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v ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

 

គសចរតីផលែងអណំរគណុ 
 

 ក្ក្ុមការងារគរៀបចំផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ សូ្មផងាងអណំរគុណោ៉ា ងក្ជាលគក្ៅ
ចំគ េះ  ឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ ហង់ជនួ ណារ  នុ រ ាមស្រនតីក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា និងឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភា
ចារយ   ណាត ប ុនគរឿន រ ាគលខាធិការក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ផ លបាន កឹ្ន ំនិងយក្ចិត្តរុក្ោក់្ខពស់្ ក្នុង
ការធានឱ្យស្សិ្ានុស្សិ្ស នងិនិស្សតិ្ អាចររួលបានការស្ិក្ាគរៀនសូ្ក្ត្រូទាងំក្បគរស្ ក្នុងអំឡុងគពលម្នការ រកី្
រាលោលម្នជំងឺកូ្វ ី-១៩។ គនេះមានន័យថ្ន វស័ិ្យអប់រទំាងំមូលក្ត្ូវបានសាត រគឡងីវញិ គ ីមបបីគងកីត្ក្បព័នធអប់រមំយួ
ផ លមានភាពធន់ ក្បក្បគោយគុណភាព និងបរោិបនន។ 
 ក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា សូ្មផងាងអណំរគុណ ល់អនក្ ក់្ព័នធផ លបានចូលរមួគរៀបចំផែនការគោលស្តីពី
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ២០២០-២០២៤ ផ លមានលក្ខណៈក្គប់ក្ជុងគក្ជាយ។ 
 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ គនេះគរៀបចំគឡងីគៅក្នុងបរបិរម្នការ
រកី្រាលោលម្នជំងឺកូ្វ ី-១៩ គោយក្ិចចក្បជុំ នងិស្ិកាខ សាលាពិគក្ោេះគោបល់បានគរៀបចំតាមរយៈក្បព័នធអនឡាញ។ 
ការគរៀបចំផែនការគោលស្តពីកីារអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ ចាប់ពីផខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០២០  ល់
ផខកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានការអត់្ធមត់្ និងភាពបត់្ផបនខាា ងំពីអនក្ចូលរមួទាងំក្នុងក្បគរស្ក្មពុជា នងិគៅគក្ៅក្បគរស្    
ជាពិគស្ស្អនក្ជនំួយការបគចចក្គរស្បានចូលរមួតាមក្បព័នធអនឡាញ ពីរីក្ក្ុងឡុង ៍ និងបា៉ា រសី្។ 
 សូ្មផងាងអណំរគុណចំគ េះក្ក្ុមការងារ Mott MacDonald Limited (Cambridge Education) ផ លបាន  
ោកំ្របគចចក្គរស្ក្នុងការគរៀបចំផែនការគោលស្តីពកីារអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពបានក្គប់ក្ជងុគក្ជាយ។ សូ្មផងាងអណំរគុណ
 ល់អងគការយូនីគស្ហវ (ក្នុងនមជាអនក្ក្គប់ក្គងមូលនិធភិាពជាម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព (CDPF) ទាងំការចូលរមួ 
ោកំ្រហរិញ្ញវត្ថុស្ក្មាប់ ំគណីរការគរៀបចំផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ក៏្
 ូចជាការចូលរមួ ោកំ្របគចចក្គរស្ ការស្ក្មបស្ក្មួល។ សូ្មផងាងអណំរគុណបុគគលកិ្អប់រទំាងំអស់្ ផ លមក្ពី
នយក្ោា នជំនញរបស់្ក្ក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡាផ លបានចូលរមួោ៉ា ងស្ក្មមក្នុងការែតល់ជាគំនិត្ និងធាតុ្ចូល 
ក្នុង ំគណីរការគរៀបចំផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រគំនេះ។ សូ្មផងាងអំណរគុណ ល់ស្មាជិក្
ក្ក្ុមការងារវស័ិ្យអប់រ ំ ស្ក្មាប់ការែតល់គោបល់ និងធាតុ្ចូល ក្នុងការគធវីឱ្យផែនការគោលស្តពីីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ កាា យជាឯក្សារ ផ លមានភាពក្គប់ក្ជុងគក្ជាយស្ក្មាប់គក្បីក្បាស់្នគពលអនគត្។ 
 សូ្មផងាងអណំរគុណជាពិគស្ស្ចំគ េះឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ ណ្តត្ ប ុនគរឿន រ ាគលខាធិការ និងជាក្បធាន
គណៈក្មមការ ឹក្នផំែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ផ លបានត្ក្មង់រិស្ជាយុរធសាស្រស្ត  ឹក្នកំ្នុងការគរៀបចំ 
និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យក្នុងការធានគុណភាព នងិភាពក្គប់ក្ជងុគក្ជាយម្នផែនការគោលស្តពីីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ចាប់ពី
 ំណ្តក់្កាលចាប់គែតីមគរៀបចរំហូត្ ល់ចប់។ 
 សូ្មផងាងអណំរគុណោ៉ា ងក្ជាលគក្ៅចំគ េះ ឯក្ឧត្តម លមី្ សធុា អគគនយក្ម្នអគគនយក្ោា នគោល
នគោបាយនងិផែនការ គលាក្ អុន សុវីុធថា ក្បធាននយក្ោា នផែនការ និងក្ក្ុមការងារបគចចក្គរស្របស់្          
អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយ និងផែនការ ក្នុងការគបតជាា ចិត្តខពស់្ និងការខិត្ខំក្បឹងផក្បងក្នុងការគរៀបចំ នងិ      
ស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយអនក្ ក់្ព័នធទាងំអស់្។ ក្បស្ិនគបីោម នក្ិចចក្បងឹផក្បងទាងំគនេះគរ ការគរៀបចំផែនការគោលអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ២ំ០២០-២០២៤ ពុំអាចបានទាន់គពល នងិមានគុណភាពខពស់្គឡយី។ 



 

  

vi ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

 អរសរកាត់ និងពារយកាត់ 
AOP  Annual Operational Plan   ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ

BSP  Budget Strategic Plan    ផែនការយុរធសាស្រស្តងវកិា 

CDMP  Capacity Development Master Plan  ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យអប់រ ំ

CFS  Child Friendly School   សាលាកុ្មារគមក្ត្ី 

CPD  Continous Profesional Development ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ

D&D  Decentralization and Deconcentration  វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ 

DIT  Department of Information Technology នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន 

DOE  District Office of Education   ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  

DoP  Department of Planning   នយក្ោា នផែនការ 

Doper   Department of Personnel    នយក្ោា នបុគគលិក្ 

DoPo  Department of Policy   នយក្ោា នគោលនគោបាយ 

DTMT  District Training and Monitoring Team  ក្ក្ុមការងារបណតុ េះបណ្តត លនិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្សុ្ក្ 

EFMS   Education Financial Management System ក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រ ំ

EQAD  Education Quality Assurance Department នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ

EMIS                 Education Management Information System ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ

ESP  Education Strategic Plan    ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ

ESWG  Education Sector Working Group  ក្ក្ុមការងារម្ គូអភិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យអប់រ ំ

HEI  Higher Education Institutions  ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា 

HRPAP  Human Resource Policy Action Plan  ផែនការស្ក្មមភាពស្តីពីគោលនគោបាយធនធានមនុស្ស  

HRMIS  Human Resource Management Infirmation System ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស 

HRMP   Human Resource Master Plan   ផែនការគោលស្តីពីធនធានមនុស្ស 

ICT  Information Communication Technology បគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងក្បាក្ស្័យទាក់្រង 

INSET  Inservice Training    វកិ្ក្ឹត្ការ 

M&E  Monitoring and Evaluation   ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា 

MIS  Management Information System  ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង 



 

  

vii ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

MLE  Multi-Lingual Education    ការអប់រពំហុភាព 

MoEYS  Ministry of education, Youth and Sport ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា 

NFE  Non-Formal Education    អប់រគំក្ៅក្បព័នធ 

NIE  National Institute of Education   វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ

NISE  National Institute for Special Education  វរិាសាថ នជាត្ិអប់រពំិគស្ស្ 

NSDES  National Strategy for Development education Statistic យុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍស្ថិត្ិអប់រ ំ 

PFM  Public Financial Management  ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

POE  Provincial Office of Education   មនេីរអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាគខត្ត 

PQAIS  Provincial Quality Assurance Inspection System ក្បព័នធអធិការក្ិចចធានគុណភាពអប់រថំ្នន ក់្គខត្ត  

PTTC  Provincial Teacher Training College សាលាគរុគកាស្លយ និងវកិ្ក្ឹត្ការគខត្ត 

RGC  Royal Government of Cambodia  រាជរោា ភិបាលក្មពុជា   

RUPP  Royal University of Phnom Penh  សាក្លវរិាល័យភូមិនេភនំគពញ 

SBM  School based Management   ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន 

SDG  Sustainable Development Goal  គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 

STEM  Science technology Engenering and Math វរិាសាស្រស្ត បគចចក្វរិា វសិ្វក្មម និងគណិត្វរិា 

TEC  Teacher Education College  មហាវរិាល័យគរុគកាស្លយ 

TEPS  Teacher Education Provider Standards ស្តង់ោរអនក្ែតល់ការអប់រកំ្គូបគក្ងៀន  

TPAP  Teacher Policy Action Plan   ផែនការស្ក្មមភាពស្តីពីគោលនគោបាយក្គូបគក្ងៀន  

TTD  Teacher Training Department   នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ 

UNESCO  United Nations Educational Social & Cultural Organization អងគការស្ហក្បជាជាត្ិផែនអប់រ ំ 

វរិាសាស្រស្ត និងវបបធម៌ 

UNICEF  United Nations Children’s Fun   មូលនិធិកុ្មារអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ 

 

  

 

 

  



 

  

1 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

១. ទិដ្ឋភាររមួ្ននផែនការគោលសតរីីការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររនងុវិសយ័អប់រ២ំ០២០-២០២៤ 

១.១. គសចរតីគែតើម្ នងិដ្គំណើ រការគរៀបចំ 

ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាបានក្ំណត់្ចក្ខុវស័ិ្យគឺ ក្សាង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្បក្បគោយគុណភាព និង
គុណធម៌ក្បគសី្របំែុត្គលីក្គប់ផែនក្ គ ីមបកី្សាងស្ងគមក្មពុជាឱ្យកាា យជាស្ងគមរកី្ចគក្មីនផែែក្គលីចំគណេះ ឹង ចំគណេះគធវីជាមូល-
ោា ន ។ ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ជាក្ក្បខណឌ រមួមួយក្នុងការោកំ្រ ល់ក្ក្សួ្ង
អប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា និងម្ គូអភិវឌ្ឍ គឆ្ព េះគៅស្គក្មចនូវវត្ថុបំណងគោលនគោបាយផ លបានក្ំណត់្ក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្តវ ិ
ស្័យអប់រ២ំ០១៩-២០២៣។      គោលនគោបាយរី២ ម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ២ំ០១៩-២០២៣ គឺធានភាពស័្ក្តិសិ្រធិ
ម្នភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ  និងការក្គប់ក្គងរបស់្មស្រនតីអប់រកំ្គប់លំោប់ថ្នន ក់្។ ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ
២០២០-២០២៤ ចូលរមួចំផណក្ក្នុងការស្គក្មចបាននូវវត្ថុបំណងគោលនគោបាយរី (១( ធានឱ្យការអប់រមំានគុណភាព
ក្បក្បគោយស្មធម៌ បរោិបនន  និងគលីក្ក្មពស់្ឱ្កាស្សិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្ស្ក្មាប់ទាងំអស្់ោន ែងផ រ។ ផែនរីបងាា ញែាូវការ
អប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ គោលគៅអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព រី៤ បានបងាា ញពីសារៈសំ្ខាន់ម្នការងារអភិបាលក្ិចច  និងការក្គប់ក្គង គ ីមបី
គលីក្ក្មពស់្គុណភាពអប់រ ំតាមរយៈការ ឹក្នរំបស់្នយក្សាលាគរៀន។ ផែនរីបងាា ញែាូវ ការអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាពរី៤ បានបញ្ា ក់្ថ្ន ការពក្ងឹងការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនក្ត្ូវអនុវត្តឱ្យបានសីុ្ជគក្ៅ គ ីមបពីក្ងឹងស្មត្ថភាពគៅ
ក្ក្មិត្សាលាគរៀន។ អភិបាលក្ិចចលែគៅរូទាងំវស័ិ្យអប់រគំលីក្ក្មពស់្ការែតល់គស្វាអប់រកំ្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព ផ លទាមទារឱ្យ
 ំគណីរការអភិបាលក្ិចច និងការក្គប់ក្គងមានត្មាា ភាព គណគនយយភាព មានការចូលរមួ និងមានក្បសិ្រធភាព។1 

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ជាផែនរីបងាា ញែាូវស្ក្មាប់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ     
យុវជន និងក្ីឡា និងម្ គូអភិវឌ្ឍ ក្ំណត់្រិស្គៅជាយុរធសាស្រស្តស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅក្ក្មិត្សាថ ប័ន អងគភាព និងក្ក្មិត្
បុគគល។ ផែនការគោលគនេះ ជាមូលោា នក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព គ ីមបអីនុវត្តផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំនិងផែនរីបងាា ញែាូវ
ការអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ របស់្ក្មពុជា។ ផែនការគោលគនេះ បានបនសុគីៅនឹងផែនការតាមអនុវស័ិ្យ និងក្ក្បខណឌ ពិនិត្យតាមនិងវាយត្ម្មា
ម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ គ ីមបីឆាុេះបញ្ច ងំអំពីអារិភាពគនាេឹះម្នការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ស្ក្មាប់អនុវត្តផែនការយុរធ-
សាស្រស្តវស័ិ្យអប់រគំោយគជាគជ័យ។ 

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ គរៀបចំគឡងីគោយផែែក្គលីស្មិរធែលក្នាង
មក្ម្នការអនុវត្តផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៤-២០១៨ គ ីមបធីានភាពស័្ក្តិសិ្រធិម្នភាពជាអនក្
 ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គងរបស់្មស្រនតីអប់រកំ្គប់លំោប់ថ្នន ក់្ តាមរយៈការក្គប់ក្គងនិង ឹក្ន ំ ផែែក្គលីត្ក្មូវការចាបំាច់ មានភាពគពញ
គលញ មានលក្ខណៈជាក្បព័នធ និងអភិក្ក្មម្នការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្បក្បគោយចីរភាព។ ផែនការគោលគនេះ ជំរុញការពក្ងឹងយនត
ការស្ក្មបស្ក្មួល និងសុ្ខ ុមនីយក្មមភាពជាម្ គូរវាងក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងសាថ ប័ន ក់្ព័នធ គ ីមបោីំ
ក្រគំនិត្ែតួចគែតីមក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព។ 

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤  ផចក្គចញជា៣ផែនក្ធំៗ៖ (១)      ក្ក្បខណឌ
លរធែល (២) ត្ក្មូវការហរិញ្ញបបទាន និង (៣) ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា។ 

ផែនការគោលគនេះ គរៀបចំគឡងីគោយផែែក្គលីក្បភពព័ត៌្មាន ៣ស្ំខាន់ៗ (១( ការវភិាគរិននន័យបឋម និងរិននន័យមាន
ក្សាប់ផ លបានមក្ពីការពិភាក្ាជាមួយថ្នន ក់្ ឹក្នកំ្ក្ស្ួង ការពិនិត្យគឡងីវញិគលីឯក្សារក្គប់ក្ជុងគក្ជាយ និងរបាយការណ៍
ស្គងខបម្នការវភិាគសាថ នភាពស្តីពីត្ក្មូវការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព (២) សិ្កាខ សាលាពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយក្ក្ុមការងារអនុវស័ិ្យ 
                                                                 
1 Cambodia’s Education 2030 Road Map – Sustainable Development Goal 4 (2019) 



 

  

2 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

នយក្ោា ន ក់្ព័នធ គ ីមបកី្ំណត់្អារិភាពស្ក្មប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព និង(៣) ររួលមត្ិគោបល់ក្ត្ឡប់ពីក្ក្ុមការងារវស័ិ្យ- 
អប់រ ំផ លស្ក្មបស្ក្មួលគោយអងគការយូនីគស្ហវក្មពុជា។   

១.២. អាទភិាររំផណទព្ម្ង់វសិយ័អប់រថំាន រ់ជាតិ និងយទុធសាន្រសតរំផណទព្ម្ងក់ារព្គប់ព្គង
អប់រ ំ

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ គរៀបចំគឡងីគោយផែែក្តាមក្ំផណរក្មង់វស័ិ្
យអប់រ ំអារិភាពតាមអនុវស័ិ្យ និងយុរធសាស្រស្តក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងអប់រផំ លបានក្ំណត់្គៅក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្ត ២០១៩-
២០២៣ ។ ក្ក្សួ្ងបានវភិាគគលីស្មិរធិែល អារិភាព និងគមាា ត្ស្មត្ថភាព ទាងំ៧អនុវស័ិ្យ (ការអប់រកុំ្មារតូ្ច ការអប់របំឋម
សិ្ក្ា ការអប់រមំធយមសិ្ក្ានិងអប់របំគចចក្គរស្ ការអប់រឧំត្តមសិ្ក្ា ការអប់រគំក្ៅក្បព័នធ ការអភិវឌ្ឍយុវជន និងការអប់រកំាយ និង
ក្ីឡា(។ ក្ក្ស្ួងក៍្បានវភិាគគលីស្ស្រស្តមភទាងំ ៥ (ផែនការស្ក្មមភាពគោលនគោបាយក្គូបគក្ងៀន ការពនិត្យគឡងីវញិគលីក្មមវធិី
សិ្ក្ា គស្ៀវគៅសិ្ក្ាគោល និងការផក្លមែបរសិាថ នសិ្ក្ា ការោក់្ឱ្យអនុវត្តក្បព័នធអធិការក្ិចច ការពក្ងឹងរងាវ យត្ម្មាសិ្ក្ា និងការ
ផក្រក្មង់ឧត្តមសិ្ក្ា( និងយុរធសាស្រស្តផក្រក្មង់ការក្គប់ក្គងអប់រទំាងំ ៨ ម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ផ ល ក់្ព័នធនឹងការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព គ ីមបពីក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គង (គោលនគោបាយអប់រ ំ ផែនការអប់រ ំ ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ ការ
ក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំក្ំផណរក្មង់សាលាគរៀន (ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន( ការអប់រឌំ្ីជីងល 
និងការបស្រញ្ា បគយនឌ័្រក្នុងវស័ិ្យអប់រ(ំ។ ការក្សាងភាពធន់ក្នុង      វស័ិ្យអប់របំានោក់្បញ្ចូ លបផនថមជាយុរធសាស្រស្តក្ំផណរក្មង់
ឆាងវស័ិ្យ គ ីមបគីឆាីយត្បគៅនឹងបញ្ា ក្បឈមក្នុងការែតល់    គស្វាអប់រកំ្នុងអឡុំងគពលម្នការរកី្រាលោលជំងឺកូ្វ ី-១៩ ។ 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិរធិែលសំ្ខាន់ៗម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៤-២០១៨ បានឆាុេះបញ្ច ងំគៅក្នុង
ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៩-២០២៣  ផែនរីបងាា ញែាូវ ការអប់រកំ្មពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បក្បគោយចីរ
ភាពរី៤ ក្ំផណរក្មង់ស្ស្រស្តមភទាងំ៥ និងយុរធសាស្រស្តផក្រក្មង់ការក្គប់ក្គងអប់រ។ំ 

ផែនការគោលគនេះ គរៀបចំគឡងីគ ីមបោីកំ្រការអនុវត្តគោលនគោបាយ និងផែនការវស័ិ្យអប់រ ំតាមរយៈការពក្ងឹងស្មត្ថ
ភាពម្នភាពស័្ក្តិសិ្រធម្នភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គងរបស់្មស្រនតីអប់រកំ្គប់លំោប់ថ្នន ក់្ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព       ូចខាង
គក្កាម៖ 

១( ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ ផែនការយុរធសាស្រស្តងវកិា ក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ         
សាធារណៈ និងផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ គ ីមបអីនុវត្តឱ្យកាន់ផត្មានក្បសិ្រធភាព តាមរយៈការពក្ងឹងយនតការស្ក្មប
ស្ក្មួល និងសុ្ខ ុមនីយក្មមម្នការក្សាងគោលនគោបាយ ផែនការអប់រ ំនិងការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ ។ 

២(ផែនការស្ក្មមភាពស្តីពីគោលនគោបាយធនធានមនុស្សក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំផែនការយុរធសាស្រស្តក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង 
ធនធានមនុស្ស ២០២០-២០២៣ ក្បព័នធវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ និងគោលនគោបាយវមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ
ក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ 

៣( ក្ក្បខណឌ ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ យុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់រអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិត្ិ
អប់រ ំ ផែនការគោលស្តីពី ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ ២០១៧-២០២១ និងផែនការស្ក្មមភាពរយៈគពល ៥ឆ្ន  ំ របស្់
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ បានអនុវត្តតាមរយៈយនតការននគ ីមបីស្ក្មួល ល់ការក្គប់ក្គង 
រិននន័យផ លមានគុណភាពខពស់្ និងការគធវីរបាយការណ៍ទាន់គពលគវលា។ 



 

  

3 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

៤( ផែនការស្ក្មមភាពគោលនគោបាយក្គូបគក្ងៀន ផែនការយុរធសាស្រស្តរបស្់វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ ស្តង់ោក្គឹេះសាថ ន       
បណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន ឯក្សារគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន និងក្ក្បខណឌ  និងផែនការស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍជំនញវជិាា ជីវៈ
ជាក្បចា ំ បានអនុវត្តតាមរយៈការពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ ជាលរធែលគធវីឱ្យក្គូបគក្ងៀន និងក្គូឧគរេស្មានគុណវុឌ្ឍិ
កាន់ផត្ក្បគសី្រ។ 

៥( ក្ក្បខណឌ  និងផែនការអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន និងគោលការណ៍ផណនសំ្តីពីគោលនគោបាយសាលា
គរៀនជំនន់ងមី បានែារភាា ប់គៅនឹងស្តង់ោសាលាគរៀន និងគោលការណ៍ផណនកំ្បត្ិបត្តិសាលាគរៀន និងគោលការណ៍
ផណនសំ្តីពីក្បព័នធអធិការក្ិចចធានគុណភាពអប់រថំ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត បានអនុវត្តតាមរយៈអភិក្ក្មក្បក្បគោយសុ្ខ ុម
នីយក្មមស្ក្មាប់ការែតល់គស្វាអប់រគំោយស្មធម៌តាមផបបវមិជឈការ និងជំរុញឱ្យមានអភិបាលក្ិចចលែ និង
គណគនយយភាពរបស់្អនក្ ឹក្នគំៅក្ក្មិត្សាលាគរៀន។ 

៦( ក្ក្បខណឌ វាយត្ម្មាថ្នន ក់្ជាត្ិ គោលនគោបាយស្តីពីបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងសារគមនគមន៍ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ និង
គោលនគោបាយ ក់្ព័នធអនុវស័ិ្យ ម្រគរៀត្រមួមាន ផែនការស្ក្មមភាពស្តីពីការអប់របំរោិបនន      គោលនគោបាយ
ស្តីពីការោ ំរ និងអភិវឌ្ឍន៍កុ្មារតូ្ច ក្ក្បខណឌ  និងផែនការស្ក្មមភាពស្តីពីសាលាកុ្មារគមក្ត្ី  គោលនគោបាយស្តីពី
បំណិនជីវតិ្ និងក្ក្បខណឌ /គស្ៀវគៅផណនកំ្បត្ិបត្តិ (២០១៨( គោលនគោបាយស្តីពីវរិាសាស្រស្ត បគចចក្វរិា វសិ្វក្មម 
និងគណិត្វរិា និងផែនការគឆាីយត្បនឹងការរកី្រាលោលម្នជំងឺកូ្វ ី-១៩ ក្នុងវស័ិ្យ អប់រ ំ បានអនុវត្តតាមរយៈការគលីក្
ក្មពស្់ជំនញបគចចក្គរស្ គ ីមបផីក្លមែលរធែលសិ្ក្ាឱ្យកាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងី។ 

គោលនគោបាយបស្រញ្ា បគយនឌ័្រក្នុងវស័ិ្យអប់របំានឆាុេះបញ្ច ងំគៅក្នុងផែនការគោលគនេះ គឺជាគោលនគោបាយអនតរវ ិ
ស្័យផ លបានអនុវត្តស្ក្មាប់ពក្ងឹងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពតាមអនុវស័ិ្យ និងអារិភាពក្ំផណរក្មង់ក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ 

យុរធសាស្រស្តតាមអនុវស័ិ្យ ូចខាងគក្កាម ក្ក្ស្ង់គចញពីផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ បានគូស្
បញ្ា ក់្ោ៉ា ងចាស់្គលីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពផ លចាបំាច់ក្ត្ូវពក្ងឹង គលីក្ក្មពស់្ភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គងតាមអនុវស័ិ្យ។ 
យុរធសាស្រស្តនីមួយៗបានលមែតិ្គៅក្នុងផែនការស្ក្មមភាពតាមអនុវស័ិ្យម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ គ ីមបពីិពណ៌នអំពី
ស្ក្មមភាព ត្ក្មូវការហរិញ្ញបបទានក្បចាឆំ្ន  ំ និងភាគីររួលខុស្ក្ត្ូវ/អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវ។ ផែនក្ស្ក្មមភាពម្នផែនការគោលស្តីពី
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ បានបនសុគីៅនឹងយុរធសាស្រស្តតាមអនុវស័ិ្យផ ល ក់្ព័នធគៅក្នុងផែនការ
យុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ។ 

តារាងរ១ី៖ យុរធសាស្រស្តតាមអនុវស័ិ្យតារាង 1 

អប់រកុំ្មារតូ្ច យុរធសាស្រស្ត ៣.១៖ អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព និងពក្ងឹងយនតការអនុវត្តស្ក្មាប់ត្ួនរី និងការររួលខុស្ក្ត្ូវរបស់្
មស្រនតីក្គប់ក្គងអនុវស័ិ្យការអប់រកុំ្មារតូ្ច 

យុរធសាស្រស្ត ៣.២៖ ពក្ងឹងអភិបាលក្ិចចលែគលីការងារអប់រកុំ្មារតូ្ច និងការគរៀបចំផែនការផែែក្គលីលរធែល
ការក្គប់ក្គង និងការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាតាមរយៈការអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

បឋមសិ្ក្ា យុរធសាស្រស្ត ២.១៖ គលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍរិបស់្ក្គូបគក្ងៀនផ លមានក្សាប់និងពក្ងឹងការពក្ងាយក្គូ 

យុរធសាស្រស្ត ២.២៖ ពក្ងឹងគុណភាពម្នការបណតុ េះបណ្តត លស្ក្មាប់ក្គូបឋមសិ្ក្ា 

យុរធសាស្រស្ត ២.៤៖ ពក្ងឹងការអនុវត្តអធិការក្ិចចម្ែេក្នុង អធិការក្ិចចម្ែេគក្ៅ និងអធិការក្ិចចតាមត្ំបន់ 



 

  

4 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

យុរធសាស្រស្ត ២.៥៖ ពក្ងឹងត្ួនរីនិងការររួលខុស្ក្ត្ូវរបស់្ក្ក្ុមការងារបំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ស្ុក្ 
ក្នុងការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាការងាររបស់្គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្គូបគក្ងៀន និងសិ្ស្ស  

យុរធសាស្រស្ត ៣.១៖ គរៀបចំ និងចាប់គែតីមអនុវត្តក្ក្បខណឌ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនគៅសាលាបឋមសិ្ក្ា
គោលគៅ 

យុរធសាស្រស្ត ៣.២៖ ពក្ងឹងក្ិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការជាមួយអនក្ ក់្ព័នធគ ីមបោីកំ្រ និងគក្ៀរគរធនធានស្ក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍសាលាគរៀន។ 

មធយមសិ្ក្ា 
និងអប់របំគចចក្
គរស្ 

យុរធសាស្រស្ត ១.២៖ ពក្ងីក្ភាពជាម្ គូជាមួយវស័ិ្យឯក្ជន និងស្ហក្ោស្គ ីមបពីក្ងឹងការអប់របំគចចក្គរស្ 

យុរធសាស្រស្ត ២.៣៖ ជំរុញការអនុវត្តក្មមវធិីសិ្ក្ាងមីក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព 

យុរធសាស្រស្ត ៣.១៖ ពក្ងឹងអភិក្ក្មការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនគៅក្ក្មិត្សាលាគរៀន  

យុរធសាស្រស្ត ៣.៣៖ អភិវឌ្ឍក្ក្បខណឌ ធានគុណភាពអប់ររំបស់្សាលាគរៀនគៅមធយមសិ្ក្ា  

យុរធសាស្រស្ត ៣.៤៖ ពក្ងឹងក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាការងារអធិការក្ិចចគៅតាមសាលាគរៀន។ 

ឧត្តមសិ្ក្ា យុរធសាស្រស្ត ២.១៖ ពក្ងឹងក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្សគៅតាមក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា គឆ្ព េះ
គៅររួលបានស្វ័យភាពគពញគលញ 

យុរធសាស្រស្ត ២.២៖ ផក្លមែក្បព័នធធានគុណភាពអប់រគំៅឧត្តមសិ្ក្ា។ 

អប់រគំក្ៅក្បព័នធ យុរធសាស្រស្ត ១.៣៖ ផក្បកាា យមជឈមណឌ លសិ្ក្ាស្ហគមន៍  គៅជាមជឈមណឌ លសិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្ 

យុរធសាស្រស្ត ២.១៖ ផក្លមែក្បសិ្រធភាព និងគុណភាពក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រគំក្ៅក្បព័នធ  

យុរធសាស្រស្ត ៣.១៖ អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពមស្រនតីអប់រគំក្ៅក្បព័នធ ក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្។  

អភិវឌ្ឍន៍យុវ
ជន 

យុរធសាស្រស្ត ៣.១៖ ពក្ងឹងស្មត្ថភាពមស្រនតីររួលបនេុក្ការងារយុវជនគៅក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្  

យុរធសាស្រស្ត ៣.២៖ ពក្ងឹងស្មត្ថភាពសាថ ប័នស្តីពីការអនុវត្តក្មមវធិីអភិវឌ្ឍយុវជន។ 

អប់រកំាយ និង
ក្ីឡា 

យុរធសាស្រស្ត ៣.១៖ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពសាថ ប័នរបស់្អនុវស័ិ្យអប់រកំាយ និងក្ីឡា 

យុរធសាស្រស្ត ៣.២៖ អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្គូបងវឹក្ អាជាា ក្ណ្តត ល គៅក្ក្ម និងមស្រនតីបគចចក្គរស្ក្ីឡា 

១.៣. ការរណំតអ់តថនយ័ននភារជាអនរដ្រឹនា ំនិងព្គប់ព្គង 

ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន ជាអារិភាពគនាឹេះមួយក្នុងការគធវីក្ំផណរក្មង់គុណភាពអប់រគំៅក្មពុជា និងជាយុរធសាស្រស្តរបស្់
ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា គ ីមបពីក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្ន ំនិងស្មត្ថភាពក្គប់ក្គងសាលាគរៀនផ លជាអងគភាព         ែតល់គស្វា
អប់រ ៏ំសំ្ខាន់ ជាពិគស្ស្ក្នុងបរបិរក្ំផណរក្មង់វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ។  ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន        ែតល់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពគ ីមបពីក្ងឹងការក្សាងផែនការសាលាគរៀន ការក្គប់ក្គងរ ាបាល ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស ការក្គប់ក្គងហរិញវត្ថុ 
និងការក្គប់ក្គងការបគក្ងៀននិងគរៀន។ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន បានគរៀបចំគឡងីគ ីមបោីកំ្រ ល់ក្ិចចខិត្ខំក្បឹងផក្បងរបស់្
ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្នុងការពក្ងឹងការក្សាងផែនការ និងគក្ោងងវកិាផែែក្គលីលរធែល និងការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស



 

  

5 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពគៅតាមសាលាគរៀន ក្ពមទាងំែតលក់ារោកំ្រ ល់ក្បសិ្រធភាពក្នុងការអនុវត្តងវកិាសាលាគរៀន និងគលីក្
ក្មពស់្ការចូលរមួរបស់្ស្ហគមន៍ក្នុងការគរៀបចំផែនការ និងងវកិាតាមសាលាគរៀន។  

ក្ក្ស្ួងរពំឹងរុក្ថ្នគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងគណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀននឹងអាច៖ (១) ក្ំណត់្អារិភាព
ត្ក្មូវការគៅក្ក្មិត្សាលាគរៀនបានកាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងី (២) បគងកីនស្មត្ថភាពក្នុងការវភិាគបញ្ា ក្បឈម និងត្ក្មូវការផែែក្គលី 
សូ្ចនក្រម្នការបំគពញការងារ  ូចជាអក្តាគបាេះបង់ការសិ្ក្ា  និង (៣) គរៀបចំផែនការ និងគក្ោងងវកិា ស្ក្មមភាពជាក់្លាក់្
មានលក្ខណៈជាក្បព័នធបផនថមគរៀត្ គ ីមបគីឆាីយត្បគៅនឹងបញ្ា ក្បឈមផ លបានក្ំណត់្គៅមូលោា ន ផ លបណ្តត លឱ្យសិ្ស្សគរៀន
ក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ និងគបាេះបង់ការសិ្ក្ា។ គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនអាចគក្បីក្បាស់្ចំគណេះ ឹងផ លររួលបានពីការបណតុ េះបណ្តត ល 
គ ីមបគីរៀបចំផែនការ គោយគតត ត្អារិភាពគៅគលីការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សផ លមានត្ក្មូវការពិគស្ស្ គោយស្ហការជាមួយស្ហគម
ន៍ គ ីមបតីាមោនវត្តមានសិ្ស្ស កុ្មារជួបការលំបាក្ និងងាយរងគក្ោេះ គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ការចូលគរៀនគៅតាមអាយុក្ំណត់្ែាូវការ
តាមចាប់អប់រ ំ (កាត់្បនថយទាងំកុ្មារគលីស្អាយុ និងមិនទាន់ក្គប់អាយុក្ំណត់្ចូលគរៀន( គស្វាក្មមសុ្ខភាពស្ក្មាប់សិ្ស្ស និង
ក្មមវធិីបំណិនជីវតិ្។2 

ភាពស័្ក្តិសិ្រធិម្នភាពជាអនក្ ឹក្ននំិងក្គប់ក្គង មានសារស្ំខាន់ស្ក្មាប់មស្រនតីក្គប់ក្គងជាន់ខពស្់ ក្ក្ុមការងារបគចចក្គរស្ 
មស្រនតី ឹក្ននំិងក្គប់ក្គងនយក្ោា ន និងអងគភាព ។ ជំនញម្នភាពជាអនក្ ឹក្ននំិងក្គប់ក្គងគៅក្នុងបរបិរម្នការតា ស់្បតូរ ឬក្ំផណ
រក្មង់ រមួមាន ការក្គប់ក្គងការតា ស់្បតូរ ការក្គប់ក្គងមានភាពរន់ភាន់និងការងាឹងផងាង និងការបគងកីត្អងគភាពសិ្ក្ាគៅតាមសាថ ប័ន
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ ការគលីក្រឹក្ចិត្តជាគរឿយៗបានែារភាា ប់គៅនឹងក្ក្មិត្ផ លបុគគលនីមួយៗបានផចក្រផំលក្នូវគុណត្ម្មា 
និងសាម រត្ីរមួម្នគបស្ក្ក្មម និងគោលបំណងរបស្់អងគភាព។3 

ក្នុ ងចំគណ្តមក្តាត គែសងៗគរៀត្ គុណភាពម្នការអប់រ ំ គឺពឹងផែែក្គៅគលីវធីិសាស្រស្តម្នការក្គប់ក្គង និងអភិបាលកិ្ចច
សាលាគរៀន ។ ស្មត្ថភាពរបស្់សាលាគរៀនក្នុ ងការផក្លមែការបគក្ងៀន និងគរៀន អាក្ស័្យោ៉ា ងខាា ងំគៅនឹងគុណភាពម្នភាពជា
អនក្ ឹក្នរំបស្់គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន…។ អភិបាលកិ្ចចគឺជាការធានឱ្យមាននូវក្គូបគក្ងៀនផ លមានស្មត្ថភាព មានរឹក្
ចិត្ត និងគណគនយយភាពគៅក្នុ ងសាលាគរៀន គហីយសិ្ស្ានុសិ្ស្សក្ត្ូវបានែតល់ជូននូវក្មមវធីិសិ្ក្ាផ លមានគុណភាពខពស់្ និង
 ក់្ព័នធគហីយពួក្គគបានចូលរមួក្នុ ងការគរៀនសូ្ក្ត្ និងររួលបានការោកំ្រក្គប់ក្ោន់ពីក្គូបគក្ងៀនរបស់្ពួក្គគ ឪពុក្មាត យ និង 
ស្ហគមន៍ចូលរមួក្នុ ងការស្គក្មចចិត្ត និង រមួចំផណក្ក្នុ ង គំណីរការគរៀនសូ្ក្ត្ គហីយសាលាគរៀនមានបរោិកាស្សិ្ក្ារូបវន័ត 
និងបរោិកាស្ែាូ វចិត្តផ លោកំ្រ ល់ការគរៀនសូ្ក្ត្។ 

ផែនរីបងាា ញែាូវម្នការអប់រគំៅក្មពុជាឆ្ន  ំ២០៣០ - គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពរី ៤ (២០១៩( 

ភាពជាអនក្ កឹ្នសំាលាគរៀន៖ ជំនញនិងស្មត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តស្ក្មមភាពគោយស្វ័យភាព គ ីរត្ួជាគំរូគ ីមបគីលីក្
ស្េួយវបបធម៌ម្នការគធវីការងាររមួោន  ស្មត្ថភាពពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាស្ក្មមភាពសាលាគរៀន សិ្រធិអំណ្តចក្នុងការស្គក្មច
ចិត្តគក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្ និងស្មត្ថភាពក្នុងការក្សាងបណ្តត ញស្ហគមន៍មូលោា ន។ 

ការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន៖ ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុម្នមូលនិធិ ំគណីរការសាលាគរៀន ការគរៀបចំងវកិាក្បចាឆំ្ន  ំ       (ការ
គរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត និងការគធវីរបាយការណ៍(  និងការគធវីលរធក្មមស្ក្មាប់ក្បត្ិបត្តិការសាលាគរៀន ការគរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍ
សាលាគរៀន និងរិននន័យចាបំាច់ស្ក្មាប់របាយការណ៍ក្បចាឆំ្ន  ំ រមួទាងំផែនការក្បត្ិបត្តិការក្បចាឆំ្ន  ំ ការអនុវត្តក្មមវធិីសិ្ក្ានិង

                                                                 
2 Department of Policy, MoEYS (2020) Research on the Implementation of School-Based Management in Cambodia 

3 MoEYS (2019) Education Strategic Plan 2019-2023 



 

  

6 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ស្ក្មមភាពបគក្ងៀន និងការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ា រមួទាងំការគរៀបចំក្ក្មងស្ំណួរគត្ស្ត ការក្គប់ក្គងការែគត់្ែគង់ធនធាន គស្ៀវគៅ
សិ្ក្ាគោលនិងស្មាភ រឧបគរស្ និងការអភិវឌ្ឍគហោា រចនស្មព័នធសាលាគរៀន។ 

ភាពជាអនក្ កឹ្ន ំ នងិការក្គប់ក្គងគៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល គខត្ត នងិក្សុ្ក្៖ យុរធសាស្រស្ត និងស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពមួយ
ចំនួនគៅក្នុងផែនរីបងាា ញែាូវ ការអប់រកំ្មពុជា ឆ្ន ២ំ០៣០ គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤4 ក្ត្ូវបានផក្ស្ក្មួល គោយ
គតត ត្គលីត្ក្មូវការផក្លមែភាពជាអនក្ ឹក្ន ំនិងក្គប់ក្គងគៅក្គប់ក្ក្មិត្ គ ីមបពីក្ងងឹអភបិាលក្ចិច នងិ         ការក្គប់ក្គងវស័ិ្យអប់រ ំ 
( ូចមានក្នុងតារាងខាងគក្កាម(។ ស្ក្មមភាពទាងំគនេះ ក្ត្ូវបានឆាុេះបញ្ច ងំគៅតាមផែនក្ននម្ន    ស្ក្មមភាពគៅក្នុងផែនការគោល
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២0២០- ២០២៤។ 

តារាងរ២ី៖ យុរធសាស្រស្ត នងិស្ក្មមភាពម្នផែនរបីងាា ញែាូវ ការអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០តារាង 2 

យុរធសាស្រស្ត 
៥.២.១  

អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពបគចចក្គរស្ក្នុងការ ឹក្ន ំ ស្ក្មបស្ក្មួល និងជំរុញក្ិចចអនតរាគមន៍ស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ការ
អប់រគំៅក្គប់ក្ក្មិត្ និងរូទាងំវស័ិ្យ។ 

ពក្ងឹងយនតការស្ក្មបស្ក្មួលក្ិចចអនតរាគមន៍ស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ការអប់រគំៅក្គប់ក្ក្មិត្និងរូទាងំវស័ិ្យ។ 

ស្ក្មមភាព ៥.២.១c ពក្ងឹងស្មត្ថភាពថ្នន ក់្ក្ណ្តា លក្នុងការគរៀបចំគោលនគោបាយនិងផែនការរូទាងំវស័ិ្យ ការវភិាជន៍
ធនធានហរិញ្ញវត្ថុ និងការគរៀបចំក្ក្បខណឌ ចាប់ឆាុេះបញ្ច ងំពីរិស្គៅយុរធសាស្រស្ត។ 

៥.២.១d ពក្ងឹងស្មត្ថភាពរាជធានី គខត្ត និងក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  ក្នុងការែតល់គស្វាអប់រ ំអធិការក្ិចចសាលាគរៀន
គ ីមបធីាននូវការគោរពតាមបរោា នគត្ិយុត្ត ការពិនិត្យតាមោនជាក្បចា ំ និងការគធវីរបាយការណ៍បានក្ត្ឹម
ក្ត្ូវអំពីលរធែលសិ្ក្ា។ 

៥.២.១e ពក្ងឹងក្បព័នធគណគនយយភាព តាមរយៈការក្ំណត់្ស្តង់ោការបំគពញការងារ/ចំណុច       គោលជាក់្
លាក់្ និងក្បមូលព័ត៌្មានក្គប់ក្ោន់អំពីការែតល់គស្វាអប់រសំ្ក្មាប់ពិនិត្យតាមោនការបំគពញការងារ។ 

Source: Cambodia’s Education 2030 Road Map - SDG-4 (2019), Table 19. 

១.៤. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររព្ម្ិតសាថ ប័ន អងគភារ នងិបគុគល សព្មាបភ់ារព្បគសើរគ ើងនន
ភារជាអនរដ្រឹនា ំនិង ព្គប់ព្គង 

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ បានក្ំណត់្ផែនក្ស្ំខាន់ៗម្នការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពគៅក្ក្មតិ្សាថ ប័ន អងគភាព និងបុគគល គ ីមបបីនតគធវីឱ្យស្គក្មចបាននូវស្មិរធែលងមីៗបផនថមគរៀត្ម្នវត្ថុបំណងគោល
នគោបាយវស័ិ្យអប់រ។ំ ភាពស័្ក្តិសិ្រធិម្នភាពជាអនក្ ឹក្ន ំនិងក្គប់ក្គងគៅផត្ជាផែនក្គនាឺេះមួយស្ក្មាប់      ការពក្ងឹងក្បព័នធ និង
ក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សគៅក្គប់ក្ក្មិត្ និងរូទាងំវស័ិ្យ។ 

១.៤.១. ការរណំតអ់តថនយ័ននពារយ”សម្តថភារ” សព្មាប់ភារសរ័កសិទិធិននភារជាអនរដ្ឹរនា ំ
និងព្គប់ព្គង  

 “លរធភាពគធវីបានរបស្បុ់គគល ក្ក្មុ និងអងគភាពក្នុ ងការបគំពញមុខងារក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព ក្បសិ្រធែល  និងនិរនតរ
ភាព។ ស្មត្ថភាពគឺសំ្គៅគៅគលីជនំញភាពជាអនក្ ឹក្ន ំអាចគរៀបចផំែនការ អនុវត្ត ពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មា  និងគក្ៀរគរធន

                                                                 
4 Cambodia’s Education 2030 Road Map - SDG-4 (2019) MoEYS Cambodia 



 

  

7 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ធាន។ ស្មត្ថភាពគឺជាលរធភាពគធវីបានក្នុ ងការបំគពញការងារ  និងែតល់គស្វាក្មមក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ ស្មត្ថភាពមិនស្ំគៅគៅ
គលីស្មត្ថភាពចាបំាច់ (ចំគណេះ ឹង និងជនំញ( ប៉ាុគណ្តណ េះគរ ផត្ក៏្សំ្គៅគៅគលីការគក្បីក្បាស់្ធនធានមនុស្សក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាពែងផ រ គ លគឺជរុំញឱ្យមនុស្សចងគ់ធវីការ  និងអាចគក្បីក្បាស្់ស្មត្ថភាពផ លខាួ នមាន។ ក្នុ ងន័យគនេះ ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពមិនគរួគតត ត្ផត្គៅគលីការក្សាងស្មត្ថភាពប៉ាុគណ្តណ េះគរ ប៉ាុផនតក៏្ក្ត្ូវគតត ត្គៅគលីការរក្ារុក្ធនធានផ លមានស្មត្ថ
ភាព និងគក្បីក្បាស់្ធនធានទាងំគនេះឱ្យបានលែក្បគសី្រ គ ីមបីភាពរុងគរឿង        ងកុ គំងកីងរបស្ស់ាថ ប័នក្បក្បគោយនិរនតរភាព”។ 

ក្ក្ុមក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា (២០០៧( 

១.៤.២. ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាររព្ម្តិសាថ ប័ន  

 គៅក្ក្មិត្សាថ ប័ន រ ាបាលសាធារណៈមានរំនួលខុស្ក្ត្ូវគៅគលីគោលនគោបាយនិងយុរធសាស្រស្ត ការផបងផចក្ភារក្ិចច
និងស្វ័យភាព និងការក្គប់ក្គងរូគៅគលីបុគគលិក្។ បញ្ា ស្មត្ថភាពគៅក្ក្មិត្សាថ ប័នរមួមាន៖ រគបៀបក្គប់ក្គងបុគគលិក្រ ាបាល   
សាធារណៈ ការផបងផចក្រំនួលខុស្ក្ត្ូវគៅថ្នន ក់្ជាត្ិនិងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ ការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្ក្ស្ួងសាថ ប័ន ក់្ព័នធ និង
ភាន ក់្ងារគែសងៗគរៀត្  ូចជាវស័ិ្យឯក្ជននិងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងត្ួនរីក្នុងការគរៀបចំយុរធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ ក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្ត 
និងគោលនគោបាយនិងផែនការអប់រ ំ

១.៤.៣. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររព្ម្តិអងគភារ  

 គៅក្ក្មិត្អងគភាព រចនស្មព័នធនិងបរោិកាស្អំគណ្តយែល ការក្គប់ក្គងម្ែេក្នុង ធនធាន និងគណគនយយភាពចាបំាច់
ក្ត្ូវគឆាីយត្បគៅនឹងអាណត្តិ និងភារក្ិចចផ លបានក្ំណត់្ស្ក្មាប់អងគភាព (សាលាគរៀន ក្គឹេះសាថ នបណតុ េះបណ្តត ល ក្គឹេះសាថ នឧត្តម-
សិ្ក្ា នយក្ោា ន រាជធានី គខត្ត ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  ។ល។( ។ បញ្ា ស្មត្ថភាពគៅក្ក្មិត្អងគភាពរមួមាន៖ រចនស្មព័នរបស់្      
អងគភាព និងភាពគឆាីយត្បគៅនឹងអាណត្តិរបស្់អងគភាព ការក្គប់ក្គងចាត់្ផចង (ការក្បាក្ស្័យទាក់្រង និងការស្ក្មបស្ក្មួល( 
ស្វ័យភាពក្នុងការស្គក្មចចិត្ត ធនធាននិងការវភិាជន៍ងវកិា និងរំនួលខុស្ក្ត្ូវរបស្់អងគភាព។ 

១.៤.៤. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភារបុគគល  

 គៅក្ក្មិត្បុគគល ភារក្ិចចនិងការររួលខុស្ក្ត្ូវផ លបានក្បគល់ឱ្យបុគគលមាន ក់្ៗក្ត្ូវផត្គឆាីយត្បគៅនឹងគុណវុឌ្ឍ ិ បរ
ពិគសាធ ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការែតល់ការគលីក្រឹក្ចិត្ត។ បញ្ា ស្មត្ថភាពគៅក្ក្មិត្បុគគលរមួមាន៖ មុខត្ំផណង     មិនក្ត្ូវនឹង
ក្បវត្តិរូបបុគគល គស្ចក្តីពណ៌នមុខត្ំផណងនិងភាពមិនចាស្់លាស្់ ឱ្កាស្ររួលបានការបណតុ េះបណ្តត លជំនញវជិាា ជីវៈ ការគលីក្
រឹក្ចិត្តចំគ េះការបំគពញការងាររបស្់បុគគល។ 

 

២. គសចរតីសគងេបអំរីរម្មវិធីអាទិភារ បញ្ហា ព្បឈម្ និងគមាែ តននការអភិវឌ្ឍសម្តថភារ 

២.១. ទិដ្ឋភាររមួ្ននលទធែលរីការវិភាគសាថ នភារ នងិអនុសាសន ៍
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ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា ស្គក្មចបានស្មិរធែលជាគក្ចីនក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងរយៈគពលមួយរស្វត្សរក៍្នាង
មក្គនេះ តាមរយៈការអនុវត្តក្បក្បគោយគជាគជ័យម្ន ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ  ២០១១-២០១៤ 
និងផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៤-២០១៨ គោយមានការោកំ្រគពញរំហងឹពីម្ គូអភិវឌ្ឍន៍។5 

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅក្ក្មិត្បុគគល និងសាថ ប័នក្នាងមក្ បានរគំលចនូវស្មរិធែលស្ខំាន់ៗ គទាេះបីជា មិនសូ្វមានគៅ
ក្ក្មិត្អងគភាពក៏្គោយ។6 

អារិភាពម្នការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្ត្ូវបានក្ំណត់្គៅក្នុងផែនការស្ខំាន់ៗ  ូចជា ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រថំ្នន ក់្
ជាត្ ិនិងថ្នន ក់្រាធានី គខត្ត និងផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំនិងការគក្ោងងវកិា។ ក្ិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការក្បក្បគោយ    ក្បសិ្រធភាពបាន
ផស្តងគចញតាមរយៈរំនក់្រំនងរវាងរាជរោា ភិបាល និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុង ំគណីរការគរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការគោលស្តីពីការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ ការពក្ងឹងផែនការថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត ជាឧទាហរណ៍មួយម្នការពក្ងឹងស្មត្ថភាពគៅក្ក្មិត្
គនេះ។7 

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅរូទាងំក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង8 ក្ត្ូវបានោកំ្រគោយផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
ក្នុងវស័ិ្យអប់រទំាងំពីរ ំណ្តក់្កាលក្នាងមក្។ ការគក្បីក្បាស់្ក្បព័នធគនេះគៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិមានភាពលែក្បគសី្រស្ក្មាប់គរៀបចំ
ផែនការក្បត្ិបត្ាិក្បចាឆំ្ន  ំនិងគធវីរបាយការណ៍ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ។ំ 

ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានោក់្ឱ្យអនុវត្តក្មមវធិកី្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន និងក្មមវធិបីំប៉ានភាពជាអនក្ ឹក្ននំិង
ក្គប់ក្គង ល់ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្។ិ ការចូលរមួរបស្់ស្ហគមន៍ក្នុងការគរៀបចំផែនការសាលាគរៀន តាមរយៈ ក្មមវធិកី្គប់ក្គងតាមសាលា
គរៀន ក្ំពុងបគងកីត្បរោិកាស្ត្មាា ភាព និងអភិបាលក្ិចចសាលាគរៀនលែ។ ក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាបាន      ែតួចគែតីមបគងកីត្ក្បព័នធ
អធិការក្ិចចសាលាគរៀន គ ីមបពីក្ងឹងក្បត្ិបត្តិការរបស់្សាលាគរៀនទាងំអស្់។ លរធែលម្នការអនុវត្ត      មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់
អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពនគពលក្នាងមក្គនេះ បានគធវីឱ្យស្មត្ថភាពរបស្់គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនកាន់ផត្លែក្បគសី្រ គ ីមបអីនុវត្ត
ក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  និងវមិជឈការនិងស្ហវមិជឈការ។ 

រនេឹមនឹងស្មិរធែលផ លស្គក្មចបានក្នាងមក្ គៅមានបញ្ា ក្បឈម នងិគមាា ត្ស្មត្ថភាពចបំងៗ ផ លបានរក្គ ញី
តាមរយៈការសិ្ក្ាវាយត្ម្មាក្នុងគពលងមីៗគនេះ។ បញ្ា ក្បឈម និងគមាា ត្ស្មត្ថភាពទាងំគនេះ ទាក់្រងគៅនឹង (១( ការពក្ងឹង
ក្បព័នធ និង(២( ការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ 

២.១.១. បញ្ហា ព្បឈម្ននការរព្ងងឹព្បរ័នធ និងគមាែ តសម្តថភារ  

                                                                 
5 The ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវិស្័យអប់រ ំis operationalised to a large extent through the Capacity Development Partnership Fund (CDPF) with pooled investments from the 

European Union, Global Partnership for Education, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), UNICEF and USAID. Additional direct investment for 
capacity development has been provided through support from ADB, European Union, GIZ, JICA, KOICA, USAID, VVOB, VSO and World Bank.  

An updated (Oct 2020) mapping of key capacity development investments in the education sector is provided in Appendix A. 

6 UNICEF (2018) Outcome Evaluation of the Education Capacity Development Partnership Fund (CDPF), Phase I and II, Cambodia 

7 Universalia (2019) Summative GPE Country Program Evaluation, Final Report - Cambodia  

8 District Education Management Information System (DEMIS), Education Management Information System (EMIS), Education Financial Management System (EFMS), 
Higher Education Management Information System (HEMIS), Human Resource Management Information System (HRMIS), Quality Education Management Information 
System (QEMIS) 



 

  

9 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

គៅក្ក្មិត្សាថ ប័ន ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា ចាបំាច់ក្ត្ូវការបគងកីត្អភិក្ក្មបណតុ េះបណ្តត លមានលក្ខណៈជាក្មមវធិី
ជាក់្លាក់្ គោយគតត ត្គៅគលីការវភិាគនិងការបក្ក្សាយរិននន័យស្ក្មាប់គរៀបចំគោលនគោបាយនិងផែនការស្ក្មមភាព និង
បនតផក្លមែ ំគណីរការពិគក្ោេះគោបល់ ក្នុងការក្សាងផែនការក្បក្បគោយបរោិបនន រមួទាងំផែនការគឆាីយត្បគយនឌ័្រ។ ការែតល់
ហរិញ្ញបបទានស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅគពលខាងមុខ ក្ត្ូវពឹងផែែក្គៅគលីការែតល់ងវកិា     ក្គប់ក្ោន់ និងមាននិរនតរភាព 
និងផែែក្គលីអភិក្ក្មបណតុ េះបណ្តត លផ លមានលក្ខណៈជាក្មមវធិីជាក់្លាក់្។ 

ស្មត្ថភាពសាថ ប័នស្ក្មាប់ការតាក់្ផត្ងគោលនគោបាយ នងិការគរៀបចផំែនការមិនទាន់បានបនសុោីន គៅនឹងត្ួនរី និង
ភារក្ិចចរបស់្អងគភាពនីមួយៗគក្កាមឱ្វារក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។9 គមាា ត្ស្មត្ថភាពផ លបានក្ំណត់្រមួមាន៖ ការពក្ងឹង
ការគរៀបចំផែនការក្បត្ិបត្ាិក្បចាឆំ្ន គំឆាីយត្បគៅនឹងសូ្ចនក្រផ លបានក្ំណត់្ ការអនុវត្តងវកិា ការវភិាគរិននន័យនិងស្ថិត្អិប់រ ំនិង
ការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ។ ការបណតុ េះបណ្តត លបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងសាររូរគមនគមន៍ គឺចាបំាច់ស្ក្មាប់មស្រនតី ក់្ព័នធ។ គមាា ត្
ស្មត្ថភាពផ លបានក្ំណត់្គ ញីគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ ទាមទារឱ្យមានការបណតុ េះបណ្តត លជំនញភាសាបរគរស្        
កុ្ំពយូរ័រ ព័ត៌្មានវរិា រ ាបាល និងភាពជាអនក្ ឹក្ននំិងក្គប់ក្គង។ 

ការគរៀបចផំែនការក្បត្បិត្តកិ្បចាឆំ្ន  ំ នងិផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ របស្់ថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិកាន់ផត្មាន
គុណភាព។ ជារូគៅ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពបុគគលមិនក្បាក្ ថ្ន បានជួយបគងកីនស្មត្ថភាពអងគភាពគនេះគរ។ ែលជេះម្នការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពមានត្ិចត្ួចគៅគឡយី ផ លបញ្ា គនេះក្ត្ូវបានគលីក្គឡងីគៅថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀនគក្ចីនជាងគៅ
ថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត។ ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  ពុំសូ្វមានលរធភាពក្គប់ក្ោន់ក្នុងការក្សូ្បយក្ការអភិវឌ្ឍ ស្មត្ថភាព គោយសារបញ្ា
បុគគលិក្អប់រមំានចំនួនត្ិច និងបញ្ា ងវកិា  ូចជាភាពមិនសីុ្ចងាវ ក់្ោន រវាងការវភិាជន៍ងវកិា និងស្ក្មមភាពផ លបានគលីក្គឡងី។ 

យុរធសាស្រស្តក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ូចមានផចងគៅក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៩-
២០២៣ មានគោលបំណងគលីក្ក្មពស់្ស្វ័យភាពហរិញ្ញវត្ថុ គណគនយយភាពសាលាគរៀន ការគធវីស្វនក្មមងវកិាអប់រគំរៀងទាត់្ និង
គលីក្ក្មពស់្ការវភិាជន៍ងវកិាែារភាា ប់នឹងគោលនគោបាយអប់រ។ំ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានបគងកីត្គឡងីគៅថ្នន ក់្
ជាត្ ិនិងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ ិគហយីបានោក់្ឱ្យ ំគណីរការគៅក្គប់អងគភាពងវកិាគក្កាមឱ្វារក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។ ការោក់្
ឱ្យ ំគណីរការក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ បានជួបបញ្ា បគចចក្វរិា និងត្ំណភាា ប់គៅ     ថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ មនេីរ
អប់រ ំយុវជន និងក្ីឡារាជធានី គខត្ត និងការោិល័យអប់រកំ្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  បានែតល់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពអំពីក្មមវធិីក្គប់ក្គងតាម
សាលាគរៀនគោយគតត ត្គលីចំគណេះ ឹង និងជំនញក្នុងការគក្បីក្បាស់្មូលនិធិ ំគណីរការសាលាគរៀន ល់នយក្សាលា គ ីមបផីក្លមែ
ការគក្ោងងវកិា ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មាគៅសាលាបឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ា ផ លមិនទាន់បំគពញ
ការងារបានលែក្បគសី្រ។ ស្មត្ថភាពជំនញក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុគៅតាមនយក្ោា ន សាលាគរៀន និងក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាចាបំាច់ក្ត្ូវ
ពក្ងឹង។ បញ្ា ក្បឈមក្នុងការបនសុរីវាងការគក្ោងងវកិា និងផែនការគៅផត្មានគៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

គស្ចក្តីក្ ងគោលនគោបាយវមិជឈការ នងិស្ហវមិជឈការក្ត្ូវបានគរៀបចំគឡងី។ ប៉ាុផនតការពនាគពលក្នុងការអនុវត្តគោល
នគោបាយគនេះ បានរារាងំ ល់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងការែតល់គស្វាអប់រគំៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ គទាេះបីជាគពលយនតការ   វមិជឈការក្ត្ូវ
បានក្ំណត់្ ក៏្រំហមំ្នការររួលខុស្ក្ត្ូវរបស្់សាលាគរៀនគៅផត្មានក្ក្មិត្  ូគចនេះស្មត្ថភាពក្នុងការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ  និងការអនុ-
វត្តងវកិាគៅក្ក្មិត្សាលាគរៀនក៏្គៅមានក្ក្មិត្ផ រ។ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព និងការោក់្ឱ្យអនុវត្តផែនការ និងក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ គឺ
អាក្ស្័យទាងំក្ស្ុងគៅគលីការគធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវ ំគណីរការក្ំផណរក្មង់វមិជឈការ និងស្ហវមិជឈការគោយមានរិស្គៅចាស់្
លាស្។់ 
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10 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស  បានោក់្ឱ្យអនុវត្ត ល់ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀនក្បក្បគោយក្បសិ្រធ
ភាព។ បចចុបបនន ក្បព័នធគនេះបានបគងកីនស្មត្ថភាពកាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងី ក្នុងការររួលបាននូវព័ត៌្មានពីសាលាគរៀន ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ   
និងរាជធានី គខត្ត គោយែារភាា ប់គៅនឹងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ។ំ គស្ចក្តីក្ ងផែនការយុរធសាស្រស្ត ស្តីពីក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សឆ្ន ២ំ០២០-២០២៣ បានគរៀបចំគឡងី គ ីមបធីានបាននូវអភិក្ក្មផ លមានភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន រវាងការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ និងគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន ក្ពមទាងំការអនុវត្តនីត្ិវធិីវាយត្ម្មាការងាររបស់្បុគគលិក្អប់រកំ្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាព។ គោលនគោបាយក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស  និងបរបបញ្ញត្តិស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ចាបំាច់ក្ត្ូវបញ្ចូ លនូវផែនការ 
និងគោលគៅគឆាីយត្បនឹងគយនឌ័្រក្បក្បគោយស្មធម៌ និងបរោិបនន។ 

ក្ក្បខណឌ ពិនតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មា ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ រមួទាងំផែនការស្ក្មមភាព
តាមអនុវស័ិ្យ និងសូ្ចនក្រ ផ លចាបំាច់ស្ក្មាប់ការគធវីរបាយការណ៍ម្នផែនរីបងាា ញែាូវ ការអប់រកំ្មពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ គោលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បក្បគោយចីរភាពរ៤ី។ គមាា ត្ផ លគៅគស្ស្ស្ល់រមួមាន៖ ត្ក្មូវការក្នុងការែតល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ផ លមានលក្ខណៈ
ជារងវិលជុំ និងជាក្បព័នធ  ល់នយក្ោា នជំនញ និងមនេីរអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គខត្ត និងការោក់្បញ្ចូ លសូ្ចនក្រ
ទាក់្រងនឹងគយនឌ័្រ និងស្មធម៌។ 

ខណៈគពលផ លការក្បមូលរិននន័យនិង ំគណីរការម្នក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងកាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងី គហយីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថ
ភាពមានការគក្ីនគឡងីផ រ ភាគគក្ចីនវគគបណតុ េះបណ្តត ល និងសិ្កាខ សាលាគតត ត្គលីការផណនរំក្មង់ និងព័ត៌្មានផ លក្ត្ូវែតល់ឱ្យ។ 
គៅគពលខាងមុខ ក្ត្ូវគតត ត្ការយក្ចិត្តរុក្ោក់្គៅគលីរគបៀបគក្បីក្បាស្ព័់ត៌្មានទាងំគនេះ ក្នុងការគធវីគស្ចក្តីស្គក្មចចិត្ត ការគរៀបចំ
ផែនការស្ក្មមភាព និងការអនុវត្តគគក្មាងនិងក្មមវធិី។ បញ្ា ក្បឈមផ លគៅគស្ស្ស្ល់រមួមាន៖     ក្ងវេះការគធវីស្មាហរណក្មម
រវាងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងគៅោច់គោយផឡក្ពីោន  និងវមិជឈការមិនទាន់គពញគលញ ក្នុងការែតល់ព័ត៌្មានចាបំាច់ ល់អនក្
ក្គប់ក្គងគៅថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀន។ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងគនេះ មិនទាន់បានផចក្រផំលក្រិននន័យ 
និងមិនទាន់បានរចនគឡងីគោយគក្បីស្តង់ោរិននន័យ ូចោន ។ ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាបានក្ំពុងអនុវត្តសាក្លបងក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងរិននន័យសិ្ស្សផ លបានគធវីវមិជឈការ ល់ថ្នន ក់្ ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និង   សាលាគរៀន គោយែារភាា ប់គៅនឹងក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងអប់រ ំនិងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស។ 

 

២.១.២. បញ្ហា ព្បឈម្ និងគមាែ តសម្តថភារគៅរព្ម្តិសាលាគរៀន  

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពស្ក្មាប់គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្គូបគក្ងៀន និងក្គូឧគរេស្ ជាអារិភាពស្ំខាន់ស្ក្មាប់ការផក្
លមែភាពជាអនក្ កឹ្ននំងិក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងគលីក្ក្មពស់្ការបគក្ងៀននងិគរៀន។ 

គៅក្ក្មិត្អងគភាព និងបុគគល ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត ល មួយចំនួនក្ត្ូវបានគធវីគឡងីគោយមិនមានផែនការចាស់្លាស់្ និង
មិនមានការពិនិត្យតាមោនរយៈគពលផវង ឬវាយត្ម្មាែលប៉ាេះ ល់។ ជាចាបំាច់ក្ត្ូវមានការផក្លមែ           ការស្ក្មបស្ក្មួលរវាង
អនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត ល និងអភិក្ក្មក្បក្បគោយសុ្ខ ុមនីយក្មម គៅតាមនយក្ោា ន សាថ ប័ន និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ ឧទាហរណ៍៖ 
ការបណតុ េះបណ្តត លភាពជាអនក្ ឹក្នមំ្នការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន ។ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពផ លធាា ប់ែតល់វកិ្ក្ឹត្ការគៅក្ក្មិត្ថ្នន ក់្
ជាត្បិតូរគៅការែតល់ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាគំៅក្ក្មិត្សាលាគរៀន និងសាលាគរៀនក្ក្មង។10 

                                                                 
10 Reference CPD Framework and Action Plan 2019-2020, CPD Mapping, CPD Credit System, CPD Handbook, TCP Framework and Guidelines, HRMIS Strategic Plan and 

HRMIS revised version.   



 

  

11 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ការគលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍកិ្គបូគក្ងៀនតាមរយៈក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត ល នងិវកិ្ក្តឹ្ការ ការអភិវឌ្ឍគនាងអាជីព និងការោក់្
ពក្ងាយក្គូបគក្ងៀនក្បក្បគោយស្មធម៌គៅផត្ជាបញ្ា ក្បឈមគៅគឡយី។ ការគលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍកិ្គូឧគរេស្គលីខាឹមសារ វធិ-ី
សាស្រស្តបគក្ងៀន បគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍  និងស្មត្ថភាពក្សាវក្ជាវក៏្មានត្ក្មូវការចាបំាច់ែង។ ក្គឹេះសាថ នបណតុ េះ
បណ្តត លក្គូបគក្ងៀនរមួមាន វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ វរិាសាថ នគរុគកាលស្យ សាក្លវរិាល័យភូមិនេភនំគពញ មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយ
ភូមិភាគ និងសាលាគរុគកាស្លយ និងវកិ្ក្ឹត្ការ ក្ំពុងពក្ងីក្ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងវគគសិ្ក្ា ផ លទាមទារឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពសាថ ប័នអពំីការគរៀបចំក្ក្បខណឌ ការងារ និងការវាយត្ម្មាស្មត្ថភាពសាថ ប័ន និងការអនុវត្តក្មមវធិីគលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍកិ្គូ
បគក្ងៀន  ូចជាវគគបណតុ េះបណ្តត ល ១២+៤  បរញិ្ញ បក្ត្+១ និងការបណតុ េះបណ្តត លភាពជាអនក្ ឹក្ន ំនិងក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ 

ក្ញ្ច ប់ឯក្សារ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន គែសងៗោន ជាគក្ចីនក្ំពុងបានអនុវត្តគោយនយក្ោា នជំនញគក្កាមរីស្តីការ
ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា គហយីក្គូឧគរេស្ថ្នន ក់្ជាត្ិទាងំអស់្មិនផមនសុ្រធផត្មានស្មត្ថភាពគពញគលញក្នុងការែតល់ការបណតុ េះ
បណ្តត លការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពគនេះគរ។ បញ្ា ក្បឈមគនេះអាចគោេះក្សាយបានតាមរយៈការគធវី
សុ្ខ ុមនីយក្មមផែនការនិងក្មមវធិី។ នយក្សាលាជួបបញ្ា ក្បឈមក្នុងការ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គងបុគគលិក្ផ លមានស្មត្ថភាព
បំគពញការងារមិនទាន់បានលែ ខណៈផ លការគក្ជីស្គរសី្គបក្ខជនផ លមានស្មត្ថភាព គ ីមបបីណតុ េះបណ្តត លវជិាា ជីវៈជាក្គូបគក្ងៀន
ជាភារៈក្ិចចរបស់្ថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល។ 

ក្ក្សួ្ងមានត្ក្មូវការចាបំាច់ក្នុងការគរៀបចំផែនការគោល ស្តីពីការផណនកំារអនុវត្តក្មមវធិសិី្ក្ាពថី្នន ក់្មគត្តយយ ល់ថ្នន ក់្រី
១២ ផ លបងាា ញពីត្ក្មូវការបនេប់គរៀន ក្គូបគក្ងៀន និងគស្ៀវគៅសិ្ក្ាគោលបផនថម គ ីមបសី្គក្មចបានតាមចំនួនគមា៉ា ងសិ្ក្ាផ ល
បានក្ំណត់្ និងត្ក្មូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្គូបគក្ងៀនគលីវធិីសាស្រស្តផបបសិ្ក្ារេិះរក្។   ការអប់រជំំនញ វរិាសាស្រស្ត បគចចក្
វរិា វសិ្វក្មម និងគណិត្វរិា គឺជាអារិភាពម្នក្ំផណរក្មង់លំបាក្មួយផ លទាមទារឱ្យមានការបគងកីនស្មត្ថភាពជំនញរបស្ក់្គូ
ឧគរេស្ និងវធិីសាស្រស្តរមួមួយគៅក្គប់ក្ក្មិត្សិ្ក្ា ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តក្មមវធិីសិ្ក្ាគលីជំនញទាងំគនេះ។ 

គោលការណ៍ស្ំខាន់ៗម្ន ការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស ក្ំពុងគរៀបចំោក់្បញ្ចូ លគៅក្នុងក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀន គហយីគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនមួយចំនួនបានររួលការបណតុ េះបណ្តត លអំពីរគបៀបបគងកីត្ក្ក្មងស្ំណួរគត្ស្ត។ ក្ក្ស្ួងក្ត្ូវ
គរៀបចំគស្ចក្តីផណនសំ្ក្មាប់ោកំ្រ ល់ការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សគៅសាលាគរៀន និងគរៀបចំផែនការស្ក្មមភាពស្ក្មាប់ការ
វាយត្ម្មាការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ។ ក្បព័នធគអឡចិក្ត្ូនិក្ស្ក្មាប់ការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សក្ំពុងបគងកីត្គឡងី 
គ ីមបរីក្ារុក្ឯក្សារគត្ស្ត គោលការណ៍ផណន ំនិងលរធែលម្នការវាយត្ម្មា។ រនេឹមនឹងគនេះ ក្ក្ស្ួងចាបំាច់ក្ត្ូវអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
ក្ក្ុមអនក្គក្បីក្បាស់្ទាងំគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិគលីការក្គប់ក្គង និងគក្បីក្បាស់្ក្បព័នធគនេះ ។ ការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ាថ្នន ក់្
ជាត្ិស្ក្មាប់ថ្នន ក់្រី ៣ រី ៦ រី ៨  និងរី ១១ គៅអនុវត្តតាមក្ក្បខណឌ ក្មមវធិីសិ្ក្ាឆ្ន  ំ២០០៦ គៅគឡយី។ 

ក្ក្ស្ួងក្ត្ូវែតល់ការោកំ្រ ល់ការអនុវត្តគោលវធិអីធកិារក្ចិចសាលាគរៀន ពីគក្កាមមក្គលី ផ លមានលក្ខណៈស្តង់ោ និង
ជាក្បព័នធ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្ក្ុមអធិការថ្នន ក់្រាជធានីគខត្ត ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  គ ីមបពីក្ងឹង ំគណីរការអធិការក្ិចច
សាលាគរៀនម្ែេក្នុងនិងម្ែេគក្ៅ។ គុណភាពម្នការគធវីរបាយការណ៍ និងការគក្បីក្បាស់្រិននន័យស្ក្មាប់គរៀបចំផែនការ និងគធវីរបាយ
ការណ៍ ក្ពមទាងំការអនុវត្តត្ួនរីភារក្ិចចរបស់្ក្ក្ុមអធិការក្ិចចគៅថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត និងត្ួនរីរបស់្ក្ក្ុមបំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោន
ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  គៅជួបបញ្ា ក្បឈមគៅគឡយី។ នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំគោយស្ហការជាមួយវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ
បានគលីក្សំ្គណីវគគបណតុ េះបណ្តត លអធិការជំនន់រី២។ ស្មត្ថភាពភាសាអង់គគាស្ជាលក្ខខណឌ ចាបំាច់ ស្ក្មាប់ការចូលគរៀនវគគ   
បណតុ េះបណ្តត លគនេះ។ 



 

  

12 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

អនុវស័ិ្យការអប់រកុំ្មារតូ្ច មានត្ក្មូវការក្គូបគក្ងៀន និងបុគគលិក្អប់រផំ លមានវញិ្ញ បនបក្ត្/ស្ញ្ញ បក្ត្ និងត្ក្មូវការ
អភិវឌ្ឍក្មមវធិសិី្ក្ាក្ក្មិត្បរញិ្ញ បក្ត្ និងបរញិ្ញ បក្ត្ជាន់ខពស្់គលីជំនញការអប់រកុំ្មាររតូំ្ច។ ក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា
ការអប់រកុំ្មារតូ្ច ចាបំាច់ក្ត្ូវផក្លមែឱ្យមានភាពសីុ្ចងាវ ក់្ និងភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវគៅនឹងការក្គប់ក្គងផែែក្គលីលរធែល។ ក្ក្ស្ួងក្ត្ូវគរៀបចំ
ក្ក្បខណឌ ចាប់ស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គងមគត្តយយសិ្ក្ាឯក្ជន។ 

អនុវស័ិ្យការអប់របំឋមសិ្ក្ា ក្ក្សួ្ងក្ំពុងគរៀបចំបគងកីត្ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គជូនជាត្គិ មីភាគត្ចិគៅមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយភូមិភាគ គ ីមបធីានបានការអប់គៅក្ក្មិត្គនេះក្បក្បគោយស្មធម៌ស្ក្មាប់កុ្មារជនជាត្ិគ ីមភាគត្ិច។  ូចោន គនេះ
ផ រ ការក្សាងស្មត្ថភាពក្ក្មិត្អងគភាព គឺក្ត្ូវការជាចាបំាច់គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត ល       ក្គូបគក្ងៀន ក្មមវធិីសិ្ក្ា និង
ក្មមវធិីគែសងៗគរៀត្ គ ីមបោីកំ្រ ល់ការអនុវត្តផែនការស្ក្មមភាពស្តីពីការអប់របំរោិបនន។         ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពជំនញភាសា
ផខមរ និងគណិត្វរិាគៅថ្នន ក់្ ំបូងគឺក្ត្ូវការជាចាបំាច់គៅក្ក្មិត្បឋមសិ្ក្ា។    

អនុវស័ិ្យការអប់រមំធយមសិ្ក្ា នងិការអប់របំគចចក្គរស្ មានក្ងវេះក្គូបគក្ងៀនផ លមានស្មត្ថភាព ស្មត្ថភាពក្នុងការគក្បី
ក្បាស់្វធិីសាស្រស្តបគក្ងៀនរំគនីប និងការែតល់គស្វាអប់រមំិនក្គប់ក្ោន់គៅតាមត្ំបន់ជនបរោច់ក្ស្ោលនិងត្ំបន់ផ លមិនទាន់មាន
គស្វា។ ក្ក្ស្ួងក្ត្ូវគតត ត្ការយក្ចិត្តរុក្ោក់្គៅគលីភាពគង់វង់ម្នការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សងាយគបាេះបង់ គោយគធវីការក្បឹក្ា និង
គរៀបចំក្បព័នធជូន ំណឹងជាមុន គ ីមបែីតល់ការោកំ្រ ល់សិ្ស្សផ លងាយគបាេះបង់គៅក្ក្មិត្ថ្នន ក់្ ំបូង ឬផ លមានត្ក្មូវការ            
ពិគស្ស្។ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនជាអារិភាពមួយ គ ីមបពីក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គងផ លបានក្ំណត់្គៅក្នុង
ផែនការគោល ស្តីពីការអប់រមំធយមសិ្ក្ាឆ្ន ២ំ០៣០ ។ 

អនុវស័ិ្យការអប់រគំក្ៅក្បព័នធ ទាមទារឱ្យមានការពក្ងឹងស្មត្ថភាព ល់ការអនុវត្តក្ក្បខណឌ បណតុ េះបណ្តត ល និងក្មមវធិី
សិ្ក្ាស្មមូល ផ លបានបគងកីត្គៅឆ្ន ២ំ០១៩ គហយីក្ត្ូវអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គង ល់មស្រនតីអប់រគំក្ៅ
ក្បព័នធស្ក្មាប់ក្គប់ក្គងមជឈមណឌ លសិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្។ 

អនុវស័ិ្យការអភវិឌ្ឍយុវជន មានផែនការស្ក្មមភាពជាត្ិស្ក្មាប់ការអភវិឌ្ឍយុវជនឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣  និងមានគោល
នគោបាយ និងក្ក្បខណឌ បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការអប់រកំាយ នងិក្ឡីា។ ស្ក្មមភាពស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន និងការអប់រកំាយ 
និងក្ីឡា មានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យក្ត់្ស្មាគ ល់ ផត្អនុវស័ិ្យទាងំពីរពុំទាន់មានធនធានមនុស្ស និងយនតការស្ក្មបស្ក្មួលក្គប់ក្ោន់
ស្ក្មាប់ការគរៀបចំស្ក្មមភាពគៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ ក្ក្សួ្ងក្ត្ូវការចាបំាច់នូវអភិក្ក្មក្បក្បគោយស្មធម៌ គ ីមបធីានបាននូវការ
ចូលរមួរបស់្ស្រស្តីគៅក្គប់ស្ក្មមភាពយុវជន និងក្ីឡា។ 

អនុវស័ិ្យការអប់រឧំត្តមសិ្ក្ា គុណភាពម្នការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវគៅជួបបញ្ា ក្បឈមគៅគឡយី។ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
ក្សាវក្ជាវ និងនវានុវត្តន៍គៅឧត្តមសិ្ក្ាមានការោកំ្រពីផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ គហយីស្ក្មមភាព
គនេះគៅផត្ជាអារិភាពមួយគៅក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ២ំ០១៩-២០២៣។ ការគរៀបចំឱ្យមានសាថ ប័នភាវូនីយក្មមម្ន
គោលការណ៍ផណន ំនិងស្តង់ោក្សាវក្ជាវ ការគលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍបុិគគលិក្សិ្ក្ា និងមស្រនតីក្គប់ក្គងរ ាបាលក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា 
រមួមានមុខជំនញឯក្គរស្ និងមុខវជិាា វរិាសាស្រស្ត បគចចក្វរិា វសិ្វក្មម និងគណិត្វរិា  អភិបាលក្ិចច ការក្គប់ក្គងធនធានហរិញ្ញ-
វត្ថុ និងធនធានមនុស្ស គឺចាបំាច់គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្គុណភាពម្នការក្សាវក្ជាវ ម្ែេក្នុងរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា និងការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្ត្ូវការចាបំាច់គ ីមបពីក្ងឹងសុ្ខភាព និងសុ្ខុមាលភាពរបស្ន់ិស្សតិ្ គស្វាក្បឹក្ា និងអាហារូបក្រណ៍ ជាពិគស្ស្
ស្ក្មាប់ស្រស្ត ីនិងនិស្សតិ្មក្ពីក្គួសារក្ក្ីក្ក្។ 

បគចចក្វរិាព័ត៌្មាន នងិសាររូរគមនគមន៍ក្នុងគោលនគោបាយអប់រ ំ ែតល់នូវក្ក្បខណឌ ស្ក្មាប់នយក្ោា នគក្កាមឱ្វារ
ក្ក្ស្ួង ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងវស័ិ្យឯក្ជន ក្បកាន់យក្នូវអភិក្ក្មស្ក្មបស្ក្មួលរមួមួយ គ ីមបបីគងកីនក្បសិ្រធភាព ម្នការបំ ក់្ក្បព័នធ



 

  

13 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

បគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងសាររូរគមនគមន៍។ គោលនគោបាយគនេះនឹងជាឧបក្រណ៍ធានគុណភាពម្នការវនិិគោគគលីផែនក្បគចចក្
វរិាព័ត៌្មាន និងសាររូរគមនគមន៍ ស្ក្មាប់ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា។ យុរធសាស្រស្ត ២.១ ម្នគោលនគោបាយស្តីពីបគចចក្
វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ផ លបានក្ំណត់្ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ មាន
មហចិឆតាខពស្់ទាមទារឱ្យមានការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ បញ្ា ក្បឈមសំ្ខាន់គឺការផក្បកាា យការ    
អនុវត្តបគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ ”ផបបគគក្មាង” គៅជាអភិក្ក្មស្ក្មបស្ក្មួលមួយ គ ីមបកី្ំណត់្អារិភាពនិងការ 
វនិិគោគ ការបំ ក់្គហោា រចនស្មព័នធ ត្ណំភាា ប់ និងឧបក្រណ៍។  អភិក្ក្មគនេះនឹងជួយផក្លមែការក្គប់ក្គងនិងអភិបាលក្ិចច 
ហរិញ្ញវត្ថុ និងធនធានបគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ ស្ក្មាប់ការបគក្ងៀននិងគរៀន។ ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ បានជួយ ល់ការបណតុ េះបណ្តត លស្មត្ថភាព ជំនញបគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ស្ក្មាប់
មស្រនតីអប់រថំ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ ការបនតអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពនឹងក្ត្ូវការជាចាបំាច់គ ីមបពីក្ងឹងស្មត្ថភាពបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន
និងសាររូរគមនគមន៍ របស្ម់ស្រនតីក្គប់ក្គងថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល គខត្ត ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្គូបគក្ងៀន ក្គូឧគរេស្ 
និងបុគគលិក្ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

ការក្សាងភាពធន់ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ វស័ិ្យអប់របំានរងែលប៉ាេះ ល់ោ៉ា ងធៃន់ធៃរពីការរកី្រាលោលម្នជំងឺកូ្វ ី-១៩ គៅឆ្ន  ំ
២០២០។ ជំងឺគនេះបានគធវីឱ្យប៉ាេះ ល់ ល់គស្ ាក្ិចចោ៉ា ងធៃន់ធៃរ និងជំរុញឱ្យកុ្មារកាន់ផត្គក្ចីនធាា ក់្គៅក្នុងក្ក្ុមក្គួសារក្ក្ីក្ក្ ផ ល
បានបគងកីនហានិភ័យកាន់ផត្ខាា ងំ ល់ការគបាេះបង់ការសិ្ក្ា ឬ គុណភាពម្នការសិ្ក្ា។ ែលប៉ាេះ ល់ម្នការបិរសាលាគរៀន និង
បញ្ា ក្បឈមផែនក្គស្ ាក្ិចចក្នុងរយៈគពលប៉ាុនម នឆ្ន ចុំងគក្កាយគនេះ គធវីឱ្យមានហានិភ័យក្នុងការបគងកីនលរធភាពចូលគរៀន និងគលីក្
ក្មពស្់គុណភាពអប់រ ំជាពិគស្ស្ គធវីឱ្យកុ្មារ ីនិងកុ្មារងាយរងគក្ោេះបំែុត្ក្នុងអំគពីហងិា       ផែនក្គយនឌ័្រ អំគពីហងិាក្នុងក្គួសារ 
ការរគំលាភបំ នែាូវគភរ រាងកាយ និងការគធវីការគោយបងខំ។ បញ្ា ក្បឈមទាងំគនេះ បងាា ញពីភាពចាបំាច់ផ លក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន 
និងក្ីឡាក្ត្ូវការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគ ីមបពីក្ងឹងវធិានការការ រ និងបគងកីត្បរោិកាស្ក្បក្បគោយសុ្វត្ថិភាព។ 

ការគឆាយីត្បគយនឌ័្រ ស្មធម៌ នងិបរោិបនន គឺជាបញ្ា ឆាងវស័ិ្យផ លចាបំាច់ក្ត្ូវយក្ចិត្តរុក្ោក់្ជាងមុន គោយក្ំណត់្
ជាសូ្ចនក្រគៅក្នុងក្គប់ស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព។ ការវាយត្ម្មាគលីត្ក្មូវការក្សាងស្មត្ថភាព        ជាក់្លាក់្គលី
ស្មត្ថភាពគឆាីយត្បនឹងគយនឌ័្រ និងការអនុវត្តក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពក្ត្ូវការជាចាបំាច់គៅក្គប់ក្ក្មិត្។11 
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14 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

២. ២. ផែសព្ចវារ់លទធែល ផែនការគោលសតរីីការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររនងុវិសយ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤ 

ផខសក្ចវាក់្លរធែលក្ត្ូវបានបគងកីត្ និងអនុម័ត្គោយក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា តាមរយៈ ំគណីរការពិគក្ោេះគោបល់គក្ចីនគលីក្ និងែតល់អារិភាពគោយផែែក្គលីលរធែលម្នការ
វភិាគសាថ នភាពគៅគលីអារិភាពម្នក្ំផណរក្មង់ក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ និងយុរធសាស្រស្តក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងវស័ិ្យអប់រ ំ ផ លរមួទាងំក្ំផណរក្មង់តាមអនុវស័ិ្យ និងក្ំផណ
រក្មង់ឆាងផែនក្ស្ំខាន់ៗ  ូចជាស្មភាពគយនឌ័្រ និងបរោិបនន។ ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ បងាា ញពីក្ក្បខណឌ ផខសក្ចវាក់្លរធែល ផែនការ
ងវកិា និងផែនការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាមានភាពគពញគលញ និងក្គប់ក្ជុងគក្ជាយ គហយីែលស្គក្មចទាងំ៦ ម្នផខសក្ចវាក់្លរធែលក្ត្ូវបានលមែិត្ជាែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម។         
ក្ក្បខណឌ លរធែលម្នផែនការគោលគនេះបានបងាា ញពីរំនក់្រំនងរវាងលរធែល ស្ក្មមភាព គៅនឹងែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយមនីមួយៗគៅក្នុងផែនក្រ២ី។  ូចោន គនេះផ រ ែលស្គក្មចក្ក្មិត្
មធយមែតល់មូលោា នស្ក្មាប់ការគក្ោងផែនការងវកិាគៅក្នុងផែនក្រី៣ និងផែនការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាគៅក្នុងផែនក្រ៤ី។ 

តារាងរ ី៣៖ ក្ក្បខណឌ លរធែលតារាង 3 

វត្ថុបំណង៖ ពក្ងឹងភាពស្ក័្តិសិ្រធិម្នភាពជាអនក្ ឹក្ន ំនិងក្គបក់្គងបុគគលិក្អបរ់គំៅក្គបលំ់ោបថ់្នន ក្ ់គ ីមបែីតលគ់ស្វាអបរ់កំ្បក្បគោយគុណភាព ស្មធម ៌បរោិបនន  និងមានភាពគឆាីយត្បស្ក្មាប់កុ្មារទាងំអស្់
គៅក្នុងក្បគរស្ក្មពុជា។ 

កំ្ផណរក្មងគ់ោលគោបាយ 
ផែនការ និងការក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុ 

កំ្ផណរក្មងក់ារក្គបក់្គង   
ធនធានមនុស្ស 

កំ្ផណរក្មងក់ារពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា 

កំ្ផណរក្មងក់ារបណតុ េះបណ្តត ល
ក្គបូគក្ងៀន 

កំ្ផណរក្មងក់ារក្គបក់្គង   សាលា
គរៀន និងក្មមវធីិសិ្ក្ា 

កំ្ផណរក្មងអ់ធិការកិ្ចច និងរងាវ យត្ម្មាការ
សិ្ក្ា 

កំ្ផណរក្មងឆ់ាងវសិ្យ័៖ ការអបរ់កុំ្មារតូ្ច ការអបរ់បំឋមសិ្ក្ា ការអបរ់មំធយមសិ្ក្ា ការអបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ ការអបរ់ឧំត្តមសិ្ក្ា ការអភិវឌ្ឍយុវជន ការអបរ់កំាយ និងកី្ឡា  

ែលស្គក្មច 

ែលស្គក្មចរី១៖ គោល
នគោបាយ ផែនការ និងហរិញ្ញវត្ថុ 
បានគធវីសុ្ខ ុមនីយក្មមស្ក្មាប់
ការក្គបក់្គងអនុវត្តផែនការយុរធ
សាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់ ំ និងក្បពន័ធ 

ែលស្គក្មចរី២៖ ការក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស បានពក្ងឹងស្ក្មាប់
ក្គបក់្គងបុគគលិក្ក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាព។ 

ែលស្គក្មចរី៣៖ ក្បពន័ធពិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មា បានពក្ងឹង
ស្ក្មាបក់ារក្គបក់្គងវសិ្យ័
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព /   
ក្បសិ្រធែល។ 

ែលស្គក្មចរី៤៖ ក្មមវធីិបណតុ េះ ប
ណ្តត លក្គបូគក្ងៀន និងក្គឧូគរេស្ 
បានពក្ងឹង និងពក្ងីក្។ 

ែលស្គក្មចរី៥៖ ការក្គបក់្គង
តាមសាលាគរៀនមានក្បសិ្រធភាព
គៅក្ក្មិត្សាលាគរៀនែតលនូ់វគស្វា
អបរ់កំ្បក្បគោយគុណភាព និង       
បរោិបនន។ 

ែលស្គក្មចរី៦៖ រងាវ យត្ម្មាការសិ្ក្ា 
និងអធិការកិ្ចចធានបាននូវគុណភាពអបរ់ ំ
គៅក្គបក់្ក្មិត្។ 



 

  

15 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱ្យ
កានផ់ត្ក្បគសី្រគឡងី។ 

គោលនគោបាយក្តូ្វបានអនុវត្ត
តាមរយៈការក្សាងផែនការ និង
ហរិញ្ញបបទានផ លបានស្ក្មប
ស្ក្មួល គៅតាមនយក្ោា ន 
គក្កាមឱ្វារក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន 
និងកី្ឡា ចាបពី់ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល
 លស់ាលាគរៀន និងរវាងភាន ក្ង់ារ
ទាងំអស្។់ 

ការក្សាងផែនការធនធាន
មនុស្ស ក្បព័នធពត័្ម៌ាន និងក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងការបំគពញការងារក្ត្ូវ
បានពក្ងឹង និងត្ក្មឹមគៅក្គប់
ក្ក្មិត្ទាងំអស្ម់្នក្បពន័ធ។ 

ក្បពន័ធបានពក្ងឹង និងបានគធវី     
ស្មាហរណក្មមមូលោា នរិនននយ័ 
គ ីមបជីយួ លក់ារែសពវែាយ និង
គក្បីក្បាស្រិ់នននយ័ក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាព តាមរយៈរក្មង់        
បគចចក្វរិាកានផ់ត្ក្បគសី្រគឡងី     
ែតលនូ់វរបាយការណ៍រិនននយ័
ពត័្ម៌ានផ លមានគុណភាពខពស្់
គៅក្គបក់្ក្មិត្។ 

បានពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នមំ្ន
វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ និងអនក្ែតល់
ការបណតុ េះបណ្តត លគែសងគរៀត្ 
គ ីមបបីណតុ េះបណ្តត លអនក្ជំនញ
អបរ់ផំ លមានលក្ខណៈអាជីព 

ក្បពន័ធសាលាគរៀន ជាមយួនយក្
សាលា/មស្រនតីអបរ់កំ្ស្ុក្ក្ត្ូវបាន
ពក្ងឹងក្នុងការ ឹក្នផំក្លមែការ
ក្គបក់្គងសាលាគរៀន។ ថ្នន ក្ ឹ់ក្នំ
សាលាគរៀនមានផែនការ និង       
ពិនិត្យតាមោនស្ក្មាបក់ារែតល់
គស្វាអបរ់កំ្បក្ប គោយស្មធម។៌ 

 

ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និងកី្ឡា ឹក្ន ំ    
អនុវត្ត ំគណីរការធានគុណភាពអប់រ ំ
គោយគធវីការវាយត្ម្មាលរធែលការសិ្ក្ា
និងការអធិការកិ្ចចគៅតាមសាលាគរៀន 
គ ីមបតីាមោនក្បសិ្រធភាពម្នការែតល ់  
ក្មមវធីិសិ្ក្ាគពញគលញក្បក្បគោយ   
ស្មធម ៌និងបរោិបនន។ 

 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម (ក្ក្មិត្សាថ បន័ និងអងគភាព(  

១.១ គោលនគោបាយនិង   
ក្ក្បខណឌ ចាបប់ានបគងកីត្គឡងី 
ស្ក្មាបក់ារគរៀបចំចាត្ផ់ចងវសិ្យ័ 
អនុវត្តតាមគោលនគោបាយ
របស្ក់្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និង    
កី្ឡា។  

 

២.១(ក្(  ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្បានពិនិត្យគឡងីវញិ គ ីមបី
ធានត្មាា ភាពនិងគណគនយយភាព 
និងគលីក្ក្មពស្ស់្តងោ់វជិាា ជីវៈ
របស្ម់ស្រនតីអបរ់គំៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 
(សូ្មគមីល ៤.១-៤.៤( 

២.១(ខ( យនតការគនាងអាជីព 
ក្គូបគក្ងៀនបានបគងកីត្គឡងីគ ីមប ី
គលីក្ក្មពស្គុ់ណវុឌ្ឍ/ិស្តងោ់រ 
និងក្ក្មសី្លធមវ៌ជិាា ជីវៈរបស្់

៣.១ ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គងមាន
រំនក្រំ់នងោន  និងគធវីសុ្ខ ុម       
នីយក្មមគៅក្គបក់្ក្មិត្ជាមយួ
នឹងការគក្បីក្បាស្រិ់នននយ័
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពគៅថ្នន ក្ ់
ក្ណ្តត ល និងរាជធានី គខត្ត ក្នុង
ការក្សាងផែនការ។ 

៤.១ ការក្គបក់្គងក្គឹេះសាថ ន     
គរុគកាស្លយ បានែតលជ់ា
មគធាបាយគ ីមបគីលីក្ក្មពស្ ់   
ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល និងក្មមវធីិ
គលីក្ក្មពស្គុ់ណវុឌ្ឍកិ្គូបគក្ងៀន  
និងពក្ងីក្ការចុេះគ ម្ េះចូលគរៀន 
ឱ្យគឆាីយត្បនឹងស្តងោ់វជិាា ជីវៈនិង
ត្ក្មូវការគក្ជីស្គរសី្ក្គូបគក្ងៀន
គៅក្គបក់្ក្មិត្។        

(សូ្មគមីល ២.១( 

៥.១ ក្បពន័ធក្គបក់្គងតាមសាលា
គរៀន បានពក្ងឹងគ ីមបគីលីក្ក្មពស្់
ក្បសិ្រធភាព និងគណគនយយភាព
របស្គ់ណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀន
និងមស្រនតអីបរ់គំៅក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ ។ 

៦.១ គណៈក្មមការ និងក្កុ្មការងារ
បគចចក្គរស្វាយត្ម្មាការសិ្ក្ាមាន  
ស្មត្ថភាពជំនញ និងជំនញ ក្ព់ន័ធ
គ ីមប ឹីក្ននិំងក្គបក់្គងការអនុវត្តក្ក្ប
ខណឌ វាយត្ម្មាការសិ្ក្ាក្គបក់្ក្មិត្គៅ
ថ្នន ក្ជ់ាតិ្ ។ 
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មស្រនតីអបរ់គំៅក្គបក់្ក្មិត្។      
(សូ្មគមីល ៤.១-៤.៤( 

១.២ ក្បពន័ធគរៀបចំផែនការ     
របស្ក់្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និង
កី្ឡាបានបនសុោីន ពីថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល
 លស់ាលាគរៀនកានផ់ត្មាន
ក្បសិ្រធភាព ។ 

២.២ ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស មានរិនននយ័   
ក្គបក់្ោន ់ និង ំគណីរការគពញ
គលញរមួទាងំមស្រនតីជំនញគៅក្គប់
ក្ក្មិត្មានស្មត្ថភាពក្ស្បគៅ
តាមរំនលួខុស្ក្ត្ូវរបស្ព់កួ្គគ 
និងមានចំណុចគៅឆាុេះបញ្ច ងំពី
ការគឆាីយត្បគយនឌ្រ័ និងបរោិប
ននគៅក្នុងការបំគពញការងារជា    
អនក្ក្គបក់្គងម្នក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន 
និងកី្ឡាចាបពី់ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល ល់
សាលាគរៀន។ (សូ្មគមីល ៣.១( 

៣.២ នីតិ្វធីិពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មាផែនការយុរធសាស្រស្ត         
វសិ្យ័អបរ់ ំ បានពក្ងឹងតាមរយៈ          
ការបគងកីត្ ក្បពន័ធែតលគ់ោបល់   
ក្ត្ឡបទ់ានគ់ពលគវលា និងមាន 
របាយការណ៍វភិាគពីក្មមវធីិ និង
គំនិត្ែតួចគែតីមននស្ក្មាប ់    
ការគធវីការស្គក្មចចិត្ត។ 

៤.២ គណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀន
និងក្កុ្មបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមថ្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  អនុវត្តក្ក្បខណឌ  
និងផែនការស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍
វជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ គោយគក្បីម៉ាូផ ល
រីក្បឹក្ាគរុគកាស្លយ និងែតល់
អារិភាព លស់ាលាគរៀនគៅ
តំ្បនោ់ចក់្ស្ោល។ 

៥.២ គណក្មមការក្គបក់្គង       
សាលាគរៀន និងស្ហគមន ៍កានផ់ត្
មានគណគនយយភាពចំគ េះការ
ផក្លមែការបំគពញការងាររបស្់
សាលាគរៀន និងលរធែលម្នការ
សិ្ក្ារបស្សិ់្ស្ស ។ 

៦.២ អធិការកិ្ចចម្ែេក្នុង ពីខាងគក្ៅ និង
តាមក្បធានបរ និងការធានគុណភាព 
បានពក្ងឹង និងបនសុោីន គៅថ្នន ក្រ់ាជធានី
គខត្ត ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  សាលាគរៀន និង  
គៅតាមក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

 

 

១.៣ ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និង   
កី្ឡា បានពិនិត្យតាមោន និង  
គធវីរបាយការណ៍ជាគរៀងទាត្ពី់
ការអនុវត្តគោលនគោបាយគៅ
ក្គបក់្ក្មិត្។ 

២.៣ ក្បពន័ធវាយត្ម្មាការបំគពញ
ការងារ និងពិនិត្យតាមោនបាន
អនុវត្តគៅក្គបក់្ក្មិត្ គោយែារ
ភាា បគ់ៅនឹងសូ្ចនក្របំគពញ
ការងារសំ្ខាន់ៗ របស្បុ់គគល/   
អងគភាព និងចំណុចគៅម្ន        
ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា/ំ        
ការវកិ្កឹ្ត្ការ។ (សូ្មគមីល ៤.៤( 

៣.៣ យុរធសាស្រស្តជាតិ្ស្ក្មាប់
អភិវឌ្ឍស្ថិតិ្អបរ់មំ្នក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ
យុវជន និងកី្ឡាបានអនុវត្តស្ក្មាប់
ការគលីក្ក្មពស្ក់ារយល ឹ់ង និង
ពិនិត្យតាមោនគោលអភិវឌ្ឍ
ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ 
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព គ ីមបី
គលីក្ក្មពស្ក់ារក្សាងគោល

៤.៣ ការបណតុ េះបណ្តត លគៅនឹង
ក្ផនាងការងារបានពក្ងីក្ គ ីមប ី   
ែតលឱ់្កាស្ឱ្យក្គូបគក្ងៀនររលួ
បានគស្វាក្បឹក្ាគរុគកាស្លយ
សាលាគរៀន/បណ្តត ញោកំ្រវជិាា ជីវៈ
ក្គូបគក្ងៀន។ល។                    
(សូ្មគមីល ២.១(  

៥.៣ ការែតលជ់គក្មីស្ក្មមវធីិ
សិ្ក្ាគែសងៗមានគុណភាពខពស្់
ក្បក្បគោយស្មធម ៌និងបរោិបនន 
និងការពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នំ
ស្ក្មាបយុ់វជន ក្ក្ុមងាយរងគក្ោេះ
និងជបួការលំបាក្ សាលាអបរ់ ំ
ពិគស្ស្ និងកុ្មារគៅគក្ៅសាលា។ 

៦.៣ ក្បពន័ធអនឡាញ/ឌី្ជីងល ស្ក្មាប់
ការធានគុណភាព និងអធិការកិ្ចច       
អាចគក្បីក្បាស្ស់្ក្មាបក់ារគរៀបចំផែនការ 
និងការពិនិត្យតាមោនឱ្យកានផ់ត្មាន
ភាពក្បគសី្រគឡងី។ 



 

  

17 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

នគោបាយ ផែនការ និង            
ការក្គបក់្គងការអបរ់ ំ។ 

១.៤ ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និង
កី្ឡាបានពក្ងឹងភាពជាអនក្
 ឹក្នគំៅក្គបក់្ក្មិត្ គ ីមបធីាន
បាននូវអភិក្ក្មក្បក្បគោយ
សុ្ខ ុមនីយក្មមក្នុងការពិនិត្យ
តាមោន និងការអនុវត្តគោល    
នគោបាយរបស្អ់នក្ ក្់ពន័ធ
ទាងំអស្់ 

២.៤ ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ        
បានពក្ងឹងស្មត្ថភាពគ ីមបអីនុវត្ត   
មុខងារផ លបានគែេរ និងចាត្ត់ាងំ 
ផ លជាផែនក្ម្នកំ្ផណរក្មង ់        
វមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការក្នុង
ការអបរ់។ំ 

 ៤.៤ ភាពជាអនក្ ឹក្ននិំង
ក្គបក់្គងរបស្ន់យក្ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយបានពក្ងឹងគ ីមបី
ក្គបក់្គងការបំគពញការងាររបស្់
ក្គឧូគរេស្ និងតាមោនការសិ្ក្ា
របស្គ់រុសិ្ស្សឱ្យបានកានផ់ត្
ក្បគសី្រ គឆាីយត្បនឹងស្តងោ់វជិាា ជីវៈ
គៅក្នុងអភិបាលកិ្ចច ក្បក្បគោយ
ស្មធម ៌និងបរោិបនន។ 

៥.៤ ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និង
កី្ឡានិងម្ គូមានស្មត្ថភាពក្នុង
ការផក្លមែការែតលគ់ស្វាអបរ់គំៅ
ក្ក្មិត្ ំបូងៗគៅបឋមសិ្ក្ា និង
មធយមសិ្ក្ាក្នុងស្ហគមនផ៍ ល
មានកុ្មារជបួការលំបាក្ និង    
គៅគក្ៅគស្វាអបរ់កំ្បក្បគោយ 
សុ្វត្ថិភាព និងគុណភាព។ 

 

 

១.៥ ក្បពន័ធក្គបក់្គង និង ំគណីរ
ការក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
បានពក្ងឹងគៅក្គបក់្ក្មិត្
ស្ក្មាបក់ារគរៀបចំផែនការងវកិា 
ការគបីក្ែតល ់ ការពិនិត្យតាមោន 
និងការគធវីរបាយការណ៍។ 

  ៤.៥ ក្មមវធីិបគងកីនស្មត្ថភាព   
ធនធានមនុស្ស ការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ 
និងនវានុវត្តនគ៍ៅតាមក្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ាបានពក្ងឹង។ 

៥.៥ គហោា រចនស្មពន័ធក្ត្ូវបាន
ផក្លមែ និងគណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀន និងមស្រនតីអបរ់កំ្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ   បានពក្ងឹងស្មត្ថភាព    
ក្នុងការបគងកីត្គំនិត្ែតួចគែតីមងមីៗ
ស្ក្មាបក់ារសិ្ក្ាតាមក្បពន័ធ     
គអឡចិក្តូ្និក្ ។  

 

   ៤.៦ បុគគលិក្អបរ់គំៅក្គបក់្ក្មិត្
ររលួបានឱ្កាស្សិ្ក្ាងមីៗ   
តាមរយៈការបណតុ េះបណ្តត លតាម

  



 

  

18 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

គអឡចិក្តូ្និក្ គ ីមបអីភិវឌ្ឍជំនញ
វជិាា ជីវៈជាក្បចា។ំ 

ស្មភាពគយនឌ្រ័ និងបរោិបនន ក្ត្វូបានគលីក្ក្មពស្គ់ៅក្គបែ់លស្គក្មច ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម និងស្ក្មមភាព រមួបញ្ចូ លទាងំសូ្ចនក្រស្មភាពគយនឌ្រ័និងបរោិបនន រិននន័យឆ្ន គំោល និងចំណុចគៅ។ 



 

  

19 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

៣. ផែនការគោលអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាររនងុវិសយ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤ 

៣.១. ព្របែណឌ ននផែនការគោលសតរីីការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររនងុវសិយ័អប់រ ំ២០២០-
២០២៤  

ក្ក្បខណឌ ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ក្ំណត់្នូវវសិាលភាព      
លរធែល និងស្ក្មមភាពគៅតាមែលស្គក្មចនីមួយៗ និងែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម។ បញ្ា ចមបង និងអារិភាពម្ន           
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្ក្មិត្សាថ ប័ន អងគភាព និងបុគគល បានបងាា ញគៅក្នុងឧបស្មព័នធ “គ” ទាក់្រងែលស្គក្មចនីមួយៗ។ 
បញ្ា ចមបង  និងអារិភាពស្ក្មាប់ែលស្គក្មចនីមួយៗ បានឆាុេះបញ្ច ងំគៅតាមវសិាលភាព និងោក់្បញ្ចូ លគៅក្នុង          
លរធែលស្ក្មាប់ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយមនីមួយៗ។ 

៣.១.១. ែលសគព្ម្ចទ១ី៖ គោលនគោបាយ ផែនការ នងិហរិញ្ញវតថុ បានសព្ម្បសព្ម្លួ 
និងគធវើសែុដ្ុម្នយីរម្ម សព្មាប់ផរលម្អការព្គបព់្គងផែនការយទុធសាន្រសតវសិយ័អប់រ ំនិង
ការអនុវតតព្បរ័នធព្គប់ព្គងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈព្បគសើរគ ើង  

ែលស្គក្មចរ១ី៖ គោលនគោបាយ ផែនការ នងិហរិញ្ញវត្ថុ បានស្ក្មបស្ក្មលួ នងិគធវសុី្ខ ុមនយីក្មម ស្ក្មាប់ផក្លមែ
ការក្គប់ក្គងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំនងិការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្បគសី្រគឡងី។ 

គោលនគោបាយក្ត្ូវបានអនុវត្តតាមរយៈការក្សាងផែនការ និងហរិញ្ញបបទានផ លមានការស្ក្មបស្ក្មួលគៅតាម
នយក្ោា ន គក្កាមឱ្វារក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ចាប់ពីថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល ល់សាលាគរៀន និងរវាងភាន ក់្ងារទាងំអស់្។ 

ែលគក្មចក្ក្មតិ្មធយម   

១.១ គោលនគោបាយ និងក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្តបានបគងកីត្គឡងី ស្ក្មាប់ការគរៀបចំចាត់្ផចងវស័ិ្យ អនុវត្តតាមគោល
នគោបាយរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។  

១.២ ក្បព័នធគរៀបចំផែនការរបស្់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានបនសុោីន ពីថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល ល់សាលាគរៀនកាន់ផត្មាន
ក្បសិ្រធភាព ។ 

១.៣ ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា បានពិនិត្យតាមោន និងគធវីរបាយការណ៍ជាគរៀងទាត់្ពីការអនុវត្តគោលនគោបាយ
គៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

១.៤ ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាបានពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នគំៅក្គប់ក្ក្មិត្ គ ីមបធីានបាននូវអភិក្ក្មក្បក្បគោយ
សុ្ខ ុមនីយក្មម ក្នុងការពនិិត្យតាមោន និងការអនុវត្តគោលនគោបាយរបស្់អនក្ ក់្ព័នធទាងំអស្់ 

១.៥ ក្បព័នធក្គប់ក្គង និង ំគណីរការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានពក្ងឹងគៅក្គប់ក្ក្មិត្ស្ក្មាប់ការគរៀបចំផែនការ
ងវកិា ការគបីក្ែតល់ ការពិនិត្យតាមោន និងការគធវីរបាយការណ៍។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម១.១៖ គោលនគោបាយ នងិក្ក្បខណឌ គត្យុិត្តបានបគងកតី្គឡងី ែតល់ជាក្ក្បខណឌ សាថ ប័ន
ស្ក្មាប់ការគរៀបចចំាត់្ផចងវស័ិ្យ អនុវត្តតាមគោលនគោបាយរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា។ 

វសិាលភាព៖  



 

  

20 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ គត្ិយុត្ត និងលិខិត្បរោា នជាត្ក្មូវការចាបំាច់ ជាពិគស្ស្លិខិត្បរោា ន ក់្ព័នធនឹង       
ការក្គប់ក្គងសាលាមគត្តយយសិ្ក្ាឯក្ជនក្ត្ូវអនុវត្តតាមការក្គប់ក្គងសាលាមគត្តយយសិ្ក្ារ ា ស្ក្មាប់ក្មមវធិីនិងស្ក្មមភាព
ការអភិវឌ្ឍយុវជន និងការអប់រកំាយនិងក្ីឡា គ ីមបោីកំ្រការអនុវត្តវមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការ និងបញ្ា ក់្ពីរិ ាភាព
ចាប់ក្នុងការអនុវត្តក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

ក្ក្ស្ួងចាបំាច់ក្ត្ូវពក្ងឹងយនតការ គ ីមបធីានឱ្យមានការែសពវែាយកាន់ផត្មានក្បសិ្រធភាពនូវគោលនគោបាយនិងលិខិត្ 
បរោា នគត្ិយុត្ត ល់ក្គប់អងគភាព ក់្ព័នធទាងំអស់្គៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ គៅក្នុងអនុវស័ិ្យ ក់្ព័នធ។ 

ការត្ក្មង់រិស្ ការបងវឹក្ និងការបណតុ េះបណ្តត លគៅក្ផនាងការងារ គឺចាបំាច់ស្ក្មាប់មស្រនតីក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជននិងក្ីឡា
គៅក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្ គ ីមបោីកំ្រ ល់ការែសពវែាយ និង អនុវត្តក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ និងគត្ិយុត្ត (ឧទាហរណ៍ 
ការអនុវត្តការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុក្ស្បតាមគោលនគោបាយ និងក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្ត ក់្ព័នធ( ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នគោលនគោបាយ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា ននីត្ិក្មម អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយ និង
ផែនការ នយក្ោា នជំនញ ូចជា បឋមសិ្ក្ា មធយមសិ្ក្ា 
អប់រពំិគស្ស្ មនេីរអ.យ.ក្.រាជធានី គខត្ត ការ.ិអ.យ.ក្.ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀន 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ងវកិា
ក្មមវធិី ធនោរអភវឌិ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់រ ំ រីភាន ក់្ងារ
ស្ហរ ាអាគមរកិ្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិ 

 

លរធែល ១.១  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល១.១.១៖ ក្ក្បខណឌ គោល
នគោបាយ និងគត្ិយុត្តបានអនុម័ត្
ក្ស្បគៅតាមផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យ 
អប់រ ំ២០១៩-២០២៣។ 

 

១.១.១(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ផណន ំ 
ស្តីពីការក្សាងគោលនគោបាយផ លធានការអប់រកំ្បក្បគោយស្មធម៌ 
និងបរោិបនន។ 

១.១.១(ii) ការោកំ្របគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ 
និងគត្ិយុត្ត/លិខិត្បរោា នស្ក្មាប់អនុវស័ិ្យ រមួទាងំការអភិវឌ្ឍ និង       
ការអនុវត្តយនតការ គ ីមបឱី្យការែសពវែាយលិខិត្បរោា ន ល់ថ្នន ក់្គក្កាម
ជាត្ិមានក្បសិ្រធភាព។ 

លរធែល១.១.២៖ យនតការក្ត្ូវបាន
បគងកីត្គឡងី និងក្បត្ិបត្តិគៅក្គប់ក្ក្មិត្
ស្ក្មាប់ែសពវែាយក្ក្បខណឌ គោល
នគោបាយ និងគត្ិយុត្ត។ 

១.១.២(i) ការោកំ្រធនធាន គ ីមបបីគងកីត្ និង ំគណីរការយនតការស្ក្មាប់
ការែសពវែាយក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ និងចាប់គៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ 
(ឧ. ធនធានបគចចក្គរស្/បរកិាខ រ ស្មាភ រការោិល័យ។ល។( 
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លរធែល១.១.៣៖ ក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍      
ស្មត្ថភាព (ការត្ក្មង់រិស្ និងបងវឹក្( 
បានែតល់ការអនុវត្តក្ក្បខណឌ គោល
នគោបាយ និងគត្ិយុត្តម្នក្ក្សួ្ងអប់រ ំ
យុវជន និងក្ីឡាក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។   

១.១.៣(i) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និង
ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ការយល់ ឹងពីក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ 
និងគត្ិយុត្ត។  

១.១.៣(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាព (បំណិន និងចំគណេះ ឹង( ស្ក្មាប់អងគភាព និងបុគគល            
ក្នុងការក្បត្ិបត្តិតាមគោលការណ៍ចាប់។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម១.២៖ ក្បព័នធគរៀបចផំែនការរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា បានបនសុោីន ពថី្នន ក់្ក្ណ្តត ល ល់
សាលាគរៀនកាន់ផត្មានក្បសិ្រធភិាព ។ 

វសិាលភាព៖ 

ក្ំណត់្ត្ក្មូវចាបំាច់ក្នុងការពក្ងឹង និងគធវីសុ្ខ ុមនីយក្មមរវាងការអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយអប់រ ំ ផែនការ និង              
ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុគៅតាមនយក្ោា ន ក់្ព័នធគៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល និងក្បព័នធទាងំមូល។ ក្នុងន័យគនេះ នឹងធានបាននូវ
ភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន កាន់ផត្លែក្នុងការអនុវត្ត និងជួយឱ្យមានរំនក់្រំនងលែក្បគសី្ររវាងអនក្គធវីគស្ចក្តីស្គក្មចចិត្ត និងអនក្
អនុវត្ត។ ជាឧទាហរណ៍ ចាបំាច់ក្ត្ូវមានការស្ក្មបស្ក្មួលលែក្បគសី្រជាងមុន រវាងនយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ  គោល
នគោបាយ ផែនការ ស្មាភ រក្រពយស្មបត្តិរ ា និងអងគភាពលរធក្មម។ យនតការលំហូរការងារក្ត្ូវពក្ងឹងគលីរំនក់្រំនង
ការងារឱ្យមានភាពក្បឡាក់្ក្ក្ឡាោន ។ យុរធសាស្រស្តក្នុងការក្គប់ក្គងការគឆាីយត្បគយនឌ័្រ និងការគលីក្រឹក្ចិត្តក្ត្ូវមាន
គៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

ថ្នន ក់្ ឹក្ននំយក្ោា ន អាចក្ំណត់្ និងគក្បីក្បាស់្គោលការណ៍ផណនជំានីត្ិវធិី គវរិកាផចក្រផំលក្ព័ត៌្មាននិង
ក្ិចចពិភាក្ាបគចចក្គរស្ និងលាភការគលីក្រឹក្ចិត្ត គ ីមបពីក្ងឹងឱ្កាស្ក្ិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការរវាងអនុវស័ិ្យ។  គៅតាម
អងគភាពក្ត្ូវបណតុ េះវបបធម៌ផក្លមែក្បក្បគោយគណគនយយភាព គ ីមបធីានបាននូវស្តង់ោរអភិបាលក្ិចចលែ និងគលីក្រឹក្
ចិត្តបុគគលិក្បំគពញការងារឱ្យមានស្តង់ោវជិាា ជីវៈខពស់្។ 

ភាពបត់្ផបនគលីការគក្បីក្បាស់្ងវកិា ការអនុវត្តគោលនគោបាយ ការក្សាងផែនការ និងគធវីរបាយការណ៍គៅ
ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិនងឹជួយផក្លមែការអនុវត្តផែនការថ្នន ក់្ជាត្ិកាន់ផត្មានក្បសិ្រធភាព និងគៅតាមកាលក្ំណត់្។ 

ការផក្លមែក្បព័នធសូ្ហវផវ និងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្នឹងជួយឱ្យ ល់ការស្ក្មបស្ក្មួល និង
ក្បសិ្រធភាពក្នុងការបនសុ ីនិងអនុវត្តផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រជំាមួយនឹងផែនការយុរធសាស្រស្តងវកិា ងវកិាក្មមវធិី និង
ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន ។ំ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នផែនការ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖  

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព ងវកិា
ក្មមវធិី ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់រ ំ រីភាន ក់្ងារ



 

  

22 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយនិងផែនការ នយក្ោា ន
ជំនញ មនេីរអ.យ.ក្.រាជធានី គខត្ត ការ.ិអ.យ.ក្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និងសាលាគរៀន 

ស្ហរ ាអាគមរកិ្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិ និងមូលនិធិ
គែសងគរៀត្ 

 

លរធែល ១.២  ស្ក្មមភាពចមបង 

លរធែល១.២.១៖ គោលការណ៍ផណនំ
បានគរៀបចំគ ីមបធីាន ល់ការក្សាង
ផែនការងវកិា គោលនគោបាយ និង
ផែនការ ការអនុវត្ត និងពិនិត្យតាមោន
មានស្ងគត្ិភាព និងភាពក្បទាក់្ក្ក្ឡាោន ។ 

១.២.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្គោលការណ៍ផណនំ
ស្ក្មាប់ការត្ក្មឹម និងការែារភាា ប់រវាងការក្សាងគោលនគោបាយ 
ផែនការ ងវកិា ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យតាមោន។ 

លរធែល១.២.២៖ បានផក្ស្ក្មួលយនា
ការលំហូរការងារផ លគតត ត្គលីនីត្ិវធិី 
និង ំគណីរការ គ ីមបសី្ក្មបស្ក្មួល
រំនក់្រំនងការងារឱ្យមានភាពក្បទាក់្
ក្ក្ឡាោន រវាងនយក្ោា ន និងអងគភាព
គោយរមួបញ្ចូ លស្មភាពគយនឌ័្រ និង      
បរោិបនន។ 

១.២.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ ល់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា
គ ីមបអីភិវឌ្ឍយនតការលំហូរការងារស្ក្មាប់ផក្លមែការស្ក្មបស្ក្មួលរំនក់្
រំនងការងាររវាងអនតរនយក្ោា ន ផ លរមួបញ្ចូ លទាងំស្មភាពគយនឌ័្រ 
និងបរោិបនន។ 

១.២.២(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាពអនក្ឯក្គរស្គោលនគោបាយ ផែនការ និងហរិញ្ញវត្ថុ របស្់
ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា គ ីមបែីតល់ការោកំ្រអនតរនយក្ោា ន    
(ឧទាហរណ៏ អនក្អភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធិី/បគចចក្វរិាព័ត៌្មាន អនក្ក្គប់ក្គងគគក្មាង 
អនក្គរៀបចំ និងក្គប់ផែនការងវកិានិងហរិញ្ញវត្ថុ និងអនក្វភិាគស្ថិត្ិ។ ល។ ( 

លរធែល១.២.៣៖ យុរធសាស្រស្តជំរុញ
គលីក្រឹក្ចិត្ត នីត្ិវធិីរមួ  ំគណីរការ និង
រមាា ប់ ផ លរមួបញ្ចូ លស្មភាពគយនឌ័្រ
នងិបរោិបនន បានអភវិឌ្ឍ នងិអនុវត្ត
គ ីមបគីលីក្រឹក្ចិត្ត ល់បុគគលិក្ក្ក្ស្ួង
អប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា គៅក្គប់នយក្ោា ន 
និងចាប់ពីថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល ល់ក្ក្មិត្
សាលាគរៀន តាមរយៈការបគងកីត្ឱ្យមាន
វបបធម៌ស្ហការកាន់ផត្រងឹមា។ំ 

១.២.៣(i) ការោកំ្រធនធានក្នុងការែតល់សុ្ហវផវរ/បរកិាខ រក្មមវធិី និង          
គហោា រចនស្មព័នធចាបំាច់គែសងគរៀត្ ស្ក្មាប់ការស្ក្មបស្ក្មួលផែនការ
ឱ្យកាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងី។ 

១.២.៣(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបផីណន ំល់
អនក្ ឹក្ន ំនិងអនក្ក្គប់ក្គងក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា អំពីយុរធសាស្រស្ត
គធវីការរមួោន  និងែតល់លាភការ គ ីមបគីលីក្រឹក្ចិត្តបុគគលិក្គោយែារភាា ប់
គៅនឹងគនាងអាជីព រងាវ ន់ និងការររួលសាគ ល់។  

១.២.៣(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបឱី្យមស្រនតី
បគងាគ ល /  ឹក្នគំៅក្គប់នយក្ោា ន និងអនុវស័ិ្យទាងំអស្់បានយល់ ឹង
ពីនីត្ិវធិី  ំគណីរការ និងស្ក្មមភាពងមីៗ។ 

លរធែល១.២.៤៖ ក្បព័នធសូ្ហវផវបាន
បគងកីត្គឡងីគ ីមបែីារភាា ប់សូ្ចនក្រ           

១.២.៤(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការបគងកីត្ក្បព័នធសូ្ហវផវគ ីមប ី  
ែារភាា ប់សូ្ចនក្រ យុរធសាស្រស្ត និងស្ក្មមភាពក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្ត         
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យុរធសាស្រស្ត និងស្ក្មមភាពក្នុងផែនការ
យុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រជំាមួយផែនការ
យុរធសាស្រស្តងវកិា ងវកិាក្មមវធិី និង
ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន គំៅថ្នន ក់្ជាត្ិ
 ល់ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិនិងតាមអនុវស័ិ្យ។ 

 

វស័ិ្យអប់រគំៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ល់ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិជាមួយផែនការយុរធសាស្រស្ត
ងវកិា ងវកិាក្មមវធិី និងផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន នំិងតាមអនុវស័ិ្យ។ 

លរធែល១.២.៥៖ ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាំ
ឆ្ន គំៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិតាម
អនុវស័ិ្យបានបគងកីត្គឡងីតាមក្បព័នធ     
សូ្ហវផវ។ 

 

១.២.៥(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្ក្បព័នធសូ្ហវផវស្ក្មាប់   
ការអភិវឌ្ឍផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន តំាមអនុវស័ិ្យគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្
គក្កាមជាត្ិ។ 

១.២.៥(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លនិងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបអីភិវឌ្ឍផែន
ការក្បត្ិបត្តិការក្បចាឆំ្ន គំៅថ្នន ក់្ជាត្ិនិងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិតាមអនុវស័ិ្យតាម
ក្បព័នធសូ្ហវផវ។ 

លរធែល១.២.៦ អនក្គរៀបចំផែនការអប់រ ំ
គៅថ្នន ក់្ជាត្ ិ ថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀន បានររួល
ការបណតុ េះបណ្តត ល និងមានស្មត្ថភាព
យល់ ឹងពីបបញ្ញត្តិផែនការអប់រ ំ និង
 ំគណីរការគរៀបចំផែនការអប់រ។ំ 

១.២.៦(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការបគងកីត្ម៉ាូឌុ្លស្ក្មាប់អនក្    
ផែនការអប់រគំៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ (គោលការណ៍ផណន ំ    
រក្មង់គំរ ូ និង ំគណីរការគរៀបចំផែនការ និងនីត្ិវធិីគរៀបចំផែនការអប់រគំៅ
ក្គប់ក្ក្មិត្(។ 

១.២.៦(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្  ល់អនក្គរៀបចំ
ផែនការអប់រគំៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលា
គរៀនពីបញ្ញត្តិផែនការអប់រ ំស្មាភ រ/ឯក្សារ និងនីត្ិវធិីគរៀបចំផែនការ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម១.៣៖ ក្ក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា បានពនិតិ្យតាមោន នងិគធវរីបាយការណ៍ជាគរៀងទាត់្     ពី
ការអនុវត្តគោលនគោបាយគៅក្គប់ក្ក្មតិ្។ 

វសិាលភាព 

ការក្គប់ក្គងក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព និងវជិាា ជីវៈគតត ត្សំ្ខាន់គលីលរធែល គុណត្ម្មា ទាន់គពលគវលា និងការ
ពិនិត្យតាមោន និងរបាយការណ៍លរធែលផ ល ក់្ព័នធ គោយមានវធិានែតល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ 
ការអនុវត្តផបបគនេះនឹងែតល់នូវគណគនយយភាព និងយនតការ គ ីមបផីក្ស្ក្មួលគោលនគោបាយ យុរធសាស្រស្ត និងក្មមវធិី
ទាងំគៅថ្នន ក់្ជាត្ ិនិងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ ( ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៩-២០២៣ វត្ថុបំណងគោលនគោបាយ
រី ២( ។ 

ក្បព័នធរបាយការណ៍ថ្នន ក់្ជាត្ិរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានពក្ងឹងគៅក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្ត               
វស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ គោយការរមួបញ្ចូ លផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ របាយការណ៍ស្ននិបាត្អប់រកំ្បចាឆំ្ន  ំ ក្ក្ប
ខណឌ លរធែល ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា និងផែនការស្ក្មមភាពតាមអនុវស័ិ្យ។ ក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្តជាគក្ចីនបាន
បគងកីត្គឡងី ឬ  ស្ថិត្ក្នុង ំណ្តក់្កាលក្ំពុងគរៀបចំ។ “គស្វាក្ចក្គចញចូលផត្មួយ” របស្់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា  



 

  

24 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

នឹងក្ត្ូវបគងកីត្គឡងីគ ីមបោីកំ្រ និងែតល់លរធភាពឱ្យអនក្ែតល់គស្វាក្មមគោរពតាមបរបបញ្ញត្តិនន (របាយការណ៍ស្
ននិបាត្អប់រកំ្បចាឆំ្ន ២ំ០២០( ។ 

ការក្សាងផែនការ ការពិនិត្យតាមោន និងការវាយត្ម្មាគោយផែែក្គលីភស្តុតាង/លរធែលគឺផែែក្គៅគលីការក្សាវ 
ក្ជាវផ លមានគុណភាពលែ។ គោលការណ៍ផណន ំ និងការក្សាងស្មត្ថភាពគឺជាត្ក្មូវការចាបំាច់គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ 
គុណភាព និងការគក្បីក្បាស់្លរធែលក្សាវក្ជាវម្ែេក្នុងរបស្់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព ។ 

រិននន័យផ លមានការបំផបក្លមែិត្ទាក់្រងនឹងបញ្ា គមាា ត្ភូមិសាស្រស្ត គយនឌ័្រ និងបញ្ា បរោិបននម្នក្ក្ុមកុ្មារ
ងាយរងគក្ោេះបំែុត្ គឺជាត្ក្មូវការចាបំាច់ស្ក្មាប់ការវភិាគ និងការស្គក្មចចិត្តថ្នន ក់្ជាត្ិ ។  

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នគោលនគោបាយ នយក្ោា នពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយ និងផែនការ នយក្ោា ន
នីត្ិក្មម នយក្ោា នរ ាបាល 

ក្បភពងវកិាផ លអាចមាន៖ 

មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព ងវកិា
ក្មមវធិី ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់រ ំ រីភាន ក់្ងារ
ស្ហរ ាអាគមរកិ្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិ និងមូលនិធិ
គែសងគរៀត្ 

លរធែល ១.៣  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល១.៣.១៖ គោលនគោបាយ    
ក្ត្ូវបានអនុវត្តោ៉ា ងមានក្បសិ្រធភាពគៅ
ក្គប់ក្ក្មិត្ តាមរយៈរបាយការណ៍ពិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មាមានលក្ខណៈ    
ក្គប់ក្ជុងគក្ជាយម្នផែនការស្ក្មមភាព
តាមអនុវស័ិ្យ។ 

 

១.៣.១ (i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការវាយត្ម្មារហ័ស្គលីការអភិវឌ្ឍ     
ស្មត្ថភាព គ ីមបកី្ំណត់្ត្ក្មូវការោកំ្រគលីការពិនិត្យតាមោន និងការគធវី
របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តគោលនគោបាយ/ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យ
អប់រគំៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល។ 

១.៣.១(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លគ ីមបពីក្ងឹងស្មត្ថភាពគលីការពិនិត្យ  
តាមោន និងការគធវីរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តគោលនគោបាយ/ផែនការ
យុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រគំៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត លឱ្យកាន់ផត្លែក្បគសី្រ។ 

លរធែល១.៣.២៖ អនក្ែតល់គស្វាអប់រ ំ
ទាងំក្នុងក្បព័នធ គក្ៅក្បព័នធ និងមិនែាូវការ 
ក្មមវធិីអប់រគំែសងគរៀត្ វស័ិ្យឯក្ជន អាច
អនុវត្តតាមគោលនគោបាយ និងលិខិត្
បរោា នគត្ិយុត្តរបស់្រោា ភិបាល។ 

១.៣.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការបគងកីត្ “គស្វាក្ចក្គចញចូល    
ផត្មួយ” ជាយនតការ/ក្បព័នធ គ ីមបពីក្ងឹងការែតល់គស្វាសាធារណៈ និងោកំ្រ
 ល់អនក្ែតល់គស្វាទាងំអស់្ក្នុងការអនុវត្ត និងអនុគលាមតាមគោលនគោបាយ 
និងលិខិត្បរោា នរបស្់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា (សូ្មគមីលែល
ស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម១.៤.២ និង ២.២.១(។ 

១.៣.២(ii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបបីគងកីត្ និង ំគណីរការ “គស្វាក្មម         
ក្ចក្គចញចូលផត្មួយ” ស្ក្មាប់អនក្ែតល់គស្វាអប់រទំាងំអស្់។ 



 

  

25 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

លរធែល១.៣.៣៖ គោលនគោបាយ 
និងផែនការគតត ត្គលីលរធែល និង           
ភស្តុតាងបានគរៀបចំគឡងីក្ស្បតាមស្តង់
ោគោលការណ៍ផណន ំនិងនីត្ិវធិី គ ីមបី
ធានថ្នការគរៀបចំឯក្សារទាងំគនេះបាន
ផែែក្គលីលរធែលក្សាវក្ជាវ។ 

១.៣.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្គោលការណ៍ផណន ំ
ស្ក្មបស្ក្មួលការក្សាងគោលនគោបាយ និងផែនការផែែក្គលីភស្តុតាង
និងគតត ត្គលីលរធែល។ 

១.៣.៣(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំ និងបគងកីត្គវរិកា        
ពិភាក្ាគោលនគោបាយ (ជាភាសាផខមរ/អង់គគាស្( ឧ. គគហរំព័រ គ ីមបី
គលីក្ក្មពស់្ការចូលរមួ និងការផចក្រផំលក្ព័ត៌្មានម្នការក្សាវក្ជាវអប់រ ំ
ផ លគតត ត្គលីក្បធានបរក្ំផណរក្មង់។ ែារភាា ប់គវរិកាគៅនឹងក្ក្ុមអនក្ែតល់
គស្វាអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា/ំក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន និងក្មមវធិី
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ផ លជាមូលោា នធនធានក្បក្បគោយស្កាត នុពល 
(សូ្មគមីលែលស្គក្មចរី ៤( ។ 

១.៣.៣(iii) ការោកំ្រធនធានបគងកីត្គវរិកាគអឡចិក្ត្ូនិក្ផ លអាចចូល
 ំគណីរការបាន និងងាយក្សួ្ល ស្ក្មាប់ែសពវែាយការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ
ផ លទាក់្រងនឹងក្ំផណរក្មង់វស័ិ្យអប់រ ំ គ ីមបផីណន ំ និងែតល់ព័ត៌្មាន
ស្ក្មាប់ការសាងគោលនគោបាយ និងផែនការផែែក្គលីភស្តុតាង          
(សូ្មគមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម ៤.៥( ។ 

លរធែល១.៣.៤៖ ការពិនិត្យតាមោន
គោលនគោបាយ ការគធវីរបាយការណ៍ 
និងការគធវីគស្ចក្តីស្គក្មចចិត្តគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ 
គឺផែែក្គលីការវភិាគរិននន័យផ លបាន 
ផបងផចក្លមែិត្ (បងាា ញពីគមាា ត្ភូមិសាស្រស្ត 
គយនឌ័្រ និងបរោិបននម្នក្ក្ុមងាយរង
គក្ោេះ(។ 

១.៣.៤(i) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាពមស្រនតីបគចចក្គរស្គោលនគោបាយ ផែនការ និងហរិញ្ញវត្ថុ របស្់
ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ក្នុងការររួលខុស្ក្ត្ូវគលីការពិនិត្យតាមោន 
និងការគធវីរបាយការណ៍ (ឧទាហរណ៍ អនក្គរៀបចំផែនការ អនក្ក្គប់ក្គង និង
អនក្វភិាគស្ថិត្ិជាគ ីម( គ ីមបគីក្បីក្បាស់្រិននន័យផ លបានផបងផចក្លមែិត្ 
(ផបបបរមិាណ និងគុណភាព( ស្ក្មាប់ជាមូលោា នក្នុងការស្គក្មចចិត្ត  
និងការផបងផចក្ធនធានបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម១.៤៖ ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីាបានពក្ងងឹភាពជាអនក្ កឹ្នគំៅក្គប់ក្ក្មតិ្ គ មីបធីានបាន
នូវអភកិ្ក្មក្បក្បគោយសុ្ខ ុមនយីក្មម ក្នុងការពនិតិ្យតាមោន នងិការអនុវត្តគោលនគោបាយរបស្អ់នក្ ក់្ព័នធទាងំ
អស្ ់

វសិាលភាព 

ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រវំស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ គឺជាឯក្សារគោលនគោបាយសំ្ខាន់ផ លអនក្ ក់្ព័នធ
ទាងំអស្់គួរផត្គក្បីក្បាស់្គ ីមបតី្ក្មឹមគគក្មាង និងក្មមវធិីនន។ ក្ក្ុមការងារបគចចក្គរស្ចក្មុេះវស័ិ្យអប់រគំធវីការជាមួយ
ក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាគឆ្ព េះគៅរក្ការបគងកីនក្បសិ្រធភាពហរិញ្ញបបទាន និងភាពជាម្ គូក្នុងការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យអប់រ។ំ 
ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានក្ំណត់្ថ្នជាអារិភាពមួយក្នុងការពក្ងឹង និងផក្លមែយនតការស្ក្មបស្ក្មួលអនតរ
ក្ក្សួ្ងនិងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងពក្ងឹងស្មត្ថភាពស្ក្មបស្ក្មួលរបស្់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។ 



 

  

26 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្គប់ក្គងគគក្មាង និងក្មមវធិីជាគក្ចីនគៅរូទាងំវស័ិ្យអប់រ ំ ផ លបានគរៀបចំគោយអនក្ែតល់
គស្វាជាគក្ចីន រមួមានម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ អនក្ែតល់ក្មមវធិសិី្ក្ាគែសងគរៀត្ និងវស័ិ្យឯក្ជន។ អភិក្ក្មគែសងៗោន ក្នុង             
ការអនុវត្តការពិនិត្យតាមោន និងការគធវីរបាយការណ៍បានបញ្ចូ លគៅក្នុងការគរៀបចំគគក្មាង និងក្មមវធិី  ឹក្នគំោយ
ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា៖ 

- អភិក្ក្មក្បក្បគោយសុ្ខ ុមនីយក្មម អាចកាត់្បនថយភាពតានត្ឹងផ លអាចគក្ីត្មានក្នុងចំគណ្តមអារិភាព
អនក្ែតល់គស្វាផ លមានលក្ខណៈក្បក្ួត្ក្បផជង 

- អភិក្ក្មផ លមានស្ងគត្ិភាព និងក្បក្បគោយសុ្ខ ុមនីយក្មមផ លបានឯក្ភាពពីអនក្ ក់្ព័នធទាងំអស់្នឹង
ជួយឱ្យក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា  ឹក្ននំិងក្គប់ក្គង ំគណីរការកាន់ផត្មានក្បសិ្រធភាព និង ក្បសិ្រធែល 

- គគក្មាង និងក្មមវធិីននផ លបនសុគីៅនឹងអារិភាពរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា នឹងជួយស្ក្មួល ល់
ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាែលប៉ាេះ ល់កាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងី។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នផែនការ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយ និងផែនការ នយក្ោា ន
ហរិញ្ញវត្ថុ នយក្ោា ននីត្ិក្មម នយក្ោា នជំនញ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព ងវកិា
ក្មមវធិី ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់រ ំ រីភាន ក់្ងារ
ស្ហរ ាអាគមរកិ្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិ និងគគក្មាង
ម្ គូ ក់្ព័នធគែសងគរៀត្ 

លរធែល ១.៤  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល១.៤.១៖ យនតការស្ក្មប
ស្ក្មួលអនតរក្ក្ស្ួង និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍
បានពក្ងឹងស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ
យុវជន និងក្ីឡា គ ីមប ីឹក្នសំ្ក្មប
ស្ក្មួលភាគី ក់្ព័នធ។ 

 

១.៤.១(i)  ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគឡងីវញិនូវ ំគណីរការ
គរៀបចំផែនការនិងការក្គប់ក្គង និងការគរៀបចំស្ក្មបស្ក្មួលរវាងក្ក្ស្ួង
អប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ (គោយគក្បីក្បាស់្លក្ខណៈវនិិចឆ័យ 
ផែែក្គលីក្បសិ្រធភាពចំណ្តយ ការក្គប់ក្គងផែែក្គលីភស្តុតាង និងគតត ត្គលី
លរធែល និងការរំនក់្រំនងពហុក្ក្មិត្(។ 

១.៤.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបែីតល់គោបល់ ល់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ
យុវជន និងក្ីឡាអំពីនីត្ិវធិីក្នុងការពក្ងឹងយនតការស្ក្មបស្ក្មួល។ 

១.៤.១(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្ំណត់្     
គមាា ត្ស្មត្ថភាពក្នុងការ ឹក្ន ំនិងស្ក្មបស្ក្មួល។ 

១.៤.១(iv) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបែីតល់          
ការបងវឹក្គៅក្ផនាងការងារ និងជាឧបក្រណ៍ស្ក្មាប់ភាពជាអនក្ ឹក្នំ
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពក្នុងការស្ក្មបស្ក្មួលក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ  



 

  

27 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

លរធែល១.៤.២៖ យនតការស្ក្មបស្ក្មួល 
“គស្វាក្មមក្ចក្គចញចូលផត្មួយ”  ឹក្នំ
គោយក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ែតល់
ជាអភិក្ក្មក្បក្បគោយសុ្ខ ុមនីយក្មម
ក្នុងការគរៀបចំផែនការ ការពិនិត្យតាមោន 
និងការគធវីរបាយការណ៍គោយអនក្ែតល់    
គស្វាអប់រទំាងំអស្់។ 

 

១.៤.២(i)  ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគឡងីវញិនូវយនតការ
ស្ក្មបស្ក្មួល និងោកំ្រផ លមានក្សាប់ និងក្ំណត់្អារិភាពស្ក្មាប់     
ការពក្ងឹងក្បព័នធ និងសុ្ខ ុមនីយក្មមរវាងក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា 
និងអនក្ែតល់គស្វាអប់រ ំម្រគរៀត្ (ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ អនក្ែតល់ក្មមវធិីសិ្ក្ាគែសង
គរៀត្ និងវស័ិ្យឯក្ជន( ។ 

១.៤.២(ii)  ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍ និងសាក្លបងផែនក្
មួយម្ន “គស្វាក្មមក្ចក្គចញចូលផត្មួយ” ស្ក្មាប់ការស្ក្មបស្ក្មួល និង
សុ្ខ ុមនីយក្មមក្នុងវស័ិ្យអប់រកំាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងី។ 

១.៤.២(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបផីក្លមែក្បព័នធក្គប់ក្គងគៅ
ក្ក្មិត្អងគភាពកាន់ផត្ក្បគសី្រគឡងីតាមរយៈ  “គស្វាក្មមក្ចក្គចញចូលផត្មួយ” ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម១.៥៖ ក្បព័នធក្គប់ក្គង នងិ គំណីរការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានពក្ងងឹគៅក្គប់ក្ក្មតិ្
ស្ក្មាប់ការគរៀបចផំែនការងវកិា ការគបកី្ែតល់ ការពនិតិ្យតាមោន នងិការគធវរីបាយការណ៍។ 

វសិាលភាព 

ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ ោកំ្រ ល់គណគនយយភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងការចំណ្តយក្បចាឆំ្ន រំបស្់
អងគភាពនីមួយៗកាន់ផត្មានក្បសិ្រធិភាព ផ លក្នុងគនេះការគរៀបចំផែនការក្បត្ិបត្ាិក្បចាឆំ្ន  ំ និងការអនុវត្តងវកិាក្ត្ូវបនសុី
គៅនឹងអារិភាពម្នគោលនគោបាយអប់រ ំ គ ីមបគីឆាីយត្បនឹងក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុង ំណ្តក់្
កាលរ៤ី។ បចចុបបនន នីត្ិវធិីម្នក្ំផណរក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈគលីការអនុវត្តងវកិាមានភាពស្មុ ័ក្គសាម ញ 
និង ចាបំាច់ក្ត្ូវពក្ងឹងស្មត្ថភាពក្នុងការពិនិត្យតាមោនការអនុវត្តតាមផែនការចំណ្តយ និងចំណុចគៅគៅក្នុងផែនការ
ក្បត្ិបត្តិការក្បចាឆំ្ន ។ំ 

ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាបានអនុវត្តងវកិាក្មមវធិី និងពក្ងឹងការររួលខុស្ក្ត្ូវរបស់្នយក្ោា នជំនញក្នុងការគរៀបចំ
របាយការណ៍ និងផែនការងវកិាក្ស្បគៅនឹងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ។ំ វត្ថុបំណងម្នការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុរបស់្ 
ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ គតត ត្គលីការពក្ងឹង ំគណីរការអនុវត្តងវកិាក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព និងគណគនយយភាព
ហរិញ្ញវត្ថុែារភាា ប់នឹងគណគនយយភាពម្នការអនុវត្ត។ 

ការវាយត្ម្មារបស្់មូលនិធិភាពម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ២០១៩ បានក្ំណត់្នូវឧបស្គគម្នការគធវីស្វនក្មម
របស្់ការោិល័យគៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល ។ បញ្ា ក្បឈមចមបងគឺក្ងវេះមស្រនតីជំនញស្វនក្មមម្ែេក្នុង ជាពិគស្ស្ផែនក្ក្បព័នធ
ព័ត៌្មានវរិា ការយល់ ឹងគលីនីត្ិវធិីស្វនក្មមគៅមានក្ក្មិត្ ក្ងវេះខាត្ឧបក្រណ៍ និងស្មាភ រស្ក្មាប់ស្វនក្មមតាមរយៈ
ការគក្បីក្បាស់្ក្បព័នធព័ត៌្មានវរិា។(ស្ននិបាត្អប់រ ំ២០២០( ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់រ ំ រីភាន ក់្ងារ



 

  

28 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

នយក្ោា នជំនញ វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ មជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយភូមិភាគ សាលាគរុគកាស្លយ និងវកិ្ក្ឹត្ការ    
មនេីរអ.យ.ក្រាជធានី គខត្ត ការ.ិអ.យ.ក្.ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងសាលាគរៀន 

ស្ហរ ាអាគមរកិ្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិ និងម្ គូ     
អភវឌិ្ឍន៍ វភិាគទានរបស់្សាលាគរៀន និងស្ហគមន៍ 

លរធែល ១.៥  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល១.៥.១៖ ក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ បានគធវីបចចុបបននភាព 
និងពក្ងីក្គោយមានរបាយការណ៍ជា
ក្បចា ំស្ក្មាប់អនក្ក្សាងគោលនគោបាយ 
និងផែនការក្នុងការគធវីគស្ចក្តីស្គក្មចចិត្ត
ផែែក្គលីភស្តុតាង។ 

១.៥.១(i) ការោកំ្រផែនក្ធនធានគ ីមបបីគងកីត្ក្ក្ុមោកំ្របគចចក្គរស្       
(ក្ក្ុមអនក្ោកំ្រ( ស្ក្មាប់ក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រគំៅថ្នន ក់្ជាត្ិ        
ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ និងសាលាគរៀន។ 

១.៥.១(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបែីតល់            
ការបណតុ េះបណ្តត ល ល់នយក្សាលា និងអាជាា ធរថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិគលី
ក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រផំ ល ក់្ព័នធនឹងក្ក្មិត្នីមួយៗ។ 

លរធែល១.៥.២៖ មស្រនាីរបស់្ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ
យុវជន និងក្ីឡាក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្
ក្គប់ក្គងងវកិា ការចំណ្តយ និងគោរព
តាមគោលការណ៍ស្វនក្មមបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
គហយីបានគធវីរបាយការណ៍ ការក្គប់ក្គង
ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមកាលក្ំណត់្។ 

១.៥.២(i)  ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីធវីការសិ្ក្ា និងវាយត្ម្មា 
បញ្ា ក្បឈមក្នុងការគរៀបចំរបាយការណ៍ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសារធារណៈ 
ស្តីពីការអនុវត្តងវកិាក្បចាផំខរបស់្អងគភាពងវកិា។ 

១.៥.២(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្នីត្ិវធិីអនុវត្តងវកិា   
(ឧទាហរណ៍ សាលាគរុគោស្លយមគត្តយយមជឈមឹ មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយ
ភូមិភាគ សាលាគរុគកាស្លយ និងវកិ្ក្ឹត្ការ និងការយិ.អ.យក្.ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ ) ។ 

១.៥.២(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំគស្ៀវគៅផណននំិង        
បណតុ េះបណ្តត លស្តីពី ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងការគរៀបចំ     
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុតាមក្ក្មិត្ថ្នន ក់្នីមួយៗ  (ការក្គប់ក្គងងវកិា        
ការចំណ្តយ និងស្វនក្មម(។ 

១.៥.២(iv) ការោកំ្រធនធាន ល់ការគរៀបចំគស្ៀវគៅផណននំិង              
ការបណតុ េះបណ្តត លស្តីព ី ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងការគរៀបចំ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុតាមក្ក្មិត្ថ្នន ក់្នីមួយៗ  (ការក្គប់ក្គងងវកិា          
ការចំណ្តយ និងស្វនក្មម(។ 

១.៥.២(v) ការោកំ្រធនធានបគងកីត្ក្ក្ុមោកំ្របគចចក្គរស្ (ក្ក្ុមអនក្ោកំ្រ( 
ស្ក្មាប់ការគធវីរបាយការណ៍ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ 
ថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត និងសាលាគរៀន។ 



 

  

29 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

១.៥.២(vi) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបផីក្លមែ
ស្មត្ថភាពគៅក្នុងការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

១.៥.២(vii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លនិងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់អនក្ក្គប់ក្គង 
និងអនក្ ឹក្នឱំ្យមានជំនញគពញគលញក្នុងការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ (ជំនញ
ក្គប់ក្គងក្មមវធិី/ព័ត៌្មានវរិា( ការវភិាគអាជីវក្មម        ការក្គប់ក្គងគគក្មាង 
និងការក្គប់ក្គងការតា ស់្បតូរ។ 

លរធែល១.៥.៣៖ ការគរៀបចំផែនការ
ហរិញ្ញវត្ថុ/ងវកិា ផែែក្គលីការវភិាគលរធែល 
និងអារិភាព (បញ្ឈប់ការបគងកីនងវកិា
គោយផែែក្គលីងវកិាឆ្ន មុំនៗ(។ 

 

១.៥.៣ (i)  ការោកំ្រធនធានគ ីមបែីតល់បរកិាខ រ/ក្មមវធិសូី្ហវផវ និងងវកិា
ស្ក្មាប់ការផងទាគំៅតាមត្ក្មូវការគៅក្ក្មិត្នីមួយៗ។ 

១.៥.៣ (ii)  ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបវីាយត្ម្មា
រហ័ស្គលីត្ក្មូវការបណតុ េះបណ្តត ល ពក្ងឹងស្មត្ថភាពបុគគលិក្គៅក្ក្មិត្
នីមួយៗ គ ីមបគីក្ោងងវកិាក្មមវធិីតាមរយៈការបងវឹក្គៅក្ផនាងការងារ និង      
បណ្តត ញោកំ្របគចចក្គរស្ (ក្ក្ុមអនក្ោកំ្រតាមអនឡាញ(។ 

លរធែល១.៥.៤៖ ផែនការយុរធសាស្រស្ត
ស្វនក្មមរយៈគពល ៣ ឆ្ន រំកំ្ិល  បានបគងកីត្ 
និងបានអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពអនុវត្តផែនការ
គនេះ។ 

១.៥.៤(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបជីួយស្ក្មួល ល់ការផណនផំែន 
ការយុរធសាស្រស្តស្វនក្មមរយៈគពល ៣ ឆ្ន រំកំ្ិល និងការបគងកីត្គស្ៀវគៅ
ផណនសំ្តីពីនីត្ិវធិីស្វនក្មមម្ែេក្នុង។ 

១.៥.៤(ii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបគីធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវបគចចក្វរិាស្ក្មាប់
ស្វនក្មមគៅក្ក្មិត្នីមួយៗ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពរបស្់ក្ក្ុម    
ោកំ្របគចចក្គរស្ និងការែតល់ឧបក្រណ៍ និងស្មាភ រស្ក្មាប់ ំគណីរការ
ក្បព័នធស្វនក្មមផែែក្គលីព័ត៌្មានវរិា។ 

១.៥.៤(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ (ក្) គ ីមបបីគងកីន
ក្ក្មិត្ជំនញស្វនក្មម ល់មស្រនតីស្វនក្មម និង (ខ) បគងកីត្ឱ្យមានអនក្ជំនញ
ស្វនក្មមម្ែេក្នុង ជាពិគស្ស្តាមក្បព័នធព័ត៌្មានវរិា។ 

៣.១.២.ែលសគព្ម្ចទ២ី៖ ការព្គប់ព្គងធនធានម្នសុសបានរព្ងឹងគលើការព្គប់ព្គង
បុគគលរិព្បរបគោយព្បសទិធភារ 

ែលស្គក្មចរ២ី៖ ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សបានពក្ងងឹគលីការក្គប់ក្គងបុគគលិក្ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ 

ការក្សាងផែនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក្បព័នធព័ត៌្មាន និងក្បព័នធក្គប់ក្គងការបំគពញការងារក្ត្ូវបានពក្ងឹង និង
ត្ក្មមឹគៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម   



 

  

30 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

២.១(ក្(  ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្ បានពិនិត្យគឡងីវញិគ ីមបធីាននូវត្មាា ភាព គណគនយយភាព និងគលីក្ក្មពស់្ 
ស្តង់ោវជិាា ជីវៈរបស់្មស្រនតីអប់រគំៅក្គប់ក្ក្មិត្។  

(ខ( យនតការគនាងអាជីពបានបគងកីត្គឡងី គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍ/ិស្តង់ោ និងក្ក្មសី្លធម៌មស្រនតីអប់រគំៅក្គប់    
ក្ក្មិត្។ 

២.២ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស មានរិននន័យក្គប់ក្ោន់ និង ំគណីរការគពញគលញរមួទាងំមស្រនតីជំនញ     
គៅក្គប់ក្ក្មិត្មានស្មត្ថភាពក្ស្បគៅតាមរំនួលខុស្ក្ត្ូវរបស្់ពួក្គគ និងមានចំណុចគៅឆាុេះបញ្ច ងំពីការគឆាីយត្ប    
គយនឌ័្រ និងបរោិបននគៅក្នុងការបំគពញការងារជាអនក្ក្គប់ក្គង ម្នក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាចាប់ពីថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល
 ល់សាលាគរៀន។ 

២.៣ ក្បព័នធវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ និងពិនិត្យតាមោនបានអនុវត្តគៅក្គប់ក្ក្មិត្ គោយែារភាា ប់គៅនឹងសូ្ចនក្រ
បំគពញការងារស្ំខាន់ៗ របស្់បុគគល/អងគភាព  និងចំណុចគៅការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា/ំការគធវីវកិ្ក្ឹត្ការ ។ 

២.៤ ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  បានពក្ងឹងស្មត្ថភាពគ ីមបអីនុវត្តមុខងារផ លបានគែេរ និងចាត់្តាងំ ផ លជាផែនក្ម្ន      
ក្ំផណរក្មង់វមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ 

 

ែលគក្មចក្ក្មតិ្មធយម២.១(ក្(  គំណីរការគក្ជសី្គរសី្បុគគលិក្ បានពនិតិ្យគឡងីវញិគ មីបធីាននូវត្មាា ភាព នងិ
គណគនយយភាព នងិគលីក្ក្មពស់្ស្តង់ោវជិាា ជវីៈរបស់្មស្រនតអីប់រគំៅក្គប់ក្ក្មតិ្។  (សូ្មគមលី ៤.១-៤.៤( 

(ខ( យនតការគនាងអាជពីបានបគងកតី្គឡងី គ មីបគីលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍ/ិស្តង់ោ នងិក្ក្មសី្លធម៌មស្រនតអីប់រគំៅ              ក្គប់
ក្ក្មតិ្។ (សូ្មគមលី ៤.១-៤.៤( 

 វសិាលភាព 

ផែនការស្ក្មមភាពគោលនគោបាយធនធានមនុស្សឆ្ន ២ំ០១៦ បានោក់្គចញនូវស្ក្មមភាពគ ីមបអីភិវឌ្ឍ/ក្សាង
ស្មត្ថភាពក្ក្មិត្បុគគល អងគភាព និងសាថ ប័ន គ ីមបគីធវីស្និទានក្មម ំគណីរការម្នការក្គប់ក្គង ការអភិវឌ្ឍ និង               
ការគក្បីក្បាស់្ធនធានមនុស្សក្នុងវស័ិ្យអប់រ៖ំ 

 គលីក្ក្មពស់្ ំគណីរការផត្ងតាងំអនក្ក្គប់ក្គងអប់រគំៅក្គប់ក្ក្មិត្ 
 វភិាគការងារគលីមុខត្ំផណងសំ្ខាន់ៗគ ីមបគីឆាីយត្បគៅនឹងសាថ នភាពបចចុបបនន រមួទាងំការគលីក្រឹក្ចិត្ត និង   

ការអភិវឌ្ឍគនាងអាជីព។ 

ការពិនិត្យគឡងីវញិគលីមុខងាររបស្់អគគនយក្ោា ន និងនយក្ោា នម្នក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានក្ំណត់្នូវ         
គមាា ត្ស្មត្ថភាពមួយចំនួនទាក់្រងនឹងមុខងារផ លបានចាត់្តាងំ៖ 

 គលីក្ក្មពស់្ក្ក្មិត្គុណវុឌ្ឍ ិនិងបរពិគសាធន៍របស់្បុគគលិក្ តាមរយៈការផក្លមែ ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្ 
និងការបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ (សូ្មគមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម ២.៤(  

 ការពិនិត្យគឡងីវញិគលីងវកិា និងស្មត្ថភាពមានក្ក្មិត្ ផ លរារាងំ ល់ការអនុវត្តគោលនគោបាយ               
ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សគៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ 



 

  

31 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ម៉ាូឌុ្លបណតុ េះបណ្តត លគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន បានបគងកីត្គឡងីស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គងការគធវីក្ំណត់្ក្តាម្នគនាងអាជីព      
ក្គូបគក្ងៀន និងការវាយត្ម្មា គ ីមបឱី្យក្ស្បគៅនឹងការពក្ងឹងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចារំបស្់ក្គូបគក្ងៀន និងក្បព័នធ
ព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស (សូ្មគមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.២ និង២.២( ។ 

ការក្ំណត់្ត្ក្មូវការអារិភាពគៅក្នុងផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់ររំបស្ក់្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន 
និងក្ីឡា រមួមាន៖ 

 គក្ជីស្គរសី្អនក្ឯក្គរស្បគចចក្គរស្តាមមុខជំនញ ឧទាហរណ៍ អនក្ក្គប់ក្គងគគក្មាង អនក្ក្ត្ួត្ពិនិត្យ             
សាថ បត្យក្រ វសិ្វក្រ និងបុគគលិក្បគចចក្គរស្ អនក្បគចចក្គរស្ព័ត៌្មានវរិា អនក្វភិាគរិននន័យ អនក្ស្ថិត្ិ និងក្ក្ុម
បគចចក្គរស្ជំនញស្ក្មាប់ការសាងស្ង់ និងការរចនបាង់ជាគ ីម 

 អភិវឌ្ឍជំនញស្ក្មាប់អនុវត្តបគចចក្វរិារំគនីប និងស្មត្ថភាពភាសាអង់គគាស្ 
 បគងកីត្ក្បព័នធក្គប់ក្គងរិននន័យ គ ីមបកី្គប់ក្គងស្ំណំុឯក្សារអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព និងជំនញបុគគលិក្ និង        

ការវាយត្ម្មាការបំគពញការងាររបស់្បុគគលិក្អប់រ ំគោយផែែក្គលីយនតការផែនការអាជីពតាមត្ក្មូវការ 
 ោកំ្រ ល់ការពក្ងីក្ក្បព័នធវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ ផ លែារភាា ប់គៅនឹងស្តង់ោវជិាា ជីវៈរបស់្ក្គូបគក្ងៀន 

(សូ្មគមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម ២.៣(  

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបុគគលិក្ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នគោលនគោបាយ នយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ    
នយក្ោា នផែនការ នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត លនិង           
វកិ្ក្ឹត្ការ នយក្ោា នអប់រកុំ្មារតូ្ច នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា 
នយក្ោា នមធយមសិ្ក្ា នយក្ោា នអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 
នយក្ោា នឧត្តមសិ្ក្ា និងវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ងវកិា
ក្មមវធិី ក្មមវធិពីក្ងឹងការអប់រកំ្គូបគក្ងៀនគៅក្មពុជា 

លរធែល ២.១  ស្ក្មមភាពស្ខំាន់ៗ 

លរធែល២.១.១៖  ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្ក្ត្ូវបានពិនិត្យ និងផក្ស្ក្មួល 
គឡងីវញិ (ឧ. ការគក្ជីស្គរសី្ "គោយគបីក្
ចំហ" ក្បចាឆំ្ន  ំ ការគក្ជីស្គរសី្តាម          
ការគស្នីសំុ្ និងការគក្ជីស្គរសី្គោយក្បក្ួត្
ក្បផជង ផ លគរៀបចំគោយក្ក្ស្ួងអប់រ ំ    
យុវជន និងក្ីឡា( គ ីមបឱី្យក្គូបគក្ងៀន
ផ លមានស្មត្ថភាព និងបរពិគសាធ
អាចតា ស់្បតូរគៅរ ាបាលក្ណ្តត ល។ 

២.១.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគឡងីវញិ និងផក្ស្ក្មួល
 ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្ គ ីមបឱី្យក្គូបគក្ងៀនផ លមានស្មត្ថភាព និង
បរពិគសាធន៍អាចតា ស់្បតូរគៅរ ាបាលក្ណ្តត ល។ 

២.១.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីធវីស្ក្មមភាព ំណ្តលោន ក្នុង
ការពិនិត្យគឡងីវញិនូវមុខងារ និងការគធវីស្វនក្មមគលី ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្ ការោក់្ពក្ងាយ ការែសពវែាយ និងលក្ខខណឌ ការងារគៅក្គប់
ក្ក្មិត្ក្នុងការគឆាីយត្បគយនឌ័្រ ស្មធម៌ និងបរោិបនន ។ 



 

  

32 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

លរធែល២.១.២៖ គោលនគោបាយ
គក្ជីស្គរសី្ និងពក្ងាយក្គូបគក្ងៀនបាន
អនុវត្តគោយក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ីឡា គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ការគធវីស្និទានក្មម 
ការក្ំណត់្ស្តង់ោការគក្ជីស្គរសី្/          
ការ ំគឡងីឋានៈត្ួនរីបុគគលិក្អប់រ ំ     
ទាងំអស្់។ 

 

២.១.២(i) ោកំ្របគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍ និងជួយក្នុងការអនុវត្ត             
យុរធសាស្រស្តគ ីមប ី (ក្) ពក្ងឹងវធិានការោក់្ពក្ងាយក្គូបគក្ងៀន ស្ក្មាប់    
ការផបងផចក្ក្គូបគក្ងៀនក្បក្បគោយស្មធម៌គៅតាមត្ំបន់គែសងៗោន ។ 
(ខ) ពក្ងឹងក្បសិ្រធភាពគៅគពល ំគឡងីត្ួនរីអនក្ក្គប់ក្គងមស្រនតី និង         
ក្គូបគក្ងៀន តាមរយៈការអនុវត្តក្បព័នធគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន (សូ្មគមីល
លរធែល២.១.៣ និង២.១.៤)។ (គ) បគងកីត្រចនស្មព័នធអាជីព
ចាស់្លាស់្ស្ក្មាប់បុគគលិក្អប់រទំាងំអស់្ផ លក្ត្ូវោន គៅនឹងក្បព័នធគនាង
អាជីពក្គូបគក្ងៀន ។ 

លរធែល២.១.៣ អនុវត្តសាក្លបងគនាង
អាជីពក្គបូគក្ងៀន។  

 

២.១.៣(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្ គ ីមបបីគងកីត្គោលការណ៍ផណនអំនុវត្ត 
គនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន ឧបក្រណ៍វាយត្ម្មាគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន ក្បព័នធ
គលីក្រឹក្ចិត្ត និងក្បព័នធពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មាក្ស្បជាមួយក្បព័នធ
ព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាំ12។ 

២.១.៣(ii) ការោកំ្របគចចក្គរស្ គ ីមបគីរៀបចំយុរធសាស្រស្តគលីក្រឹក្ចិត្ត     
ជាវជិាមានែារភាា ប់គៅនឹងគនាងអាជីព ជារងាវ ន់ និងការររួលសាគ ល់ ផ ល
មានស្មធម៌គយនឌ័្រ និងបរោិបននស្ក្មាប់ការ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គង
ក្បត្ិបត្តិការជាក្បចារំបស្់អងគភាពគៅក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្។ 

២.១.៣(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ គ ីមបបីគងកីន
ជំនញ និងស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្ុមវាយត្ម្មាគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀនក្បចាឆំ្ន  ំ
គ ីមប ីឹក្ន ំ ការសាក្លបង និងោក់្អនុវត្តគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀនតាម
 ំណ្តក់្កាល វាយត្ម្មាគុណភាពម្នការសាក្លបង និងផក្ស្ក្មួលនីត្ិវធិី
របស្់គនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន។ 

លរធែល២.១.៤៖ ការសាក្លបងគក្បី-
ក្បាស្់គស្ៀវគៅក្ត់្ក្តាអាជីពគោយផែែក្
គលីការវាយត្ម្មាគនាងអាជីពជាមួយនឹង
រិននន័យនិងព័ត៌្មានសំ្ខាន់ៗ  ផ ល បាន
ក្ត់្ក្តាបញ្ចូ លក្នុងក្បព័នព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស       (សូ្មគមីល
ការវាយត្ម្មាការបំគពញការងារែលស្គក្មច
ក្ក្មិត្មធយម២.៣(។ 

២.១.៤ ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ោក់្ឱ្យគក្បីក្បាស់្ក្បព័នធក្ត់្ក្តាអាជីព
ែារភាា ប់គៅនឹងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ (ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម
៤.២) និងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស (ែលស្គក្មចក្ក្មិត្
មធយម២.២) ។ 
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ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម២.២៖ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស មានរនិនន័យក្គប់ក្ោន់ នងិ គំណីរការគពញ
គលញរមួទាងំមស្រនតជីនំញគៅក្គប់ក្ក្មតិ្មានស្មត្ថភាពក្ស្បគៅតាមរនំលួខុស្ក្ត្វូរបស់្ពកួ្គគ នងិមានចណុំចគៅ     ឆាុេះ
បញ្ច ងំពកីារគឆាយីត្បគយនឌ័្រ នងិបរោិបននគៅក្នុងការបគំពញការងារជាអនក្ក្គប់ក្គង ម្នក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន នងិក្ឡីា
ចាប់ពថី្នន ក់្ក្ណ្តត ល ល់សាលាគរៀន។ (សូ្មគមលី ៣.១( 

វសិាលភាព 

ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស បានោក់្ឱ្យគក្បីក្បាស់្ ល់ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀន និងបានែតល់
ការផណនសំ្ក្មាប់ការក្បមូលរិននន័យ។ គទាេះជាោ៉ា ងណ្តក៏្គោយ ក្បព័នធគនេះមិនមាន ំគណីរការគពញគលញជានិចច
កាលគៅថ្នន ក់្រាជធានីគខត្តគនេះគរគោយសារបញ្ា បគចចក្គរស្។ គៅមានបញ្ា មួយចំនួនទាក់្រងនឹងគុណភាពរិននន័យ
ស្ក្មាប់ ំគណីរការ  ូចជាក្បាក់្គបៀវត្សរ ៍និងផែនការ។ 

បចចុបបននក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស គឺក្ត់្ក្តាផត្គៅគលីក្ក្ោស្ ឬតាមក្មមវធិី excel គហយីមិនទាន់មាន
រំនក់្រំនងគោយតេ ល់ជាមួយក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ ឬក្បព័នធក្គប់ក្គងរិននន័យ
ក្បាក់្គបៀវត្សរ។៍ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស ក្ំពុងស្ថិត្ក្នុង ំណ្តក់្កាលម្នការបគងកីនក្ក្មិត្ស្មត្ថភាព។ 
ស្មាភ រគក្បីក្បាស់្ជាមួយក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស បានក្ំណត់្គហយីនឹងែតល់ជូនគៅប៉ាុនម នផខខាងមុខ
គនេះ។ គៅឆ្ន  ំ ២០២១ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស នឹងក្ត្ូវផក្លមែ និងោក់្ឱ្យគក្បីក្បាស់្តាមក្បព័នធ               
អុីនធណិឺត្ ល់ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងរាជធានី គខត្ត ជាមួយនឹងស្មាភ រផ លបានគធវីលរធក្មមរចួ។ ម៉ាូឌុ្លងមីស្ក្មាប់      
ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា/ំគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន នឹងគរៀបចំគឡងី និងោក់្ឱ្យគក្បីក្បាស់្សាក្លបង។ ការអនុវត្តនឹងក្ត្ូវ
ពក្ងីក្បផនថម រមួជាមួយនឹងការផក្ស្ក្មួលែងផ រ (សូ្មគមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.២ ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ      
ស្មត្ថភាពផ លទាក់្រងនឹងការអភិវឌ្ឍវជាា ជីវៈជាក្បចា(ំ ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបុគគលិក្  

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ
អប់រ ំ នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត លនិងវកិ្ក្ឹត្ការ នយក្ោា ន
គោលនគោបាយ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាព គគក្មាងពក្ងឹងការអប់រកំ្គូបគក្ងៀនគៅក្មពុជា 
គគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យអប់រមំធយមសិ្ក្ារុត្ិយភូមិរី២ 
និងគគក្មាងគែសគរៀត្ 

លរធែល ២.២  ស្ក្មមភាពស្ខំាន់ៗ 

លរធែល២.២.១៖ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង
ធនធានមនុស្សបានគធវីស្មាហរណក្មម
និងមាន ំគណីរការគពញគលញជាមួយ
នឹងស្មត្ថភាពក្នុងការវភិាគរិននន័យ     
ការគធវីផែនការ ការគធវីរបាយការណ៍          

២.២.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គលីការគក្បីក្បាស់្ក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សតាមក្បព័នធអុីនធឺណិត្ ល់សាលាគរៀន ថ្នន ក់្ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  រាជធានីគខត្ត និងនយក្ោា ន គ ីមបជីំនួស្ឱ្យការក្ត់្ក្តាគលី
ក្ក្ោស្ និងឱ្យមានរំនក់្រំនងជាមួយក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រ ំនិងក្បព័នធក្បាក់្គបៀវត្សរ។៍ 
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ពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មា និងការគធវី
ការស្គក្មចចតិ្តផែែក្គលីភស្តុតាងគៅក្គប់
ក្ក្មិត្កាន់ផត្លែក្បគសី្រ។ 

២.២.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្គវរិកាោកំ្រអនក្គក្បីក្បាស់្ 
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សនិងស្ហគមន៍អនក្គក្បីក្បាស់្។ 

២.២.១(iii)ការោកំ្រផែនក្ធនធានតាមត្ក្មូវការគ ីមបបីគងកីត្ក្បព័នធក្គប់ក្គង
រិននន័យតាមអុីនធឺណិត្ អភិវឌ្ឍក្មមវធិីផ លមានក្សាប់ និងបគងកីត្គវរិកាោំ
ក្រអនក្គក្បីក្បាស់្។ 

២.២.១(iv) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបអីភិវឌ្ឍ
ធនធានផ លក្ត្ូវបណតុ េះបណ្តត ល / គស្ៀវគៅផណនអំនក្គក្បីក្បាស់្។ 

២.២.១(v) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបអីភិវឌ្ឍ
ជំនញគលីការវភិាគឱ្យកាន់ផត្ក្បគសី្គឡងី និងការគក្បីក្បាស់្រិននន័យក្បព័នធ
ព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស ស្ក្មាប់ការគធវីផែនការ ការគធវីរបាយ
ការណ៍ ការពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មា និងការស្គក្មចចិត្តផែែក្គលី           
ភស្តុតាង។ 

២.២.១(vi) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបែីតល់        
ការផណន ំ និងោកំ្រក្ក្ុមអនក្ជួយគលីក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធាន
មនុស្ស ។  

លរធែល២.២.២៖ ភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវម្ន
រិននន័យក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធាន
មនុស្សរបស្ក់្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា 
ជាមូលោា នស្ក្មាប់អនក្គធវីគស្ចក្តី
ស្គក្មចចិត្តក្នុងការ ំគឡងីឋានៈត្ួនរី 
ការគែេរការងារ ការោក់្ពក្ងាយ ការោក់្
ពក្ងាយគឡងីវញិ និងការគរៀបចំផែនការ
បនតបនេ ប់បានលែក្បគសី្រ។ 

២.២.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបកី្ំណត់្យុរធសាស្រស្តផក្លមែភាព
ក្ត្ឹមក្ត្ូវរបស់្ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សទាក់្រងនឹងការ
 ំគឡងីឋានៈត្ួនរី ការគែេរការងារ ការោក់្ពក្ងាយ ការោក់្ពក្ងាយគឡងីវញិ 
និងការគធវីផែនការបនតបនេ ប់។ 

២.២.២(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបែីតល់នូវមូលោា នោកំ្របគចចក្ 
គរស្ និងការផណន ំល់មស្រនតីអប់រកំ្នុងការពិនិត្យភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវម្នរិននន័យ។  

 

លរធែល២.២.៣៖ ក្ក្បខណឌ គលីក្រឹក្ចិត្ត 
បានោក់្បញ្ចូ លគៅក្នុងក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងធនធានស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន និង
គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនគ ីមបឱី្យ
ក្បក្ពឹត្តគៅតាមគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន។ 

២.២.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងធនធាន គ ីមបបីញ្ចូ លរិននន័យទាក់្រងនឹងក្ក្បខណឌ គលីក្រឹក្ចិត្ត
តាមគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម២.៣៖ ក្បព័នធវាយត្ម្មាការបគំពញការងារ នងិពនិតិ្យតាមោនបានអនុវត្តគៅក្គប់ក្ក្មតិ្   គោយ
ែារភាា ប់គៅនងឹសូ្ចនក្របគំពញការងារស្ខំាន់ៗរបស្បុ់គគល/អងគភាព នងិចណុំចគៅម្នការអភវិឌ្ឍវជិាា ជវីៈ       ជាក្បចា/ំ
ការវកិ្ក្តឹ្ការ ។ (សូ្មគមលី ៤.៤( 



 

  

35 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

វសិាលភាព 

ក្បព័នធវាយត្ម្មាការបំគពញការងារក្ត្ូវបានអនុវត្តសាក្លបងគៅក្នុងនយក្ោា នជំនញគៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត លចំនួន ៣ ក្នុងឆ្ន  ំ
២០១៩ (នយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ នយក្ោា នបុគគលិក្ និងនយក្ោា នផែនការ( ។ ការពក្ងីក្ការសាក្លបងគៅនយក្
ោា នជំនញគែសងៗគៅក្នុងផែនការឆ្ន  ំ ២០២០ ក្ត្ូវបានពនាគពលគោយសារការរកី្រាលោលម្នជំងឺកូ្វ ី-១៩។            
អនុក្ក្ឹត្យស្តីពីក្បព័នធវាយត្ម្មាការបំគពញការងារក្ត្ូវរង់ចាកំារអនុម័ត្ពីក្ក្ស្ួងមុខងារសាធារណៈ បនេ ប់មក្ក្បព័នធវាយ
ត្ម្មានឹងក្ត្ូវពក្ងីក្ ល់នយក្ោា នជំនញគែសងៗគរៀត្ ក៏្ ូចជាសាថ ប័នអប់រគំៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ ការវាយត្ម្មាត្ក្មូវការ
ស្មត្ថភាព និងការវភិាគមុខងារគោយគតត ត្គលីគយនឌ័្រ ចាបំាច់ក្ត្ូវគធវីការវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ     បនេ ប់មក្គធវីការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពែារភាា ប់គៅនឹងមុខងារផ លបានចាត់្តាងំ និងគមាា ត្ស្មត្ថភាពផ លបានក្ំណត់្។ ការវាយត្ម្មា    
ការបំគពញការងារ និងការពិនិត្យគឡងីវញិគលីមុខងារនឹងក្ត្ូវបនសុោីន គៅនឹងក្បព័នធអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ (ែលស្ក្មច
ក្ក្មិត្មធយម ៤.២( និងក្បព័នធគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន (ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម ២.១ខ(។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបុគគលិក្ នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ នយក្ោា នផែនការ អនក្ែតល់           
គស្វាការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំនយក្
ោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភវឌិ្ឍន៍ស្មត្ថភាព និង
គគក្មាងគែសងគរៀត្ 

លរធែល ២.៣  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល២.៣.១៖ នយក្ោា នមាន    
លក្ខខណឌ គោងការងារផ លបញ្ា ក់្ពី
គបស្ក្ក្មម និងផែនការការងារ ផ លបាន
គក្បីស្ក្មាប់ការវាយត្ម្មាម្ែេក្នុងអងគភាព 
។ 

២.៣.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបជីួយ ល់ការបគងកីត្លក្ខខណឌ
គោងការងាររបស្់អងគភាព និងបនសុជីាមួយមុខងារអងគភាព និងក្បព័នធ    
វាយត្ម្មា។ 

លរធែល២.៣.២៖ បុគគលនីមួយៗមាន
គស្ចក្តពីិពណ៌នមុខងារ ផ លបានគក្បី
ស្ក្មាប់ការវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ
របស្់បុគគល។ 

២.៣.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបជីួយក្នុងការអភិវឌ្ឍគស្ចក្តី
ពណ៌នមុខងារ និងក្ស្បតាមលក្ខខណឌ គោងការងាររបស្់នយក្ោា ន   
មុខងារអងគភាព និងក្បព័នធវាយត្ម្មា។ 

លរធែល២.៣.៣៖ ក្បព័នធវាយត្ម្មាការ
បំគពញការងាររបស់្បុគគលិក្ោក់្ឱ្យ
 ំគណីរការគពញគលញគៅតាមនយក្
ោា នជំនញទាងំ ២៨ គហយីនឹងចាប់គែតីម     

២.៣.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំនិងអនុវត្តក្មមវធិីវាយត្ម្មា 
ក្ពមទាងំពក្ងីក្សាក្លបងការវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ និងោក់្អនុវត្ត
គៅក្គប់នយក្ោា នជំនញ រាជធានី គខត្ត និងក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  ។ 



 

  

36 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

អនុវត្តគៅតាមរាជធានី គខត្ត និងក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ ។  

២.៣.៣(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាពបុគគលិក្ក្គប់ក្គងក្បព័នធវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ។ 

លរធែល២.៣.៤៖ រិននន័យវាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារមានព័ត៌្មានស្ំខាន់ៗ ៥ 
ក្បគភរ (សូ្មគមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្
មធយម២.១ក្ ស្តីពីគនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀន(។ 

២.៣.៤(i) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លនិងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបតី្ក្មង់រិស្
 ល់បុគគលិក្ក្គប់ក្គងរិននន័យវាយត្ម្មាការបំគពញការងារស្ក្មាប់ការ
បញ្ចូ លគៅក្នុងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស។ 

លរធែល២.៣.៥៖  ក្បព័នធគណគនយយ
ភាពបានពក្ងឹងតាមរយៈការក្ំណត់្
និយមន័យចាស់្លាស់្ម្នស្តង់ោរបំគពញ
ការងារ និងព័ត៌្មានក្គប់ក្ោន់ផ លអាច
រក្បានស្ក្មាប់ការពិនិត្យតាមោនការ
បំគពញការងារ។ 

២.៣.៥(i) «ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការត្ក្មឹមក្បព័នធវាយត្ម្មា          
ការបំគពញការងារជាមួយនឹងស្តង់ោបំគពញការងារ និងវធិានការក្បក្ប 
គោយគណគនយយភាព។ 

ែលគក្មចក្ក្មតិ្មធយម២.៤៖ ថ្នន ក់្ក្ក្ងុ ក្ស្កុ្ ខណឌ  បានពក្ងងឹស្មត្ថភាពគ មីបអីនុវត្តមុខងារផ លបានគែេរ នងិ       ចាត់្
តាងំ ផ លជាផែនក្ម្នក្ផំណរក្មង់វមិជឈការនងិវសិ្ហមជឈការក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ 

វសិាលភាព 

ការក្សាងស្មត្ថភាពគៅក្ក្មិត្វមិជឈការនឹងរមួចំផណក្ ល់ការគក្ត្ៀមលក្ខណៈរបស់្រ ាបាលថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ គ ីមប ី     
អនុវត្តក្ំផណរក្មង់វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ។ ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាបានពិនិត្យគឡងីវញិគលីអាណត្តិមុខងារ 
និងធនធានផ លបានក្ំណត់្របស់្ខាួន គហយីក្ំពុង ំគណីរការវមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការមុខងារទាងំគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និង
ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ 

 ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្គៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិចាបំាច់ក្ត្ូវពិនិត្យគឡងីវញិ និងផក្លមែ គ ីមបកី្មពស់្ក្ក្មិត្គុណវុឌ្ឍ ិនិង
បរពិគសាធន៍របស់្បុគគលិក្ តាមរយៈ ំគណីរការម្នការគក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្ និងការបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ      
(សូ្មគមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម ២.១( ។ ក្ត្ូវការអនក្ជំនញចាស់្លាស់្ក្នុងការអនុវត្តវមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ។ 

ឧទាហរណ៍៖ 

(i) ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគឺចាបំាច់គ ីមបផីក្លមែការគឆាីយត្ប និងគណគនយយភាពរបស្់អងគភាពគៅមូលោា នទាក់្រង
នឹងការអនុវត្តក្មមវធិកីារអប់រកុំ្មារតូ្ច គៅគក្កាម ំគណីរការវមិជឈការ និងការគក្ៀរគរស្ហគមន៍ និងមាតាបិតា ឬ      
អាណ្តពាបាល (ផែនរីបងាា ញែាូវការអប់រកំ្មពុជាឆ្ន  ំ២០៣០( ។ 

(ii) យុរធសាស្រស្តជាត្ិគឺក្ត្ូវការជាចាបំាច់ស្ក្មាប់ការគធវីវមិជឈការអប់រ ំនិងការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន តាមរយៈការែតល់
សិ្រធិអំណ្តចក្នុងការស្គក្មចចិត្តក្បក្បគោយការរំនួលខុស្ក្ត្ូវ ស្វ័យភាព និងភាពបត់្ផបនកាន់ផត្គក្ចីន ល់សាលាគរៀន 
គៅក្នុងការអនុវត្តក្បចាមំ្ងៃ ការក្គប់ក្គងងវកិា ការក្គប់ក្គងធនធាន និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀន។  



 

  

37 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា ននីត្ិក្មម 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នគោលនគោបាយ នយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ     
នយោា នអប់រកុំ្មារតូ្ច នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា        
នយក្ោា នមធយមសិ្ក្ា នយក្ោា នផែនការ នយក្ោា ន
អប់រគំក្ៅក្បព័នធ 

ក្បភពងវកិាផ លអាចមាន៖ 

ងវកិាក្មមវធិី រីភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ         
អាឡមឺ៉ាង់ មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ    
ស្មត្ថភាព និងគគក្មាងគែសងគរៀត្ 

 

លរធែល ២.៤  ស្ក្មមភាពស្ខំាន់ៗ 

លរធែល២.៤.១៖ ស្មត្ថភាពមុខងារ
របស្់អនក្ក្គប់ក្គងរ ាបាលអប់រគំៅថ្នន ក់្   
ក្ណ្តត ល បានគលីក្មពស់្ និងបំគពញ       
មុខងារបានក្ំណត់្គោយចាប់ ឬមុខងារ
ជាក់្ផស្តង។ 

២.៤.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគលីមុខងារ និងធនធាន
ផ លក្ត្ូវការស្ក្មាប់មុខត្ំផណងនីមួយៗ តាមការវភិាគការងារ និង      
របាយការណ៍ពិនិត្យគឡងីវញិគលីមុខងាររបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។ 

លរធែល២.៤.២៖ ការោិល័យអប់រ ំ      
យុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ        
មានស្មត្ថភាពបំគពញមុខងារ និង       
ភារក្ិចចផ លបានគែេរក្នុងក្ក្បខណឌ វមិជឈការ 
និងវសិ្ហមជឈការស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គង
ធនធានមនុស្ស ហរិញ្ញវត្ថុ និងក្រពយ         
ស្មបត្តរិ ា។ 

២.៤.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការគរៀបចំក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្ត
គ ីមបផីក្ស្ក្មួលគឡងីវញិគលីរចនស្មព័នធការងារ ត្ួនរី និងរំនួលខុស្ក្ត្ូវ
ក្នុងគពលបចចុបបននរបស់្សាថ ប័នក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ 
និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ 

២.៤.២(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីនុវត្តក្បព័នធគែេរមុខងារ និង
ធនធានពីថ្នន ក់្ក្ណ្តត លគៅរ ាបាលថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។  

២.៤.២(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបវីាយត្ម្មាគមាា ត្ស្មត្ថភាព
របស់្រ ាបាលថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិគៅតាមមុខងារ និងភារក្ិចចផ លបានគែេរ។ 

២.៤.២(iv) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពរ ាបាលថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ គ ីមបបីំគពញមុខងារផ លគែេរ។ 

២.៤.២(v) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ក្នុងការគលីក្
ក្មពស្់ស្មត្ថភាពរបស្់គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងអាជាា ធរថ្នន ក់្គក្កាម
ជាត្ិគ ីមបអីនុវត្តតាមត្ក្មូវការវមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការគៅថ្នន ក់្គក្កាម
ជាត្ិ ស្ក្មាប់ការគរៀបចំងវកិាគៅថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  ថ្នន ក់្មនេីរអប់រ ំ        
យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គខត្ត និងការអនុវត្តការពិនិត្យតាមោន និង         
គធវីរបាយការណ៍គៅថ្នន ក់្ ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងគៅក្ក្មិត្សាលាគរៀន (សូ្ម



 

  

38 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

គមីលែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម ៥.១ អំពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្គប់ក្គង
តាមសាលាគរៀន( ។ 

លរធែល២.៤.៣៖ ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន 
និងក្ីឡាមានបុគគលិក្ផ លមានស្មត្ថភាព 
ក្គប់ក្ោន់ គ ីមបបីគងកីនក្បសិ្រធភាព     
ក្បសិ្រធែល និងស្មធម៌របស់្ក្ក្ុមបំប៉ាន
និងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងអធិការសាលាគរៀន។ 

២.៤.៣(i) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបពីក្ងឹង    
ស្មត្ថភាពក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងអធិការ
សាលាគរៀន គ ីមបបីគងកីនជំនញវជិាា ជីវៈ និងបគចចក្គរស្ផ លអាចបំគពញនូវ
រំនួលខុស្ក្ត្ូវរបស់្ខាួនគៅតាមមុខងារវមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការផ ល
បានគែេរក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព ក្បសិ្រធែល និងស្មធម៌។ 

៣.១.៣.ែលសគព្ម្ចទី៣៖ ព្បរន័ធរនិិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ែ បានរព្ងឹងសព្មាបក់ារ
ព្គប់ព្គងវសិយ័ព្បរបគោយព្បសទិធភារ / ព្បសទិធែល 

ែលស្គក្មចរ៣ី៖ ក្បព័នធពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មា បានពក្ងងឹស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គងវស័ិ្យក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព / 
ក្បសិ្រធែល។  

ក្បព័នធបានពក្ងឹង និងបានគធវីស្មាហរណក្មមរិននន័យមូលោា ន គ ីមបជីួយ ល់ការែសពវែាយ និងគក្បីក្បាស់្រិននន័យ
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព   គោយគក្បីក្បាស់្ក្មមវធិីបគចចក្វរិាគ ីមបគីរៀបចំរបាយការណ៍ផ លមានគុណភាពខពស្់គៅក្គប់
ក្ក្មិត្ ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម 

៣.១ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងមានរំនក់្រំនងោន  និងគធវីសុ្ខ ុមនីយក្មមគៅក្គប់ក្ក្មិត្ជាមួយនឹងការគក្បីក្បាស់្
រិននន័យក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពគៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល និងរាជធានី គខត្ត ក្នុងការក្សាងផែនការ។ 

៣.២ នីត្ិវធិីពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ បានពក្ងឹងតាមរយៈការបគងកីត្ក្បព័នធ                
ែតល់គោបល់ក្ត្ឡប់ ទាន់គពលគវលា និងមានរបាយការណ៍វភិាគពីក្មមវធិី និងគំនិត្ែតួចគែតីមននស្ក្មាប់ការគធវីការ
ស្គក្មចចិត្ត។ 

៣.៣ យុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍស្ថិត្ិអប់រមំ្នក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានអនុវត្តស្ក្មាប់ការគលីក្ក្មពស់្      
ការយល់ ឹង និងពិនិត្យតាមោនគោលអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្        
ការក្សាងគោលនគោបាយ ផែនការ និងការក្គប់ក្គងការអប់រ ំ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៣.១៖ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងមានរនំក់្រនំងោន  នងិគធវសុី្ខ ុមនយីក្មមគៅក្គប់ក្ក្មតិ្ជាមយួ
នងឹការគក្បកី្បាស់្រនិនន័យក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពគៅថ្នន ក់្ ក្ណ្តត ល នងិរាជធាន ីគខត្ត ក្នុងការក្សាងផែនការ។ 

វសិាលភាព 

រនេឹមនឹងការអភិវឌ្ឍក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងបានររួលការោកំ្រោ៉ា ងខាា ងំក្នុងប៉ាុនម នឆ្ន ងំមីៗគនេះ ក៍្គៅមានឧបស្គគ និង
បញ្ា ក្បឈម ូចខាងគក្កាម៖ 



 

  

39 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

(i) ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងចាបំាច់ក្ត្ូវគធវីស្មាហរណក្មមរវាងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ ក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ
អប់រ ំ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងឧត្តមសិ្ក្ា។ល។ ជាមួយនឹងការផក្លមែសុ្ពល
ភាព ការគែេៀងតេ ត់្ និងការផចក្រផំលក្ព័ត៌្មាន។ 

(ii) គទាេះបីជាមានការគបតជាា ចិត្តក្នុងការែតល់ព័ត៌្មានផ លបានគស្នីសំុ្ និងគ ីមបអីនុវត្តតាមរក្មង់ផ លបានែតល់ឱ្យ           
ក៏្គោយ ចាបំាច់ក្ត្ូវយល់ ឹងឱ្យបានចាស្់ពីរិននន័យម្នក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង និងគក្បីក្បាស់្ព័ត៌្មានផបបណ្តស្ក្មាប់
ការស្គក្មចចិត្ត ការក្សាងផែនការស្ក្មមភាព និងការអនុវត្តគគក្មាង។ 

(iii) ស្មត្ថភាពអនក្គក្បីក្បាស់្គៅមានក្ក្មិត្ក្នុងការវភិាគរិននន័យ និងគធវីរបាយការណ៍ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព 
គោយសារក្ងវេះឧបក្រណ៍ស្ំណួរតាមអនឡានស្ក្មាប់អនក្គក្បីក្បាស់្ ការក្បមូលរិននន័យមានភាពជាន់ោន គក្ចីន និង        
ជាបនេុក្ខពស់្ស្ក្មាប់នយក្ោា ននីមួយៗគ ីមបរីក្ាក្បព័នធ។ 

ត្ួនរ ីនិងការររួលខុស្ក្ត្ូវចាស់្លាស់្គួរផត្ែតល់គៅនយក្ោា នក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ គ ីមបបីគងកីត្ក្បព័នធ និង
យនតការស្មក្ស្ប ក្នុងការចងក្ក្ង វភិាគ និងែសពវែាយរាល់រិននន័យរ ាបាលអប់រ ំ ពីនយក្ោា នគែសងៗោន តាមរយៈ
ក្បព័នធរមួបញ្ចូ លោន ផត្មួយ (យុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍស្ថិត្ិអប់រ ំ២០១៩( ។ 

គៅក្នុងអនុវស័ិ្យការអប់រគំក្ៅក្បព័នធមានត្ក្មូវការក្នុងការបគងកីត្ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងគៅថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ ។      
គៅក្នុងអនុវស័ិ្យការអភិវឌ្ឍយុវជនមានត្ក្មូវការក្នុងការបគងកីត្គោលការណ៍ផណន ំ និងក្ក្បខណឌ ស្ក្មាប់ក្បព័នធ
រិននន័យព័ត៌្មានក្គប់ក្គង និងការក្សាងស្មត្ថភាពស្ក្មាប់ការក្បមូល និងការវភិាគរិននន័យស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន
គៅក្មពុជា។ នយក្ោា នឧត្តមសិ្ក្ាក្ត្ូវការព័ត៌្មានម្នក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងពីរ ងក្នុងមួយឆ្ន  ំ ស្ក្មាប់ការគធវីរបាយ
ការណ៍ និងការែសពវែាយ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំនិងនយក្ោា នជំនញ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍  

លរធែល ៣.១  ស្ក្មមភាពស្ខំាន់ៗ 

លរធែល៣.១.១៖ ក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងទាងំអស្់បានគធវីស្មាហរណក្មម 
និងសុ្ខ ុមនីយក្មម (ក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងអប់រ ំ ក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ
អប់រកំ្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធាន
មនុស្ស ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងឧត្តម
សិ្ក្ា ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងការអប់រ ំ
គក្ៅក្បព័នធ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង      

៣.១.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការផក្ស្ក្មួល/ផក្ផក្បក្បព័នធ
ព័ត៌្មានក្គប់ក្គង គ ីមបកីាត់្បនថយរិននន័យជាន់ោន  និងត្ក្មឹមរិននន័យគៅ   
រូទាងំក្បព័នធ។ 

៣.១.១(ii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបែីតល់ក្បព័នធមា៉ា សីុ្នគម ក្មមវធិីសូ្ហវផវ។ ល។ 

 



 

  

40 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ការអភិវឌ្ឍយុវជន និងគុណភាពតាមរយៈ
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ)ំ ផ លមាន
 ំគណីរការគពញគលញតាមអុនីធឺណិត្ 
និងរិននន័យផ លបានបញ្ចូ លស្ក្មាប់     
ការទាញយក្មក្គក្បីក្បាស់្គោយនយក្
ោា នធានគុណភាពអប់រ។ំ 

លរធែល៣.១.២៖ គស្ៀវគៅមគគុគរេស្ក៍្ /
ការផណនអំនក្គក្បីក្បាស្់ក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គង និងឧបក្រណ៍តាមអុីនធឺណិត្
បានបគងកីត្ និង ំគណីរការ (ឧទាហរណ៍ 
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងការអប់រគំក្ៅ
ក្បព័នធ ក្បព័នធក្គប់ក្គងការអភវឌិ្ឍយុវជន 
ក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រ ំនិង ក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស)។ 

 

៣.១.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីធវីបចចុបបននភាពឧបក្រណ៍ក្បមូល
រិននន័យ (រមួបញ្ចូ លទាងំការអប់រគំក្ៅក្បព័នធ) គ ីមបគីឆាីយត្បគៅនឹង          
សូ្ចនក្រគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាពរី៤។ 

៣.១.២(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្   
ស្មត្ថភាពបគចចក្គរស្របស្់ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ក្នុងការចងក្ក្ង 
ែលិត្ និងែសពវែាយរិននន័យ ផ លគធវីឱ្យរិននន័យកាន់ផត្មានក្បសិ្រធភាព 
និងមានក្បសិ្រធែល។ 

លរធែល៣.១.៣៖ ស្មត្ថភាព និង
ជំនញក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងបាន
អភិវឌ្ឍស្ក្មាប់អនក្គក្បីក្បាស់្សំ្ខាន់ៗ
គៅក្គប់ក្ក្មិត្ គោយផែែក្គលីការវាយ
ត្ម្មាគមាា ត្ស្មត្ថភាពជាក់្លាក់្ចំគ េះ 
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងនីមួយៗ 
(ឧទាហរណ៍៖ ជំនញវភិាគ គរៀបចំ
ផែនការ និងគធវីរបាយការណ៍ និងការគក្បី
ក្បាស្់ឧបក្រណ៍ពិនិត្យតាមោន និង    
វាយត្ម្មាស្ក្មាប់ការគធវីរបាយការណ៍
ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ)ំ។ 

៣.១.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីនុវត្តការវាយត្ម្មារហ័ស្        
អំពីគមាា ត្ស្មត្ថភាពម្នស្មត្ថភាព និងជំនញក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង          
ក្នុងចំគណ្តមអនក្គក្បីក្បាស់្សំ្ខាន់ៗ។ 

៣.១.៣(ii) ការោកំ្រធនធានក្នុងការបគងកីនស្មត្ថភាពក្បព័នធមា៉ា សីុ្នគម និង 
ក្មមវធិីសូ្ហវផវ/ឧបក្រណ៍របស់្ក្បព័នធ គ ីមបចូីលគៅគក្បីក្បាស់្កាន់ផត្លែគក្បី
គសី្រទាងំមានអុីនធឺណិត្/ោម នអុីនធឺណិត្។ 

៣.១.៣(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ស្ក្មាប់អនក្គក្បី
ក្បាស្់ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងស្ំខាន់ៗគលីជំនញវភិាគ ការគរៀបចំផែនការ 
និងការគធវីរបាយការណ៍ និងការគក្បីក្បាស់្ឧបក្រណ៍ពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មាស្ក្មាប់ការគធវីរបាយការណ៍ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ។ 

៣.១.៣(iv) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបពីក្ងីក្      
ការគក្បីក្បាស់្មូលោា នរិននន័យម្នក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រគំៅក្ក្មិត្
សាលាគរៀន និងថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ ។  

លរធែល៣.១.៤៖ ក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងឧត្តមសិ្ក្ាបានសាក្លបងនិង

៣.១.៤(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្យនតការ និងគោលការណ៍
ផណនសំ្ក្មាប់ការអនុវត្តក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងឧត្តមសិ្ក្ា។ 



 

  

41 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ស្មាហរណក្មមជាមួយក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងគែសងគរៀត្។ 

 

៣.១.៤(ii) ការោកំ្រធនធានក្នុងការបំ ក់្បរកិាខ រ និង ំគឡងីក្មមវធិីសូ្ហវផវ  
ស្ក្មាប់ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងឧត្តមសិ្ក្ា។ 

៣.១.៤(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ គ ីមបពីក្ងឹង
ស្មត្ថភាពបុគគលិក្ររួលបនេុក្គរៀបចំផែនការផែែក្គលីលរធែល និង          
ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាគៅក្ក្មិត្ឧត្តមសិ្ក្ា។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៣.២៖ នតី្វិធិពីនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មាផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់របំានពក្ងងឹតាមរយៈ
ការបគងកតី្ក្បព័នធែតល់គោបល់ក្ត្ឡប់ទាន់គពលគវលា នងិមានរបាយការណ៍វភិាគពកី្មមវធិ ី នងិគនំតិ្ែតួចគែតមីននស្ក្មាប់
ការគធវកីារស្គក្មចចតិ្ត។ 

វសិាលភាព 

ក្ក្បខណឌ ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាឆ្ន ២ំ០២០ ក្ត្ូវបានបគងកីត្គឡងី គ ីមបរីមួចំផណក្ ល់ការអនុវត្តផែនការ          
យុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៩-២០២៣ ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព ក្នុងការក្គប់ក្គង ការគធវីផែនការ ការពិនិត្យតាមោន 
និង  វាយត្ម្មាផែែក្គលីលរធែល គធវីសុ្ខ ុមនីយក្មមក្បព័នធរបាយការណ៍ និងផក្លមែ និងអភិវឌ្ឍផែនការអប់រ។ំ 

ក្គប់ស្ក្មមភាពរបស្់នយក្ោា នគៅគក្កាមឱ្វារក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ក្ត្ូវបានពិនិត្យតាមោនជាក្បចាំ
គៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ តាមរយៈរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តផែនការក្បត្ិបត្ាិក្បចាឆំ្ន រំបស្់សាលាគរៀន ថ្នន ក់្ក្ក្ុង 
ក្ស្កុ្ ខណឌ  និងថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ា និងការពិនិត្យតាមោនការអនុវត្តការងារគធៀបនឹងស្តង់ោ ចំណុចគៅ និងគពលគវលា            
ក្ំណត់្។ ក្នុងន័យគនេះ ចាបំាច់ក្ត្ូវការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគលីការវភិាគការពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មា និងការគរៀបចំ
របាយការណ៍ស្ននិបាត្ក្បចាឆំ្ន សំ្ក្មាប់ផក្លមែការគធវីគស្ចក្តីស្គក្មចចិត្ត។ 

ស្មត្ថភាពក្នុងការអនុវត្ត និងការពិនិត្យតាមោនផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំបានគធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីគៅថ្នន ក់្
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀន ផ លក្នុងគនេះក៏្បានែតល់ការបងវឹក្និងផណនគំៅនឹងក្ផនាងការងារែងផ រ ប៉ាុផនតចាបំាច់
ក្ត្ូវមានការោកំ្រ ល់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពបផនថមគរៀត្គៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ គ ីមបផីក្លមែគុណភាពផែនការក្បត្ិបត្តិ
ក្បចាឆំ្ន  ំនិងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀន។ ការោកំ្រការបងវឹក្និងការផណន ំគឺចាបំាច់គ ីមបផីក្លមែគុណភាពម្នការគធវី
របាយការណ៍គតត ត្គលីលរធែល និងការវភិាគស្មធម៌គយនឌ័្រ និងបរោិបនន គ ីមបពីក្ងឹងការងារផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាំ
ឆ្ន ថំ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត។ ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ក្ត្ូវការអនក្ឯក្គរស្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាគក្ចីនផ លមាន
ជំនញក្នុងការស្រគស្ររបាយការណ៍វភិាគ និងគរៀបចំក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា។ 

អារិភាពពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាមួយចំនួនបានគលីក្គឡងីគៅក្ក្មិត្អនុវស័ិ្យ (i) ការពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មាគលីការក្បឹក្ាគរុគកាស្លយម្នការបគក្ងៀនក្ក្មិត្ថ្នន ក់្ ំបូងៗស្ក្មាប់អនុវស័ិ្យការអប់រកុំ្មារតូ្ច  ក្នុងការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅក្គប់ក្ក្មតិ្ គ ីមបធីានការអនុវត្តផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ឱ្យមានភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន គៅនឹង
ក្ក្បខណឌ ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រឆំ្ន ២ំ០២០។ (ii) ចាបំាច់ក្ត្ូវមានឧបក្រណ៍        
ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាអនុវស័ិ្យការអប់រគំក្ៅក្បព័នធ និងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគ ីមបែីលិត្ស្ថិត្ិ។ (iii) គោល
ការណ៍ផណន ំ  និងក្ក្បខណឌ ម្នការអភិវឌ្ឍយុវជនគឺចាបំាច់ស្ក្មាប់ការផក្លមែការក្បមូល និងវភិាគរិននន័យ។ (iv) 
ត្ក្មូវការចាបំាច់នូវអនក្ជំនញព័ត៌្មានវរិា គ ីមបពីក្ងឹងស្មត្ថភាពនយក្ោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាស្ក្មាប់ការ



 

  

42 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

វភិាគ និងគធវីរបាយការណ៍ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ។ នយក្ោា នឧត្តមសិ្ក្ាបានសាក្លបងឧបក្រណ៍ពិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មាគៅតាមក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាចំនួន៥។ 

ចាបំាច់ក្ត្ូវភាា ប់ឧបក្រណ៍ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាជាមួយនឹងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំគ ីមបគីធវីសុ្ខ ុមនីយក្មម
ការពិនិត្យតាមោនអនុវសិ្័យ គោយមានការចូលរមួោកំ្រពីនយក្ោា នជំនញ ក់្ព័នធ។ ក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និង    
វាយត្ម្មាគួរផត្មានគៅក្ក្មិត្សាលាគរៀន និងថ្នន ក់្ក្សុ្ក្ែងផ រ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា ន/សាថ ប័ន ក់្ព័នធគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាម
ជាត្ិ រហូត្ ល់ក្ក្មិត្សាលាគរៀន 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ (នយក្ោា នជំនញក្ត្ូវ      
ែតល់ព័ត៌្មានស្តីពីការោកំ្រវនិិគោគគលីផែនក្គនេះ( 

លរធែល ៣.២  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៣.២.១៖ នីត្ិវធិីពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មាផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យ 
អប់របំានពក្ងឹងគៅថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត 
(ជាអារិភាព( គោយមានក្បព័នធែតល់
គោបល់ក្ត្ឡប់លែ និងរបាយការណ៍
វភិាគ ក់្ព័នធទាន់គពលគវលាស្តីពីក្មមវធិី 
និងគំនិត្ែតួចគែតីមស្ក្មាប់ការគធវីគស្ចក្តី
ស្គក្មចចិត្ត។ 

៣.២.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគឡងីវញិគលីនីត្ិវធិពីិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មាថ្នន ក់្រាជធានី គខត្ត និងក្ំណត់្ពីឧបស្គគនិងគមាា ត្
ស្មត្ថភាព។ 

៣.២.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបែីតល់គោបល់គលីការបគងកីត្
ក្បព័នធែតល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់គលីការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា។ 

៣.២.១(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបពីក្ងឹង
ជំនញគធវីរបាយការណ៍វភិាគ និងការគធវីគស្ចក្តីស្គក្មចគៅរាជធានី គខត្ត។ 

លរធែល៣.២.២៖ ផែនការក្បត្ិបត្តិ 
ក្បចាឆំ្ន ថំ្នន ក់្រាជធានី គខត្តទាងំអស្់មាន
គុណភាព និង ំគណីរការបានលែជាមួយ
នឹងការវភិាគគោយគតត ត្គលីលរធែលនិង
ផែែក្គលីភស្តុតាង និងស្មធម៌គយនឌ័្រ។ 

៣.២.២(i) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបពីក្ងីក្       
ការបណតុ េះបណ្តត លគៅក្ផនាងការងារ ល់មស្រនតីម្នមនេីរអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ីឡារាជធានីគខត្ត គ ីមបរីរួលបានការអភិវឌ្ឍជំនញ ក់្ព័នធក្នុងការគធវី
របាយការណ៍គតត ត្គលីលរធែលនិងផែែក្គលីភស្តុតាង និងការវាយត្ម្មា     
ស្មធម៌ គយនឌ័្រ។ 

លរធែល៣.២.៣៖ គស្ៀវគៅផណន ំ     
អនក្គក្បកី្បាស្់ និងក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល
បានែតល់ជូនបុគគលិក្ផ លររួលខុស្ក្ត្ូវ
ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា។ 

៣.២.៣(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍគស្ៀវគៅផណនអំនក្គក្បីក្បាស្់ 
ស្ក្មាប់បុគគលិក្ផ លររួលខុស្ក្ត្ូវការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា (ម្ 
គូោកំ្រងវកិាអនុវត្តស្ក្មមភាព និងក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ (។ 



 

  

43 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

៣.២.៣(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់បុគគលិក្      
ផែនក្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា (ម្ គូោកំ្រងវកិាអនុវត្តស្ក្មមភាព និង
ក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ (។ 

ែលគក្មចក្ក្មតិ្មធយម៣.៣៖ យុរធសាស្រស្តជាត្សិ្ក្មាប់អភវិឌ្ឍស្ថតិ្អិប់រមំ្នក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា បានអនុវត្ត
ស្ក្មាប់ការគលីក្ក្មពស់្ការយល់ ងឹ នងិពនិតិ្យតាមោនគោលអភវិឌ្ឍក្បក្បគោយចរីភាពរ៤ី ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព 
គ មីបគីលីក្ក្មពស់្ការក្សាងគោលនគោបាយ ផែនការ នងិការក្គប់ក្គងការអប់រ ំ។ 

វសិាលភាព 

ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាបានអនុម័ត្យុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិត្ិអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ ផ លអាច      
ែលិត្រិននន័យ/ ស្ថិត្ិបានទាន់គពលគវលា មានភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវ មានសារៈស្ំខាន់ និងគុណភាព គ ីមបគីរៀបចំផែនការ 
ក្គប់ក្គង និងពិនិត្យតាមោនគោលគៅអភិវឌ្ឍគោយចីរភាពរី៤ ការអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ គៅក្នុងក្បគរស្ែងផ រ គ ីមបជីួយ
ពក្ងឹងស្មត្ថភាពរបស់្ក្បគរស្ក្មពុជាក្នុងការវាយត្ម្មា និងគធវីរបាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពម្នផែនរីបងាា ញែាូវ ការអប់រគំៅ     
ក្មពុជាឆ្ន  ំ២០៣០ និងគ ីមបជីួយផក្លមែក្បព័នធរិននន័យអប់រ។ំ ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាររួលខុស្ក្ត្ូវក្នុងការ ឹក្នំ
គរៀបចំរបាយការណ៍គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ ។ ស្មត្ថភាពជាត្ិបានអភិវឌ្ឍគ ីមបបីញ្ចូ លការគបតជាា ចិត្ត
ចំគ េះគោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ គៅក្នុងគោលនគោបាយអប់រជំាត្ិ និងការក្គប់ក្គងវស័ិ្យ រមួទាងំ      
ការពិនិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាពគឆ្ព េះគៅរក្គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ ។ នយក្ោា នក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងអប់ររំរួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះយុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិត្ិអប់រផំ លមានវត្ថុបំណង៤គឺ៖យនតការ
ក្បមូលរិននន័យ ការក្បមូលរិននន័យនិងរចនស្មព័នធ ំគណីរការ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពបគចចក្វរិាសារគមនគមន៍ និង
ស្មត្ថភាពវភិាគ បក្ក្សាយ និងបងាា ញរិននន័យ។ គោលនគោបាយ និងក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្តគឺចាបំាច់ស្ក្មាប់ការស្ក្មប
ស្ក្មួលការក្គប់ក្គងរិននន័យគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាពរី៤។ 

គ ីមបអីភិវឌ្ឍការពិនិត្យតាមោនគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ មានលក្ខណៈក្គប់ក្ជុងគក្ជាយ ចាបំាច់ក្ត្ូវ
មានក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រជាត្ិចាស្់លាស្់។ ក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រជាត្ិស្ក្មាប់គោលគៅអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាពរី៤  
គឺជាឧបក្រណ៍ស្នូលស្ក្មាប់ក្បគរស្ក្នុងការពិនិត្យតាមោនគោលនគោបាយអប់រជំាត្ិផ លបានក្ំណត់្គៅក្នុងបរបិរ
ម្នរគបៀបវារៈអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០ ក្នុងគនេះរមួញ្ចូ លត្ក្មូវការស្ក្មាប់ការគបតជាា ចិត្តក្នុងការគធវីរបាយការណ៍ក្នុងត្ំបន់ និង    
ពិភពគលាក្។ 

យុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិត្ិអប់រពំិពណ៌នអំពីត្ក្មូវការស្ក្មាប់ក្បគរស្ក្មពុជាក្នុងការគធវីស្មាហរណក្មមជា
បគណតី រៗ ពីក្បព័នធព័ត៌្មានោច់គោយផឡក្ពីោន និងផបបមជឈការ គៅជាក្បព័នធព័ត៌្មានផត្មួយផបបវមិជឈការ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នផែនការ និងនយក្ោា នក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងអប់រ ំ

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

ក្បភពងវកិាផ លអាចមាន៖ 

អងគការយូនីស្កូ អងគការយូនីគស្ហវ មូលនិធិភាពជាម្ គូ
ស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព ងវកិាក្មមវធិី 

 



 

  

44 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

នយក្ោា ន/សាថ ប័ន ក់្ព័នធគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាម
ជាត្ ិ

លរធែល ៣.៣  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៣.៣.១ ក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រ
ជាត្ិស្ក្មាប់ក្បគរស្ក្មពុជាបានបគងកីត្គឡងី 
គោយផែែក្គលីរិននន័យក្ត្ឹមក្ត្ូវទាញ
គចញគោយតេ ល់ពីក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គង គ ីមបោីកំ្រ ល់ការចងក្ក្ង
គោលនគោបាយ និងក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្ត
ម្នយុរធសាស្រស្តជាត្ិស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ    
ស្ថិត្ិអប់រ/ំគោលគៅអភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤។ 

៣.៣.១(i) ការោកំ្រផែនបគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្ក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ 
និងគត្ិយុត្តស្ក្មាប់ស្ក្មបស្ក្មួលការក្គប់ក្គងរិននន័យគោលគៅអភិវឌ្ឍ
ន៍ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤។ 

៣.៣.១(ii) ការោកំ្រផែនបគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្រចនស្មព័នធស្ថិត្ិអប់រ ំ  
ផ លអាចជួយក្បមូលរិននន័យផ លអាចរុក្ចិត្តបាន និងក្ត្ឹមក្ត្ូវពីក្បភព
រិននន័យគែសងៗគោយផែែក្គលីវធិីសាស្រស្តចាស្់លាស្់ និងអាចរុក្ចិត្តបាន
ផ លអនុគលាមតាមស្តង់ោអនតរជាត្ិ។ 

លរធែល៣.៣.២៖ ក្បព័នធព័ត៌្ក្គប់ក្គង
បានតា ស់្បតូរពីក្បព័នធព័ត៌្មានោច់គោយ
ផឡក្ពោីន និងផបបមជឈការ គៅជាក្បព័នធ
ព័ត៌្មានផត្មួយផបបវមិជឈការ(យុរធសាស្រស្ត 
ជាត្ិស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិត្ិអប់រ(ំ ។ 

៣.៣.២(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្គ ីមបោីកំ្រ ល់ ំគណីរការម្នការគធវី          
ស្មាហរណក្មម និងវមិជឈការក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង ។ 

៣.៣.២(ii) ការោកំ្រធនធានស្ក្មាប់បំ ក់្ស្មាភ របគចចក្វរិាគ ីមបបីគងកីត្
ក្បព័នធវមិជឈការ។ 

លរធែល៣.៣.៣៖ ពក្ងឹងស្មត្ថភាព       
បគចចក្គរស្ក្នុងការចងក្ក្ង ែលិត្ និង
ែសពវែាយរិននន័យ គ ីមបគីធវីឱ្យរិននន័យ
កាន់ផត្មានក្បសិ្រធភាព និងមានក្បសិ្រធែល 
(ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ)ំ។ 

៣.៣.៣(i) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមប ី                   
បណតុ េះបណ្តត លក្ក្ុមបគចចក្គរស្បគងាគ លក្នុងការអភិវឌ្ឍក្មមវធិីសូ្ហវផវ ការត្ 
បណ្តត ញកុ្ំពយូរ័រ និងសុ្វត្ថិភាព ការក្គប់ក្គងរិននន័យ ការគែេៀងតេ ត់្រិននន័យ        
ការគធវីរបាយការណ៍រិននន័យ ការបងាា ញ និងែសពវែាយរិននន័យ។ 

លរធែល៣.៣.៤៖ អភិវឌ្ឍ និងគធវីឱ្យ 
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រជាត្ិ
តាមអនឡាញកាន់ផត្ក្បគសី្រ (ផែនការ
យុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ)ំ។ 

៣.៣.៤(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបផីណនអំំពីការអភិវឌ្ឍ និងការគធវី
ឱ្យក្បព័នធព័ត៌្មានក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រជាត្ិតាមអនឡាញកាន់ផត្ក្បគសី្រ។ 

៣.៣.៤(ii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបគីធវីលរធក្មមក្មមវធិសូី្ហវផវ និងស្មាភ រ       
បគចចក្វរិាផ លចាបំាច់ស្ក្មាប់គធវីឱ្យក្បព័នធព័ត៌្មានក្ក្បខ័ណឌ សូ្ចនក្រ
ជាត្ិកាន់ផត្ក្បគសី្រ។ 

៣.៣.៤(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាពបុគគលិក្អប់រគំលីការក្គប់ក្គង និងគក្បីក្បាស់្ក្បព័នធព័ត៌្មាន     



 

  

45 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រជាត្ិស្ក្មាប់គធវីរបាយការណ៍គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ ។ 

៣.១.៤. ែលសគព្ម្ចទ៤ី៖ រំផណទព្ម្ង់ការបណតុ ះបណាត លព្គបូគព្ងៀន - រម្មវធិីបណតុ ះប
ណាត លព្គូបគព្ងៀន និងព្គូឧគទេស បានរព្ងងឹ នងិរព្ងរី 

ែលស្គក្មចរ៤ី៖ ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត លក្គបូគក្ងៀន នងិក្គឧូគរេស្ បានពក្ងងឹ នងិពក្ងកី្។ 

បានពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នមំ្នក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ និងអនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លគែសងគរៀត្ គ ីមបបីណតុ េះបណ្តត ល
អនក្ជំនញអប់រផំ លមានលក្ខណៈអាជីព។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម   

៤.១ ការក្គប់ក្គងក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ បានែតល់ជាមគធាបាយគ ីមបគីលីក្ក្មពស់្    ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងក្មមវធិី
គលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍកិ្គូបគក្ងៀន  និងពក្ងីក្ការចុេះគ ម្ េះចូលគរៀន ឱ្យគឆាីយត្បនឹងស្តង់ោវជិាា ជីវៈនិងត្ក្មូវការគក្ជីស្គរសី្
ក្គូបគក្ងៀនគៅក្គប់ក្ក្មិត្។ (សូ្មគមីល ២.១( 

៤.២ គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀននិងក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  អនុវត្តក្ក្បខណឌ  និងផែនការ
ស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ គោយគក្បីម៉ាូផ លរីក្បឹក្ាគរុគកាស្លយ និងែតល់អារិភាព ល់សាលាគរៀនគៅត្ំបន់
ោច់ក្ស្ោល។ 

៤.៣ ការបណតុ េះបណ្តត លគៅនឹងក្ផនាងការងារបានពក្ងីក្គ ីមប ី    ែតល់ឱ្កាស្ឱ្យក្គូបគក្ងៀនររួលបានគស្វាក្បឹក្ា
គរុគកាស្លយសាលាគរៀន/ បណ្តត ញោកំ្រវជិាា ជីវៈក្គូបគក្ងៀន ។ល។ (សូ្មគមីល ២.១(  

៤.៤ ភាពជាអនក្ ឹក្ននំិងក្គប់ក្គងរបស់្នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ បានពក្ងឹងគ ីមបកី្គប់ក្គងការបំគពញការងារ
របស់្ក្គូឧគរេស្ និងតាមោនការសិ្ក្ារបស់្គរុសិ្ស្សឱ្យបានកាន់ផត្ក្បគសី្រ គឆាីយត្បនឹងស្តង់ោវជិាា ជីវៈគៅក្នុងអភិបាល
ក្ិចច ក្បក្បគោយស្មធម៌ និងបរោិបនន។ 

៤.៥ ក្មមវធិីបគងកីនស្មត្ថភាពធន ធានមនុស្ស ការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ និងនវានុវត្តន៍គៅតាមក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាបានពក្ងឹង។ 

៤.៦ បុគគលិក្អប់រគំៅក្គប់ក្ក្មិត្ររួលបានឱ្កាស្សិ្ក្ាងមីៗ តាមរយៈការបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្គ ីមបី
អភិវឌ្ឍជំនញវជិាា ជីវៈជាក្បចា។ំ 

៤.៦ បុគគលិក្អប់រគំៅក្គប់ក្ក្មិត្ររួលបានឱ្កាស្សិ្ក្ាងមីៗ   តាមរយៈការបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្ គ ីមបី
អភិវឌ្ឍជំនញវជិាា ជីវៈជាក្បចា។ំ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៤.១៖ ការក្គប់ក្គងក្គេឹះសាថ នគរុគកាស្លយ បានែតល់ជាមគធាបាយគ មីបគីលីក្ក្មពស់្ក្មមវធិ ី     ប
ណតុ េះបណ្តត ល នងិក្មមវធិគីលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍកិ្គបូគក្ងៀន  នងិពក្ងកី្ការចុេះគ ម្ េះចូលគរៀន ឱ្យគឆាយីត្បនងឹស្តង់ោ     វជិាា
ជវីៈនងិត្ក្មវូការគក្ជសី្គរសី្ក្គបូគក្ងៀនគៅក្គប់ក្ក្មតិ្។ (សូ្មគមលី ២.១( 

វសិាលភាព 



 

  

46 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

បនតគលីក្ក្មពស់្ស្មត្ថភាពវរិាសាថ នគរុគកាស្លយរាជធានីភនំគពញ និងគខត្តបាត់្ ំបង និងវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ
សាលាគរុគកាស្លយមគត្តយយមជឈមិ សាលាគរុគកាស្លយនិងវកិ្ក្ឹត្ការគខត្ត និងមជឈមណឌ លគរុគកាស្លយភូមិភាគ។ ក្គូ
ឧគរេស្គៅសាលាគរុគកាស្លយភាគគក្ចីនចាបំាច់ក្ត្ូវបគងកីនក្ក្មិត្គុណវុឌ្ឍ ិល់ក្ក្មិត្បរញិ្ញ បក្ត្ជាន់ខពស់្ គហយីមួយ
ចំនួនគរៀត្ក្ត្ូវបគងកីនគុណវុឌ្ឍ ិល់ក្ក្មិត្បរញិ្ញ បក្ត្ គ ីមបបីំគពញតាមលក្ខខណឌ ស្តង់ោវជិាា ជីវៈបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀ
ន។ ពក្ងឹង  មុខងារមជឈមណឌ លស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្គូបគក្ងៀន គ ីមបែីតល់ការអភិវឌ្ឍជំនញវជិាា ជីវៈជាក្បចា។ំ 

បនតគលីក្ក្មពស់្គុណវុឌ្ឍកិ្គូបគក្ងៀនពី ១២ + ២  ល់ ១២ + ៤ និងផក្ស្ក្មួលក្មមវធិីសិ្ក្ា ១២ + ២ គ ីមបឱី្យ
កាន់ផត្សីុ្ោន ជាមួយនឹងការបណតុ េះបណ្តត លក្ក្មិត្ ១២ + ៤ / បរញិ្ញ បក្ត្ និងការែតល់ជាគក្ក្ឌ្ីត្គឆ្ព េះគៅការបគងកីនក្ក្មិត្
គុណវុឌ្ឍ។ិ 

ការផក្លមែការបណតុ េះបណ្តត ល ំបូង និង្នគៅគធវីវកិ្ក្ឹត្ការ គួរផត្រមួបញ្ចូ លការអនុវត្តការបគក្ងៀនផបបសិ្ស្ស
មជឈមណឌ ល ការគឆាីយត្បគយនឌ័្រក្នុងវធិីសាស្រស្តគរុគកាស្លយ ការគក្បីក្បាស់្បគចចក្វរិាក្នុងការបគក្ងៀន ក្រឹស្តី និងអនុវត្ត
ការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស។  

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ នយក្ោា ន
បុគគលិក្ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ នយក្ោា នព័ត៌្មានវរិា នយក្ោា នធាន
គុណភាពអប់រ ំ

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ស្ហគមន៍អឺរ ៉ាុប ធនោរអភិវឌ្ឍអាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ        ស្មត្ថភាព 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ (គគក្មាង
ផក្លមែការអប់រគំៅមធយមសិ្ក្ា) ងវកិាក្មមវធិី រីភាន ក់្ងារ
ស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិជប៉ាុន រីភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិ
ការអនតរជាត្ិកូ្គរ ៉ា 

លរធែល ៤.១  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៤.១.១៖ គោលនគោបាយស្តីពី
វរិាសាថ នគរុគកាស្លយបានបគងកីត្។ 

៤.១.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្ផែនការគោលស្តីពី         
ការអភិវឌ្ឍវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ ។ 

៤.១.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការគរៀបចំផែនរីមជឈមណឌ ល    
គរគុកាស្លយ គ ីមបផីក្បកាា យគៅជាវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ និងការគរៀបចំ
ផែនការអនុវត្ត។ 

៤.១.១(iii) ការោកំ្របគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបជីួយ ល់ ំគណីរការម្ន
ការម្នការគលីក្ក្មពស់្ស្មត្ថភាពមជឈមណឌ លគរុគកាស្លយឱ្យគៅជាវរិា
សាថ នគរុគកាស្លយ។ 

លរធែល៤.១.២៖ ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូបគក្ងៀនគៅវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ វរិា
សាថ នគរុគកាស្លយ និងមជឈមណឌ ល

៤.១.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិីគលីក្ក្មពស់្គុណ
វុឌ្ឍថិ្នន ក់្បរញិ្ញ បក្ត្ជាន់ខពស់្ និងថ្នន ក់្បរញិ្ញ បក្ត្ស្ក្មាប់ក្គូឧគរេស្គៅ    
ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ (វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ 



 

  

47 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

គរុគកាស្លយភូមិភាគ សាលាគរុគកាស្លយ
និងវកិ្ក្ឹត្ការគខត្តបានផក្ស្ក្មួល។ 

មជឈមណឌ លគរុគកាលស្យភូមិភាគ សាលាគរុគកាស្លយនិងវកិ្ក្ឹត្ការគខត្ត 
និងសាលាគរុគកាស្លយមគត្តយយមជឈមិ។ 

៤.១.២(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិីសិ្ក្ាស្ក្មាប់
ការបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការនយក្សាលា។  

៤.១.២(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិីសិ្ក្ាស្ក្មាប់  
ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូអប់រកុំ្មារតូ្ច គ ីមបគីឆាីយត្បនឹងជំនញស្ត្វត្សរ ៍     
រី២១ រមួទាងំជំនញរន់។ 

៤.១.២(iv) ការបណតុ េះបណ្តត លគ ីមបពីក្ងីក្ក្មមវធិីពគនាឿនការអប់រថំ្នន ក់្
បរញិ្ញ បក្ត្ គ ីមបគីោេះក្សាយបញ្ា ក្ងវេះក្គូបគក្ងៀន (បឋមសិ្ក្ា / មធយម
សិ្ក្ាបឋមភូមិ( ។ 

៤.១.២(v) ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត លនិងការោកំ្រការបងវឹក្ គ ីមបពីក្ងឹង    
ស្មត្ថភាពក្គូឧគរេស្គលីចំគណេះ ឹងតាមមុខវជិាា  វធិីសាស្រស្តបគក្ងៀន និង      
បគចចក្វរិាសាររូរគមនគមន៍។ 

៤.១.២(vi) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់ក្គូបគក្ងៀន
គ ីមបអីនុវត្តស្តង់ោអំណ្តនស្ក្មាប់ថ្នន ក់្រី១ រី២ និងរី៣ និងវធិីសាស្រស្ត
បគក្ងៀនងមីគលីមុខវជិាា ភាសាផខមរ គណិត្វរិា វរិាសាស្រស្តនិងភាសាបរគរស្ 
(អង់គគាស្ បារាងំ( ។ 

៤.១.២(vii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់ក្គូបគក្ងៀន  
ក្មមវធិីអប់រពំហុភាសា ស្ក្មាប់ត្ំបន់ផ លជួបការលំបាក្។  

លរធែល៤.១.៣៖ វគគបណតុ េះបណ្តត ល  
តាមក្បព័នធគក្ក្ឌ្ីត្គ ីមបគីលីក្រឹក្ចិត្ត
បុគគលិក្អប់រឱំ្យគ ីរតាមគនាងអាជីពរបស់្
ក្គូបគក្ងៀនផ លបានបគងកីត្។ 

៤.១.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំវគគបណតុ េះបណ្តត លតាម
ក្បព័នធគក្ក្ឌ្ីត្ ។ 

៤.១.៣(ii) ការែតល់ធនធាន ល់ការបគងកីត្ និងការផងទាកំ្បព័នធក្គប់ក្គង
រិននន័យ គ ីមបកី្ត់្ក្តាគក្ក្ឌ្ីត្ស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន។ 

លរធែល៤.១.៤៖ ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ
បានគលីក្ក្មពស់្ គហយីមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយភូមិភាគ និងសាលា
គរុគកាស្លយនិងវកិ្ក្ឹត្ការ បានផក្បកាា យ  
ជាគៅជាវរិាសាថ នគរុគកាស្លយផ លមាន
គុណភាពខពស្់។ 

៤.១.៤(i) ការជួយែតល់ធនធាន ល់ការអភិវឌ្ឍគហោា រចនស្មព័នធរូបវន័ត
គ ីមបគីឆាីយត្បនឹងត្ក្មូវការម្នស្តង់ោវជិាា ជីវៈក្គូបគក្ងៀន។ 

៤.១.៤(ii) ការែតល់ធនធានគ ីមបបីំ ក់្ស្មាភ របគក្ងៀន ល់មហាវរិាល័យ 
ស្ក្មាប់ការបណតុ េះបណ្តត លក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ 



 

  

48 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៤.២៖ គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀននងិក្ក្មុបបំ៉ាន នងិពនិតិ្យតាមថ្នន ក់្ក្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ  អនុវត្ត
ក្ក្បខណឌ  នងិផែនការស្ក្មមភាពអភវិឌ្ឍន៍វជិាា ជវីៈជាក្បចា ំ គោយគក្បមី៉ាូផ លរកី្បកឹ្ាគរុគកាស្លយ នងិែតល់អារភិាព ល់
សាលាគរៀនគៅត្បំន់ោច់ក្ស្ោល។ 

វសិាលភាព 

ក្ក្បខណឌ និងផែនការស្ក្មមភាពរបស់្ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ២០១៩-២០២៣ អនុវត្តចំគ េះថ្នន ក់្គរៀន និង             
ក្គូឯក្គរស្ និងនយក្សាលា។ ការអនុវត្តអភិក្ក្មជា ំណ្តក់្កាលត្ក្មូវឱ្យមានការបគងកីត្ការោិល័យក្គប់ក្គង         
ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ គ ីមបែីតល់ការផណន ំនិងការក្ត្ួត្ពិនិត្យស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្រឹស្តីម្នការតា ស់្បតូរ និងផែនការ
ស្ក្មមភាពការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ។ 

ភាពជាម្ គូម្នការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ នឹងក្ត្ូវបគងកីត្គឡងី និងសាក្លបងក្នុងចំគណ្តមសាលាគរៀន សាលា
ក្ក្មង និងក្សុ្ក្ និងក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយផ លមានការររួលសាគ ល់ការែតល់ក្មមវធិីវកិ្ក្ឹត្ការផ លគៅជិត្បំែុត្។ ស្តង់
ោវជិាា ជីវៈក្គូបគក្ងៀន និងគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនចាបំាច់ក្ត្ូវបញ្ចូ លគៅក្នុងក្មមវធិីអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាគំៅក្គប់ក្
ក្មិត្។       ការអភិវឌ្ឍស្ហគមន៍សិ្ក្ាវជិាា ជីវៈ គៅក្នុងក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ សាលាគរៀន និងសាលាក្ក្មង គ ីមបជីំរុញ
ឱ្យថ្នន ក់្គរៀន និងក្គូឯក្គរស្ និងគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនជួយោន គៅវញិគៅមក្គ ីមបផីក្លមែការអនុវត្តការបគក្ងៀន 
និងភាពជាអនក្ ឹក្ន។ំ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបុគគលិក្ នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ 
នយក្ោា នគោលនគោបាយ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នបុគគលិក្ នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ 
នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ នយក្ោា ន
អប់រកុំ្មារតូ្ច នយក្ោា នមធយមសិ្ក្ាចំគណេះរូគៅ 
នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ស្ហគមន៍អឺរ ៉ាុប ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភព
គលាក្ មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ 

(គគក្មាងផក្លមែការអប់រគំៅមធយមសិ្ក្ា) ងវកិាក្មមវធិី   
រីភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិជប៉ាុន រីភាន ក់្ងារ
ស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិកូ្គរ ៉ា ក្មមវធិីពក្ងឹងការអប់រ ំ     
ក្គូបគក្ងៀនគៅក្មពុជា  

 

លរធែល ៤.២  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៤.២.១៖ បុគគលិក្ការោិល័យ
ក្គប់ក្គងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាបំាន
ែតល់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព។ 

៤.២.១(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្ និងការែតល់ធនធានគ ីមបបីគងកីត្មូលោា ន
រិននន័យការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំការធានគុណភាព និងវ តម្នការពិនិត្យ
គឡងីវញិក្បចាឆំ្ន គំលីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ (សូ្មគមីល ៤.១.៣(ii) 
ខាងគលី(។ 

៤.២.១(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្សាង      
ស្មត្ថភាពមស្រនតីការោិល័យក្គប់ក្គងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា។ំ 



 

  

49 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

លរធែល៤.២.២៖ ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្គូបគក្ងៀន
វាយត្ម្មាការររួលសាគ ល់គុណភាពម្ន
ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀនផ ល
បានបគងកីត្គឡងី។ 

៤.២.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការបគងកីត្ក្ក្ុមក្បឹក្ា           
ក្គូបគក្ងៀន និងក្បព័នធររួលសាគ ល់ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន។ 

៤.២.២(ii) ការែតល់ធនធាន ល់ការបគងកីត្ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្គូបគក្ងៀនស្ក្មាប់
ការររួលសាគ ល់ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន។ 

លរធែល៤.២.៣៖ គណៈក្មមការ     
អភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ របស្់សាលា
គរៀនបានបគងកីត្ និង ំគណីរការ
ក្បក្បគោយ    ក្បសិ្រធភាព (គណៈ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្បធាន ក្ក្ុម
បគចចក្គរស្ ក្គូបគក្ងៀន( ។ 

 

៤.២.៣(i)  ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គលីការវាយត្ម្មាគលីត្ក្មូវការអភិវឌ្ឍ
ន៍វជិាា ជីវៈ គ ីមបែីតល់ព័ត៌្មានក្នុងការគរៀបចំស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជា
ក្បចាតំាមសាលាគរៀន។ 

៤.២.៣(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំផែនការភាពជាម្ គូ
ជាមួយវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ/អងគការគក្ៅរោា ភិបាល/ការោិល័យអប់រ ំ    
យុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ /មនេីរអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡារាជធានី គខត្ត 
គៅតាមលក្ខខណឌ ស្មក្ស្ប ឬ ូចផ លមានបញ្ា ក់្។ 

៤.២.៣(iii) ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត ល និងោកំ្រការបងវឹក្គ ីមប ីំគណីរការ   
ក្មមវធិីវកិ្ក្ឹត្ការគៅតាមសាលាក្ក្មង ឬក្ក្មិត្ខពស្់ជាងគនេះ។ 

៤.២.៣(iv) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គលីភាពជាអនក្
 ឹក្នសំាលាស្ក្មាប់គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ 

ែលស្ក្មចក្ក្មតិ្មធយម៤.៣៖ ការបណតុ េះបណ្តត លគៅនងឹក្ផនាងការងារបានពក្ងកី្គ មីបែីតលឱ់្កាស្ឱ្យក្គបូគក្ងៀនររលួ
បានគស្វាក្បកឹ្ាគរុគកាស្លយសាលាគរៀន/ បណ្តត ញោកំ្រវជិាា ជវីៈក្គបូគក្ងៀន ។ល។ (សូ្មគមលី ២.១(  

វសិាលភាព 

ការក្សាងស្មត្ថភាពក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយគឺមានភាពចាបំាច់ គ ីមបគី ីរត្ួជាអនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លគៅ
ក្ផនាងការងារ គោយគតត ត្សំ្ខាន់គលីស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាគំៅតាមសាលាគរៀន និងសាលាក្ក្មង ក្នុងភាពជា
ម្ គូជាមួយការោិល័អប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  មនេីរអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡារាជធានី គខត្ត និងម្ គូ ម្រគរៀ
ត្។ ក្នុងន័យគនេះ ត្ក្មូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍក្បព័នធក្ក្ឌ្ីត្កូ្នកាត់្ (សូ្មគមីល ៤.១.៣ ខាងគលី( និងគស្ៀវគៅផណនំ
អភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជាក្បចា។ំ 

គក្ជីស្គរសី្សាស្រសាត ចារយផ លមានស្មត្ថភាពបផនថមគ ីមបែីតល់ស្មត្ថភាពក្នុងការពក្ងីក្ក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជា
ក្បចា ំ និងែតល់ក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជាក្បចាសំ្ក្មាប់ក្គូអប់រកុំ្មារតូ្ច បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ាគលីមុខវជិាា  និង
បំណិនអារិភាពមួយចំនួន គោយគតត ត្គលីក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ ផ លជួបការលំបាក្។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត លនិងវកិ្ក្ឹត្ការ វរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ស្ហគមន៍អឺរ ៉ាុប ធនោរអភិវឌ្ឍអាសីុ្ ធនោរពិភព
គលាក្ មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ 



 

  

50 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ នយក្ោា ន
បុគគលិក្ នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ 
នយក្ោា នអប់រកុំ្មារតូ្ច នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា នយក្
ោា នមធយមសិ្ក្ាចំគណេះរូគៅ 

(គគក្មាងផក្លមែការអប់រគំៅមធយមសិ្ក្ា) ងវកិាក្មមវធិី   
រីភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិជប៉ាុន រីភាន ក់្ងារ
ស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិកូ្គរ ៉ា 

លរធែល ៤.២  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៤.៣.១៖ ស្មត្ថភាពរបស្់វរិា
សាថ នគរុគកាស្លយ គ ីមបគី ីរត្ួជាអនក្ែតល់
គស្វាវកិ្ក្ឹត្ការបានពក្ងឹង។ 

 

៤.៣.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពរបស់្វរិា
សាថ នគរុគកាស្លយ និងក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយគែសងគរៀត្ ក្នុងការែតល់      
វកិ្ក្ឹត្ការ និងការណតុ េះបណ្តត លគៅនឹងក្ផនាង។ 

៤.៣.១(ii) ការែតលធ់នធានគ ីមបឱី្យមានការគក្ជីស្គរសី្ក្គូបគក្ងៀនផ ល
មានស្មត្ថភាពបផនថម។ 

លរធែល៤.៣.២៖ ការបគងកីត្ក្បព័នធ
អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពស្ក្មាប់បុគគលិក្អប់រ ំ
(ការបណតុ េះបណ្តត លគៅនឹងក្ផនាង       
ក្មមវធិីពគនាឿន វគគបណតុ េះបណ្តត លខាី
ស្ក្មាប់អនក្ផ លមានស្ញ្ញ ប័ក្ត្(។ 

៤.៣.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការគរៀបចំគោលការណ៍     
ផណនគំោលនគោបាយស្តីពីការសិ្ក្ាក្បក្បគោយវជិាា ជីវៈ។ 

៤.៣.២(ii) ការោកំ្របគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការបគងកីត្ក្ក្ុមក្គូបងវឹក្ និង      
ក្ក្ុមផណនបំគចចក្គរស្គរុគកាស្លយតាមជំនន់។ 

លរធែល៤.៣.៣៖ ការែតល់វគគបណតុ េះ      
បណ្តត លគលីការងារ បានពក្ងីក្គោយ  
គតត ត្ការយក្ចិត្តរុក្ោក់្គលីក្សុ្ក្ផ ល
ជួបការលំបាក្។ 

 

៤.៣.៣(i) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ
ជាក្បចា/ំការបណតុ េះបណ្តត លគៅនឹងក្ផនាងស្ក្មាប់គណៈក្គប់ក្គងសាលា
គរៀន។ 

៤.៣.៣(ii) ក្មមវធិីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាសំ្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន (ក្គូ
បគក្ងៀនក្មមវធិីអប់រកុំ្មារតូ្ច/បឋមសិ្ក្ាគលីក្មមវធិីអំណ្តន/គណិត្វរិា
ថ្នន ក់្ ំបូង/ក្គូបគក្ងៀនមធយមសិ្ក្ាបឋមភូមិ( ររួលបានវកិ្ក្ឹត្ការ។ 

លរធែល៤.៣.៤៖ យនាការពិនិត្យ     
តាមោន និងវាយត្ម្មាគលីក្មមវធិីបណតុ េះ        
បណ្តត លគៅក្ផនាងការងារ បានបគងកីត្ 
និងអនុវត្ត។ 

៤.៣.៤(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយនតការពិនិត្យ
តាមោននិងវាយត្ម្មា គ ីមបឱី្យមានការររួលសាគ ល់ជាែាូវការគលីការបណតុ េះ
បណ្តត ល (ស្ញ្ញ បក្ត្ បរញិ្ញ បក្ត្ ឬអនុបណឌិ ត្( ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៤.៤៖ ភាពជាអនក្ កឹ្ននំងិក្គប់ក្គងរបស់្នយក្ក្គេឹះសាថ នគរុគកាស្លយ បានពក្ងងឹគលីការ
ក្គប់ក្គងការបគំពញការងាររបស់្ក្គឧូគរេស្ នងិតាមោនការសិ្ក្ារបស់្គរុសិ្ស្សឱ្យបានកាន់ផត្ក្បគសី្រ គោយឆាុេះបញ្ច ងំស្ត
ង់ោរវជិាា ជវីៈក្បក្បគោយគុណភាពគៅក្នុងអភបិាលក្ចិច ស្មធម៌ នងិបរោិបនន។ 

វសិាលភាព 



 

  

51 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ត្ក្មូវឱ្យមានក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គងស្ក្មាប់នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ គ ីមបឱី្យមាន
ស្មត្ថភាពក្នុងការក្គប់ក្គងក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ ក្ស្បតាមស្តង់ោអនក្ែតល់គស្វាបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន។ នយក្
ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ គួរររួលបានក្មមវធិីអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ស្មត្ថភាពជំនញគលីភាពជាអនក្ ឹក្នំ
ក្នុងការក្គប់ក្គងក្គូឧគរេស្ និងគរុសិ្ស្ស និងអនុវត្តក្ក្បខណឌ  និងផែនការស្ក្មមភាពម្នការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈក្បចាំ
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ នយក្ោា នបុគគលិក្ នយក្ោា នគោល
នគោបាយ 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ នយក្ោា ន
បុគគលិក្ នយក្ោា នផែនការ និងវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ស្ហគមន៍អឺរ ៉ាុប ធនោរអភិវឌ្ឍអាសីុ្ ធនោរពិភព
គលាក្ មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ 
(គគក្មាងផក្លមែការអប់រគំៅមធយមសិ្ក្ា( ងវកិាក្មមវធិី   
រីភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិជប៉ាុន     រីភាន ក់្ងារ
ស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិកូ្គរ ៉ា  

លរធែល ៤.៤  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៤.៤.១៖ ពក្ងឹងភាពជាអនក្
 ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គងរបស្់នយក្
ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ (រមួមានស្វ័យវាយ
ត្ម្មាក្បចាឆំ្ន កំ្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ និង
ការវាយត្ម្មាពីខាងគក្ៅ( ។ 

៤.៤.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិីភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ
និងក្គប់ក្គងស្ក្មាប់នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ។ 

៤.៤.១(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គលីភាពជាអនក្ ឹក្
ន ំនិងក្គប់ក្គងស្ក្មាប់នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ។ 

លរធែល៤.៤.២៖ ស្តង់ោអនក្ែតល់ក្មមវធិី
បណតុ េះបណ្តត លក្គបូគក្ងៀនបានគធវីរំគនីប
ក្មម និងអនុវត្ត ។ 

 

៤.៤.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគឡងីវញិ និងបគងកីន
ក្ក្មិត្ស្តង់ោអនក្ែតល់ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន និងការវាយត្ម្មា 
ស្តង់ោបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន។ 

៤.៤.២(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ស្ក្មាប់ការអនុវត្ត
ស្តង់ោក្គូឧគរេស្ និងស្តង់ោែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀនគៅ       
វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយភូមិ
ភាគ និងសាលាគរុគកាស្លយនិងវកិ្ក្ឹត្ការគខត្ត។  

លរធែល៤.៤.៣៖ បានពិនិត្យគឡងីវញិ
គលីក្បត្ិបត្ាិការរបស់្ក្គឹេះសាថ នគរុគកា     
ស្លយគខត្ា គោយគតត ត្គលីការវាយត្ម្មា
ស្មត្ថភាពស្ក្មាប់ពក្ងឹងភាពជាអនក្
 ឹក្ន ំនិងក្គប់ក្គង។ 

៤.៤.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការវាយត្ម្មាជាគរៀងទាត់្គលី
ស្តង់ោក្គូឧគរេស្។ 

៤.៤.៣(ii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្នុងការបស្រញ្ា បគយនឌ័្រស្ក្មាប់         
ការបណតុ េះបណ្តត លគរុសិ្ស្ស គណៈក្គប់ក្គង និងក្គូឧគរេស្គៅវរិាសាថ ន



 

  

52 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ជាត្ិអប់រ ំ វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយភូមិភាគ និង
មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយ បានបនត និងពក្ងីក្។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៤.៥៖ ក្មមវធិបីគងកនីស្មត្ថភាពធន ធានមនុស្ស ការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ នងិនវានុវត្តន៍គៅតាម
ក្គេឹះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាបានពក្ងងឹ។ 

វសិាលភាព 

អភិវឌ្ឍគោលនគោបាយគ ីមបឱី្យក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា អាចគក្ជីស្គរសី្ និងក្គប់ក្គងបុគគលិក្សិ្ក្ាមានគុណវុឌ្ឍ ិ និង
គុណភាពខពស់្ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព ជាផែនក្រមួម្នការពក្ងឹងការបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន។ បគងកីត្មូលនិធិជាត្ិ
ស្ក្មាប់ការក្សាវក្ជាវគៅឧត្តមសិ្ក្ា និងបគងកីត្រំនក់្រំនងកាន់ផត្រងឹមារំវាងមជឈមណឌ លសិ្ក្ាចំនួន ៣ ផ លមាន
ឧត្តមភាព ឧស្ាហក្មម និងស្ហក្ោស្។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

អគគនយក្ោា នឧត្តមសិ្ក្ា នយក្ោា នឧត្តមសិ្ក្ា 
នយក្ោា នក្សាវក្ជាវរិាសាស្រស្ត នយក្ោា ននីត្ិក្មម 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នក្សាវក្ជាវវរិាសាស្រស្ត ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា 
នយក្ោា នឧត្តមសិ្ក្ា 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ធនោរពិភពគលាក្ ងវកិាក្មមវធិ ី រីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍ      
អនតរជាត្ិស្ ុយផអត្ រីភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ
ជប៉ាុន ភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិកូ្គរ ៉ា  

លរធែល ៤.៥  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៤.៥.១៖ ស្មត្ថភាពមហាវរិាល័យ
គៅក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា(ការគក្ជីស្
គរសី្( បានពក្ងឹង។ 

 

៤.៥.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំក្បកាស្អនតរក្ក្សួ្ងស្តីពី
ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សតាមរយៈក្បព័នធនិគោជន៍គៅក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាសាធារណៈ។ 

៤.៥.១ (ii) ការែតល់ធនធានគ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ស្មត្ថភាពមហាវរិាល័យ 
និងបុគគលិក្គ ីមបរីរួលបានស្ញ្ញ បក្ត្វជិាា ជីវៈនិងក្ក្មិត្ខពស់្។ 

៤.៥.១(iii) ការែតល់ធនធានគ ីមបគីលីក្រឹក្ចិត្ត និងទាក់្ទាញធនធាន
មនុស្សផ លមានស្មត្ថភាពខពស់្ពីបរគរស្។ 

លរធែល៤.៥.២៖ ការក្គប់ក្គងធនធាន
មនុស្សគៅក្នុងក្គឹេះសាថ នឧត្ាមសិ្ក្ាសា
ធារណៈបានពក្ងឹង។ 

 

៤.៥.២(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្ និងការែតល់ធនធាន ល់ការសាក្លបង
ការអនុវត្តក្បព័នធនិគោជន៍ គ ីមបែីតល់ស្វ័យភាពស្ក្មាប់ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាសាធារណៈក្នុងការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស។ 

៤.៥.២(ii) ការែតល់ធនធានគ ីមបពីក្ងីក្ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សគៅ
ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាសាធាណៈ។ 



 

  

53 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

លរធែល៤.៥.៣៖ ការបគងកីត្
មជឈមណឌ លឧត្តមភាពស្ក្មាប់ការសិ្ក្ា
ក្សាវក្ជាវ គៅក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាផ ល
មានស្កាត នុពលោ៉ា ងត្ិច ៣ ។ 

 

៤.៥.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្បាង់គោលក្មាប់ភាពជាម្ 
គូរវាងក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា និងស្ហក្ោស្ និងឧស្ាហក្មម។ 

៤.៥.៣(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍគោលការណ៍ផណនគំលី
ការវាយត្ម្មាមជឈមណឌ លឧត្តមភាព។ 

៤.៥.៣(iii) ការែតល់ធនធានគ ីមបបីគងកីត្មជឈមណឌ លឧត្តមភាពចំនួន ៣ ។ 

លរធែល៤.៥.៤៖ ស្មត្ថភាពក្សាវក្ជាវ 
និងនននុវត្តន៍គៅក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា
បានគលីក្ក្មពស់្។ 

៤.៥.៤(i) ការែតល់ធនធានគ ីមបបីគងកីត្មូលនិធិជាត្ិស្ក្មាប់ការក្សាវក្ជាវ 
និងនននុវត្តន៍ក្នុងឧត្តមសិ្ក្ា។ 

៤.៥.៤ (ii) ការែតល់ធនធានគ ីមបោីកំ្រ ល់ការបណតុ េះបណ្តត លការងារគៅ
នឹងក្ផនាងគលីជំនញក្សាវក្ជាវ និងនននុវត្តន៍គៅតាមក្គឹេះសាថ នឧត្តម   
សិ្ក្ា។ 

៤.៥.៤ (iii) ការែតល់ធនធានគ ីមបបីគងកីត្ និងោកំ្រគវរិកាស្ក្មាប់អនក្ក្សាវ
ក្ជាវ។ 

៤.៥.៤ (iv)  ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបជីួយ ល់ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍរិនន នុបបវត្តិផ លបានររួលសាគ ល់/តាមលំោប់លំគោយ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៤.៦៖ បុគគលិក្អប់រគំៅក្គប់ក្ក្មតិ្ររលួបានឱ្កាស្សិ្ក្ាងមីៗ  តាមរយៈការបណតុ េះបណ្តត ល 
តាមគអឡចិក្ត្នូកិ្គ មីបអីភវិឌ្ឍជនំញវជិាា ជវីៈជាក្បចា។ំ 

វសិាលភាព 

ក្សាងលិខិត្បរោា នគត្ិយុត្តគ ីមបឱី្យការែតល់គស្វាបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្មានការររួលសាគ ល់ និងជា 
“ក្បព័នធគក្ក្ឌ្ីត្” ផ លអាចររួលយក្បាន។ បគងកីត្ “ក្បព័នធគក្ក្ឌ្ីត្” ស្ក្មាប់ការចូលរមួគៅក្នុងវគគវកិ្ក្ឹត្ការ (ផែនការ
ស្ក្មមភាពគោលនគោបាយក្គូបគក្ងៀន៦.១.៣)។ 

ការបគងកីត្ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្ និងការអភិវឌ្ឍខាឹមសារឌ្ីជីងលផ លមានគុណភាពខពស់្គ ីមបែីតល់  
វគគបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្ ល់បុគគលិក្អប់រកំ្គប់ក្ក្មិត្។ 

បុគគលិក្អប់រកំ្ត្ូវមានចំគណេះ ឹងគលីការគក្បីក្បាស់្បគចចក្វរិាសារគមនគមន៍ គ ីមបរីរួលយក្រគបៀបគរៀនងមី និងគលីក្
ក្មពស់្វជិាា ជីវៈការងារតាមរយៈគស្វាបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន អនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត ល 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី គគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យអប់រមំធយមសិ្ក្ា
រុត្ិយភូមិរី២ រីភាន ក់្ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិកូ្គរ ៉ា
មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព        
អងគការយូគណស្កូ 



 

  

54 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ 
នយក្ោា នជំនញ អនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លគែសងគរៀត្ 

លរធែល ៤.៦  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៤.៦.១៖ លិខិត្បរោា នគត្ិ
យុត្ត និងគស្ចក្តីផណនសំ្តីពីការររួល
សាគ ល់ការបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូ
និក្បានបគងកីត្គឡងី។ 

៤.៦.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការបគងកីត្លិខិត្បរោា នគត្ិយុត្ត 
និងគោលការណ៍ផណនគំ ីមបអីនុញ្ញ ត្ឱ្យគស្វាបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិ
ក្ត្ូនិក្មានការររួលសាគ ល់ និងជា “ក្បព័នធគក្ក្ឌ្ីត្” ផ លអាចររួលយក្បាន។ 

៤.៦.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបជីួយ ល់ ំគណីរ
ការម្នការររួលសាគ ល់គស្វាបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្។ 

លរធែល៤.៦.២៖ ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល 
តាមគអឡចិក្ត្ូនិក្ និងខាឹមសារគមគរៀន
ផ លមានគុណភាពខពស់្បានបគងកីត្និង
ោក់្ឱ្យ ំគណីរការ 

៤.៦.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិី        
និងវគគបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡកិ្ក្ត្ូនិក្ផ លអាចចូលគៅគក្បីក្បាស់្បាន
រូលំរូលាយ និងខាឹមសារមានគុណភាព ។ 

៤.៦.២(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបឱី្យនយក្ោា ន     
បគចចក្វរិាព័ត៌្មាន ែតល់គស្វាគលីការអភិវឌ្ឍខាឹមសារឌ្ីជីងលស្ក្មាប់អនក្     
ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លទាងំអស់្។ 

៤.៦.២(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបជីួយ ល់នយក្
ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងអនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លគលីការអភិវឌ្ឍ     
ខាឹមសារឌ្ីជីងលផ លមានគុណភាពខពស់្គ ីមបគីក្បីក្បាស់្ជាមួយវគគបណតុ េះ   
បណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្។ 

៤.៦.២(iv) ការែតល់ធនធាន និងការបណតុ េះបណ្តត ល/ការបងវឹក្ស្ក្មាប់  
ការអនុវត្តវគគបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្គៅក្គប់ក្ក្មិត្អប់រ។ំ 

លរធែល៤.៦.៣៖ ស្មត្ថភាពរបស្់
នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន អនក្ែតល់
ការបណតុ េះបណ្តត ល និងបុគគលិក្អប់របំាន
គលីក្ក្មពស់្។ 

៤.៦.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបោីកំ្រ ល់នយក្
ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន បគងកីត្ក្បព័នធែេុក្ក្មមវធិីគលីអនឡាញ(Cloud 
Web Hosting Management) ស្ក្មាប់ការអនុវត្តក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល 
តាមគអឡចិក្ត្ូនិក្។ 

៤.៦.៣(ii) ការែតល់ធនធាន និងការបណតុ េះបណ្តត ល/ការបងវឹក្ស្ក្មាប់
ក្គប់ក្គង និងអនុវត្តការែតល់វគគបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្គៅក្គប់
ក្ក្មិត្អប់រ។ំ 

៤.៦.៣(iii) ការែតល់ធនធានបគចចក្គរស្ និងការបណតុ េះបណ្តត ល ល់
បុគគលិក្អប់រសំ្ក្មាប់ក្មមវធិីបគចចក្វរិាសារគមនគមន៍ គ ីមបរីរួលយក្
រគបៀបគរៀនងមី។ 
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៤.៦.៣(iv) ការែតល់ធនធានថ្នន ក់្គរៀនតាមគអឡកិ្ក្ត្ូនិក្ផ លមានស្តង់ោ
ក្ក្មិត្មូលោា ន ល់សាថ ប័នអប់រសំ្ក្មាប់ការអនុវត្តគស្វាបណតុ េះបណ្តត ល 
និងការសិ្ក្ាតាមគអឡចិក្ត្ូនិក្។  

៣.១.៥.ែលសគព្ម្ចទ៥ី៖ ការព្គប់ព្គងតាម្សាលាគរៀនកាន់ផតមានព្បសទិធភារគៅរព្ម្ិត
សាលាគរៀនអាចែតលន់វូគសវាព្បរបគោយគណុភារ និងបរោិបននរព្ម្ិតែពស ់

ែលស្គក្មចរ៥ី៖ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនមានក្បសិ្រធភិាពគៅក្ក្មតិ្សាលាគរៀនែតល់នូវគស្វាអប់រកំ្បក្បគោយគុណ
ភាព នងិបរោិបនន។ 

ក្បព័នធគៅសាលាគរៀន បានពក្ងឹងតាមរយៈការ ឹក្នរំបស់្គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងមស្រនតីការោិល័យអប់រ ំយុវជន 
និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  គ ីមបគីលីក្មពស់្ការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនគរៀបចំផែនការ និង        
ពិនិត្យតាមោនគលីការែតល់គស្វាអប់រកំ្បក្បគោយស្មធម៌។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម   

៥.១ ក្បព័នធក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន បានពក្ងឹងគ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ក្បសិ្រធភាព និងគណគនយយភាពរបស់្គណៈក្គប់ក្គង
សាលាគរៀននិងមស្រនតីអប់រគំៅក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ ។ 

៥.២ គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសា លាគរៀន និងស្ហគមន៍ កាន់ផត្មានគណគនយយភាពចំគ េះការផក្លមែការបំគពញ
ការងាររបស់្សាលាគរៀន និងលរធែលម្នការសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្ស។ 

៥.៣ ការែតល់ជគក្មីស្ក្មមវធិីសិ្ក្ាគែសងៗមានគុណភាពខពស់្ក្បក្បគោយស្មធម៌ និងបរោិបនន និងការពក្ងឹងភាពជា
អនក្ ឹក្នសំ្ក្មាប់យុវជន ក្ក្ុមងាយរងគក្ោេះនិងជួបការលំបាក្ សាលាអប់រពំិគស្ស្ និងកុ្មារគៅគក្ៅសាលា។ 

៥.៤ ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡានិងម្ គូមានស្មត្ថភាពក្នុងការផក្លមែការែតល់គស្វាអប់រគំៅក្ក្មិត្ ំបូងៗគៅបឋម
សិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ាក្នុងស្ហគមន៍ផ លមានកុ្មារជួបការលំបាក្ និងគៅគក្ៅគស្វាអប់រ ំ ក្បក្បគោយសុ្វត្ថិភាព និង
គុណភាព។ 

៥.៥ គហោា រចនស្មព័នធ ក្ត្ូវបានផក្លមែ និងគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងមស្រនតីអប់រកំ្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ   បានពក្ងឹង
ស្មត្ថភាពក្នុងការបគងកីត្គំនិត្ែតួចគែតីមងមីៗស្ក្មាប់ការសិ្ក្ាតាមក្បព័នធគអឡចិក្ត្ូនិក្។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៥.១៖ ក្បព័នធក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន បានពក្ងងឹគ មីបគីលីក្ក្មពស់្ក្បសិ្រធភាព នងិគណគនយយ
ភាពរបស់្គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀននងិមស្រនតអីប់រគំៅក្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ ។ 

 

វសិាលភាព 

ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាបានអនុម័ត្ផែនការអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនឆ្ន  ំ ២០១៩-២០២៣ 
មានគោលបំណងក្សាងស្មត្ថភាពអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនគៅក្ក្មិត្អប់រកុំ្មារតូ្ច បឋមសិ្ក្ា និងមធយម
សិ្ក្ា    តាមរយៈ (i) ការបណតុ េះបណ្តត លពីការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និង (ii) ការចុេះជួយផណន ំនិងបងវឹក្ ល់គណៈ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀនគលីការអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព ។ គរៀបចំផែនការអារិភាព ល់
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ក្ស្ុក្ផ លជួបការលំបាក្ ឧទាហរណ៍ ក្ស្ុក្ផ លមានអក្តាម្នការសិ្ក្ាទាប ការគបាេះបង់ការសិ្ក្ា ក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ខពស្ ់និង     
អក្តាបញ្ច ប់ការសិ្ក្ាទាប ស្ក្មាប់សាលាគរៀនគៅត្ំបន់ជនបរ និងត្ំបន់ផ លជួបការលំបាក្។ 

ក្ញ្ច ប់បណតុ េះបណ្តត លការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន ផ លបានផក្លមែ និងគធវីសុ្ខ ុមនីយក្មមស្ក្មាប់នយក្
សាលាបឋមសិ្ក្ា បានបគងកីត្គឡងីតាមរយៈមូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព។ គទាេះោ៉ា ងណ្តក៏្
គោយ គៅផត្មានត្ក្មូវការស្ក្មាប់នយក្ោា ន ភាន ក់្ងារ និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស្់ គ ីមបតី្ក្មឹម និងស្ក្មបស្ក្មួល
ក្ញ្ច ប់បណតុ េះបណ្តត ល និងអភិក្ក្ម ក្ស្បតាម ំគណីរការការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនផ លបានអនុម័ត្គោយក្ក្ស្ួង ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

អគគនយក្ោា នអប់រ ំ

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នអប់រកុំ្មារតូ្ច នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា  នយក្
ោា នមធយមសិ្ក្ា នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ 
សាក្លវរិាល័យភូមិនេភនំគពញ មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយ
ភូមិភាគ វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាព ធនោរអភិវឌ្ឍអាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ អងគការ
យូនីគស្ហវ (មូលនិធិរបស់្ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគមន៍( 

លរធែល ៥.១  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៥.១.១៖ ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល
គៅនឹងក្ផនាងស្ក្មាប់ោកំ្រ ល់អនក្
ក្បឹក្ាបគចចក្គរស្ថ្នន ក់្ជាត្ិ រាជធានី គខត្ត 
និងក្ក្ុង ក្សុ្ក្ខណឌ  ស្ក្មាប់ស្ក្មមភាព
ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

៥.១.១(i) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបអីភិវឌ្ឍនិង        
ែតល់ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លគៅនឹងក្ផនាង ល់អនក្ក្បឹក្ាបគចចក្គរស្ថ្នន ក់្
ជាត្ិ គខត្ត និងក្ស្ុក្ស្ក្មាប់ស្ក្មមភាពការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន ។ 

លរធែល៥.១.២៖ ការអនុវត្តស្តង់ោ
សាលាមគត្តយយសិ្ក្ា បឋមសិ្ក្ា និង
មធយមសិ្ក្ាបានពក្ងឹង តាមរយៈការបណតុ េះ 
បណ្តត ល និងការក្បឹក្ាបគចចក្គរស្អំពី
ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន ល់នយក្
សាលា មគត្តយយសិ្ក្ា បឋមសិ្ក្ា និង
មធយមសិ្ក្ា។ 

៥.១.២(i) ការបណតុ េះបណ្តត លនិងការោកំ្រការបងវឹក្ក្នុងការក្សាង      
ស្មត្ថភាពរបស់្ក្គូបគងាគ លថ្នន ក់្ជាត្ិ គ ីមបធីានឱ្យមានស្មត្ថភាពគពញ
គលញក្នុងការែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

៥.១.២(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្សាង      
ស្មត្ថភាពមនេីរអប់រគំខត្ត និងការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ ។ 

៥.១.២(iii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្អំពីការក្គប់ក្គង
តាមសាលាគរៀន ស្ក្មាប់គណៈក្គប់ក្គងមគត្តយយសិ្ក្ា បឋមសិ្ក្ា និង
មធយមសិ្ក្ាសាធារណៈ និងបុគគលិក្ររួលបនេុក្ការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ 



 

  

57 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

៥.១.២(iv) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់គធវីស្មាហរណក្មមការ
ក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនគៅក្នុងក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូគៅមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយ និងវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ។ 

លរធែល៥.១.៣៖ អភិក្ក្មការក្គប់ក្គង
តាមសាលាគរៀន បានពក្ងឹងគៅក្ក្មិត្      
មគត្តយយសិ្ក្ា បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ា 
ក្ស្បតាមផែនការអនុវត្តការក្គប់ក្គង
តាមសាលាគរៀនរយៈគពល ៥ ឆ្ន ។ំ 

៥.១.៣(i) ការោកំ្រការបងវឹក្ និងការក្បឹក្ាបគចចក្គរស្ ល់បុគគលិក្
ររួលបនេុក្ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

៥.១.៣(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់គណៈក្គប់ក្គង
សាលាមគត្តយយ បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ាគោលគៅទាងំអស់្ គលីការ
គរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍសាលាគរៀនផ លមានគុណភាពលែ និងមានស្តង់ោ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៥.២៖ គណក្មមការក្គប់ក្គងសា លាគរៀន នងិស្ហគមន៍ កាន់ផត្មានគណគនយយភាពចគំ េះការ
ផក្លមែការបគំពញការងាររបស់្សាលាគរៀន នងិលរធែលម្នការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស។ 

វសិាលភាព 

គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន មានត្ួនរីសំ្ខាន់ក្នុងការោកំ្រគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងជំរុញឱ្យគណៈ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀនររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះលរធែលបំគពញការងាររបស្់សាលាគរៀន។ គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន 
ទាមទារឱ្យមានការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រគៅក្ផនាងគលីការក្គប់ក្គងាតាមសាលាគរៀន ជាពិគស្ស្ការក្សាង
ផែនការអភិវឌ្ឍសាលាគរៀនផ លមានស្តង់ោ។ 

គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀននឹងជួយក្នុងការគរៀបចំ អនុវត្ត និងពិនិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាពម្នផែនការអភិវឌ្ឍសាលា
គរៀន។ គក្ៅពីគនេះ ជួយគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនឱ្យមានវធិានការផក្លមែវត្តមានសិ្ស្ស និងរក្ាសិ្ស្សឱ្យគៅគង់វងសគៅ
ក្ក្មិត្មធយមសិ្ក្ា ជាពិគស្ស្ស្ក្មាប់ក្ក្ុមផ លជួបការលំបាក្ រមួទាងំបគងកីនការចូលរមួរបស់្គណៈក្មមការក្គប់ក្គង
សាលាគរៀនក្នុងការតាមោនវត្តមាន និងការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស។ 

គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន នឹងជួយផក្លមែត្មាា ភាពងវកិាតាមរយៈការគធវីរបាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពរបស់្
សាលាគរៀន និងការចំណ្តយងវកិាក្មមវធិីបញ្ាូ នគៅការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

អគគនយក្ោា នអប់រ ំ

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នអប់រកុំ្មារតូ្ច នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា នយក្
ោា នមធយមសិ្ក្ា  នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ
សាក្លវរិាល័យភូមិនេភនំគពញ មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយ
ភូមិភាគ វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាព ធនោរអភិវឌ្ឍអាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ អងគការ
យូនីគស្ហវ (មូលនិធិរបស់្ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគមន៍( 

លរធែល ៥.២  ស្ក្មមភាពស្ខំាន់ៗ 



 

  

58 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

លរធែល៥.២.១៖ ការបគងកីត្គណៈក្មម
ការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន 

៥.២.១(i) ការោផំែនក្ក្របគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា
ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុម័ត្នូវលក្ខខណឌ គោងការងារស្ក្មាប់គណៈក្មមការ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀន រមួទាងំត្ួនរីគៅក្នុងការពិនិត្យតាមោន និងែតល់
ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ពីការពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្គរៀន និងសាលាគរៀន។ 

៥.២.១(ii) ការោកំ្របគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងអនុម័ត្គស្ៀវគៅ
ផណនកំ្បត្ិបត្តិស្តីពី ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន ផ លគលីក្រឹក្ចិត្តឪពុក្
មាត យ ស្មាជិក្ស្ហគមន៍ និងអាជាា ធរមូលោា នក្នុងការបគងកីត្គណៈ       
ក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ 

៥.២.១(iii) ការបណតុ េះបណ្តត ល ល់ស្មាជិក្គណៈក្មមការក្គប់ក្គង
សាលាគរៀនស្ក្មាប់ែសពវែាយគោលនគោបាយការក្គប់ក្គងតាមសាលា
គរៀន ល់ស្ហគមន៍ និងអាជាា ធរមូលោា ន។ 

៥.២.១(iv) ការបណតុ េះបណ្តត លគៅក្ផនាងការងារ និងការោកំ្រការបងវឹក្
 ល់គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀនពីការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

លរធែល៥.២.២៖ គណៈក្មមការ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ោកំ្រ ល់នយក្
សាលាគរៀន គ ីមបគីក្ៀរគរធនធានបផនថម
ស្ក្មាប់ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍសាលា
គរៀន។ 

៥.២.២(i) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់គណៈក្មមការ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀនស្តីពី ការគក្ៀរគរធនធានពីស្ហគមន៍ មាច ស់្ជំនួយ និង
ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

៥.២.២(ii) ធនធានផ លបានគក្ៀរគរគោយគណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលា
គរៀន និងស្ហគមន៍មូលោា ន (ធនធានបផនថម(។   

លរធែល៥.២.៣៖ គណៈក្មមការ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀនោកំ្រ ល់ការោិល័យ 
អប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
ក្នុងការជំរុញឱ្យនយក្សាលាមានការ
ររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះការបំគពញការងារ
សាលាគរៀន។ 

៥.២.៣(i) ការោកំ្រការបងវឹក្ ល់នយក្សាលាគ ីមបសី្ក្មបស្ក្មួលជា 
មួយគណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្នុងការគរៀបចំផែនការយុរធសាស្រស្ត 
អភិវឌ្ឍសាលាគរៀនរយៈគពល ៥ ឆ្ន រំកំ្ិល និងផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន ។ំ 

៥.២.៣(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ លគ់ណៈក្មមការ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀន គ ីមបពីិនិត្យគមីលគលីរបាយការណ៍វាយត្ម្មា ការបំគពញ
ការងារសាលាគរៀនគធៀបគៅនឹងស្តង់ោក្បសិ្រធភាពសាលាគរៀន និងរបាយ
ការណ៍គៅការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ ។ 

លរធែល៥.៣៖ ការែតល់ជគក្មសី្ក្មមវធិសិី្ក្ាគែសងៗមានគុណភាពខពស់្ក្បក្បគោយស្មធម៌ នងិបរោិបនន នងិ          ការ
ពក្ងងឹភាពជាអនក្ កឹ្នសំ្ក្មាប់យុវជន ក្ក្មុងាយរងគក្ោេះនងិជបួការលំបាក្ សាលាអប់រពំគិស្ស្ នងិកុ្មារគៅគក្ៅសា
លា។ 

វសិាលភាព 



 

  

59 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ពក្ងឹងយនតការស្ក្មបស្ក្មួលក្ក្ុមក្បឹក្ាជាត្ិស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍យុវជនគៅតាមក្ក្ស្ួង សាថ ប័ន និងថ្នន ក់្គក្កាមជា
ត្ិ។ ពក្ងឹងក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លជំនញរន់ ស្ហក្គិនភាព និងបគចចក្គរស្ ល់យុវជន និងបគងកីនការចូលរមួរបស់្យុវ
ជនក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ហគមន៍ និងស្ងគម។ 

ផណនកំ្មមវធិីក្បឹក្ាគោបល់គៅសាលាគរៀន និងក្បព័នធរលឹំក្ជាមុន គ ីមបកីាត់្បនថយហានិភ័យម្នការគបាេះបង់
ការសិ្ក្ាគៅក្ក្មិត្មធយមសិ្ក្ា។ បគងកីនចំនួនសិ្ស្សអក្ខរក្មម និងបគងកីនលរធភាពររួលបានក្មមវធិីអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 
ស្ក្មាប់កុ្មារ និងយុវជនគក្ៅសាលា ក៏្ ូចជាែតល់លរធភាពររួលបានគស្វាអប់រគំក្ៅក្បព័នធ គពញគលញគៅក្នុងក្ក្ប
ខណឌ ម្នការសិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្ ចំគណេះ ឹង ជំនញ និងឥរោិបង។ 

ោកំ្រ ល់ការអនុវត្តផែនការស្ក្មមភាពស្តីពីអប់របំរោិបនន២០១៩-២០២៣ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍក្ក្បខណឌ  
និង        យនតការគត្ិយុត្ត ក្ិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរក្ក្សួ្ង គ ីមបកី្ំណត់្អត្តស្ញ្ញ ណ ំបូង និងែតល់លរធភាពររួល
បានការអប់រកំ្បក្បគោយគុណភាព និងស្មធម៌ ជាពិគស្ស្ស្ក្មាប់គក្មងក្សី្ និងស្រស្តី។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

អគគនយក្ោា នអប់រ ំអគគនយក្ោា នយុវជន 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នអប់រពំិគស្ស្ វរិាសាថ នជាត្ិអប់រពំិគស្ស្ 
នយក្ោា នអភិវឌ្ឍន៍យុវជន នយក្ោា នអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាព ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ អងគការ
យូនីគស្ហវ (មូលនិធិរបស់្ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគមន៍( 

លរធែល ៥.៣  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៥.៣.៣.១៖ ពក្ងឹងស្មត្ថភាព
សាថ ប័នស្ក្មាប់ការអនុវត្តក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍
យុវជន។ 

៥.៣.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគឡងីវញិ និងបគងកីត្       
ឯក្សារ និងក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្តទាក់្រងនឹងស្ក្មមភាព និងក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍     
យុវជន។ 

៥.៣.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីិនិត្យគឡងីវញិ និងផក្ស្ក្មួល
ផែនការស្ក្មមភាពជាត្ិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនក្មពុជា និងឯក្សារបគចចក្ 
គរស្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន។ 

៥.៣.១(iii) ការោកំ្រការបងវឹក្ និងការក្បឹក្ាផណន ំគ ីមបកី្សាងស្មត្ថភាព
សាថ ប័នរបស្់គលខាធិការោា នក្ក្ុមក្បឹក្ាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ។ 

លរធែល៥.៣.២៖ ពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នំ
យុវជនតាមរយៈការគធវីបចចុបបននភាព និង
អនុវត្តផែនការស្ក្មមភាពជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍
យុវជនឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣។ 

៥.៣.២(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការគធវីបចចុបបននភាពផែនការ   
ស្ក្មមភាពជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍យុវជន។ 

៥.៣.២(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ស្ក្មាប់ការបគងកីត្
ក្ក្ុមក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនតាមក្ក្ស្ួង-សាថ ប័ន។ 
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៥.៣.២(iii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ស្ក្មាប់ការបគងកីត្
និងបណតុ េះបណ្តត លក្ក្ុមក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរាជធានី គខត្ត។ 

៥.៣.២(iv) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់យុវក្មមក្រគលី
ការក្គប់ក្គងគគក្មាង។ 

៥.៣.២(v( ការែតលធ់នធានស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ការបំ ក់្បរកិាខ រ និង      
ការជួស្ជុលមជឈមណឌ លយុវជន។ 

លរធែល៥.៣.៣៖ ក្មមវធិីបំណិនជីវតិ្
និងជំនញរន់ និងក្មមវធិកី្បឹក្ាគោបល់
ការអប់របំគចចក្គរស្គៅមធយមសិ្ក្ាបាន
ពក្ងីក្ និងក្បព័នធរលឹំក្ជាមុនស្ក្មាប់   
ការគបាេះបង់ការសិ្ក្ា បានបគងកីត្គឡងី។ 

៥.៣.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំក្បព័នធរលឹំក្ជាមុន និង
គោលនគោបាយស្តីពី ការែតល់ក្បឹក្ាគោបល់គៅតាមសាលាគរៀនស្ក្មាប់
អនក្ផ លងាយគបាេះបង់ការសិ្ក្ា។ 

៥.៣.៣(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្គោលការណ៍ផណន ំ     
ស្តីពីការអនុវត្តក្មមវធិីបំណិនជីវតិ្ និងក្មមវធិីអប់រជំំនញរន់គៅមធយម
សិ្ក្ាបឋមភូមិ។ 

៥.៣.៣(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបបីគងកីត្គគហរំព័រ
ក្បឹក្ាគោបល់អាជីព។ 

៥.៣.៣(iv) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្នុងការក្សាងស្មត្ថភាពក្គូបគក្ងៀន 
គ ីមបអីនុវត្តក្មមវធិីបំណិនជីវតិ្និងជំនញរន់ ក្បព័នធរលឹំក្ជាមុន និងែតល់
ការក្បឹក្ាអាជីពកាន់ផត្រូលំរូលាយ។ 

៥.៣.៣(v) ការោកំ្រធនធានស្ក្មាប់បនេប់ពិគក្ោេះគោបល់អាជីពគៅ
សាលាមធយមសិ្ក្ា។ 

៥.៣.៣(vi) ការោកំ្រធនធានស្ក្មាប់គស្វាក្បឹក្ាអាជីព និងោកំ្រការងារ
 ល់យុវជន ជាពិគស្ស្គតត ត្គលីសិ្ស្សក្សី្ អនក្សិ្ក្ាផ លមានត្ក្មូវការ
អប់រពំិគស្ស្ និងយុវជនមានពិការភាព។  

លរធែល៥.៣.៤៖ បានបគងកីនលរធភាព
ម្នការររួលបានគស្វាក្មមវធិីអប់រគំក្ៅ
ក្បព័នធក្បក្បគោយបរោិបនន និងស្មធម៌
ស្ក្មាប់កុ្មារ និងយុវជនគៅគក្ៅសាលា។ 

៥.៣.៤(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីធវីការវាយត្ម្មាគលីត្ក្មូវការ
ស្មត្ថភាពរបស់្បុគគលិក្គៅក្នុងអនុវស័ិ្យការអប់រគំក្ៅក្បព័នធ។ 

៥.៣.៤(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្គស្ៀវគៅផណនសំ្ំខាន់ៗ
ស្ក្មាប់បណតុ េះបណ្តត លបុគគលិក្អប់រគំក្ៅក្បព័នធ។ 

៥.៣.៤(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិីអក្ខរក្មមឌ្ីជីងល 
និងក្មមវធិីស្ហក្គិនភាព។ 



 

  

61 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

៥.៣.៤(iv) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់ក្គូក្ិចចស្នា
អប់រគំក្ៅក្បព័នធគៅសាលាគរុគកាស្លយនិងវកិ្ក្ឹត្ការគខត្ត និងមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយភូមិភាគ។ 

៥.៣.៤(v) ការបណតុ េះបណ្តត លស្ក្មាប់ក្គូបគងាគ លស្តីពីវធិីសាស្រស្តការអនុវត្ត
ការត្ក្មង់រិស្ និងក្មមសិ្ក្ា។ 

៥.៣.៤(vi) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបអីភិវឌ្ឍ    
ស្មត្ថភាពរបស់្បុគគលិក្អប់រគំក្ៅក្បព័នធគៅក្គប់ក្ក្មិត្គលីការតាមោន 
និងវាយត្ម្មាក្នុងការអនុវត្តក្មមវធិីអប់រគំក្ៅក្បព័នធ។  

៥.៣.៤(vii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបពីក្ងឹងនិងពក្ងីក្វសិាលភាពមជឈមណឌ ល
សិ្ក្ាស្ហគមន៍ផ លក្ត្ូវផក្បកាា យជាមជឈមណឌ លសិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្។ 

លរធែល៥.៣.៥៖ វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ
ពិគស្ស្បានពក្ងឹង។ 

 

៥.៣.៥(i) ការោកំ្រធនធានស្ក្មាប់ការបគងកីត្នយក្ោា នក្សាវក្ជាវ 
(ពិការផភនក្ និងគងាង់( គៅវរិាសាថ នវរិាសាថ នជាត្ិអប់រពំិគស្ស្។ 

៥.៣.៥(ii) ការោកំ្រធនធានស្ក្មាប់ការបគងកីត្មជឈមណឌ លធនធានគៅ
តាមវរិាល័យអប់រពំិគស្ស្ទាងំ៥ ។   

លរធែល៥.៣.៦៖ ផែនការស្ក្មមភាពស្តី
ពីការអប់ររំមួបរោិបនន ២០១៩-២០២៣ 
បានអនុវត្ត។ 

៥.៣.៦(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងគក្បីក្បាស់្ឧបក្រណ៍
ពិនិត្យគមីល គ ីមបកី្ំណត់្អត្តស្ញ្ញ ណសិ្ស្សផ លមានត្ក្មូវការអប់រ ំ
ពិគស្ស្ គោយស្ហការជាមួយក្ក្ស្ួងសាថ ប័ន ក់្ព័នធ។  

៥.៣.៦(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិីសិ្ក្ាស្ក្មាប់
វរិាល័យអប់រពំិគស្ស្ និងែតល់ការត្ក្មង់រិស្ ល់ក្គូបគក្ងៀនគៅវរិាល័យ
អប់រពំិគស្ស្។ 

៥.៣.៦(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្មមវធិីសិ្ក្ា
ស្ក្មាប់ក្មមវធិីអប់រពំហុភាសា និងការបណតុ េះបណ្តត ល ល់ក្គូបគក្ងៀន
សាលាបឋម និងមគត្តយយសិ្ក្ាគលីការអប់រពំហុភាសា។ 

៥.៣.៦(iv) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់ក្គូបគក្ងៀន 
អាជាា ធរមូលោា ន និងស្ហគមន៍អំពីរគបៀបគក្បីឧបក្រណ៍វាយត្ម្មា។ 

៥.៣.៦(v) ការអភិវឌ្ឍក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គលី   
វធិីសាស្រស្តបគក្ងៀនផ លមានភាពរន់ភាន់ស្ក្មាប់បគក្ងៀនអនក្សិ្ក្ាផ ល
មានត្ក្មូវការពិគស្ស្។ 

៥.៣.៦(vi) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាពក្គូបគក្ងៀនគៅវរិាល័យអប់រពំិគស្ស្គលីមុខវជិាា ស្ងគម និងវរិា
សាស្រស្ត។ 



 

  

62 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

៥.៣.៦(vii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់ក្គូបគក្ងៀន
គៅសាលាមគត្តយយ បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ាស្តីពីការអប់របំរោិបនន។ 

លរធែល៥.៤៖ ក្ក្ស្ងួអប់រ ំ យុវជន នងិក្ឡីានងិម្ គូមានស្មត្ថភាពក្នុងការផក្លមែការែតល់គស្វាអប់រគំៅក្ក្មតិ្ បូំងៗ
គៅបឋមសិ្ក្ា នងិមធយមសិ្ក្ាក្នុងស្ហគមន៍ផ លមានកុ្មារជបួការលំបាក្ នងិគៅគក្ៅគស្វាអប់រកំ្បក្បគោយ     សុ្វត្ថិ
ភាព នងិគុណភាព។ 

វសិាលភាព 

បគងកីនលរធភាពររួលបានគស្វាអប់រកុំ្មារតូ្ចស្ក្មាប់កុ្មារគៅត្ំបន់ជនបរ កុ្មារជួបការលំបាក្ និងកុ្មារមក្ពី
ក្គួសារក្ក្ីក្ក្។ ផក្លមែគហោា រចនស្មព័នធ និងស្មាភ ររូបវន័តស្ក្មាប់សាលាបឋមសិ្ក្ា ជាពិគស្ស្ស្ក្មាប់សាលាគរៀនមិន
ក្គប់ក្ក្មិត្ថ្នន ក់្ និងជួបការលំបាក្ និងបនតសាងស្ង់សាលាគរៀនផ លគៅជិត្ែេេះរបស់្សិ្ស្ស។ 

ែតល់អាហារូបក្រណ៍ស្ក្មាប់សិ្ស្សពូផក្ សិ្ស្សមក្ពីក្គួសារក្ក្ីក្ក្ និងសិ្ស្សមានពិការភាព។ ពក្ងឹងក្មមវធិីែតល់
អាហារតាមសាលាគរៀនគ ីមបធីាននិរនតរភាព។ គធវីការសិ្ក្ាអំពីផែនរីសិ្ក្ា និងអនុវត្តការពក្ងីក្ក្មមវធិីអប់រពំហុភាសា
គៅក្នុងសាលាមគត្តយយសិ្ក្ាស្ហគមន៍ស្ក្មាប់កុ្មារជនជាត្ិគ ីម។ 

ពិនិត្យគឡងីវញិនូវគោលនគោបាយ និងផែនការស្ក្មមភាពសាលាគរៀនកុ្មារគមក្ត្ីក្នុងបរបិរគោលគៅអភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ គោយពក្ងឹងក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  និងសាលាក្ក្មង។ បគងកីត្
គោលនគោបាយស្តីពីការគធវីចំគណ្តលសុ្វត្ថិភាពកុ្មារឆ្ន  ំ២០២២ ។ 

ែលប៉ាេះ ល់រមួោន ម្នការបិរសាលាគរៀន និងែលវបិាក្ផែនក្គស្ ាក្ិចចកាន់ផត្ធៃន់ធៃរ បានគធវីឱ្យរាងំស្េេះ ល់ការ
បគងកីន    លរធភាពររួលបានគស្វាអប់រ ំ និងគលីក្ក្មពស់្គុណភាពអប់រគំៅក្នុងរយៈគពលប៉ាុនម នឆ្ន ចុំងគក្កាយគនេះ។ ជា
ពិគស្ស្       បានបគងកីនហានិភ័យ ល់គក្មងក្សី្ និងកុ្មារងាយរងគក្ោេះបំែុត្ ក្នុងរក្មង់ជាអំគពីហងិាផែនក្គយនឌ័្រ អំគពី
ហងិាក្នុងក្គួសារ ការរគំលាភបំ នែាូវគភរ ែាូវកាយ និងពលក្មមគោយបងខំ។ បញ្ា គនេះអាចក្ត្ូវបានគោេះក្សាយគោយ             
ការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តគោលនគោបាយោ ំរ គ ីមបបីំគពញបផនថមក្មមវធិីអប់រសំ្តីពីសិ្រធិែាូវគភរ និងសិ្រធិបនតពូជគៅតាម
សាលាគរៀន រំនក់្រំនងគយនឌ័្រ និងការគបតជាា ចិត្តែាូវគភរ ការ រការមានម្ែេគ េះវយ័គក្មង  ូចបានគលីក្គឡងីគៅក្នុង
ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៩-២០២៣ ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នអប់រពំិគស្ស្ នយក្ោា នយុវជន នយក្ោា ន
មធយមសិ្ក្ា 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាព ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ អងគការ
យូនីគស្ហវ មូលនិធិស្ហក្បជាជាត្ិស្ក្មាប់ក្បជាជន
(មូលនិធិរបស់្ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគមន៍( 

លរធែល ៥.៤  ស្ក្មមភាពស្ខំាន់ៗ 
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លរធែល៥.៤.១៖ ពិនិត្យគឡងីវញិ និង
បគងកីត្គោលនគោបាយផ លោកំ្រ ល់
អារិភាពម្នគស្វាអប់រគំៅក្នុងស្ហគមន៍
ស្ក្មាប់កុ្មារផ លជួបការលំបាក្ និង
កុ្មារផ លមិនបានររួលគស្វា។ 

៥.៤.១(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការពិនិត្យគឡងីវញិគោលនគោបាយ 
និងផែនការស្ក្មមភាពសាលាគរៀនកុ្មារគមក្ត្ីក្នុងបរបិរគោលគៅអភិវឌ្ឍ
ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ ។ 

៥.៤.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការគធវីស្មាហរណក្មមគោល
នគោបាយសាលាគរៀនកុ្មារគមក្ត្ីគៅក្នុងគោលការណ៍ផណនសំ្តីពីការ
ក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

លរធែល៥.៤.២៖ គលីក្ក្មពស់្លរធភាព
ររួលបានគស្វាអប់ររំបស្កុ់្មារគៅតាម
ត្ំបន់ជនបរ កុ្មារផ លជួបការលំបាក្ 
និងកុ្មារមក្ពីក្គួសារក្ក្ីក្ក្ ។ 

 

៥.៤.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីធវីការសិ្ក្ាគលីត្ក្មូវការសាង
ស្ង់ រមួមានក្ផនាងរឹក្សាែ ត្ អនម័យ និងសួ្នកុ្មារក្ស្បតាមស្តង់ោ
សាលាមត្តយយសិ្ក្ា។ 

៥.៤.២(ii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបសីាងស្ង់ងមី និងផក្លមែស្មាភ ររូបវន័ត      
មគត្តយយសិ្ក្ា រមួមានក្ផនាងរឹក្សាែ ត្ អនម័យ ស្ួនកុ្មារ និងការបំ ក់្
ឧបក្រណ៍។ 

៥.៤.២(iii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបែីតល់អាហារូបក្រណ៍ស្ក្មាប់សិ្ស្សពូផក្ 
សិ្ស្សមក្ពីក្គួសារក្ក្ីក្ក្ និងសិ្ស្សមានពិការភាព។ 

៥.៤.២(iv) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបពីក្ងឹងក្មមវធិីែតល់
អាហារតាមសាលាគរៀនឱ្យធានបាននូវនិរនតរភាព ។ 

៥.៤.២(v) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គលីការអនុវត្តក្មមវធិី
អប់រពំហុភាសាស្ក្មាប់កុ្មារជនជាត្ិគ ីម។ 

លរធែល៥.៤.៣៖ ការគបាេះបង់ការសិ្ក្ា
បានងយចុេះ ជាពិគស្ស្កុ្មារផ លជួប
ការលំបាក្ កុ្មារគៅត្ំបន់ោច់ក្ស្ោល 
និងកុ្មារមក្ពីក្គួសារក្ក្ីក្ក្។ 

៥.៤.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការបគងកីត្ក្បព័នធក្គប់ក្គងរិននន័យ
សិ្ស្ស គ ីមបគីធវីអនតរាគមន៍ក្នុងក្រណីសិ្ស្សងាយគបាេះបង់ការសិ្ក្ា។ 

៥.៤.៣(ii) ការោកំ្របគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយ
ោ ំរផ លក្ត្ូវអនុវត្តគៅតាមសាលាគរៀន គោយគតត ត្គលីកុ្មារងាយរង
គក្ោេះបំែុត្ផ លក្បឈមនឹងហានិភ័យពីអំគពីហងិាផែនក្គយនឌ័្រ អំគពីហងិា
ក្នុងក្គួសារ ការរគំលាភបំ នែាូវគភរ រាងកាយ និងពលក្មមគោយបងខំ។ 

 ៥.៤.៣(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបបីគងកីត្គោលនគោបាយស្តីពី
ការគធវីចំគណ្តលសុ្វត្ថិភាពកុ្មារ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម៥.៥៖ គហោា រចនស្មព័នធ ក្ត្វូបានផក្លមែ នងិគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន នងិមស្រនតអីប់រកំ្ក្ងុ 
ក្សុ្ក្ ខណឌ   បានពក្ងងឹស្មត្ថភាពក្នុងការបគងកតី្គនំតិ្ែតួចគែតមីងមីៗ ស្ក្មាប់ការសិ្ក្ាតាមក្បព័នធគអឡចិក្ត្នូកិ្។ 

វសិាលភាព 
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បគងកីនក្បសិ្រធភាព និងក្បសិ្រធែលម្នការបគក្ងៀន និងគរៀនគៅតាមមជឈមណឌ លគរុគកាស្លយ សាលាគរៀន និងសាថ
ប័នអប់រ ំម្រគរៀត្ គោយគក្បីឧបក្រណ៍បគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសារគមនគមន៍ និងធនធានគអឡចិក្ត្ូនិក្។ ពក្ងឹងភាព
ធន់នឹងវបិត្ាិនគពលអនគត្ គោយគតត ត្គលីការផក្លមែការររួលបានស្មាភ របគក្ងៀន និងគរៀនតាមអនឡាញ ការបណតុ េះប
ណ្តត លក្គូឱ្យគក្បីវធិីសាស្រស្តបគក្ងៀនតាមអនឡាញ និងការអភិវឌ្ឍឯក្សារបគក្ងៀន និងគរៀនតាមផបបឌ្ីជីងលផ លស្ម
ក្ស្ប។ 

គក្បីក្បាស្់ការគរៀនតាមក្បព័នធគអឡចិក្ត្ូនិច គ ីមបោីកំ្រ ល់ការែតល់គស្វាអប់រ ំល់ក្គប់អនុវស័ិ្យក្នុងការអប់រ ំ
និងអភិវឌ្ឍ    ស្មត្ថភាពសាថ ប័នស្ក្មាប់ការសិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្។ 

បញ្ចូ លបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងសាររូរគមនគមន៍គៅជាឧបក្រណ៍ស្ក្មាប់ការបគក្ងៀននិងគរៀន និងផចក្រផំលក្
ចំគណេះ ឹងគៅរូទាងំវស័ិ្យអប់រ។ំ ែតល់ចំគណេះ ឹង ជំនញបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងសារគមនគមន៍ ល់និស្សតិ្ គ ីមបី
គឆ្ព េះគៅរក្ការងារគៅស្ត្វត្សររ៍ី២១ ។ 

បគងកីត្ស្តង់ោស្ក្មាប់គហោា រចនស្មព័នធ និងការត្ភាា ប់បណ្តត ញគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ គោយបញ្ចូ ល
ក្បព័នធគៅក្នុងបណ្តត ញផត្មួយ។ 

ែតល់ធនធានហរិញ្ញវត្ថុចាបំាច់គ ីមបោីកំ្របគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងសារគមនគមន៍ ក្នុងវស័ិ្យអប់រគំោយគក្បីក្បាស់្ងវកិា
របស់្រាជរោា ភិបាល។ ស្ក្មបស្ក្មួលភាពជាម្ គូរវាងវស័ិ្យសាធារណៈនិងឯក្ជន និងការោកំ្រពីម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ទាងំ
ងវកិាវនិិគោគមូលធន និងចរនត ។ 

អភិវឌ្ឍក្បព័នធអប់រតំាមក្បព័នធគអឡចិក្ត្ូនិច ក្មមវធិីរូរស្ពេចល័ត្ ធនធានអប់រគំបីក្រូលាយ និងខាឹមសារឌ្ីជីងល
គ ីមបគីលីក្ក្មពស់្ការសិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្។ គលីក្ក្មពស់្ស្មត្ថភាពជំនញបគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍
ស្ក្មាប់នយក្វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ/សាលាគរៀន ក្គូឧគរេស្ និងក្គូបគក្ងៀន គោយមានការោកំ្រពីអនក្បគចចក្គរស្ម្ន
នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នអប់រកុំ្មារតូ្ច នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា នយក្
ោា នមធយមសិ្ក្ា  នយក្ោា នបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាព ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ ធនោរពិភពគលាក្ 
គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់ររំី៤ អងគការ
យូនីគស្ហវ (មូលនិធិរបស់្ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគមន៍( 

លរធែល ១.១  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៥.៥.១៖ គហោា រចនស្មព័នធ       
បគចចក្វរិាព័ត៌្មានវរិា និងសារ
រូរគមនគមន៍បានគធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងី  ។ 

៥.៥.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការឯក្ភាពគលីការោក់្
បញ្ចូ លក្បព័នធបគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ និងរចនស្មព័នធបណ្តត
ញ គ ីមបបីគងកីនែលិត្ភាពការងារ។ 
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៥.៥.១(ii) ការោកំ្រធនធានគ ីមបបីំ ក់្ឧបក្រណ៍ និងការគរៀបចំបណ្តត ញ
សាថ ប័នផ លមានស្តង់ោ ល់សាលាមគត្តយយសិ្ក្ា សាលាបឋមសិ្ក្ា 
សាលាមធយមសិ្ក្ារុត្ិយភូមិ និងក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ។ 

៥.៥.១(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបបីំ ក់្ឧបក្រណ៍ 
និងការគរៀបចំក្បព័នធផ លមានស្តង់ោ ល់ការោិល័យថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិរបស់្
ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ។ 

៥.៥.១(iv) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានស្ក្មាប់គធវីឱ្យគលបឿន
បញ្ាូ នរិននន័យគៅគលីបណ្តត ញ (Network Bandwidth( កាន់ផត្លែក្បគសី្រ 
គ ីមបបីគងកីនក្បសិ្រធភាពការងារ។ 

លរធែល៥.៥.២៖ ស្មាហរណក្មមបគចចក្
វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ និង
ចំគណេះ ឹង និងជំនញគៅស្ត្វត្សររ៍ី ២១ 
គៅក្នុងក្មមវធិីសិ្ក្ា។ 

 

៥.៥.២(i)  ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីធវីឱ្យក្មមវធិីសិ្ក្ាមានលក្ខណៈ
រំគនីប គោយរមួបញ្ចូ លចំគណេះ ឹង ជំនញស្ត្វត្សររ៍ី២១ បគចចក្វរិា
ព័ត៌្មាន និងសាររូរគមនគមន៍។ 

៥.៥.២ (ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងធនធានគ ីមបែីលិត្និង/ឬ
អភិវឌ្ឍធនធានគអឡចិក្ត្ូនិក្ស្ក្មាប់ោកំ្រ ល់ខាឹមសារម្នការបគក្ងៀននិង     
គរៀន។ 

៥.៥.២(iii) ការោកំ្របគចចក្គរស្គលីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្ស្ួង
អប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា គ ីមបែីលិត្ធនធានគអឡចិក្ត្ូនិក្ផ ល ក់្ព័នធ និង
មានគុណភាពខពស្់ ។ 

៥.៥.២(iv) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបអីភិវឌ្ឍគស្ៀវគៅផណនកំ្គូ
បគក្ងៀន និងឧបក្រណ៍គែសងៗ គោយរមួបញ្ចូ លគរុគកាស្លយផែែក្គលីបគចចក្
វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ស្ក្មាប់ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន
ទាងំអស្់ និងការបគក្ងៀនគៅមធយមសិ្ក្ារុត្ិយភូមិ។ 

លរធែល៥.៥.៣៖ ស្មត្ថភាពគណៈ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងមស្រនតីអប់រកំ្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  គក្បីនវានុវត្តន៍ងមីក្នុងការសិ្ក្ា
តាមគអឡចិក្ត្ូនិក្បានពក្ងឹង 

៥.៥.៣(i) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់គណៈ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងមស្រនតីអប់រកំ្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  គលីការគរៀនសូ្ក្ត្តាម
ក្បព័នធគអឡចិក្ត្ូនិក្។ 

៥.៥.៣(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ និងការបណតុ េះបណ្តត ល គ ីមបផីក្លមែ
ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀនគៅមជឈមមណឌ លគរុគកាស្លយទាងំអស្់ 
តាមរយៈការគធវីស្មាហរណក្មមបគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍
ក្នុងការបគក្ងៀននិងគរៀន។ 

៥.៥.៣(iii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លស្ក្មាប់ក្គូជំនញបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន
សាររូរគមនគមន៍គៅសាលាមធយមសិ្ក្ារុត្ិយភូមិនិងបឋមភូមិទាងំអស្ ់
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៥.៥.៣(iv) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបឱី្យក្គូ
បគក្ងៀនគក្បីក្បាស់្បគចចក្វរិាព័ត៌្មាននិងសាររូរគមនគមន៍ក្នុងការ
បគក្ងៀន និងគរៀន។ 

៣.១.៦.ែលសគព្ម្ចទ៦ី៖  រង្វវ យតនម្ែការសរិា និងអធិការរចិចធានាបាននូវគុណភារ
អប់រគំៅព្គបរ់ព្ម្តិ 

ែលស្គក្មចរ៦ី៖ រងាវ យត្ម្មាការសិ្ក្ា នងិអធកិារក្ចិចធានបាននូវគុណភាពអប់រគំៅក្គប់ក្ក្មតិ្។ 

ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ឹក្ន ំ    អនុវត្ត ំគណីរការធានគុណភាពអប់រគំោយគធវីការវាយត្ម្មាលរធែលការសិ្ក្ា
និងការគធវអីធិការក្ិចចគៅតាមសាលាគរៀន គ ីមបតីាមោនក្បសិ្រធភាពម្នការែតល់ក្មមវធិីសិ្ក្ាគពញគលញក្បក្បគោយ   
ស្មធម៌ និងបរោិបនន។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មតិ្មធយម   

៦.១ គណៈក្មមការ និងក្ក្ុមការងារបគចចក្គរស្វាយត្ម្មាការសិ្ក្ាមានស្មត្ថភាពជំនញ និងជំនញ ក់្ព័នធគ ីមបី
 ឹក្ននំិងក្គប់ក្គងការអនុវត្តក្ក្បខណឌ វាយត្ម្មាការសិ្ក្ាក្គប់ក្ក្មិត្គៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ។ 

លរធែល៦.២៖ អធិការក្ិចចម្ែេក្នុង ពីខាងគក្ៅ និងតាមក្បធានបរ និងការធានគុណភាព បានពក្ងឹង និងបនសុោីន គៅ
ថ្នន ក់្រាជធាន ីគខត្ត ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  សាលាគរៀន និងគៅតាមក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

លរធែល៦.៣៖ ក្បព័នធអនឡាញ/ឌ្ីជីងល ស្ក្មាប់ការធានគុណភាព និងអធិការក្ិចច អាចគក្បីក្បាស់្ស្ក្មាប់ការគរៀបចំ
ផែនការ និងការពិនិត្យតាមោនឱ្យកាន់ផត្មានភាពក្បគសី្រគឡងី។ 

លរធែល៦.១៖ គណៈក្មមការ នងិក្ក្មុការងារបគចចក្គរស្វាយត្ម្មាការសិ្ក្ាមានស្មត្ថភាពជនំញ នងិជនំញ ក់្ព័នធ
គ មីប ីកឹ្ននំងិក្គប់ក្គងការអនុវត្តក្ក្បខណឌ វាយត្ម្មាការសិ្ក្ាក្គប់ក្ក្មតិ្គៅថ្នន ក់្ជាត្។ិ 

វសិាលភាព 

ការោកំ្របគចចក្គរស្ ល់ក្ក្ុមបគចចក្គរស្វាយត្ម្មាពីខាងគក្ៅនិងម្ែេក្នុង នយក្ោា នក្ិចចការក្បឡង និងនយក្ោា ន
ធានគុណភាពអប់រ។ំ ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្គូបគក្ងៀន
ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  ក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  និងអធិការអប់រ ំ
គ ីមបអីនុវត្តត្ួនរីផ លបានគក្ោងរុក្គៅក្នុងយុរធសាស្រស្តវាយត្ម្មាជាត្ិ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំនយក្ោា នក្ិចចការក្បឡង 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំនយក្ោា នក្ិចចការក្បឡង 
នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា នយក្ោា នមធយមសិ្ក្ា នយក្

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍស្មត្ថ-
ភាព រីភាន ក់្ងារអនតរជាត្ិស្ ុយផអត្ អងគការយូនីគស្ហវ 
អងគការយូគណស្កូ ធនោរពិភពគលាក្ ធនោរអភិវឌ្ឍន៍
អាសីុ្ គគក្មាងភាពជាម្ គូស្ក្លស្ក្មាប់ការអប់រ ំ
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ោា នអភិវឌ្ឍក្មមវធិីសិ្ក្ា នយក្ោា នបណតុ េះបណត លនិង
វកិ្ក្ឹត្ការ និងវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ

លរធែល ៦.១  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៦.១.១៖ ក្បគរស្ក្មពុជាចូលរមួ
ក្នុងការវាយត្ម្មាលរធែលសិ្ក្ារបស្់
សិ្ស្សលក្ខណៈអនតរជាត្ិ និងថ្នន ក់្ត្ំបន់ 
ឧទារហណ៍៖ ក្មមវធិីអនតរជាត្ិស្តីពីរងាវ យ
ត្ម្មាលរធែលសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស២០២២ 
និងរងាវ យត្ម្មាលរធែលសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស
ក្ក្មិត្បឋមគៅត្ំបន់អាសីុ្អាគគនយ។៍ 

៦.១.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបកី្សាងស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្ុម
បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការវាយត្ម្មាពីខាងគក្ៅ ផ លអាចឱ្យពួក្គគ ឹក្ន ំ     
ការវាយត្ម្មាពីខាងគក្ៅ ឧទាហរណ៍៖ ការគរៀបចំ ំគណីរការវាយត្ម្មា         
ការែលិត្ឧបក្រណ៍ស្ក្មាប់វាយត្ម្មា ការ ឹក្នកំារក្បមូលរិននន័យ  ំគណីរការ 
និងវភិាគរិននន័យ ការស្រគស្ររបាយការណ៍ និងែសពវែាយលរធែល។ 

៦.១.១(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ ល់នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ
គ ីមបគីរៀបចំសំ្ណួរគត្ស្តស្តង់ោ ផ លរមួបញ្ចូ លបរពិគសាធន៍ម្នការវាយ
ត្ម្មាលរធែលសិ្ក្ាបស់្សិ្ស្សលក្ខណៈអនតរជាត្ិ និងថ្នន ក់្ត្ំបន់គៅក្នុង       
បរបិរជាត្ិម្នការវាយត្ម្មាលរធែលសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស។ 

លរធែល៦.១.២៖ ការក្បឡងថ្នន ក់្ជាត្ិ
ថ្នន ក់្រី ១២ មានគុណភាពខពស្់។ 

 

៦.១.២(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបកី្សាងស្មត្ថភាពរបស់្នយក្
ោា នក្ិចចការក្បឡង គ ីមបធីានថ្នលរធែលម្នការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សក្ត្ូវបាន
វាស់្ផវងគៅតាមក្មមវធិីសិ្ក្ាផ លបានគក្ោងរុក្ និងផ លបានអនុវត្ត។ 

លរធែល៦.១.៣៖ បានផក្លមែស្តង់ោម្ន
ការវាយត្ម្មាម្ែេក្នុងការសិ្ក្ារបស់្
សិ្ស្ស។ 

 

 

៦.១.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបកី្សាងស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្ុម
បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការវាយត្ម្មាម្ែេក្នុង  ឹក្នកំារគធវីគត្ស្តវាយត្ម្មាថ្នន ក់្
ជាត្ិគៅថ្នន ក់្រី៣ រី៦ រី៨ និងរី១១ គលីមុខវជិាា ភាសាផខមរ គណិត្វរិា និង
រូបវរិា។ 

៦.១.៣(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបកី្សាងស្មត្ថភាពរបស់្
ការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  ោកំ្រ ល់ស្តង់ោម្ន
ការវាយត្ម្មាសិ្ស្សថ្នន ក់្រី៩ គៅតាមសាលាគរៀន និងជួយស្ក្មួល ល់       
ការអភិវឌ្ឍគត្ស្តផ លមានលក្ខណៈស្តង់ោស្ក្មាប់សាលាគរៀន។ 

៦.១.៣(iii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ក្នុងការបញ្ចូ លជំនញស្ក្មាប់       
ការវាយត្ម្មាការយល់ ឹងគៅថ្នន ក់្គរៀនគៅក្នុងក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និង
វកិ្ក្ឹត្ការក្គូបគក្ងៀន ។ 

៦.១.៣(iv) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គលីការក្សាង
ស្មត្ថភាពអធិការ ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  និង 
រាជធានី គខត្ត គ ីមបពីិនិត្យតាមោនលរធភាពអភិវឌ្ឍគត្ស្តថ្នន ក់្រី៩ របស្់ 
សាលាគរៀន តាមគំរូផ លចង់បាន។ 
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៦.១.៣(v) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបកី្សាង     
ស្មត្ថភាពរបស្់ក្ក្ុមបំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  
សាលាក្ក្មង និងគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន គ ីមបបីងវឹក្ និងក្បឹក្ាផណនំ
បគចចក្គរស្ ល់ក្គូបគក្ងៀនឱ្យគធវីការវាយត្ម្មាតាមថ្នន ក់្គរៀនជាគរៀងទាត់្។ 

៦.១.៣(vi) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់ក្គូបគក្ងៀនអំពី
វធិីវាយត្ម្មាការយល់ ឹងរបស់្សិ្ស្សក្នុងថ្នន ក់្គរៀនជាក្បចា ំ។ 

លរធែល៦.២៖ អធកិារក្ចិចម្ែេក្នុង ពខីាងគក្ៅ នងិតាមក្បធានបរ នងិការធានគុណភាព បានពក្ងងឹ នងិបនសុោីន គៅថ្នន ក់្
រាជធាន ីគខត្ត ក្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ  សាលាគរៀន នងិគៅតាមក្គេឹះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

វសិាលភាព 

ោកំ្រ ល់ការផណនអំភិក្ក្មមានស្តង់ោមួយគ ីមបគីធវីអធិការក្ិចចសាលាគរៀនគៅក្គប់ក្ក្មិត្ និងរវាងថ្នន ក់្រាជ
ធានី គខត្ត និងក្សុ្ក្ គ ីមបពីក្ងឹង ំគណីរការអធិការក្ិចចសាលាគរៀនម្ែេក្នុង និងពីខាងគក្ៅ។ 

នយក្ោា នធានគុណភាពអ់បរសំ្ហការជាមួយវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្ក្ុមអធិការគៅថ្នន ក់្រាជធានី
គខត្ត និង/ ឬថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  គ ីមបឱី្យគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនផ លមានបរពិគសាធន៍លែៗ  ក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យ
តាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  ឬមស្រនតីការោិល័យអធិការក្ិចច ឱ្យររួលបានការបណតុ េះបណ្តត លជាអធិការជាែាូវការ 
គោយស្មមូលគៅនឹងអធិការផ លររួលការបណតុ េះបណ្តត លក្នុងជំនន់រី១ ។ 

ផណនកំារវាយត្ម្មាសាលាគរៀនក្គប់ក្ជុងគក្ជាយគោយផែែក្គលីស្តង់ោធានគុណភាពអប់រផំ លបានក្ំណត់្ និង
ក្សាងស្មត្ថភាពសាលាគរៀនគ ីមបគីធវីស្វ័យវាយត្ម្មា និងផក្លមែឱ្យបានរូលំរូលាយ។ 

ពក្ងឹងក្បព័នធធានគុណភាពម្ែេក្នុងស្ក្មាប់ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា និងពក្ងីក្ការវាយត្ម្មាររួលសាគ ល់គុណភាព
អប់ររំបស្់ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ អគគនយក្ោា នឧត្តម
សិ្ក្ា គណៈក្មាម ធិការររួលសាគ ល់គុណភាពអប់រមំ្ន      
ក្មពុជា វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ នយក្ោា នបណតុ េះបណត លនិង
វកិ្ក្ឹត្ការ  

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ អគគនយក្ោា នឧត្តម
សិ្ក្ា គណៈក្មាម ធិការររួលសាគ ល់គុណភាពអប់រមំ្ន      
ក្មពុជា វរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ នយក្ោា នបណតុ េះបណត លនិង
វកិ្ក្ឹត្ការ  

 

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍស្មត្ថ-
ភាព រីភាន ក់្ងារអនតរជាត្ិអភិវឌ្ឍស្ ុយផអត្ អងគការយូនី
គស្ហវ ធនោរពិភពគលាក្ ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្  
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លរធែល ៦.២  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៦.២.១៖ សុ្ខ ុមនីយក្មម
ឧបក្រណ៍គធវីអធិការក្ិចចផ លបានគរៀបចំ។ 

៦.២.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីធវីឱ្យសុ្ខ ុមនីយក្មមឧបក្រណ៍
អធិការក្ិចច និងរមួបញ្ចូ លឧបក្រណ៍វាស់្ផវងសាលាកុ្មារគមក្ត្ី និងឧបក្រណ៍
ពិនិត្យតាមោនការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

៦.២.១(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ ីមបពីក្ងឹងត្ួនរី
របស្់ក្ក្ុមបំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្កុ្ ខណឌ  ក្នុងការវាយត្ម្មា
ការបំគពញការងាររបស្់សាលាគរៀន និងថ្នន ក់្គរៀន។ 

លរធែល៦.២.២៖ ពក្ងឹងស្មត្ថភាព
គ ីមបអីនុវត្តអធិការក្ិចចគៅថ្នន ក់្ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងសាលាគរៀន។ 

៦.២.២(i) ការបនតក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លអធិការគ ីមបអីភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
អធិការអប់រងំមី និងគណៈក្គប់ក្គងអំពីក្បព័នធអធិការក្ិចចម្ែេក្នុង និងម្ែេគក្ៅ។ 

៦.២.២ (ii)ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបពីក្ងឹងក្បព័នធអធិការក្ិចចម្ែេក្នុង
គោយផែែក្គលីការគរៀបចំស្វ័យវាយត្ម្មារបស្់សាលាគរៀន។ 

លរធែល៦.២.៣៖ លរធែលម្នអធិការ
ក្ិចចែតល់ព័ត៌្មានស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ     
ក្មមវធិីសិ្ក្ា ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន 
និងការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ 

៦.២.៣(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ ល់នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ 
និងវរិាសាថ នជាត្ិអប់រ ំគ ីមបរីមួបញ្ចូ លលរធែលអធិការក្ិចច ស្ក្មាប់ផក្លមែ
ក្មមវធិីសិ្ក្ា ការបណតុ េះបណ្តត លនិងវកិ្ក្ឹត្ការ ។ 

លរធែល៦.២.៤៖ ពក្ងឹងគុណភាព និង
ការររួលសាគ ល់គុណភាពអប់រគំៅ
ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

៦.២.៤(i) ការោកំ្របគចចក្គរស្គ ីមប ី (ក្) គរៀបចំស្តង់ោស្តីពីក្បព័នធធាន
គុណភាពអប់រមំ្ែេក្នុង និងការររួលសាគ ល់ការវាយត្ម្មាគុណភាពអប់រគំៅ 
ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ (ខ) ពិនិត្យគឡងីវញិ និងផក្ស្ក្មួលស្តង់ោជាត្ិ
ស្ក្មាប់ការររួលសាគ ល់ក្គឹេះសាថ នសិ្ក្ា និង(គ( បគងកីត្ស្តង់ោស្ក្មាប់   
ការររួលសាគ ល់ក្មមវធិី។ 

៦.២.៤(ii) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្គ ីមបគីរៀបចំគោលការណ៍ផណនំ
ស្ក្មាប់ការវាយត្ម្មាគុណភាពអប់រមំ្ែេក្នុងគៅក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

៦.២.៤(iii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់មស្រនតីក្គប់ក្គង 
និងមស្រនតីគលីការធានគុណភាពអប់រមំ្ែេក្នុងគៅក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា។ 

៦.២.៤ (iv) ការបណតុ េះបណ្តត លនិងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់អនក្វាយត្ម្មា 
អនក្ស្ក្មបស្ក្មួល និងបុគគលិក្ោកំ្របគចចក្គរស្ម្នគណៈក្មាម ធិការររួល
សាគ ល់គុណភាពអប់រកំ្មពុជាស្តីពី ការធានគុណភាពនិងការររួលសាគ ល់
គុណភាពអប់រ។ំ 
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លរធែល៦.៣៖ ក្បព័នធអនឡាញ/ឌ្ជីងីល ស្ក្មាប់ការធានគុណភាព នងិអធកិារក្ចិច អាចគក្បកី្បាស់្ស្ក្មាប់ការគរៀបចំ
ផែនការ នងិការពនិតិ្យតាមោនឱ្យកាន់ផត្មានភាពក្បគសី្រគឡងី។ 

វសិាលភាព 

រក្មង់ឌ្ីជីងលស្ក្មាប់ការធានគុណភាព និងអធិការក្ិចចក្ត្ូវបានបគងកីត្គឡងី និងអាចគក្បីក្បាស់្តាមអនឡាញបាន
ទាងំអស្់ោន  ។ ក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  អាចផស្វងរក្រិននន័យអំពីការធានគុណភាពតាម     
អនឡាញ គ ីមបតីាមោនក្បសិ្រធភាពការងាររបស់្សាលាគរៀន។ គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនក៏្អាចចូលផស្វងរក្ព័ត៌្មាន
តាមអនឡាញ និងបញ្ចូ លគៅក្នុងផែនការឱ្យមានគុណភាពកាន់ផត្លែក្បគសី្រ។ 

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ៖ 

នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំនយក្ោា នក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងអប់រ ំនយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន 

សាថ ប័នអនុវត្ត៖ 

នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ ព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ
នយក្ោា នបឋមសិ្ក្ា នយក្ោា នមធយមសិ្ក្ា នយក្
ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន  

ក្បភពងវកិាោកំ្រ៖ 

ងវកិាក្មមវធិី មូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍ ស្មត្ថ-
ភាព រីភាន ក់្ងារអនតរជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍ស្ ុយផអត្ អងគការយូនី
គស្ហវ ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ 

លរធែល ៦.៣  ស្ក្មមភាពចមបងៗ 

លរធែល៦.៣.១៖ ផែនការគក្បីក្បាស់្
រិននន័យតាមអនឡាញស្ក្មាប់ការទាញ
យក្គោយខាួនឯងរបស្់នយក្ោា នធាន
គុណភាពអប់រកំ្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ។ 

៦.៣.១(i) ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ ល់នយក្ោា នធានគុណភាពអប់រ ំ
គ ីមបអីភិវឌ្ឍក្មមវធិីតាមអនឡាញស្ក្មាប់ការទាញយក្រិននន័យពីក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រផំ លមានគុណភាព និងរិននន័យអធិការក្ិចច។ 

លរធែល៦.៣.២៖ ការផក្លមែត្ំណភាា ប់
គៅសាលាគរៀន និងថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ ។ 

៦.៣.២(i) ការោកំ្រផែនក្ហរិញ្ញវត្ថុគ ីមបផីក្លមែត្ំណភាា ប់និងការរិញ
ឧបក្រណ៍បគចចក្វរិាព័ត៌្មានស្ក្មាប់សាលាគរៀន និងថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ ។ 

លរធែល៦.៣.៣៖ ក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យ
តាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងគណៈ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀន អាចគក្បីក្បាស់្
រិននន័យអនឡាញ គ ីមបរីរួលបានព័ត៌្មាន
ស្ក្មាប់ការពិនិត្យតាមោន និងការក្សាង
ផែនការសាលាគរៀន។ 

៦.៣.៣(i) ការបណតុ េះបណ្តត លនិងការោកំ្រការបងវឹក្ ល់ក្ក្ុមបំប៉ាននិង     
ពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  និងគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន គ ីមបី
ពក្ងឹងស្មត្ថភាពគលីការគក្បីក្បាស់្តាមអនឡាញ/ឧបក្រណ៍ឌ្ីជីងល ស្ក្មាប់
គរៀបចំផែនការឱ្យកាន់លែក្បគសី្រ។ 
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៤. ផែនការហរិញ្ញបបទាន 

ការចំណ្តយផ លបានបងាា ញគៅក្នុងផែនក្បនេ ប់ គឺជាលរធែលម្នសិ្កាខ សាលា២គលីក្ជាមួយក្ក្ុមការងារ
បគចចក្គរស្តាមែលស្គក្មច គោយការែតល់សុ្ពលភាព/ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ពីក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា និងពីក្ក្ុមការងារ             
វស័ិ្យអប់រ។ំ ត្ម្មាឯក្តាក្ត្ូវបានក្ំណត់្គោយម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងក្ក្ុមការងារផែនក្អប់រគំខមក្បីជ។ 

គក្កាយពីការែតល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ចុងគក្កាយ គលីការចំណ្តយគៅក្នុងផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង
វស័ិ្យអប់រ ំបានងយចុេះ ១៣ភាគរយ ជាពិគស្ស្កាត់្បនថយចំណ្តយស្ក្មាប់វគគបណតុ េះបណ្តត លគៅថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងសាលាគរៀន។ 

សូ្មក្ត់្ស្មាគ ល់ថ្ន មានស្ក្មមភាពចំនួន ១៦ ផ លគគក្មាងចំណ្តយ (គោយផែែក្គលីវធិីសាស្រស្តខាងគលី(          
ក្ត្ូវបានតា ស់្បតូរ។ គនេះគឺគោយសារការររួលបានព័ត៌្មានផ លអាចគជឿរុក្ចិត្ត  ូចជាពីឯក្សារគគក្មាងងវកិាផ លបាន
អនុម័ត្រចួគហយី។ 

៤.១. ផែនការចណំាយ 

រាល់ការចំណ្តយផ លបងាា ញគៅក្នុងផែនក្គនេះគិត្ជា ុលាា រអាគមរកិ្។ ការចំណ្តយស្រុបក្នុងការអនុវត្តផែនការ
គោលស្តីព ីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ គឺ ១០៦,៦២ លាន ុលាា រ។ ចំណ្តយគលីស្ក្មមភាពប
ណតុ េះបណ្តត ល ៧០ ភាគរយ និងការចំណ្តយធនធាន និងស្ក្មមភាពជំនួយបគចចក្គរស្គឺ ១៥ ភាគរយ ស្ក្មាប់ផែនក្        នី
មួយៗ។ តារាង ៣.១០ បងាា ញពីការចំណ្តយស្រុបតាមែលស្គក្មច និងក្បគភរស្ក្មមភាព។ 

តារាងរ ី៤ ៖ ចណំ្តយស្រុបតាមែលស្គក្មច នងិក្បគភរម្នស្ក្មមភាព តារាង 4 

គិត្ជា ុលាា រ 
ែលស្គក្មច ស្របុរមួ ជំនកួារបគចចក្គរស្ ធនធាន បណតុ េះបណ្តត ល 
ែលស្គក្មចរ១ី៖ គោលនគោបាយ ផែនការ នងិហរិញ្ញវត្ថុ 10,581,044 1,653,388 1,925,000 7,002,656 
ែលស្គក្មចរ២ី៖ ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស  4,180,344 2,657,332 200,000 1,323,012 
ែលស្គក្មចរ៣ី៖ ក្បព័នធពិនតិ្យតាមោន និងវាយត្ម្មា  3,868,743 1,018,124 950,000 1,900,619 
ែលស្គក្មចរ៤ី៖ ក្ំផណរក្មង់ការបណតុ េះបណ្តត លក្គបូគក្ងៀន 62,252,591 4,350,424 8,475,000 49,427,167 
ែលស្គក្មចរ៥ី៖ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន  20,260,568 3,184,828 5,000,000 12,075,740 
ែលស្គក្មចរ៦ី៖ ការវាយត្ម្មាសិ្ស្ស នងិអធកិារក្ិចចសាលាគរៀន 5,482,521 2,906,900 175,000 2,400,621 
ស្រុបរមួ 106,625,811 15,770,996 16,725,000 74,129,815 

ការចំណ្តយជាមធយមក្នុងការអនុវត្ត ផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំគឺ ២៦,៦៥ លាន
 ុលាា រក្នុងមួយឆ្ន  ំ (ចាប់ពីឆ្ន  ំ២០២១-២០២៤( ។ ចំនួនគនេះគស្មីនឹង ២,៤ ភាគរយម្នផែនការងវកិារបស់្ផែនការវស័ិ្យ
អប់រកំ្បចាឆំ្ន ជំាមធយម។ តារាង ៣.១១ និងរូបភាព ៣.១ បងាា ញពីការចំណ្តយម្នការអនុវត្តផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំពីឆ្ន  ំ២០២១  ល ់២០២៤ ។ ជារមួ ការចំណ្តយបានកាត់្គចញគៅឆ្ន គំក្ៅពីគនេះ គោយសារផត្
ស្ក្មមភាពម្នការគណនចំណ្តយចាប់គែតីមគធវីគៅឆ្ន  ំ២០២១ គហតុ្គនេះការចំណ្តយស្ក្មាប់ឆ្ន  ំ២០២០ ក្ត្ូវបានលុបគចញ។ 
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តារាងរ៥ី ៖ ចណំ្តយក្បចាឆំ្ន តំាមែលស្គក្មច តារាង 5 

គិត្ជា ុលាា រ 
ែលស្គក្មច ស្របុរមួ  2021 2022  2023  

 
2024  

ែលស្គក្មចរ១ី៖ គោលនគោបាយ ផែនការ នងិ
ហរិញ្ញវត្ថុ  

10,581,044 3,626,347 2,791,479 2,081,609 2,081,609 

ែលស្គក្មចរ២ី៖ ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស  4,180,344 1,462,601 1,387,387 859,799 470,559 

ែលស្គក្មចរ៣ី៖ ក្បព័នធពិនតិ្យតាមោន និងវាយត្ម្មា  3,868,743 1,977,347 953,611 535,088 402,698 

ែលស្គក្មចរ៤ី៖ ក្ំផណរក្មង់ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀន 

62,252,591 16,789,022 16,451,538 15,657,458 13,354,572 

ែលស្គក្មចរ៥ី៖ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន  20,260,568 6,456,122 5,860,562 4,533,840 3,410,043 

ែលស្គក្មចរ៦ី៖ ការវាយត្ម្មាសិ្ស្ស នងិអធកិារក្ិចច
សាលាគរៀន 

5,482,521 1,653,596 1,653,596 1,540,156 635,174 

ស្រុបរមួ 106,625,811 31,965,035 29,098,173 25,207,950 20,354,654 

រូបភាពរ១ី ៖ ការចណំ្តយក្បចាឆំ្ន តំាមែលស្គក្មច ត្គួលខ 1 

 
ការចំណ្តយជាមធយមក្នុងការអនុវត្តស្ក្មមភាពមួយម្នផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំគឺ 

៣៩៧ ៨៥៨  ុលាា រ។ ការចំណ្តយជាមធយមខពស់្បំែុត្តាមក្បគភរស្ក្មមភាពគឺស្ក្មាប់ការបណតុ េះបណ្តត ល (៧៧២ 
១៨៦  ុលាា រ( បនេ ប់មក្ចំណ្តយធនធាន (៣២១ ៦៣៥  ុលាា រ( និងរីក្បឹក្ាបគចចក្គរស្ (១៣១ ៤២៥  ុលាា រ( 
(តារាងរ ី៣.១២(។ ជារមួ ែលស្គក្មចរី៤ បងាា ញការចំណ្តយគក្ចីនបំែុត្ទាងំលក្ខខណឌ ោច់ខាត្ និងមធយម។ 
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តារាងរ៦ី ៖ ចណំ្តយជាមធយមតាមែលស្គក្មច នងិក្បគភរស្ក្មមភាព តារាង 6 

គិត្ជា ុលាា រ 
ែលស្គក្មច ស្របុ ជំនយួការបគចចក្គរស្  

 
ធនធាន បណតុ េះបណ្តត ល  

ែលស្គក្មចរ១ី៖ គោលនគោបាយ ផែនការ នងិហរិញ្ញវត្ថុ  235,134 82,669 275,000 389,036 

ែលស្គក្មចរ២ី៖ ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស  144,150 139,860 200,000 147,001 

ែលស្គក្មចរ៣ី៖ ក្បព័នធពិនតិ្យតាមោន និងវាយត្ម្មា  154,750 92,557 190,000 211,180 

ែលស្គក្មចរ៤ី៖ ក្ំផណរក្មង់ការបណតុ េះបណ្តត លក្គបូគក្ងៀន 798,110 150,015 339,000 2,059,465 

ែលស្គក្មចរ៥ី៖ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន  289,437 109,822 384,615 431,276 

ែលស្គក្មចរ៦ី៖ ការវាយត្ម្មាសិ្ស្ស នងិអធកិារក្ិចចសាលា
គរៀន 

261,072 242,242 175,000 300,078 

ចណំ្តយជាមធយម 397,858 131,425 321,635 772,186 

ស្ក្មមភាពធំៗចំនួន ១០ ផ លការចំណ្តយមាន ៥៣ ភាគរយ ម្នការចំណ្តយស្រុបរបស្់ផែនការគោលស្តីពី     
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ(តារាងរី៧(។ 

តារាងរ៧ី ៖ ការចណំ្តយតាមស្ក្មមភាពធំៗ ទាងំ១០ តារាង 7 

ស្ក្មមភាព ស្របុ( ុលាា រ( 

៤.៣.៣(ii) ក្មមវធិីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាសំ្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន (ក្គូបគក្ងៀនក្មមវធិីអប់រកុំ្មារតូ្ច / បឋមសិ្ក្ាគលីក្មមវធិអីណំ្តន 
/គណិត្វរិាថ្នន ក្ ់ំបូង / ក្គបូគក្ងៀនមធយមសិ្ក្ាបឋមភូមិ( ររួលគស្វាវកិ្ក្ឹត្ការ។ 

28,600,000 

៤.១.២(iv) ការបណតុ េះបណ្តត លគ ីមបអីនុញ្ញ ត្ឱ្យមានការពក្ងកី្ម៉ាូផ លក្មមវធិពីគនាឿនគៅរក្ក្ក្មិត្បរញិ្ញ បក្ត្អប់រ ំ គ មីបគីោេះ
ក្សាយបញ្ា ក្ងវេះក្គូបគក្ងៀន (បឋមសិ្ក្ា / មធយមសិ្ក្ាបឋមភូមិ( ។ 

8,108,100 

៥.៣.៦(vii) ក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល នងិការោកំ្រការបងវឹក្ លក់្គូបគក្ងៀនគៅសាលាមគត្តយយ បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ាស្តីពី
ការអប់របំរោិបនន។ 

4,200,000 

១.៥.១(ii) ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវឹក្គ មីបែីតលក់ារបណតុ េះបណ្តត ល លន់យក្សាលា និងអាជាា ធរថ្នន ក្់គក្កាម
ជាត្ិគលីក្បពន័ធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រ ំផ ល ក្់ព័នធនឹងក្ក្មិត្នីមួយៗ។ 

3,763,200 

៤.៦.២(iv) ការែតលធ់នធាន និងការបណតុ េះបណ្តត ល / ការបងវឹក្ ស្ក្មាប់អនុវត្តវគគបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិចគៅក្គប់
ក្ក្មិត្អប់រ។ំ 

2,504,410 

៥.៤.២(ii) ការោកំ្រធនធានគ មីបសីាងស្ង់ងមី និងសាត រគឡងីវញិនូវស្មាភ ររូបវន័តមគត្តយយសិ្ក្ា រមួមានក្ផនាងរកឹ្សាែ ត្ អនម័យ 
សួ្នកុ្មារ និងការបំ ក្ឧ់បក្រណ៍។ 

2,500,000 

៥.១.៣(ii) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការោកំ្របងវឹក្ លន់យក្សាលាមគត្តយយសិ្ក្ា បឋមសិ្ក្ា នងិមធយមសិ្ក្ាគោល
គៅទាងំអស្ស់្ក្មាប់ការគរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍសាលាគរៀនផ លមានគុណភាពលែ និង មានលក្ខណៈស្តង់ោ។ 

1,944,000 

៤.៦.៣(iii) ការែតលធ់នធានបគចចក្គរស្ នងិការបណតុ េះបណ្តត ល លបុ់គគលិក្អប់រសំ្ក្មាបក់្មមវធិីបគចចក្វរិាព័ត្ម៌ាននិង           
សាររូរគមនគមន ៍គ ីមបរីរួលយក្លំនមំ្នការគរៀនសូ្ក្ត្ងមី។ 

1,862,784 

៤.១.២(vi) ការបណតុ េះបណ្តត ល និងការោកំ្រការបងវកឹ្ស្ក្មាបក់្គូបគក្ងៀនគ ីមបជីយួ លក់ារអនុវត្តស្តង់ោអំណ្តនស្ក្មាបថ់្នន ក្់រ ី
១ រ ី២ នងិរី ៣ នងិវធិសីាស្រស្តបគក្ងៀនងមសី្ក្មាប់ភាសាផខមរ គណិត្វរិា វរិាសាស្រស្តនិងភាសាបរគរស្ (អង់គគាស្ បារាងំ( ។ 

1,800,000 
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ស្ក្មមភាព ស្របុ( ុលាា រ( 

ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត ល នងិការបងវឹក្ោកំ្រ លប់ញ្ញត្តកិ្គឹេះម្នការក្សាងផែនការយុរធសាស្រស្ត នងិផែនការសាលាគរៀន  ឹក្នគំៅរក្
ការតា ស្ប់តូរ នងិការគក្បីក្បាស្ធ់នធាន នងិការពក្ងងឹបណ្តត ញរនំក្រ់ំនង។ 

1,728,000 

 

៤.២. រតាត គួររិចារណា 

ផែនការចំណ្តយបងាា ញពីត្ក្មូវការងវកិា គ ីមបអីនុវត្តផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ 
ផែនការគនេះមិនែតល់គោបល់គៅគលីគមាា ត្ម្នមូលនិធិគនេះគរ គ លគឺក្ងវេះងវកិាគធៀបគៅនឹងលរធភាពររួលបានមូលនិធិ
ក្នុងក្បគរស្ និងគក្ៅក្បគរស្។ គៅគពលផ លក្ញ្ច ប់ងវកិាក្ត្ូវបានក្ំណត់្គោយក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ក្បផហលជា
ក្ត្ូវការតា ស់្បតូរ ឬកាត់្បនថយស្ក្មមភាពអនុវត្ត។ 

ម៉ាូផ លម្នការគណនចំណ្តយគៅក្នុងក្មមវធិី MS Excel ក្ត្ូវបានបគងកីត្គឡងីតាមរគបៀបផ លងាយក្សួ្លស្ក្មាប់
អនក្គក្បីក្បាស់្ ផ លត្ម្មាម្នស្ក្មមភាពនីមួយៗអាចក្ត្ូវបានតា ស់្បតូរគោយការតា ស់្បតូរត្ម្មាម្នខេង់ចំណ្តយ និងត្ម្មាឯក្តា។ 
ក្បការគនេះ អនុញ្ញ ត្ឱ្យក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា គធវីការគណនែលប៉ាេះ ល់ម្នក្ក្មិត្មូលនិធិខុស្ៗោន គលីស្ក្មមភាព 
ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ។ 

ការគណនចំណ្តយ គឺផែែក្គលីវធិីសាស្រស្តផ លបានពណ៌នគៅក្នុងជំពូក្រី ២ ។ ស្ក្មមភាពទាងំគនេះក្ត្ូវបាន     
ផក្បក្បួលគៅតាមត្ម្មាបា៉ា ន់សាម ន ជាត្ួោ៉ា ងស្ក្មមភាពអាចបងាា ញការចំណ្តយទាបជាង ក្នុងអំឡុងគពលគធវីផែនការ និង    
ការអនុវត្ត។ គលីស្ពីគនេះគរៀត្ វធិីសាស្រស្តផ លបានគក្បីស្ក្មាប់ស្ក្មមភាពជំនួយបគចចក្គរស្គឺទាញគៅតាមត្ម្មា             
ជាក់្ផស្តង។ គៅក្នុងការអនុវត្ត ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាមានសិ្រធិគពញគលញក្នុងការស្គក្មចគលីរំហងំវកិាក្នុងក្ក្មិត្
ណ្តមួយផ លខុស្ពីការក្ំណត់្ត្ម្មាគោយអនក្ជំនញ។ 

ផែនការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ 
ពិពណ៌នអំពអីភិក្ក្មននផ លចាបំាច់ក្ត្ូវការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាវឌ្ឍនភាពទាងំមូលម្នការអនុវត្តផែនការគោល
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ។ សូ្ចនក្រម្នវឌ្ឍនភាពស្ក្មាប់លរធែលនីមួយៗក្ត្ូវបាន
ក្ំណត់្។ រិននន័យគោលឆ្ន ២ំ០១៩ ការបា៉ា ន់សាម នស្ក្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ និងចំណុចគៅក្បចាឆំ្ន សំ្ក្មាប់រយៈគពល៤ឆ្ន គំរៀត្
ម្នផែនការក្ត្ូវបានក្ំណត់្ស្ក្មាប់សូ្ចនក្រលរធែលនីមួយៗ។ អភិក្ក្មម្នការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាគលីផែនការ
គោលស្តីព ីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ គឺក្ត្ូវបនសុោីន គៅនឹងអភិក្ក្មម្នការពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មា និងសូ្ចនក្រក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ តាមលរធភាពផ លអាចគធវីគៅបាន។            
ក្នុងគោលបំណងជំរុញឱ្យគក្បីក្បាស់្ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាផ លមានក្សាប់ គោយគរៀបចំចាត់្ផចងក្បមូល និង
វភិាគរិននន័យ គ ីមបកី្សាងស្មត្ថភាពគៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល រាជធានីគខត្ត និងថ្នន ក់្មូលោា ន។ ស្ក្មមភាពជាអារិភាពម្នផែនការ
គោលស្តីព ី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ នឹងក្ត្ូវោក់្បញ្ចូ លក្នុងផែនការក្បត្ិបត្តិការក្បចាឆំ្ន គំៅក្ក្មិត្នីមួយៗ 
គហយីការអនុវត្តការពិនិត្យតាមោនជាផែនក្មួយម្នរបាយការណ៍ក្បចាឆំ្ន រំបស់្ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ។ 
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៤.៣. រចនាសម្ពន័ធព្គប់ព្គង នងិអនុវតតផែនការគោលសតរីីការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររនងុ      
វិសយ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤ 

រចនស្មព័នធខាងគក្កាមបងាា ញពីរចនស្មព័នធរបស់្អងគភាពទាងំមូលស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គង និងការអនុវត្តផែនការ
គោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ ។13   

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ នឹង ឹក្នគំោយអគគនយក្ោា ន
គោលនគោបាយ និងផែនការ ក្នុងនមជាគលខាធិការោា ន ផ ល ឹក្នគំោយអគគនយក្ ឬអនក្ត្ំណ្តងរបស្់ោត់្។         
អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយ និងផែនការម្នក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា មានភាពជាមាច ស់្គលីផែនការគោលស្តីពី   
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ គហយីមានការររួលខុស្ក្ត្ូវជារូគៅស្ក្មាប់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង
ការអនុម័ត្។ អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយ និងផែនការ នឹងគធវីរបាយការណ៍ជូនគណៈក្មមការ ឹក្នមំ្នផែនការគោល
ស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំជាគរៀងរាល់ក្ត្ីមាស្គោយែតល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្គងខប និងស្មិរធែលនន
តាមែលស្គក្មច និងែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម។  

នយក្ោា នផែនការ គឺជាអងគភាព ឹក្នផំ លររួលខុស្ក្ត្ូវផែនក្រ ាបាល ការស្ក្មបស្ក្មួល និងការក្គប់ក្គង
រូគៅម្នក្ក្បខណឌ ផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ការអនុវត្តផែនការពិនិត្យ   
តាមោន និងវាយត្ម្មា ផែនការងវកិា និងរបាយការណ៍ក្បចាឆំ្ន គំៅឱ្យគលខាធិការោា ន និងគណៈក្មមការ ឹក្នផំែនការ
គោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ។ នយក្ោា នពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មា នឹងែតល់ការោកំ្រ ល់នយក្
ោា នផែនការស្ក្មាប់ការអនុវត្តផែនការពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មា ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យ 
អប់រ ំ ២០២០-២០២៤។ នយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ នឹងែតល់ការោកំ្រ ល់នយក្ោា នផែនការស្ក្មាប់ការអនុវត្តផែនការ
ចំណ្តយងវកិាម្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ ។ 

អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវផ លបានក្ំណត់្ស្ក្មាប់ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយមនីមួយៗ ក្ត្ូវបានចាត់្តាងំជាអងគភាព
បគងាគ លស្ក្មាប់ស្ក្មបស្ក្មួលស្ក្មមភាព ក់្ព័នធនីមួយៗ គៅក្នុងផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ
២០២០-២០២៤។ អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវនឹងែតល់ការផណន ំ និងែតល់គោបល់ ល់នយក្ោា នជំនញទាក់្រងនឹង       
ការអនុវត្តស្ក្មមភាព និងការគធវីរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាឱ្យបានទាន់គពលគវលា។ អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវ
នីមួយៗនឹងែតល់ការោកំ្រផែនក្បគចចក្គរស្ ល់នយក្ោា នជំនញតាមអនុវស័ិ្យគៅតាមត្ក្មូវការ។  

នយក្ោា នជំនញតាមអនុវស័ិ្យ ក្ត្ូវបានក្ំណត់្ជាសាថ ប័នអនុវត្តផ លក្ត្ូវនឹងផែនក្ម្នស្ក្មមភាពនីមួយៗ។      
សាថ ប័នអនុវត្តនីមួយៗក្ត្ូវបានក្ំណត់្ការររួលខុស្ក្ត្ូវស្ក្មាប់ការអនុវត្តស្ក្មមភាពឱ្យបានទាន់គពលគវលា និងស្ក្មាប់
ការពិនិត្យតាមោន និងការគធវីរបាយការណ៍ជាគរៀងទាត់្គលីផែនក្ស្ក្មមភាពម្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព  
ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ។ ការអនុវត្តការពិនិត្យតាមោន និងការគធវីរបាយការណ៍គោយនយក្ោា នជំនញតាម
អនុវស័ិ្យនឹងក្ស្បគៅនឹងផែនការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាម្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ

                                                                 

13 Note: Capacity development is needed for all levels of management to fulfil the functions described in this Organizational 

Structure for Management and Implementation of the ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវិស័្យអប់រំ 2020-2024 from Secretariat to school level. A 

Functional Review of key MoEYS departments (2020) provides analysis of the key functions and capacity gaps.  
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២០២០-២០២៤ និងផែនការស្ក្មមភាពតាមអនុវស័ិ្យ និងក្ក្បខណឌ លរធែលម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ
២០១៩-២០២៣ ។ អគគនយក្ោា ន និងនយក្ោា នររួលបនេុក្តាមអនុវស័ិ្យនីមួយៗមានការររួលខុស្ក្ត្ូវខពស្់ចំគ េះ
ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យតាមោនស្ក្មមភាព ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤         
ជាក្បចា ំ។  

គៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ ិ ក្ក្ុមការងាររាជធានី គខត្ត ក្ក្ុមការងារក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និង           
គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀនទាងំអស្់មានត្ួនរីជាអនក្ែតល់គស្វា និងអនក្ររួលែលពីស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព
គៅក្នុងការអនុវត្ត និងការពិនិត្យតាមោន ផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ  ២០២០-២០២៤។ 
ក្ក្ុមការងាររាជធានី គខត្ត ក្ក្ុមការងារក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  និងគណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន នឹងែតល់ការក្បឹក្ាផណន ំការបងវឹក្ 
និងការបណតុ េះបណ្តត លគលីការងារគៅក្នុងការក្សាងស្មត្ថភាពគៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។  

មជឈមណឌ លបគចចក្គរស្គឺក្ត្ូវបានររួលសាគ ល់គោយក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា ជាអនក្ែតល់គស្វាស្ក្មាប់     
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពផ លអាចបំគពញតាមស្តង់ោវជិាា ជីវៈគៅតាមផែនក្បគចចក្គរស្ចាស្់លាស្់ គឆាីយត្បនឹងអារិភាព
របស្់ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ។ តារាងខាងគក្កាមបងាា ញពីផែនក្
បគចចក្គរស្ស្ំខាន់ៗ ផ លអាចែតល់គៅឱ្យអនក្ែតល់គស្វាស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពនីមួយៗ គោយផែែក្គលីស្មត្ថភាព
សាថ ប័ន។ ការវាយត្ម្មាអំពីត្ក្មូវការស្មត្ថភាពក្ត្ូវបានគស្នីគឡងី គ ីមបកី្ំណត់្ជំនញ និងស្មត្ថភាពរបស់្មជឈមណឌ ល
បគចចក្គរស្នីមួយៗ គ ីមបែីតល់គស្វាផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ។ 14 

តារាងរ៨ី៖ មជឈមណឌ លបគចចក្គរស្ ជាអនក្ែតល់គស្វាអភវិឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពស្ក្មាប់ផែនការគោលស្តពីី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព 
ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤តារាង 8 

មណឌ លបគចចក្គរស្៖ អនក្ែតល់គស្វាអភវិឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពស្ក្មាប់ផែនការគោលស្តពី ីការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យ អប់រ ំ
២០២០-២០២៤ 

សាថ ប័ន ផែនក្ជនំញឯក្គរស្ ក្ណំត់្ស្មាគ ល ់- ស្មត្ថភាព 
វរិាសាថ នជាត្ិអប់រសំ្ក្មាប់   
អភិវឌ្ឍភាពជាអនក្ ឹក្ន ំនិង      
វជិាា ជីវៈ15 

ក្គូបគងាគ ល (រយៈគពលខាី មធយម និងផវង( 
ផែនការអប់រ ំល់ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ 
ការក្គប់ក្គងអប់រ ំ

 
មានបនេុក្ការងារគក្ចីន 

វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ (ភនំគពញ 
និងបាត់្ ំបង) និងមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយភូមិភាគ/សាលា
គរុគកាស្លយនិងវកិ្ក្ឹត្ការគខត្ត  

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពមស្រនតីអប់រ ំនិងអនក្អាជីព 
វយ័គក្មង 
គោលនគោបាយអប់រសំ្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន 
ផែនការអប់រសំ្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន 

មានរីតាងំអំគណ្តយែល 

សាលាគរុគកាស្លយ  វធិីសាស្រស្តបគក្ងៀន ក្ត្ូវបគងកីនចំនួនបុគគលិក្ 

                                                                 
14 Assessment of institutional capacity to perform to the required professional standard – initial assessment undertaken in the 

Market Scoping survey (UNICEF 2020)  

15 NIE has a mandate for: PRESET, INSET, Bachelors 1+2, Masters, PhD, School Principal Inspector Training; Recipient of 
CDPF investment support and capacity development 
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អនក្ែតល់គស្វាស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្នុងត្ំបន់/អនតរជាត្ ិ    
រមួមាន វរិាសាថ នអនតរជាត្ិស្ក្មាប់
ផែនការអប់រ ំជាគ ីម 

ផែនក្ជំនញឯក្គរស្ផ លមិនទាន់មានគៅក្នុង
ក្បគរស្ 

ក្ត្ូវក្ំណត់្ឱ្យក្ស្បគៅនឹង  
អារិភាពការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព 

គក្ៅពីអនក្ែតល់គស្វាស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពថ្នន ក់្ជាត្ិផ លបានក្ំណត់្ខាងគលីគនេះ អនក្ែតល់គស្វាស្ក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងត្ំបន់ និងអនតរជាត្ិគែសងគរៀត្អាចក្ត្ូវបានក្ំណត់្គោយក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា និងម្ គូ
អភិវឌ្ឍន៍គៅក្នុងគពលគវលាស្មក្ស្បមួយ16។ ក្នុងន័យគនេះ ក្ក្សួ្ងនឹងែតល់លរធភាពឱ្យគៅសិ្ក្ាការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព         
វស័ិ្យអប់រគំលីជំនញឯក្គរស្គៅមជឈមណឌ លបគចចក្គរស្គែសងៗផ លមិនមានគៅក្នុងក្បគរស្ក្មពុជា។ 

  

                                                                 
16 A market scoping exercise currently in progress by MoEYS (2020) will provide the basis for recognition of future capacity development 

providers in the education sector.   
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រូបភាពរ២ី៖ រចនស្មពនធ័រមួស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គង នងិការអនុវត្តផែនការគោលស្តពី ីការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ
២០២០-២០២៤ត្គួលខ 2 

 
៥. ការរិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ែ 

វត្ថុបំណងម្នការពិនិត្យតាមោនគឺោកំ្រ ល់ការក្គប់ក្គងក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព តាមរយៈការរាយការណ៍អំពី
ការអនុវត្តជាក់្ផស្តងគធៀបគៅនឹងចំណុចគៅផ លរពំឹងរុក្។ ការពិនិត្យតាមោននឹងជួយផក្លមែគលីការែតល់ធាតុ្ចូល និង
ការតា ស់្បតូរ ំគណីរការ ឬស្ក្មមភាពនន គៅគពលផ លចាបំាច់។ 

គណក្មមការ ឹក្ន ំផែនការគោល
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព

ក្នុងវសិ្យ័អបរ់ ំ២០២០-២០២៤

គលខាធិការោា ន ផែនការគោលស្តពីីការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អបរ់ ំ២០២០-២០២៤
អគគនយក្ោា នគោលនគោបាយ និងផែនការ

អងគភាព ឹក្នំ
នយក្ោា នផែនការ

អងគភាពររលួខុស្ក្ត្វូ
ែលស្គក្មចរ១ី៖ ន.ែក្ ន.គប ន.ពវ ន.ហវ
ែលស្គក្មចរី  ២៖ ន.បល ន.បវ ន.នក្
ែលស្គក្មចរ៣ី៖ ន.ែក្ ន.ពវ ន.ពអ
ែលស្គក្មចរ៤ី៖ ន.គប ន.បល ន.បវ ន.នក្ អគឧស្ ន.បវព
ែលស្គក្មចរ៥ី៖ អគអរ ន.បវព អគយវ
ែលស្គក្មចរ៦ី៖ ន.បវ ន.ពអ អគឧស្ ន.បវព ន.ធគអ ន.ក្ក្បឡ គណៈក្មមការររួលសាគ លគុ់ណភាពអបរ់គំៅក្មពុជា

សាថ បន័អនុវត្ត
អងគភាពជំនញថ្នន ក្់គក្កាមជាត្ិ

អប់រកុំ្មារតូ្ច

បឋមសិ្ក្ា

មធយមសិ្ក្ា

អប់រគំក្ៅក្បព័នធ

ឧត្តមសិ្ក្ា

អភិវឌ្ឍន៍យុវជន

អប់រកំាយ និងក្ីឡា

អនក្ែតលគ់ស្វាស្ក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
អនក្ែតលគ់ស្វាបណតុ េះបណ្តត លថ្នន ក្់គក្កាមជាត្ិ

មនេីរអប់រគំខត្ត

ការ.ិអ.យ.ក្.អបរ់កំ្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ
ក្សុ្ក្ និងក្ក្ុមបំប៉ាននិងពនិិត្យ      
តាមោនថ្នន ក្់ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  

គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន នងិ       
ក្គូឯក្គរស្/ក្ក្ុមការងារក្ក្មង

គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន

មណឌ លបគចចក្គរស្ 

អនក្ែតលគ់ស្វាអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
អនក្ែតលក់ារបណតុ េះបណ្តត ល

មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍភាពជាអនក្ កឹ្នំ
និងវជិាា ជីវៈគៅវរិាសាថ នជាត្ិអបរ់ ំ

វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ (ភនំគពញ និង
បាត្់ ំបង)  និងមជឈមណឌ ល/

គរុគកាស្លយគខត្ត/ សាលាគរុគកាស្លយ  
ភូមិភាគ

សាលាគរុគកាស្លយ

អនក្ែតលគ់ស្វាអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពគៅ
ក្នុងត្ំបន់/អនតរជាត្ិ

នយក្ោា នពនិតិ្យតាមោន និងវាយត្ម្មា 
ោកំ្រការពនិតិ្យតាមោន និងវាយត្ម្មា

នយក្ោា នហរិញ្ញវត្ថុ ោកំ្រផែនការអនុវត្តចណំ្តយ



 

  

79 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ការពិនិត្យតាមោនជាយុរធសាស្រស្តែតល់ជូនគណៈក្មមការ ឹក្ន ំ ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង         
វស័ិ្យអប់រ ំ ជាមួយនឹងព័ត៌្មានក្ក្មិត្មា៉ា ក្ក្ូស្តីពីវឌ្ឍនភាពគឆាីយត្បគៅនឹងសូ្ចនក្រែលស្គក្មចសំ្ខាន់ៗមួយចំនួនផ ល
នឹងក្ត្ូវបានក្ំណត់្ជាគរៀងរាល់ឆ្ន កំ្ស្បតាមអារិភាពម្នក្ំផណរក្មង់ក្បចាឆំ្ន ។ំ 

ការពិនិត្យតាមោនក្បត្ិបត្ាិការែតល់ឱ្យអងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវគលីការតាមោនវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តស្ក្មមភាព
អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពក្នុងរយៈគពល ៦ ផខជាគរៀងទាត់្ ផ លក្ស្បគៅនឹងវ តម្នការរាយការណ៍របស្់ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ
គោយបងាា ញភស្តុតាងពីរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមោនផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន ។ំ  

ការវាយត្ម្មាគឺជាឧបក្រណ៍ស្ក្មាប់គធវីការស្គក្មចចិត្ត ផ លក្ត្ូវបានគក្បីក្បាស្ជ់ាញឹក្ញាប់គៅក្នុងវ តម្នការគធវី
ផែនការគ ីមបវីាស់្ស្េង់ការអនុវត្ត និងបងាា ញពីស្ក្មមភាពនគពលអនគត្។ ការវាយត្ម្មាក្ត្ូវបានគធវីគៅតាមគពលគវលា
ផ លបានក្ំណត់្គៅគពលចាប់គែតីម  ក់្ក្ណ្តត ល ឬចុងបញ្ច ប់ម្នផែនការ ក្មមវធិ ីនិងគគក្មាង។17 

រូបភាពរ៣ី: ការពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មាគលខ 3 
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•តាមោនស្ក្មមភាព ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្័យអប់រ ំ គរៀងរាល់ ៦ផខ
• ឹក្នគំោយនយក្ោា នជំនញ និងការោិល័យថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ
•គ ីមបពីិនិត្យគមីលថ្នគត្ីការអនុវត្តផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រសំ្ថិត្គៅគលីែាូវ
គឆ្ព េះគៅរក្លរធែល

•ស្ក្មាប់ការគធវីរបាយការណ៍គរៀងទាត់្ (ឆមាស្ និងក្បចាឆំ្ន )ំ

ការពិនតិ្យតាមោន

•គៅ ំណ្តក់្កាលសំ្ខាន់ៗម្នការអនុវត្តស្ក្មមភាពរបស់្ផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង
វស័ិ្យអប់រ ំ

• ឹក្នគំោយនយក្ោា នជំនញ ឬអនក្ស្គងកត្ការណ៍ខាងគក្ៅ
•គ ីមបកី្ំណត់្ក្ក្មិត្ែលជេះផ លររួលបាន (* សូ្មគមីលគស្ចក្តីផងាងការណ៍អំពីែលជេះខាងគក្កាម)
•គ ីមបកី្ំណត់្មូលគហតុ្ ឬបញ្ា ក្បឈមផ លរារាងំ ល់ការស្គក្មចបានស្មិរធែលគពញគលញម្នគោលគៅ
ផ លបានក្ំណត់្

•ចាប់គែតីម ំបូង  ក់្ក្ណ្តត លអាណត្តិ និងចុងបញ្ច ប់ / របាយការណ៍ស្គងខប

ការវាយត្ម្មា

•វសិាលភាពវត្ថុបំណងរមួម្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ក្ត្ូវបានគឆាីយត្ប
•វសិាលភាពម្នរបាយការណ៍ក្ក្មិត្ែលស្គក្មចនីមួយៗក្ត្ូវបានស្គក្មច

ការវាយត្ម្មាែលជេះ



 

  

80 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

៥.១. ការគរៀបចចំាត់ផចងសព្មាប់ការរនិិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ែ ផែនការគោលសតរីី
ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររនងុវសិយ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤ 

ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាគឺជាស្មាស្ភាគសំ្ខាន់មួយគៅក្នុង ំគណីរការរមួម្នការអនុវត្ត ផែនការគោល     
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤។ គបីោម ន ំគណីរការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាពគរ ក្បាក្ ជាពិបាក្វាស់្ផវងភាពគជាគជ័យរបស់្ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ
២០២០-២០២៤ ទាក់្រងនឹងការអនុវត្ត និងែលជេះ។ ការក្គប់ក្គងក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពម្ន ំគណីរការពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មាគៅក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្ និងគៅក្គប់នយក្ោា ន នឹងធានបាននូវការស្គក្មចគោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពតាម
គពលគវលាក្ំណត់្។  

តារាងខាងគក្កាមបងាា ញពីមុខងារពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាផ លក្ត្ូវបានក្ំណត់្ស្ក្មាប់ក្ក្មិត្នីមួយៗ       
គៅក្នុងរចនស្មព័នធចាត់្ផចង ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ ។  

តារាងរ៩ី៖ មុខងារពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មាគៅក្ក្មតិ្នមីយួៗ ម្នការក្គប់ក្គងផែនការគោលស្តពីកីារអភវិឌ្ឍ      ស្មត្ថ
ភាព ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ របស្ក់្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីាតារាង 9 
មុខងារពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មាគៅក្ក្មតិ្នមីយួៗម្នការក្គប់ក្គង ផែនការគោលស្តពីកីារអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាព

ក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ របស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា 
ការោិល័យ នយក្ោា ន មុខងារពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មា 
គលខាធិការោា ន អគគនយក្ោា នគោល

នគោបាយ និងផែនការ  
ររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះ៖  
(i) ការពិនិត្យគលីការអនុវត្ត និងការគធវីរបាយការណ៍ពិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មា។ 

សាថ ប័ន ឹក្ន ំ នយក្ោា នផែនការ  ររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះ៖  
(i) ធានការអនុវត្តផែនការការពិនិត្យតាមោន និង       
វាយត្ម្មាម្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង      
វស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ បានទាន់គពលគវលា។ 
(ii) ការក្ត្ួត្ពិនិត្យគលីការវាយត្ម្មាផែនការគោលស្តីពី  
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំនិងការគធវីរបាយ
ការណ៍ក្បចាឆំ្ន ។ំ  
* នយក្ោា នពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មា នឹងែតល់ការោំ
ក្រផែនក្បគចចក្គរស្ស្ក្មាប់ការពិនិត្យតាមោន និងវាយ
ត្ម្មា ល់នយក្ោា នផែនការ។ 

អងគភាពររលួ
ខុស្ក្ត្វូ 

ែលស្គក្មចរី១៖ ន.ែក្    
ន.គប ន.ពវ ន.ហវ 

ររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះ៖  
(i) ការផណន ំលស់ាថ ប័នអនុវត្តននស្តីពីព័ត៌្មានពិនិត្យ 
តាមោន និងវាយត្ម្មាផ លក្ត្ូវការស្ក្មាប់របាយការណ៍
វឌ្ឍនភាព និងការវាយត្ម្មាការអនុវត្ត។  
(ii) ការក្ត្ួត្ពិនិត្យគលីការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា

ែលស្គក្មចរី២៖ ន.បល 
ន.បវ ន.នក្ 
ែលស្គក្មចរី៣៖ ន.ែក្    
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ន.ពវ ន.ពអ ស្ក្មមភាពម្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង  
វស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ គោយនយក្ោា នជំនញ
តាមអនុវស័ិ្យនីមួយៗផ លបានក្ំណត់្ជាសាថ ប័នអនុវត្ត
ស្ក្មាប់លរធែលនីមួយៗឱ្យបានទាន់គពលគវលា។  
(iii) ការធានបាននូវការគធវីរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មាបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងទាន់គពលគវលាពីសាថ ប័ន     
អនុវត្តន៍។  
(iv) ការគធវីរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាបាន
ក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងទាន់គពលគវលា ជូនគៅនយក្ោា នផែនការ 
ស្ក្មាប់ការោក់្បញ្ចូ លគៅក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ក្បចាឆំ្ន មំ្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង       
វស័ិ្យអប់រ។ំ 

ែលស្គក្មចរី៤៖ ន.គប    
ន.បល ន.បវ ន.នក្        
អគឧស្ ន.បវព 
ែលស្គក្មចរី៥៖ អគអរ      
ន.បវព អគយវ 
ែលស្គក្មចរី៦៖ ន.បវ     
ន.ពអ អគឧស្ ន.បវព      
ន.ធគអ ន.ក្ក្បឡ គណៈ
ក្មមការររួលសាគ ល់គុណភាព
អប់រគំៅក្មពុជា 

នយក្ោា ន
ជនំញតាម     
អនុវស័ិ្យ      
បានក្ណំត់្ជា 
សាថ ប័នអនុវត្ត 

ន.អក្ត្ ន.បស្ ន.មចរ 
ន.អក្ប ន.ឧស្ ន.យវ 
ន.អក្ឡ 

ររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះ៖  
(i) ការពិនិត្យតាមោនជាក្បចាគំលីស្ក្មមភាព និងលរធែល 
តាមអនុវស័ិ្យ ក់្ព័នធនីមួយៗ ម្នផែនការគោលស្តីពី      
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ ។  
(ii) ការគធវីរបាយការណ៍ឆមាស្ជាគរៀងទាត់្គៅអងគភាព
ររួលខុស្ក្ត្ូវក្ស្បតាមរក្មង់ផ លបានឯក្ភាពនិងក្បភព
ផ លអាចរុក្ចិត្តបានគោយមានភស្តុតាង ។  
(iii) ការវាយត្ម្មាែលជេះ (ភស្តុតាងម្នការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
ក្នុងភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គប់ក្គង( គៅ ំណ្តក់្កាល       
សំ្ខាន់ៗនិងការក្ំណត់្មូលគហតុ្ ឬបញ្ា ក្បឈមផ លមិន
អាចស្គក្មចចំណុចគៅម្នផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ 

ថ្នន ក់្គក្កាមជាតិ្ 
អនក្ែតល់ការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព 

មស្រនតីមនេីរអប់រ ំយុវជន និង
ក្ីឡារាជធានី គខត្ត  
មស្រនតីការោិល័យអប់រ ំយុវជន 
និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
ក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោន
ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ   
គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន  
ក្គូឯក្គរស្ ក្ក្ុមការងារ
ក្ក្មងសាលាគរៀន គណៈក្មម
ការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន 

ររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះ៖  
(i) ការពិនិត្យតាមោនស្ក្មមភាពម្នផែនការគោលស្តីពី
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ក្បចាកំ្ត្ីមាស្គៅតាម
សាលាគរៀននិងថ្នន ក់្មូលោា ន។  
(ii) ការោក់្ជូនរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរយៈគពល៦ផខ
តាមរយៈក្ក្មិត្សាលាគរៀន  ក្ក្មិត្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ   
ក្ក្មិត្រាជធានី គខត្ត  អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវ។  
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មជឈមណឌ ល
បគចចក្គរស្ – 
អនក្ែតល់គស្វា
អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថ
ភាពរបស់្
ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ    
យុវជន និង
ក្ីឡា 18 

មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ភាពជា
អនក្ ឹក្ន ំ និងវជិាា ជីវៈម្នវរិា
សាថ នជាត្ិអប់រ1ំ9 
វរិាសាថ នគរុគកាស្លយ 
(ភនំគពញ និងបាត់្ ំបង( និង
មជឈមណឌ លគរុគកាស្លយភូមិ
ភាគ/សាលាគរុគកាស្លយនិង
វកិ្ក្ឹត្ការគខត្ត 

ររួលខុស្ក្ត្ូវចំគ េះ៖  
(i) ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាស្ក្មមភាព ផែនការ
គោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ែតល់ជូន
គោយសាថ ប័ននីមួយៗ។  
(ii) ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាស្ក្មមភាពម្នផែនការ
គោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ផ លគធវី
គឡងីគោយអនក្ែតល់គស្វាគែសងគរៀត្ផ លក្ត្ូវបានក្ំណត់្
គោយក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា និងក្ិចចស្នាតាមរយៈ
គគក្មាងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

៥.២. សចូនារររិនតិយតាម្ោន ទនិននយ័គោល នងិចណុំចគៅ 

សូ្ចនក្រ និងចំណុចគៅក្ត្ូវបានបគងកីត្គឡងីគោយតេ ល់ពីរបាយការណ៍លរធែល និងផែនក្ម្នស្ក្មមភាពនីមួយៗ
គោយបងាា ញពីការវាស់្ផវងបាន៖  

(i) ការែតល់ការបណតុ េះបណ្តត ល (ឧទាហរណ៍ សូ្ចនក្រផបបបរមិាណវស័ិ្យ  ូចជាចំនួន ឬភាគរយម្ន
មនុស្សផ លបានបណតុ េះបណ្តត លក្នុងមួយឆ្ន  ំ ឬចំនួន ងម្នការបណតុ េះបណ្តត ល ឧ. ោ៉ា ងគហាចណ្តស្់ 
១ ម្ងៃក្នុងមួយឆ្ន (ំ។  

(ii) ការែតល់ធនធាន (ឧទាហរណ៍ ឧបក្រណ៍ ក្មមវធិសូី្ហវផវ និងឯក្សារគែសងៗផ លបានែលិត្។ ល។( 
ផ លបានែគត់្ែគង់ ឬ 

(iii) ក្បព័នធបំគពញការងារ (ឧទាហរណ៍ សូ្ចនក្រផបបគុណវស័ិ្យ  ូចជា “បានអភិវឌ្ឍ” “ក្ំពុង ំគណីរការ” “ 
ក្បត្ិបត្តិការ” ជាគ ីម( 20។  

តាមលរធភាពផ លអាចគធវីបាន រិននន័យគោលក្ត្ូវបាន ក្ក្ស្ង់គចញពី (i) របាយការណ៍ស្ននិបាត្ក្បចាឆំ្ន  ំ
២០២០ ផ លឆាុេះបញ្ច ងំពីស្មិរធែលឆ្ន  ំ ២០១៩ ស្ក្មាប់សូ្ចនក្រក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រនំីមួយៗ (ii) 
រិននន័យគោលមូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ឆ្ន ២ំ០១៩ ឬ (iii) អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវ ឬសាថ ប័ន       
អនុវត្ត។ ចំណុចគៅចងែុលបងាា ញពីស្មិរធែលក្បចាឆំ្ន ផំ លរពំឹងរុក្ គហយីអាចក្ត្ូវបានផក្ស្ក្មួលជាផែនក្មួយម្ន ំគណីរ
ការរបាយការណ៍ជាត្ិក្បចាឆំ្ន  ំ គោយមានគហតុ្ែលក្ត្ឹមក្ត្ូវគ ីមបរីរួលបានការឯក្ភាពពីអគគគោលនគោបាយ និង
ផែនការ ក្នុងនមជានយក្ោា នស្ក្មបស្ក្មួលផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ។ំ សូ្ចនក្រ 

                                                                 
18 As noted in section 1.1, other external regional and international capacity development service providers may be identified by 

MoEYS and development partners in due course. 

19 NIE has a mandate for: PRESET, INSET, Bachelors 1+2, Masters, PhD, School Principal Inspector Training; Recipient of 
CDPF investment support and capacity development 

20 Measure descriptors are drawn from examples in the quantitative descriptors of the ESP M&E Framework (August 2020) and the 
qualitative descriptors in the CDPF Phase III M&E plan (July 2019) 
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រិននន័យគោល និងចំណុចគៅក្ត្ូវបានពិនិត្យពិច័យ និងឯក្ភាពគោយក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា តាមរយៈ ំគណីរការ
ពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយភាគី ក់្ព័នធ។ 

៥.៣. ព្បភរទនិននយ័ នងិនាយរោឋ នទទួលែសុព្តវូ 

ក្បភពរិននន័យពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាសំ្គៅគៅគលីអងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវ និងសាថ ប័នអនុវត្តចំគ េះ        
លរធែលនីមួយៗផ លបានក្ំណត់្គៅក្នុងក្ក្បខណឌ នម្នផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-
២០២៤។ អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវនីមួយៗនឹងក្ត្ូវគធវីការបញ្ា ក់្ពីព័ត៌្មានផ លក្ត្ូវការពីសាថ ប័នអនុវត្តនីមួយៗគៅតាម  
លរធែល និងផែនក្ម្នស្ក្មមភាពនីមួយៗ រមួមានត្ក្មូវការស្ក្មាប់របាយការណ៍ ឧទាហរណ៍រក្មង់របាយការណ៍           
(សូ្មគមីលឧទាហរណ៍គរូំខាងគក្កាម( កាលបរគិចឆរក្ំណត់្ម្នរបាយការណ៍ ការគធវីបចចុបបននភាពសាថ នភាព និងឧបស្គគ។    

៥.៤. ការរណំត់អាទភិារ 

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ មានលក្ខណៈរូលំរូលាយ និង          
រមួបញ្ចូ លអនុវស័ិ្យទាងំអស់្ និងផែនក្ក្ំផណរក្មង់អារិភាព។ ឯក្សារគនេះបានបងាា ញពីបញ្ា ក្បឈមទាក់្រងនឹង        
ស្មត្ថភាពរបស្់ក្បព័នធជាមួយនឹងឧបស្គគម្នធនធានបចចុបបនន គ ីមបកី្គប់ក្គង និងោកំ្រការអនុវត្តផែនការគោលស្តីពី        
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រទំាងំមូលឱ្យររួលបានគជាគជ័យ។  ូគចនេះវាចាបំាច់ណ្តស់្ផ ល ំគណីរការម្នការែតល់
អារិភាពក្ត្ូវបានអនុវត្តជាជំហាន ំបូង។ 

ការក្ំណត់្អារិភាពគៅក្នុងផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ នឹងក្ត្ូវអនុវត្តជាគរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
គោយអងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវរបស្់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា ជាមួយនយក្ោា នជំនញនីមួយៗ និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍
ស្ក្មាប់គោលគៅម្នការក្សាងផែនការក្បត្ិបត្ាិ និងការពិនិត្យតាមោន៖ 

(ក្( ស្ក្មាប់ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយមនីមួយៗ គត្ីលរធែល និងស្ក្មមភាពណ្តខាេះផ លមានអារិភាពក្ក្មិត្ខពស្់ មធយម 
និងទាប ស្ក្មាប់ការអនុវត្តក្នុងរយៈគពល ១២ ផខបនេ ប់? 

(ខ( គក្បីលក្ខណៈវនិិចឆ័យ ូចខាងគក្កាមគ ីមបវីាយត្ម្មា និងោក់្ចំណ្តត់្ថ្នន ក់្លរធែល និងផែនក្ម្នស្ក្មមភាពនីមួយៗ៖ 

- គត្ីស្ក្មមភាពក្ំពុងបនត/ោក់្ឱ្យអនុវត្តបនត ក្ត្ូវពក្ងីក្វសិាលភាព ឬមិនទាន់ចាប់គែតីម? 
- គត្ីមានមូលនិធិរចួគហយី មូលនិធិក្ំពុងក្ត្ូវបានគស្នីគឡងី មិនទាន់បានក្ំណត់្គៅគឡយី? 
- គត្ីលរធែល/ស្ក្មមភាពគតត ត្គលីថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល រាជធានី គខត្ត ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  ឬសាលាគរៀន (ធានបាននូវ

វសិាលភាពរូលំរូលាយគៅគៅក្គប់ក្ក្មិត្(? 
- គត្ីលរធែល/ស្ក្មមភាពជេះឥរធិពល ល់ក្ក្មិត្សាថ ប័ន អងគភាព ឬបុគគល (ធានឱ្យមានវសិាលភាពរូលំ

រូលាយគៅក្គប់ក្ក្មិត្(? 
- គត្ីគោលគៅស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពរមួបញ្ចូ លក្ក្ុមផ លជួបការលំបាក្ខាា ងំ/ក្ក្ុមមិនបានររួលគស្វា

ផ រឬគរ? 
- គត្ីែលជេះគលីស្មត្ថភាពម្នភាពជាអនក្ ឹក្ននំិងការក្គប់ក្គងមានក្ត្ឹមក្ក្មិត្ណ្ត (ខពស់្ មធយម និងទាប(? 

(គ( ពិចារណ្តគលីការបនសុអីារិភាព ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ផ លបានក្ំណត់្គៅតាម
ផែនការស្ក្មមភាពតាមអនុវស័ិ្យម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំនិងក្ក្បខណឌ គពលគវលា។ 
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( ( គក្បកី្បព័នធគភាីងចរាចរណ៍ពណ៌ក្ក្ហម/គលឿង/ម្បត្ង ឬក្បព័នធោក់្ពិនេុ ១-២-៣ គ ីមបោីក់្ចំណ្តត់្ថ្នន ក់្លរធែល និង
ស្ក្មមភាពនីមួយៗ។ 

តារាងខាងគក្កាមគនេះក្ត្ូវបានគក្បីគ ីមបសី្គងខបែលស្គក្មចម្នលំហាត់្ក្ំណត់្អារិភាព ផែនការគោលស្តីពីការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រកំ្បចាឆំ្ន ។ំ 

តារាងរ១ី០៖ លហំាត់្ក្ណំត់្អារភិាព ផែនការគោលស្តពីកីារអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំតារាង 10 

ែលស្គក្មច
ក្ក្មតិ្មធយម # 

ស្
ក្ម
មភា
ពក្
ំពុង
បន
ត [1

]  
ក្ំពុ
ងោ

ក្់គ
ចញ

 
[2]

  
ពក្
ង ីក្
វសា

ល
ភា
ពប
ផន
ថម 
[3]

  
ម ិន

ទា
ន់ចា

ប់គ
ែត ីម
 [0

] 

ងវ
កា
មា
នស្

ក្មា
ប់ 
[1]
  
ងវ
កា
ក្ំពុ
ងគ
ស្
ន ី

គឡ
ងី 
[2]

  ម
ិនទា

ន់មា
នង
វកា
 [0

] 

គោ
ល
គៅ
ថ្នន
ក្់ក្
ណ្ត
តល

 [
1] 

 រា
ជធា

ន ី 
គខ
ត្ត 
[2]

  ក្
ក្ុង
 ក្ស្

ុក្ 
ខណ

ឌ [
3] 
 ក្
ក្ម
ិត្

សា
លា
គរៀ
ន 

[4]
 

គោ
ល
គៅ
ក្ក្
ម ិត្
សា
ថប
័ន 
[1]
  អ
ងគភា

ព 
[2]

  
បុគ
គល
 [3
] 

ក្ក្
ុមគ
ោ
ល
គៅ
ផ 
ល
ម ិន
ទា
ន់បា

នរ
រួល

គស្
វា 
បា
រ/
គរ

 

ែល
ជេះ
គល
ីស្
មត្
ថភា
ពភា

ពជា
អនក្
 ឹក្
ន

 ំ
ខពស្

់/ម
ធយ
ម/
ទា
ប 

បន
សុ ោី
នគៅ

ន ឹង
ផែ
នកា

រយុ
រធសា

ស្រស្
តវស្
័យ
 

អប
់រ ំន
ិងផ
ែន
កា
រក្ប
ត្ ិប
ត្ត ិក្
បចា

ឆ្ន
 ំបា
រ/
គរ

 

បន
សុ ោី
នគៅ

ន ឹង
គគ
ក្មា
ងន

ន
 បា
រ/
គរ

 

ចំណ្ត
ត្់ថ្ន
នក្
់ - 

R/Y
/G

 

ក្ណំត់្ស្មាគ ល ់

លរធែល #           
ស្ក្មមភាព #           
ស្ក្មមភាព #           
ស្ក្មមភាព #           
ស្ក្មមភាព #           

 

៥.៥. របាយការណ៍ 

ស្ក្មាប់គោលបំណងការពិនិត្យតាមោនយុរធសាស្រស្ត សូ្ចនក្រែលស្គក្មចមួយចំនួននឹងក្ត្ូវបានគក្ជីស្គរសី្      
ជាគរៀងរាល់ឆ្ន សំ្ក្មាប់ែលស្គក្មចនីមួយៗ (ឧទាហរណ៍ អត្ិបរមា ៤-៥ ស្ក្មាប់ែលស្គក្មចមួយ( ផ លក្ត្ូវនឹងផែនក្
ក្ំផណរក្មង់អារិភាពក្បចាឆំ្ន  ំនិងការផបងផចក្ធនធាន។ ការពិនិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាពគៅក្នុងផែនក្អារិភាពម្នការអភិវឌ្ឍ    
ស្មត្ថភាពទាងំគនេះនឹងក្ត្ូវរមួបញ្ចូ លជាផែនក្មួយម្នការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មារបស់្ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ
និងនីត្ិវធិគីធវីរបាយការណ៍ក្បចាឆំ្ន ។ំ 

គោលបំណងម្នការពិនិត្យតាមោនការអនុវត្ត អងគភាពអនុវត្តនីមួយៗផ លបានក្ំណត់្គៅក្នុងក្ក្បខណឌ ផែនការ
គោលស្តីព ីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤ នឹងែតល់ជូនអងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវនូវលរធែលនីមួយៗ
ជាមួយនឹងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរយៈគពល ៦ផខ ជាគរៀងទាត់្ ផែែក្គលីភស្តុតាងផ លបានែតល់គៅក្នុងរបាយការណ៍
ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំគោយបងាា ញថ្ន៖  

តារាងរ១ី១៖ របាយការណ៍ពនិតិ្យតាមការអនុវត្តតារាង 11 

(i) ស្ក្មមភាពផ លបានអនុវត្តក្នុងរយៈគពល៦ផខមុន  ភស្តុតាងនឹងក្ត្ូវបាន ក្ក្ស្ង់
គចញពីការពិនិត្យតាមោន និង
របាយការណ៍អំពីស្ក្មមភាពផ ល

(ii) វឌ្ឍនភាពផ លស្គក្មចបានគធៀបគៅនឹងចំណុចគៅ  
(iii) ឧបស្គគរាងំស្េេះ ល់ការស្គក្មចបានស្មិរធែលម្នចំណុចគៅ ក់្ព័នធ  
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(iv) ផែនការស្ក្មមភាពផ លបានគក្ោងរុក្ស្ក្មាប់រយៈគពល ៦ ផខ    
បនេ ប់។  

មានគៅក្នុងរបាយការណ៍ផែនការ
ក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ។ 

 

ក្បព័នធោក់្ពិនេុមូលោា នអាចក្ត្ូវបានគក្បីស្ក្មាប់ចំណុចគៅលរធែលនីមួយៗ ូចបងាា ញក្នុងគំរូខាងគក្កាម          
(១ = ចំណុចគៅមិនទាន់បានស្គក្មច  ២ = ចំណុចគៅស្គក្មចបានខាេះ ៣ = ចំណុចគៅបានស្គក្មច)។  

តារាងរ១ី២: រក្មង់របាយការណ៍ពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មា (ឧទាហរណ៍)តារាង 12 

លរធែល (ការពណ៌ន(៖  
ស្ក្មាប់រយៈគពល ៦ ផខ៖ 
ចំណុចគៅលរធែល
(ការពណ៌ន(  

ស្ក្មមភាពផ ល
បានអនុវត្តក្នុងរយៈ
គពល ៦ ផខក្នាង
មក្ 

វឌ្ឍនភាពគធៀបនងឹ
ចំណុចគៅ 

ឧបស្គគចំគ េះការ
ស្គក្មចបានចំណុច
គៅ 

ផែនការស្ក្មមភាព
ស្ក្មាប់រយៈគពល 
៦ ផខបនេ ប ់

១ = ចំណុចគៅមនិ
ទាន់បានស្គក្មច  
២ = ចំណុចគៅ
បានស្គក្មចខាេះ  
៣ = ចណុំចគៅ
បានស្គក្មច 

      
      
      

 

វ តម្នការពិនិត្យតាមោន ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ នឹងក្ត្ូវបានបនសុជីាមួយនឹង 
ក្ក្បខណឌ គពលគវលាម្នការពិនិត្យតាមោន និងការគធវីរបាយការណ៍ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ(យុរធសាស្រស្ត( របាយការណ៍
ផែនការស្ក្មមភាពតាមអនុវស័ិ្យម្នផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ (ក្បត្ិបត្តិការ( វ តម្នការពិនិត្យតាមោនផែនការ
ក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ(ក្បត្ិបត្តិការ( និងគគក្មាង (ក្បត្ិបត្តិការ( ។  ំគណីរការពិនិត្យតាមោន ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ នឹងក្ត្ូវបនសុោីន គៅនឹងនីត្ិវធិីម្នការពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មាមូលនិធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់     
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព។ ការគធវី ូចគនេះមានគោលបំណងកាត់្បនថយបនេុក្មស្រនតីក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាក្គប់លំោប់
ថ្នន ក់្ និងគ មីបគីចៀស្វាងការគធវីការជាន់ោន ។ 

អងគភាពររួលខុស្ក្ត្ូវនីមួយៗនឹងចងក្ក្ងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្បចាឆំ្ន សំ្ក្មាប់លរធែល និងផែនក្ម្នស្ក្មមភាព 
នីមួយៗរបស់្ផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០២០-២០២៤ ផ លខាួនររួលខុស្ក្ត្ូវ។         
ផែនក្ ក់្ព័នធម្នរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្បចាឆំ្ន រំបស្់ផែនការគោលស្តីពី ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រនំឹងក្ត្ូវបញ្ចូ ល
គៅក្នុងរបាយការណ៍ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រតំាមអនុវស័ិ្យ។   
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រូបភាពរ៤ី: រចនស្មព័នរបាយការណ៍ពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មាម្នផែនការគោលស្តពីកីារអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង          វ ិ
ស្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤ត្គួលខ 4 

 

 

 

 

 

 

គណៈក្មមការ ឹក្ន ំផែនការគោលស្តីពី
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្័យអប់រ ំ

ន.ែក្ / អគបែ គធវីរបាយការណ៍គៅគ
ណៈក្មមការ ឹក្នំ ផែនការគោលស្តីពី
ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្័យអប់រ ំ

អងគភាពររួលខុស្ក្តូ្វគធវីរបាយការណ៍
គៅន. ែក្ / អគបែ

សាថ ប័នអនុវត្តគធវីរបាយការណ៍គៅ       
អងគភាពររួលខុស្ក្តូ្វ

រាជធានី គខត្ត គធវីរបាយការណ៍គៅ        
សាថ ប័នអនុវត្ត

ថ្នន ក់្គក្កាមជាតិ្
ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា     

ក្កុ្ង ក្ស្ុក្ ខណឌ  / ក្កុ្មបំប៉ាននិងពិនិត្យ
តាមោន គធវីរបាយការណ៍គៅរាជធានី 

គខត្ត

សាលាគរៀនគធវីរបាយការណ៍គៅក្កុ្ង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ

ក្គូគធវីរបាយការណ៍គៅនយក្សាលា

គណៈក្មមការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន    
គធវីរបាយការណ៍គៅនយក្សាលា 

ឬក្កុ្ង ក្ស្ុក្ ខណឌ

សាលាក្ក្មងគធវីរបាយការណ៍គៅ     
ក្កុ្ង ក្ស្ុក្ ខណឌ

មជឈមណឌ លបគចចក្គរស្                 
គធវីរបាយការណ៍គៅសាថ ប័នអនុវត្ត

ការពិនិត្យតាមោន  
យុរធសាស្រស្ត 

ការពិនិត្យតាមោន 
ក្បតិ្បត្ត ិ
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ឧបសម្ព័នធ 
ឧបសម្ព័នធទី១៖ ផែនការរិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ែ ផែនការគោលសតរីីការអភិវឌ្ឍសម្តថភាររនងុវិសយ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤ - សចូនា
ររ ទិននន័យគោល និងចំណុចគៅ 

ែលសគព្ម្ចទី១ 

ែលស្គក្មចរី១៖ គោលនគោបាយ ផែនការ និងហរិញ្ញវត្ថុ បានស្ក្មបស្ក្មលួ និងគធវសុី្ខ ុមនីយក្មម ស្ក្មាបផ់ក្លមែការក្គបក់្គងផែនការយុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់ ំ និងការអនុវត្តក្បពន័ធក្គបក់្គង
ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្បគសី្រគឡងី។ 

គោលនគោបាយក្តូ្វបានអនុវត្តតាមរយៈការក្សាងផែនការ និងហរិញ្ញបបទានផ លមានការស្ក្មបស្ក្មួលគៅតាមនយក្ោា ន គក្កាមឱ្វារក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡា ចាប់ពីថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល
 លស់ាលាគរៀន និងរវាងភាន ក្ង់ារទាងំអស្។់ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម១.១៖ គោលនគោបាយនិងក្ក្បខណឌ គតិ្យុត្តបានបគងកតី្គឡងី ែតលជ់ាក្ក្បខណឌ សាថ បន័ស្ក្មាបក់ារគរៀបចំចាត្ផ់ចងវសិ្យ័ អនុវត្តតាមគោលនគោបាយរបស្ក់្ក្ស្ងួអបរ់ ំ
យុវជន និងកី្ឡា។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ១.១ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩21 

បា៉ា នស់ាម ន  
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល១.១.១៖ ក្ក្បខណឌ
គោលនគោបាយ និងគតិ្យុត្ត
បានអនុម័ត្ក្ស្បគៅតាមផែនការ 
យុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់ ំ ២០១៩-
២០២៣ 

គោលការណ៍ផណនមំ្ន
ការគរៀបចំក្ត្ូវបានបគងកីត្
គឡងីស្ក្មាបក់្ក្បខណឌ
គោលនគោបាយ និង      
គតិ្យុត្ត 

មិនមាន       
គស្ចក្តីក្ ង
គោលការណ៍
ផណន ំក្ក្ប
ខណឌ គោល
នគោបាយ 
និងគតិ្យុត្ត 

មិនមាន       
គស្ចក្តីក្ ង
គោលការណ៍
ផណនកំ្ក្ប
ខណឌ គោល
នគោបាយ 
និងគតិ្យុត្ត 

បានគរៀបចំ     
គស្ចក្តីក្ ង
គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពី    
ការបគងកីត្
គោលនគោ
បាយ 

គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពី   
ការបគងកីត្
គោល
នគោបាយក្តូ្វ
បានអនុមត័្ 

- - ន.គប 

                                                                 
21 Extracted from ESP Annual Congress Report, March 2020 to the extent possible 
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 យនតការក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងីស្ក្មាបែ់សពវែាយ 
ក្ក្បខណឌ គោលនគោ
បាយ និងគតិ្យុត្ត 

មិនមានយនត
ការែសពវែាយ
ជាក្បពន័ធ 

មិនមានយនត
ការែសពវែាយ
ជាក្បពន័ធ 

យនតការែសពវ-
ែាយក្ត្ូវបាន 
បគងកីត្ 

- បានែសពវ- 
ែាយគោល
នគោបាយ
ផែនការយុរធ
សាស្រស្តក្ស្ប
តាមគោល
ការណ៍ផណន ំ

បានែសពវែាយ
គោលនគោ
បាយផែនការ
យុរធសាស្រស្ត 
ក្ស្បតាម
គោលការណ៍
ផណន ំ

ន.គប 

លរធែល១.១.២៖ យនតការក្ត្ូវ
បានបគងកីត្គឡងី និងក្បតិ្បត្តិ គៅ
ក្គបក់្ក្មិត្ស្ក្មាប់ែសពវែាយ
ក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ និង
គតិ្យុត្ត 

ក្ក្បខណឌ គោល       
នគោបាយ និងចាប់      
ក្ត្ូវបានែសពវែាយ ល ់   
ការោិលយ័ ក្ព់ន័ធ    
ទាងំអស្់ 

ក្ងវេះស្មាភ រ   
ការោិលយ័
ស្ក្មាប់
ែសពវែាយ
គោល
នគោបាយ 

ស្មាភ រ           
ការោិលយ័ 
ស្ក្មាបែ់សពវ 
ែាយគោល
នគោបាយ 
ក្ត្ូវបានកំ្ណត្់ 

បានបគងកីត្យនា
ការែសពវែាយ 

យនាការ      
ែសពវែាយមាន
 ំគណីរការ 

- - ន.គប 
ន.ជំនញ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្
ខណឌ  

លរធែល១.១.៣៖ ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍ
ន ៍ ស្មត្ថភាព (ការត្ក្មងរិ់ស្ 
និងបងវឹក្( បានែតលក់ារអនុវត្ត    
ក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ និង
គតិ្យុត្តម្នក្ក្ស្ួងអបរ់ ំ យុវជន
និងកី្ឡាក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព   

ក្មមវធីិគលីក្ក្មពស្ ់       
ការយល ឹ់ងស្ក្មាប ់  
ក្ក្បខណឌ គោល
នគោបាយនិងគតិ្យុត្តងមី 

ពត័្ម៌ានស្គងខប
មិនបានគតត ត្
សំ្ខានគ់លីក្កុ្ម
សំ្ខាន់ៗ  

ពត័្ម៌ានស្គងខប
គោល
នគោបាយ
បានគរៀន 
(បញ្ា ក្(់ 

បានកំ្ណត្ ់   
អត្តស្ញ្ញ ណ
ក្ក្ុមមុខស្ញ្ញ
ស្ក្មាបគ់ោល
នគោបាយ      
សំ្ខាន់ៗ ក្ត្ូវ 

# ពត័្ម៌ាន
ស្គងខបក្ត្ូវបាន
ែសពវែាយ ល ់
# ក្ក្ុមគោល
គៅ  

# ពត័្ម៌ាន
ស្គងខបក្ត្ូវបាន
ែសពវែាយ ល ់
# ក្ក្ុមគោល
គៅ  

# ពត័្ម៌ាន
ស្គងខបក្ត្ូវបាន
ែសពវែាយ ល ់
# ក្ក្ុមគោល
គៅ  

ន.គប 
ន.ជំនញ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ការត្ក្មងរិ់ស្ស្តីពីក្ក្ប
ខណឌ គោលនគោបាយ 
និងគតិ្យុត្តក្តូ្វបានែតល់
ស្ក្មាបក់្ក្ុមសំ្ខាន់ៗ  

ការត្ក្មងរិ់ស្
គោលនគោ 
បាយមិនបាន    

ពត័្ម៌ានស្គងខប
គោល
នគោបាយ 
បានែសពវែាយ

ក្ក្ុមសំ្ខាន់ៗ
ក្ត្ូវបានកំ្ណត្់
ស្ក្មាបក់ារ
ត្ក្មងរិ់ស្

ចំននួក្មមវធីិ
ត្ក្មងរិ់ស្
គោលនគោ

ចំននួក្មមវធីិ
ត្ក្មងរិ់ស្
គោលនគោ

ចំននួក្មមវធីិ
ត្ក្មងរិ់ស្
គោលនគោ

ន.គប 
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ចំគៅតាមក្ក្ុម
គោលគៅ 

 ល ់#  ក្ក្ុម
គោលគៅ 
(បញ្ា ក្(់ 

គោលនគោ    
បាយ 

បាយផ ល  
បានែតល់ 

បាយផ ល 
បានែតល់ 

បាយផ ល 
បានែតល់ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម១.២៖ ក្បពន័ធគរៀបចំផែនការរបស្ក់្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡា បានបនសុោីន ពីថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល លស់ាលាគរៀនកានផ់ត្មានក្បសិ្រធភាព ។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ១.២ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល១.២.១៖ គោលការណ៍
ផណនបំានគរៀបចំគ ីមបធីាន
 លក់ារក្សាងផែនការងវកិា 
គោលនគោបាយ និងផែនការ 
ការអនុវត្ត និងពិនិត្យតាមោន
មានស្ងគតិ្ភាព និងភាពក្បទាក្់
ក្ក្ឡាោន  

គោលការណ៍ផណន ំ     
ក្តូ្វបានបគងកីត្ស្ក្មាបក់ារ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យងវកិា គោល
នគោបាយ និងផែនការ 

មិនមានគោល
ការណ៍ផណនំ
ស្ក្មាបក់ារ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យភាព
សីុ្ស្ងាវ ក្ោ់ន
រវាងងវកិា 
គោល
នគោបាយ 
និងផែនការ  

មិនមានគោល
ការណ៍ផណនំ
ស្ក្មាបក់ារ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យភាព
សីុ្ស្ងាវ ក្ោ់ន
រវាងងវកិា 
គោល
នគោបាយ 
និងផែនការ 

គស្ចក្តីផណនំ
ស្ក្មាបក់ារ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យភាព
សីុ្ស្ងាវ ក្ោ់ន
ក្ត្ូវបានក្ ង
គឡងី 

គស្ចក្តីផណនំ
ស្ក្មាបក់ារ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យភាព
សីុ្ស្ងាវ ក្ោ់ន
ក្ត្ូវបានអនុមត័្ 

- ការវាយត្ម្មា
គ ីមបវីាស្ភ់ាព
សីុ្ស្ងាវ ក្ោ់ន
រវាងងវកិា 
គោលគោ
បាយ និង
ផែនការ 

ន.ែក្ 
ន.ជំនញ 
 

លរធែល១.២.២៖ បានផក្ស្ក្មួល
យនាការលំហូរការងារផ លគតត ត្
គលីនីតិ្វធីិ និង ំគណីរការ គ ីមបី
ស្ក្មបស្ក្មួលរំនក្រំ់នង
ការងារឱ្យមានភាពក្បទាក្ក់្ក្ឡា
ោន រវាងនយក្ោា ន និងអងគភាព
គោយរមួបញ្ចូ លស្មភាពគយនឌ្រ័ 
និងបរោិបនន 

ការបណតុ េះបណ្តត លអនតរ
នយក្ោា នស្ក្មាបអ់នក្
ឯក្គរស្ ោកំ្រផែនក្ គោល
នគោបាយ ការគធវីផែនការ 
និងហរិញ្ញវត្ថុ  (បគចចក្វរិា 
ពត័្ម៌ាន អនក្ក្គបក់្គង
គគក្មាង   អនក្គក្ោងងវកិា។ 
ល។ ) 

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លអនតរ
នយក្ោា ន
ស្ក្មាបអ់នក្    
ឯក្គរស្ោកំ្រ
ផែនក្គោល
នគោបាយ   
ការគធវីផែនការ 
និងហរិញ្ញវត្ថុ
មានក្ក្មិត្

# ការបណតុ េះ      
បណ្តត លអនតរ
នយក្ោា ន
ស្ក្មាបអ់នក្      
ឯក្គរស្ោកំ្រ
ផែនក្គោល
នគោបាយ 
ការគធវីផែនការ 
និងហរិញ្ញវត្ថុ 
(ន.ែក្ ន.

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល
រមួោន ក្បចាឆំ្ន  ំ
១ ង ស្ក្មាប់
អនក្ឯក្គរស្  
ោកំ្រ 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល
រមួោន ក្បចាឆំ្ន  ំ
១ ង ស្ក្មាប់
អនក្ឯក្គរស្    
ោកំ្រ 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល
រមួោន ក្បចាឆំ្ន  ំ
១ ង ស្ក្មាប់
អនក្ឯក្គរស្  
ោកំ្រ 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល
រមួោន ក្បចាឆំ្ន  ំ
១ ង ស្ក្មាប់
អនក្ឯក្គរស្  
ោកំ្រ 

ន.ែក្ 
ន.គប 
ន.ហវ 
ន.ជំនញ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  
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កំ្ណត្ ់(ន.
ែក្ ន.គប 
និង ន.ហវ) 

គប និងន.
ហវ) 

លរធែល១.២.៣៖ យុរធសាស្រស្ត
ជំរុញគលីក្រឹក្ចិត្ត នីតិ្វធីិរមួ 
 ំគណីរការ និងរមាា ប ់ ផ លរមួ
បញ្ចូ លស្មភាពគយនឌ្រ័និង      
បរោិបនន បានអភិវឌ្ឍ និង     
អនុវត្តគ ីមបគីលីក្រឹក្ចិត្ត ល់
បុគគលិក្ក្ក្ស្ួងអបរ់ ំយុវជន និង
កី្ឡា គៅក្គបន់យក្ោា ន និង
ចាបពី់ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល ល់ក្ក្មិត្
សាលាគរៀនតាមរយៈការបគងកីត្ 
ឱ្យមានវបបធមស៌្ហការកានផ់ត្
រងឹមា ំ

ការបណតុ េះបណ្តត លស្តីពី
យុរធសាស្រស្តគធវីការស្ហ
ការោន ស្ក្មាបអ់នក្ ឹក្នំ
និងអនក្ក្គបក់្គងរបស្់
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និង
កី្ឡា 

គតត ត្ការយក្
ចិត្តរុក្ោក្គ់លី
យុរធសាស្រស្តគធវី
ការស្ហការោន
ស្ក្មាបអ់នក្
 ឹក្ននិំង   
អនក្ក្គបក់្គង
របស្ក់្ក្ស្ងួ
អបរ់ ំយុវជន 
និងកី្ឡាគៅ
មានក្ក្មិត្ 

យុរធសាស្រស្តគធវី
ការស្ហការោន
និងគលីក្រឹក្
ចិត្តស្ក្មាប ់ 
អនក្ ឹក្ន ំនិង
អនក្ក្គបក់្គង
បានបគងកីត្
គឡងី 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ក់ារ      
បណតុ េះបណ្តត ល 
ស្តីពីការគធវីការ
ស្ហការោន  ១ 
ម្ងៃ 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ក់ារ      
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្តីពីការគធវីការ
ស្ហការោន  ១ 
ម្ងៃ 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ក់ារ      
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្តីពីការគធវីការ
ស្ហការោន  ១ 
ម្ងៃ 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ក់ារ      
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្តីពីការគធវីការ
ស្ហការោន  ១ 
ម្ងៃ 

ន.ែក្ 
ន.ជំនញ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ការបណតុ េះបណ្តត លគលី
នីតិ្វធីិ  ំគណីរការ និង
រមាា បង់មីស្ក្មាប់អនក្
 ឹក្ន/ំអនក្ក្គបក់្គងគៅ
ក្គបន់យក្ោា ន និង    
អនុវសិ្យ័ 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លមាន
កំ្ណត្គ់លីនីតិ្
វធីិ ំគណីរការ 
និងរមាា ប់
ការងារងមី
ស្ក្មាប ់      
អនក្ ឹក្ន/ំ    
អនក្ក្គបក់្គង 

# ម្ងៃបណតុ េះ       
បណ្តត លបាន
គធវីគលីរមាា ប់
ការងារងមី
ស្ក្មាបកិ់្ចច
ស្ហការ
ការងារពីថ្នន ក្ ់
ក្ណ្តត ល ល់
សាលាគរៀន  

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល  
រយៈគពល ១ 
ម្ងៃគលីរមាា បង់មី
ស្ក្មាបអ់នក្
 ឹក្ន/ំអនក្
ក្គបក់្គង 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល
រយៈគពល ១ 
ម្ងៃគលីរមាា បង់មី
ស្ក្មាបអ់នក្
 ឹក្ន/ំអនក្
ក្គបក់្គង 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល
រយៈគពល ១ 
ម្ងៃគលីរមាា បង់មី
ស្ក្មាបអ់នក្
 ឹក្ន/ំអនក្
ក្គបក់្គង 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ម់ានការ
បណតុ េះបណ្តត ល
រយៈគពល ១ 
ម្ងៃគលីរមាា បង់មី
ស្ក្មាបអ់នក្
 ឹក្ន/ំអនក្
ក្គបក់្គង 

ន.ែក្ 
ន.បវ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

លរធែល១.២.៤៖ ក្បពន័ធសូ្ហវផវ
បានបគងកីត្គឡងីគ ីមបែីារភាា ប់
សូ្ចនក្រ យុរធសាស្រស្ត និង

 ំគណីរការក្បពន័ធសូ្ហវផវ
គ ីមបែីារភាា បផ់ែនការ
យុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់ ំ
ផែនការយុរធសាស្រស្តងវកិា  

ក្បពន័ធសូ្ហវផវ
ស្ក្មាប ់
ផែនការយុរធ   
សាស្រស្តងវកិា 

ការអភិវឌ្ឍ
ក្បពន័ធសូ្ហវផវ
ែារភាា បកំ់្ពុង
 ំគណីរការ  

ការអភិវឌ្ឍ
ក្បពន័ធសូ្ហវផវ
ែារភាា បកំ់្ពុង
 ំគណីរការ  

ក្បពន័ធសូ្ហវផវ
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

ក្បពន័ធសូ្ហវផវ 
បានវាយត្ម្មា  

- ន.ែក្ 
ន.បវព 
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ស្ក្មមភាពក្នុងផែនការយុរធសាស្រស្ត
វសិ្យ័អបរ់ជំាមយួផែនការយុរធ
សាស្រស្តងវកិា ផែនការងវកិាក្មមវធីិ 
និងផែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាឆំ្ន គំៅ
ថ្នន ក្ជ់ាតិ្ លថ់្នន ក្គ់ក្កាមជាតិ្និង
តាមអនុវសិ្យ័ 

 

ផែនការងវកិាក្មមវធីិ និង
ផែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ
គៅក្គបក់្ក្មិត្ និងក្គប់
អនុវសិ្យ័ 
 

ងវកិាក្មមវធីិ 
និងផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន  ំមិនបាន
ែារភាា បគ់ៅ
ក្គបក់្ក្មិត្ និង
ក្គបអ់នុវសិ្យ័ 

លរធែល១.២.៥៖ ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាឆំ្ន គំៅថ្នន ក្ជ់ាតិ្ 
និងថ្នន ក្គ់ក្កាមជាតិ្តាម             
អនុវសិ្យ័បានបគងកីត្គឡងីតាម
ក្បពន័ធសូ្ហវផវ 

 

អនក្គធវីផែនការក្គបក់្ក្មិត្
ទាងំអស្ក់្តូ្វបានបណតុ េះ   
បណ្តត លគ ីមបគីរៀបចំ
ផែនការក្បត្បត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ
គោយគក្បីក្បពន័ធសូ្ហវផវ
ផ លែារភាា បរ់វាង
ផែនការយុរធសាស្រស្ត            
វសិ្យ័អបរ់ ំ ផែនការយុរធ
សាស្រស្តងវកិា ផែនការ
ងវកិាក្មមវធីិ និងផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ
 

ោម នការបណតុ េះ
បណ្តត លណ្ត
មយួក្ត្ូវបាន    
ែតលឱ់្យគលីការ
គក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធសូ្ហវផវ
ែារ ភាា ប់
ផែនការយុរធ
សាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់ ំផែនការ
យុរធសាស្រស្ត
ងវកិា ផែនការ
ងវកិាក្មមវធីិ 
និងផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន  ំ
 

ការបណតុ េះ         
បណ្តត លបាន     
ែតល ់ល ់ #    
អនក្គធវីផែនការ
គៅក្គបក់្ក្មិត្ 
គលីក្បពន័ធសូ្ហវ
ផវ ផ លបាន
ភាា បនឹ់ង
ផែនការក្បតិ្បត្តិ
ក្បចាឆំ្ន  ំ

ការបណតុ េះ        
បណ្តត លែតល់
ជូនស្ក្មាប ់#  
អនក្គរៀបចំ
ផែនការ # គៅ
ក្គបក់្ក្មិត្ទាងំ
អស្ស់្តីពីក្បព័នធ
សូ្ហវផវរផ ល
ភាា បជ់ាមយួ
ផែនការក្បតិ្បត្តិ
ក្បចាឆំ្ន  ំ

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លែតល់
ជូនស្ក្មាប ់#  
អនក្គរៀបចំ
ផែនការ # គៅ
ក្គបក់្ក្មិត្ទាងំ
អស្ស់្តីពីក្បព័នធ
សូ្ហវផវែារ
ភាា បជ់ាមយួ
ផែនការក្បតិ្បត្តិ
ក្បចាឆំ្ន  ំ

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លែតល់
ជូនស្ក្មាប ់#  
អនក្គរៀបចំ
ផែនការ # គៅ
ក្គបក់្ក្មិត្ទាងំ
អស្ស់្តីពីក្បព័នធ
សូ្ហវផវែារ
ភាា បជ់ាមយួ
ផែនការក្បតិ្បត្តិ
ក្បចាឆំ្ន  ំ

- ន.ែក្ 
ន.បវព 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

លរធែល១.២.៦ អនក្គរៀបចំ
ផែនការអបរ់គំៅថ្នន ក្ជ់ាតិ្ ថ្នន ក្់

អនក្គធវីផែនការអបរ់គំៅ
ក្គបក់្ក្មិត្ទាងំអស្ម់ាន

ផែនការ
ក្បតិ្បត្តមិិន

ការបណតុ េះ         
បណ្តត លពី

ការបណតុ េះ        
បណ្តត លស្តីពី

ការបណតុ េះ        
បណ្តត លស្តីពី 

ការបណតុ េះ     
បណ្តត លស្តីពី 

ការបណតុ េះប
ណ្តត លស្តីពី 

ន.ែក្ 
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រាជធានី គខត្ត ក្កុ្ង ក្សុ្ក្ ខណឌ  
និងសាលាគរៀន បានររលួ      
ការបណតុ េះបណ្តត ល និងមាន
ស្មត្ថភាពយល់ ឹងពីបញ្ញត្តិ
ផែនការអបរ់ ំនិង ំគណីរការ
គរៀបចំផែនការអបរ់ ំ

ស្មត្ថភាពក្នុងការគរៀបចំ 
ផែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាឆំ្ន ំ
ផ លមានគុណភាពលែ 
គោយរមួបញ្ចូ លទាងំ
គោលនគោបាយ និង   
 ំគណីរការ 

ទានម់ានភាព
សីុ្ស្ងាវ ក្ោ់ន ម្ន
ការត្ក្មឹមគៅ
នឹងគោល
នគោបាយនិង
 ំគណីរការ
គរៀបចំផែនការ 

ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន បំានែតល់
 ល ់# អនក្
ផែនការអបរ់ ំ   
គៅតាមក្ក្មិត្
នីមយួៗផែែក្
គលីការវាយ
ត្ម្មាត្ក្មូវការ    
បណតុ េះបណ្តត ល 

ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន បំានែតល់
 ល ់# អនក្
គរៀបចំផែនការ
អបរ់គំៅក្ក្មិត្
នីមយួៗគោយ
ផែែក្គលីការ
វាយត្ម្មាត្ក្មូវ
ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 

ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន បំានែតល់
 ល ់#អនក្
គរៀបចំផែនការ
អបរ់គំៅក្ក្មិត្
នីមយួៗគោយ
ផែែក្គលី ការ
វាយត្ម្មាត្ក្មូវ
ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 

ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន បំានែតល់
 ល ់#អនក្
គរៀបចំផែនការ
អបរ់គំៅក្ក្មិត្
នីមយួៗគោយ
ផែែក្គលីការ
វាយត្ម្មាត្ក្មូវ
ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 

ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន បំានែតល់
 ល ់#អនក្
គរៀបចំផែនការ
អបរ់គំៅក្ក្មិត្
នីមយួៗគោយ
ផែែក្គលីការ
វាយត្ម្មាត្ក្មូវ
ការបណតុ េះ       
បណ្តត ល  

រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម១.៣៖ ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡា បានពិនិត្យតាមោន និងគធវីរបាយការណ៍ជាគរៀងទាត្ពី់ការអនុវត្តគោលនគោបាយគៅក្គបក់្ក្មិត្។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ១.៣ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល១.៣.១៖ គោលនគោបាយ 
ក្ត្ូវបានអនុវត្តោ៉ា ងមាន      
ក្បសិ្រធភាពគៅក្គបក់្ក្មិត្       
តាមរយៈរបាយការណ៍ពិនិត្យ
តាមោននិងវាយត្ម្មាមាន      
លក្ខណៈក្គបក់្ជុងគក្ជាយម្ន
ផែនការស្ក្មមភាពតាម             
អនុវសិ្យ័ 

 

អនក្ក្គបក់្គងថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល
បានររលួការបណតុ េះ        
បណ្តត លគលី ផែនការ    
យុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់/ំ
គោលនគោបាយស្ក្មាប់
ការអនុវត្តក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាព 

ការោកំ្រជាក្់
លាក្ផ់ លក្ត្ូវ
ការជាចាបំាច់
គ ីមបពីក្ងឹង
ស្មត្ថភាព
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ    
យុវជននិង
កី្ឡាស្ក្មាប់
ការអនុវត្ត
គោល
នគោបាយ 

ការវាយត្ម្មា   
ត្ក្មូវការបណតុ េះ   
បណ្តត លបាន
ែតួចគែតីមគឡងី
គ ីមបកំី្ណត្់
ក្ក្ុមមុខស្ញ្ញ
គៅថ្នន ក្ជ់ាតិ្ 

ការវាយត្ម្មា
ត្ក្មូវការបណតុ េះ
បណ្តត លគ ីមបី
កំ្ណត្ក់្ក្ុម
គោលគៅគៅ
ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល 

វគគបណតុ េះ        
បណ្តត លខាី
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
ពិនិត្យតាមោន
និងវាយត្ម្មា
គៅថ្នន ក្ ់        
ក្ណ្តត ល 
 

វគគបណតុ េះ       
បណ្តត លខាី
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
ពិនិត្យតាមោន
និងវាយត្ម្មា
គៅថ្នន ក្ ់        
ក្ណ្តត ល 

វគគបណតុ េះ       
បណ្តត លខាី
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
ពិនិត្យតាមោន
និងវាយត្ម្មាគៅ
ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល 

ន.គប 
ន.ែក្ 
ន.ពវ 
ន.ជំនញ 
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លរធែល១.៣.២៖ អនក្ែតលគ់ស្វា
អបរ់ទំាងំក្នុងក្បពន័ធ គក្ៅក្បពន័ធ 
និងមិនែាូវការ ក្មមវធីិអបរ់គំែសង
គរៀត្ វសិ្យ័ឯក្ជន អាចអនុវត្ត
តាមគោលនគោបាយ និងលិខិត្
បរោា នគតិ្យុត្តរបស្រ់ោា ភិបាល 

“គស្វាក្មមក្ចក្គចញចូល
ផត្មយួ” បានបគងកីត្ និង
ចូលគក្បីបានគោយ       
អនក្ែតលគ់ស្វាអបរ់ទំាងំ
អស្ ់ (ភាា បគ់ៅលរធែល
៤.២) 
  

បចចុបបននមាន
ក្ផនាងស្ក្មាប់
ទាក្រ់ងជា
គក្ចីនស្ក្មាប់
អនក្ែតលគ់ស្វា
អបរ់គំែសងៗោន  
 

គស្វាក្មមក្ចក្
គចញចូលផត្
មយួកំ្ពុង
 ំគណីរការ
អភិវឌ្ឍ (ភាា ប់
គៅលរធែល
១.៤.២) 

គស្វាក្មមក្ចក្
គចញចូលផត្
មយួកំ្ពុងក្ត្ូវ
បានអភិវឌ្ឍ 
(ភាា បគ់ៅ    
លរធែល
១.៤.២) 

គស្វាក្មមក្ចក្
គចញចូលផត្
មយួបានគរៀបចំ 
និង ំគណីរការ 

គស្វាក្មមក្ចក្
គចញចូលផត្
មយួចូលគក្បី
បានគោយអនក្
ែតលគ់ស្វាអបរ់ ំ
ទាងំអស្់ 
 

គស្វាក្មមក្ចក្
គចញចូលផត្
មយួចូលគក្បី
បានគោយអនក្
ែតលគ់ស្វាអបរ់ ំ
ទាងំអស្់ 
 

ន.គប 
ន.ជំនញ 
ន.រប 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

លរធែល១.៣.៣៖ គោល
នគោបាយ និងផែនការគតត ត្គលី
លរធែល និងភស្តុតាងបានគរៀបចំ
គឡងីក្ស្បតាមស្តងោ់គោល
ការណ៍ផណន ំ និងនីតិ្វធីិ គ ីមបី
ធានថ្នការគរៀបចំឯក្សារទាងំ
គនេះបានផែែក្គលីលរធែល
ក្សាវក្ជាវ 

គោលនគោបាយ និង
ផែនការគឺក្ស្បគៅនឹង
គោលការណ៍ផណន ំ និង
នីតិ្វធីិ គហយីបគងកីត្គឡងី
គោយផែែក្គលីភស្តុតាង
ក្សាវក្ជាវ 

មិនមានគោល
ការណ៍ផណនំ
ស្តងោ់ស្ក្មាប់
គោល
នគោបាយ 
និងផែនការ 
(ក្តូ្វបាន
បគងកីត្គឡងី
គក្កាម        
លរធែល
១.១.១ និង 
លរធែល
១.២.១) 
 

មិនមានគោល
ការណ៍ផណនំ
ស្តងោ់ស្ក្មាប់
គោល
នគោបាយ 
និងផែនការ 
(ក្តូ្វបាន
បគងកីត្គឡងី
គក្កាម ១.១.១ 
និងលរធែល
១.២.១) 

បានគរៀបចំ      
គស្ចក្តីក្ ង
គោលការណ៍
ផណនសំ្ក្មាប់
ការក្សាង
គោល
នគោបាយ 
និងផែនការ
ផែែក្គលី         
ភស្តុតាង 

គោលការណ៍
ផណនកំ្ត្ូវបាន
អនុមត័្ស្ក្មាប់
ការគធវីផែនការ
ផែែក្គលី             
ភស្តុតាង 

ការវាយតំ្ម្ល
គលីការត្ក្មង់
រិស្ក្នុងការ   
ក្សាងគោល
នគោបាយ 
និងផែនការ 
ផែែក្គលី        
ភស្តុតាង/   
លរធែល 

- ន.គប 
ន.ពវ 

# អនក្បគងកីត្គោល
នគោបាយ និងអនក្គធវី
ផែនការចូលគក្បីគវរិកា
ក្សាវក្ជាវ/អីុ-ែត្ងល 

មិនមានរក្មង់
ផ លអាចចូល
 ំគណីរការបាន
ងាយក្ស្ួលក្នុង

មិនមានរក្មង់
ផ លអាចចូល
 ំគណីរការបាន
ងាយក្ស្ួលក្នុង

អីុ-ែត្ងល
ស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវអបរ់ ំ

# អនក្គក្បីចូល
គក្បីរក្មង់
ក្សាវក្ជាវ/អីុ - 
ែត្ងល 

- - ន.គប 
ន.ពវ 
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ការទាញយក្
ស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 

ការទាញយក្
ស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 

ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

លរធែល១.៣.៤៖ ការពិនិត្យ
តាមោនគោលនគោបាយ      
ការគធវីរបាយការណ៍ និងការគធវី
គស្ចក្តីស្គក្មចចិត្តគៅថ្នន ក្ជ់ាតិ្
គឺផែែក្គលីការវភិាគរិនននយ័ផ ល
បានផបងផចក្លមែិត្ (បងាា ញពី  
គមាា ត្ភូមិសាស្រស្ត គយនឌ្រ័ និង   
បរោិបននម្នក្ក្ុមងាយរងគក្ោេះ( 

បុគគលិក្បគចចក្គរស្ថ្នន ក្់
ជាតិ្ផ លររលួខុស្ក្តូ្វ
ក្នុងការពិនិត្យតាមោន 
និងគធវីរបាយការណ៍
ផែនការយុរធសាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់ ំ ផ លបានបណតុ េះ       
បណ្តត លក្នុងការវភិាគ
រិនននយ័ផ លបាន    
បំផបក្ 
 

រិនននយ័ផ ល
បានបំផបក្
លមែិត្មិនទាន់
ក្តូ្វបានគក្បី
ក្បាស្គ់ពញ
គលញក្នុងការ
ពិនិត្យតាមោន 
និងគធវីរបាយ
ការណ៍ផែនការ
យុរធសាស្រស្ត       
វសិ្យ័អបរ់ ំ

ការបណតុ េះ     
បណ្តត ល ល់
បុគគលិក្
បគចចក្គរស្
ោ៉ា ងតិ្ច ៣ម្ងៃ 
គលីការពិនិត្យ
តាមោន និង
គធវីរបាយការណ៍
ផែនការយុរធ
សាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់ ំ

ការបណតុ េះ       
បណ្តត ល ល់
បុគគលិក្
បគចចក្គរស្
ោ៉ា ងតិ្ច ៣ ម្ងៃ
គលីការពិនិត្យ
តាមោន និង
គធវីរបាយការណ៍
ផែនការយុរធ
សាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់ ំ

ការបណតុ េះ       
បណ្តត ល ល់
បុគគលិក្
បគចចក្គរស្
ោ៉ា ងតិ្ច ៣ ម្ងៃ
គលីការពិនិត្យ
តាមោន និង
គធវីរបាយការណ៍ 
ផែនការយុរធ 
សាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់ ំ

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល ល់
បុគគលិក្
បគចចក្គរស្
ោ៉ា ងតិ្ច ៣ ម្ងៃ
គលីការពិនិត្យ
តាមោន និង
គធវីរបាយការណ៍
ផែនការយុរធ
សាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់ ំ

ការវាយត្ម្មា
រំហរិំនននយ័
បំផបក្លមែិត្
ផ លក្ត្ូវបាន
បញ្ចូ លគៅក្នុង
គំរូរបាយការណ៍ 

ន.ែក្ 
ន.គប 
ន.ពវ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម១.៤៖ ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡាបានពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នគំៅក្គបក់្ក្មិត្ គ ីមបធីានបាននូវអភិក្ក្មក្បក្បគោយសុ្ខ ុមនីយក្មម ក្នុងការពិនិត្យតាមោន និងការ
អនុវត្តគោលនគោបាយរបស្អ់នក្ ក្ព់ន័ធទាងំអស្ ់

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ១.៤ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល១.៤.១៖ យនតការ
ស្ក្មបស្ក្មួលអនតរក្ក្ស្ងួ និង
ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍បានពក្ងឹងស្មត្ថភាព
របស្ក់្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និង
កី្ឡា គ ីមប ឹីក្នសំ្ក្មបស្ក្មួល
ភាគី ក្ព់ន័ធ 

ស្មត្ថភាពរបស្ក់្ក្ស្ងួ
អបរ់ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
ក្តូ្វបានពក្ងឹងគ ីមបី
 ឹក្នកំារស្ក្មបស្ក្មួល
អនតរក្ក្ស្ងួ និងម្ គូ
អភិវឌ្ឍនស៍្មត្ថភាព 

គមាា ត្ស្មត្ថភាព 
បុគគលិក្របស្់
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ    
យុវជន និង
កី្ឡាគ ីមបី
 ឹក្នកំារ

ពិនិត្យគឡងីវញិ
គលីការគរៀបចំ    
ការស្ក្មប
ស្ក្មួលនិង       
គមាា ត្ស្មត្ថភាព
បានែតួចគែតីម 
គឡងី 

ពិនិត្យគឡងីវញិ
គលីការគរៀបចំ
ការស្ក្មប
ស្ក្មួលនិង      
គមាា ត្ស្មត្ថភាព
បានបញ្ចប់ 

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លផ ល
បានកំ្ណត្់
ស្ក្មាបថ់្នន ក្់
អនក្ ឹក្នំ
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ     
យុវជន និង

ការបណតុ េះ     
បណ្តត លផ ល
បានកំ្ណត្់
ស្ក្មាបថ់្នន ក្់
អនក្ ឹក្នំ
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ   
យុវជន និង

វាយត្ម្មា
ក្បសិ្រធភាពម្ន
យនតការស្ក្មប
ស្ក្មួលអនក្
 ក្ព់ន័ធ 

ន.ែក្ 
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 ស្ក្មបស្ក្មួល
ភាគី ក្ព់ន័ធ 

កី្ឡាគលីការ
ស្ក្មបស្ក្មួល
អនក្ ក្ព់ន័ធ 

កី្ឡាគលីការ
ស្ក្មបស្ក្មួល
អនក្ ក្ព់ន័ធ 

លរធែល១.៤.២៖ យនតការ
ស្ក្មបស្ក្មួល “គស្វាក្មមក្ចក្
គចញចូលផត្មយួ”  ឹក្នគំោយ
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និងកី្ឡា      
ែតលជ់ាអភិក្ក្មក្បក្បគោយ
សុ្ខ ុមនីយក្មមក្នុងការគរៀបចំ
ផែនការ ការពិនិត្យតាមោន និង
ការគធវីរបាយការណ៍គោយ          
អនក្ែតលគ់ស្វាអបរ់ទំាងំអស្់ 

 

“ក្ចក្គចញចូលផត្មយួ”    
រមួបញ្ចូ លយនតការ ស្ក្មប
ស្ក្មួលភាគី ក្់ពន័ធរបស្់
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និង
កី្ឡា (ភាា បគ់ៅលរធែល
៣.២( 

បចចុបបននមាន
ក្ផនាងទាក្រ់ង
ជាគក្ចីន
ស្ក្មាបអ់នក្
 ក្ព់ន័ធគស្វា
អបរ់គំែសងៗោន  

គស្វាក្ក្ចក្
គចញចូលផត្
មយួកំ្ពុងក្ត្ូវ
បានបគងកីត្
គឡងី 

គស្វាក្ចក្គចញ
ចូលផត្មយួ
កំ្ពុងក្ត្ូវបាន
បគងកីត្គឡងី 
(ភាា បគ់ៅលរធ
ែល១.៣.២(  

ក្ចក្គចញចូល
ផត្មយួបាន
បគងកីត្និង
 ំគណីរការ 

គស្វាក្ចក្គចញ
ចូលផត្មយួ
បានចូលគក្បី
គោយ # អនក្
 ក្ព់ន័ធគស្វា
អបរ់ ំ

គស្វាក្ចក្គចញ
ចូលផត្មយួ
បានចូលគក្បី
គោយ # អនក្
 ក្ព់ន័ធគស្វា
អបរ់ ំ

ន.ែក្ 
ន.ជំនញ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម១.៥៖ ក្បពន័ធក្គបក់្គង និង ំគណីរការក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានពក្ងឹងគៅក្គបក់្ក្មិត្ស្ក្មាបក់ារគរៀបចំផែនការងវកិា ការគបីក្ែតល ់ការពិនិត្យតាមោន និងការគធវី
របាយការណ៍។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ១.៥ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល១.៥.១៖ ក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុ     
បានគធវីបចចុបបននភាព និងពក្ងីក្
គោយមានរបាយការណ៍ជាក្បចា ំ
ស្ក្មាបអ់នក្ក្សាងគោល
នគោបាយ និងផែនការក្នុងការ

របាយការណ៍ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុអបរ់ ំ
ក្បចាកំ្តី្មាស្បានគរៀបចំ
សាលាគរៀនរហូត្ លថ់្នន ក្់
ក្ណ្តត ល និងក្តូ្វបានគក្បី
ស្ក្មាបគ់ធវីការស្គក្មចចិត្ត

ក្បពន័ធក្គបក់្គង
ហរិញ្ញវត្ថុអបរ់ ំ
បានសាក្លបង
គៅ ៣គខត្តក្នុង
ឆ្ន  ំ២០១៩ ។ 

ការបណតុ េះ         
បណ្តត លក្បព័នធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់បំានែតល ់
ស្ក្មាបក់្ក្មិត្
នីមយួៗជាមយួ

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លក្បព័នធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុស្ក្មាប់
ក្ក្មិត្នីមយួៗ
ជាមយួនឹង     

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លក្បព័នធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុស្ក្មាប់
ក្ក្មិត្នីមយួៗ
ជាមយួនឹង    

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំ
ស្ក្មាបក់្ក្មិត្
នីមយួៗជាមយួ

ការវាយត្ម្មា
ចុងគក្កាយគលី
របាយការណ៍
ក្បពន័ធក្គបក់្គង
ហរិញ្ញវត្ថុក្បចាំ
ក្តី្មាស្ 

ន.ហវ 
ន.ែក្ 
ន.ជំនញ 
វគ 
មគភ 
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គធវីគស្ចក្តីស្គក្មចចិត្តផែែក្គលី     
ភស្តុតាង 

ផែែក្គលីភស្តុតាង 
(ផែនការយុរធសាស្រស្ត       
វសិ្យ័អបរ់)ំ  

ការត្ក្មឹម   
ងវកិាផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន និំងការគធវី
របាយការណ៍
ជាមយួងវកិា 
និងផែនការ
ពីសាលាគរៀន
 លថ់្នន ក្ ់      
ក្ណ្តត លក្ត្ូវ
ការពក្ងឹង 

នឹងការោកំ្រពី
ក្ក្ុមោកំ្រ        
បគចចក្គរស្ 

ការោកំ្រក្ក្ុម   
ោកំ្របគចចក្ 
គរស្ 

ការោកំ្រក្ក្ុម 
ោកំ្របគចចក្   
គរស្  

នឹងការោកំ្រ     
ក្ក្ុមោកំ្រ
បគចចក្គរស្ 

ស្គវ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  
សាលា
គរៀន 

លរធែល១.៥.២៖ មស្រនាីរបស្់
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និងកី្ឡា
ក្គបលំ់ោបថ់្នន ក្ក់្គបក់្គងងវកិា 
ការចំណ្តយ និងគោរពតាម
គោលការណ៍ស្វនក្មមបានក្តឹ្ម
ក្ត្ូវ គហយីបានគធវីរបាយការណ៍ 
ការក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
តាមកាលកំ្ណត្់ 

១០០% ម្នរាជធានី គខត្ត 
និងថ្នន ក្ ឹ់ក្នសំាលា 
(ផ លមានការររលួខុស្
ក្ត្ូវគលីការក្គបក់្គង  
ហរិញ្ញវត្ថុ( បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត លពីត្ក្មូវ
ការចាចំាចម់្នការ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារ
ណៈការគក្ោងងវកិា 
ចំណ្តយ និងស្វនក្មម 
(ផែនការយុរធសាស្រស្ត       
វសិ្យ័អបរ់)ំ 

ផែនការ
ស្ក្មមភាព
ស្ក្មាបក់ារ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ
បានគរៀបចំ 
(២០១៩) 

ការបណតុ េះ         
បណ្តត លការ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ
ស្ក្មាប ់២០% 
ម្នរាជធានី 
គខត្ត និង
សាលាគរៀន     
ស្តីពីការអនុវត្ត
ងវកិាក្បចាផំខ 
 

ការបណតុ េះ        
បណ្តត លការ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ
ស្ក្មាប ់៣០% 
ម្នរាជធានី 
គខត្ត និង
សាលាគរៀនស្តីពី
ការអនុវត្តងវកិា
ក្បចាផំខ 

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លការ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ 
ស្ក្មាប ់៥០% 
ម្នរាជធានី 
គខត្ត និង
សាលាគរៀនស្តីពី
ការអនុវត្តងវកិា
ក្បចាផំខ 
 

  ន.ហវ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  
សាលា
គរៀន 
 

អងគភាពងវកិាថ្នន ក្់        ក្
ណ្តត ល និងថ្នន ក្គ់ក្កាម
ជាតិ្ោក្គ់ស្នីងវកិាបាន
ទានគ់ពលគវលា (មូលនិធិ

តិ្ចជាង ៥០% 
ម្នអងគភាពថ្នន ក្់
គក្កាមជាតិ្បាន

៥០% ម្ន     
អងគភាពថ្នន ក្់
គក្កាមជាតិ្បាន

គក្ចីនជាង 
៥០% ម្នអងគ
ភាពថ្នន ក្គ់ក្កាម
ជាតិ្បានោក្់

ជាង ៦៥% ម្ន
អងគភាពថ្នន ក្់
គក្កាមជាតិ្បាន

ជាង ៧៥%ម្ន
អងគភាពថ្នន ក្់
គក្កាមជាតិ្បាន

ជាង ៩០% ម្ន
អងគភាពថ្នន ក្់
គក្កាមជាតិ្បាន

ន.ហវ 
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ភាពជាម្ គូស្ក្មាបក់ារ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព) 

ោក្គ់ស្នងីវកិា
ទានគ់ពលគវលា 
 

ោក្គ់ស្នងីវកិា
ទានគ់ពលគវលា 
 

គស្នងីវកិាទាន់
គពលគវលា 

ោក្គ់ស្នីងវកិា
ទានគ់ពលគវលា 

ោក្គ់ស្នីងវកិា
ទានគ់ពលគវលា 

ោក្គ់ស្នីងវកិា
ទានគ់ពលគវលា 

លរធែល១.៥.៣៖ ការគរៀបចំ
ផែនការហរិញ្ញវត្ថុ/ងវកិា ផែែក្គលី
ការវភិាគលរធែល និងអារិភាព 
(បញ្ឈបក់ារបគងកីនងវកិាគោយ
ផែែក្គលីងវកិាឆ្ន មុំនៗ( 

 

ផែនការហរិញ្ញវត្ថុនិង
ផែនការងវកិាក្មមវធីិ
ស្ក្មាបអ់នុវសិ្យ័
នីមយួៗនិងផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាឆំ្ន  ំក្ស្បគៅ
នឹងចំណុចគៅផែនការ
យុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់ ំ
២០១៩-២០២៣  

បានគរៀបចំ
ផែនការយុរធ   
សាស្រស្តងវកិា 
(២០១៩-
២០២១) 

ការវាយត្ម្មា   
ត្ក្មូវការ        
បណតុ េះបណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់
ផែនការងវកិា    
ក្មមវធីិបានគធវី
គឡងី 

ការវាយត្ម្មា
ត្ក្មូវការបណតុ េះ
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប់
ផែនការងវកិា
ក្មមវធីិបាន
បញ្ចបគ់ហយី   
បណ្តត ញោកំ្រ 
បគចចក្គរស្
ងវកិាក្មមវធីិ   
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

ការបណតុ េះ        
បណ្តត ល
ផែនការងវកិា
ក្មមវធីិផ ល
មានគោលគៅ
ស្ក្មាបក់្ក្មិត្
នីមយួៗជាមយួ
នឹងការោកំ្រ
ក្ក្ុមោកំ្រ
បគចចក្គរស្ 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល
ផែនការងវកិា
ក្មមវធីិផ ល
មានគោលគៅ
ស្ក្មាបក់្ក្មិត្
នីមយួៗជាមយួ
នឹងការោកំ្រ  
ក្ក្ុមោកំ្រ
បគចចក្គរស្ 

ការវាយត្ម្មា
វសិាលភាពម្ន
ផែនការងវកិា
ផ លជាក្មមវធីិ
និងផែែក្គលី
លរធែល 

ន.ហវ 
ន.ជំនញ 
វគ 

លរធែល១.៥.៤៖ ផែនការ     
យុរធសាស្រស្តស្វនក្មមរយៈគពល 
៣ឆ្ន រំកិំ្ល បានបគងកីត្ និងបាន
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពអនុវត្តផែនការ
គនេះ 

រាជធានី គខត្តគរៀបចំក្បពន័ធ
ផែនការយុរធសាស្រស្តងវកិា
តាមគខត្ត និងតាមោន 
ការអនុវត្តក្បចាផំខ ក្តី្មាស្
និងក្បចាឆំ្ន  ំ (ផែនការ
យុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់)ំ 

បានគរៀបចំ
ផែនការ      
យុរធសាស្រស្ត
ស្វនក្មម        
រយៈគពល ៣ 
ឆ្ន  ំ២០២០-
២០២២ និង
គស្ៀវគៅ
ផណន ំ      
(ស្ននិបាត្) 

ការគធវីស្វនក្មម
គលីការបំគពញ
ការងារ និង   
ក្មមវធីិបគងកីន
ជំនញបគចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន 
បានគរៀបចំ
គឡងី 

ការគធវីស្វនក្មម
គលីការបំគពញ
ការងារ និង   
ក្មមវធីិបគងកីន
ជំនញបគចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន
ស្ក្មាបម់ស្រនតី
ស្វនក្មមទាងំ
អស្់ 

ការគធវីស្វនក្មម
គលីការបំគពញ
ការងារ និង   
ក្មមវធីិបគងកីន
ជំនញបគចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន
ស្ក្មាបម់ស្រនតី
ស្វនក្មមទាងំ
អស្់ 

ការគធវីស្វនក្មម
គលីការបំគពញ
ការងារ និង
បគងកីនជំនញ  
បគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ាន 
ស្ក្មាបម់ស្រនតី
ស្វនក្មមទាងំ
អស្់ 

ការវាយត្ម្មា
គលីផែនការ
រកិំ្លរយៈគពល 
៣ ឆ្ន រំបស្គ់ខត្ត 

ន.ហវ 
ន.បវព 
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ែលសគព្ម្ចទី២៖ 

ែលស្គក្មចរី២៖ ការក្គបក់្គងធនធានមនុស្សបានពក្ងឹងស្ក្មាបក់្គបក់្គងបុគគលិក្ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ 

ការក្សាងផែនការធនធានមនុស្ស ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន និងក្បពន័ធក្គបក់្គងការបំគពញការងារក្តូ្វបានពក្ងឹង និងត្ក្មឹមគៅក្គបក់្ក្មិត្។ 

ែលគក្មចក្ក្មិត្មធយម២.១(ក្(  ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្ បានពិនិត្យគឡងីវញិគ ីមបធីាននូវត្មាា ភាព និងគណគនយយភាព និងគលីក្ក្មពស្ស់្តងោ់វជិាា ជីវៈរបស្ម់ស្រនតអីបរ់គំៅក្គបក់្ក្មិត្។  
(សូ្មគមីល ៤.១-៤.៤( 

(ខ( យនតការគនាងអាជីពបានបគងកតី្គឡងី គ ីមបគីលីក្ក្មពស្គុ់ណវឌុ្ឍ/ិស្តងោ់ និងក្ក្មសី្លធមម៌ស្រនតីអបរ់គំៅក្គបក់្ក្មិត្។ (សូ្មគមីល ៤.១-៤.៤( 
សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ២.១ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល២.១.១៖  ំគណីរការ
គក្ជីស្គរសី្បុគគលិក្ក្តូ្វបាន     
ពិនិត្យ និងផក្ស្ក្មួលគឡងីវញិ 
(ឧ. ការគក្ជីស្គរសី្ "គោយ
គបីក្ចំហ" ក្បចាឆំ្ន  ំ ការគក្ជីស្
គរសី្តាមការគស្នីសំុ្ និងការ
គក្ជីស្គរសី្គោយក្បក្តួ្ក្បផជង
ផ លគរៀបចំគោយក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ   
យុវជន និងកី្ឡា( គ ីមបឱី្យក្គូ
បគក្ងៀនផ លមានស្មត្ថភាព 
និងបរពិគសាធអាចតា ស្ប់តូរ
គៅរ ាបាលក្ណ្តត ល 

ផក្ស្ក្មលួ ំគណីរការគក្ជីស្
គរសី្បុគគលិក្ក្បតិ្បត្ាិ
ស្ក្មាបបុ់គគលិក្រ ាបាល      
ក្ណ្តត ល 

ការពិនិត្យគឡងី
វញិមុខងារក្ត្ូវ
បានបគងកីត្ និង
ផែនការយុរធ    
សាស្រស្តធនធាន
មនុស្សក្តូ្វបាន 
ក្ ងគឡងី 

ស្វនក្មម       
គយនឌ្រ័និង     
បរោិបននម្ន
ការគក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្ ការ
ោក្ព់ក្ងាយ
និងការត្គមាីង
ឋានៈត្នួរីក្ត្ូវ
បានែតួចគែតីម 

ស្វនក្មម       
គយនឌ្រ័និង    
បរោិបននម្ន
ការគក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្ ការ
ោក្ព់ក្ងាយ
និងការត្គមាីង
ឋានៈត្នួរីក្ត្ូវ
បានបញ្ចប់ 

ផែនការ   
ស្ក្មមភាព
គក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្       
រ ាបាលថ្នន ក្ ់      
ក្ណ្តត លក្ត្ូវ
បានគរៀបចំ 
 

ផែនការ     
ស្ក្មមភាព
គក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្       
រ ាបាលថ្នន ក្ ់   
ក្ណ្តត លក្ត្ូវ
បានអនុវត្ត 
 

ផែនការ    
ស្ក្មមភាព
គក្ជីស្គរសី្
បុគគលិក្        
រ ាបាលថ្នន ក្ ់  
ក្ណ្តត លក្ត្ូវ
បានវាយត្ម្មា 
 

ន.បល 
ន.ជំនញ 
ន.ហវ 
ន.ែក្  
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លរធែល២.១.២៖ គោល
នគោបាយគក្ជីស្គរសី្ និង
ពក្ងាយក្គូបគក្ងៀនបានអនុវត្ត
គោយក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និង
កី្ឡា គ ីមបគីលីក្ក្មពស្ក់ារគធវី
ស្និទានក្មម ការក្ំណត្ស់្តង់
ោការគក្ជីស្គរសី្/ការ ំគឡងី
ឋានៈត្នួរីបុគគលិក្អបរ់ទំាងំ
អស្់ 

 

គោលនគោបាយគក្ជីស្គរសី្ 
និងោក្ព់ក្ងាយក្គូបគក្ងៀន
ក្តូ្វបានអនុវត្តនិងគឆាីយត្ប
គៅនឹងស្តងោ់ស្ក្មាប់ការ
គក្ជីស្គរសី្ និងផបងផចក្ក្គូ
បគក្ងៀនក្បក្បគោយ      
ស្មធម៌ 

ចំននួក្គូ
បគក្ងៀនគលីស្ 
និងខវេះចំននួ 
មិនទានក់្តូ្វ
បានគោេះក្សាយ        
(ស្ននិបាត្) 

យុរធសាស្រស្ត      
ក្ត្ូវបានពិនិត្យ
គឡងីវញិ
ស្ក្មាបក់ារ
គក្ជីស្គរសី្ និង
ោក្ព់ក្ងាយក្គូ
បគក្ងៀនក្បក្ប
គោយស្មធម៌ 

យុរធសាស្រស្ត      
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងីស្ក្មាប ់   
ការគក្ជីស្គរសី្ 
និងោក្់
ពក្ងាយក្គូ
បគក្ងៀន
ក្បក្បគោយ    
ស្មធម៌ 

រចនស្មពន័ធ
ការងារ និង 
ក្បពន័ធត្គមាីង    
ឋានៈត្នួរី  
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងីក្ស្បតាម
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀន  

ការពិនិត្យ    
តាមោនការ
គក្ជីស្គរសី្ និង
ការោក្់
ពក្ងាយក្គូ
បគក្ងៀន 
ក្បក្បគោយ 
ស្មធមប៌ានគធវី
គឡងី        
(កំ្ពុងបនត) 

ការពិនិត្យតាម
ោនការគក្ជីស្
គរសី្ និងការ
ោក្ព់ក្ងាយក្គូ
បគក្ងៀន ក្បក្ប 
គោយស្មធម៌
បានគធវីគឡងី 
(កំ្ពុងបនត) 

ន.បល 

លរធែល២.១.៣៖ អនុវត្ត
សាក្លបងគនាងអាជីពក្គូ     
បគក្ងៀន 

 

គោលការណ៍ផណនសំ្តីពីការ
អនុវត្តរបស្ ់ គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនឧបក្រណ៍វាយត្ម្មា
គគក្មាង    ការគលីក្រឹក្ចិត្ត
និងក្បពន័ធពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មាក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពី
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនក្ត្ូវ
បានក្ ង
គរៀបចំគឡងី   
ក្ស្បតាមក្ក្ប
ខណឌ គគក្មាង 
និងផែនការ
ស្ក្មមភាព 
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ
ជាក្បចា ំ 

ឧបក្រណ៍      
វាយត្ម្មាគនាង
អាជីពក្គូ
បគក្ងៀន 
គគក្មាងការ
គលីក្រឹក្ចិត្ត 
និងក្បពន័ធ        
ពិនិត្យតាមោន
និងវាយត្ម្មា
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

ឧបក្រណ៍       
វាយត្ម្មាគនាង
អាជីពក្គូ
បគក្ងៀន
គគក្មាងការ
គលីក្រឹក្ចិត្ត 
និងក្បពន័ធ       
ពិនិត្យតាមោន
និងវាយត្ម្មា
ក្ត្ូវបានបញ្ចប់ 

ឧបក្រណ៍      
វាយត្ម្មាគនាង
អាជីពក្គូ
បគក្ងៀន
គគក្មាងការ
គលីក្រឹក្ចិត្ត 
និងក្បពន័ធពិនិ
ត្យ   តាមោន
និងវាយត្ម្មា
ក្ត្ូវបានសាក្
លបង 

- ឧបក្រណ៍វាយ
ត្ម្មាគនាង
អាជីពក្គូ
បគក្ងៀន
គគក្មាងការ
គលីក្រឹក្ចិត្ត 
និងក្បពន័ធពិនិ
ត្យតាមោននិង
វាយត្ម្មាក្ត្ូវ
បានវាយត្ម្មា 

ន.បល 
ន.ែក្ 
ន.អក្ត្ 
ន.បស្ 
ន.ក្ចរ 
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បានសាក្លបងគនាងអាជីព
ក្គូបគក្ងៀន 

ការពិគក្ោេះ
គោបល់
ជាមយួអនក្ ក្់
ពន័ធគលីគនាង
អាជីពក្គូ
បគក្ងៀន 

គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពី
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀន ក្ត្ូវ
បានបគងកីត្ 

គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពី
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនក្ត្ូវ
បានអនុវត្តគៅ
ក្នុងគំរូសាក្
លបង 

ការអនុវត្ត 
សាក្លបង 
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនក្ត្ូវ
បានពក្ងីក្ 

ការវាយត្ម្មា   
ការសាក្លបង
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនក្ត្ូវ
បានគធវីគឡងី 

ការវាយត្ម្មា 
ការសាក្លបង
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនក្ត្ូវ
បានវាយត្ម្មា 

ន.បល 
ន.ែក្ 

លរធែល២.១.៤៖ ការសាក្
លបងគក្បីក្បាស្គ់ស្ៀវគៅក្ត្់
ក្តាអាជីពគោយផែែក្គលីការ
វាយត្ម្មាគនាងអាជីពជាមយួ
នឹងរិនននយ័ និងព័ត្ម៌ានសំ្ខា
ន់ៗ ផ លបានក្ត្ក់្តាបញ្ចូ ល
ក្នុងក្បពន័ធព័ត្ម៌ានក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស (សូ្មគមីល
ការវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ   
ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម
២.៣( 

អនក្សាក្លបងលិខិត្ឆាង
ផ នអាជីពក្ត្ូវបានវាយត្ម្មា
ស្ក្មាបព់ក្ងីក្វសិាលភាព
បផនថម 

ការពិគក្ោេះ
គោបល់
ជាមយួអនក្ ក្់
ពន័ធក្តូ្វបានគធវី
គឡងី 

បញ្ញត្តិម្នលិខិត្
ឆាងផ នអាជីព  
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងីក្ស្បតាម
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

 

បញ្ញត្តិម្នលិខិត្
ឆាងផ នអាជីព 
ក្ត្ូវបានបញ្ចប់
ក្ស្បតាម
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

 

រិនននយ័        
សំ្ខាន់ៗ
ស្ក្មាប់
គស្ៀវគៅក្ត្់
ក្តាអាជីពបាន
ភាា បគ់ៅនឹង
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

 

គស្ៀវគៅក្ត្់
ក្តាអាជីពក្តូ្វ
បានអនុវត្ត
សាក្លបង
ក្ស្បតាមការ
វាយត្ម្មាសាក្
លបងគលីគនាង
អាជីពក្គូ
បគក្ងៀន 

គស្ៀវគៅក្ត្់
ក្តាអាជីពបាន
វាយត្ម្មា 

ន.បល 
ន.អក្ត្ 
ន.បស្ 
ន.មចរ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម២.២៖ ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គងធនធានមនុស្ស មានរិនននយ័ក្គបក់្ោន ់និង ំគណីរការគពញគលញរមួទាងំមស្រនតីជំនញគៅក្គបក់្ក្មិត្មានស្មត្ថភាពក្ស្បគៅតាមរំនលួ
ខុស្ក្ត្វូរបស្ព់កួ្គគ និងមានចំណុចគៅឆាុេះបញ្ច ងំពីការគឆាយីត្បគយនឌ្រ័ និងបរោិបននគៅក្នុងការបំគពញការងារជាអនក្ក្គបក់្គង ម្នក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡាចាបពី់ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល លស់ាលា
គរៀន។ (សូ្មគមីល ៣.១( 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ២.២ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 
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លរធែល២.២.១៖ ក្បព័នធពត័្៌មាន
ក្គបក់្គងធនធានមនុស្សបាន
គធវីស្មាហរណក្មមនិងមាន
 ំគណីរការគពញគលញជាមយួ
នឹងស្មត្ថភាពក្នុងការវភិាគ
រិនននយ័ ការគធវីផែនការ ការគធវី
របាយការណ៍ពិនិត្យតាមោន
និងវាយត្ម្មា និងការគធវីការ
ស្គក្មចចិត្តផែែក្គលីភស្តុតាង
គៅក្គបក់្ក្មិត្កានផ់ត្លែ
ក្បគសី្រ 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្សរមួបញ្ចូ ល
ោ៉ា ងគពញគលញជាមយួ
ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គងអបរ់ ំ
ក្បពន័ធក្គងក្គងហរិញ្ញវត្ថុ
អបរ់ ំនិងក្បាក្ផ់ខ 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
ផ លបានោក្់
អនុវត្ត លថ់្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្
ខណឌ  និង
សាលាគរៀន
គោយមាន
បញ្ា គុណភាព
រិនននយ័មយួ
ចំននួ ឧ. ក្បាក្់
ផខ និងការគធវី
ផែនការ 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
បានពិនិត្យ
គឡងីវញិ
ស្ក្មាប ់      
រាជធានីគខត្ត 
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និង 
សាលាគរៀន   
គក្បីក្បាស្ត់ាម
អីុនធឺណិត្ 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
បានគរៀបចំ
គឡងីវញិ
ស្ក្មាប ់រាជ
ធានីគខត្ត ក្កុ្ង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងសាលាគរៀន
គក្បីក្បាស្ត់ាម
អីុនធឺណិត្ 

ធនធានក្ត្ូវ
បានែតល់
ស្ក្មាប ់      
គគហរំពរ័
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
គៅថ្នន ក្ ់        
ក្ណ្តត ល 

  ន.បល 
ន.ពអ 
ន.ហវ 

បុគគលិក្សំ្ខាន់ៗ ក្តូ្វបាន     
បណតុ េះបណ្តត លឱ្យគក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្សស្ក្មាបក់ារ
គធវីផែនការ របាយការណ៍ 
ការពិនិត្យតាមោន និង    
វាយត្ម្មា និងការស្គក្មចចិត្ត
ផែែក្គលីភស្តុតាង 

ការអភិវឌ្ឍ    
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបម់ស្រនតី 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

ការអភិវឌ្ឍ
ជំនញ ក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
ស្ក្មាប ់# 
បុគគលិក្រាជ
ធានី គខត្ត និង
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ សំ្ខាន់ៗ  

ការអភិវឌ្ឍ
ជំនញ ក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
ស្ក្មាប ់# 
បុគគលិក្រាជ
ធានី គខត្ត និង
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ សំ្ខាន់ៗ   

ការអភិវឌ្ឍ
ជំនញក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
ស្ក្មាប ់#
បុគគលិក្រាជ
ធានី គខត្ត និង
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ សំ្ខាន់  ៗ

ការក្បឹក្ា
ផណន ំនិង   
ការជយួោកំ្រ
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
បាន ំគណីរការ 

បគងកីត្ក្កុ្មោំ
ក្រអនក្គក្បី
ក្បាស្ក់្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

ន.បល 
ន.ពអ 
ន.ហវ 
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លរធែល២.២.២៖ ភាពក្តឹ្ម
ក្ត្ូវម្នរិនននយ័ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងធនធានមនុស្សរបស្់
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ យុវជន និងកី្ឡា       
ជាមូលោា នស្ក្មាប់អនក្គធវីគស្
ចក្តីស្គក្មចចិត្តក្នុងការ ំគឡងី
ឋានៈត្នួរី ការគែេរការងារ   
ការោក្ព់ក្ងាយ ការោក្់ពក្ងាយ
គឡងីវញិ និងការគរៀបចំផែនការ
បនតបនេ បប់ានលែក្បគសី្រ 

រិនននយ័ធនធានមនុស្ស
សុ្ក្កឹ្ត្ក្ត្ូវបានរក្ារុក្គៅ
គលីក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស និងក្តូ្វបាន
គក្បីស្ក្មាបក់ារស្គក្មចចិត្ត 
(ការោក្ព់ក្ងាយ ការត្គមាីង 
ការគែេរជាគ ីម) 

ក្បវត្តិរូបមូល
ោា នក្គូបគក្ងៀន
ក្ត្ូវបានរក្ា
រុក្គៅគលី
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ា ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរញិ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំ និង
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ

ក្បពន័ធក្ត្ូវបាន
គក្ោងស្ក្មាប ់   
ពិនិត្យគមីល
ភាពក្តឹ្មក្តូ្វ
រិនននយ័របស្់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

ក្បពន័ធក្ត្ូវបាន
បគងកីត្គឡងី
ស្ក្មាបពិ់និត្យ
គមីលភាពក្តឹ្ម
ក្តូ្វរិនននយ័
របស្ក់្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស  

ភាពក្តឹ្មក្តូ្វ 
ម្នរិនននយ័
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ា ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំនិង
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្
ពិនិត្យ      
(កំ្ពុងបនត) 

ភាពក្តឹ្មក្តូ្វ 
ម្នរិនននយ័ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ា ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរញិ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំ និង 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្    
ពិនិត្យ      
(កំ្ពុងបនត) 

ភាពក្តឹ្មក្តូ្វ 
ម្នរិនននយ័
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ា ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរញិ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំនិង
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្    
ពិនិត្យ      
(កំ្ពុងបនត) 

ន.បល 
ន.ពអ 
ន.គប 

លរធែល២.២.៣៖ ក្ក្បខណឌ
គលីក្រឹក្ចិត្ត បានោក្ប់ញ្ចូ ល
គៅក្នុងក្បពន័ធព័ត្ម៌ាន
ក្គបក់្គងធនធានស្ក្មាបក់្គូ
បគក្ងៀន និងគណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀនគ ីមបឱី្យក្បក្ពឹត្តគៅ
តាមគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្សបានពក្ងីក្
គ ីមបបីញ្ចូ លគគក្មាងគលីក្
រឹក្ចិត្តផ លភាា បគ់ៅនឹង
គនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀន 

គោលការណ៍
ផណនរំបស្់
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀន ក្ត្ូវ
បានក្ ង 
ត្ក្មឹមគៅនឹង
ក្ក្បខណឌ  និង
ផែនការ
ស្ក្មមភាព
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ

% រិនននយ័
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀន ផ ល
បានបញ្ចូ ល 
គៅក្នុងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

% រិនននយ័
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀន ផ ល
បានបញ្ចូ ល 
គៅក្នុងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

% រិនននយ័ 
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនផ ល
បានបញ្ចូ ល 
គៅក្នុងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស  

% រិនននយ័ 
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនផ ល
បានបញ្ចូ ល 
គៅក្នុងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

% រិនននយ័
គនាងអាជីពក្គូ
បគក្ងៀនផ ល
បានបញ្ចូ ល 
គៅក្នុងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

ន.បល 
ន.ពអ 
ន.គប 



 

  

103 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ជាក្បចា ំ(លរធ
ែល២.១.៣( 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម២.៣៖ ក្បពន័ធវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ និងពិនិត្យតាមោនបានអនុវត្តគៅក្គបក់្ក្មិត្ គោយែារភាា បគ់ៅនឹងសូ្ចនក្របំគពញការងារសំ្ខាន់ៗ របស្បុ់គគល/អងគភាព និង
ចំណុចគៅម្នការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ/ ការវកិ្កឹ្ត្ការ ។ (សូ្មគមីល ៤.៤( 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ២.៣ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល២.៣.១៖     នយក្
ោា នមានលក្ខខណឌ គោង
ការងារផ លបញ្ា ក្ពី់
គបស្ក្ក្មម លក្ខណៈការងារ 
និងផែនការការងារ ផ លបាន
គក្បីស្ក្មាបក់ារវាយត្ម្មាម្ែេក្នុង
អងគភាព  

ក្គបន់យក្ោា នទាងំអស្់
មានលក្ខខណឌ គោងការងារ
បញ្ា ក្ពី់គបស្ក្ក្មម និង
គុណលក្ខណៈ និងផែនការ
ការងារ 

លក្ខខណឌ
គោងមយួ
ចំននួមិនក្តូ្វ
បានបនសុគីៅ
ក្នុងមុខងារ     
ត្នួរី និង
រំនលួខុស្ក្ត្ូវ
គពញគលញគរ  

ការបនសុោីន រាល់
លក្ខខណឌ
គោងគៅនឹង
គបស្ក្ក្មមរបស្់
នយក្ោា ន 
កំ្ពុង ំគណីរ
ការពិនិត្យគឡងី
វញិ 

រាលល់ក្ខខណឌ
គោងក្ត្ូវបាន
បនសុគីៅនឹង 
គបស្ក្ក្មម
របស្ ់      
នយក្ោា ន 

- - - ន.បល 
ន.ែក្ 

លរធែល២.៣.២៖ បុគគល
នីមយួៗមានគស្ចក្តីពិពណ៌ន
មុខងារ ផ លបានគក្បីស្ក្មាប់
ការវាយត្ម្មាការបំគពញការងារ
របស្បុ់គគល 

បុគគលិក្ទាងំអស្ម់ានគស្ច
ក្តីពណ៌នការងារផ លក្ត្ូវ
ោន គៅនឹងលក្ខខណឌ គោង
ការងាររបស្អ់ងគភាព 

មិនមាន
បុគគលិក្ទាងំ
អស្ផ់ លមាន
គស្ចក្តីពណ៌ន
ការងារផ ល
ក្តូ្វោន គៅនឹង
លក្ខខណឌ

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ ់៥០% 
ម្នគស្ចក្តី
ពណ៌នការងារ
របស្បុ់គគលិក្
ក្ស្បនឹង
លក្ខខណឌ

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ ់៦០% 
ម្នគស្ចក្តី
ពណ៌នការងារ
របស្បុ់គគលិក្
ក្ស្បនឹង
លក្ខខណឌ

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ ់៧៥% 
ម្នគស្ចក្តី
ពណ៌នការងារ
របស្បុ់គគលិក្
ក្ស្បនឹង
លក្ខខណឌ

១០០% ម្ន    
គស្ចក្តីពណ៌ន
ការងាររបស្់
បុគគលិក្ក្ស្ប
នឹងលក្ខខណឌ
គោងការងារ
របស្អ់ងគភាព 

- ន.បល 
ន.ែក្ 
ន.បវ 
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គោងការងារ
របស្អ់ងគភាព 

គោងការងារ
របស្អ់ងគភាព 

គោងការងារ
របស្អ់ងគភាព 

គោងការងារ
របស្អ់ងគភាព 

លរធែល២.៣.៣៖ ក្បពន័ធ  
វាយត្ម្មាការបំគពញការងារ
របស្បុ់គគលិក្ោក្ឱ់្យ ំគណីរ
ការគពញគលញគៅតាមនយក្
ោា នជំនញទាងំ ២៨ គហយី
នឹងចាបគ់ែតីម អនុវត្តគៅតាម
រាជធានី គខត្ត និងក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ក្បពន័ធវាយត្ម្មាការបំគពញ
ការងាររបស្បុ់គគលិក្កំ្ពុង
 ំគណីរការោ៉ា ងគពញគលញ
គៅក្នុងនយក្ោា នជំនញ
ទាងំ ២៨ 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារបាន
សាក្លបងគៅ
នយក្ោា ន
ចំននួ ៣ 
(ហរិញ្ញវត្ថុ 
បុគគលិក្ និង
ផែនការ) 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារសាក្
លបងគៅ 
នយក្ោា ន
ចំននួ  ៣     
(ហញិ្ញវត្ថុ 
បុគគលិក្ និង
ផែនការ) ក្ត្ូវ
បានវាយត្ម្មា 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារសាក្
លបងគៅរាជ
ធានី គខត្ត 
ចំននួ  ៣ និង
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ការសាក្លបង
ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារគៅ
នយក្ោា ន
ជំនញ        
រាជធានី គខត្ត
និងក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  ក្ត្ូវបាន
វាយត្ម្មា 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារក្ត្ូវបាន
ោក្អ់នុវត្តគៅ
ក្គបន់យក្
ោា នទាងំអស្់ 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារក្ត្ូវបាន 
ោក្ឲ់្យ ំគណីរ
ការគៅរាជធានី 
គខត្ត និងក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
ទាងំអស្់ 

ន.បល 
ន.បវ 
អនក្ែតល់
ការ
អភិវឌ្ឍ
វជិាា ជីវៈជា
ក្បចា ំ

អនក្ក្គបក់្គងក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញការងារទាងំអស្់
ក្តូ្វបានបណតុ េះបណ្តត ល 

អនក្ក្គបក់្គង
ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារខាេះបាន
ររលួការប
ណតុ េះបណ្តត ល 

ការបណតុ េះ         
បណ្តត លអនក្
ក្គបក់្គងក្បពន័ធ
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ
សាក្លបងគៅ  
រាជធានី គខត្ត 
និងក្កុ្ង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ការបណតុ េះ         
បណ្តត លអនក្
ក្គបក់្គងក្បពន័ធ
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ
សាក្លបងគៅ 
រាជធានី គខត្ត 
និងក្កុ្ង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លគលីវធីិ
សាស្រស្តវាយ
ត្ម្មាស្ក្មាប់
អនក្ក្គបក់្គង
ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារទាងំ
អស្់ 

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លអនក្
ក្គបក់្គងក្បពន័ធ
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ
ស្ក្មាបក់ារ    
អនុវត្តគពញ
គលញគៅ
នយក្ោា ន
ជំនញ 

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លអនក្
ក្គបក់្គងក្បពន័ធ
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ
ស្ក្មាបក់ារ  
អនុវត្តគពញ
គលញគៅរាជ
ធានី គខត្ត និង
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ន.បល 
វជអ 
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លរធែល២.៣.៤៖ រិនននយ័
វាយត្ម្មាការបំគពញការងារ
មានពត័្ម៌ានសំ្ខាន់ៗ ៥ 
ក្បគភរ(សូ្មគមីលែលស្គក្មច 
ក្ក្មិត្មធយម២.១ក្ ស្តីពីគនាង
អាជីពក្គូបគក្ងៀន( 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មាការបំគពញ
ការងារចាបយ់ក្ក្បគភរ
រិនននយ័ពត័្៌មានសំ្ខាន់ៗ
ចំននួ ៥  

ការសាក្លបង
ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារ រមួមាន
ក្បគភររិនននយ័
សំ្ខាន់ៗ ចំនួន 
៥ 

អនក្ក្បមូល
រិនននយ័ក្បព័នធ
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ 
គៅតាម       
រាជធានី គខត្ត 
សាក្លបងបាន
ររលួការ        
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីក្បគភរ
រិនននយ័        
សំ្ខាន់ៗ ចំនួន 
៥ 

- - អនក្ក្បមូល
រិនននយ័ក្បព័នធ
វាយត្ម្មាការ
ការបំគពញ
ការងារស្ក្មាប់
នយក្ោា ន
ជំនញបាន
ររលួការ       
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីក្បគភរ
រិនននយ័         
សំ្ខាន់ៗ  ចំនួន 
៥ 

អនក្ក្បមូល
រិនននយ័ក្បព័នធ
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ 
ស្ក្មាបរ់ាជ
ធានី គខត្ត ទាងំ
អស្ប់ានររួល
ការបណតុ េះ      
បណ្តត លគលី
ក្បគភររិននន័យ
សំ្ខាន់ៗ  ចំននួ 
៥ 

ន.បល 
ន.ជំនញ 
អធិការកិ្ចច 
ន.ពវ 

លរធែល២.៣.៥៖  ក្បពន័ធ
គណគនយយភាពបានពក្ងឹង
តាមរយៈការក្ំណត្និ់យម
នយ័ចាស្ល់ាស្ម់្នស្តងោ់
បំគពញការងារ និងពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្ោនផ់ លអាចរក្បាន
ស្ក្មាបក់ារពិនិត្យតាមោនការ
បំគពញការងារ 

ស្តងោ់ការបំគពញការងារ 
និងវធិានការណ៍គណគនយយ
ភាពក្ត្ូវបានកំ្ណត្់ 

ស្តងោ់វជិាា ជីវៈ
ក្គូបគក្ងៀន 
(២០១០( 
និងស្តងោ់អនក្
ែតលក់ារបណតុ េះ
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀន 
(២០១៦) 

 ស្តងោ់ម្នការ
បំគពញការងារ
ផ លអាចវាស្់
ផវងបានក្ត្ូវ
បានកំ្ណត្់ 

- - - ន.បល 
ន.ជំនញ 
ន.ពអ 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មាការបំគពញ
ការងារចាបយ់ក្ពត័្ម៌ាន   
ស្តងោ់ម្នការបំគពញការងារ 

ក្បពន័ធវាយត្ម្មា
ការបំគពញ
ការងារបាន

 ពត័្ម៌ានស្តង់ោ
ម្នការអនុវត្ត
ក្ត្ូវបានវាស្់

- ពត័្ម៌ានស្តង់ោ
ម្នការអនុវត្ត
ក្ត្ូវបានវាស្់

ពត័្ម៌ានស្តង់ោ
ម្នការអនុវត្ត
ក្ត្ូវបានវាស្់

ន.បល 
ន.ជំនញ 
ន.ពអ 
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សាក្លបងគៅ
នយក្ោា ន
ជំនញចំននួ 
៣ 

ផវងគៅក្នុងការ
សាក្លបងវាយ
ត្ម្មាការបំគពញ
ការងារ 

ផវងគៅក្នុងការ
សាក្លបងវាយ
ត្ម្មាការបំគពញ
ការងារ 

ផវងគៅក្នុងការ
សាក្លបងវាយ
ត្ម្មាការបំគពញ
ការងារ 

ែលគក្មចក្ក្មិត្មធយម២.៤៖ ថ្នន ក្ក់្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ  បានពក្ងឹងស្មត្ថភាពគ ីមបអីនុវត្តមុខងារផ លបានគែេរ និងចាត្ត់ាងំ ផ លជាផែនក្ម្នកំ្ផណរក្មងវ់មិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការក្នុងវសិ្យ័អបរ់។ំ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ២.៤ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល២.៤.១៖ ស្មត្ថភាព
មុខងាររបស្អ់នក្ក្គបក់្គងរ ា
បាលអបរ់គំៅថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល 
បានគលីក្មពស្ ់ និងបំគពញមុខ
ងារបានកំ្ណត្គ់ោយចាប ់ ឬ
មុខងារជាក្ផ់ស្តង 

មស្រនតីរ ាបាលអបរ់គំៅថ្នន ក្ ់    
ក្ណ្តត លទាងំអស្ក់្ត្ូវបាន     
បណតុ េះបណ្តត លគ ីមបបំីគពញ
មុខងារផ លបានកំ្ណត្់ 

 

ការពិនិត្យ  
គឡងីវញិរបស្់
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ   
យុវជន និង
កី្ឡា អំពីមុខ
ងារស្ំខាន់ៗ
និងធនធាន
ចំននួ ៥៧៣ 
បានបំគពញ  
គៅគក្កាម
កំ្ផណរក្មង ់    
វមិជឈការ និង
វសិ្ហមជឈការ 

មស្រនតីរ ាបាល
អបរ់ថំ្នន ក្ ់      
ក្ណ្តត ល 
៥០% ររលួ
បានការបណតុ េះ
បណ្តត លគលី
មុខងារផ ល
បានកំ្ណត្់ 
 

មស្រនតីរ ាបាល
អបរ់ថំ្នន ក្ ់       
ក្ណ្តត ល 
៦០% ររលួ
បានការបណតុ េះ
បណ្តត លគលី
មុខងារផ ល
បានកំ្ណត្់ 
 

មស្រនតីរ ាបាល
អបរ់ថំ្នន ក្ ់      
ក្ណ្តត ល 
៧៥%    
ររលួបាន   
ការបណតុ េះ      
បណ្តត លគលី
មុខងារផ ល
បានកំ្ណត្់ 
 

មស្រនតីរ ាបាល
អបរ់ថំ្នន ក្ ់        
ក្ណ្តត ល 
៩០% ររលួ
បានការបណតុ េះ       
បណ្តត លគលី    
មុខងារផ ល
បានកំ្ណត្់ 
 

មស្រនតីរ ាបាល
អបរ់ថំ្នន ក្ ់       
ក្ណ្តត ល 
១០០% ររលួ
បានការបណតុ េះ
បណ្តត លគលី   
មុខងារផ ល
បានកំ្ណត្់ 
 

ន.នក្ 
ន.ែក្ 
ន.ហវ 

លរធែល២.៤.២៖ 
ការោិលយ័អបរ់ ំ យុវជន និង
កី្ឡាក្កុ្ង ក្សុ្ក្ ខណឌ  មាន
ស្មត្ថភាពបំគពញមុខងារ និង

បុគគលិក្ថ្នន ក្ក់្កុ្ង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
ទាងំអស្ក់្តូ្វបានបណតុ េះ       
បណ្តត លគ ីមបបំីគពញមុខ
ងារនិងភារកិ្ចចផ លក្តូ្វបាន

ក្ក្បខណឌ គតិ្
យុត្តវមិជឈការ 
និងវសិ្ហមជឈ
ការគៅក្ក្មិត្

បានគរៀបចំ     
គស្ចក្តីក្ ង
ក្ក្បខណឌ      
គតិ្យុត្ត         

ក្ក្បខណឌ      
គតិ្យុត្ត          
វមិជឈការ និង        
វសិ្ហមជឈការ

ការវាយត្ម្មា   
គមាា ត្ស្មត្ថភាព 
ម្នការគែេរមុខ
ងារគៅថ្នន ក្់

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លគលី     
ការគែេរមុខងារ
ស្ក្មាប ់៥០% 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លគលី
ការគែេរមុខងារ
ស្ក្មាប ់

ន.នក្ 
ន.ែក្ 
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ភារកិ្ចចផ លបានគែេរក្នុងក្ក្ប
ខណឌ វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈ
ការស្ក្មាបក់ារក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស ហរិញ្ញវត្ថុ និង
ក្រពយស្មបត្តិរ ា 

គែេរគក្កាមក្ក្បខណឌ គតិ្យុត្ត 
វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ 

 

ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  គឺចាបំាច់
ស្ក្មាបក់ារគែេរ
មុខងារគៅមស្រនតី
អបរ់កំ្ស្ុក្ 

វមិជឈការ និង
វសិ្ហមជឈការ
ស្ក្មាបក់ារគែេរ
មុខងារគៅឱ្យ
ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ស្ក្មាបក់ារគែេរ
មុខងារគៅឱ្យ
ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ ក្ត្ូវបាន
អនុមត័្ 

ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ បាន
បញ្ចប់ 

ម្នមស្រនតីថ្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  បាន
បញ្ចប់ 

១០០% ម្ន 
មស្រនតីថ្នន ក្ក់្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
បានបញ្ចប់ 

ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

លរធែល២.៤.៣៖ ក្ក្ស្ងួ
អបរ់ ំ យុវជន និងកី្ឡាមាន
បុគគលិក្ផ លមានស្មត្ថភាព
ក្គបក់្ោនគ់ ីមបបីគងកីនក្បសិ្រធ
ភាព ក្បសិ្រធែល និងស្មធម៌
របស្ក់្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាម
ោនថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និង
អធិការសាលាគរៀន 

ក្កុ្មបណតុ េះបណ្តត លនិង  
តាមោនក្ស្ុក្ (ក្ក្ុមបំប៉ាន
និងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក្ ់ 
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ ) និង
អធិការសាលាគរៀនបាន
ររលួការបណតុ េះបណ្តត ល
ជំនញទាក្រ់ងនឹងមុខងារ
ផ លក្ត្ូវគែេរវមិជឈការ និង
វសិ្ហមជឈការ 

ក្ក្បខណឌ      
គតិ្យុត្ត         
វមិជឈការ និង
វសិ្ហមជឈការ
គឺចាបំាច់
ស្ក្មាបក់ារគែេរ
មុខងារគៅ 
ក្កុ្មបំប៉ាននិង
ពិនិត្យតាមោន
ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ និង
អធិការសាលា
គរៀន 

បានគរៀបចំ    
គស្ចក្តីក្ ង
ក្ក្បខណឌ       
គតិ្យុត្ត           
វមិជឈការ និង
វសិ្ហមជឈការ 
ស្ក្មាបក់ារគែេរ
មុខងារគៅក្ក្ុម
បំប៉ាននិងពិនិត្យ
តាមោនថ្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និង
អធិការសាលា  

 

ក្ក្បខណឌ      
គតិ្យុត្ត          
វមិជឈការ និង
វសិ្ហមជឈការ 
ស្ក្មាបក់ារគែេរ
មុខងារគៅក្ក្ុម
បំប៉ាននិងពិនិត្យ
តាមោនថ្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ និង
អធិការសាលា
ក្ត្ូវបានអនុមត័្ 

 

ការវាយត្ម្មា   
គមាា ត្    
ស្មត្ថភាព
របស្ក់្ក្ុមបំប៉ាន
និងពិនិត្យតាម
ោនថ្នន ក្ក់្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងអធិការ  
សាលាគរៀន
បានគែេរ      
មុខងារបាន
បញ្ចប់ 

 

ការបណតុ េះ        
បណ្តត លគលី
ការគែេរមុខងារ
ស្ក្មាប ់៥០% 
ម្នក្ក្ុមបំប៉ាន
និងពិនិត្យតាម
ោនថ្នន ក្ក់្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងអធិការ
សាលាគរៀន
បានបញ្ចប់ 

ការបណតុ េះ       
បណ្តត លគលី  
ការគែេរមុខងារ 
ស្ក្មាប ់
១០០% ម្ន
ក្កុ្មបំប៉ាននិង
ពិនិត្យតាមោន
ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ និង
អធិការកិ្ចច
សាលាបាន
បញ្ចប់ 

ន.នក្ 
ន.ធគអ 
ន.ជំនញ 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  
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ែលសគព្ម្ចទី៣៖ 

ែលស្គក្មចរី៣៖ ក្បពន័ធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា បានពក្ងឹងស្ក្មាបក់ារក្គបក់្គងវសិ្យ័អបរ់កំ្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព/ក្បសិ្រធែល។  

ក្បពន័ធបានពក្ងឹង និងបានគធវីស្មាហរណក្មមរិនននយ័មូលោា ន គ ីមបជីួយ លក់ារែសពវែាយ និងគក្បីក្បាស្់រិនននយ័ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព   គោយគក្បីក្បាស្ក់្មមវធីិបគចចក្វរិាគ ីមបគីរៀបចំ
របាយការណ៍ផ លមានគុណភាពខពស្គ់ៅក្គបក់្ក្មិត្ ។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៣.១៖ ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គងមានរំនក្រំ់នងោន  និងគធវសុី្ខ ុមនីយក្មមគៅក្គបក់្ក្មិត្ជាមយួនឹងការគក្បីក្បាស្រិ់នននយ័ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាពគៅថ្នន ក្ ់ក្ណ្តត ល និង
រាជធានី គខត្ត ក្នុងការក្សាងផែនការ។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៣.១ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៣.១.១៖ ក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គងទាងំអស្ ់   
បានគធវីស្មាហរណក្មម និង
សុ្ខ ុមនីយក្មម (ក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គងអបរ់ ំ ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុអបរ់ ំ ក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គងធនធាន
មនុស្ស ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
ឧត្តមសិ្ក្ា ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងការអបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គងការ
អភិវឌ្ឍយុវជន និងគុណភាព
តាមរយៈក្បពន័ធព័ត្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់)ំ ផ លមាន
 ំគណីរការគពញគលញតាមអីុន
ធឺណិត្ និងរិនននយ័ផ លបាន

ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
រិនននយ័វសិ្យ័អបរ់ទំាងំអស្់
ក្ត្ូវបានគធវីស្មាហរណក្មម 
និងសុ្ខ ុមនីយក្មម 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
រិនននយ័វសិ្យ័
អបរ់មិំនទាន់
ក្ត្ូវបានគធវី    
ស្មាហរណក្មម 
និងសុ្ខ ុម    
នីយក្មម 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងទាងំ
អស្គ់ៅគលី
មា៉ា សីុ្នគមមាន
ស្តងោ់ (កំ្ពុង
 ំគណីរការ) 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងទាងំ
អស្គ់ៅគលី
មា៉ា សីុ្នគមមាន
ស្តងោ់ (កំ្ពុង
 ំគណីរការ) 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងទាងំ
អស្គ់ៅគលី
មា៉ា សីុ្នគមមាន
ស្តងោ់ (កំ្ពុង
 ំគណីរការ) 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងទាងំ
អស្គ់ៅគលី
មា៉ា សីុ្នគមមាន
ស្តងោ់ (កំ្ពុង
 ំគណីរការ) 

ស្តងោ់ម្ន
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងទាងំ
អស្ក់្ត្ូវបាន
វាយត្ម្មា 

ន.ពអ 
ន.ហវ 
ន.ជំនញ 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង 
ទាងំអស្ម់ាន ំគណីរការ
គពញគលញតាមអីុនធឺណិត្ 

ភាពងាយ
ក្ស្ួលម្នការ
គក្បីក្បាស្គ់ៅ
ថ្នន ក្គ់ខត្ត ក្ស្ុក្ 
និងសាលាគរៀន 

 

ជគក្មីស្ម្នការ
គក្បីក្បាស្់
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
អនក្គក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង ក្ត្ូវ

ជគក្មីស្ម្នការ
គក្បីក្បាស្ក់្ត្ូវ
បានបគងកីត្
គឡងីស្ក្មាប់
ក្កុ្មអនក្គក្បី
ក្បាស្ ់

រាជធានី គខត្ត 
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និង
សាលាគរៀន
ោ៉ា ងតិ្ច 
៥០% មាន
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន

រាជធានី គខត្ត 
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និង
សាលាគរៀន
ោ៉ា ងតិ្ច 
៧០% មាន
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន

រាជធានី គខត្ត 
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និង
សាលាគរៀន
ោ៉ា ងតិ្ច 
៩០% មាន
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន

ន.ពអ 
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បញ្ចូ លស្ក្មាបក់ារទាញយក្
មក្គក្បីក្បាស្គ់ោយនយក្
ោា នធានគុណភាពអបរ់ ំ

បានពិនិត្យ
គឡងីវញិ 

ក្គបក់្គងគក្បី
ក្បាស្ត់ាមអីុន
ធឺណិត្ 

ក្គបក់្គង គក្បី
ក្បាស្ត់ាមអីុន
ធឺណិត្ 

ក្គបក់្គងគក្បី
ក្បាស្ត់ាមអីុន
ធឺណិត្ 

ការទាញយក្រិនននយ័របស្ ់
នយក្ោា នធានគុណភាព 
មាន ំគណីរការរគពញគលញ 

បញ្ា  ំគណីការ
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងនិង
សុ្វត្ថិភាពគៅ
ថ្នន ក្ជ់ាតិ្ 

 

បញ្ា ភាពងាយ
ក្ស្ួល និង
សុ្វត្ថិភាពក្ត្ូវ
បានពិនិត្យ
គឡងីវញិ 

បញ្ា ភាពងាយ
ក្ស្ួល និង
សុ្វត្ថិភាពក្ត្ូវ
បានពិនិត្យ
គឡងីវញិ 

បញ្ា  ំគណីរ
ការនិងសុ្វត្ថិ
ភាពក្ត្ូវបាន
គោេះក្សាយ     
(កំ្ពុងបនត) 

ភាពងាយ
ក្ស្ួលក្នុងការ
ចូលគក្បីក្បាស្ ់
និងបញ្ា សុ្វត្ថិ
ភាពក្ត្ូវបាន
គោេះក្សាយ 
(កំ្ពុងបនត) 

ភាពងាយ
ក្ស្ួលក្នុងការ
ចូលគក្បីក្បាស្ ់
និងបញ្ា សុ្វត្ថិ
ភាពក្ត្ូវបាន
គោេះក្សាយ 
(កំ្ពុងបនត) 

ន.ធគអ 

លរធែល៣.១.២៖ គស្ៀវគៅ   
មគគុគរេស្ក្/៍ការផណនអំនក្គក្បី
ក្បាស្ក់្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង 
និងឧបក្រណ៍តាមអីុនធឺណិត្
បានបគងកីត្ និង ំគណីរការ 
(ឧទាហរណ៍ ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងការអបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធក្គបក់្គងការអភវឌិ្ឍ     
យុវជន ក្បពន័ធក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំ និងក្បព័នធក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស) 

 

គស្ៀវគៅផណន/ំមគគុគរេស្ក្៍
អនក្គក្បីក្បពន័ធព័ត្ម៌ាន
ក្គបក់្គង និងឧបក្រណ៍
ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង 
តាមអីុនធឺណិត្ក្ត្ូវបាន     
បគងកីត្ 

ការអភិវឌ្ឍ
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
យុវជន ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងជំនយួ 

និងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង

ឧបក្រណ៍
ក្បមូលរិននន័យ
តាមអីុនធឺណិត្
តាមក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
យុវជន ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងជំនយួ 

ឧបក្រណ៍
ក្បមូលរិននន័យ
តាមអីុនធឺណិត្
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
យុវជន ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងជំនយួ 

និងក្បពន័ធ

គស្ៀវគៅ
ផណនអំនក្គក្បី 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
យុវជន ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងជំនយួ 

និងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន

 ឧបក្រណ៍    
គអឡចិក្តូ្និក្ 
និងគស្ៀវគៅ
ផណនអំនក្គក្បី
ក្បាស្ក់្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
យុវជន ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន

ន.ពអ 
ន.ជំនញ 
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ធនធានមនុស្ស 
កំ្ពុង ំគណីរ
ការ 

និងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

ក្គបក់្គងជំនយួ 

និងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 
ក្ត្ូវបានវាយ
ត្ម្មា 

អនក្គក្បីក្បពន័ធព័ត្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង        
យុវជន ក្បពន័ធក្គបក់្គង
ហរិញ្ញវត្ថុអបរ់ ំ និងក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គងធនធាន
មនុស្សទាងំអស្ក់្តូ្វបាន       
បណតុ េះបណ្តត លឱ្យគក្បី
ឧបក្រណ៍គអឡចិក្តូ្និក្ 

ឧបក្រណ៍តាម
អីុនធឺណិត្ក្ត្ូវ
បានបគងកីត្
គឡងីស្ក្មាប ់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
យុវជន ក្បពន័ធ
ក្គបក់្គងហរិញ្ញ
វត្ថុអបរ់ ំនិង
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស 

អនក្គក្បីក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានវរិា
ក្គបក់្គង      
សំ្ខាន់ៗ ទាងំ
អស្ក់្ត្ូវបាន   
បណតុ េះបណ្តត ល
ឱ្យគក្បីក្បពន័ធងមី
គលីអីុនធឺណិត្ 

អនក្គក្បីក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានវរិា
ក្គបក់្គង      
សំ្ខាន់ៗ ទាងំ
អស្ក់្ត្ូវបាន   
បណតុ េះបណ្តត ល
ឱ្យគក្បីក្បពន័ធងមី
គលីអីុនធឺណិត្ 

អនក្គក្បីក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានវរិា
ក្គបក់្គង      
សំ្ខាន់ៗ ទាងំ
អស្ក់្ត្ូវបាន   
បណតុ េះបណ្តត ល
ឱ្យគក្បីក្បពន័ធងមី
គលីអីុនធឺណិត្ 

អនក្គក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
វរិាក្គបក់្គង      
សំ្ខាន់ៗ ទាងំ
អស្ក់្ត្ូវបាន   
បណតុ េះបណ្តត ល
ឱ្យគក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធងមីគលីអីុន
ធឺណិត្ 

អនក្គក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
សំ្ខានក់្គប់ៗ
ទាងំអស្ក់្ត្ូវ
បានបណតុ េះប
ណ្តត លឱ្យគក្បី
ក្បពន័ធងមីគលីអីុន
ធឺណិត្ 

ន.ពអ 
ន.ជំនញ 

លរធែល៣.១.៣៖ ស្មត្ថភាព 
និងជំនញក្បព័នធពត័្ម៌ាន

ការបណតុ េះបណ្តត លជំនញ 
និងការបងវឹក្ផ លបានែតល់

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លនិង

ការវាយត្ម្មា   
គមាា ត្ស្មត្ថ

ការវាយត្ម្មា    
គមាា ត្ស្មត្ថ

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 

ការបណតុ េះ     
បណ្តត ល 

ន.ពអ 
ន.ជំនញ 
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ក្គបក់្គងបានអភិវឌ្ឍស្ក្មាប់
អនក្គក្បីក្បាស្សំ់្ខាន់ៗ គៅក្គប់
ក្ក្មិត្ គោយផែែក្គលីការវាយ
ត្ម្មាគមាា ត្ស្មត្ថភាពជាក្់
លាក្ចំ់គ េះ ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងនីមយួៗ 
(ឧទាហរណ៍៖ ជំនញវភិាគ 
គរៀបចំផែនការ និងគធវីរបាយ
ការណ៍ និងការគក្បីក្បាស្់
ឧបក្រណ៍ពិនិត្យតាមោន និង    
វាយត្ម្មាស្ក្មាបក់ារគធវីរបាយ
ការណ៍ផែនការយុរធសាស្រស្ត      
វសិ្យ័អបរ់)ំ 

ស្ក្មាបអ់នក្គក្បីក្បាស្ក់្បព័នធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គងសំ្ខាន់ៗ  

ការបងវឹក្មយួ
ចំននួបានែតល់
ស្ក្មាបអ់នក្គក្បី
ក្បាស្ក់្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
សំ្ខាន់ៗ  

ភាពស្ក្មាប ់# 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង     
នីមយួៗ និង # 
ផែនក្ជំនញ    
សំ្ខាន់ៗ  

ភាពស្ក្មាប ់# 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង     
ទាងំអស្ ់និង # 
ផែនក្ជំនញ     
សំ្ខាន់ៗ ក្ត្ូវ
បានបំគពញ 

ស្ក្មាប ់# អនក្
គក្បីក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
សំ្ខាន់ៗ គលី      
គមាា ត្ជំនញ
ជាក្ល់ាក្ផ់ ល
បានកំ្ណត្់ 

ស្ក្មាប ់# អនក្
គក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង        
សំ្ខាន់ៗ គលី   
គមាា ត្ជំនញ
ជាក្ល់ាក្ផ់ ល
បានកំ្ណត្់ 

ស្ក្មាប ់# អនក្
គក្បីក្បាស្់
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គង     
សំ្ខាន់ៗ គលី   
គមាា ត្ជំនញ
ជាក្ល់ាក្ផ់ ល
បានកំ្ណត្់ 

រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

លរធែល៣.១.៤៖ ក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គងឧត្តមសិ្ក្ា
បានសាក្លបងនិងស្មាហរ
ណក្មមជាមយួក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងគែសងគរៀត្ 

 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្គបក់្គង
ឧត្តមសិ្ក្ាក្ត្ូវបានរមួ
បញ្ចូ លោ៉ា ងគពញគលញ
ជាមយួក្បពន័ធព័ត្ម៌ាន
ក្គបក់្គងគែសងៗគរៀត្ 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ាស្ថិត្គៅ
 ំណ្តក្ក់ាល
 ំបូងម្នការ
អភិវឌ្ឍ 

 

ការបគងកីត្ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ាគោយ
បនសុោីន គៅនឹង
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងផ ល
មានក្សាប ់

ឧបក្រណ៍ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ាតាមអីុន
ធឺណិត្ក្ត្ូវបាន
បគងកីត្គឡងីរមួ
បញ្ចូ លជាមយួ
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងផ ល
មានក្សាប ់

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ាបាន
សាក្លបង
គោយមានការ
ោកំ្រការបងវឹក្ 

 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ាបានោក្់
អនុវត្ត៥០% 
ម្នក្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ា
ផ លបានគក្បី
ក្បាស្ក់្នុងការ
គរៀបចំផែនការ 
និងការពិនិត្យ
តាមោន និង

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងឧត្តម
សិ្ក្ាបាន
 ំគណីរការអនុ
វត្តគៅ ១០០%
ម្នក្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ា
ផ លបានគក្បី
ក្បាស្ក់្នុងការ
គធវីផែនការ និង
ការពិនិត្យតាម
ោន និងវាយ

DEMIS 
DHE 
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វាយត្ម្មាផែែក្
គលីលរធែល 

ត្ម្មាផែែក្គលី
លរធែល 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៣.២៖ នីតិ្វធីិពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាផែនការយុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់បំានពក្ងឹងតាមរយៈការបគងកតី្ក្បពន័ធែតលគ់ោបលក់្ត្ឡបទ់ានគ់ពលគវលា និងមានរបាយការណ៍
វភិាគពីក្មមវធីិ និងគំនិត្ែតួចគែតីមននស្ក្មាបក់ារគធវីការស្គក្មចចិត្ត។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៣.២ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៣.២.១៖ នីតិ្វធីិ      
ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា
ផែនការយុរធសាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់បំានពក្ងឹងគៅថ្នន ក្ ់       
រាជធានី គខត្ត (ជាអារិភាព( 
គោយមានក្បពន័ធែតលគ់ោបល់
ក្ត្ឡបល់ែ និងរបាយការណ៍
វភិាគ ក្ព់ន័ធទានគ់ពលគវលា
ស្តីពីក្មមវធីិ និងគំនិត្ែតួចគែតីម
ស្ក្មាបក់ារគធវីគស្ចក្តី     
ស្គក្មចចិត្ត 

រាជធានីគខត្តទាងំអស្់ ឹក្នំ
គរៀបចំរបាយការណ៍ពិនិត្យ
តាមោនផែនការយុរធសា-
ស្រស្តវសិ្យ័អបរ់សំ្តីពីវឌ្ឍន
ភាពផែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ស្ក្មាបស់្ននិបាត្    ក្បចាឆំ្ន  ំ
គោយមិនមានការោកំ្រពី
ខាងគក្ៅនិងគរៀបចំរបាយ 
ការណ៍បានទានគ់ពលគវលា
គ ីមបគីរៀបចំផែនការ (មូលនិ
ធិភាពជាម្ គូស្ក្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព) 

របាយការណ៍ 
រាជធានី គខត្ត
កានផ់ត្មាន
ក្បសិ្រធភាព
ស្ក្មាប ់       
ស្ននិបាត្អបរ់ ំ
ក្បចាឆំ្ន ផំ ល
ក្ត្ូវការវឌ្ឍន
ភាពម្នការ   
អនុវត្តផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន  ំ

ការវាយត្ម្មា
ក្តូ្វបានគធវី
គឡងីគ ីមបី
កំ្ណត្គ់មាា ត្
ស្មត្ថភាពនិង
ឧបស្គគគៅក្នុង
ការគធវរីបាយ-
ការណ៍ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន រំបស្រ់ាជ
ធានី គខត្ត 

ការវាយត្ម្មា
ក្តូ្វបានគធវី
គឡងីគ ីមបី
កំ្ណត្គ់មាា ត្
ស្មត្ថភាពនិង
ឧបស្គគគៅក្នុង
ការគធវីរបាយ
ការណ៍ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន  ំរបស្រ់ាជ
ធានី គខត្ត 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្រ់ាជធានី 
គខត្ត ៥០% 
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីជំនញគធវី
របាយការណ៍
វភិាគផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន និំងគធវីគស្ច
ក្តីស្គក្មចចិត្ត  

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្រ់ាជធានី 
គខត្ត ៧៥% 
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីជំនញគធវី
របាយការណ៍
វភិាគផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន  ំនិងគធវីគស្ច
ក្តីស្គក្មចចិត្ត  

រាជធានី គខត្ត 
១០០% បាន
ររលួការប-
ណតុ េះបណ្តត ល
គលីជំនញគធវី
របាយការណ៍
វភិាគផែនការ
ក្បតិ្បត្តិក្បចាំ
ឆ្ន  ំនិងគធវីគស្ច
ក្តីស្គក្មចចិត្ត  

ន.ពវ 
រាជធានី 
គខត្ត 

យនតការែតលព់ត័្ម៌ានក្ត្ឡប់
ពីការពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មាគលីការអនុវត្ត
ផែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ
មាន ំគណីរការចាបពី់ថ្នន ក្ ់ 

ការែតល់
ពត័្ម៌ានក្ត្ឡប ់
៦ ផខមតង
កានផ់ត្មាន
ក្បសិ្រធភាពពី 

យនតការែតល់
ពត័្ម៌ានក្ត្ឡប ់
របស្ន់យក្
ោា នពិនិត្យ  
តាមោន និង

មស្រនតីនយក្
ោា នពិនិត្យ 
តាមោន និង
វាយត្ម្មា និង
នយក្ោា ន

យនតការែតល់
ពត័្ម៌ានក្ត្ឡប់
រយៈគពល៦ផខ

- - ន.ពវ 
រាជធានី 
គខត្ត 
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ក្ណ្តត លរហូត្ លថ់្នន ក្ ់   
រាជធានី គខត្ត និងសាលា
គរៀន 

នយក្ោា ន     
ពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា
និងនយក្ោា ន
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
 លន់យក្
ោា នជំនញ 
រាជធានី គខត្ត
និងក្កុ្ង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ ផ លមាន
ត្ក្មូវការ 

វាយត្ម្មា និង
នយក្ោា ន
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
បានបនសុោីន   

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងអបរ់ ំ
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីយនតការ     
ែតលព់ត័្ម៌ាន   
ក្ត្ឡប ់

មតងមាន ំគណីរ
ការគរៀងទាត្ ់

លរធែល៣.២.២៖ ផែនការ
ក្បតិ្បត្តិ ក្បចាឆំ្ន ថំ្នន ក្រ់ាជធានី 
គខត្តទាងំអស្ម់ានគុណភាព 
និង ំគណីរការបានលែជាមយួ
នឹងការវភិាគគោយគតត ត្គលី
លរធែលនិងផែែក្គលីភស្តុតាង 
និងស្មធមគ៌យនឌ្រ័ 

រាជធានី គខត្តទាងំអស្ក់្ត្ូវ
បានបណតុ េះបណ្តត លគលី   
ការវភិាគផែែក្គលីលរធែល/     
ការត្ក្មងរិ់ស្លរធែល និង
ការវភិាគស្មធមគ៌យនឌ្រ័ 

 

វគគបណតុ េះ        
បណ្តត ល
ពិគស្ស្មយួ
ចំននួស្តីពីការ
វភិាគផែែក្គលី
លរធែល/ការ
ត្ក្មងរិ់ស្ 
លរធែល និង
ការវភិាគស្ម
ធមគ៌យនឌ្រ័ក្តូ្វ
បានែតលជូ់ន
គៅក្ក្មិត្    
រាជធានី គខត្ត 

 ការវាយត្ម្មា   
គមាា ត្ស្មត្ថ
ភាពបានគធវី
គឡងីស្តីពីការ
វភិាគផែែក្គលី
លរធែល/     
ការត្ក្មងរិ់ស្ 
លរធែល និង
ការវភិាគស្ម
ធមគ៌យនឌ្រ័ក្តូ្វ
បានែតលជូ់ន
គៅក្ក្មិត្      
រាជធានី គខត្ត 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្រ់ាជធានី 
គខត្ត ៥០% 
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្តីពីការវភិាគ
ផែែក្គលី       
លរធែល/      
ការត្ក្មងរិ់ស្  
លរធែល និង
ការវភិាគស្ម
ធមគ៌យនឌ្រ័ 

ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្រ់ាជធានី 
គខត្ត ៧៥% 
បានររលួការ      
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្តីពីការវភិាគ
ផែែក្គលី      
លរធែល/     
ការត្ក្មងរិ់ស្ 
លរធែល និង
ការវភិាគស្ម
ធមគ៌យនឌ្រ័ 

រាជធានី គខត្ត
១០០% បាន
ររលួការ      
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្តីពីការវភិាគ
ផែែក្គលី      
លរធែល/      
ការត្ក្មងរិ់ស្
លរធែល និង
ការវភិាគស្ម
ធមគ៌យនឌ្រ័ 

ន.ពវ 
ន.ជំនញ 
រាជធានី 
គខត្ត 
សាលា
គរៀន 
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លរធែល៣.២.៣៖ គស្ៀវគៅ
ផណនអំនក្គក្បីក្បាស្ ់ និង    
ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លបាន    
ែតលជូ់នបុគគលិក្ផ លររលួ
ខុស្ក្ត្ូវការពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា 

បុគគលិក្ជំនញស្ក្មាប ់    
ការពិនិត្យតាមោន និងវាយ
ត្ម្មាគៅក្គបក់្ក្មិត្មាន
គស្ៀវគៅផណនអំនក្គក្បី
ក្បាស្ ់ក្ព់ន័ធគលីក្បធាន
បរជាក្ល់ាក្់ និងការបណតុ េះ
បណ្តត ល ក្់ពន័ធ 
(ឧទាហរណ៍ ស្ក្មាបភ់ាន ក្ង់ារ
សាចក់្បាក្ខ់ាន ត្តូ្ចនិងក្ក្ុម
បំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោន
ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ ) 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លការ
ពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា 
មយួចំននួ    
បានែតល ់ល់
បុគគលិក្ជំនញ
ផែនក្ពិនិត្យ  
តាមោន និង
វាយត្ម្មា 

ការវាយត្ម្មា
ត្ក្មូវការ        
បណតុ េះបណ្តត ល 
គលីការពិនិត្យ
តាមោន និង
វាយត្ម្មា បាន
គធវីគឡងី 

គស្ៀវគៅ     
ផណនអំនក្គក្បី
ស្តីពីការពិនិត្យ
តាមោននិង
វាយត្ម្មាក្ត្ូវ
បានបគងកីត្
គឡងីគលី
ក្បធានបរ  
ជាក្ល់ាក្់ 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លែតល់
ជូន # បុគគលិក្
ជំនញផែនក្      
ពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា
គលីក្បធានបរ
ជាក្ល់ាក្់ 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លែតល់
ជូន # បុគគលិក្
ជំនញផែនក្    
ពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា
គលីក្បធានបរ
ជាក្ល់ាក្់ 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លែតល់
ជូន # បុគគលិក្
ជំនញផែនក្     
ពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មា
គលីក្បធានបរ
ជាក្ល់ាក្់ 

ន.ពវ 
រាជធានី 
គខត្ត 
ក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  

ែលគក្មចក្ក្មិត្មធយម៣.៣៖ យុរធសាស្រស្តជាតិ្ស្ក្មាបអ់ភិវឌ្ឍស្ថតិិ្អបរ់មំ្នក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡា បានអនុវត្តស្ក្មាបក់ារគលីក្ក្មពស្ក់ារយល ឹ់ង និងពិនិត្យតាមោនគោលអភិវឌ្ឍ
ក្បក្បគោយចីរភាពរី៤ ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព គ ីមបគីលីក្ក្មពស្ក់ារក្សាងគោលនគោបាយ ផែនការ និងការក្គបក់្គងការអបរ់ ំ។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៣.៣ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៣.៣.១ ក្ក្បខណឌ   
សូ្ចនក្រជាតិ្ស្ក្មាបក់្បគរស្
ក្មពុជាបានបគងកីត្គឡងីគោយ
ផែែក្គលីរិនននយ័ក្តឹ្មក្តូ្វ   
ទាញគចញគោយតេ លពី់ក្បព័នធ
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គង គ ីមបោីកំ្រ
 លក់ារចងក្ក្ងគោល
នគោបាយ និងក្ក្បខណឌ     

ក្ក្បខណឌ គោលនគោបាយ 
និងគតិ្យុត្ត និងរិនននយ័    
ស្ថិតិ្ផ លចាបំាច់ស្ក្មាប់
ក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រជាតិ្ 

ផែនរីបងាា ញ
ែាូវគោលគៅ
អភិវឌ្ឍ
ក្បក្បគោយ   
ចីរភាព 
២០៣០ និង 
យុរធសាស្រស្ត
ជាតិ្ស្ក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍ      

ក្ក្បខណឌ
គោលនគោ
បាយ និង     
គតិ្យុត្ត
ស្ក្មាប ់     
ក្ក្បខណឌ      
សូ្ចនក្រជាតិ្
ក្ត្ូវបានបគងកីត្ 

ក្ក្បខណឌ
គោលនគោ
បាយ និង     
គតិ្យុត្ត
ស្ក្មាប ់      
ក្ក្បខណឌ        
សូ្ចនក្រជាតិ្
ក្ត្ូវបានអនុមត័្ 

ក្បភពរិននន័យ
ស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ស្ក្មាប ់      
ក្ក្បខណឌ       
សូ្ចនក្រជាតិ្ 
បានពិនិត្យគមីល
គ ីមបឱី្យក្ស្ប
តាមស្តងោ់   
អនតរជាតិ្ 

ក្បភពរិននន័យ
ស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ស្ក្មាប ់       
ក្ក្បខណឌ         
សូ្ចនក្រជាតិ្
បានពិនិត្យគមីល
គ ីមបឱី្យក្ស្ប
តាមស្តងោ់   
អនតរជាតិ្ 

ក្បភពរិននន័យ
ស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ស្ក្មាប ់       
ក្ក្បខណឌ        
សូ្ចនក្រជាតិ្
បានពិនិត្យគមីល
គ ីមបឱី្យក្ស្ប
តាមស្តងោ់   
អនតរជាតិ្ 

ន.ែក្ 
ន.ពអ 
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គតិ្យុត្តម្នយុរធសាស្រស្តជាតិ្
ស្ក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍស្ថិតិ្អបរ់/ំ
គោលគៅអភិវឌ្ឍនក៍្បក្ប 
គោយចីរភាពរី៤ 

ស្ថិតិ្អបរ់បំាន
អនុមត័្ 

លរធែល៣.៣.២៖ ក្បពន័ធពត័្៌
ក្គបក់្គងបានតា ស្់បតូរពីក្បពន័ធ
ពត័្ម៌ានោចគ់ោយផឡក្ពីោន
និងផបបមជឈការគៅជាក្បព័នធ
ពត័្ម៌ានផត្មយួផបបវមិជឈការ
(យុរធសាស្រស្តជាតិ្ស្ក្មាបក់ារ
អភិវឌ្ឍស្ថិតិ្អបរ់(ំ 

រាលរិ់នននយ័ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងផ ល ក្់ពន័ធទាងំ
អស្ក់្ត្ូវបានទាញចូលគៅ
ក្នុងក្បពន័ធយុរធសាស្រស្តជាតិ្
ស្ក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍស្ថិតិ្អបរ់ ំ
តាមត្ក្មូវការស្ក្មាបក់ារគធវី
របាយការណ៍គោលគៅ
អភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាព 

ការគធវីស្មាហរ
ណក្មមរិនននយ័ 
និងការគធវីសុ្ខ 
 ុមនីយក្មម
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងកំ្ពុង
 ំគណីរការ 
(លរធែល
៣.១.១.១) 

ការគធវីស្មាហរ
ណក្មមរិនននយ័ 
និងការគធវីសុ្ខ
 ុមនីយក្មម
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងកំ្ពុង
 ំគណីរការ 
(លរធែល
៣.១.១.១) 

បានបគងកីត្
ក្បពន័ធវមិជឈការ 
ក្ក្បខណឌ        
សូ្ចនក្រជាតិ្ 

 

ក្បពន័ធស្ក្មាប់
ការទាញយក្
រិនននយ័ពីមូល
ោា នរិនននយ័ 
ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន
ក្គបក់្គងគៅ 
ក្ក្បខណឌ       
សូ្ចនក្រជាតិ្
មាន ំគណីរការ 

- - ន.ែក្ 
ន.ពអ 

លរធែល៣.៣.៣៖ ពក្ងឹង
ស្មត្ថភាពបគចចក្គរស្ក្នុងការ
ចងក្ក្ង ែលិត្ និងែសពវែាយ
រិនននយ័ គ ីមបគីធវីឱ្យរិនននយ័
កានផ់ត្មានក្បសិ្រធភាព និង
មានក្បសិ្រធែល (ផែនការ
យុរធសាស្រស្តវសិ្យ័អបរ់)ំ 

ក្កុ្មបគចចក្គរស្ស្នូលគោល
គៅអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយ       
ចីរភាពបានររួលការបណតុ េះ    
បណ្តត លគលីការងារក្ក្ប
ខណឌ សូ្ចនក្រជាតិ្/      
យុរធសាស្រស្តជាតិ្ស្ក្មាប ់   
ការអភិវឌ្ឍស្ថិតិ្អបរ់ ំ      
(ការអភិវឌ្ឍសូ្ហវផវការភាា ប ់      
បណ្តត ញ និងសុ្វត្ថិភាព     
ការក្គបក់្គងក្បពន័ធរិនននយ័ 
ការគែេៀងតេ ត្រ់បាយការណ៍ 

ការគបតជាា ចិត្ត
គលីគោលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយ       
ចីរភាពបាន
បញ្ចូ លគៅក្នុង
គោល
នគោបាយ
អបរ់ ំនិងការ
ក្គបក់្គងវសិ្យ័ 

 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់ # 
ក្ក្ុមបគចចក្
គរស្ស្នូល
គោលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយ       
ចីរភាព  

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់ # 
ក្ក្ុមបគចចក្
គរស្ស្នូល
គោលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយ       
ចីរភាព  

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់ # 
ក្ក្ុមបគចចក្
គរស្ស្នូល
គោលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយ       
ចីរភាព  

ការបណតុ េះ     
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់ # 
ក្ក្ុមបគចចក្
គរស្ស្នូល
គោលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយ       
ចីរភាព  

ការបណតុ េះ     
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់ # 
ក្ក្ុមបគចចក្
គរស្ស្នូល
គោលគៅ
អភិវឌ្ឍន៍
ក្បក្បគោយ       
ចីរភាព  

ន.ែក្  
ន.ពអ 
រាជធានី 
គខត្ត 
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ការបងាា ញការែសពវែាយ
រិនននយ័ជាគ ីម( 

លរធែល៣.៣.៤៖ អភិវឌ្ឍ 
និងគធវីឱ្យ ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន     
ក្ក្បខណឌ សូ្ចនក្រជាតិ្តាម
អនឡាញកានផ់ត្ក្បគសី្រ 
(ផែនការយុរធសាស្រស្តវសិ្យ័ 
អបរ់)ំ 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ានក្ក្បខណឌ    
សូ្ចនក្រជាតិ្គលីអីុនធឺ   
ណិត្ (ស្ថិតិ្អបរ់ជំាតិ្( មាន
 ំគណីរការគពញគលញ 

 

ក្បពន័ធពត័្ម៌ាន 
ស្ថិតិ្អបរ់ជំាតិ្
គលីអីុនធឺណិត្
នឹងក្តូ្វបគងកីត្
គឡងី 

 

ក្បពន័ធស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ជាតិ្គលីអិុនធឺ
ណិត្បាន
បគងកីត្គឡងី 

ក្បពន័ធស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ជាតិ្គលីអិុនធឺ
ណិត្បាន
បគងកីត្គឡងីនិង
មស្រនតីររលួខុស្
បនេុក្ក្បពន័ធ   
ស្ថិតិ្អបរ់ជំាតិ្
ក្តូ្វបានបណតុ េះ
បណ្តត លគ ីមបី
ក្គបក់្គងក្បពន័ធ 

ស្ថិតិ្អបរ់ជំាតិ្ 
បានគក្បីក្បាស្់
ោ៉ា ងគពញ
គលញគោយ
ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ ់៥០% 
ម្នមស្រនតីររលួ
ខុស្បនេុក្ 
ក្បពន័ធស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ជាតិ្ស្ក្មាប់
ការគធវីរបាយ
ការណ៍គោល
គៅអភិវឌ្ឍ
ក្បក្បគោយ   
ចីរភាព 

ស្ថិតិ្អបរ់ជំាតិ្ 
បានគក្បីក្បាស្់
ោ៉ា ងគពញ
គលញគោយ
ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ ់៨០% 
ម្នមស្រនតីររលួ
ខុស្បនេុក្ 
ក្បពន័ធស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ជាតិ្ស្ក្មាប់
ការគធវីរបាយ
ការណ៍គោល
គៅអភិវឌ្ឍ
ក្បក្បគោយ   
ចីរភាព 

ស្ថិតិ្អបរ់ជំាតិ្ 
បានគក្បីក្បាស្់
ោ៉ា ងគពញ
គលញគោយ
ោ៉ា ងគហាច
ណ្តស្ ់៩៥% 
ម្នមស្រនតីររលួ
ខុស្បនេុក្ 
ក្បពន័ធស្ថិតិ្អបរ់ ំ
ជាតិ្ស្ក្មាប់
ការគធវីរបាយ
ការណ៍គោល
គៅអភិវឌ្ឍ
ក្បក្បគោយ   
ចីរភាព 

ន.ែក្ 
ន.ពអ 

 

ែលសគព្ម្ចទី៤៖ 

ែលស្គក្មចរី៤៖ ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លក្គបូគក្ងៀន និងក្គឧូគរេស្ បានពក្ងឹង និងពក្ងីក្។ 

បានពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នមំ្នក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ និងអនក្ែតលក់ារបណតុ េះបណ្តត លគែសងគរៀត្ គ ីមបបីណតុ េះបណ្តត លអនក្ជំនញអបរ់ផំ លមានលក្ខណៈអាជីព។ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.១៖ ការក្គបក់្គងក្គឹេះសាថ នគរគុកាស្លយ បានែតលជ់ាមគធាបាយគ ីមបគីលីក្ក្មពស្ក់្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល និងក្មមវធីិគលីក្ក្មពស្គុ់ណវឌុ្ឍកិ្គបូគក្ងៀន  និងពក្ងីក្ការចុេះ
គ ម្ េះចូលគរៀន ឱ្យគឆាយីត្បនឹងស្តងោ់វជិាា ជីវៈនិងត្ក្មវូការគក្ជីស្គរសី្ក្គបូគក្ងៀនគៅក្គបក់្ក្មិត្។ (សូ្មគមីល ២.១( 
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សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៤.១ សូ្ចនក្រ 
រិនននគ័ោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៤.១.១៖             
គោលនគោបាយស្តីពីវរិា
សាថ នគរុគកាស្លយបានបគងកីត្ 

គោលនគោបាយផណនពីំ
ការបគងកីនស្មត្ថភាពសាលា
គរុគកាស្លយគៅជាវរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយក្តូ្វបានបគងកីត្ 
និងអនុម័ត្ 

មិនទាន ់    
មានគោល
នគោបាយស្តី
ពីវរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
 

គោលនគោ
បាយបគងកីន
ស្មត្ថភាពក្ត្ូវ
បានក្ ង 

គោល
នគោបាយក្តូ្វ
បានក្ ង និង
អនុមត័្ 

# សាលា
គរុគកាស្លយ 
ក្តូ្វបានបគងកីន
ស្មត្ថភាព 
ក្ស្បតាម
គោល
នគោបាយ 

# សាលា
គរុគកាស្លយ
ក្ត្ូវបានបគងកីន
ស្មត្ថភាព 
ក្ស្បតាម
គោល
នគោបាយ 

# សាលា
គរុគកាស្លយ 
ក្ត្ូវបានបគងកីន
ស្មត្ថភាព 
ក្ស្បតាម
គោល
នគោបាយ 

ន.បវ 

លរធែល៤.១.២៖ ក្មមវធីិ         
បណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀនគៅ
វរិាសាថ នជាតិ្អបរ់ ំ វរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយ និងមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយភូមិភាគ សាលា
គរុគកាស្លយនិងវកិ្កឹ្ត្ការគខត្ត
បានផក្ស្ក្មួល 

ចំននួនយក្សាលាផ ល
បានបណតុ េះបណ្តត លពីការ
ក្គបក់្គងតាមសាលាគរៀន 
(បឋម និងមធយមសិ្ក្ា( 

១៨២០ 

 

#  របាយការណ៍
អគងកត្គំរូគលី
ចំគណេះ ឹង
របស្ន់យក្
សាលាគរៀនអំពី 
ការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀន 

 ការវាយត្ម្មា   
គំរូម្នគណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
គ ីមបកំី្ណត្ពី់
រំហផំ លកំ្ពុង   
អនុវត្តការ
ក្គបក់្គងតាម
សាលាគរៀន 

ន.បវ 
ន.បល 

ភាគរយម្នក្គូបឋមផ ល
មានលក្ខណៈស្មបត្តិក្ស្ប
តាមស្តងោ់ជាតិ្ 

៧៥% 

 

7៥,៥%  ការសិ្ក្ាគំរូ
គលីក្គូបឋម
សិ្ក្ាគ ីមបី
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ

 ការវាយត្ម្មាគំរូ
គលីក្គូបឋម
សិ្ក្ាគ ីមបី
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ

ន.បវ 
ន.បល 



 

  

118 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

គធៀបគៅនឹង 
ស្តងោ់ជាតិ្ 

គធៀបគៅនឹង   
ស្តងោ់ជាតិ្ 

ភាគរយម្នក្គូមគត្តយយមាន
លក្ខណៈស្មបត្តិក្ស្បតាម
ស្តងោ់ជាតិ្ (រូបមនត ១២ + 
២(។ 

៦៦% 

 

៦៧%  ការសិ្ក្ាគំរូ
គលីក្គមូគត្តយយ 
សិ្ក្ា គ ីមបី
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ
គធៀបគៅនឹង 
ស្តងោ់ជាតិ្ 

 ការវាយត្ម្មាគំរូ
គលីក្គមូគត្តយយ
សិ្ក្ាគ ីមបី
វាយត្ម្មាការ
បំគពញការងារ
គធៀបគៅនឹង 
ស្តងោ់ជាតិ្ 

ន.បវ 
ន.បល 

ចំននួក្គូអបរ់ពំហុភាសា 
(បឋមសិ្ក្ា(។ 

៣០៥ # ២១៩ ២៣១ ២៤២ ២៥៣ ន.បវ 
ន.បល 

លរធែល៤.១.៣៖ វគគបណតុ េះ    
បណ្តត លតាមក្បពន័ធគក្ក្ឌី្ត្
គ ីមបគីលីក្រឹក្ចិត្តបុគគលិក្
អបរ់ឱំ្យគ ីរតាមគនាងអាជីព
របស្ក់្គូបគក្ងៀនផ លបាន
បគងកីត្ 

ក្បពន័ធរិននន័យគ ីមបកី្ត្ក់្តា
គក្ក្ឌី្ត្វគគបណតុ េះបណ្តត ល
ស្ក្មាបបុ់គគលិក្អបរ់កំ្តូ្វ
បានអនុវត្ត 

 

មិនមានក្បព័នធ
រិនននយ័ 

ក្បពន័ធរិននន័យ
កំ្ពុង ំគណីរ
ការគរៀបចំ 

រិនននយ័ក្បព័នធ
គក្ក្ឌី្ត្ក្តូ្វបាន
បគងកីត្គឡងី
ស្ក្មាបវ់គគ      
បណតុ េះបណ្តត ល 

# បុគគលិក្អបរ់ ំ
ផ លមានគក្ក្  
ឌី្ត្វគគសិ្ក្ា
គៅក្នុងក្បពន័ធ
រិនននយ័ 

# បុគគលិក្អបរ់ ំ
ផ លមានគក្ក្ 
ឌី្ត្វគគសិ្ក្ា
គៅក្នុងក្បពន័ធ
រិនននយ័ 

# បុគគលិក្អបរ់ ំ
ផ លមានគក្ក្ 
ឌី្ត្វគគសិ្ក្ា
គៅក្នុងក្បពន័ធ
រិនននយ័ 

ន.បល 

លរធែល៤.១.៤៖ ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយបានគលីក្ក្មពស្ ់
គហយីមជឈមណឌ លគរុគកាស្លយ
ភូមិភាគ និងសាលាគរុគកាស្លយ
និងវកិ្កឹ្ត្ការ បានផក្បកាា យជា
គៅជាវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ
ផ លមានគុណភាពខពស្់ 

ការអភិវឌ្ឍគហោា រចន      
ស្មពន័ធក្ស្បតាមស្តងោ់   
អនក្ែតលក់ារបណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូបគក្ងៀន 

 

ស្វនក្មមគលី
គហោា រចន   
ស្មពន័នគពល
បចចុបបននគៅ
ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ/
មជឈមណឌ ល

ការគរៀបចំ
ផែនការគោល
គលីក្ក្មពស្់
ស្មត្ថភាព
កំ្ពុង ំគណីរ
ការ 

ផែនការគោល
គលីក្ក្មពស្់
ស្មត្ថភាព
ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ/ 
មជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយភូមិ

% វរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយ
ក្ត្ូវបានររលួ
សាគ លក់្ស្ប
តាមស្តងោ់   
អនក្ែតលក់ារ    

% វរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយ
ក្ត្ូវបានររលួ
សាគ លក់្ស្ប
តាមស្តងោ់   
អនក្ែតលក់ារ    

% វរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយក្ត្ូវ
បានររលួ
សាគ លក់្ស្ប
តាមស្តងោ់   
អនក្ែតលក់ារ    

ន.បវ 
ន.បល 
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គរុគកាស្លយ
ភូមិភាគ /
សាលាគរុគកា 
ស្លយនិងវកិ្កឹ្ត្
ការគខត្ត គធៀប
នឹងស្តងោ់   
អនក្ែតលក់ារ   
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូបគក្ងៀន 
 

ភាគ/សាលា
គរុគកាស្លយនិង
វកិ្កឹ្ត្ការក្តូ្វ
បានបគងកីត្
គឡងី 

បណតុ េះបណ្តត ល 
ក្គូបគក្ងៀន 

បណតុ េះបណ្តត ល 
ក្គូបគក្ងៀន 

បណតុ េះបណ្តត ល 
ក្គូបគក្ងៀន 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.២៖ គណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀននិងក្ក្មុបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមថ្នន ក្ក់្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ  អនុវត្តក្ក្បខណឌ  និងផែនការស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍនវ៍ជិាា ជីវៈជាក្បចា ំគោយគក្បីម៉ាូផ លរី
ក្បឹក្ាគរគុកាស្លយ និងែតលអ់ារិភាព លស់ាលាគរៀនគៅតំ្បនោ់ចក់្ស្ោល។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៤.២ សូ្ចនក្រ 
រិនននគ័ោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៤.២.១៖ បុគគលិក្
ការោិលយ័ក្គបក់្គងការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាបំាន    
ែតលក់ារអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព 

វ តម្នការពិនិត្យគឡងីវញិ    
ការធានគុណភាពក្បចាឆំ្ន ំ
គោយការោិលយ័ក្គបក់្គង 
ការអភិវឌ្ឍវជាា ជីវៈជាក្បចាំ
(ភាា បជ់ាមយួ ៤.៣.១       
ខាងគលី( 

វ តពិនិត្យគឡងី
វញិមិនទានក់្តូ្វ
បានបគងកីត្គៅ
គឡយី 

 ំគណីរការ      
ពិនិត្យគឡងីវញិ
គលីការធាន
គុណភាពអបរ់ ំ
កំ្ពុងគរៀបចំ 

ការពិនិត្យគឡងី
វញិក្បចាឆំ្ន ំ
គលីក្រីមយួក្តូ្វ
បានគរៀបចំ 

ការពិនិត្យគឡងី
វញិក្បចាឆំ្ន ំ
គលីក្រី២ 

ការពិនិត្យគឡងី
វញិក្បចាឆំ្ន ំ
គលីក្រី៣ 

ការពិនិត្យគឡងី
វញិក្បចាឆំ្ន ំ
គលីក្រី៤ 

ន.បល 
ន.គប 

លរធែល៤.២.២៖ ក្កុ្មក្បឹក្ា
ក្គូបគក្ងៀនវាយត្ម្មាការររលួ
សាគ លគុ់ណភាពម្នក្មមវធីិ          

ការបគងកីត្ក្កុ្មក្បឹក្ាក្គូ
បគក្ងៀនក្ត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ឱ្យ

ក្កុ្មក្បឹក្ាក្គូ
បគក្ងៀនមិន

ក្បពន័ធររលួ
សាគ លក់្ក្ុម
ក្បឹក្ាក្គូ

ក្បពន័ធក្ក្ុម
ក្បឹក្ាក្គូ
បគក្ងៀននិង

ក្កុ្មក្បឹក្ាក្គូ
បគក្ងៀនបាន
បគងកីត្ និង     

# ក្មមវធីិបណតុ េះ
បណ្តត លបាន
ររលួសាគ ល់ 

# ក្មមវធីិបណតុ េះ
បណ្តត លបាន
ររលួសាគ ល់ 

ន.បល 
ន.គប 
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បណតុ េះបណ្តត លក្គបូគក្ងៀន
ផ លបានបគងកីត្គឡងី 

ររលួសាគ លក់្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លក្គូបគក្ងៀន 

 

ទានក់្ត្ូវបាន
បគងកីត្គឡងី 

បគក្ងៀនកំ្ពុង
គរៀបចំ 

ររលួសាគ ល់
គុណភាពក្ត្ូវ
បានគរៀបចំ និង
អនុមត័្ 

វគគបណតុ េះ       
បណ្តត លជំនន់
រី១ បាន
ររលួសាគ ល់ 

លរធែល៤.២.៣៖ គណៈ    
ក្មមការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ
របស្ស់ាលាគរៀនបានបគងកីត្ 
និង ំគណីរការក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាព (គណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀន ក្បធានក្ក្ុម
បគចចក្គរស្ ក្គូបគក្ងៀន(  

 

ផែនការអភិវឌ្ឍនស៍ាលាគរៀន
ក្បចាឆំ្ន រំមួបញ្ចូ លរបាយ
ការណ៍ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ  
ជាក្បចា ំ 

ម៉ាូផ លអនុវត្ត
ការអភិវឌ្ឍវជិាា
ជីវៈជាក្បចា ំ
ក្ត្ូវបានឯក្ភាព 

 

ផែនការការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ  
ជាក្បចា ំគៅ
ក្នុង ំគណីរការ
គរៀបចំ 

# សាលាគរៀន
ផ លមាន  
របាយការណ៍
ស្ក្មមភាពការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ  
ជាក្បចា ំ 

 

# សាលាគរៀន
ផ លមាន
របាយការណ៍
ស្ក្មមភាពការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ  
ជាក្បចា ំ

 

% សាលាគរៀន
ផ លមាន
របាយការណ៍
ស្ក្មមភាពការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ  
ជាក្បចា ំ 

 

% សាលាគរៀន
ផ លមាន
របាយការណ៍
ស្ក្មមភាពការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ  
ជាក្បចា ំ 

ន.បល 
ន.គប 

ែលស្ក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.៣៖ ការបណតុ េះបណ្តត លគៅនឹងក្ផនាងការងារបានពក្ងីក្គ ីមបែីតលឱ់្កាស្ឱ្យក្គបូគក្ងៀនររលួបានគស្វាក្បឹក្ាគរគុកាស្លយសាលាគរៀន/ បណ្តត ញោកំ្រវជិាា ជីវៈក្គបូគក្ងៀន 
។ល។ (សូ្មគមីល ២.១(  

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៤.៣ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៤.៣.១៖ ស្មត្ថភាព
របស្វ់រិាសាថ នគរុគកាស្លយ 
គ ីមបគី ីរត្ជួាអនក្ែតលគ់ស្វា
វកិ្កឹ្ត្ការបានពក្ងឹង 

 

ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយបាន
ររលួសាគ លគ់ោយក្ក្ស្ួង
អបរ់ ំ យុវជន និងកី្ឡា ជា
អនក្ែតលក់ារបណតុ េះបណ្តត ល 
គៅនឹងក្ផនាងការងារ 

ស្តងោ់អនក្ែតល់
ការបណតុ េះ      
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀន
ស្ក្មាបក់ារ     
បណតុ េះបណ្តត ល
គៅនឹងក្ផនាង

ស្តងោ់អនក្ែតល់
ការបណតុ េះ      
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀនផ ល
បានផក្ស្ក្មួល
កំ្ពុងរងច់ាកំារ
អនុមត័្ 

# ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
ក្ត្ូវបានររលួ
សាគ លជ់ាស្តងោ់
អនក្ែតលក់ារ     
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូបគក្ងៀន 

# ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
ក្ត្ូវបានររលួ
សាគ លជ់ាស្តង់
ោអនក្ែតលក់ារ     
បណតុ េះបណ្តត
លក្គូបគក្ងៀន 

# ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
ក្ត្វូបានររលួ
សាគ លជ់ាស្តង់
ោអនក្ែតលក់ារ     
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូបគក្ងៀន 

# ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
ក្ត្ូវបានររលួ
សាគ លជ់ាស្តង់
ោអនក្ែតលក់ារ     
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូបគក្ងៀន 

ន.បល 
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ការងារបាន   
ផក្ស្ក្មួល 

    

លរធែល៤.៣.២៖ ការបគងកីត្
ក្បពន័ធអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបបុ់គគលិក្អបរ់ ំ (ការ     
បណតុ េះបណ្តត លគៅនឹងក្ផនាង 
ក្មមវធីិពគនាឿន វគគបណតុ េះបណ្តត
លខាីស្ក្មាបអ់នក្ផ លមាន
ស្ញ្ញ បក្ត្( 

គោលការណ៍ផណនគំោល
នគោបាយស្តីពី ការសិ្ក្ា
វជិាា ជីវៈបានបគងកីត្គឡងី 

មិនមានគោល
ការណ៍ផណនំ
គោល
នគោបាយ    
ស្តីពី ការសិ្ក្ា
វជិាា ជីវៈបាន
បគងកីត្គឡងី 

គោលការណ៍
ផណនគំោល
នគោបាយក្តូ្វ
បានក្ ងគឡងី
ស្ក្មាបពិ់គក្ោេះ
គោបល ់

គោលការណ៍
ផណនគំោល
នគោបាយក្តូ្វ
បានបគងកីត្ 

ក្កុ្មក្គូបងវឹក្ 
និងផណនបំាន
បគងកីត្ 

 

 

      - 

 

 

        - 

ន.បល 
ន.គប 

លរធែល៤.៣.៣៖ ការែតលវ់គគ
បណតុ េះបណ្តត លគលីការងារ 
បានពក្ងីក្គោយគតត ត្ការយក្
ចិត្តរុក្ោក្គ់លីក្សុ្ក្ផ លជួប
ការលំបាក្ 

ែលបក្ត្វជិាា ជីវៈ រមួមាន
អាជីពនិងផែនការសិ្ក្ា    
វជិាា ជីវៈ គស្ៀវគៅក្ត្ក់្តាវជិាា
ជីវៈក្តូ្វបានបគងកីត្គឡងី 

 

គនាងអាជីព
ស្ក្មាបគ់ណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀនក្ត្ូវ
បានបគងកីត្គឡងី 

 

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លគលី
ការងារស្ក្មាប់
គណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
កំ្ពុងគរៀបចំ 

# គណៈ
ក្គបក់្គង 
សាលាគរៀនបាន
ចូលរមួក្មមវធីិ    
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីការងារ 

# គណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
បានចូលរមួ  
ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លគលី
ការងារ 

# គណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
បានចូលរមួ  
ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លគលី
ការងារ 

# គណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀនបាន
ចូលរមួក្មមវធីិ  
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីការងារ 

ន.បល 
 

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លគលី
ការវាយត្ម្មា
អំណ្តនថ្នន ក្់
 ំបូង/ការវាយ
ត្ម្មាគណិត្
វរិាថ្នន ក្ ំ់បូង 

# ក្គូអបរ់កុំ្មារ
តូ្ច/ក្គូបឋម
សិ្ក្ាររួលការ
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីការវាយត្ម្មា
អំណ្តនថ្នន ក្់
 ំបូង/ការវាយ

# ក្គូអបរ់កុំ្មារ
តូ្ច/ក្គូបឋម
សិ្ក្ាររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 
គលីការវាយត្ម្មា
អំណ្តនថ្នន ក្់
 ំបូង/ការវាយ

# ក្គូអបរ់កុំ្មារ
តូ្ច/ក្គូបឋម
សិ្ក្ាររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 
គលីការវាយត្ម្មា
អំណ្តនថ្នន ក្់
 ំបូង/ការវាយ

# ក្គូអបរ់កុំ្មារ
តូ្ច/ក្គូបឋម
សិ្ក្ាររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 
គលីការវាយត្ម្មា
អំណ្តនថ្នន ក្់
 ំបូង/ការវាយ

# ក្គូអបរ់កុំ្មារ
តូ្ច/ក្គូបឋម
សិ្ក្ាររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 
គលីការវាយត្ម្មា
អំណ្តនថ្នន ក្់
 ំបូង/ការវាយ

ន.បល 
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ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

 

ត្ម្មាគណិត្
វរិាថ្នន ក្ ំ់បូង 

ត្ម្មាគណិត្  
វរិាថ្នន ក្ ំ់បូង 

ត្ម្មាគណិត្
វរិាថ្នន ក្ ំ់បូង 

ត្ម្មាគណិត្
វរិាថ្នន ក្ ំ់បូង 

ត្ម្មាគណិត្
វរិាថ្នន ក្ ំ់បូង 

ក្មមវធីិវកិ្កឹ្ត្ការ
ស្ក្មាបក់្គូ
មធយមសិ្ក្ា
បឋមភូមិក្តូ្វ
បានបគងកីត្ 

 

 # ក្គូមធយម
សិ្ក្ាបឋមភូមិ
បានគធវីវកិ្កឹ្ត្ការ 

ក្គូមធយមសិ្ក្ា
បឋមភូមិចំននួ 
១៧០០ នក្ ់
បានគធវីវកិ្កឹ្ត្ការ 

ក្គូមធយមសិ្ក្ា
បឋមភូមិចំននួ 
១៧០០ នក្់
បានគធវីវកិ្កឹ្ត្ការ 

ក្គូមធយមសិ្ក្ា
បឋមភូមិចំននួ 
១៧០០ នក្់
បានគធវីវកិ្កឹ្ត្ការ 

XXX ក្គូមធយម
សិ្ក្ាបឋមភូមិ 
បានគធវីវកិ្កឹ្ត្ការ 

ន.បល 

 

លរធែល៤.៣.៤៖ យនាការ
ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា
គលីក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លគៅ
ក្ផនាងការងារ បានបគងកីត្ និង
អនុវត្ត 

ក្ក្បខណឌ  និងផែនការ
ស្ក្មមភាពពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មាការអភិវឌ្ឍវជិាា
ជីវៈជាក្បចាបំានបគងកីត្គឡងី 

 

ក្បពន័ធពិនិត្យ
តាមោន និង
វាយត្ម្មាមិន
ទានក់្ត្ូវបាន
អភិវឌ្ឍ 

ក្បពន័ធពិនិត្យ
តាមោន និង
វាយត្ម្មាកំ្ពុង
គរៀបចំ 

ក្បពន័ធពិនិត្យ
តាមោន និង
វាយត្ម្មាក្ត្ូវ
បានបគងកីត្
គឡងី និង 
បុគគលិក្ររលួ
បានការបណតុ េះ
បណ្តត ល 

ការវាយត្ម្មា
 ក្ក់្ណ្តត ល
អាណត្តិបាន
បញ្ចប់ 

 ការវាយត្ម្មា
ចុងគក្កាយបាន
បញ្ចប់ 

ន.បល 
 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.៤៖ ភាពជាអនក្ ឹក្ននិំងក្គបក់្គងរបស្ន់យក្ក្គឹេះសាថ នគរគុកាស្លយ បានពក្ងឹងគលីការក្គបក់្គងការបំគពញការងាររបស្ក់្គឧូគរេស្ និងតាមោនការសិ្ក្ារបស្ ់   គរុ
សិ្ស្សឱ្យបានកានផ់ត្ក្បគសី្រ គោយឆាុេះបញ្ច ងំស្តងោ់វជិាា ជីវៈក្បក្បគុណភាពគៅក្នុងអភិបាលកិ្ចច ស្មធម ៌និងបរោិបនន។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៤.៤ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 
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លរធែល៤.៤.១៖ ពក្ងឹងភាព
ជាអនក្ ឹក្ន ំនិងក្គបក់្គងរបស្់
នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ 
(រមួមានស្វយ័វាយត្ម្មាក្បចាំ
ឆ្ន កំ្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ និង
ការវាយត្ម្មាពីខាងគក្ៅ(  

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព
 ឹក្ន ំ និងក្គបក់្គងស្ក្មាប់
នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ 
ក្តូ្វបានបគងកីត្គឡងី 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
 ឹក្ននិំង
ក្គបក់្គងមិន
ទានក់្ត្ូវបាន
អភិវឌ្ឍ 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព 
 ឹក្ន ំនិង 
ក្គបក់្គងកំ្ពុង
គរៀបចំ 

ក្មមវធីិភាពជា
អនក្ ឹក្ន ំនិង
ការក្គបក់្គង
ស្ក្មាបន់យក្ 
ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ
បានគរៀបចំ  

# នយក្
ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
បានចុេះគ ម្ េះ
ក្នុងក្មមវធីិ
អភិវឌ្ឍនភ៍ាព
ជាអនក្ ឹក្ន ំ
និងក្គបក់្គង  

# នយក្
ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
បានចុេះគ ម្ េះ
ក្នុងក្មមវធីិ
អភិវឌ្ឍនភ៍ាព
ជាអនក្ ឹក្ន ំ
និងក្គបក់្គង  

# នយក្
ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
បានចុេះគ ម្ េះ
ក្នុងក្មមវធីិ
អភិវឌ្ឍនភ៍ាព
ជាអនក្ ឹក្ន ំ
និងក្គបក់្គង  

ន.បល 
 

លរធែល៤.៤.២៖ ស្តងោ់អនក្
ែតលក់្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀនបានគធវីរំគនីបក្មម និង
អនុវត្ត 

 

អនក្ែតលក់ារបណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូបគក្ងៀនផក្លមែ និង
រំគនីបក្មមស្តងោ់ 

ស្តងោ់អនក្    
ែតលក់ារបណតុ េះ      
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀនចាប់
គ ីមកំ្ពុងរងច់ាំ
ការពិនិត្យគឡងី
វញិ 

ស្តងោ់អនក្    
ែតលក់ារបណតុ េះ      
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀនកំ្ពុង
ផក្ស្ក្មួល 

ស្តងោ់អនក្      
ែតលក់ារបណតុ េះ       
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀនបានគធវី
រំគនីបក្មម 

# អនក្ចូលរមួ
អនុវត្តក្មមវធីិ  
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្ក្មាបក់ារ 
អនុវត្តស្តងោ់
អនក្ែតលក់ារ    
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូឧគរេស្/ក្គូ
បគក្ងៀន 

# អនក្ចូលរមួ
អនុវត្តក្មមវធីិ  
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្ក្មាបក់ារ 
អនុវត្តស្តងោ់
អនក្ែតលក់ារ    
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូឧគរេស្/ក្គូ
បគក្ងៀន 

# អនក្ចូលរមួ
អនុវត្តក្មមវធីិ  
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្ក្មាបក់ារ 
អនុវត្តស្តងោ់
អនក្ែតលក់ារ    
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គូឧគរេស្/ក្គូ
បគក្ងៀន 

ន.បវ 
 

លរធែល៤.៤.៣៖ បានពិនិត្យ
គឡងីវញិគលីក្បតិ្បត្ាិការរបស្់
ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយគខត្ា 
គោយគតត ត្គលីការវាយត្ម្មា
ស្មត្ថភាពស្ក្មាបព់ក្ងឹងភាព
ជាអនក្ ឹក្ន ំនិងក្គបក់្គង 

ការោិលយ័ក្គបក់្គង      
ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ    
គធវីការវាយត្ម្មាក្បចាឆំ្ន គំលី
ការអនុវត្តរបស្ក់្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ គតត ត្គលីភាព
ជាអនក្ ឹក្ន ំ និងក្គបក់្គង 
(សូ្មគមីល៤.៤.១( 

ការវាយត្ម្មា
ភាពជាអនក្
 ឹក្ន ំនិង
ក្គបក់្គងគៅ
តាមក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ

ក្ក្បខណឌ វាយ
ត្ម្មាស្ក្មាប់
ភាពជាអនក្
 ឹក្ន ំនិង
ក្គបក់្គងគៅ
តាមក្គឹេះសាថ ន

របាយការណ៍
វាយត្ម្មាក្បចាំ
ឆ្ន គំលីភាពជា
អនក្ ឹក្នគំៅ
តាមក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ 
ក្ត្ូវបានគរៀបចំ  

បនត  បនត  បនត  ន.បវ 
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មិនទានក់្តូ្វ
បានបគងកីត្ 

គរុគកាស្លយ 
កំ្ពុងគរៀបចំ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.៥៖ ក្មមវធីិបគងកីនស្មត្ថភាពធន ធានមនុស្ស ការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ និងនវានុវត្តនគ៍ៅតាមក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាបានពក្ងឹង។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៤.៥ សូ្ចនក្រ 
រិនននគ័ោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៤.៥.១៖  ស្មត្ថភាព
មហាវរិាលយ័គៅក្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ា(ការគក្ជីស្គរសី្( 
បានពក្ងឹង 

 

# បុគគលិក្របស្ក់្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ា មានស្ញ្ញ បក្ត្
បណឌិ ត្គកី្នគឡងី និង    
ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាបាន
ទាក្ទ់ាញ # ធនធានមនុស្ស
ផ លមានស្មត្ថភាពខពស្់ពី
បរគរស្ 

ក្បកាស្មិនទាន ់
បានគរៀបចំ 

ការពិគក្ោេះ
គោបលគ់លី
ការគរៀបចំ
ក្បកាស្កំ្ពុង
គរៀបចំ 

ក្បកាស្អនតរ
ក្ក្ស្ងួស្តីពី   
ការក្គបក់្គង
ធនធានមនុស្ស
ក្តូ្វបានបគងកីត្ 

៤.៤% ម្ន
បុគគលិក្
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាគធវីការ
គពញគមា៉ា ង 
មានស្ញ្ញ បក្ត្
បណឌិ ត្ 

៤.៧% ម្ន
បុគគលិក្
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាគធវីការ
គពញគមា៉ា ង 
មានស្ញ្ញ បក្ត្
បណឌិ ត្ 

៥% ម្ន
បុគគលិក្
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាគធវីការ
គពញគមា៉ា ង 
មានស្ញ្ញ បក្ត្
បណឌិ ត្ 

អគឧស្ 

លរធែល៤.៥.២៖ ការក្គបក់្គង 
ធនធានមនុស្សគៅក្នុងក្គឹេះសាថ ន 
ឧត្ាមសិ្ក្ាសាធារណៈបាន  
ពក្ងឹង 

 

# ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា     
ក្ត្ូវបានររលួសាគ លជ់ា
ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាស្វយត័្
គពញគលញ  

មិនមាន
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ក្ត្ូវបាន
ររលួសាគ លជ់ា
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាស្វយត័្
គពញគលញ  

#  ក្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ា 
បានររលួ
សាគ លជ់ា
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាស្វយត័្
គពញគលញ 

ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ១០     
ក្ត្ូវបានររលួ
សាគ លជ់ា
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាស្វយត័្
គពញគលញ  

ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ១៥ ក្ត្ូវ
បានររលួ
សាគ លជ់ា
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាស្វយត័្
គពញគលញ  

ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ២០ ក្ត្ូវ
បានររលួ
សាគ លជ់ា
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាស្វយត័្
គពញគលញ 

២៥ HEIs ក្ត្ូវ
បានររលួ
សាគ លជ់ា
ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ាស្វយត័្
គពញគលញ 

អគឧស្ 

លរធែល៤.៥.៣៖ ការបគងកីត្
មជឈមណឌ លឧត្តមភាពស្ក្មាប ់
ការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវគៅក្គឹេះសាថ ន

ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា ៣ 
បានបគងកីត្មជឈមណឌ ល

ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ១     
បានបគងកីត្

- ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ៣      
បានបគងកីត្

ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ២      
បានបគងកីត្

ក្គឹេះសាថ នឧត្តម
សិ្ក្ា ៣      
បានបគងកីត្

 - អគឧស្ 
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ឧត្តមសិ្ក្ាផ លមាន       
ស្កាត នុពលោ៉ា ងតិ្ច ៣  

 

ឧត្តមភាពស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 

មជឈមណឌ ល
ឧត្តមភាព
ស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 

មជឈមណឌ ល
ឧត្តមភាព
ស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 

មជឈមណឌ ល
ឧត្តមភាព
ស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 

មជឈមណឌ ល
ឧត្តមភាព
ស្ក្មាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 

លរធែល៤.៥.៤៖ ស្មត្ថភាព
ក្សាវក្ជាវ និងនវានុវត្តនគ៍ៅ
ក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ាបាន
គលីក្ក្មពស្់ 

បានគរៀបចំក្បកាស្អនតរ
ក្ក្ស្ងួស្តីពីការបគងកីត្      
មូលនិធិក្សាវក្ជាវស្ក្មាប់
ឧត្តមសិ្ក្ា 

ក្បកាស្មិន
ទានក់្ត្ូវបាន
គរៀបចំ 

គស្ចក្តីក្ ង
ក្បកាស្ក្ត្ូវ
បានគរៀបចំ 

ក្បកាស្ក្ត្ូវបាន
បគងកីត្ 

 

 

គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពីការ
អនុវត្តមូលនិធិ
ក្សាវក្ជាវ
ស្ក្មាបឧ់ត្តម
សិ្ក្ាក្តូ្វបាន
បគងកីត្គឡងី 

ក្បតិ្បត្តិការ
មូលនិធិ
ក្សាវក្ជាវ
ស្ក្មាបឧ់ត្តម
សិ្ក្ា  

-  អគឧស្ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៤.៦៖ បុគគលិក្អបរ់គំៅក្គបក់្ក្មិត្ររលួបានឱ្កាស្សិ្ក្ាងមីៗ តាមរយៈការបណតុ េះបណ្តត ល តាមគអឡចិក្ត្និូក្គ ីមបអីភិវឌ្ឍជំនញវជិាា ជីវៈជាក្បចា។ំ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៤.៦ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៤.៦.១៖ លិខិត្
បរោា នគតិ្យុត្ត និងគស្ចក្តី
ផណនសំ្តីពីការររលួសាគ ល់
ការបណតុ េះបណ្តត លតាមគអ
ឡចិក្តូ្និក្បានបគងកីត្គឡងី 

លិខិត្បរោា នគតិ្យុត្ត
ស្ក្មាបក់ារបណតុ េះបណ្តត ល 
តាមគអឡចិក្តូ្និក្ក្តូ្វបាន
បគងកីត្ 

លិខិត្បរោា ន
គតិ្យុត្ត
ស្ក្មាបក់ារ    
បណតុ េះបណ្តត ល 
តាមគអឡចិក្តូ្
និក្មិនក្តូ្វបាន
បគងកីត្ 

លិខិត្បរោា ន
គតិ្យុត្តកំ្ពុង
គរៀបចំ 

លិខិត្បរោា ន
គតិ្យុត្តក្តូ្វ
បានបគងកីត្ 

គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពីការ
ររលួសាគ ល់
ការបណតុ េះ      
បណ្តត លតាម
ក្បពន័ធគអឡចិ
ក្តូ្និក្ក្ត្ូវបាន
ែសពវែាយ 

- - ន.បវព 
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លរធែល៤.៦.២៖ ក្មមវធីិបណតុ េះ
បណ្តត ល តាមគអឡចិក្តូ្និក្ 
និងខាឹមសារគមគរៀនផ លមាន
គុណភាពខពស្ប់ានបគងកីត្និង
ោក្ឱ់្យ ំគណីរការ 

ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លតាម      
គអឡចិក្តូ្និក្ក្តូ្វបានបគងកីត្
និងសាក្លបង 

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លតាម     
គអឡចិក្តូ្និក្
មិនទានប់ាន
បគងកីត្ 

ខាឹមសារគមគរៀន
តាមគអឡចិក្តូ្
និក្កំ្ពុងគរៀបចំ 

ខាឹមសារគរៀន
តាមគអឡចិក្តូ្
និក្ក្តូ្វបាន
បគងកីត្គឡងី 

ក្មមវធីិបណតុ េះ  
បណ្តត លក្ត្ូវ
បានបគងកីត្ និង
បានវាយត្ម្មា
ការសាក្លបង  

- - ន.បវព 

លរធែល៤.៦.៣៖ ស្មត្ថភាព
របស្ន់យក្ោា នបគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ាន អនក្ែតលក់ារបណតុ េះ   
បណ្តត ល និងបុគគលិក្អបរ់បំាន
គលីក្ក្មពស្់ 

ថ្នន ក្គ់រៀនគអឡចិក្តូ្និក្បាន
បគងកីត្គឡងីតាមអីុនធឺណិត្ 

    # បុគគលិក្អបរ់ ំ
បានចុេះគ ម្ េះ
ក្នុងវគគបណតុ េះ  
បណ្តត ល 

# បុគគលិក្អបរ់ ំ
បានចុេះគ ម្ េះ
ក្នុងវគគបណតុ េះ  
បណ្តត ល 

ន.បល 

ែលសគព្ម្ចទី៥ 

ែលស្គក្មចរី៥៖ ការក្គបក់្គងតាមសាលាគរៀនមានក្បសិ្រធភាពគៅក្ក្មិត្សាលាគរៀនែតលនូ់វគស្វាអបរ់កំ្បក្បគោយគុណភាព និងបរោិបនន។ 

ក្បពន័ធគៅសាលាគរៀន បានពក្ងឹងតាមរយៈការ ឹក្នរំបស្់គណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀន និងមស្រនតីការោិលយ័អបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡាក្កុ្ង ក្សុ្ក្ ខណឌ  គ ីមបគីលីក្ក្មពស្ក់ារក្គបក់្គងសាលាគរៀន។   
គណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀនគរៀបចំផែនការ និងពិនិត្យតាមោនគលីការែតលគ់ស្វាអបរ់កំ្បក្បគោយស្មធម។៌ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៥.១៖ ក្បពន័ធក្គបក់្គងតាមសាលាគរៀន បានពក្ងឹងគ ីមបគីលីក្ក្មពស្ក់្បសិ្រធភាព និងគណគនយយភាពរបស្គ់ណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀននិងមស្រនតីអបរ់គំៅក្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ ។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៥.១ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៥.១.១៖ ក្មមវធីិ       
បណតុ េះបណ្តត លគលីការងារ
ស្ក្មាបោ់កំ្រ លអ់នក្ក្បឹក្ា
បគចចក្គរស្ថ្នន ក្ជ់ាតិ្ រាជធានី 
គខត្ត និងក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  គលី

ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លគលី
ការងារស្ក្មាបអ់នក្ក្បឹក្ា
បគចចក្គរស្ថ្នន ក្ជ់ាតិ្  គខត្ត 
និងក្សុ្ក្ គ ីមបោីកំ្រ ល់

ក្មមវធីិមិនទាន់
បានបគងកីត្ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លកំ្ពុង
គរៀបចំ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត ល
ស្ក្មាបអ់នក្
ក្បឹក្ាបគចចក្ 
គរស្ក្ត្ូវបាន

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លបាន   
ោក្អ់នុវត្ត ល ់
#  មស្រនតីអបរ់ ំ

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លបាន   
ោក្អ់នុវត្ត ល ់
#  មស្រនតីអបរ់ ំ

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លបាន   
ោក្អ់នុវត្ត ល ់
#  មស្រនតីអបរ់ ំ

អគអរ 
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ស្ក្មមភាពការក្គបក់្គងតាម
សាលាគរៀន 

ស្ក្មមភាពការក្គបក់្គងតាម
សាលាគរៀន បានបគងកីត្ និង
បានែតល ់  

សាក្លបង និង
វាយត្ម្មា 

ក្គបលំ់ោប់
ថ្នន ក្ ់

ក្គបលំ់ោប់
ថ្នន ក្ ់

ក្គបលំ់ោប់
ថ្នន ក្ ់

លរធែល៥.១.២៖ ការអនុវត្ត
ស្តងោ់សាលាមគត្តយយសិ្ក្ា 
បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ា 
បានពក្ងឹងតាមរយៈការបណតុ េះ
បណ្តត ល និងការក្បឹក្ាបគចចក្ 
គរស្អំពីការក្គបក់្គងតាម
សាលាគរៀន  លន់យក្សាលា 
មគត្តយយសិ្ក្ា បឋមសិ្ក្ា 
និងមធយមសិ្ក្ា  

ស្តងោ់រអបរ់កុំ្មារតូ្ច     
បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ា
ក្តូ្វបានពក្ងឹងតាមរយៈ     
ការក្គបក់្គងតាមសាលាគរៀន 
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព 

ស្មត្ថភាព
របស្ក់្គូ
បគងាគ លថ្នន ក្់
ជាតិ្ រាជធានី 
គខត្ត និងថ្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  មិនទាន់
បានអភិវឌ្ឍ 

 ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត ល និង
ការក្បឹក្ា
បគចចក្គរស្អំពី
ការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀន ស្ក្មាប់
នយក្សាលា
មគត្តយយសិ្ក្ា 
បឋមសិ្ក្ា 
និងមធយម
សិ្ក្ាបាន
បគងកីត្គឡងី 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាពគលី 
ការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀនបានែតល់
ជូនរាជធានី 
គខត្ត និងក្កុ្ង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  

 

# នយក្
សាលាមគត្តយយ 
សិ្ក្ា  # បឋម
សិ្ក្ា និង # 
មធយមសិ្ក្ា
បានចូលរមួក្នុង
ក្មមវធីិការ
ក្គបក់្គងតាម
សាលាគរៀន 

# នយក្
សាលាមគត្តយយ  
# បឋមសិ្ក្ា 
និង # មធយម
សិ្ក្ាចូលរមួ
ក្នុងក្មមវធីិការ
ក្គបក់្គងតាម
សាលាគរៀន 

អគអរ 

ក្គូបគងាគ លថ្នន ក្ជ់ាតិ្ រាជធានី 
គខត្ត និងក្កុ្ង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
បានររលួការបណតុ េះ          
បណ្តត លគលីការក្គបក់្គង
តាមសាលាគរៀន រមួទាងំ    
ត្នួរីក្បឹក្ាបគចចក្គរស្ 

 ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លក្គូ
បគងាគ លថ្នន ក្់
ជាតិ្កំ្ពុង
គរៀបចំ 

ស្មត្ថភាព
របស្ក់្គូ
បគងាគ លថ្នន ក្់
ជាតិ្ រាជធានី 
គខត្ត និងក្កុ្ង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
បានអភិវឌ្ឍ 

ការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀនបានោក្់
បញ្ចូ លគៅក្នុង
ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀនគៅ
សាលា
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គរុគកាស្លយ 
និងវរិាសាថ ន
គរុគកាស្លយ 

លរធែល៥.១.៣៖ អភិក្ក្ម 
ការក្គបក់្គងតាមសាលាគរៀន 
បានពក្ងឹងគៅក្ក្មិត្មគត្តយយ 
សិ្ក្ា បឋមសិ្ក្ា និងមធយម
សិ្ក្ា ក្ស្បតាមផែនការ     
អនុវត្តការក្គបក់្គងតាមសាលា
គរៀនរយៈគពល ៥ ឆ្ន  ំ

ផែនការអភិវឌ្ឍនស៍ាលាគរៀន
ផ លមានគុណភាពលែ និង
មានលក្ខណៈស្តងោ់ក្តូ្វ
បានបគងកីត្គឡងីគោយ
នយក្សាលាមគត្តយយ    
បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ា
គោលគៅទាងំអស្ ់ 

ផែនការអភិវឌ្ឍ
នស៍ាលាគរៀន   
មិនទានម់ាន
លក្ខណៈស្តងោ់ 
/គុណភាពលែ  

 - - # ផែនការ
អភិវឌ្ឍសាលា
គរៀនផ លមាន
លក្ខណៈស្តងោ់ 
មានគុណភាព
លែ ក្ត្ូវបាន
បគងកីត្គឡងី
ក្ស្បតាម
ផែនការអនុវត្ត
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន     
រយៈគពល ៥ ឆ្ន  ំ

# ផែនការ
អភិវឌ្ឍសាលា
គរៀនផ លមាន
លក្ខណៈស្តងោ់ 
មានគុណភាព
លែ ក្ត្ូវបាន
បគងកីត្គឡងី
ក្ស្បតាម
ផែនការអនុវត្ត
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន     
រយៈគពល ៥ ឆ្ន  ំ

ន.ែក្ 
អគអរ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៥.២៖ គណៈក្មមការក្គបក់្គងសាលាគរៀន និងស្ហគមន ៍កានផ់ត្មានគណគនយយភាពចំគ េះការផក្លមែការបំគពញការងាររបស្ស់ាលាគរៀន និងលរធែលម្នការសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៥.២ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៥.២.១៖ ការបគងកីត្   
គណៈក្មមការក្គបក់្គងសាលា
គរៀន 

គណៈក្មមការក្គបក់្គង
សាលាគរៀនបានររលួ     

គណៈក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 
មិនទានប់ាន   

លក្ខខណឌ
គោងការងារ
កំ្ពុង ំគណីរ
ការគរៀបចំ 

លក្ខខណឌ
គោងការងារ 
ស្ក្មាបត់្នួរី
របស្គ់ណៈក្មម

# គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន    
ក្តូ្វបានបគងកីត្

# ស្មាជិក្     
គណៈក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 

# ស្មាជិក្     
គណៈក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 

អគអរ  
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ការបណតុ េះបណ្តត លស្តីពី   
ការក្គបក់្គងតាមសាលាគរៀន  

បណតុ េះបណ្តត ល 
ពីការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀន 

ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀនគៅ
ក្នុងការក្គបក់្គង 
តាមសាលាគរៀន 
ក្តូ្វបានអភិវឌ្ឍ 
គស្ៀវគៅ
ផណនកំ្បតិ្បត្តិ
ការក្គបក់្គង
តាមសាលាគរៀន
បានអនុមត័្ 

គោយផែែក្គលី
គស្ៀវគៅ
ផណនកំ្បតិ្បត្តិ
ការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀន 

បានររលួការ      
បណតុ េះបណ្តត ល 
គលីការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀន 

បានររលួការ      
បណតុ េះបណ្តត ល 
គលីការក្គបក់្គង
តាមសាលា
គរៀន 

លរធែល៥.២.២៖ គណៈក្មម
ការក្គបក់្គងសាលាគរៀនោកំ្រ
 លន់យក្សាលាគរៀន គ ីមបី
គក្ៀរគរធនធានបផនថមស្ក្មាប់
ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
សាលាគរៀន 

ធនធានបផនថមផ លបាន
គក្ៀរគរគោយគណៈក្មមការ
ក្គបក់្គងសាលាគរៀនគ ីមប ី 
ោកំ្រ លផ់ែនការអភិវឌ្ឍន៍
សាលាគរៀន 

គណៈក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 
មិនទានោ់កំ្រ
 លក់ារគក្ៀរគរ
ធនធាន
ស្ក្មាបក់ារ   
អនុវត្តផែនការ
អភិវឌ្ឍន៍
សាលាគរៀន 

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់គណៈ
ក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
កំ្ពុង ំគណីរ
ការគរៀបចំ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ  
បណ្តត ល 
ស្ក្មាបគ់ណៈ
ក្មមការក្គបក់្គង
សាលាគរៀនស្តីពី
ការគក្ៀរគរធន
ធានក្ត្ូវបាន
បគងកីត្ និង    
អនុមត័្ 

# គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
បានបញ្ចប ់   
ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លស្តីពី
ការគក្ៀរគរ
ធនធាន 

 

# គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
ក្បមូលធនធាន
បផនថមស្ក្មាប់
ការអនុវត្ត
ផែនការអភិវឌ្ឍ
នស៍ាលាគរៀន 

# គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
ក្បមូលធនធាន
បផនថមស្ក្មាប់
ការអនុវត្ត
ផែនការអភិវឌ្ឍ
នស៍ាលាគរៀន 

អគអរ  

     # គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
បញ្ចបក់្មមវធីិ   
បណតុ េះបណ្តត ល

# គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
បញ្ចបក់្មមវធីិ   
បណតុ េះបណ្តត ល

អគអរ  
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ស្តីពីការគក្ៀរគរ
ធនធាន 

ស្តីពីការគក្ៀរគរ
ធនធាន 

លរធែល៥.២.៣៖ គណៈក្មម
ការក្គបក់្គងសាលាគរៀនោកំ្រ
 លក់ារោិលយ័អបរ់ ំ យុវជន 
និងកី្ឡាក្កុ្ង ក្សុ្ក្ ខណឌ  ក្នុង
ការជំរុញឱ្យនយក្សាលាមាន
ការររលួខុស្ក្ត្ូវចំគ េះការ
បំគពញការងារសាលាគរៀន 

ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  ក្ត្ូវបាន   
ោកំ្រគោយគណៈក្មមការ
ក្គបក់្គងសាលាគរៀនគ ីមបឱី្យ
នយក្សាលាររលួខុស្ក្ត្ូវ
ចំគ េះការបំគពញការងារ
សាលាគរៀន  

គណៈក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀនមិន
ទានោ់កំ្រ ល ់
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  គ ីមបគីធវី
ឱ្យនយក្
សាលាររលួ
ខុស្ក្ត្ូវចំគ េះ
ការបំគពញ
ការងារសាលា
គរៀន 

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត ល 
ស្ក្មាបគ់ណៈ
ក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 
កំ្ពុង ំគណីរ
ការគរៀបចំ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ  
បណ្តត ល 
ស្ក្មាប ់        
គណៈក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀនស្តីពី
ស្តងោ់សាលា
គរៀនក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាពក្ត្ូវ
បានសាក្លបង 
និងវាយត្ម្មា 

គណៈក្មមការ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
ចូលរមួក្នុង   
ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លស្តងោ់
សាលាគរៀន
ក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាព 

# គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀនគធវី
របាយការណ៍
គៅក្កុ្ង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ ស្តីពីការ
បំគពញការងារ
សាលាគរៀន 

# គណៈក្មម
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀនគធវី
របាយការណ៍
គៅក្កុ្ង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ ស្តីពីការ
បំគពញការងារ
សាលាគរៀន 

អគអរ  

លរធែល៥.៣៖ ការែតលជ់គក្មីស្ក្មមវធីិសិ្ក្ាគែសងៗមានគុណភាពខពស្ក់្បក្បគោយស្មធម ៌និងបរោិបនន និងការពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នសំ្ក្មាបយុ់វជន ក្ក្មុងាយរងគក្ោេះនិងជបួការលំបាក្ 
សាលាអបរ់ពិំគស្ស្ និងកុ្មារគៅគក្ៅសាលា។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៥.៣ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៥.៣.៣.១៖ ពក្ងឹង
ស្មត្ថភាពសាថ ប័នស្ក្មាបក់ារ
អនុវត្តក្មមវធីិអភិវឌ្ឍនយុ៍វជន 

ពក្ងឹងស្មត្ថភាពសាថ បន័
ស្ក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍយុវជន
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព

គោលនគោបាយ
ជាតិ្ និងផែនការ
ស្ក្មមភាពជាតិ្
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ

ក្មមវធីិបងវឹក្ 
និងផណនំ
បគចចក្គរស្
កំ្ពុង ំគណីរ
ការគរៀបចំ 

បានអភិវឌ្ឍ  
ក្មមវធីិបងវឹក្ 
និងផណនំ
គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាព

ការបងវឹក្និង
ផណនំ
បគចចក្គរស្
គ ីមបកី្សាង
ស្មត្ថភាព

- ការវាយត្ម្មា
ស្មត្ថភាព
របស្ក់្បឹក្ា
ជាតិ្អភិវឌ្ឍន ៍      
យុវជន 

អគយវ  
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តាមរយៈក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្
អភិវឌ្ឍនយុ៍វជន  

យុវជនក្មពុជា 
បានអនុមត័្  
 

របស្ក់្កុ្មក្បឹក្ា
ជាតិ្អភិវឌ្ឍន ៍       
យុវជន 

របស្ក់្ក្ុម
ក្បឹក្ាជាតិ្
អភិវឌ្ឍន ៍      
យុវជន 

លរធែល៥.៣.២៖ ពក្ងឹង   
ភាពជាអនក្ ឹក្នយុំវជន     
តាមរយៈការគធវីបចចុបបននភាព 
និងអនុវត្តផែនការស្ក្មមភាព
ជាតិ្អភិវឌ្ឍនយុ៍វជនឆ្ន  ំ
២០១៩-២០២៣/២០២១-
២០២៥ 

ផែនការស្ក្មមភាពជាតិ្ស្តីពី
ការអភិវឌ្ឍយុវជនក្មពុជា
ផ លបានផក្ស្ក្មួលក្ត្ូវ
បានអនុវត្ត 

 

ឯក្សារបញ្ញត្តិ 
ស្ក្មាបក់្មមវធីិ
បណតុ េះបណ្តត ល
ការអភិវឌ្ឍ    
យុវជនក្ត្ូវបាន
បគងកីត្ និង    
អនុមត័្ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លកំ្ពុង
 ំគណីរការ
គរៀបចំ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លគ ីមបី
ោកំ្រ លក់ារ
បគងកីត្ក្កុ្ម
ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍
យុវជនក្ក្ស្ងួ
សាថ បន័ 

ក្កុ្មក្បឹក្ា    
អភិវឌ្ឍន ៍      
យុវជនគៅ
ក្ក្ស្ងួសាថ បន័
ចំននួ ៨ ក្ត្ូវ
បានបគងកីត្ 

 

ក្កុ្មក្បឹក្ា    
អភិវឌ្ឍន ៍      
យុវជនគៅ
ក្ក្ស្ងួសាថ បន័
ចំននួ ៨ ក្ត្ូវ
បានបគងកីត្ 

 

 អគយវ  

មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន ៍      
យុវជនចំននួ ៩  ំគណីរការ 
(រមួទាងំអោរស្ក្មាបគ់បីក្
វគគបណតុ េះបណ្តត ល និង    
ក្ពឹត្តិការណ៍យុវជន( 

បគងកីត្           
មជឈមណឌ ល
អភិវឌ្ឍន ៍       
យុវជនចំននួ ៦ 

 - 

 

ការោកំ្រ
ធនធាន ល់
មជឈមណឌ ល
អភិវឌ្ឍន ៍       
យុវជនចំននួ 
៣ បផនថមគរៀត្ 
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 ក្មមក្រយុវជន
ចំននួ ២០០ 
នក្ប់ានររួល
ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លគលី

   ក្មមក្រយុវជន
ចំននួ ៣០០
នក្ ់បាន
ររលួក្មមវធីិ  
បណតុ េះបណ្តត ល

ក្មមក្រយុវជន
ចំននួ ៥០០ 
នក្ប់ានររួល
ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លគលី

អគយវ  
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បំណិនអភិវឌ្ឍ     
យុវជន 

គលីបំណិន 
អភិវឌ្ឍយុវជន 

បំណិនអភិវឌ្ឍ   
យុវជន 

លរធែល៥.៣.៣៖ ក្មមវធីិ
បំណិនជីវតិ្និងជំនញរន ់
និងក្មមវធីិក្បឹក្ាគោបលក់ារ
អបរ់បំគចចក្គរស្គៅមធយម
សិ្ក្ាបានពក្ងីក្ និងក្បពន័ធ
រលឹំក្ជាមុនស្ក្មាបក់ារ
គបាេះបងក់ារសិ្ក្ា បានបគងកីត្
គឡងី 

សាលាមធយមសិ្ក្ាចំនួន 
១០៥២ អនុវត្តក្មមវធីិ    
បំណិត្ជីវតិ្និងជំនញរន់ 

 

បរបញ្ញត្តិគ ីមបី
ោកំ្រ លក់ារ
អនុវត្តក្មមវធីិ
បំណិនជីវតិ្ 
និងជំនញរន់
ក្ត្ូវបានគរៀបចំ 
និងពិនិត្យគឡងី
វញិ 

គោលការណ៍
ផណនពីំក្មមវធីិ
បំណិនជីវតិ្ 
និងជំនញរន ់
និងការក្បឹក្ា
អាជីពកំ្ពុង
គរៀបចំ 

គោលការណ៍
ផណនសំ្តីពីការ
អនុវត្តក្មមវធីិ
បំណិនជីវតិ្ 
និងក្មមវធីិ
ជំនញរន ់  
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី  

ស្មត្ថភាព
របស្ក់្គូ # 
ររលួបនេុក្  
ក្មមវធីិបំណិន 
ជីវតិ្ និងការ
ក្បឹក្ាគោបល់
អាជីពក្តូ្វបាន
អភិវឌ្ឍ 

ស្មត្ថភាព
របស្ក់្គូ # 
ររលួបនេុក្ 
ក្មមវធីិបំណិន 
ជីវតិ្ និងការ
ក្បឹក្ាគោបល់
អាជីពក្តូ្វបាន
អភិវឌ្ឍ 

ស្មត្ថភាព
របស្ក់្គូ # 
ររលួបនេុក្ 
ក្មមវធីិបំណិន
ជីវតិ្ និងការ
ក្បឹក្ាគោបល់
អាជីពក្តូ្វបាន
អភិវឌ្ឍ 

អគយវ  

គគហរំពរ័ែតលក់្បឹក្ាការងារ
ក្តូ្វបានបគងកីត្ និងសាលា
ចំននួ ២៨៥ អនុវត្តគោល
ការណ៍ផណននិំងក្បពន័ធ
ក្បឹក្ាការងារ គោយរមួ
បញ្ចូ លក្បពន័ធក្ពមានមុន
គពលស្ក្មាបអ់នក្ផ លមាន
ហានិភយ័ក្នុងការគបាេះបង់
ការសិ្ក្ា 

មានសាលា
ចំននួ ១៣៥ 
ផ លែតលក់ារ
ផណន ំនិង
ក្បឹក្ាការងារ 

 

គគហរំពរ័ 
www.yvc.

moeys.gov. 

kh 

 

គោល
នគោបាយ    
ស្តីពីការែតល់
គស្វាក្បឹក្ា
អាជីពកំ្ពុង    
ពិនិត្យគឡងីវញិ 

គោល
នគោបាយ    
ស្តីពីការែតល់
ក្បឹក្ាគៅតាម
សាលាគរៀន
ស្ក្មាបអ់នក្
ផ លមាន      
ហានិភយ័ក្តូ្វ
បានបគងកីត្ 

គគហរំពរ័គ ីមបី
ោកំ្រ លក់ារ
ក្បឹក្ាគោបល់
អាជីពរមួ
បញ្ចូ លក្បពន័ធ
រលឹំក្មុនការ
គបាេះបងគ់ចាល 
បានបគងកីត្
គឡងីនិងមាន
 ំគណីរការ 

# សាលាគរៀន
ក្ត្ូវបានែតល់
ធនធាន និង    
បណតុ េះបណ្តត ល
គ ីមបែីតលក់ារ
ផណន ំនិងការ
ក្បឹក្ា 

 

សាលាចំននួ 
២៨៥ ផ ល  
ែតលនូ់វការ
ផណន ំនិងការ
ក្បឹក្ាគោបល់
អំពីការគក្បី
ក្បាស្គ់គហ 
រំពរ័ 

អគយវ  
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លរធែល៥.៣.៤៖ បានបគងកីន
លរធភាពម្នការររួលបាន   
គស្វាក្មមវធីិអបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ
ក្បក្បគោយបរោិបនន និង
ស្មធមស៌្ក្មាប់កុ្មារ និង      
យុវជនគៅគក្ៅសាលា 

កុ្មារ និងយុវជនគៅគក្ៅ
សាលាបានបគងកីនការររលួ
បានគស្វាវធីិការអបរ់គំក្ៅ
ក្បពន័ធ 

 

អនក្សិ្ក្ា/    
យុវវយ័ក្បមាណ 
៤២ ០០០ នក្់
បានបញ្ចប ់   
ក្មមវធីិអបរ់គំក្ៅ
ក្បពន័ធ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លអក្ខរ
ក្មមឌី្ជីងលនិង
ស្ហក្គិនភាព
កំ្ពុងគរៀបចំ 

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លអក្ខរ
ក្មមឌី្ជីងលនិង
ស្ហក្គិនភាព
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

# បុគគលិក្អបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធនិង
ក្គូកិ្ចចស្នា
គៅមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយ
ភូមិភាគគខត្ត 
និងសាលា
គរុគកាស្លយ
និងវកិ្កឹ្ត្ការ
គខត្ត បាន
ររលួការ       
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីក្មមវធីិ 

# បុគគលិក្អបរ់ ំ
គក្ៅក្បពន័ធនិង
ក្គូកិ្ចចស្នា
គៅមជឈមណឌ ល
គរុគកាស្លយ
ភូមិភាគគខត្ត 
និងសាលា
គរុគកាស្លយ
និងវកិ្កឹ្ត្ការ
គខត្ត បាន
ររលួការ       
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីក្មមវធីិ 

អនក្សិ្ក្ា/      
យុវវយ័ ក្បមាណ 
២៣ មឺុននក្់
បានបញ្ចប ់  
ក្មមវធីិអបរ់គំក្ៅ
ក្បពន័ធ  

អគយវ  

រាជធានី គខត្តទាងំ២៥ អនុវត្ត
ក្ក្បខណឌ ពិនិត្យតាមោន
វាយត្ម្មាផែែក្គលីលរធែល
ស្ក្មាបក់ារអបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ 

 

ក្ក្បខណឌ ពិនិត្យ 
តាមោននិង
វាយត្ម្មាផែែក្
គលីលរធែល
ស្ក្មាបក់ារ
អបរ់គំក្ៅក្បពន័េ 
មិនទានប់ាន
អភិវឌ្ឍ 

ក្ក្បខណឌ ពិនិត្យ
តាមោននិង
វាយត្ម្មា
ស្ក្មាបក់ារ
អបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ 
កំ្ពុងគរៀបចំ 

ក្ក្បខណឌ ពិនិត្យ 
តាមោននិង
វាយត្ម្មាផែែក្
គលីលរធែល
ស្ក្មាបក់ារ
អបរ់គំក្ៅក្បពន័េ 
ក្ត្វូបានបគងកីត្ 

ក្មមវធីិក្សាង
ស្មត្ថភាពមស្រនតី 
អបរ់គំក្ៅក្បពន័ធ
គលីការគរៀបចំ
ផែនការនិងការ
ក្គបក់្គងក្ត្ូវ
បានអភិវឌ្ឍ 

# មស្រនតីអបរ់គំក្ៅ
ក្បពន័ធបាន
ររលួការ       
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីការគរៀបចំ
ផែនការនិង    
ការក្គបក់្គង 

មស្រនតីអបរ់គំក្ៅ
ក្បពន័ធចំននួ 
៦៥០ នក្់
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
គលីការគរៀបចំ
ផែនការនិង    
ការក្គបក់្គង 

អគយវ  

លរធែល៥.៣.៥៖ វរិាសាថ ន
ជាតិ្អបរ់ពិំគស្ស្បានពក្ងឹង 

នយក្ោា នក្សាវក្ជាវ
ស្ក្មាប ់ (ពិការផភនក្ និង

នយក្ោា ន
ក្សាវក្ជាវ/មជឈ
មណឌ ល

សំ្គណីោកំ្រ
ធនធានបាន

បានែតលក់ារ   
ោកំ្រធនធាន
 លន់យក្

នយក្ោា ន
ក្សាវក្ជាវមាន

បានែតលក់ារ  
ោកំ្រធនធាន
 លក់ារបគងកីត្

មជឈមណឌ ល
ធនធានស្ក្មាប់
វរិាលយ័អបរ់ ំ

ន.អពស្ 
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 គងាង(់ បានបគងកីត្គឡងីគៅ
វរិាសាថ នជាតិ្អបរ់ពិំគស្ស្  

ធនធានមិន
ទានប់ានបគងកីត្  

ោក្គ់ស្នីរអនុមត័្ 
ងវកិា 

ោា នក្សាវក្ជាវ 
(ពិការផភនក្ 
និងគងាង(់ 

បុគគលិក្ និង
មាន ំគណីរការ 

មជឈមណឌ ល
ធនធានស្ក្មាប ់
វរិាលយ័អបរ់ ំ
ពិគស្ស្ចំននួ ៥ 

ពិគស្ស្ចំននួ 
៥ មានបុគគលិក្ 
និងមាន ំគណីរ
ការ 

លរធែល៥.៣.៦៖ ផែនការ
ស្ក្មមភាពស្តីពីការអបរ់រំមួ      
បរោិបនន ២០១៩-២០២៣ 
បានអនុវត្ត 

ផែនការស្ក្មមភាពអបរ់ ំ     
បរោិបនន និងពហុភាសា
បានអនុវត្ត 

ផែនការ     
ស្ក្មមភាពអបរ់ ំ
បរោិបនន និង
ពហុភាសាបាន
បគងកីត្គឡងី 

ការអភិវឌ្ឍ
ឧបក្រណ៍   
គ ីមបកំី្ណត្់
អត្តស្ញ្ញ ណ
សិ្ស្សផ ល
មានត្ក្មូវការ
អបរ់ពិំគស្ស្
កំ្ពុង ំគណីរ
ការ 

ឧបក្រណ៍  
គ ីមបកំី្ណត្់
អត្តស្ញ្ញ ណ
សិ្ស្សផ ល
មានត្ក្មូវការ
អបរ់ពិំគស្ស្
ក្តូ្វបានបគងកីត្
គឡងី 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបក់្គូ
បគក្ងៀន      
អាជាា ធរ និង
ស្ហគមន៍
គ ីមបកំី្ណត្់
អត្តស្ញ្ញ ណ
សិ្ស្សផ ល
មានត្ក្មូវការ
អបរ់ពិំគស្ស្

# ក្គបូគក្ងៀន 
អាជាា ធរ និង
ស្ហគមន ៍ 
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
អំពីការគក្បី
ឧបក្រណ៍ 
កំ្ណត្អ់ត្ត
ស្ញ្ញ ណ
សិ្ស្សផ ល
មានត្ក្មូវការ
អបរ់ពិំគស្ស្ 

# ក្គបូគក្ងៀន 
អាជាា ធរ និង
ស្ហគមន ៍  
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
អំពីការគក្បី
ឧបក្រណ៍ 
កំ្ណត្អ់ត្ត
ស្ញ្ញ ណ
សិ្ស្សផ ល
មានត្ក្មូវការ
អបរ់ពិំគស្ស្ 

- អគអរ 
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ក្ត្វូបានបគងកីត្
គឡងី 

ក្គូបគក្ងៀន     
មគត្តយយសិ្ក្ា
ពហុភាសា
ចំននួ ៩៤ នក្់
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 

ក្គូបឋមចំនួន 
១៩៧ នក្់
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 

 ក្មមវធីិសិ្ក្ា  
ពហុភាសា 
បានអភិវឌ្ឍ 
និងក្មមវធីិ       
បណតុ េះបណ្តត ល
ស្ក្មាបក់្គូ      
មគត្តយយសិ្ក្ា 
និងបឋមសិ្ក្ា
បានបគងកីត្
គឡងី  

# ក្គមូគត្តយយ
សិ្ក្ានិង # ក្គូ
បឋមសិ្ក្ា
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
អបរ់ពំហុភាសា 

 

# ក្គមូគត្តយយ
សិ្ក្ានិង # ក្គូ
បឋមសិ្ក្ា
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល
អបរ់ពំហុភាសា 

 

ក្គូមគត្តយយ
សិ្ក្ាចំននួ 
១២៧ នក្់
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 
អបរ់ពំហុភាសា 

ក្គូបឋមចំនួន 
២៥៣ នក្់
បានររលួការ
បណតុ េះបណ្តត ល 
អបរ់ពំហុភាសា 

 

អគអរ 

ក្គបូគក្ងៀនគៅ
វរិាលយ័អបរ់ ំ
ពិគស្ស្ មិន
ទានប់ាន
គក្ៀរគរ និងប
ណតុ េះបណ្តត ល។  

 

ក្មមវធីិសិ្ក្ា
អបរ់ពិំគស្ស្
កំ្ពុងគរៀបចំ។ 

ក្មមវធីិសិ្ក្ា
អបរ់ពិំគស្ស្
ស្ក្មាបវ់រិាល័
យក្តូ្វបានអភិវ
ឌ្ឍ។ 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបក់្គូអបរ់ ំ
ពិគស្ស្គៅ
វរិាលយ័ក្តូ្វ
បានបគងកីត្។ 

# ក្គូបគក្ងៀន
គៅវរិាលយ័
ពិគស្ស្ក្តូ្វ
បានបណតុ េះប
ណ្តត ល។  

# ក្គូបគក្ងៀន
គៅវរិាលយ័
ពិគស្ស្ក្តូ្វ
បានបណតុ េះប
ណ្តត ល។  
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លរធែល៥.៤៖ ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡានិងម្ គូមានស្មត្ថភាពក្នុងការផក្លមែការែតលគ់ស្វាអបរ់គំៅក្ក្មិត្ ំបូងៗគៅបឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ាក្នុងស្ហគមនផ៍ លមានកុ្មារជបួការ
លំបាក្ និងគៅគក្ៅគស្វាអបរ់កំ្បក្បគោយសុ្វត្ថភិាព និងគុណភាព។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៥.៤ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៥.៤.១៖ ពិនិត្យគឡងី
វញិ និងបគងកីត្គោលនគោបាយ
ផ លោកំ្រ លអ់ារិភាពម្ន   
គស្វាអបរ់គំៅក្នុងស្ហគមន៍
ស្ក្មាបកុ់្មារផ លជបួការ
លំបាក្ និងកុ្មារផ លមិនបាន
ររលួគស្វា 

គោលនគោបាយនិង
ផែនការស្ក្មមភាពសាលា
កុ្មារគមក្តី្ក្តូ្វបានពិនិត្យ
និងផក្លមែក្ស្បតាមគោល
គៅអភិវឌ្ឍនក៍្បក្បគោយចីរ
ភាពរី៤ 

# សាលាគរៀន
ផ លអនុវត្ត
គោល
នគោបាយ 
និងផែនការ
ស្ក្មមភាព
សាលាកុ្មារ
គមក្តី្ 

គោល
នគោបាយ   
និងផែនការ
ស្ក្មមភាព
សាលាកុ្មារ
គមក្តី្កំ្ពុងផក្
ស្ក្មួល 

គោល
នគោបាយ   
និងផែនការ
ស្ក្មមភាព
សាលាកុ្មារ
គមក្តី្បានពិនិត្យ 
និងផក្ស្ក្មួល 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល ល់
សាលាចំននួ # 
ស្តីពីគោល
នគោបាយ
ផ លបានផក្
ស្ក្មួល 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត ល ល់
សាលាចំននួ # 
ស្តីពីគោល
នគោបាយ
ផ លបានផក្
ស្ក្មួល 

កំ្ណត្អ់ត្ត
ស្ញ្ញ ណ # 
សាលាគរៀន  
អនុវត្តគោល
នគោបាយ
ផ លបានផក្
លមែ  

ន.បស្ 
ន.អពស្ 
ន.មចរ 

លរធែល៥.៤.២៖ គលីក្ក្មពស្់
លរធភាពររួលបានគស្វាអបរ់ ំ
របស្កុ់្មារគៅតាមតំ្បន់
ជនបរ កុ្មារផ លជួបការ
លំបាក្ និងកុ្មារមក្ពីក្គួសារ
ក្កី្ក្ក្  

 

% កុ្មារគៅតំ្បនជ់នបរ 
កុ្មារជបួការលំបាក្ និង
កុ្មារមក្ ពីក្គួសារក្កី្ក្ក្បាន
បញ្ចបក់្ក្មិត្សិ្ក្ានីមយួៗ
មានការគកី្នគឡងី x%  

% កុ្មារគៅ
តំ្បនជ់នបរ 
កុ្មារជបួការ
លំបាក្ និង
កុ្មារមក្ពី
ក្គួសារក្កី្ក្ក្
បានបញ្ចប់
ក្ក្មិត្សិ្ក្ា    
នីមយួៗ 

លក្ខខណឌ
គោងការងារ
ស្ក្មាបក់ារ
សិ្ក្ាពីការ  
ែគត្ែ់គងធ់នធាន
បានគរៀបចំ 

សិ្ក្ាគលីត្ក្មវូ
ការធនធាន
ផ លក្ត្ូវការ
គ ីមបបីគងកីត្ / 
ជសួ្ជុល
សាលាមគត្តយយ 
សិ្ក្ា 

 

 

 

# សាលាគរៀនងមី
ផ លកំ្ពុង
សាងស្ង ់/ 
សាលាផ ល
មានក្សាប់
កំ្ពុងក្ត្ូវបាន
ជសួ្ជុលគោយ
ផបងផចក្តាម
តំ្បនជ់នបរ
និងតំ្បន់ជបួ
ការលំបាក្ 

ការែតល ់       
អាហារូបក្រណ៍
ស្ក្មាបសិ់្ស្ស
ពូផក្ សិ្ស្សមក្
ពីក្គួសារក្កី្ក្ក្
និងសិ្ស្សពិការ
គ ីមបចូីលគរៀន 

# សាលាគរៀនងមី
ផ លបានសាង
ស្ង ់/ សាលា
គរៀនផ លមាន
ក្សាបក់្ត្ូវបាន
ជសួ្ជុល  

# អាហារូបក្រ
ណ៍ក្ត្ូវបាន     
ែតលជូ់ន 

 

ន.បស្ 
ន.អពស្ 
ន.មចរ 
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លរធែល៥.៤.៣៖ ការគបាេះបង ់
ការសិ្ក្ាបានងយចុេះ ជាពិគស្ស្
កុ្មារផ លជបួការលំបាក្ 
កុ្មារគៅតំ្បនោ់ចក់្ស្ោល 
និងកុ្មារមក្ពីក្គួសារក្កី្ក្ក្ 

ការកាត្ប់នថយការគបាេះបង់
ការសិ្ក្ារបស្កុ់្មារផ ល
ជបួការលំបាក្ កុ្មារគៅ
តំ្បនោ់ចក់្ស្ោលនិង
កុ្មារមក្ពីក្គួសារក្កី្ក្ក្ 

អក្តាគបាេះបង់
ការសិ្ក្ារបស្់
កុ្មារជាក្ក្ុម
មុខស្ញ្ញ    
(ការគបាេះបង់
ការសិ្ក្ាគៅ
តាមជនបរឆ្ន ំ
សិ្ក្ា ២០១៨-
២០១៩ ស្រុប 
= ៧%, ក្សី្ = 
៦,១%, ក្បុស្ 
= ៧,៩% 
ក្បភពស្ននិបាត្
អបរ់កំ្បចាឆំ្ន  ំ
២០២០( 

បគងកីត្គោល
នគោបាយ
ការ រកុ្មារ
បានក្ ង និង
ោក្ពិ់និត្យ
គឡងីវញិ 

គោល
នគោបាយ    
ស្តីពីការ
ពាក្រណ៍សុ្វត្ថិ
ភាពកុ្មារបាន
ក្ ង និងោក្់
ពិនិត្យគឡងីវញិ 

បគងកីត្គោល
នគោបាយ
ការ រកុ្មារ
ស្ក្មាបកុ់្មារ
ផ លក្បឈម
នឹងហានិភយ័
បំែុត្ 

គោល
នគោបាយ    
ស្តីពីការ
ពាក្រណ៍ 
សុ្វត្ថិភាពកុ្មារ
ក្តូ្វបានបគងកីត្ 

 

ក្បពន័ធក្គបក់្គង
រិនននយ័សិ្ស្ស
គ ីមបជីយួ
អនតរាគមន ៍ល់
កុ្មារផ លមាន
ហានិភយ័ក្នុង
ការគបាេះបងក់ារ
សិ្ក្ាបាន
បគងកីត្គឡងី  

# អនតរាគមន៍
គ ីមបកីារ រ
កុ្មារផ ល
ក្បឈមមុខ 
បំែុត្គលីការ
គបាេះបង ់

 

ការវាយត្ម្មា % 
ម្នការងយចុេះ
ការគបាេះបង ់  
ការសិ្ក្ា # 
គធៀបនឹងឆ្ន  ំ
២០១៩ 

ន.បស្ 
ន.អពស្ 
ន.មចរ 

ែលស្គក្មចក្ក្មិត្មធយម៥.៥៖ គហោា រចនស្មពន័ធ ក្ត្វូបានផក្លមែ និងគណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀន និងមស្រនតអីបរ់កំ្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ   បានពក្ងឹងស្មត្ថភាពក្នុងការបគងកតី្គំនិត្ែតួចគែតមីងមីៗ ស្ក្មាប់
ការសិ្ក្ាតាមក្បពន័ធគអឡចិក្ត្និូក្។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៥.៥ សូ្ចនក្រ 
រិនននគ័ោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៥.៥.១៖ គហោា រចន
ស្មពន័ធបគចចក្វរិាពត័្ម៌ានវរិា 
និងសារគមនគមនប៍ានគធវីឱ្យ
ក្បគសី្រគឡងី 

% ការគកី្នគឡងីម្ន # 
ការោិលយ័ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ     
យុវជន និងកី្ឡាគៅថ្នន ក្់

# ការោិលយ័ 
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ
យុវជន និង
កី្ឡាគៅថ្នន ក្់

ការគក្ោង
ក្បពន័ធបគចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន
វរិា និងសារ

ក្បពន័ធបគចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន
វរិា និងសារ
គមនគមន ៍   

# ការោិលយ័
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ
យុវជន និង
កី្ឡាគៅថ្នន ក្់

# ការោិលយ័
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ  
យុវជន និង
កី្ឡាគៅថ្នន ក្់

# ការោិលយ័
ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំ   
យុវជន និង
កី្ឡាគៅថ្នន ក្់

ន.បវព 
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គក្កាមជាតិ្ ផ លបំ ក្គ់ោយ 
ឧបក្រណ៍ និងក្បពន័ធស្តងោ់ 

គក្កាមជាតិ្      
បំ ក្គ់ោយ
ឧបក្រណ៍ និង
ក្បពន័ធផ ល
មានលក្ខណៈ
ស្តងោ់ 

គមនគមន ៍   
រមួបញ្ចូ លោន  
និងបណ្តត ញ
កំ្ពុងគរៀបចំ 

រមួបញ្ចូ លោន  
និងសាថ បត្យក្មម
បណ្តត ញក្ត្ូវ
បានបគងកីត្ និង
អនុមត័្ 

គក្កាមជាតិ្       
បំ ក្គ់ោយ
ឧបក្រណ៍ និង
ក្បពន័ធផ ល
មានលក្ខណៈ
ស្តងោ់ 

គក្កាមជាតិ្      
បំ ក្គ់ោយ
ឧបក្រណ៍ និង
ក្បពន័ធផ ល
មានលក្ខណៈ
ស្តងោ់ 

គក្កាមជាតិ្      
បំ ក្គ់ោយ
ឧបក្រណ៍ និង
ក្បពន័ធផ ល
មានលក្ខណៈ
ស្តងោ់ 

លរធែល៥.៥.២៖ ស្មាហរណ
ក្មមបគចចក្វរិាពត័្ម៌ាននិងសារ
រូរគមនគមន ៍ និងចំគណេះ ឹង 
និងជំនញគៅស្ត្វត្សររី៍ ២១ 
គៅក្នុងក្មមវធីិសិ្ក្ា 

 

ក្មមវធីិសិ្ក្ាក្តូ្វបានគធវី
រំគនីបក្មមគ ីមបបីញ្ចូ ល
ជំនញបគចចក្វរិាពត័្ម៌ាន
និងសាររូរគមនគមននិ៍ង
ចំគណេះ ឹងជំនញគៅ      
ស្ត្វត្សររី៍ ២១ 

ក្មមវធីិសិ្ក្ា
មិនទានក់្តូ្វ
បានគធវីរំគនីប
ក្មមគ ីមបី
បញ្ចូ លជំនញ
បគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ាននិង
សារ
រូរគមនគមន៍
និងចំគណេះ ឹង
ជំនញគៅ   
ស្ត្វត្សររី៍ ២១ 

ការពិនិត្យគឡងី
វញិគលីក្មមវធីិ
សិ្ក្ាកំ្ពុង
 ំគណីរការ 

ការពិនិត្យគឡងី
វញិគលីក្មមវធីិ
សិ្ក្ាក្ត្ូវបាន
គធវីនិងអនុ
សាស្នន៍ន
ក្តូ្វបានពិនិត្យ 
និងររលួយក្ 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាប ់# 
បុគគលិក្ក្ក្ស្ួង
អបរ់ ំយុវជន 
និងកី្ឡាគ ីមបី
ែលិត្ធនធាន
គអឡកិ្ក្តូ្និក្
ផ លមានគុណ
ភាពខពស្់
ស្ក្មាបក់ារ
បគក្ងៀននិង
គរៀនក្ត្ូវបាន
អភិវឌ្ឍ។  

គស្ៀវគៅ
ផណនកំ្គូ
បគក្ងៀន និង
ឧបក្រណ៍គ ីមបី
រមួបញ្ចូ ល
គរុគកាស្លយ 
ផែែក្គលីបគចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន
និងសារ
រូរគមនគមន៍
ស្ក្មាបក់ារ      
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គបូគក្ងៀន និង
ការបគក្ងៀនគៅ
មធយមសិ្ក្ា
រុតិ្យភូមិ ក្ត្ូវ
បានអភិវឌ្ឍ  

- អគអរ 

លរធែល៥.៥.៣៖ ស្មត្ថភាព
គណៈក្គបក់្គងសាលាគរៀន 

ការបញ្ចូ លបគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិានិងសាររូរ 

គណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀននិង

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លគ ីមបី

ក្មមវធីិបណតុ េះ    
បណ្តត លគ ីមបី

# ក្គូឧគរេស្
ចូលគរៀនក្នុង

# ក្គូឧគរេស្
ចូលគរៀនក្នុង

ការស្េងម់តិ្
គ ីមបវីាស្ផ់វង

ន.បវ 
ន. បស្ 
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និងមស្រនតីអបរ់កំ្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
គក្បីនវានុវត្តនង៍មីក្នុងការសិ្ក្ា
តាមក្បពន័ធគអឡចិក្តូ្និក្បាន
ពក្ងឹង 

គមនគមន ៍ គ ីមបជំីរុញការ
សិ្ក្ាតាមគអឡចិក្តូ្និក្
ស្ក្មាបក់ារបគក្ងៀន និងគរៀន
គៅសាលាគរុគកាស្លយនិង
សាលាគរៀន ក្បក្បគោយ
ក្បសិ្រធភាព 

មស្រនតីក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  មិនទាន់
មាននវានុវត្តន៍
ងមីក្នុងការសិ្ក្ា
តាមក្បពន័ធគអ
ឡចិក្តូ្និក្ 

 

ផក្លមែការ       
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គបូគក្ងៀនគៅ
សាលា
គរុគកាស្លយ  
រមួបញ្ចូ ល       
បគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 
និងសារ
រូរគមនគមន៍
ក្នុងការបគក្ងៀន
និងគរៀនកំ្ពុង
គរៀបចំ 

ផក្លមែការ       
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គបូគក្ងៀនគៅ
សាលា
គរុគកាស្លយ  
រមួបញ្ចូ ល       
បគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 
និងសារ
រូរគមនគមន៍
ក្នុងការបគក្ងៀន
និងគរៀនបាន
គរៀបចំ 

ក្មមវធីិគក្បី
ក្បាស្ប់គចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន
វរិា និងសារ
រូរគមនគមន៍
ស្ក្មាបក់ារ
បគក្ងៀននិង
គរៀន 

 

ក្មមវធីិគក្បី
ក្បាស្ប់គចចក្
វរិាពត័្ម៌ាន
វរិា និងសារ
រូរគមនគមន៍
ស្ក្មាបក់ារ
បគក្ងៀននិង
គរៀន 

 

ថ្នគតី្ (i)       
បគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 
និងសារ
រូរគមនគមន ៍  
កំ្ពុងក្ត្ូវបាន
គក្បីក្បាស្់
ស្ក្មាបក់ារ
បគក្ងៀននិង  
ការគរៀនសូ្ក្ត្ 
និង (ii)       
ការគរៀនតាម   
ក្បពន័ធគអឡចិ
ក្តូ្និក្
ក្បក្បគោយ   
នវានុវត្តនកំ៍្ពុង
គកី្ត្គឡងីគៅ
ក្នុងសាលាគរៀន 
និងសាលា
គរុគកាស្លយ
ក្ក្មិត្ណ្ត  

ន.មចរ 

 សាលា
គរុគកាស្លយ
មិនទានប់ញ្ចូ ល
បគចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 
និងសារ
គមនគមន ៍   
គៅក្នុងក្មមវធីិ   
បណតុ េះបណ្តត ល
ក្គបូគក្ងៀន 

ក្មមវធីិបណតុ េះ     
បណ្តត ល
ស្ក្មាបគ់ណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 
មស្រនតីក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  ស្តីពី    
ការគរៀនតាម
ក្បពន័ធគអឡចិ
ក្តូ្និក្ / និង
ការគក្បីក្បាស្ប់
គចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 

ក្មមវធីិបណតុ េះ     
បណ្តត ល
ស្ក្មាបគ់ណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 
មស្រនតីក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  ស្តីពី    
ការគរៀនតាម
ក្បពន័ធគអឡចិ
ក្តូ្និក្ / និង
ការគក្បីក្បាស្ប់
គចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 

# គណៈ
ក្គបក់្គង      
សាលាគរៀន និង 
# មស្រនតីក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
បានបណតុ េះ     
បណ្តត លគលី
សិ្ក្ាតាម
ក្បពន័ធគអឡចិ
ក្តូ្និក្ / និង
ការគក្បីក្បាស្ប់
គចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 

# គណៈ
ក្គបក់្គង      
សាលាគរៀន និង 
# មស្រនតីក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
បាន បណតុ េះប
ណ្តត លគលី
សិ្ក្ាតាម
ក្បពន័ធគអឡចិ
ក្តូ្និក្ / និង
ការគក្បីក្បាស្ប់
គចចក្វរិា
ពត័្ម៌ានវរិា 
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និងសារ
រូរគមនគមន ៍
ក្នុងការបគក្ងៀន
និងគរៀនកំ្ពុង
គរៀបចំ 

និងសារ
រូរគមនគមន ៍
ក្នុងការបគក្ងៀន
និងគរៀនបាន
គរៀបចំ 

និងសារ
រូរគមនគមន ៍  
ក្នុងការបគក្ងៀន
និងគរៀន 

និងសារ
រូរគមនគមន ៍  
ក្នុងការបគក្ងៀន
និងគរៀន 

ែលសគព្ម្ចទី៦៖ 

ែលស្គក្មចរី៦៖ រងាវ យត្ម្មាការសិ្ក្ា និងអធិការកិ្ចចធានបាននូវគុណភាពអបរ់គំៅក្គបក់្ក្មិត្។ 

ក្ក្ស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកី្ឡា ឹក្នអំនុវត្ត ំគណីរការធានគុណភាពអប់រគំោយគធវីការវាយត្ម្មាលរធែលការសិ្ក្ានិងការអធិការកិ្ចចគៅតាមសាលាគរៀន គ ីមបតីាមោនក្បសិ្រធភាពម្នការែតល ់  
ក្មមវធីិសិ្ក្ាគពញគលញក្បក្បគោយស្មធម ៌និងបរោិបនន។ 

លរធែល៦.១៖ គណៈក្មមការ និងក្ក្មុការងារបគចចក្គរស្វាយត្ម្មាការសិ្ក្ាមានស្មត្ថភាពជំនញ និងជំនញ ក្ព់ន័ធគ ីមប ឹីក្ននិំងក្គបក់្គងការអនុវត្តក្ក្បខណឌ វាយត្ម្មាការសិ្ក្ា      ក្គប់
ក្ក្មិត្គៅថ្នន ក្ជ់ាតិ្។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៦.១ សូ្ចនក្រ 
រិនននយ័គោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៦.១.១៖ ក្បគរស្    
ក្មពុជាចូលរមួក្នុងការវាយត្ម្មា
លរធែលសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្ស
លក្ខណៈអនតរជាតិ្ និងថ្នន ក្់
តំ្បន ់ឧទាហរណ៍៖ ក្មមវធីិ
អនតរជាតិ្ស្តីពីរងាវ យត្ម្មាលរធ
ែលសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្ស
២០២២ និងរងាវ យត្ម្មាលរធ
ែលសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្សក្ក្មិត្
បឋមគៅតំ្បនអ់ាសីុ្អាគគនយ ៍

ការចូលរមួរបស្សិ់្ស្សក្មពុជា
ក្នុងការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ា
ក្នុងតំ្បន់និងអនតរជាតិ្
ឧទាហរណ៍៖ ក្មមវធីិអនតរ
ជាតិ្ស្តីពីរងាវ យត្ម្មាលរធ
ែលសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្ស
២០២២ និងរងាវ យត្ម្មាលរធ
ែលសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្សក្ក្មិត្

ការចូលរមួក្នុង 
ក្មមវធីិអនតរជាតិ្
ស្តីពីរងាវ យត្ម្មា
លរធែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស
ស្ក្មាបក់្បគរស្ 
កំ្ពុងអភិវឌ្ឍន៍
ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៦ 
និងរងាវ យត្ម្មា   

ការពិនិត្យគឡងី
វញិគលីការចូល
រមួក្នុងក្មមវធីិ
អនតរជាតិ្ស្តីពី     
រងាវ យត្ម្មាលរធ
ែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស
ស្ក្មាបក់្បគរស្
កំ្ពុងអភិវឌ្ឍ 
ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៦ 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
បគចចក្គរស្
ស្ក្មាបក់ារ
វាយត្ម្មាពី  
ខាងគក្ៅបាន
ែតួចគែតីមបគងកីត្
គឡងី 
 

សិ្ស្សក្មពុជា
បានចូលរមួក្នុង
ក្មមវធីិអនតរជាតិ្
ស្តីពីរងាវ យត្ម្មា
លរធែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស 
ក្នុងឆ្ន ២ំ០២២ 

សិ្ស្សក្មពុជា
បានចូលរមួ     
រងាវ យត្ម្មា   
លរធែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស
ក្ក្មិត្បឋម
សិ្ក្ាគៅតំ្បន់
អាសីុ្អាគគនយ៍
ក្នុងឆ្ន ២ំ០២៣ 
 

ស្មត្ថភាពន.
ធានគុណភាព
អបរ់កំ្ត្ូវបាន
អភិវឌ្ឍគ ីមបី
គក្បីក្បាស្ ់    
លរធែលពី      
រងាវ យត្ម្មាលរធ
ែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស
ក្ក្មិត្បឋម

ន.ក្ក្បឡ  
ន.ធគអ 
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បឋមសិ្ក្ាគៅតំ្បនអ់ាសីុ្
អាគគនយ ៍

លរធែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស
ក្ក្មិត្បឋម
សិ្ក្ាគៅតំ្បន់
អាសីុ្អាគគនយ ៏
ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៩ 

និងរងាវ យត្ម្មា
លរធែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស
ក្ក្មិត្បឋម
សិ្ក្ាគៅតំ្បន់
អាសីុ្អាគគនយ៏
ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៩ 

ស្មត្ថភាពន.
ធានគុណភាព
អបរ់កំ្ត្ូវបាន
អភិវឌ្ឍគ ីមបី
គក្បីក្បាស្ល់រធ
ែលរក្គ ញីពី
ក្មមវធីិអនតរជាតិ្
ស្តីពីរងាវ យត្ម្មា
លរធែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្ស  
២០២២ 
ស្ក្មាបជ់ា
ពត័្ម៌ានក្នុង   
ការគរៀបចំ
ក្ក្មងសំ្ណួរ
គត្ស្តគោយន.
ធានគុណភាព     
អបរ់ ំ

សិ្ក្ាគៅតំ្បន់
អាសីុ្អាគគនយ ៍
២០២៣ ជា
ពត័្ម៌ានក្នុងការ
គរៀបចំក្ក្មង
សំ្ណួរគត្ស្ត
គោយន.ធាន
គុណភាពអបរ់ ំ
 

 
 

លរធែល៦.១.២៖ ការក្បឡង
ថ្នន ក្ជ់ាតិ្ថ្នន ក្រី់ ១២ មាន
គុណភាពខពស្។់ 

 

ការក្បឡងថ្នន ក្ជ់ាតិ្ថ្នន ក្់រី 
១២ ផ លមានគុណភាព
ខពស្ែ់តលនូ់វការវាស្ផ់វងក្តឹ្ម
ក្ត្ូវ និងអាចរុក្ចិត្តបានម្ន
លរធែលសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្ស
គលីក្មមវធីិសិ្ក្ាផ លបាន
គក្ោងរុក្ និងអនុវត្ត។ 

 

គុណភាពម្ន
ការក្បឡងថ្នន ក្់
រី ១២ ឆ្ន  ំ
២០១៩។ 

បានគធវីការពិនិ
ត្យគឡងីវញិគលី
ការក្បឡង 
ថ្នន ក្រី់ ១២។ 

គមាា ត្ស្មត្ថ
ភាពរបស្ន់
យក្ោា នកិ្ចច
ការក្បលង 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបបុ់គគ
លិក្ DEA 
គ ីមបបីគងកីន
គុណភាពម្ន
ការក្បឡងក្ត្ូវ

ការក្បឡងថ្នន ក្់
រី ១២ ផ ល
មានគុណភាព
លែជាងមុន
គ ីមបវីាស្ផ់វង
លរធែលសិ្ក្ា
របស្សិ់្ស្សឱ្យ
កានផ់ត្មាន

បានអនុវត្តការ
ពិនិត្យគឡងីវញិ
គលីការពក្ងឹង
ការក្បឡងថ្នន ក្់
រី ១២ និង
លរធែលក្ត្ូវ 
បានបងាា ញគៅ

- ន.ក្ក្បឡ  
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(DEA( ក្តូ្វ
បានកំ្ណត្។់ 

បានែតួចគែតីម
គឡងី។  

ក្បសិ្រធភាព
ស្ក្មាបក់្មមវធីិ
សិ្ក្ាផ ល
បានគក្ោងរុក្
និងអនុវត្ត។ 

ក្នុងស្ននិបាត្
ក្បចាឆំ្ន ។ំ  

លរធែល៦.១.៣៖ បានផក្លមែ 
ស្តងោ់ម្នការវាយត្ម្មាម្ែេក្នុង
ការសិ្ក្ារបស្សិ់្ស្ស 

 

 

ការវាយត្ម្មាសិ្ស្សគឡងីថ្នន ក្់
រី៩ ផ លមានលក្ខណៈស្តងោ់ 

 

ការក្បឡងថ្នន ក្់
រី៩ គៅឆ្ន ំ
២០១៩ 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាពក្ក្ុង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ    
គលីការបគងកីត្
ក្ក្មងសំ្ណួរ
ក្បឡងស្ក្មាប់
ថ្នន ក្រី់ ៩ ផ ល
មានលក្ខណៈ
ស្តងោ់កំ្ពុង
គរៀបចំ  

ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពក្ក្ុង 
ក្សុ្ក្ ខណឌ  គលី
ការបគងកីត្
ក្ក្មងសំ្ណួរ
ក្បឡងស្ក្មាប់
ថ្នន ក្រី់ ៩ ផ ល
មានលក្ខណៈ
ស្តងោ់ 

ការត្ក្មងរិ់ស្ 
គណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀនគលី
ការក្គបក់្គងការ
ក្បឡងថ្នន ក្រី់ 
៩ ផ លមាន
លក្ខណៈស្តងោ់ 

ការពិនិត្យ  
គឡងីវញិ និង
ផក្ស្ក្មួល    
ការក្បឡង
ផ លមាន   
លក្ខណៈ ស្តងោ់ 

- ន.អក្ត្
ន.បស្ 
ន.មចរ 

ការផក្លមែការវាយត្ម្មាតាម
ស្តងោ់គៅថ្នន ក្រី់ ៣ រី ៦ រី 
៨ និង ១១ ជាភាសាផខមរ      
គណិត្វរិានិងរូបវរិាក្តូ្វ
បានបគងកីត្គឡងី 

ការវាយត្ម្មា
សិ្ស្ស ថ្នន ក្រី់ 
៣ រី ៦ រី ៨ 
និងរី ១១ គៅ
ឆ្ន  ំ២០១៩  

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
បគចចក្គរស្
វាយត្ម្មាម្ែេក្នុង
កំ្ពុងគរៀបចំ  

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
បគចចក្គរស្
វាយត្ម្មាម្ែេក្នុង
ក្តូ្វបានបគងកីត្ 

ការពក្ងឹងការ
វាយត្ម្មាថ្នន ក្់
ជាតិ្ស្ក្មាប់
សិ្ស្សថ្នន ក្រី់ ៣ 
រី ៦ រី ៨ និង
រី ១១ ផ ល
បានអភិវឌ្ឍ
គោយក្កុ្ម  
វាយត្ម្មាម្ែេក្នុង 

ពក្ងឹងការវាយ
ត្ម្មាថ្នន ក្ជ់ាតិ្
ស្ក្មាបថ់្នន ក្រី់ 
៣ រី ៦ រី ៨ 
និងរី ១១ 
ផ លបាន
អភិវឌ្ឍគោយ
ក្ក្ុមវាយត្ម្មា

ការពិនិត្យគឡងី
វញិគលីគុណ
ភាពម្នការវាយ
ត្ម្មាថ្នន ក្ជ់ាតិ្
គោយមាន    
អនុសាស្ន៍
ស្ក្មាបក់ារ
អភិវឌ្ឍបផនថម
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និងក្ត្ូវបាន
ក្គបក់្គង 

ម្ែេក្នុងនិងក្ត្ូវ
បានក្គបក់្គង 

គរៀត្ក្ត្ូវបាន 
គរៀបចំ 

ការវាយត្ម្មាចំគណេះ ឹង
របស្សិ់្ស្សក្នុងថ្នន ក្គ់រៀន
ផ លគធវីគឡងីគោយក្គូ
បគក្ងៀនគៅតាមសាលាគរៀន 

យុរធសាស្រស្ត
ផ លមាន  
ផចងគៅក្នុង
ក្ក្បខណឌ វាយ
ត្ម្មាសិ្ស្សពី  
មគត្តយយ ល់
ថ្នន ក្រី់១២ 

 

ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
វាយត្ម្មា
បគចចក្គរស្ម្ែេ
ក្នុងកំ្ពុងគរៀបចំ  

ការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាព
ស្ក្មាបក់្ក្ុម
វាយត្ម្មា
បគចចក្គរស្   
ម្ែេក្នុង 

ឧបក្រណ៍និង
 ំគណីរការ 
វាយត្ម្មា       
ការរកី្ចគក្មីន
ការសិ្ក្ារបស្់
សិ្ស្សបាន
បគងកីត្គឡងី
គោយក្កុ្ម  
វាយត្ម្មាម្ែេក្នុង  

រាជធានី គខត្ត 
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  ក្គូ
បគក្ងៀនបាន
ររលួការ       
បណតុ េះបណ្តត ល
គ ីមបគីធវីការ
វាយត្ម្មាការ  
រកី្ចគក្មីនការ
សិ្ក្ារបស្់
សិ្ស្សជា      
លក្ខណៈម្ែេក្នុង
គៅក្នុងថ្នន ក្់
គរៀន 

សិ្ក្ាគ ីមប ី    
ពិនិត្យគឡងីវញិ
នូវគុណភាព 
ភាពសីុ្ស្ងាវ ក្់
និងការអនុវត្ត
ការវាយត្ម្មា
ការរកី្ចគក្មីន
ការសិ្ក្ារបស្់
សិ្ស្សគៅក្នុង
សាលាគរៀន 

 

លរធែល៦.២៖ អធិការកិ្ចចម្ែេក្នុង ពីខាងគក្ៅ និងតាមក្បធានបរ និងការធានគុណភាព បានពក្ងឹង និងបនសុោីន គៅថ្នន ក្រ់ាជធានីគខត្ត ក្ក្ងុ ក្សុ្ក្ ខណឌ  សាលាគរៀន និងគៅតាមក្គឹេះសាថ ន      ឧត្ត
មសិ្ក្ា។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៦.២ សូ្ចនក្រ 
រិនននគ័ោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 
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លរធែល៦.២.១៖        
សុ្ខ ុមនីយក្មមឧបក្រណ៍គធវី
អធិការកិ្ចចផ លបានគរៀបចំ 

សុ្ខ ុមនីយក្មមឧបក្រណ៍
អធិការកិ្ចច ស្មាហរណក្មម
ឧបក្រណ៍ពិនិត្យតាមោន 
សាលាកុ្មារគមក្តី្ និងការ
ក្គបក់្គងតាមសាលាគរៀន 
ក្តូ្វបានគក្បីក្បាស្រូ់ទាងំ
ក្បគរស្ 

 

ឧបក្រណ៍
អធិការកិ្ចច  
មានក្សាប ់

 ការោកំ្រផែនក្
បគចចក្គរស្
 លន់យក្ោា ន
ធាន គុណ
ភាពអបរ់ ំ
ស្ក្មាបក់ារ
អភិវឌ្ឍនិង   
ការសាក្លបង
ឧបក្រណ៍
អធិការកិ្ចច
ផ លបានគធវី
សុ្ខ ុមនីយក្មម 

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត លនិង   
បងវឹក្ស្ក្មាប់
អធិការ / ក្ក្ុម
បំប៉ាននិងពិនិត្យ
តាមោនថ្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  គោយ
គក្បីឧបក្រណ៍
អធិការកិ្ចច
ផ លបានគធវី
សុ្ខ ុមនីយក្មម 

របាយការណ៍
អធិការកិ្ចច
ស្គងខបថ្នន ក្់
ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ 
ខណឌ  និង    
រាជធានី គខត្ត
ឆាុេះបញ្ច ងំពី  
ការគក្បីក្បាស្់
ឧបក្រណ៍ផ ល
មានស្តងោ់ 

- ន.ធគអ 

លរធែល៦.២.២៖ ពក្ងឹង
ស្មត្ថភាពគ ីមបអីនុវត្តអធិការ
កិ្ចចគៅថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងសាលាគរៀន 

បានពក្ងឹងស្មត្ថភាពគ ីមបី
អនុវត្តអធិការកិ្ចចគៅថ្នន ក្់
ក្ស្ុក្ និងសាលាគរៀន 

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត ល 
អធិការផ ល
មានក្សាប ់

  ូចខាងគលី  ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត ល
ស្ក្មាបន់យក្
សាលាស្តីពី
ស្វយ័វាយត្ម្មា
សាលាគរៀន 

 ូចខាងគលី  - ន.ធគអ 

លរធែល៦.២.៣៖ លរធែល
ម្នអធិការកិ្ចចែតលព់ត័្ម៌ាន
ស្ក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិ្ក្ា ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀន និងការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 

ការអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិ្ក្ា ក្មម
វធីិបណតុ េះបណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀន និងការក្គបក់្គង
សាលាគរៀនគោយផែែក្គលី
លរធែលអធិការកិ្ចច 

 

លរធែល
អធិការកិ្ចច មិន
ទានជ់ាពត័្ម៌ាន
ស្ក្មាបក់ារ
អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិ្ក្ាការប
ណតុ េះបណ្តត ល

ឧបក្រណ៍ក្ត្ួត្
ពិនិត្យផ លមាន
សុ្ខ ុមនីយក្មម 
(សូ្មគមីល
៦.២.១( ផ ល
បានគក្ោង
គ ីមបែីតល់

ឧបក្រណ៍ក្ត្ួត្
ពិនិត្យផ លមាន
សុ្ខ ុមនីយក្មម 
(សូ្មគមីល
៦.២.១( ក្ត្ូវ
បានគរៀបចំ
គឡងីគ ីមប ី     

ឧបក្រណ៍  
ផ លមាន
សុ្ខ ុមនីយក្មម
ស្ក្មាបអ់ធិការ
កិ្ចចក្តូ្វបានគក្បី
រូទាងំក្បគរស្ 

ការោកំ្រផែនក្
បគចចក្គរស្
 លន់យក្
ោា នធានគុណ
ភាពអបរ់ ំ/ វរិា
សាថ នជាតិ្អបរ់ ំ
គ ីមបបីញ្ចូ ល

ការសិ្ក្ាគ ីមបី
ពិនិត្យគមីលថ្ន
គតី្របាយការណ៍
អធិការកិ្ចចែតល់
ពត័្ម៌ានអំពី  
ការអភិវឌ្ឍ    
ក្មមវធីិសិ្ក្ា

វជអ 
ន.បវ 
ន.ធគអ 
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ក្គបូគក្ងៀន និង
ការក្គបក់្គង
សាលា 

រិនននយ័ជាក្់
លាក្ ់ផ ល
បានគក្បីក្នុង  
ការគរៀបចំ     
ក្មមវធីិសិ្ក្ា   
គរុគកាស្លយ 
និងការក្គប់
ក្គងតាម
សាលាគរៀន
កំ្ពុងគរៀបចំ  

ែតលរិ់នននយ័
ជាក្ល់ាក្ ់
ផ លបានគក្បី
ក្នុងការគរៀបចំ
ក្មមវធីិសិ្ក្ា   
គរុគកាស្លយ 
និងការក្គប់
ក្គងតាម
សាលាគរៀន 

លរធែលអធិការ
កិ្ចចគៅក្នុងការ
ផក្ស្ក្មួល   
ក្មមវធីិសិ្ក្ា 
ការបណតុ េះ      
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀន និង
ការក្គបក់្គង
សាលាគរៀន 

ការបណតុ េះ      
បណ្តត លក្គូ
បគក្ងៀននិង    
គណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
បានបគងកីត្
គឡងីោ៉ា ង   
 ូចគមតច 

លរធែល៦.២.៤៖ ពក្ងឹង
គុណភាព និងការររួលសាគ ល់
គុណភាពអបរ់គំៅក្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ា 

ស្តងោ់ជាតិ្ស្ក្មាបក់ារ
ររលួសាគ លគុ់ណភាពអបរ់ ំ
គៅក្គឹេះសាថ នឧត្តមសិ្ក្ា
បានផក្ស្ក្មួល និងបរោា ន
ស្ក្មាបក់ារររលួសាគ ល់
គុណភាពក្មមវធីិអបរ់កំ្តូ្វ
បានបគងកីត្គឡងី 

ស្តងោ់ជាតិ្
ស្ក្មាបក់ារ
ររលួសាគ ល់
គុណភាពអបរ់ ំ
គៅក្គឹេះសាថ ន
ឧត្តមសិ្ក្ា
ផ លមាន
ក្សាប ់

 ការោកំ្រផែនក្
បគចចក្គរស្
 លអ់គគនយក្
ោា នឧត្តមសិ្ក្ា 
/នយក្ោា ន
ធានគុណភាព
អបរ់ ំក្ត្ូវបាន
គក្ៀរគរ និង     
ផក្ស្ក្មួល     
ស្តងោ់ក្ត្ូវបាន
បគងកីត្  

ក្មមវធីិបណតុ េះ   
បណ្តត ល
ស្ក្មាបអ់នក្
វាយត្ម្មា       
អនក្ស្ក្មប
ស្ក្មួល និង
បុគគលិក្ោកំ្រ
បគចចក្គរស្
របស្គ់ណៈ 
ក្មមការររលួ
សាគ លគុ់ណ
ភាពអបរ់គំៅ
ក្មពុជាក្ត្ូវបាន
បគងកីត្ និងែតល ់ 

ការអនុវត្ត      
ជាបនានូវក្ក្ប
ខណឌ ធាន
គុណភាព និង 
ររលួសាគ ល់
គុណភាពអបរ់ ំ
ផ លបានផក្
ស្ក្មួល 

របាយការណ៍
វាយត្ម្មាគលី
ការអនុវត្តក្ក្ប
ខណឌ ពក្ងឹងការ
ធានគុណភាព
អបរ់ ំក្ត្ូវបាន  
ែលិត្ 

អគឧស្ 
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លរធែល៦.៣៖ ក្បពន័ធអនឡាញ/ឌី្ជីងល ស្ក្មាបក់ារធានគុណភាព និងអធិការកិ្ចច អាចគក្បីក្បាស្ស់្ក្មាបក់ារគរៀបចំផែនការ និងការពិនិត្យតាមោនឱ្យកានផ់ត្មានភាពក្បគសី្រគឡងី។ 

សូ្ចនក្រ រិនននយ័គោល ចំណុចគៅ 

លរធែល ៦.៣ សូ្ចនក្រ រិនននគ័ោល 
២០១៩ 

បា៉ា នស់ាម ន 
២០២០ 

ចំណុចគៅ 
២០២១ 

ចំណុចគៅ 
២០២២ 

ចំណុចគៅ 
២០២៣ 

ចំណុចគៅ 
២០២៤ 

ក្បភព
រិនននយ័ 

លរធែល៦.៣.១៖ ផែនការ
គក្បីក្បាស្់រិននន័យតាមអន
ឡាញស្ក្មាបក់ារទាញយក្
គោយខាួនឯងរបស្ន់យក្
ោា នធានគុណភាពអបរ់កំ្ត្ូវ
បានអភិវឌ្ឍ 

រិនននយ័ការធានគុណភាព
អបរ់ ំ និងអធិការកិ្ចច បាន
ទាញបញ្ចូ លគៅក្នុងក្បពន័ធ
រិនននយ័តាមអីុនធឺណិត្ និង
អាចចូល ំគណីរការបាន 

រិនននយ័មិន
ទានម់ានគលី   
អីុនធឺណិត្ 

 

លក្ខខណឌ
ការងារស្ក្មាប់
ោកំ្របគចចក្
គរស្ក្ត្ូវបាន
គរៀបចំ 

ការោកំ្រផែនក្
បគចចក្គរស្
 លន់យក្
ោា នធានគុណ
ភាពអបរ់បំាន
គក្ៀរគរគ ីមប ី  
ោកំ្រការតា ស្់
បតូររីតាងំ
រិនននយ័ 

៥០% ម្ន
រិនននយ័ក្នាង
មក្បានតា ស្ ់
បតូររីតាងំ 
 

១០០% ម្ន
រិនននយ័ក្នាង
មក្បានតា ស្ ់  
បតូរ និងរិននន័យ
ងមីទាងំអស្ ់   
ក្ត្ូវបានបគងាា េះ
គោយស្វយ័ក្បវត្តិ 
 

របាយការណ៍
វាយត្ម្មាគុណ
ភាព និងការ
ចូលគក្បីក្បាស្់
បានរិនននយ័
វាយត្ម្មា និង
ការពិនិត្យតាម
ោនគលីអីុនធឺ
ណិត្ 

ន.ធគអ 

លរធែល៦.៣.២៖ ការផក្លមែ
តំ្ណភាា បគ់ៅសាលាគរៀន និង
ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  

បានគធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវ
តំ្ណភាា បគ់ៅថ្នន ក្ក់្ក្ុងក្ស្ុក្ 
ខណឌ  និងសាលាគរៀន 

ការស្េងម់តិ្អំពី
ការត្ណំភាា ប់
ផ លមាន
ក្សាបគ់ៅ 
សាលាគរៀន និង
ថ្នន ក្ក់្ស្ុក្ 

 - សាលាគរៀន
៥០% និងក្កុ្ង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  
៧៥% មាន
តំ្ណភាា បផ់ ល
អាចរុក្ចិត្ត
បាន 

- សាលាគរៀន 
៧៥% និង 
ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  ១០០% 
មានតំ្ណភាា ប់
ផ លអាច
រុក្ចិត្តបាន។ 

ន.បវព 

លរធែល៦.៣.៣៖ ក្ក្ុមបំប៉ាន
និងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក្ក់្កុ្ង 
ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងគណៈ

ក្កុ្មបំប៉ាននិងពិនិត្យតាម
ោនថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  

ក្កុ្មបំប៉ាននិង
ពិនិត្យតាមោន
ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្សុ្ក្ 

 - # ក្ក្ុមបំប៉ាន
និងពិនិត្យ   
តាមោនថ្នន ក្់

# ក្ក្ុមបំប៉ាន
និងពិនិត្យតាម
ោនថ្នន ក្ក់្ក្ុង 

ការស្េងម់តិ្
ក្កុ្មបំប៉ាននិង
ពិនិត្យតាមោន

ន.បវព 
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ក្គបក់្គងសាលាគរៀន អាចគក្បី
ក្បាស្រិ់នននយ័អនឡាញ គ ីមបី
ររលួបានព័ត្ម៌ានស្ក្មាប់ការ
ពិនិត្យតាមោន និងការក្សាង
ផែនការសាលាគរៀន 

និងគណៈក្គបក់្គងសាលា
គរៀន 

ខណឌ  និង
នយក្សាលា
មិនអាចចូល
គក្បីក្បាស្់
រិនននយ័តាម   
អីុនធឺណិត្
ស្ក្មាបក់ារ     
ពិនិត្យតាមោន 
និងគរៀបចំ
ផែនការ 

ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និង      
គណៈក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
ររលួបាន   
អត្ថក្បគោជន៍
ពីការបងវឹក្
គ ីមបពីក្ងឹង
ស្មត្ថភាពក្នុង
ការររលួបាន
រិនននយ័តាម    
អីុនធឺណិត្ 
ស្ក្មាបត់ាម
ោននិងគរៀបចំ
ផែនការ 

ក្ស្ុក្ ខណឌ  
និងគណៈ
ក្គបក់្គង
សាលាគរៀន
ររលួបាន   
អត្ថក្បគោជន៍
ពីការបងវឹក្
គ ីមបពីក្ងឹង
ស្មត្ថភាពក្នុង
ការររលួបាន
រិនននយ័តាម   
អីុនធឺណិត្
ស្ក្មាបត់ាម
ោន និងគរៀបចំ
ផែនការ 

ថ្នន ក្ក់្ក្ុង ក្សុ្ក្ 
ខណឌ  និង       
គណៈក្គបក់្គង
សាលាពីការ
គក្បីក្បាស្់
រិនននយ័តាម   
អីុនធឺណិត្
ស្ក្មាបត់ាម
ោន និងគរៀបចំ
ផែនការ 
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ឧបសម្ព័នធទី២៖ គោលការណ៍ព្គឹះ និងអភិព្រម្ននការអភិវឌ្ឍសម្តថភារ  

គោលការណ៍ក្គេឹះម្នការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាព 

 ការយល់ ឹងរមួោន គលីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពផ លបានបងាា ញគៅក្នុង ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុង     
វស័ិ្យអប់រ ំ២០១១-២០១៤  និង ២០១៤-២០១៨ នឹងក្ត្ូវពិនិត្យគឡងីវញិ និងោក់្អនុវត្តគៅក្នុង ផែនការគោលស្តីពីការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ២០២០-២០២៤  ូចមានក្នុងគស្ចក្ាីស្គងខបខាងគក្កាម៖ 

 “ស្មត្ថភាព” គជឺាមុខងាររបស់្បុគគល ក្ក្មុ ក្ក្មុការងារ ការោិល័យ នងិមនេរី សាថ ប័នម្នវស័ិ្យអប់រទំាងំ មូល 
នងិ រគបៀបម្នការគរៀបចចំាត់្ផចង ។ 

 “ស្មត្ថភាព” ទាក់្រងនងឹបរបិរ ត្ក្មវូការ នងិគោលគៅជាក់្លាក់្ផ លតា ស់្បតូរ គហយីក្ត្វូបានផក្ត្ក្មវូតាម
គពលគវលា។ ស្មត្ថភាពគមឺានទាងំការ កឹ្នឱំ្យមាន នងិគឆាយីត្បគៅនងឹការតា ស់្បតូរ។ 

 “ការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាព” គជឺាការក្សាងចគំណេះ ងឹ ការររលួបានជនំញ មានធនធាន ការក្សាង ការតា ស្់
បតូរ នងិការផក្ត្ក្មវូសាថ ប័នផ លធានឱ្យមាននរិនតរភាព នងិពនិតិ្យតាមោនបរោិកាស្ផ លពកួ្គគគធវកី្បត្បិត្តិ
ការ។ 

 “ការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាព” គជឺា គំណីរការស្ក្មមមយួផ លក្គប់ក្គងគោយបុគគល ក្ក្មុការងារ ឬអងគភាពផ លជា
លរធែលម្នការពក្ងងឹអណំ្តចរបស់្ពកួ្គគ។ 

 “ការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាព” គទឺាមទារឱ្យមានការវភិាគគោយមានការចូលរមួអពំសី្មត្ថភាពផ លមានទាក់្រងនងឹ
អវផី លក្ត្វូការ (ឬនងឹក្ត្វូការនគពលអនគត្( អនុវត្តតាម គំណីរការផ លបានគក្ោងរុក្គ មីបពីក្ងងឹភាព
ខាា ងំ នងិគោេះក្សាយភាពរន់គខាយ។ 

 “ការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាព” គជឺា គំណីរការស្មុគសាម ញ នងិរយៈគពលផវង។ 

 “ការអភវិឌ្ឍស្មត្ថភាព” គផឺស្តងគចញគៅក្នុងក្បសិ្រធភាពម្នជនំយួហរិញ្ញបបទានផ លមានភាពក្បគសី្រ     គឡី
ង។ 

 

អភិព្រម្ននការអភិវឌ្ឍសម្តថភារ 

គោលវធិីជាគក្ចីនក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពអាចក្ត្ូវបានគក្បីអាក្ស័្យគលីបរបិរ។ វធិីសាស្រស្តបញ្ចូ លោន  គោយគក្បីគោល
វធិីគក្ចីនជាងមួយក្ត្ូវបានគគសាគ ល់កាន់ផត្ចាស់្គៅក្នុងសាថ នភាពម្នការគរៀនសូ្ក្ត្ រមួទាងំ        បរបិរអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព 
គហយីវាបានគបីក្ឱ្កាស្ងមី ូចជាលរធភាពម្នការគក្បីបគចចក្វរិាងមីមានកាន់ផត្គក្ចីន (សូ្មគមីលផែនក្ ១.៦.១ គោលវធិីនវានុវត្តន៍
ក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព(។ 

ស្ក្មមភាពងមីមួយចំនួននឹងក្ត្ូវការគពលគវលាគ ីមបគីរៀបចំ និងគធវីការវាយត្ម្មាអំពីត្ក្មូវការស្មត្ថភាព។ ស្ក្មមភាព
គែសងគរៀត្អាចនឹងក្ត្ូវការការគបតជាា ចិត្តក្នុងការែតល់មូលនិធិគ ីមបចីាប់គែតីម ឬែតល់ងវកិាបផនថមគរៀត្គ ីមបែីតល់លរធភាពពក្ងីក្
ក្មមវធិីផ លមានក្សាប់។ ជាឧទាហរណ៍ ក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពសាក្លបងផ លររួលគជាគជ័យ គហយីផ លក្ត្ូវពក្ងីក្       
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ការអនុវត្តគៅរីតាងំគែសងគរៀត្ ឬក្ត្ូវបានផក្ស្ក្មួលស្ក្មាប់ក្ក្ុមអនក្ចូលរមួងមី។ ស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពមួយចំនួនអាច
ត្ក្មូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍស្មាភ រៈធនធាន រមួមានឯក្សារ និងការបគក្ងៀនតាមអុិនធឺរផណត្ ការគបាេះពុមពគោលការណ៍ផណន ំនិង
គស្ៀវគៅផណន ំ ឯក្សារគោងស្ក្មាប់ការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ ឬជំនញគ ីមបគីធវីការក្សាវក្ជាវក្បត្ិបត្តិ និងការក្សាវក្ជាវតាមមូល
ោា ន។ ស្ក្មមភាពខុស្ៗោន ទាងំគនេះអាចក្ត្ូវបានគធវីគឡងីគក្កាម ក្យ “ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព” ។ 

សិ្កាខ សាលា និង សិ្កាខ សាលាបណតុ េះបណ្តត ល គឺជាគោលវធិីអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពផ លក្ត្ូវបានគក្បីជារូគៅបំែុត្ ផ ល
មានក្បសិ្រធភាពក្នុងការែសពវែាយព័ត៌្មានោ៉ា ងរូលំរូលាយ ប៉ាុផនតមិនសូ្វមានក្បសិ្រធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនញ គៅគពល   
សិ្កាខ សាលាទាងំគនេះគធវីគឡងីគោយមានអនក្ចូលរមួគក្ចីនៗ។ គោលវធិីគនេះក្ត្ូវបានគគសំ្គៅែងផ រថ្នជាការបណតុ េះបណ្តត ល
រល់មុខោន ។ វធិីសាស្រស្តម្នការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពផ លបានក្ំណត់្ ូចជាការបងវឹក្ ការបងាា ត់្បងាា ញ និងការបណតុ េះបណ្តត លគៅ
ក្ផនាងការងារគឺមានក្បសិ្រធភាពជាងមុនស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្ក្មិត្បុគគល។ ការោកំ្រគៅក្ផនាងការងារក្នុងរយៈគពល
យូរ ក្ត្ូវបានបងាា ញថ្នមានក្បសិ្រធភាពគៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិគៅត្ំបន់ោច់ក្ស្ោល ជនបរ និងត្ំបន់ជួបការលំបាក្ ឧទាហរណ៍ 
ការក្សាងស្មត្ថភាពគលីការវាយត្ម្មាអំណ្តនថ្នន ក់្ ំបូង/ការវាយត្ម្មាគណិត្វរិាថ្នន ក់្ ំបូង។ 

ស្ក្មមភាពក្សាវក្ជាវស្ក្មមភាព22 ក្ត្ូវបានអនុវត្តគោយគជាគជ័យគៅក្នុងក្បគរស្ក្មពុជាគៅក្ក្មិត្ស្ហគមន៍ និងសាថ ប័ន ផ ល
ក្ត្ូវបានអនុវត្តគៅតាមបរបិរមូលោា ន និងសាថ នភាពជាក់្លាក់្។ 

ឧបក្រណ៍គៅក្ក្មិត្សាថ ប័ន និងអងគភាព អាចក្ត្ូវបានែតល់ ល់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគលីការក្គប់ក្គងជំនួយ  ូចជា
ឧបក្រណ៍ផ លបានគក្បីគោយនយក្ោា នផែនការ គៅតាមសាលាគរៀន ថ្នន ក់្ក្សុ្ក្ និងគខត្តស្ក្មាប់ ំគណីរការគរៀបចំផែនការ
ក្បចាឆំ្ន ៖ំ គោលការណ៍ផណន ំគក្មូ / រក្មង់ បញ្ា ីគម / សូ្ចនក្រ ឧបក្រណ៍គធវីចំណ្តត់្ថ្នន ក់្ និងអារិភាព ឧបក្រណ៍ក្គប់ក្គង
រិននន័យ ការក្សាវក្ជាវក្បត្ិបត្តិ ម៉ាូផ លវភិាគនិងគធវីចំគណ្តល ផែនរីសិ្ក្ា និងការគរៀបចំផែនការខាន ត្តូ្ច ការពិនិត្យពិនិត្យតាម
ោន និងវាយត្ម្មា និងក្រណីសិ្ក្ា។ 

អភិព្រម្នវានុវតតនរ៍នងុការអភវិឌ្ឍសម្តថភារ 

គោលវធិីងមី និងមាននវានុវត្តន៍  ូចជាការគក្បីក្បាស់្រក្មង់អុិនធឺណិត្ស្ក្មាប់ស្វ័យសិ្ក្ា និងការសិ្ក្ាពីចមាៃ យ 
គហយីថ្នន ក់្គរៀន និងការក្បជុំក្ក្ុមតាមអុនីធឺណិត្ អាចក្ត្ូវបានគក្បីជាគោលវធិីក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅក្ផនាងផ លស្មរមយ 
និងអាចគធវគីៅបាន។ ក្នុងសាថ នភាពផ លការគរៀនសូ្ក្ត្រល់មុខោន ក្ត្ូវបានរខំាន  ូចជាអំឡុងគពលម្នជំងឺរាត្ត្ាត្កូ្វ ី-១៩  
និងការរខំានគែសងគរៀត្ ល់ការែតល់គស្វាការអប់រ ំ ការបគក្ងៀនគៅតាមសាលាគរៀនក្ត្ូវបានជំនួស្ជាបគណ្តត េះអាស្ននគោយការ
គរៀនតាមគអឡចិក្ត្ូនិច និងការគរៀនពីចមាៃ យ  ូចជាយុរធសាស្រស្តផ លក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាបានអនុម័ត្គៅក្នុងឆ្ន សិំ្ក្ា 
២០២០។  ំគណីរការម្នការផណនគំោលវធិីម្ចនក្បឌ្ិត្ងមីក្នុងការគរៀនសូ្ក្ត្ទាមទារឱ្យមានការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពពីរក្ក្មិត្គឺការក្
សាងស្មត្ថភាពអនក្អភិវឌ្ឍក្មមវធិីសិ្ក្ាគ ីមបសី្ក្មបស្មាភ រៈបគក្ងៀន និងគរៀនគៅនឹងបគចចក្វរិា និងក្ក្មិត្រីពីរម្នការអភិវឌ្ឍ
ស្មត្ថភាពគៅគពលផណន ំក្គូបគក្ងៀនឱ្យសាគ ល់គចេះគក្បីបគចចក្វរិាស្ក្មាប់បគក្ងៀន។ 

                                                                 
22 Action research – a process of enquiry that is carried out by an individual or a group, conducted in an educational setting such as a school or classroom settings to 

observe students undertaking specific learning activities for example. The main purpose is to reflect on and gain better understanding of teaching and learning 
practices. 



 

  

150 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

រតាត គលើរទរឹចិតតសព្មាប់ការអភវិឌ្ឍសម្តថភារព្បរបគោយភារគជាគជ័យ 

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពរំនងជាររួលបានគជាគជ័យគៅគពលបុគគលមាន ក់្ៗ ក្ត្ូវបានជំរុញរឹក្ចិត្តឱ្យចូលរមួគោយមាន
បំណងចង់ររួលបាននូវជំនញងមីៗ ឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងការផចក្រផំលក្នូវគុណត្ម្មា និងសាម រត្ីរមួម្នគោលបំណង និងគោល
បំណង23។ ក្តាត ជំរុញគែសងគរៀត្ ូចជា ំគណីរការគក្ជីស្គរសី្រមួមានស្វ័យគក្ជីស្គរសី្ ឧទាហរណ៍ ភាព ក់្ព័នធ និងឱ្កាស្គ ីមបី
អនុវត្តជំនញ និងចំគណេះ ឹងងមីៗ ការចូលរមួជាបុគគល ឬក្ក្ុម ការររួលសាគ ល់ការសិ្ក្ាតាមគក្ក្ឌ្ីត្ ការគលីក្រឹក្ចិត្ត និងការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពជាគនាងគឆ្ព េះគៅការត្គមាីងឋានៈត្ួនរី ។ 

  

                                                                 
23 Education Strategic Plan 2019-2023 (2019) MoEYS Cambodia 



 

  

151 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

ឧបសម្ព័នធទី៣៖ បញ្ហា គនែឹះ និងអាទិភារតាម្រព្ម្ិតបុគគល អងគភារ សាថ ប័ន តាម្ែលសគព្ម្ចនីម្ួយៗ  

ែលសគព្ម្ចទី១៖ 

ែលស្គក្មចរ១ី៖ គោលនគោបាយ ផែនការ នងិហរិញ្ញវត្ថុ បានស្ក្មបស្ក្មលួ នងិគធវសុី្ខ ុមនយីក្មម ស្ក្មាប់ផក្លមែការ
ក្គប់ក្គងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំនងិការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្បគសី្រគឡងី។ 

គោលនគោបាយក្ត្ូវបានអនុវត្តតាមរយៈការក្សាងផែនការ និងហរិញ្ញបបទានផ លមានការស្ក្មបស្ក្មួលគៅតាមនយក្
ោា ន គក្កាមឱ្វារក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ចាប់ពីថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល ល់សាលាគរៀន និងរវាងភាន ក់្ងារទាងំអស់្។ 

បញ្ា ស្នូល នងិអារភិាព 

គធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវការស្ក្មបស្ក្មួល និងសុ្ខ ុមនីយក្មមរវាងនយក្ោា ន និងក្ក្ុមអនក្ ក់្ព័នធទាងំអស់្ 

នីត្ិវធិី និងយនតការក្គប់ក្គងគោលនគោបាយ ផែនការ និងហរិញ្ញវត្ថុកាន់ផត្មានក្បសិ្រធភាព 

ែតល់នូវគោលការណ៍ផណនមំ្នការបគងកីត្គោលនគោបាយ ឱ្យមានភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន គៅក្នុងរចនស្មព័នធ រក្មង់បងាា ញ និង
ខាឹមសារ។ 

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពអំពីក្បព័នធអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយ និង ផែនការអប់រគំៅមានក្ក្មិត្គៅគឡយីជាពិគស្ស្គៅថ្នន ក់្ក្សុ្ក្ 
និងសាលាគរៀន។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្សាថ ប័ន 

ពក្ងឹងក្បព័នធអភិវឌ្ឍផែនការអប់រគំៅថ្នន ក់្ជាត្ិនិងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ 

គរៀបចំបគងកីត្គោលការណ៍ផណនអំំពីការក្សាងគោលនគោបាយ និងជក្មុញឱ្យមានការែសពវែាយបរបបញ្ញត្តិចាប់ ល់
នយក្ោា ន និងអងគភាព ក់្ព័នធ។ 

ពក្ងងឹយនតការម្នការអនុវត្តគោលនគោបាយស្ក្មាប់ការស្ក្មបស្ក្មួលអនតរនយក្ោា នក្បក្បគោយបរោិបននគ ីមបធីាន
ឱ្យមានការផចក្រផំលក្នូវចំគណេះ ឹង ព័ត៌្មាន និងជំនញ គហយីឯក្សារគោលនគោបាយមានភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ និងមានរំនក់្
រំនងោន កាន់ផត្គក្ចីន។ 

ផណនយំនតការផ លមានរចនស្មព័នធស្ក្មាប់ក្ិចចស្ហការអនតរនយក្ោា នកាន់ផត្រងឹមាគំលីផែនក្រំនួលខុស្ក្ត្ូវរមួរវាង
នយក្ោា នថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល (គរៀបចំផែន ការពិនិត្យតាមោន ការក្គប់ក្គងងវកិា។ ល។ ( រមួទាងំបណ្តត ញបរបបញ្ញត្តិ និងការ
គធវីអងគវបិស្សនស្ក្មាប់ក្បធានបគចចក្គរស្។ 

ផក្លមែយនតការស្ក្មបស្ក្មួលរវាងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងក្ក្សួ្ង ក់្ព័នធ។ 

បគងកីត្គវរិកា / ការស្នេនក្បក្បគោយភាពម្ចនក្បឌ្ិត្ ផ លបគងកីត្គឡងីស្ក្មាប់ការែសពវែាយលរធែលក្សាវក្ជាវ និងគោលន
គោបាយ។ 



 

  

152 ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវសិ្យ័អប់រ ំ២០២០-២០២៤  

អារភិាពក្ក្មតិ្អងគភាព 

គធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវរំនក់្រំនងោន រវាងផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ គៅថ្នន ក់្ជាត្ិគៅក្ក្មិត្ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ តាមអនុវស័ិ្យ 
ក្ស្បតាមផែនការយុរធសាស្រស្តងវកិា ងវកិាក្មមវធិី និងផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំតាមរយៈក្បព័នធសូ្ហវផវ។ 

អភិវឌ្ឍផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិតាមអនុវស័ិ្យតាមរយៈក្បព័នធសូ្ហវផវ។ 

គរៀបចំក្ញ្ច ប់ម៉ាូឌុ្លអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពស្ក្មាប់បណតុ េះបណ្តត លអនក្គរៀបចំផែនការអប់រគំៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ។ 

ពក្ងឹងលំហូរការងារគែាក្ និងបញ្ឈរ24 គៅក្គប់នយក្ោា ន និងក្គប់លំោប់ថ្នន ក់្។ 

ក្សាងស្មត្ថភាពអងគភាពគៅក្គប់ក្ក្មិត្គ ីមបគីរៀបចំផែនការ និងក្ំណត់្សូ្ចនក្រស្ក្មាប់គោលបំណងពិនិត្យតាមោន 
និងការគធវីរបាយការណ៍។ 

កាត់្បនថយវសិ្មភាពគយនឌ័្រគៅក្នុងក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាគៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

ែសពវែាយព័ត៌្មាន ក់្ព័នធ (ឯក្សារហរិញ្ញវត្ថុ និងមិនផមនហរិញ្ញវត្ថុ(  ល់ក្គប់ក្ក្មិត្។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្បុគគល 

ក្សាងក្ក្មិត្ស្មត្ថភាពក្នុង (i) ការគរៀបចំការសិ្ក្ាក្សាវក្ជាវ គោលនគោបាយនិង ផែនការ។ (ii) ការគរៀបចំរបាយ
ការណ៍ក្គប់ក្គង និងផែនការក្មមអប់រ ំ (ផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ ផែនការក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន  ំ ផែនការយុរធសាស្រស្តងវកិា 
ផែនការយុរធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍសាលាគរៀន ជាគ ីម(។ (iii) ការបគងកីត្ម៉ាូផ លវភិាគនិងគធវីចំគណ្តល និងគហតុ្វនិិចឆ័យវស័ិ្យអប់រ។ំ 
(v) ការស្ក្មបស្ក្មួលមាច ស់្ជំនួយ។ (v) ជំនញបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន ស្ក្មាប់ការគធវីផែនការនិងការក្គប់ក្គង និង (vi)       
ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុ និងការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ល់ថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ និង ក្ក្មិត្ក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ 

ពក្ងឹងស្មត្ថភាពបុគគលស្ក្មាប់ការស្ក្មបស្ក្មួលកាន់ផត្មានក្បសិ្រធិភាពជាមួយម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងអនតរក្ក្សួ្ង។ 

ែលសគព្ម្ចទី២៖ 

ែលស្គក្មចរ២ី៖ ការក្គប់ក្គងធនធានមនុស្សបានពក្ងងឹគលីការក្គប់ក្គងបុគគលិក្ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព។ 

ការក្សាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ក្បព័នធព័ត៌្មាន និងក្បព័នធក្គប់ក្គងការបំគពញការងារក្ត្ូវបានពក្ងឹង និងត្ក្មឹម   
គៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

បញ្ា ស្នូល នងិអារភិាព 

វត្ថុបំណង និងចំណុចគៅម្នផែនការគឆាីយត្បក្បក្បគោយស្មភាព និងបរោិបននគួរផត្ក្ត្ូវបានោក់្បញ្ចូ លគៅក្នុងគោល
នគោបាយក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស និងការែតល់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព។ 

ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស គួរផត្គធវីឱ្យគឆាីយត្បកាន់ផត្គក្ចីនចំគ េះត្ក្មូវការសាថ ប័នស្ក្មាប់ការស្គក្មចចិត្ត។ 

                                                                 
24 Horizontal workflows between departments and vertical workflows down from central to school level and up from school to central level.  
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អារភិាពក្ក្មតិ្សាថ ប័ន 

បគងកីត្មុខងារ និងផ លមានអនតរក្មមជាមួយក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស 

បគងកីត្/គធវីបចចុបបននភាពគោលនគោបាយធនធានមនុស្ស និងយុរធសាស្រស្ត ក់្ព័នធ គ ីមបទីាក់្ទាញក្គូបគក្ងៀន ជាពិគស្ស្ផែនក្
អប់របំគចចក្គរស្។ 

បញ្ចូ លឧបក្រណ៍ និងបញ្ញត្តិម្នវមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការគៅក្នុងការគែេរមុខងារ និងធានថ្នមានក្បព័នធ និងធនធានគ ីមបី
គលីក្ក្មពស់្ការគែេរមុខងារ។ 

បគងកីនការត្ំណ្តងរបស់្ស្រស្តី ក្ក្ុមជនជាត្ិភាគត្ិច និងជនផ លមានត្ក្មូវការពិគស្ស្/ជនពិការគៅក្នុងរចនស្មព័នធែតល់គស្វា
អប់រ ំជាពិគស្ស្គៅថ្នន ក់្ក្គប់ក្គង។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្អងគភាព 

ពក្ងីក្ការសាក្លបង និងអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងវាយត្ម្មាការបំគពញការងារគៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល និងថ្នន ក់្គខត្ត។ 

ពក្ងឹងក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាគ ីមបជីួយ ល់ការអនុវត្តជំនញ និងចំគណេះ ឹង និង
បគងកីនស្មត្ថភាពអងគភាព ឧ. តាមរយៈការោកំ្រការបងវឹក្ និងការក្បឹក្ាបគចចក្គរស្គរុគកាស្លយ។ 

ពក្ងីក្ស្មត្ថភាពបុគគលិក្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាគៅថ្នន ក់្ក្សុ្ក្ គ ីមបកី្សូ្បយក្ការោកំ្រការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព បគងកីន
ការក្គប់ក្គបុគគលិក្ និងលុបបំបាត់្នូវឧបស្គគងវកិា (ឧទាហរណ៍ ការត្ក្មឹមការផបងផចក្ងវកិាគៅនឹងភារក្ិចចផ លបាន
ក្ំណត់្(។ 

ពក្ងីក្កូ្តាស្រស្តីគៅក្នុងក្ក្ុមការងារក្គប់ក្គងអប់រ។ំ 

អារភិាពក្ក្មតិ្បុគគល 

ពក្ងឹងការែគូរែគងបនសុោីន រវាងក្បវត្តិរូបបុគគលិក្ និងមុខត្ំផណងផ លមានក្សាប់។ 

ែតល់ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពជាក់្លាក់្ស្ក្មាប់ក្បត្ិបត្តិការក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងធនធានមនុស្ស ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព
គៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត ល ំបូង ការត្ក្មង់រិស្ និងការផណនអំនុវត្តផ លមានភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ និងស្ក្មបស្ក្មួលោន  ល់មស្រនតី
ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។ 

ែតល់ក្មមវធិី “អភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈ” មានលក្ខណៈជាក្បព័នធគៅរូទាងំក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។ 

បគងកីនការគក្ជីស្គរសី្អនក្ជំនញបគចចក្គរស្វស័ិ្យអប់រគំៅក្គប់ក្ក្មិត្។ 

ផបងផចក្ការងារ ល់បុគគលិក្ផែែក្គលីការបណតុ េះបណ្តត លជំនញ។ 
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ែលសគព្ម្ចទី៣៖ 

ែលស្គក្មចរ៣ី៖ ក្បព័នធពនិតិ្យតាមោន នងិវាយត្ម្មា បានពក្ងងឹស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គងវស័ិ្យក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព/ ក្បសិ្រធ
ែល។  

ក្បព័នធបានពក្ងឹង និងបានគធវីស្មាហរណក្មមរិននន័យមូលោា ន គ ីមបជីួយ ល់ការែសពវែាយ និងគក្បីក្បាស់្រិននន័យ
ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព  គោយគក្បីក្បាស់្ក្មមវធិីបគចចក្វរិាគ ីមបគីរៀបចំរបាយការណ៍ផ លមានគុណភាពខពស់្គៅក្គប់ក្ក្មិត្ ។ 

បញ្ា ស្នូល នងិអារភិាព 

ែលប៉ាេះ ល់ម្នការអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពមិនសូ្វគក្ីត្មាន និងឧបស្គគម្នស្មត្ថភាពក្ត្ូវបានគលីក្គៅថ្នន ក់្ក្សុ្ក្ និងសាលា
គរៀនគក្ចីនជាងគៅថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ/គខត្ត។ 

ការបណតុ េះបណ្តត ល និងសិ្កាខ សាលាពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា និងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង ភាគគក្ចីនគតត ត្គលីព័ត៌្មាន
ផ លក្ត្ូវការ គហយីការពនយល់អំពីការផណន ំ និងរក្មង់ផ លក្ត្ូវគក្បី គោយមិនបានគលីក្គឡងីពីមូលគហតុ្ផ លព័ត៌្មាន
ទាងំគនេះជាត្ក្មូវការចាបំាច់ ឬរគបៀបផ លព័ត៌្មានទាងំគនេះអាចក្ត្ូវបានគក្បីក្បាស់្គឡយី។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្សាថ ប័ន 

ផក្លមែស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាគ ីមបអីនុវត្តការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មាផែនការយុរធសាស្រស្ត             
វស័ិ្យអប់រ ំក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព និងក្បសិ្រធែល។ 

ពក្ងីក្ គធវីបចចុបបននភាព និងស្មាហរណក្មមក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងគែសងៗោន ក្បក្បគោយក្បសិ្រធភាព (ក្បព័នធព័ត៌្មាន
ក្គប់ក្គងអប់រ ំ  នយក្ោា នក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រ ំ ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង
ធនធានមនុស្ស។ ល។ ( 

ក្បមូលរិននន័យផ លបានលមែិត្ពីស្មភាពគយនឌ័្រ និងបរោិបននស្ក្មាប់ MIS និងការគធវីរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មា។ 

ពក្ងីក្មគធាបាយគ ីមបែីសពវែាយព័ត៌្មានក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង និងព័ត៌្មានពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា។ 

អភិវឌ្ឍក្បព័នធរិននន័យសាលាគរៀន និងក្បព័នធសំ្ណួរតាមអុិនធ័រគណត្ស្ក្មាប់អនក្គក្បីក្បាស់្។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្អងគភាព 

ក្សាងស្មត្ថភាពរបស្់ក្ក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាគ ីមបគីធវីការវភិាគ និងគធវីរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា។ 

អភិវឌ្ឍមុខងារក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថុអប់រ ំនិងបគងកីត្របាយការណ៍។ 

ការបគងកីនភាពចាស់្លាស់្គឺចាបំាច់អំពីសិ្រធិអំណ្តច / អាណត្តិម្ននយក្ោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា។ 
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គធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវក្បព័នធ (ក្បព័នធមា៉ា សីុ្នគម និងក្បព័នធរិននន័យ( ស្ក្មាប់ចូលគក្បីក្បាប់តាមអុីនធឺណិត្ និងគោយោម ន       
អុីនធឺណិត្។ 

ពក្ងីក្ការគក្បីក្បាស់្រិនន័យក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំល់ក្ក្មិត្សាលាគរៀនជាមួយនឹងការក្បមូលរិននន័យក្បចាឆំ្ន មំតង។ 

ត្ក្មឹមកាលវភិាគ និងព័ត៌្មានក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រជំាមួយនឹងព័ត៌្មានផ លក្ត្ូវការគោយនយក្ោា នជំនញស្ក្មាប់ 
វឌ្ឍនភាព/ផែនការ។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្បុគគល 

ែគត់្ែគង់អនក្អភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធិកី្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង និងការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មា ផ លមានជំនញ និងស្មត្ថភាព
ក្គប់ក្ោន់ (ការស្រគស្រក្មមវធិបីគចចក្វរិានិងសារគមនគមន៍ ការវភិាគអាជីវក្មម ការក្គប់ក្គងគគក្មាង ការក្គប់ក្គងការតា ស់្
បតូរ អនក្ស្ថិត្ិ អនក្ជំនញបគងកីត្របាយការណ៍ និងអនក្ឯក្គរស្បគងកីត្សូ្ចនក្រ(។ 

ពក្ងឹងជំនញអនក្គក្បីក្បាស់្ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ំក្នុងការវភិាគ និងការគធវីរបាយការណ៍ និងការស្គក្មចចិត្តគោយផែែក្
គលីភ័ស្តុតាង និងលរធែល ស្ក្មាប់ការគធវីរបាយការណ៍ និងគស្ចក្តីស្គក្មច។  

ែលសគព្ម្ចទី៤៖ 

ែលស្គក្មចរ៤ី៖ ក្មមវធិបីណតុ េះបណ្តត លក្គបូគក្ងៀន នងិក្គឧូគរេស្ បានពក្ងងឹ នងិពក្ងកី្។ 

បានពក្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នមំ្នក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ និងអនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លគែសងគរៀត្ គ ីមបបីណតុ េះបណ្តត ល        
អនក្ជំនញអប់រផំ លមានលក្ខណៈអាជីព។ 

បញ្ា ស្នូល នងិអារភិាព 

ការពក្ងឹងបផនថមគរៀត្នូវក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន គោយផែែក្គលីការពិនិត្យគឡងីវញិគលីផែនការស្ក្មមភាពស្តីពី
ផែនការស្ក្មមភាពគោលនគោបាយក្គូបគក្ងៀនឆ្ន  ំ ២០១៩ និងអនុសាស្ន៍សំ្ខាន់ៗផ លោកំ្រ ល់ការគធវីអារិភាពគឡងី
វញិស្ក្មាប់ការត្ក្មឹមកាន់ផត្សីុ្ជគក្ៅជាមួយផែនការយុរធសាស្រស្តវស័ិ្យអប់រ ំ២០១៩-២០២៣៖ 

(i) បានបនតស្ងកត់្ធៃន់គលីការបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន ការបនតអភិវឌ្ឍវធិីសាស្រស្តអប់រគំៅវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ ការពក្ងឹង
ការបណតុ េះបណ្តត ល ំបូង និងការបគងកីនគុណវុឌ្ឍកិារសិ្ក្ា និងជំនញគរុគកាស្លយ (ii) ការអនុវត្តក្ក្បខ័ណឌ ស្ក្មមភាព និង
ផែនការស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ២០១៩-២០២៣ និង (iii) គលីក្ក្មពស់្ឱ្កាស្សិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្ស្ក្មាប់ទាងំ
អស្់ោន ។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្សាថ ប័ន 

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាគៅតាមសាថ ប័ន នយក្ោា ន និងបុគគលនីមួយៗគ ីមបោីកំ្រ ល់ការ
បគងកីត្ និងក្បត្ិបត្តិការក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត ល និងវកិ្ក្ឹត្ការ គៅវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ និងសាលាគរុគកាស្លយ។ 
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ការតាក់្ផត្ងគោលនគោបាយក្គូបគក្ងៀនផ លមានលក្ខណៈរូលំរូលាយជាងមុនគ ីមបអីនុម័ត្ គោយោក់្បញ្ចូ លរាប់តាងំពី
ការគក្ជីស្គរសី្រហូត្ ល់ចូលនិវត្តន៍ - គោលនគោបាយក្គូបគក្ងៀន ៏សំ្ខាន់មួយផ លរមួបញ្ចូ លគោលនគោបាយ បរបញ្ញត្តិ 
និងគោលការណ៍ផណនគំែសងៗស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន និងនយក្សាលា។ 

គធវីវគិសាធនក្មមគោលនគោបាយគនាងអាជីពក្គូបគក្ងៀនឆ្ន  ំ២០១៨ ឱ្យកាន់ផត្មានលក្ខណៈបរោិបនន ផែែក្គលីគុណស្មបត្តិ 
និងទាក់្រងគោយតេ ល់គៅនឹងការគលីក្ត្គមាីងឋានៈត្ួនរី និងការគែេរការងារ រមួទាងំលក្ខណៈវនិិចឆ័យផែែក្គលីគុណវុឌ្ឍ ិ    
បរពិគសាធន៍ការងារ ស្ក្មមភាពការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំនិងការវាយត្ម្មាការអនុវត្ត (ែារភាា ប់គៅនឹងែលស្គក្មចក្ក្មិត្
មធយម ២.១ខ) ។ 

មូលោា នរិននន័យការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាគំៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត លនឹងក្ត្ូវបានបគងកីត្ និងផងរក្ា។ 

គវរិកាបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិច និងវគគបណតុ េះបណ្តត លតាមគអឡចិក្ត្ូនិចនឹងក្ត្ូវបគងកីត្គឡងីគ ីមបែីតល់ឱ្កាស្គរៀន
សូ្ក្ត្ និងពក្ងីក្ការែតល់គស្វាអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្អងគភាព 

មានភាពចាបំាច់ស្ក្មាប់អនក្ ឹក្នគំៅថ្នន ក់្ក្ណ្តត លក្នុងការបគងកីត្ភាន ក់្ងារក្គប់ក្គងថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល (ការោិល័យក្គប់ក្គង 
ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា/ំភាន ក់្ងារក្គប់ក្គងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា(ំ គ ីមបកី្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តផែនការស្ក្មមភាព
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចា ំ២០១៩-២០២៣ ។ 

ការអភិវឌ្ឍបផនថមគរៀត្ម្នវធិីសាស្រស្តវរិាសាថ នគរុគកាស្លយ គ ីមបពីក្ងីក្បណ្តត ញក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ។ 

ពក្ងឹងការបណតុ េះបណ្តត ល ំបូង តាមរយៈក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ ។ 

ក្សាងស្មត្ថភាពរបស្់ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ គ ីមបកីាា យជាអនក្ែតល់ការររួលសាគ ល់ជាែាូវការម្នវកិ្ក្ឹត្ការចំគ េះគណៈ
ក្គប់ក្គងសាលាគរៀននិងក្គូបគក្ងៀន។ 

ក្សាងស្មត្ថភាពរបស្់នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងអនក្ែតល់ការបណតុ េះបណ្តត លគ ីមបកី្បត្ិបត្តិ MOOCs និងែតល់គស្វា
គលីការអភិវឌ្ឍន៍វគគឌ្ីជីងល ល់អនក្ ក់្ព័នធទាងំអស់្។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្បុគគល 

ក្មមវធិីភាពជាអនក្ ឹក្ន ំនិង ក្គប់ក្គងស្ក្មាប់នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ ។ 

គធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវជំនញបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងក្បាក្ស័្យទាក់្រង និងជំនញភាសាស្ក្មាប់នយក្ក្គឹេះសាថ នគរុគកាស្លយ/
គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្គូឧគរេស្ ក្គូបគក្ងៀន និងអនក្បគចចក្គរស្នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន ។ 

បគងកីនគុណវុឌ្ឍ ិនិងជំនញគរុគកាស្លយ និងជំនញក្សាវក្ជាវរបស់្ក្គូឧគរេស្ និងក្គូបគក្ងៀន។ 

ស្មាហរណក្មមម្នការគឆាីយត្បគយនឌ័្រក្នុងវធិីសាស្រស្តគរុគកាស្លយស្ក្មាប់ក្គូឧគរេស្ និងក្គូបគក្ងៀនទាងំអស់្។ 

ែតួចគែតីមក្មមវធិអីភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាសំ្ក្មាប់គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងក្គូបគក្ងៀន។ 
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ែលសគព្ម្ចទី៥៖ 

ែលស្គក្មចរ៥ី៖ ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនមានក្បសិ្រធភិាពគៅក្ក្មតិ្សាលាគរៀនែតល់នូវគស្វាអប់រកំ្បក្បគោយ        គុណ
ភាព នងិបរោិបនន។ 

ក្បព័នធគៅសាលាគរៀន បានពក្ងឹងតាមរយៈការ ឹក្នរំបស់្គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន និងមស្រនតីការោិល័យអប់រ ំយុវជន និង
ក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  គ ីមបគីលីក្មពស់្ការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន។ គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀនគរៀបចំផែនការ និងពិនិត្យតាម
ោនគលីការែតល់គស្វាអប់រកំ្បក្បគោយស្មធម៌។ 

បញ្ា ស្នូល នងិអារភិាព 

អារភិាពក្ក្មតិ្សាថ ប័ន 

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្នុងវស័ិ្យអប់រ ំ ២០១៩-២០២៣ ចងែុលបងាា ញពីត្ក្មូវការរបស់្ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ          
យុវជន និងក្ីឡាគ ីមបអីនុម័ត្គោលនគោបាយ ក្ក្បខ័ណឌ  និងគោលការណ៍ផណនសំ្តីពី ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។      
ការបញ្ចូ លការក្គប់ក្គងសាលាគរៀនគៅក្នុងក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លនយក្សាលា និងក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្គូ និងបគងកីត្     
រូបមនតែតល់ហរិញ្ញបបទាន ល់សាលាគរៀនផ លអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន។ គោលការណ៍ផណនកំ្បត្ិបត្តិគួរផត្       
ក្ត្ូវបានគរៀបចំគឡងីគៅឆ្ន  ំ២០២១។ គនេះគួរផត្គោេះក្សាយការបក្ក្សាយគែសងៗោន ម្ន ំគណីរការការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន 
គោយរីភាន ក់្ងារគែសងៗោន តាមរយៈការបគងកីត្គោលវធិីឯក្ភាពោន មួយគៅតាមសាលាគរៀន និងក្គប់គខត្តក្ក្ុងទាងំអស់្។ 
បគងកីត្គោលវធិីស្ក្មបស្ក្មួលបផនថមគរៀត្ស្ក្មាប់ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀនរវាងនយក្ោា នម្នក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ីឡាគៅថ្នន ក់្ជាត្ិ និងថ្នន ក់្គក្កាមជាត្ិ និងម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ ឧទាហរណ៍តាមរយៈសំ្គណីរមួរបស់្ពហុនយក្ោា ន ។ 

ពិនិត្យគឡងីវញិនូវគោលនគោបាយ និងផែនការស្ក្មមភាពសាលាកុ្មារគមក្ត្ីក្នុងបរបិរគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយ         
ចីរភាពរ៤ី គោយការពក្ងឹងក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  និងក្ក្មងសាលាគរៀន។ 

គរៀបចំគោលនគោបាយ និងគោលការណ៍ផណនសំ្តីពីសុ្វត្ថិភាពពីគក្ោេះថ្នន ក់្ និងការក្គប់ក្គងហានិភ័យ និងអភិវឌ្ឍគោល
នគោបាយស្តីពីការពាក្រសុ្វត្ថិភាពកុ្មារឆ្ន  ំ ២០២២។ គធវីការសិ្ក្ាគលីផែនរីសិ្ក្ា និងអនុវត្តការពក្ងីក្ក្មមវធិីអប់រ ំ           
ពហុភាសាគៅសាលាមគត្តយយស្ហគមន៍ស្ក្មាប់កុ្មារជនជាត្ិគ ីម។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្អងគភាព 

ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន៖ ពក្ងឹងស្មត្ថភាពក្គប់ក្គងអនុវស័ិ្យការអ់រកុំ្មារតូ្ច។ ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងថ្នន ក់្គរៀន  ំគណីរ
ការបគក្ងៀននិងគរៀន និងផក្លមែការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពក្គូបគក្ងៀនស្ក្មាប់ការអប់រកំ្ក្មិត្បឋមសិ្ក្ា។ ស្ក្មាប់ការអប់រមំធយម
សិ្ក្ា វធិីសាស្រស្តបគក្ងៀនងមីផ លមានក្បសិ្រធភាពជាងមុនគឺក្ត្ូវការជាចាបំាច់។ 

គធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវគហោា រចនស្មព័នធ និងស្មាភ ររូបវន័តស្ក្មាប់សាលាបឋមសិ្ក្ា ជាពិគស្ស្ស្ក្មាប់សាលាគរៀនមិនគពញ
ក្ក្មិត្ និងជួបការលំបាក្ គហយីបនតសាងស្ង់សាលាគរៀនផ លគៅជិត្ែេេះរបស់្សិ្ស្ស។ 
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អក្តាគបាេះបង់ការសិ្ក្ាគៅក្ក្មិត្មធយមសិ្ក្ា គឺគៅខពស់្គៅគឡយី គហយីបញ្ា គនេះអាចជួយបានតាមក្មមវធិីក្បឹក្ាអាជីព 
និងការផណនកំ្បព័នធក្ពមានរុក្ជាមុន (ការក្ំណត់្អត្តស្ញ្ញ ណអនក្គរៀនយតឺ្ស្ក្មាប់ការបគក្ងៀនបផនថមគរៀត្ តាមោនការ
សិ្ក្ារបស់្សិ្ស្ស និងជួយអនក្គរៀនយតឺ្ ឬសិ្ស្សមានហានិភ័យក្នុងការគបាេះបង់គចាលការសិ្ក្ា(។ ការអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 
ពក្ងឹងមណឌ លសិ្ក្ាគពញមួយជីវតិ្ និងការចូលរមួរបស់្ការអប់រគំក្ៅក្បព័នធជាមួយវស័ិ្យឯក្ជន និងឧស្ាហក្មមក្នុងក្សុ្ក្។ 
ពក្ងឹងស្មត្ថភាពក្គប់ក្គង និងភាពជាអនក្ ឹក្នរំបស់្មស្រនតីអប់រគំក្ៅក្បព័នធ ។ អភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លសិ្ក្ាស្ហគមន៍ផ លមាន
 ំគណីរការលែគ ីមបគីឆាីយត្បនឹងត្ក្មូវការក្នុងក្សុ្ក្។ 

ពក្ងីក្វធិានការណ៍គ ីមបបីគងកីនការចុេះគ ម្ េះចូលគរៀន វត្តមាន និងការរក្ាកុ្មារពីក្ក្ុមងាយរងគក្ោេះគៅក្ក្មិត្អប់រកុំ្មារតូ្ច 
បឋមសិ្ក្ា និងមធយមសិ្ក្ា។ 

គធវីឱ្យក្បគសី្រគឡងីនូវជំនញបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន និងក្បាក្ស័្យទាក់្រង និងជំនញភាសាស្ក្មាប់នយក្ក្គឹេះសាថ ន
គរុគកាស្លយ / គណៈក្គប់ក្គងសាលាគរៀន ក្គូឧគរេស្ ក្គូបគក្ងៀន និងអនក្បគចចក្គរស្នយក្ោា នបគចចក្វរិាព័ត៌្មាន ។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្បុគគល 

ការក្គប់ក្គងតាមសាលាគរៀន៖ បណតុ េះបណ្តត លភាពជាអនក្ ឹក្ន ំ និង ក្គប់ក្គងស្ក្មាប់នយក្សាលា គ ីមបជីួយពក្ងឹង      
សិ្រធិអំណ្តច និងស្មត្ថភាពរបស់្ពួក្គគក្នុងការគោេះក្សាយនូវសាថ នភាពលំបាក្  ូចជាការបំគពញការងាររបស់្ក្គូបគក្ងៀន
គខាយ អវត្តមានក្គូបគក្ងៀន និងរំនស់្អាជីវក្មមពីខាងគក្ៅ។ 

ែតល់អាហារូបក្រណ៍ ល់សិ្ស្សគរៀនពូផក្ សិ្ស្សមក្ពីក្គួសារក្ក្ីក្ក្ និងសិ្ស្សពិការ។ ពក្ងឹងក្មមវធិីបំប៉ានសាលាគរៀនគ ីមបធីាន
និរនតរភាពរបស់្វា។ 

បណតុ េះបណ្តត លក្គបូគចចក្វរិានិងសារគមនគមន៍ស្ក្មាប់សាលាមធយមសិ្ក្ាបឋមភូមិ និងរុត្ិយភូមិ។ 

ែលសគព្ម្ចទី៦៖ 

ែលស្គក្មចរ៦ី៖ រងាវ យត្ម្មាការសិ្ក្ា នងិអធកិារក្ចិចធានបាននូវគុណភាពអប់រគំៅក្គប់ក្ក្មតិ្។ 

ក្ក្សួ្ងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា ឹក្នអំនុវត្ត ំគណីរការធានគុណភាពអប់រគំោយគធវីការវាយត្ម្មាលរធែលការសិ្ក្ានិង        
ការអធិការក្ិចចគៅតាមសាលាគរៀន គ ីមបតីាមោនក្បសិ្រធភាពម្នការែតល់ក្មមវធិីសិ្ក្ាគពញគលញក្បក្បគោយស្មធម៌ និង  
បរោិបនន។ 

បញ្ា ស្នូលនងិអារភិាព 

អារភិាពក្ក្មតិ្សាថ ប័ន 

អធិការក្ិចច៖ បចចុបបននគនេះមានការក្ត្ួត្សីុ្ោន /ជាន់ោន រវាងត្ួនរីពិនិត្យតាមោន និងអធិការក្ិចចរបស់្ក្ក្ុមបំប៉ាននិងពិនិត្យតាម
ោនថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្ស្ុក្ ខណឌ  និងរាជធានី គខត្ត និងមានត្ក្មូវការគ ីមបបីញ្ា ក់្ពីត្ួនរីអធិការក្ិចច និងត្ួនរីពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មារបស្ក់ារោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាក្ក្ុង ក្សុ្ក្ ខណឌ  ។  ូចោន គនេះផ រ មានត្ក្មូវការចាបំាច់គ ីមបធីានគអាយ
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មានភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន ម្នឧបក្រណ៍អធិការក្ិចចសាលាគរៀនគៅថ្នន ក់្គខត្ត និងថ្នន ក់្ក្សុ្ក្ និងស្ក្មាប់ការគធវីស្មាហរណក្មមម្ន
ឧបក្រណ៍វាស់្ផវងសាលាគរៀនកុ្មារគមក្ត្ី។ 

ក្ក្បខ័ណឌ វាយត្ម្មាថ្នន ក់្ជាត្ិស្ក្មាប់ក្បព័នធក្បឡងថ្នន ក់្ជាត្ិរី ៩ និង ១២ ការវាយត្ម្មាថ្នន ក់្រី ៣ រី ៦ រី ៨ និងរី ១១ និង
ការចូលរមួក្នុងការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សក្ក្មិត្អនតរជាត្ិ និងថ្នន ក់្ត្ំបន់ ចាបំាច់ក្ត្ូវអនុវត្ត។ 

គៅក្ក្មិត្ក្បព័នធ ក្ក្បខ័ណឌ ែតល់ព័ត៌្មានក្ត្លប់គ ីមបែីតល់ព័ត៌្មានផ លបានមក្ពីការវាយត្ម្មាការសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សចាបំាច់
ក្ត្ូវបគងកីត្គឡងី គ ីមបជូីន ំណឹង ល់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធិីសិ្ក្ា ការបណតុ េះបណ្តត លក្គូបគក្ងៀន និងការអនុវត្តវាយត្ម្មា។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្អងគភាព 

គៅក្ក្មិត្សាលាគរៀន បគងកីត្ក្បព័នធែតល់ព័ត៌្មានក្ត្លប់ពីរបាយការណ៍អធិការក្ិចច និងការវាយត្ម្មា គ ីមបជូីន ំណឹង ល់ការ
អនុវត្តការបគក្ងៀន និងគរៀនក្នុងថ្នន ក់្គរៀន។ 

គៅក្ក្មិត្ក្ក្មង ក្គូបគក្ងៀនពិភាក្ាជាគរៀងទាត់្អំពីការវាយត្ម្មាការយល់ ឹងរបស់្សិ្ស្ស គៅក្នុងការក្បជុំបគចចក្គរស្ក្បចាំ
ផខ។ 

អារភិាពក្ក្មតិ្បុគគល 

អធិការក្ចិច៖ បណតុ េះបណ្តត លបុគគលិក្សាលាគរៀនអំពីជំនញវភិាគផ លជាត្ក្មូវការចាបំាច់គ ីមបវីាស់្ផវងការបំគពញការងារ
សាលាគរៀន ជាមូលោា នក្គឹេះស្ក្មាប់គរៀបចំផែនការ និងងវកិាក្បចាឆំ្ន ។ំ 

ការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគឺចាបំាច់ស្ក្មាប់អធិការសាលាគរៀនគ ីមបវីភិាគរិននន័យផ លររួលបានពីសាលាគរៀន និងគលីក្ក្មពស់្
គុណភាពម្នរបាយការណ៍អធិការក្ិចចសាលាគរៀន។ 

ការវាយត្ម្មាៈក្មមវធិីបណតុ េះបណ្តត លក្ត្ូវការជាចាបំាច់គៅក្គប់ក្ក្មិត្ស្ក្មាប់អនក្ផ លររួលខុស្ក្ត្ូវទាងំការវាយត្ម្មាម្ែេក្នុង 
និងពីខាងគក្ៅ ។  

 

ក្ណំត់្ស្មាព ល់៖ 

ក្ក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ឡីា ររួលសាគ ល់ការងារផ លមានលក្ខណៈរូលរូំលាយនិងលមែិត្ផ លបានបញ្ចូ លក្នុង
ផែនការគោលអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ២០២០-២០២៤ ពីក្គប់ភាគីទាងំអស់្។ ឯក្សារគពញគលញគនេះ ក្ត្ូវបានពនិិត្យ
គឡងីវញិគៅក្នុងក្ិចចក្បជុំគក្កាមអធិបត្ីភាពរបស់្ ឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ ណ្តត្ ប ុនគរឿន គៅម្ងៃរី១៦ ផខកុ្មភៈ ឆ្ន ំ
២០២១ រមួមានការពិពណ៌នលមែិត្អំពី ំគណីរការម្នការគរៀបចំផែនការគោលអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព ផ លមានការ
វភិាគសាថ នភាពម្នស្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពគៅក្មពុជា អភិក្ក្មក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មត្ថភាព ការែារភាា ប់ការ
អភិវឌ្ឍស្មត្ថភាពគៅក្មពុជា រចនស្មព័នធលរធែលផែនការគោលអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាព ផែនការពនិិត្យតាមោននងិ
វាយត្ម្មា និងផែនការអនុវត្តផ លមានការចំណ្តយ។ 
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 គ ីមបឱី្យផែនការគោលអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ថភាពកាន់ផត្មានភាពងាយក្ស្ួលស្ក្មាប់អនក្អាន និងអនក្បគងកីត្គោល
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