គលិក 1,150 19,968 22,963,200

ពូជប្រសូវ/តតាន 55,625 3,264 181,560,000

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 1,150 204 234,600

តោហ ុយត្វើដតំណើររបស់បគុ្គលិក 1,150 408 469,200

សរបុចណំ្តយផ្ទា ល់ 205,227,000



  នលរ ៉ះពាល់ ននការ ផ្ទៃ ស់រតូរ សោលនសោបាយ

ការ ផ្ទៃ ស់រតូរ សោលនសោបាយ :ប ងោ្ន ឬបនថយ ោល្បំែង ោល្

ន ោបាយ ការផ្លល ស់បតូរយុទធសាន្រសត   និងការស ម្ម្ចចិត្ត  នសង ទតត្  

ផ្ដល្អាច ប៉ាុះពាល្់ដល្់កម្ម វិធីផ្ដល្ម្តូ្វ អនុវត្ត ។

• សនមត្ថ្ន ម្កសួងចង់ ម្ប្ម្ប ភទពូីម្សូវល្អម្ប ស្រជាងម្ុន  ម្មន

ត្នម្លនថលជាងម្ុន (នថលកែុង ១  តន គឺ = 3,400,000 រតល្)  ដាយ

មិ្នម្មនការផ្លល ស់បូ្រចំ ពាុះឧទាហរែ៍ពីមុ្ន 

85



 នលរ ៉ះពាល់ ននការ ផ្ទៃ ស់រតូរ សោលនសោបាយ (ត្)

86

ឯកតា: ពាន់តរៀល

ធាតុ ចលូ ចំនួន ថ្លៃឯ កតា ថ្លៃស រុប

ប្រាក់ឈ្នួ លបគុ្គលិក 1,150 19,968 22,963,200

ពូជប្រសូវ/តតាន 55,625 3,400 189,125,000

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 1,150 204 234,600

តោហ ុយត្វើដតំណើររបស់បគុ្គលិក 1,150 408 469,200

សរបុចណំ្តយផ្ទា ល់ 212,792,000

 ដាយ ម្ប្ម្ប ភទពូីម្សូវល្អជាងម្ុន (នថលកែុង ១  តន = 3,400,000 រតល្) នំឲ្យ
នថលចំណ្ដយផ្ម្បម្បួល្ដូចតរាងខាង ម្កាម្៖



២. ការរំ ត្់នថៃច្ំណាយផ្ទា ល់ ផ្ដ្លម្ិនមានការច្ណំាយពីម្ុន

•  ដ្ម្បីកំែត្់នថលចំណ្ដយចំ ពាុះកម្មវិធី ថមីផ្ដល្ម្ិនម្មនព័ត្៌ម្មនពីការចំណ្ដយពីម្ុន   

គួរពិចារណ្ដអំពីកតត ម្ួយចំនួនដូចខាង ម្កាម្៖

- ត្ម្ម្ូវឱយម្មនការវិនិចឆ័យរបសអ់ែកម្គប់ម្គង

- កម្មវិធី ម្ស ដតងោែ អាច យកម្ក ធវជ្ាម្លូ្ដាឋ នសម្ម្មបគ់ែននថលចំណ្ដយ

 សំែួរដូចខាង ម្កាម្ នុះ អាចីួយកំែត្់ពកីារចណំ្ដយ:

  ត្្ម្មនម្បជាពល្រដឋប៉ាុនម ននក់ ផ្ដល្ម្ត្ូវទទួល្បាន សវាសាធារែៈ?

  ត្្បុគមល្ិកម្មែ កអ់ាចន្ល្់ សវាដល្់ម្បជាពល្រដឋបានប៉ានុម ននក់? 

  ត្្អវី ៅជាការចណំ្ដយោំម្ទ ផ្ដល្បុគមល្ិកម្មែ ក់ៗម្ត្ូវការ  ( បតវត្ស  

 សាហ ុយដឹកីញ្ជូន ទូរស័ពទ ឬការនមត្់នមង់សម្មា រៈ  ។ល្។)
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ក្រសេទននរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ

• កត្ីំរុញនថលចំណ្ដយ (Cost driver) សំ ៅ ៅ ល្្កត្ផ្ដល្នំឲ្យនថល

ចំណ្ដយកម្មវធិីផ្ម្បម្បលួ្   ( ក្ន  ្ង ឬ ថយចុុះ)។

• កត្ីំរុញនថលចំណ្ដយម្មន ៥ ម្ប ភទសំខាន់ៗ ដូចខាង ម្កាម្៖

- ការផ្ម្បម្បួល្ម្បជាសាន្រស្

- ការផ្ម្បម្បួល្សងមម្និង សដឋកចិច

- ការផ្លល ស់បូ្រ ោល្ន ោបាយរដាឋ ភិបាល្

- ការរកីច ម្ម្ន្ផ្នែកប ចចកវទិា

- បរិោកាសខាង ម្ៅ
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ក្រសេទននរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ (ត្)

• ការផ្ម្បម្បួល្ម្បជាសាន្រសត៖

- ចំនួនសិសសកំែត្ត់្ម្ម្ូវការផ្នែកអប់រំ

- ចំនួនម្នុសសចាស់កំែត្ត់្ម្ម្ូវការ ល្្ការចំណ្ដយនថល វ ជីសាន្រសត និង

ចំណ្ដយ សាធននិវត្តន៍

• ការផ្ម្បម្បួល្សងមម្ និង សដឋកិចច៖

- អម្តផ្ល្ងល្ុះ ធវឲ្្យប៉ាុះពាល្់ដល្់ត្ម្ម្វូការផ្ថទាកំមុ្មរ និងម្នុសសចាស់

- អម្ត ម្ប្ម្បាស់ ម្គឿង ញៀន ធវឲ្្យប៉ាុះពាល្់ដល្ត់្ម្ម្ូវការ សវា វ ជីសាន្រសត

និងនគរបាល្

- ការធាល ក់ចុុះ សដឋកិចចជាសកល្ប ងោ្ត្ត្ម្ម្វូការការបែតុ ុះបណ្ដត ល្ការងារ
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ក្រសេទននរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ (ត្)

• ការផ្លល ស់បតូរ ោល្ន ោបាយរដាឋ ភិបាល្៖

- ការផ្លល ស់បតូរសិទធិទទលួ្បានអត្ថម្ប ោីន៍សងមម្ ធវ្ឲ្យប៉ាុះពាល្ប់នទុកការងារ
 វិស័យសាធារែៈ

- ការផ្លល ស់បូ្រពូីម្សូវថមីសម្ម្មប់ន្ល្់ី នូកសិករ  ដ្ម្បបី ងោ្នទិនែនល្  នំឲ្យ
ត្ម្ម្ូវការចំណ្ដយ ល្ព្ូី ម្សូវថមី ក្ន  ្ង 

• ការរីកច ម្ម្្នផ្នែកប ចចកវិទា៖

- ឱសថ ឬប ចចក ទស វ ជីសាន្រសតថមីៗអាចកាត្់បនថយនថលចំណ្ដយ ល្ក្ារផ្ថទាំ
 វ ជីសាន្រសត

- ការនតល្់ព័ត្៌ម្មនតម្រយៈម្បព័នធអុីនធែឺិត្កាត់្បនថយនថលចំណ្ដយ ល្្ការ
 បាុះពុម្ព និងការម្កទទួល្ព័ត្៌ម្មន ៅការិោល្យ័របស់សាធារែៈីន
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ក្រសេទននរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ (ត្)

បរិោកាសខាង ម្ៅ៖

•សតង់ដារថមីផ្ដល្បានដាក់តម្រយៈកិចចម្ពម្ ម្ពៀងអនតរជាតិ្ដចូជាៈ

- អងមការពាែិ ជីកម្មពិភព លាក

- ពិធីសារម្កុងកយូត្អូំពីបផ្ម្ម្បម្ម្ួល្អាកាសធាត្ុ

- គែៈកម្មម ធិការទ នល ម្គងម

•ការីូនដំែឹងអំពីីម្ងឺផ្លត សាយបកសីពីម្ប ទសីិត្ខាង

•ការផ្លល ស់បូ្រសាថ នភាពន ោបាយរបស់ម្ប ទសីិត្ខាង
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កាត្ពវរិច្ច និងឆនាា នុសិទធិ
(Mandatory Vs Discretionary)

• កតត ីំរុញនថលចំណ្ដយអាចជាកាត្ពវកិចច

- សិទធិម្សបចាបក់ែុងការទទួល្បាន សវាដូចជា ការអប់រំ

- ចំណ្ដយ ល្្ការសងបំែលុ្
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កាត្ពវរិច្ច និងឆនាា នុសិទធិ (ត្)

• កតត ីំរុញ នសង ទតត្អាចម្ិនត្ម្ម្ូវឲ្យម្មនការ ល្្យត្បពីម្កសួង  ្យ

- កំ ែ្នចំនួនអែកជាប់ពនធ ម្ិនត្ម្ម្ូវឲ្យម្មនកំ ែន្ចំនួនចុុះអនុវត្ត

សវនកម្មពនធ  ្យ

- កំ ែ្នចំនួន ទសចរ ម្ិនត្ម្ម្ូវឲ្យម្កសួង ទសចរែ៍ម្ត្វូផ្ត្ប ងោ្ន 

ការនសពវនាយទាក់ទាញ ភញៀវ ទសចរ
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ឧទាហរ ៍អំពីរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ

 វស័ិយរដឋបាល្ទូ ៅ

• ម្កសួងយុត្តិធម្៌

- ចំនួន រឿងកតីផ្ដល្បានបតឹង ៅត្ុលាការ

- ចំនួនបទឧម្កិដឋផ្ដល្បានរាយការែ៍

- ចំនួនអែកជាប់ពនធនោរ

• ម្កសួងហិរញ្ញវត្ថុ

- ចំនួនឯកសារពនធផ្ដល្បានម្បកាស

• ម្កសួងការបរ ទស

- ចំនួនដាក់ពាកយសុំល្ិខិត្ ល្ងផ្ដន និងទិដាឋ ការ

- ចំនួនសាថ នទូត្ និងសាថ នកុងស ុល្ផ្ដល្ម្មន
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ឧទាហរ ៍អំពីរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ

 វស័ិយ សដឋកិចច

• ម្កសួងកសិកម្ម

- ចំនួនកសិករ

- ចំនួនបសុសត្វជាក់លាក់ ឬត្ំបន់ដាដំុុះម្សូវ ឬដំណំ្ដ នសងៗ

• ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ីនបទ

- ចំនួនភូម្ិផ្ដល្ខវុះខាត្ការនមត្់នមង់ទឹកផ្ដល្សថ ិត្កែុងម្លូ្ដាឋ ន

- ភាគរយម្បជាីន ៅកែុងឃុ ំៅ ម្កាម្បនទ ត្់ម្កីម្ក

• ម្កសួង រតបចំផ្ដនដី

- ទំហំននទដីគិត្ជាហិកតផ្ដល្សថ ិត្ ម្កាម្ការម្គបម់្គង

- ចំននួភតិ្សនាដីធលីបានម្គបម់្គង
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ឧទាហរ ៍អំពីរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ

 វស័ិយសងមម្កិចច

• ម្កសួងអប់រំ

- ចំនួនកុម្មរផ្ដល្ម្គបអ់ាយុចលូ្ រតន

• ម្កសួងសុខាភិបាល្

- ចំនួនម្នុសសចាស់ ឬកុម្មរ អាចជាកតត ីំរុញឲ្យម្មននថលចំណ្ដយ វ ជីសាន្រសត

 ម្ច្នបំនុត្

- សាថ នភាពីម្ងឺ ល្ង ( អដស៍ រ បង ម្គុនចាញ់)

• ម្កសួងការងារ

- ចំននួននការបែតុ ុះបណ្ដត ល្ការងារផ្ដល្ចំាបាចស់ម្ម្មបអ់ែកោម នការងារ ធវ្
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រម្មវិ ផី្ដ្លរក្ម្មានរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ

• ម្កសួង-សាថ ប័នថ្នែ ក់កណ្ដត ល្ម្ួយចំនួន ម្ិនម្មនកត្

ីំរុញ ជាក់លាក់  ្យ៖

- ទីសី្ការគែៈរដឋម្ន្រន្ី

- រដឋសភា

- ម្ពឹទធសភា

- ម្កសួងម្ពុះបរម្រាីវាងំ
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រតាត ជំរុញ និងលទធនលរែុងឆ្ែ ំ

98

កត្ីំរុញ ម្បជាីនដល្់អាយុចូល្ រតន
 ម្ៅការ
ម្គប់ម្គង
របស់ម្កសួង

ធាត្ុចូល្ ម្គូ សាលា រតន សម្មា រៈសិកា
សថ ិត្ ម្កាម្
ការម្គប់ម្គង
របស់ម្កសួង

ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ ចំនួនសិសសទទួល្បានការប ម្ងៀន



ការបា ន់សាម នរតាត ជំរុញនថៃច្ំណាយ

•  ដ្ម្ប ីម្ោងថវិការយៈ ពល្ម្ធយម្ ចំាបាច់ម្ត្ូវពាករកតត ីំរុញនថល

ចំណ្ដយ

• ឧទាហរែ៍ៈ
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              +        +  

ម្បជាីនដល្អ់ាយុចូល្សាលា 860,000 875,000 896,000 

ករែីីំងឺម្គុនចាញ់ផ្ដល្បានកំែត្ ់ 23,000 21,000 19,000 

 



ការគ នានថៃច្ំណាយ

100

នថលចំណ្ដយម្ួយឯកត សម្ម្សប

កត្ីំរុញនថលចំណ្ដយ ការបា៉ា ន់សាម ន

នថលចំណ្ដយ ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ



ក្រសិទធភាពនននថៃច្ំណាយម្ួយឯរតា

• នថលចំណ្ដយឯកតអាច  ្ង ឬចុុះអាម្ស័យ ល្្អនុបាត្ធាតុ្ចូល្ ធតប

នឹងល្ទធនល្កែងុឆ្ែ ។ំ ឧទាហរែ៖៍

- ម្គូម្មែ កស់ម្ម្មបស់ិសស ១០០នក់ ទំនងជាម្ិនអាចនតល្់ល្ទធនល្

ផ្ដល្ចង់បាន  ្យ ពាក់ព័នធនឹងម្បសិទធភាពននការអប់រំ។

- ម្៉ាាង ទតត្ ម្គូម្មែ ក់សម្ម្មប់សិសស ១០នក់ អាចចំណ្ដយអស់ ម្ច្ន

និងខជុះខាជ យធនធានថវិកា។

• គួរ ម្បៀប ធតបនថលចំណ្ដយឯកត សវាទូ ៅជាមួ្យម្ប ទសម្បហាក់

ម្បផ្ហល្ោែ  ដ្ម្បីពិនិត្យថ្ន ត្្នថលចំណ្ដយរបស់ម្ប ទសកម្ពុជាសម្

 ហត្ុនល្ផ្ដរឬោ៉ា ងណ្ដ
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រតាត ជំរុញ នថៃច្ំណាយរែុងមួ្យឯរតារែុងររ ីមានអត្ិនរណា

• អាច ម្ប្ការបា៉ា ន់សាម ន ល្្បផ្ម្ម្បម្ម្ួល្កតត ីំរុញ នថលចំណ្ដយ និងអត្និរណ្ដ ដ្ម្បីពាករបផ្ម្ម្

បម្ម្ួល្ថវិកា

• ឧទាហរែ៍ពីវិស័យអប់រំ៖

• នថលចំណ្ដយកែុង ១ ឯកត  = នថលចំណ្ដយសរុប/ចំនួននិសសិត្សរុប 

• នថលចំណ្ដយម្ួយឯកត ក្ន  ្ងតម្អតិ្នរណ្ដ

• ចំនួននិសសិត្ ក្ន  ្ងតម្អម្តកំ ែ្ន

• នថលចំណ្ដយសរុបថមី  = ចំនួនសិសសសរុបថមី  X នថលចំណ្ដយថមីកែុង ១ ឯកត
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អប្រតា ចនួំននិសិតស
ថ្លៃចំណ្តយកនតង

 1ឯកតា

ថ្លៃចំណ្តយ

សរបុ

ឆ្ន ំ បចចតបបនន 1,150,000    1.640         1,886,000
អតិផរណ្ត 3.40% 0.056         
កំតណើននិសសិត 1.70% 19,550         

ឆ្ន ំ ល វិកា 1,169,550    1.696         1,983,557



ការ វិភាជនថៃច្ំណាយក្រសោល

• ចំាបាច់ម្ត្ូវកំែត្់នថលចំណ្ដយកម្មវិធីពិត្ម្បាកដ។

• ម្មនវិធីសាន្រសតជា ម្ច្ន ដ្ម្បី វិភាីនថលចំណ្ដយម្ប ោល្សម្ម្មប់កម្មវិធី៖

-  វិធីសាន្រសត “ពី ល្្ចុុះ ម្កាម្” ផ្ដល្សាម្ញ្ញ  ដាយ ម្បម្្បាស់ការវិនិចឆ័យ

 ដាយនយកដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុ និងម្បធានកម្មវិធីកែុងការផ្បងផ្ចកនថល

ចំណ្ដយសម្ម្មប់កម្មវិធី។

- ដំ ែ្រការ “ពី ម្កាម្  ្ង ល្្” ផ្ដល្អាចសមុគសាម ញ  ដាយការ វិភាគ

ល្ម្អិត្ពីការ ម្ប្ម្បាស់ ពល្ វលា និងសម្មា រៈសម្ម្មប់បុគមល្ិក ៅកែុង

កម្មវិធីនីម្យួៗ។
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 វិ ីសា្សត វិភាជនថៃច្ំណាយក្រសោល

ឧទាហរែ៍អំពីទិនែន័យកែុងការ វិភាីនថលចំណ្ដយម្ប ោល្៖

• ននទម្កឡាទីតំងការិោល្័យគតិ្ជាផ្ម្៉ាម្ត្កា រ៉េ

• ចំនួនបុគមល្កិផ្លទ ល្់ ៅកែុងកម្មវធិីនីម្យួៗ

• ចំននួ ម្ម៉ា ង ផ្ដល្បាន ធវ្ការ ល្ក្ម្មវិធនីីម្យួៗ

• ចំននួម្បតិ្បត្តិការផ្ដល្បានដ ំែ្រការសម្ម្មបក់ម្មវធិីនីម្យួៗ

• ចំននួឯកសារផ្ដល្ទទលួ្បានពីកម្មវិធនីីម្យួៗ
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ឧទាហរ ៍ទ១ី: ការវិភាជផ្នែរសលើទំហនំនាក្រឡាការិោល័យ

• កម្មវិធីចំននួ ៤   ម្ប្ម្បាស់ម្កឡាននទការិោល្័យទំហំ ៥០,០០០ផ្ម្៉ាម្ត្កា រ៉េតម្

សម្មម្មម្ត្ដូចខាង ម្កាម្៖

- កម្មវិធីទ១ី - 30%

- កម្មវិធីទ២ី - 40%

- កម្មវិធីទ៣ី - 20%

- កម្មវិធីទ៤ី - 10%

• នថលចំណ្ដយម្បចំាឆ្ែ ំ ល្្ទំហំការិោល្័យម្មនចំនួន ១០លាន រតល្

• នថលចំណ្ដយម្បចំាឆ្ែ ំផ្បងផ្ចកតម្កម្មវិធី៖

- កម្មវិធីទ១ី - 3,000,000 រតល្

- កម្មវិធីទ២ី - 4,000,000 រតល្

- កម្មវិធីទ៣ី - 2,000,000 រតល្

- កម្មវិធីទ៤ី - 1,000,000 រតល្
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ឧទាហរ ៍ទ២ី: ការវិភាជផ្នែរសលើច្ំនួនរុគគលរិ

• កម្មវិធីចំននួ ៤ បាន ម្ប្ម្បាស់ចំនួនបុគមល្ិកដូចខាង ម្កាម្៖

- កម្មវិធីទី១- 87នក់

- កម្មវិធីទី២- 103នក់

- កម្មវិធីទី៣- 45នក់

- កម្មវិធីទី៤- 25នក់

• នថលចំណ្ដយម្បចំាឆ្ែ ំ ល្្ទំហកំារោិល្័យម្មនចំនួន ១០លាន រតល្

• នថលចំណ្ដយម្បចំាឆ្ែ ំ ដាយផ្នអក ល្្សម្មម្មម្ត្បុគមល្ិក៖

- កម្មវិធីទី១- 3,346,153 រតល្

- កម្មវិធីទី២- 3,961,538 រតល្

- កម្មវិធីទី៣- 1,730,769 រតល្

- កម្មវិធីទ៤ី- 961,538 រតល្
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ឧទាហរ ៍ទី៣: ការវិភាជនថៃច្ំណាយររសន់ាយរដាឋ ន
ហរិញ្ញវត្ថុ សៅឲ្យរម្មវិ ីនីម្ួយៗ

• ី ម្ម្្សទ១ី៖  វិភាីនថលចំណ្ដយ ៅតម្សម្មម្មម្ត្ននថវិកាកម្មវិធីនីម្ួយៗ ធតបនឹង

ថវិកាសរុប

• ី ម្ម្្សទី២៖  វិភាីតម្ចំនួនសកខីបម្ត្ទូទាត្់ផ្ដល្ ធវ្  ្ងសម្ម្មប់កម្មវិធីម្ួយៗ

• ី ម្ម្្សទី៣៖  វិភាី ដាយផ្នអក ល្្ ពល្ វលាផ្ដល្បានចំណ្ដយសម្ម្មប់កម្មវិធីម្ួយៗ

(ត្ម្ម្ូវឲ្យបុគមល្ិក ធវ្ការតម្ដាន ពល្ វលាតម្កម្មវិធី ឬបា៉ា ន់សាម នជា ទតងទាត្់)
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ឧទាហរ ៍ទ៤ី: ការវិភាជនថៃច្ំណាយររស់ 

នាយរដាឋ នព័ត្៌មានវិទា (IT) សៅឱ្យរម្មវិ ីនីម្យួៗ

• នថលចំណ្ដយ ល្្ IT រួម្ម្មននថលចំណ្ដយ ល្្បុគមល្ិក  សវាម្បឹកា ការទិញ

ផ្នែករឹង អាជាញ ប័ែណផ្នែកទន់ អគមីសនី នថលទូរស័ពទ និងនថលចំណ្ដយីួល្

ការិោល្័យ/ទីតំង

• នថលចំណ្ដយ IT អាច វិភាីតម្រយៈ៖

- ការរកាទុកទិនែន័យផ្ដល្ ម្ប្ម្បាស់ ដាយកម្មវិធីម្យួៗ

- ចំនួនធនធានផ្ដល្បាន ម្បម្្បាស់ (Space of CPU)

- កម្ម្ិត្ធាត្ុចលូ្ និងល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ (បញ្ចូល្ទិនែន័យ និង រតបចំរបាយការែ៍)
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តារាងគំរូននការផ្រងផ្ច្រ IT

• ចំផ្ែកទាងំ នុះអាចគែន និង ធវ្បចចុបបនែភាពម្បចំានថង ម្បចំាសបាត ហ៍

ឬម្បចំាផ្ខ ឬ ម្ប្ម្បាស់ធម្មតនូវល្ទធនល្ជាក់ផ្សតងពីឆ្ែ ំម្ុន  ដ្ម្បីអាច

ពាករនថលចំណ្ដយ ។
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រកាទុក ដំ ែ្រការ ធាត្ចុូល្/ល្ទធនល្
កែុងឆ្ែ ំ

សរុប

៣០% ៥០% ២០% ១០០%

ថវិការបស់អងមភាព IT (ពាន់ រតល្) ២៤.០០០ ៤០.០០០ ១៦.០០០ ៨០.០០០

កម្មវិធីទី១ ម្មនចំផ្ែក ៥០% ៣០% ១៥% ២៦.៤០០

កម្មវិធីទី២ ម្មនចំផ្ែក ១០% ២០% ៦០% ២០.០០០

កម្មវិធីទី៣ ម្មនចំផ្ែក ៤០% ៥០% ២៥% ៣៣.៦០០

ការផ្បងផ្ចកសរុបសម្ម្មប់កម្ម វិធី ១០០% ១០០% ១០០% ៨០.០០0
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២.៥. ការតាម្ដាន ការស វើរបាយការ ៍ 

និងការវាយត្នម្ៃ
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MTEF-BSP

ការ រតបចំកញ្ចប់

ថវិកាម្បចំាឆ្ែ ំ

ចាប់

ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំាឆ្ែ ំ

ការតម្ដាន និង

ការ ធវរ្បាយ

ការែ៍

ការវាយត្នម្ល

ម្កបខ័ែឌ  សដឋកចិចរយៈ ពល្ម្ធយម្

និង ផ្ននការយុទធសាន្រស្ថ វិកា

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



 ោល្បំែង៖

បនទ ប់ពីការអនុម័្ត្ថវិកាម្បចំាឆ្ែ ំរួច ចំាបាច់ម្ត្ូវការតម្ដានការអនុវត្ត ល្្

ចំននួថវិកាអនុម័្ត្ផ្ដល្កំពុងចំណ្ដយថ្ន ត្្ល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ ម្ោងទុក

ទទលួ្បានដចូការរំពឹងទុកផ្ដរឬ ទ។  ពល្កំពុងអនុវត្តថវិកា ព័ត្៌ម្មន នុះ 

អាចនតល្់ឲ្យថ្នែ ក់ដឹកនំម្កសួង និងម្កសួង សដឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ នូវការ

ល្ុុះបញ្ជជ ងំថ្ន  ត្្ម្មនបញ្ជហ  ៅកែុងការអនុវត្តថវិកាផ្ដរឬ ទ ។
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ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



 ដ្ម្បីបំ ពញ ោល្បំែងខាង ល្្ គួរម្មនឧបករែ៍សំខាន់ចំនួន ៣៖

• ការតាម្ដាន  គឺជាការម្ត្ួត្ពិនិត្យ  ្ងវិញជាម្បចំា ឬតម្ ពល្កំែត្់ 

 ល្្ការអនុវត្តកម្មវិធី។

• ការស វើរបាយការ ៍ គឺជាការរាយការែ៍ព័ត្៌ម្មន ឬទិនែន័យអំពីការ

អនុវត្តថវិកា   ( ដាយបំ ពញទម្ម្ង់ផ្ដល្ រតបចំរចួជា ម្សច)  ដ្ម្បីដាក់

ីូន ៅសាថ ប័នម្គប់ម្គង។

• ការវាយត្នម្ៃ គឺជាការ ម្បៀប ធតបល្ទធនល្ននការអនុវត្ត   កម្មវិធី  ៅ

នឹងការ ម្ោងទុក។

113

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ការតម្ដាន

•  ដ្ម្បីវាយត្នម្លការអនុវត្តកម្មវិធី

•  ដ្ម្បីកំែត្់បញ្ជហ

• ម្បម្លូ្នុ្ំឯកសារអំពីល្ទធនល្ស ម្ម្ចបាន

• នតល្់អនុសាសន៍នវូវិធានការ ដាុះម្សាយ ពល្អនគត្
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ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ម្បព័នធតម្ដាន និងវាយត្នម្លផ្ដល្ល្អ នឹង៖

• ីំរុញឲ្យម្មនការ រតបចំផ្ននការកម្មវិធី

•  ល្្កកម្ពស់ឲ្យម្មនការសម្ម្បសម្ម្ួល្ និងទំនក់ទំនង

• កំែត្់នូវការទទួល្ខុសម្ត្ូវចាស់លាស់

• បងោល្កខែៈងាយម្សួល្ដល្់ការកំែត្់ និង ដាុះម្សាយបញ្ជហ

•  ល្្កកម្ពស់សម្ិទធកម្ម និងគែ នយយភាពថវិកា

• ធានឲ្យម្មនការអនុវត្តតម្ ោល្ន ោបាយ និងបទបបញ្ញត្តិរបស់រដាឋ ភិបាល្

115

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ការ ធវ្របាយការែ៍

តម្ ោល្ការែ៍ផ្ែនំសី្ពីការ រតបចំថវិកាកម្មវិធីៈ

• ការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុ

- ឧបសម្ព័នធទី៣ -តរាង ១  (ខ) ដល្់  ៥ (ខ)

- ម្បចំាផ្ខ

• វឌ្ឍនភាពសចូនករល្ទធនល្ចុង ម្កាយ និងល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំ

- ឧបសម្ព័នធទី៣ -តរាង ៨ (ខ)  ១៤ (ខ)  ១៥ (ខ)

- ម្ត្ីម្មស ្ម្មស ម្បចំាឆ្ែ ំ

116

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ម្បព័នធតម្ដាន និង ធវ្របាយការែ៍របស់ម្កសួង-សាថ ប័ន គួរម្មន៖

• ចំណ្ដយ

- ម្បត្ិបត្តិការ

- ម្ូល្ធន

• ចំែូល្

- កែុងម្សុក

- ម្បភព ម្ៅម្ប ទស

• សម្ិទធកម្ម

• ការបងាហ ញ និងការម្បត្ិបត្តិ  ចំ ពាុះការផ្កត្ម្ម្ូវថវកិា

117

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



សម្មសធាត្ុននម្បព័នធតម្ដាន និងវាយត្នម្លរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន៖

• ផ្ននការសម្ិទធកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុម្បចំាឆ្ែ ំ

- ផ្ននការចំណ្ដយ និងចំែូល្ម្បចំាផ្ខ និងម្បចំាម្ត្ីម្មស

•  ដាយផ្នអក ល្្ថវិកាផ្ដល្បានអនុម័្ត្

• ម្សបតម្ផ្ននការម្គប់ម្គងសាច់ម្បាក់

•  រតបចំ ៅកម្មិ្ត្កម្មវិធី-នយកដាឋ ន

• របាយការែ៍ម្បចំា្ម្មស  ល្្ ោល្ ៅល្ទធនល្កែុងឆ្ែ ំផ្ដល្ស ម្ម្ចបាន

• របាយការែ៍ម្បចំាឆ្ែ ំ  ល្្ ោល្ ៅល្ទធនល្ចងុ ម្កាយផ្ដល្ស ម្ម្ចបាន
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ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ
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កម្ម្ិត្ដឹកនំ និងកំែត់្ ោល្ន ោបាយ

(កម្ម្ិត្ ១៖ម្កសួង-សាថ ប័ន)

កម្ម្ិត្ម្គប់ម្គងប ចចក ទស និងកំែត់្
យុទធសាន្រសត

(កម្ម្ិត្២៖អគម ល្ខាធិការ/អគមនយកដាឋ ន)
យុទធសាន្រសត /កម្មវិធី

កម្ម្ិត្ប ចចក ទស និងអនុវត្តសកម្មភាព
(កម្ម្ិត្៣៖ នយកដាឋ ន/អងមភាពម្មនឋានៈ សម ្)

អនុកម្មវិធី/សកម្មភាព

កម្ម្ិត្ ៤/៥
អងមភាពថ្នែ ក់ ម្កាម្

សកម្មភាព

កំែត់្

 ោល្ ន ោបាយ
 ោល្បំែង ោល្ន ោបាយ

កំែត់្

យុទធសាន្រសត /កម្ម វិធី

កំែត់្អនុកម្មវិធី/ 

សកម្មភាព

កំែត់្/អនុវត្ត 

សកម្មភាព

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



•  វិធីសាន្រស្ម្យួកែុងការវាស់ផ្វងថវកិាផ្ដល្ល្អ គ ឺធវ្ការ ម្បៀប ធតប ថវិកា ដម្្
ឆ្ែ ំ ផ្ដល្អនុម្ត័្ ដាយសភា ជាម្យួនឹងថវិកាជាកផ្ស្ង ផ្ដល្បានអនុវត្តកែុង
ឆ្ែ ំសារ ព្ពនធ។

• តរាងខាង ម្កាម្ ជាស្ង់ដារអន្រជាតិ្ននកម្មវិធចីណំ្ដយសាធារែៈ    

និងគែ នយយភាពហិរញ្ញវត្ថុៈ

120

ពិនទុ ល្កខខែឌ ត្ម្ម្ូវអបបបរម្ម (PEFA)

A គម្មល ត្ននចំណ្ដយជាក់ផ្ស្ងពីផ្ននការ ម្ិន ល្្សពី 5%

B គម្មល ត្ននចំណ្ដយជាក់ផ្ស្ងពីផ្ននការ ម្មនចាប់ពី 5 - 10%

C គម្មល ត្ននចំណ្ដយជាក់ផ្ស្ងពីផ្ននការ ម្មនចាប់ពី 10 - 15%

D គម្មល ត្ននចំណ្ដយជាក់ផ្ស្ងពីផ្ននការ  ល្្សពី 15%

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ម្ូល្ ហត្ុទូ ៅសម្ម្មប់ភាពល្ ម្អៀងពីផ្ននការ៖

• ការយឺត្ោ៉ា វកែុងការទទលួ្បានម្លូ្និធិថវិកា

• ការពាករចែូំល្ម្និម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ

• ការរកម្ិនបាននូវធនធានសំខាន់ៗ (សម្មា រៈនមត្់នមង់ បុគមល្ិក)

• ការយឺត្ោ៉ា វកែុងកិចចល្ទធកម្ម

• ការម្គប់ម្គងកម្មវធិីម្និម្គបម់្ីុង ម្ជាយ

• ការ រតបចកំម្មវធិមី្ិនម្ត្ឹម្ម្ត្ូវ

• កតត ខាង ម្ៅផ្ដល្មិ្នអាចដឹងមុ្ន

121

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ការវាយត្នម្ល

• ដំ ែ្រការ ឬសកម្មភាពវាយត្នម្លភាពសកតិសិទធិ និង

ម្បសិទធភាពកម្មវិធី  ធតបនឹង ោល្បំែងជាកល់ាក់។
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ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ការវាយត្នម្ល

• ខុសោែ ពីការតម្ដាន

- ម្មនរយៈ ពល្ផ្វង និងល្កខែៈជាយុទធសាន្រសត

-  ផ្លត ត្ ល្្ល្ទធនល្ចុង ម្កាយ

• មុ្ខងារសែូល្ននការវិភាគថវិកា

- ពិនិត្យ ម្្ល្ទិនែន័យ

- ឧបករែ៍វិភាគ

- ម្ូល្ដាឋ នននការ វិភាីធនធាន

• ឲ្យដឹងអំពីការប ងោ្ត្ និងការ រតបចំផ្ននការថវិកាន ពល្អនគត្

123

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



ការវាយត្នម្លពាក់ព័នធនឹងទិដឋភាពននកម្មវិធដីូចខាង ម្កាម្៖
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ភាពសក្ិសទិធិ  ត្្កម្មវិធីស ម្ម្ចតម្ ោល្ ៅបានកម្មិ្ត្ណ្ដ?

ម្បសិទធភាព
 ត្្ល្ទធនល្កម្មវិធី អាចទទួល្បាន ទ ម្បសិន ប្ ម្ប្ម្បាស់
នថលចំណ្ដយទាបជាង នុះ?

សុពល្ភាព  ត្្កម្មវិធី ៅផ្ត្បនតម្មនន័យផ្ដរឬ ទ?

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



125

ឥទធិពល្

 ត្្ម្មនការផ្លល ស់បតូរជាក់ផ្សតងផ្ដរឬ ទ? ដូចជាកម្ម្ិត្ វិ ជីម្មន ឬអវិ ជីម្មន

ននឥទធិពល្ចំ ពាុះអត្ថោហកជា ដ្ម្។ ដូច នុះ ម្ត្ូវវាស់ផ្វងពីសូចនករ

ល្ទធនល្ចុង ម្កាយ។

ី ម្ម្្ស
 ត្្ម្មន ឬនឹងម្មនយុទធសាន្រសត ឬកម្មវិធីម្បកប ដាយភាពស័ក្ិសិទធជាងម្ុន

សម្ម្មប់ ដាុះម្សាយបញ្ជហ ម្ពម្ទាងំស ម្ម្ច ោល្បំែងផ្ដរឬ ទ?

ចីរភាព
ជាម្ួយនឹងនថលចំណ្ដយសម្រម្យ  ត្្កម្មវិធីអាចនឹងបនតស ម្ម្ចល្ទធនល្ន

 ពល្អនគត្បានផ្ដរឬ ទ?

ការតាម្ដាន ការស វ ើរបាយការ ៍ និងការវាយត្នម្ៃ



សូម្អរគុ 
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