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បទបង%&ញសី្ពី!
ទស&,នវ/ស័យ2&ករ5&ទ6&ង់រដ្បល
សធរណៈនិងករផ&CរភE&ប់ជមួយនឹង

កំL&ទ6&ង់M&,&ងNៀតរបស់រជរដT&ភិបល!

ភំ្W&ញX្&ទី៦ [&\&ស ឆ^&ំ២០១៦!
!
!

1	  

គណៈកមd&ធិករ5&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ!



មតិក%!
– យុទ្សh្&ចតុjណដំណក់កលទី ៣ !
– ចក្nវ/ស័យវ/ស័យនិងវ/សលភព2&កំL&ទ6&ង់ 
រដ្បលសធរណៈ!

– សូចនqល2&កំL&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ!
– បទពិrធន៍2&ករអនុវត្ករងរ5&ទ6&ង់រដ្បល
សធរណៈរយៈW&ល២ឆ^&ំកន្ះកន្ងមក!

– បw%&x&ឈមចំបងៗ!
– អី្ខ្ះគួរអនុវត្នW&លខងមុខ?!



យុទ្ស+្-ចតុ/ណ ដំណក់កលទី៣ 	  	  

~!
!

យុទ្សh្&ចតុjណ �ើម&�ីកំ�ើន ករងរ 
សមធម៌ និងx&សិទ្ភពករងរ�កម្nជ!

!

	  



យុទ្ស+្-ចតុ/ណ ដំណក់កលទី ៣	  	  

•  អភិបលកិច្ជស្�ល2&ករធនឱ&�មននូវយុត្ិធម៌សង្ម
និងករអភិវឌ&�សង្ម �&ដ្កិច្x&កប�យសមធម៌និង
ចីរភព!

•  កំL&ទ6&ង់ជគនឹ្ះរួមមន៖ ករx&យុទ្x&ឆំងអំW&ី
ពុករលួយ ករ5&ទ6&ង់ច&�ប់និងx&ព័ន្យុតិ្ធម៌  
ករ5&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ  ករ5&ទ6&ង់កងកម�&ំង
x&ដប់អវុធ  ករ5&ទ6&ង់ករ�&ប់�&ងហិរ��វត្n
សធរណៈ  កម្វ/ធីជតិអភិវឌ&�ន៍តម�&ប
x&ជធិប�&យ&��ថ^&ក់�&&មជតិ ករ5&ទ6&ង់ដីធី្ 
�&&�ើ និងជលផល។ !

	  



%
%

 ចក្:វិស័យនិងវិសលភពB-
កំC-ទD-ង់រដ្បលសធរណៈ	  	  

!
!
!
“¡&&ក�&យរដ្បលសធរណៈឱ&�¢ជអ្កផ្ល់�&វ
ដ៏មនx&សិទ្ភព និងជ¥&គូអភិវឌ&�ន៍¦&លអច§ឿ 
ទុកចិត្បនសំ©បª&ើx&ជពលរដ្ឱ&�កន់«&ល្
x&�ើរើង”!

	  



វិសលភពB-កំC-ទD-ង់រដ្បលសធរណៈ%
យុទ្ស+្-ចតុ/ណ%

%
ដំណក់កលទី៣%	  

– ករ5&លម្�&វសធរណៈ !
– ករ�&ប់�&ងនិងអភិវឌ&�
ធនធនមនុស&,!

– ករ5&ទ6&ង់x&ព័ន្®ៀវត&,!



J-វសធរណៈ	  

�&វសធរណៈx&កប�យគុណភព មនភព
សម�� x&សិទ្ភព ភពអច§ឿទុកចិត្បន 
ឆប់រហ័ស ¯្ើយតបទន់W&ល±&ល¢នឹង�&ចកី្
³&´វករ មនភពងយh&ួល និងមនករចូលរួមពី
អ្កµ&ើ¶&&ស់�&វ !

	  



ករL-ប់L-ងនិងអភិវឌ-QមS្-ីរជករសីុវិល	  

 ករ�&ប់�&ងនិងករអភិវឌ&�ម·្&ីរជករសីុវ/លឱ&�
កន់«&មនសមត្ភព ភពស̧&ហប់ x&សិទ្ភព 
និងភព§ឿទុកចិត្ក្nងករផ្ល់�&វសធរណៈ 
�យx&កន់ភE&ប់នូវវប&�ធម៌�&វសធរណៈ ឆន្ៈ 
ម¼&ស់ករ ភកី្ភព និងមនសិករវ/ជE&ជីវៈ	  	  
	  



V-ព័ន្Wៀវត-Y	  

 x&ព័ន្®ៀវត&,¦&លធនបននូវសមធម៌	  ប½្ើន
ផលិតភព	  និងx&សិទ្ភពករងរ	  ¿&មទំងធន
បននូវសង្តិភពរវងÀ&បខណÁមÂ&្ីរជករសីុវ/ល
និងÀ&បខណÁកងកម�&ំងx&ដប់អវុធ	  	  



សូចនករ\លB-កំC-ទD-ង់រដ្បល	  

១. ~មុខងរសធរណៈទំងថ^&ក់ជតិ និង
ថ̂&ក់�&&មជតិ~³&´វបនÃៀបចំជអង្វ/ជE&ជីវៈ និង
មនករកំណត់មុខតំL&ងនិងករពិពណ៌ន
មុខតំL&ងច&�ស់លស់!
២. ~ករកសងសមត្ភពមÂ&្ីរជករមនx&សិទ្ 
ភពនិងមនx&ព័ន្វយតÄ្&ច&�ស់លស់!
៣. ~x&ព័ន្®ៀវត&,មÂ&្ីរជករមនសង្តិភព 
សមធម៌ និងគំÆ&ផលិតភព!
!
!
	  



សូចនករ\លB-កំC-ទD-ង់រដ្បល	  

៤.ករវ/ភគមុខងរ និងករ³&Èតពិនិត&�x&តិបតិ្ករ
ើងវ/ញរបស់À&សួង សÉ&ប័ន ³&´វបនអនុវត្ និងÊ្ើ
វ/ចរណកម្ !
៥.x&ព័ន្�&ប់�&ងគុណផលករងរ និងx&ព័ន្
Íើកទឹកចិត្ ³&´វបនដក់ឱ&�ដំ�ើរករ !
៦.x&ព័ន្³&Èតពិនិត&� និងវយតÄ្&គុណភព និង
x&សិទ្ភព2&ករផ្ល់�&វសធរណៈ~ ³&´វបន
ដក់ឱ&�អនុវត្!
!
	  



សូចនករ\លB-កំC-ទD-ង់រដ្បល	  

៧. x&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&ÏសÐ&&ប់ករ�&ប់�&ង
ធនធនមនុស&, ³&´វបនដក់អនុវត្�&ប់À&សួង 
សÉ&ប័ន!
៨. ~ករផ្ល់�&វសធរណៈតមx&ព័ន្ព័ត៌មន 
វ/ទ&Ï ³&´វបនពÒ&ីកជលំដប់!
៩. ~ករÔើនើង2&មÂ&្ីរជករជh&្ីក្nងមុខងរ 
សធរណៈ និងក្nងក6&ិត�&ប់�&ង�រដ្បលថ^&ក់
ជតិ និងថ^&ក់�&&មជតិ។!
!
!
!



បទពិ]ធន៍B-ករអនុវត្កំC-ទD-ង់	  	  

•  ករកំណត់យុទ្សh្&5&ទ6&ង់³&ឹម³&´វនិងច&�ស់លស់
ពីដំបូង និងÕ្&កÍើចក្nវ/ស័យÖ&ងឆ×&យ!

•  ភពជអ្កដឹកនំនិងករគំÆ&របស់x&ធនសÉ&ប័នចំØះ
ករអនុវត្សកម្ភព5&ទ6&ង់!

•  សមត្ភពបÙ្&កN&ស ភពជម¼&ស់ បុÃ&សកម្ និងភព
សកម្របស់ម·្&ីជំនញចំØះករងរ5&ទ6&ង់ !

•  សមត្ភព2&ករស6&បស6&ÈលÚ្&ក្nង អន្រវ/ស័យ និង
ជមួយ¥&គូអភិវឌ&�ន៍របស់À&ុមករងរបÙ្&កN&ស!

•  រចនសម័្ន្À&ុមករងរបÙ្&កN&សសម�� ទំហំតូចនិង
x&មូលផ្nំម·្&ីមនជំនញខ្ស់ !

	  



បទពិ]ធន៍B-ករអនុវត្កំC-ទD-ង់	  	  

•  ករស6&បស6&ÈលនិងករគំÆ&គ^&¢វ/ញ¢មក2&
កម្វ/ធី5&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ កម្វ/ធីអភិវឌ&�តម
�&បx&ជធិប�&យ&��ថ^&ក់�&&មជតិ និងកម្វ/ធី
5&ទ6&ង់ករ�&ប់�&ងហិរ��វត្nសធរណៈ មនភពល្
x&�ើរ តមរយៈករបន&,nីគ^&Õ្&កqលនÛបយ 
យុទ្សh្& បÙ្&កN&ស សកម្ភពករងរ និងយន្ករ
សÉ&ប័នសÐ&&ប់ករដឹកនំនិងអនុវត្ករងរ!

•  ករ³&Èតពិនិត&�និងវយតÄ្&វឌ&�នភព2&ករងរ5&ទ6&ង់
ជx&ច	ំ  



បទពិ]ធន៍B-ករអនុវត្កំC-ទD-ង់	  	  

•  ករគំÆ&និងភពទន់ភ្ន់Õ្&កហិរ��វត្nនិងករ
Íើកទឹកចិត្ចំØះករអនុវត្ករងរ5&ទ6&ង់!

•  ករx&កន់អភិÀ&ម�ះÜ&&យបw%&ជលក្ណៈx&ព័ន្ 
និងករបំផុសនិងករទទួលសÝ&ល់គំនិតផ្ÞចM្ើមថី្ៗ!

•  ករពិà&&ះÛបល់មនលក្ណៈ®ើកទូលយសÐ&&ប់
អ្កពក់ព័ន្ទំងអស់ !

•  អភិÀ&មករងរពីÍើចុះ�&&មនិងពី�&&មើងÍើ³&´វ
បនµ&ើ¶&&ស់¿&មគ^&�ើម&�ីកំណត់បw%& ដំâះÜ&&យ 
និងទិស©ករងរ!

•  ភពទន់ភ្ន់និងឆប់រហ័សក្nងករ¯្ើយតបចំØះបw%&។!

	  



ប`a-V-ឈមចំបងៗ	  	  

• �&វសធរណៈ មិនទន់ទទួលបននូវទំនុកចិត្
W&ញÍ&ញពីសធរណៈជន ទនឹ្មã&ះសមត្ភព
រដ្បលវ/វត្ក្nងក6&ិតÍ&�äនមួយ¦&លមិនទន់
¯្ើយតបទំងh&ុងនឹងករÔើនើងយæ&ងខ�&ំង2&
�&ចកី្³&´វកររបស់សង្ម!

• À&បខណÁគតិយុត្�មិនទន់�&ប់ç&ុងè&&យ 
ទនឹ្មនឹងករផ&,ព្ផ&Cយនិងសមត្ភពអនុវត្ច&�ប់
�មនក6&ិត!

	  



ប`a-V-ឈមចំបងៗ	  	  

• ករកំណត់មុខងរ រចនសម័្ន្À&សួង សÉ&ប័ន និង
អង្ភព និងរéហូរករងរក្nងរដ្បល មិនទន់
¯្ើយតបបនW&ញÍ&ញនឹង�&ចកី្³&´វករ2&ករ
អភិវឌ&�សង្ម!

•  ធនធនមនុស&,x&កប�យគុណភពនិងគុណ 
ធម៌�ើម&�ីបំW&ញករងរក្nងរដ្បលសធរណៈ 
�«&ជបw%&x&ឈមមួយ¦&លទមទមទរឱ&�
មនករយកចិត្ទុកដក់បê្&មពីរជរដT&ភិបល!

	  



ប`a-V-ឈមចំបងៗ	  	  

• សមត្ភពដឹកនំក្nងរដ្បល ភពវ/ជE&ជីវៈ 
សមត្ភពបច្កN&ស គំនិតផ្ÞចM្ើមថី្ៗ និង
វប&�ធម៌�&វសធរណៈ �មិនទន់រëកលូតលស់
ឱ&�បនទូលំទូលយក្nងរដ្បល!

• ករងរ5&ទ6&ង់មនទំហំធំនិងទិស©ករងរ
មួយចំនួនមនមហិច្តខ្ស់W&ក ទនឹ្មã&ះ
ធនធនមនុស&,និងសមត្ភពសÉ&ប័ន�
មនក6&ិត។ !
!



អី្ខ្ះគួរអនុវត្នj-លខងមុខ?	  	  

•  សហករជមួយកម្វ/ធី5&ទ6&ង់M&,&ងNៀត ពិ�&សកម្វ/ធី
ជតិសÐ&&ប់ករអភិវឌ&�តម�&បx&ជធិប�&យ&��
ថ^&ក់�&&មជតិនិងកម្វ/ធី5&ទ6&ង់ករ�&ប់�&ងហិរ��វត្n
សធរណៈ �ើម&�ីកំណត់សកម្ភពករងររួម ឬ សកម្ភព
¦&លមនភពx&ទក់À&ឡគ^& ឬ គំÆ&គ^&¢វ/ញ¢មក
ចំØះសកម្ភពមួយចំនួនដូចជ អង្ភពថវ/ក ថវ/ក
កម្វ/ធី ករអនុវត្x&ព័ន្�&ប់�&ងគុណផល ករកសង
សមត្ភពម·្& ីករវ/ភគមុខងរ ករកំណត់រចនសម័្ន្
�&ប់�&ងនិងរដ្បលថ^&ក់�&&មជតិ ករកំណត់របប
Íើកទឹកចិត្ក្nងរដ្បល រéហូរករងរក្nងករផ្ល់�&វ
សធរណៈ ករ5&លម្x&ព័ន្�&ប់�&ងមុខងរសធរណៈ 
ជ�ើម!

	  



អី្ខ្ះគួរអនុវត្នj-លខងមុខ?	  

•  បន្សd&រតីករងរកន្ងមក ¿&មទំង³&´វពិនិïត&�និងកំណត់
សកម្ភពករងរជជំហនៗឱ&�បនច&�ស់លស់ ¶&&កដនិយម 
លទ្ផលវស់Ö&ងបន ¿&មទំងនំមកនូវករផ�&ស់ប្�រជវ/ជ្មន
ឆប់រហ័សចំØះx&ព័ន្ និងប½្ើនទំនុកចិត្ម·្&ីរជករនិង
សធរណៈជន!

•  ប½្ើនសមត្ភពវ/ជE&ជីវៈរបស់ម·្&ីនិងករចូលរួមរបស់ម·្&ីក្nង
ករងរ5&ទ6&ង់ Õ្&កÍើករ�&ងò&កករងរច&�ស់លស់និង
សមh&ប!

•  ភពទន់ភ្ន់និងករµ&ើ¶&&ស់ធនធនហិរ��វត្nគំÆ&ដល់ករងរ
5&ទ6&ង់x&កប�យx&សិទ្ភព និងករប½្ើនកិច្សហករ
ជមួយ¥&គូអភិវឌ&�ន៍�ើម&�ីទទួលបនបê្&មហិរ��ប&�ទននិង
ជំនួយបÙ្&កN&ស!

	  



អី្ខ្ះគួរអនុវត្នj-លខងមុខ?	  

• ពÒ&ឹងសមត្ភពធនធនមនុស&,និងសÉ&ប័ន ¿&មទំង
ករµ&ើ¶&&ស់ធនធនមនុស&,ឱ&�³&´វតមx&ó&ទនិង
�&ចកី្³&´វករ2&ករងរក្nងករបំW&ញមុខងរនិងភរកិច្!

• ផ្ល់សិទិ្អំណចនិងភពទន់ភ្ន់ក្nងករ�&ប់�&ងនិង
ចត់ò&ងធនធនមនុស&,និងហិរ��វត្nដល់À&សួង សÉ&ប័ន 
និងអង្ភព!

!

	  



អី្ខ្ះគួរអនុវត្នj-លខងមុខ?	  

• ពÒ&ឹងបនô&ត់គណã&យ&�ភពនិងករទទួលខុស³&´វ
របស់À&សួង សÉ&ប័ន និងអង្ភព!

• 5&ទ6&ង់õö&ះ¢រកករ�&ប់�&ងÕ្&កÍ&ីគុណផល
¿&មទំងÃៀបចំឱ&�មនx&ព័ន្Íើកទឹកចិត្ក្nងរដ្បល
¦&លទទួលបនទំនុកចិត្ពីម·្&ីរជករ!

• ជំរុញករµ&ើ¶&&ស់បÙ្&កវ/ទ&Ïក្nងរដ្បលសធរណៈ រួម
ទំងករផ&CរភE&ប់x&ព័ន្ FMIS & HRMIS និងកសងx&ព័ន្
ទិន្ន័យជតិ�&ប់�&ងម·្&ីសធរណៈ។!

!

	  



!
!
!

សូមអរគុណ!


