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១. និយមន័យ

 ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្ថវកិា(BSP)
– ជាផែនការថវកិារយៈពេលមធ្យម(៣ឆ្ន ាំ) ផែលក្រ្ួង សាា ប័ននិងមនទរី
ជាំនាញរាជធានី ពេត្រ ក្តូ្វពរៀបចាំរនុងែាំណារ់កាលទ្ី១ (ពមសា-ឧ្ភា)នន
ការពរៀបចាំថវកិាក្បចាំឆ្ន ាំនីមួយៗ

– ផែនការពនេះរមួមានការឆុ្េះបញ្ជ ាំងពោលបាំណងពោលនពោបាយ ការរ
សាងរមមវធីិ្/យុទ្ធសាស្ត រ្អាទិ្ភាេ និងការរាំណត់្្ូចនាររ ពែីមបរីមួ
ចាំផណររនុងការ្ពក្មចផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ និងពោល
នពោបាយអាទិ្ភាេរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល



និយមន័យ(ត)
– ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្ថវកិា ទាមទារការរាំណត្់ធ្នធានទាាំង

ថវកិាចរនរ និងថវកិាមូលធ្នផែលក្ត្ូវការ និងពក្បីក្បា្់
្ក្មាប់ឆ្ន ាំថវកិារាំេុងពរៀបចាំ និងេីរឆ្ន ាំពៅមុេពទ្ៀត្ពែីមបី
្ពក្មចពោលបាំណងពោលនពោបាយ និងរមមវធីិ្ ឬយុទ្ធ
សាស្ត រ្អាទិ្ភាេរប្់ក្រ្ួង សាា ប័ន

ចរខុវ ិ្ ័យ
– ជាទ្្សនទានទូ្លាំទូ្លាយមួយផែលបង្ហា ញេីបាំណងក្បាថ្នន រយៈ

ពេលផវង។



 ពោលនពោបាយ
– ជាឧបររណ៍ ឬមពធ្ោបាយ ពែីមបឈីានពៅ្ពក្មចទិ្្ពៅ និង
ចរខុវ ិ្ ័យផែលបានរាំណត្់

 ពោលបាំណង
– គឺជាការរាំណត្េី់បាំណង និងពេលពវលាផែលអាច្ពក្មចបាន
ទិ្្ពៅពោលនពោបាយផែលបានដ្ឋរព់ចញ

 យុទ្ធសាស្ត្រ
– ជាវធីិ្សាស្ត្ររនុងការអនុវត្រ ពែីមបី្ ពក្មចបាននូវទិ្្ពៅពោល
នពោបាយនិងពោលបាំណងផែលបានដ្ឋរព់ចញ



 ចពង្ហោ ម្រមមភាេ
– ជាបណរុ ាំ ្រមមភាេ(Actions) ផែលបពក្មីឲ្យពោលបាំណងននអនុ
រមមវធីិ្។

 លទ្ធែលរនុងឆ្ន ាំ
– ជាលទ្ធែលផែលអាចវា្់បានរនុងឆ្ន ាំ ពក្កាយេីការអនុវត្ររមមវធីិ្ អនុ
រមមវធីិ្ ឬចពង្ហោ ម្រមមភាេ។

 លទ្ធែលចុងពក្កាយ
– ជាលទ្ធែល្ពក្មចបានេីមួយឆ្ន ាំពៅមួយឆ្ន ាំ ពក្កាយេីការអនុវត្រ
បានពេញពលញនូវអនុរមមវធីិ្ និងរមមវធីិ្រនុងរយៈពេលរាំណត្ម់ួយ។



 ្ូចនាររ្មិទ្ធរមម
– ជារង្ហា ្់ពលីលទ្ធែលផែល្ពក្មចបាន



២. បប្ររមម រ.ម.្.
ពប្ររមមរប្់រ.ម.្.
ែឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងវ ិ្ ័យមុេង្ហរសាធារណៈពៅ
ក្េេះរាជាណាចក្ររមពុជា ពឆី្យត្បពៅនឹងត្ក្មូវការ
អភិវឌ្ឍជាតិ្ ក្េមទាាំងការវវិត្រនជ៍ាអនររជាតិ្



៣.បោលបំណងបោលនបោបាយ

រ.ម.្.មានពោលបាំណងពោលនពោបាយចាំនួនេីរគឺ 
• គ.ប. ទ្ី១  ផរលមអអភិបាលរិចចរនុងរែាបាលសាធារ
ណៈ ផែលមានយុទ្ធសាស្ត រ្អាទ្ិភាេចាំនួន៣គឺ
– ការេក្ងឹងគុណភាេ និងក្ប្ិទ្ធភាេននការែរល់ព្វាសាធារ
ណៈ

– ការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុ្ស និងសាា ប័ន
– ផរទ្ក្មង់ក្បេ័នធពបៀវត្ស និងលាភការពែសងៗ



• គ.ប.ទី្២  ការក្គប់ក្គង និងការអភិវឌ្ឍវ ិ្ ័យ មុេ
ង្ហរសាធារណៈ ផែលមានយុទ្ធសាស្ត្រអាទិ្ភាេ
ចាំនួន២គឺ 
– េក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាេរនុងការក្គបក់្គងមស្តនររីាជការ និងការ
ផរលមអរពបៀបក្គបក់្គងនិងចត្ផ់ចងការង្ហរ

–ោាំក្ទ្និង្ក្មប្ក្មួលរិចចការទូ្ពៅរប្់ក្រ្ួង និង
មនទីររនុងក្របេណ័ឌ ក្រ្ួងមុេង្ហរសាធារណៈ



៤.យទុ្ធសាស្ត្រអាទ្ិភាពនងិចបងាោ ម
្រមមភាព

• យុទ្ធសាស្ត រ្អាទ្ិភាេទ្ី១ ការេក្ងឹងគុណភាេ និងក្ប្ិទ្ធ
ភាេននការែរល់ព្វាសាធារណៈ ផែលក្ត្ូវអនុវត្រតាមចពង្ហោ ម
្រមមភាេចាំនួនេីរគឺ
– ជក្មុញការអនុវត្រពោលនពោបាយ្រីេីការែរល់ព្វាសាធារណៈ
ការពលីររមព្់គណពនយយភាេនិងក្ប្ិទ្ធភាបននែរល់ព្វាសា
ធារណៈ

– បពងោីត្យនរការតាមដ្ឋនក្តួ្ត្េិនិត្យនិងវាយត្នម្ការក្គបក់្គង
គុណែល និងជាំរុញការង្ហរអធិ្ការរិចចតាមក្រ្ួង សាា ប័ន



យទុ្ធសាស្ត្រអាទ្ិភាពនិងចបងាោ ម
្រមមភាព (ត)

• យុទ្ធសាស្ត្រអាទិ្ភាេទី្២ ការអភិវឌ្ឍធ្នធាន
មនុ្ស និងសាា ប័ន ផែលក្ត្ូវអនុវត្រតាមចពង្ហោ ម
្រមមភាេចាំនួនេីរគឺ
– អភិវឌ្ឍ្មត្ាភាេរប្់មស្តនរីរាជការ្ីុវលិ
–ការបណរុ េះបណារ លមស្តនរីរាជការ្ីុវលិតាមរយៈសាលា
ភូមិនទរែាបាល



យទុ្ធសាស្ត្រអាទ្ិភាពនិងចបងាោ ម
្រមមភាព (ត)

• យុទ្ធសាស្ត្រអាទិ្ភាេទី្៣  ផរទ្ក្មង់ក្បេ័នធពបៀវត្ស
និងលាភការពែសងៗ ផែលក្ត្ូវអនុវត្រតាមចពង្ហោ ម
្រមមភាេចាំនួនមួយគឺ
– ពរៀបចាំផរទ្ក្មងក់្បេន័ធពបៀវត្សឲ្យមានលរខណៈ្ងគតិ្
ភាេ ្មធ្ម៌ និងោាំក្ទ្ែលិត្ភាេ



យទុ្ធសាស្ត្រអាទ្ិភាពនិងចបងាោ ម
្រមមភាព (ត)

• យុទ្ធសាស្ត្រអាទិ្ភាេទី្៥ ោាំក្ទ្និង្ក្មប្ក្មួល
រិចចការទូ្ពៅរប្់ក្រ្ួង និងមនទីររនុងក្របេ័ណឌ
ក្រ្ួងមុេង្ហរសាធារណៈ ផែលក្ត្ូវអនុវត្រតាម
ចពង្ហោ ម្រមមភាេចាំនួនបីគឺ
–ោាំក្ទ្និង្ក្មប្ក្មួលរិចចការទូ្ពៅ
–ការង្ហរផែនការ ហរិញ្ញវត្ាុ ែគត្ែ់គង់ និងការង្ហរពហដ្ឋា
រចនា្មពន័ធរូបវន័រ

– េក្ងឹងការក្គបក់្គងមស្តនរីរាជការពៅថ្នន រព់ក្កាមជាតិ្
(មនទីរមុេង្ហរសាធារណៈទាាំង២៥ រាជធានី/ពេត្រ



យទុ្ធសាស្ត្រអាទ្ិភាពនិងចបងាោ ម
្រមមភាព (ត)

• យុទ្ធសាស្ត រ្អាទិ្ភាេទី្៤ េក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាេរនុងការក្គបក់្គងមន ្
ក្តី្រាជការ និងការផរលមអរពបៀបក្គបក់្គងនិងចត្់ផចងការង្ហរ
ផែលក្តូ្វអនុវត្រតាមចពង្ហោ ម្រមមភាេចាំនួនបីគឺ
– េក្ងឹងការក្តួ្ត្េិនិត្យរែាបាល ការក្គប់ក្គងក្របេណ័ឌ ការង្ហរនីតិ្រមម
និងរិចចការមុេង្ហរសាធារណៈអាសា៊ា ន

– ជាំរញុការពក្បីក្បា្់បពចចរវទិ្ោេ័ត៌្មានវទិ្ោ និងផរលមអការចត់្ផចង
ការង្ហរ

– ជាំរញុការង្ហរវ ិ្ ហមជឈការនិងការបស្តញ្ជ បពយនឌ័្ររនុងវ ិ្ ័យមុេង្ហរ
សាធារណៈ



៥. ការបរៀចំថវិកា
• ផែអរតាមសារាចរផណនាាំរប្់ក្រ្ួងព្ែារិចចនិង
ហរិញ្ញវត្ាុ និងរាជរដ្ឋា ភិបាល

• ការេោការណ៍ផែអរពលីក្របេណឌ ពោលនពោបាយមា៉ា
ក្រូព្ែារិចច ហរិញ្ញវត្ាុសាធារណៈ (រាំពណីនព្ែារិចច
អត្ិែរណា ែ.្.្.(GDP)

• ការែារភាជ ប់ថវកិាពៅនឹងពោលនពោបាយ
រមមវធិ្ីគួរផែអរពលីពោលបាំណងពោលនពោបាយពៅ

រនុងផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្ថវកិានិងផែនការថវកិាក្បចាំឆ្ន ាំ
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៥. ការបរៀចថំវិកា(ត)
• ពោលបាំណងពោលនពោបាយរប្់ក្រ្ួង គួរែារភាជ បព់ៅនឹង

ពោលបាំណង
ពោលនពោបាយជាតិ្ៈ
– ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ្ (NSDP)
– យុទ្ធសាស្ត្រចតុ្ពកាណែាំណារក់ាលទី្៣
– ផែនការពែសងៗរប្់ក្រ្ួង
– ក្រ្ួងមួយ មានពោលបាំណងពោលនពោបាយមួយឬោ៉ា ង
ពក្ចីនេីរ ពហយីអាចមានរមមវធីិ្ោ៉ា ងពក្ចីនបាំែុត្ក្បាាំ



៦. ការកំណត់តម្រូវការចំណាយ

• ផែអរពលីយុទ្ធសាស្ត រ្អាទិ្ភាេ
• ផែអរពលីចពង្ហោ ម្រមមភាេ
• ផែអរពលីធាតុ្ចូល នថ្ចាំណាយធាតុ្ចូលចរនរ

Recurrent Inputs : (60 61 62 63 64 & 65) និង
ចាំណាយធាតុ្ចូលមូលធ្ន (Capital Inputs) (20 & 
21)
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៧.ការពិចារណាបលើការបរៀបចំថវិការមម
វិធីរប្ក់្រ្ងួមុខងារសាធារណៈ

• ពោលបាំណងពោលនពោបាយទី្១ ផរលមអអភបិាលរចិចរនុងរែាបា
លសាធារណៈ (រក្មិត្ថ្នន រែឹ់រនាាំក្រ្ួង)
– រមមវធីិ្ទី្១ ការេក្ងឹងគុណភាេ និងក្ប្ិទ្ធភាេរនុងការែរល់ព្វាសា
ធារណៈ (អគគនាយរដ្ឋា នពោលនពោបាយ និងអោគ ធិ្ការដ្ឋា ន)
• អនុរមមវធិ្ីទ្១ី ជក្មុញការអនុវត្រពោលនពោបាយ្រេីីការែរល់ព្វាសាធារ
ណៈ ការពលរីរមព្ ់គណពនយយភាេ និងក្ប្ទិ្ធិភាេននព្វាសាធារណៈ

• អនុរមមវធិ្ីទ្២ី បពងោីត្យនរការតាមដ្ឋនក្ត្ួត្េិនិត្យនិងវាយត្នម្ ការក្គប់ក្គង
គុណែល និងជក្មុញការង្ហរអធ្កិាររិចចតាមក្រ្ងួ សាា ប័ន
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– រមមវធីិ្ទី្២ ការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុ្សនិងសាា ប័ន (សាលាភូមិនទរែាបា
ល និងអគគនាយរដ្ឋា នពោលនពោបាយមុេង្ហរសាធារណៈ)
• អនុរមមវធិ្ីទ្១ី អភិវឌ្ឍ្មត្ាភាេការង្ហររប្់មស្តនរីរាជការ្ុវីលិ
• អនុរមមវធិ្ទី្២ី ការបណរុ េះបណារ លមស្តនររីាជការតាមរយៈសាលាភូមិនទរែាបាល

– រមមវធីិ្ទី្៣ ផរទ្ក្មង់ក្បេ័នធពបៀវត្សនិងលាភការពែសងៗ (ក្រុមការង្ហរ
ផរទ្ក្មង់ក្បេ័នធពបៀវត្ស)
• អនុរមមវធិ្ីទ្១ី ពរៀបចាំផរទ្ក្មង់ក្បេ័នធពបៀវត្សឲ្យមានលរខណៈ្ងគត្ភិាេ
្មធ្ម៌ និងោាំក្ទ្ែលតិ្ភាេ

20



• ពោលបាំណងពោលនពោបាយទី្២ ការក្គប់ក្គងនិងអភិវឌ្ឍវ ិ្ យ័មុេង្ហរ
សាធារណៈ (រក្មិត្ថ្នន រ់ែឹរនាាំក្រ្ងួ)
– រមមវធិ្ីទ្ី១ េក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាេរនុងការក្គបក់្គងមស្តនររីាជការនិងការផរលមអ

រពបៀបរបបក្គបក់្គងនងិចត្់ផចងការង្ហរ (អគោនាយរដ្ឋា នក្គប់ក្គងមុេង្ហរសា
ធារណៈ)
• អនុរមមវធីិ្ទី្១ េក្ងឹងការក្តួ្ត្េិនិត្យរែាបាល ការក្គប់ក្គងក្របេណឌ ការង្ហរនីតិ្រមម
• អនុរមមវធីិ្ទី្២ រិចចការមុេង្ហរសាធារណៈអាសា៊ា ននិងទ្ាំនារ់ទ្ាំនងអនររជាតិ្
• អនុរមមវធីិ្ទី្៣ ជាំរុញការពក្បីក្បា្ប់ពចចរវទិ្ោេត័្ម៌ានវទិ្ោ និងផរលមអការចត្ផ់ចង
ការង្ហរ

• អនុរមមវធីិ្ទី្៤ ជក្មុញការង្ហរវ ិ្ ហមជឈការនិងការបស្តញ្ជ បពយនឌ្រ័រនុងវ ិ្ ័យមុេង្ហរ
សាធារណៈ

21



– រមមវធីិ្ទី្២ ោាំក្ទ្និង្ក្មប្ក្មួលរិចចការទូ្ពៅរប្់
ក្រ្ួង និងមនទីររនុងក្របេណឌ ក្រ្ួងមុេង្ហរសាធារណៈ
(អគគនាយរដ្ឋា នរែាបាលនិងហរិញ្ញវត្ាុ)
• អនុរមមវធីិ្ទី្១ ោាំក្ទ្និង្ក្មប្ក្មួលរិចចការទូ្ពៅ
• អនុរមមវធិ្ទីី្២ ការង្ហរផែនការ ហរិញ្ញវត្ាុ ែគត់្ែគង់ និងការង្ហរពហែ ្
ឋារចនា្មព័នធ

• អនុរមមវធិ្ទីី្៣ េក្ងឹងការក្គប់ក្គងមស្តនររីាជការពៅថ្នន រ់ពក្កាមជាតិ្
(មនទីរមុេង្ហរសាធារណៈរាជធានី ពេត្រ ទាាំង២៥)
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– ក្រ្ួងបានត្ក្មងទិ់្្ពៅររការអនុវត្រថវកិារមមវធីិ្ពៅ
ឆ្ន ាំ២០១៧

– ពោលបាំណងពោលនពោបាយមានេីរគឺ
• ផរលមអ អភិបាលរិចចរនុង រែាបាលសាធារណៈ
• ការក្គបក់្គង និងអភិវឌ្ឍវ ិ្ ័យមុេង្ហរសាធារណៈ

្ននិដ្ឋា ន



្ននិដ្ឋា ន(ត)

– ផែលនឹងក្តូ្វអនុវត្រតាមរមមវធិ្/ីយុទ្ធសាស្ត្រអាទ្ិភាេចាំនួន៥គឺ 
• ការេក្ងឹងគុណភាេ និងក្ប្ិទ្ធភាេននការែរល់ព្វាសាធារណៈ
• ការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុ្ស និងសាា ប័ន
• ផរទ្ក្មង់ក្បេ័នធពបៀវត្ស និងលាភការពែសងៗ
• េក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាេរនុងការក្គប់ក្គងមស្តនរីរាជការ និងការផរលមអរពបៀប
ក្គប់ក្គងនិងចត់្ផចងការង្ហរ

• ោាំក្ទ្និង្ក្មប្ក្មួលរិចចការទូ្ពៅរប្់ក្រ្ងួ និងមនទរីរនុង
ក្របេ័ណឌ ក្រ្ួងមុេង្ហរសាធារណៈ



ការពិភារា
- ការរាំណត់្រមមវធីិ្ និងពោលបាំណងរប្់រមមវធីិ្
នីមួយៗ

- ការរាំណត់្អនុរមមវធីិ្និង្រមមភាេ



្មូអរគុណ!!!


