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ស្សាើហា ២០២២

គោ�ោលកាោរណ៍៍សគោ�េបគោ�ះ គឺឺជាោលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចពិិភាោកិាោដែ�លបាោ�គោ�ើ�គោ���គោ�ោកុិ��សិកាេ ោសាោលាោសី�ពិ� «កាោរគោប�កិទូ្ធលាោយទ្ធ�ិ�ុយ័
ឧសាោហកិម្មម�ិសាោរណ៍កិម្មម�ិ�បរសិាា ោ�គោ��ម្ម �ីគោស�ឋកិិច្ចចកាោ�់ដែ�ប្របគោស�រ»។ សិកាេ ោសាោលាោមាោ�គោ�ោលបំណ៍��ូច្ចជាោ៖ ១. ពិិភាោកិាោអំំពិ�
កាោររកីិច្ចគោប្រម្ម��នៃ�ឧសាោហកិម្មម�ិសាោរណ៍កិម្មមគោ�ោកិមុ្ម�ជាោ �ិ� ២.គោល�កិកិមុ្មស់កាោរយល់�ឹ�អំំពិ�កាោររមួ្មចំ្ចដែណ៍កិនៃ�ទ្ធ�ិ�ុយ័គោប�កិ 
ទូ្ធលាោយ �ិ�កាោរវាោយ�នៃម្មៃគោហ�ុបះ ះពាោល់បរសិាា ោ� កុិ��កាោរកាោ�់ប�ាយផលបះ ះពាោល់សប្រមាោប់សហគឺម្ម�៍មូ្មលដ្ឋាឋ ោ��ិ�ជ�ជាោ�ិគោ��ម្ម
ភាោគឺ�ិច្ច។

កាោររកីិច្ចគោប្រម្ម��យ៉ាះ ោ�ឆាោប់រហស័នៃ�ឧសាោហកិម្មម�ិសាោរណ៍កិម្មមរបស់ប្របគោទ្ធសកិមុ្ម�ជាោ បាោ�បញ្ចូច�លកាោរវិ�ិិគោយ៉ាោគឺ�៏�ំគោ�ោកុិ��ប្របគោទ្ធស 
�ិ�ជរុំញកាោរវិ�ិិគោយ៉ាោគឺផ្ទាា ោល់ពិ�បរគោទ្ធស ប្រពិម្មទាំោំ�កាោរអំភិិវិឌ្ឍឍគោហដ្ឋាឋ ោរច្ចនាោសមុ្ម�័ធផ�ដែ�រ។ គោល�សពិ�គោ�ះ កាោររកីិលូ�លាោស់នៃ�
មូ្មល�ិ�ិសាោធាោរណ៍ៈដែ�លទ្ធទួ្ធលបាោ�ពិ�វិសិយ័កំិពុិ�អំភិិវិឌ្ឍឍ�៍គោ�ះអាោច្ចនាោំម្មកិ�ូវិវិឌ្ឍឍ�ភាោពិស�គម្ម �ិ�គោស�ឋកិិច្ចចយ៉ាះ ោ�គោប្រច្ច��សប្រមាោប់
ប្របជាោជ�កិមុ្ម�ជាោប្របសិ�គោប�មាោ�កាោរប្រគឺប់ប្រគឺ�បាោ�លអ។ គោទាំោះជាោយ៉ាះ ោ�ណាោក៏ិគោដ្ឋាោយ សកិម្មមភាោពិទាំោំ�គោ�ះក៏ិមាោ�ទ្ធគំោនាោរគោ�ោរកិផល
បះ ះពាោល់  គោស�ឋកិិច្ចចស�គម្ម �ិ�បរសិាា ោ�សខំាោ�់ៗសប្រមាោប់សហគឺម្ម�៍មូ្មលដ្ឋាឋ ោ�ដែ�លជាោ�ម្មមតាោខ្វះើះឬមាោ�កិប្រមិ្ម��ិច្ច�ួច្ចកុិ��កាោរចូ្ចលគោប្រប�
ទ្ធ�ិ�ុយ័គោប�កិទូ្ធលាោយទាំោក់ិទ្ធ��ឹ�គុឺណ៍វិបិ�ិី �ិ�ភាោពិរអាោក់ិរអួំល។

គោដ្ឋាោយពិិចាោរណាោគោល�ពិ�័ម៌ាោ�ទាំោំ�អំស់ដែ�លបាោ�ដែច្ចកិរដំែលកិ�ិ�ពិិភាោកិាោគោ�ោកុិ��សិកាេ ោសាោលាោគោ�ះ គោយ��បាោ�កំិណ៍�់អំ�ីសញ្ញាា ោណ៍
នៃ�បញ្ញាា ោប្របឈម្មសខំាោ�់ៗទាំោក់ិទ្ធ��ឹ�បញ្ញាា ោកិ�ើះ�មាៃ ោភាោពិនាោគោពិលបច្ចច�បី�។ុ ជាោកាោរគោ�ៃ �យ�ប គោ�ោលកាោរណ៍៍សគោ�េបគោ�ះបង្ហាា ោញពិ�
សណំុំ៍នៃ�យុទ្ធធសាោប្រសីអាោទ្ធភិាោពិដែ�លអាោច្ចគោល�កិកិមុ្មស់�មាៃ ោភាោពិទ្ធ�ិ�ុយ័ �ិ�កាោ�់ប�ាយផលបះ ះពាោល់នៃ�ឧសាោហកិម្មម�ិសាោរណ៍កិម្មម 
�ិ�កាោររចិ្ចរលិបរសិាា ោ�។

បញ្ហាា ោប្របឈម
(១) គោទាំោះប�ជាោច្ចាោប់មួ្មយចំ្ច�ួ��ូច្ចជាោ ច្ចាោប់សី�ពិ�កាោរកាោរពាោរ
បរសិាា ោ� �ិ�កាោរប្រគឺប់ប្រគឺ���ធាោ��ម្មមជាោ�ិ គោសុ�រឱ្យយរាោជ 
រដ្ឋាឋ ោភិិបាោលត្រូ�ូវិផសពិើផាោយពិ�័ម៌ាោ��ល់សាោធាោរណ៍ៈ បះ ុដែ�ី
រហូ�ម្មកិ�ល់នៃ�ៃគោ�ះ ម្មនិ្នទាាន់្នមាាន្នច្ចាា�់ជាាក់លាាក់ណាាមួ្មយ
ដែ�លបញ្ញាា ោក់ិជាោផៃ�វិកាោរអំំពិ�កាោ�ពិើកិិច្ចចគោ�ះគោទ្ធ។ របាោយកាោរណ៍៍ 
�ិ�កាោរត្រូ�ួ�ពិិ�ិ�យកាោរវាោយ�នៃម្មៃគោហ�ុបះ ះពាោល់បរសិាា ោ�គោ�ោដែ�
�ំគោណ៍�រកាោរកុិ��ភាោពិប្រសអាោប់គោហ�យជាោលទ្ធធផលអំំពិ�ពុិកិរលួយ
បាោ�រាោរាោំ�កាោរគោបាោះពុិមុ្មផាោយនៃ�របាោយកាោរណ៍៍ទាំោំ�គោ�ះ។ 

(២) គោទាំោះ ប� ជាោ លទ្ធធផល នៃ� កាោរ គោរៀប ចំ្ច កិិច្ចច ពិិភាោកិាោ សាោធាោរណ៍ៈ
គោ��ម្ម �ី ផីល់ ម្ម�ិ ដែកិ លម្មអ គោល� របាោយកាោរណ៍៍ វាោយ �នៃម្មៃ គោហ�ុ បះ ះ
ពាោល់ បរសិាា ោ� ប្របជាោពិលរ�ឋក៏ិ�ូច្ចជាោអុំកិសាោរពិ�័ម៌ាោ� �ិ�
ប្រកុិម្ម អំ�គកាោរ ស�គម្ម សុ�វិលិ ប្របឈម្ម �ឹ�ឧ�ស្សាគ្គគ កន�ង កាារបើ�េង
យល់់ អំំពីើទូ�ិឋភាាពី�បើច្ចចកបើទូស្សានៃន្នកាារវាាស់្សាតែ�ងតែ�នកស្សាងគម្មន្នងិ
�រសិ្ថាា ាន្នបើ�ាកន�ងរបាាយកាារណ៍។ �ូច្ច�ុោគោ�ះដែ�រ ជាោមួ្មយ�ឹ�
កិប្រមិ្ម�នៃ�កាោរចូ្ចលគោ�ោគោប្រប�ប្របាោស់របាោយកាោរណ៍៍ សាោធាោរណ៍ជ�
មិ្ម�អាោច្ចចូ្ចលរមួ្មកុិ��កាោរចូ្ចលរមួ្មជាោសាោធាោរណ៍ៈគោ��ម្ម �ីដែសើ�រកិ
�ំគោណាោះប្រសាោយតាោម្មផៃ�វិច្ចាោប់ �ិ�ទាំោម្មទាំោរអំើ�ដែ�លពួិកិគោគឺ
សម្ម�ឹ�ទ្ធទួ្ធលបាោ�ពិ�ផលបះ ះពាោល់នៃ�គឺគោប្រមាោ�វិ�ិិគោយ៉ាោគឺ។

(៣) ជាោ�ម្មមតាោ សហគឺម្ម�៍មូ្មលដ្ឋាឋ ោ�មាាន្នកប្រម្ម�ិកន�ងកាារបើប្រ�ើ
ប្របាាស់្សាប្រ�ពីន័្នធអំីើន្នធឺណិឺ� ដែ�លមាោ��យ័ថាោពួិកិគោគឺខ្វះើះ
ពិ�័ម៌ាោ� ទាំោក់ិទ្ធ��ឹ�កាោរជ�កិយកិដែរែ �ិ�កាោរវាោយ�នៃម្មៃគោហ�ុ
បះ ះពាោល់បរសិាា ោ�ដែ�ល�ៃ�ះបញ្ញាច ោំ�ពិ�ភាោពិរអាោក់ិរអួំល ដែ�ល
សកិម្មមភាោពិទាំោំ�គោ�ះអាោច្ចប�កផលបះ ះពាោល់�ល់���ៃ � �ិ�
បរសិាា ោ�របស់ពួិកិគោគឺ។ ជាោកាោរពិិ�ណាោស់ ប្របជាោពិលរ�ឋ
ជាោគោប្រច្ច��មិ្ម�បាោ�សាគ ោល់សិទ្ធធិរបស់ពួិកិគោគឺកុិ��កាោរទ្ធទួ្ធលបាោ�
ពិ�័ម៌ាោ�សាោធាោរណ៍ៈគោនាោះគោ��យ។

(៤) អុំកិសាោរពិ�័ម៌ាោ�ជាោគោប្រច្ច��មិ្ម�បង្ហាា ោញចំ្ចណាោប់អាោរម្មមណ៍៍
គោល�ឧសាោហកិម្មម�ិសាោរណ៍កិម្មមគោទ្ធ។ �ូគោចុ្ចះ ពួិកិគោគឺមិ្ម�គោ�ើ�កាោរ
គោឆុាោះគោ�ោរកិកាោរផសពិើផាោយទ្ធិ�ុ� ័យសំខាោ�់ៗទាំោក់ិទ្ធ��ឹ�
ប្របធាោ�បទ្ធគោ��យ។ ជាោ�គោ�ះគោ�ោគោទ្ធៀ� អុំកិសាោរពិ�័ម៌ាោ�
ជាោ�់ខុ្វះស់ជាោគោប្រច្ច��គោ�ើ�កាោរឱ្យយវិសិយ័ឯកិជ� គោហ�យមិ្ម�មាោ�
គោសរភីាោពិកុិ��កាោរសរគោសរអំ�ាបទ្ធអំំពិ�ទ្ធិ�ុ�យ័គោប�កិទូ្ធលាោយ 
�ិ�កំិដែណ៍ទ្ធប្រម្ម�់ស�គម្មគោនាោះគោ��យ។ 



កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មមន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្នបើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ គោ�ោលកាោរណ៍៍សគោ�េប

អនុសុាោសន៍ុអាោទិភិាោព

១. ចូ្ចល់រមួ្មជាាមួ្មយភាាគ្គើពាាក់ពីន័្នធកន�ង�ំបើណើរកាារបើធឺេើ      
បើស្សាច្ចកីើ   ស្សាបើប្រម្មច្ចច្ច�ីិ រមួ្មមាោ�រាោជរដ្ឋាឋ ោភិិបាោល វិសិយ័ឯកិជ� 
នៃ�គូឺរអំភិិវិឌ្ឍឍ�៍ �ិ�ប្របជាោពិលរ�ឋ។ គោ�ះគឺឺជាោកិដែ�ៃ�ដែ�ល
បគោច្ចចកិវិទិ្ធ�ោពិ័�៌មាោ��ិ�ទ្ធំនាោក់ិទ្ធំ��ចូ្ចលរួម្មចំ្ចដែណ៍កិកុិ��
កាោរបគោ�ក����ធាោ�ឌ្ឍ�ជ��ល �ិ�ធាោនាោថាោប្របជាោពិលរ�ឋមាោ�
ពិ�័ម៌ាោ�ប្រគឺប់ប្រ�ោ�់ទាំោក់ិទ្ធ��ឹ�កាោរអំភិិវិឌ្ឍឍ �ិ��ំគោណាោះ 
ប្រសាោយដែ�លមាោ�។ 

២. អំន្ន�ី�ីបើស្សាច្ចកីើប្រពាាងច្ចាា�់សី្សាើពីើស្សាទិូធទិូទួូល់បាាន្ន
ពី�័ម៌ាាន្ន ដែ�ល�ឹ�ផីល់លទ្ធធភាោពិឱ្យយប្របជាោជ�កិមុ្ម�ជាោ   ទ្ធទួ្ធល
បាោ�ពិ�័ម៌ាោ�កាោ�់ដែ�មាោ�ប្របសិទ្ធធភាោពិពិ�សាា ោប�័សាោធាោរណ៍ៈ
ទាំោក់ិទ្ធ�ជាោមួ្មយ�ឹ�កាោរគោប្រប� ប្របាោស់មូ្មល�ិ�ិសាោធាោរណ៍ៈ 
រគោបៀបដែ�លកាោរសគោប្រម្មច្ចចិ្ច�ីបះ ះពាោល់�ល់សហគឺម្ម�៍ �ិ�
បញ្ញាា ោគោផស�គោទ្ធៀ�ដែ�លបះ ះពាោល់�ល់ជ�វិ�ិ�ិ�សុខុ្វះមាោលភាោពិ
របស់ពួិកិគោគឺ។ ជាោកាោរពិិ�ណាោស់ សិទ្ធធទិ្ធទួ្ធលបាោ�ពិ�័ម៌ាោ�
បាោ�ដែច្ច�ថាោសាា ោប�័សាោធាោរណ៍ៈពិ�ថុាោក់ិមូ្មលដ្ឋាឋ ោ��ល់ថុាោក់ិ
ជាោ�ិមាោ�កាោ�ពិើកិិច្ចចដែច្ចកិ រដំែលកិ ពិ�័ម៌ាោ�ទាំោំ�អំស់ គោដ្ឋាោយ
មិ្ម�រាោប់បញ្ចូច�លពិ�័ម៌ាោ�សមាៃ ោ�់។ ពិ�័ម៌ាោ�គួឺរត្រូ�ូវិបាោ�
បគោង្ហាា ោះគោ�ោគោល�គោគឺហទ្ធពំិរ័ �ិ�ផសពិើផាោយកុិ��បះ ុសី�
ទូ្ធរទ្ធសស�៍។

៣. �បើងើើ�កាារស្សាន្នទនាា ឬប្រពឹី�ីកិាារណ៍�តែន្នាម្មបើទូៀ� បើ�ើម្មីើ
បើល់ើកកម្មពស់្សាកាារយល់់�ងឹ ន្នងិចូ្ចល់រមួ្មកន�ងប្រ�ពីន័្នធ�សពីេ
�ាាយ�តែន្នាម្មបើទូៀ� គោ��ម្ម �ីតាោម្មដ្ឋាោ��ិ�រាោយ កាោរណ៍៍អំំពិ�
ឧសាោហកិម្មម�ិសាោរណ៍កិម្មម។ គោវិទ្ធកិាោដែបបគោ�ះគួឺរដែ�ត្រូ�ូវិ
បាោ�គោប្រប�គោ��ម្ម �ីបង្ហាា ោញពិ�កិ�ើល់ �ិ�កាោរទាំោម្មទាំោរពិ�
សហគឺម្ម�៍មូ្មលដ្ឋាឋ ោ��ិ�គោល�កិទ្ធឹកិចិ្ច�ីអុំកិសាោរពិ�័៌មាោ�ឱ្យយ
គោដ្ឋាោះប្រសាោយបញ្ញាា ោដែបបគោ�ះ។

៤. អំំពាា�នាា�ឱ្យយមាាន្នកាារ�សពីេ�ាាយរបាាយកាារណ៍វាាយ
�នៃម្មៃបើហ��ីះ �ពាាល់់�រសិ្ថាា ាន្នបើពីញបើល់ញ គោដ្ឋាោយពិប្រ��ឹ
សកិម្មមភាោពិរមួ្ម�ុោរវាោ�នៃ�គូឺអំភិិវិឌ្ឍឍ�៍ ជាោមួ្មយ�ិ�អុំកិ
សាោរពិ�័ម៌ាោ�។ ភាោគឺ�ពាោក់ិពិ�័ធគួឺរកំិណ៍�់សកិម្មមភាោពិ �ិ�
យុទ្ធធសាោប្រសី គោ��ម្ម �ីទាំោម្មទាំោរឱ្យយមាោ�កាោរដែច្ចកិរដំែលកិពិ�័ម៌ាោ�
បដែ�ាម្មគោទ្ធៀ��ល់រដ្ឋាឋ ោភិិបាោល �ិ�ប្រកុិម្មហុុ�ឯកិជ�។

៥. �បើងើើន្នជំនំាាញទូនិ្ននន្នយ័ ន្នងិឌីើជំើថល់រ�ស់្សា�ីគ្គគល់កិ
ប្រ�ពីន័្នធ�សពីេ�ាាយ។ កិម្មមវិ�ិ�បណី៍� ះបណីាោលបដែ�ាម្មគោល�
ស្ថាារពី�័ម៌ាាន្នតែ�ល់ជំរីំញបើ�ាយទូនិ្ននន្នយ័ �ឹ�ផីល់សិទ្ធធិ
អំំណាោច្ច�ល់អុំកិជនំាោញដែផុកិពិ�័ម៌ាោ� �ិ�ផីល់ឱ្យយពួិកិគោគឺ�ូវិ
ជនំាោញដែ�លត្រូ�ូវិកាោរគោ��ម្ម �ីច្ច�ប្រកិ� វិភិាោគឺ �ិ�បង្ហាា ោញ
ទ្ធ�ិ�ុយ័គោល�ទ្ធប្រម្ម�់ដែ�លង្ហាោយប្រសួលគោប្រប�។ តាោម្មរយៈកាោរ
ធាោនាោ ថាោ អុំកិសាោរពិ�័ម៌ាោ�មាោ�កាោរបកិប្រសាោយប្រគឺប់ប្រ�ោ�់
នៃ�ទ្ធិ�ុ�យ័�ិ�ពិ�័៌មាោ��ឹ�គោ�ើ�ឱ្យយប្របគោស�រគោ���គោដ្ឋាោយផ្ទាា ោល់
�ូវិប្របពិ�័ធគោអំកូិពិ�័ម៌ាោ�គោ�ោកិមុ្ម�ជាោ។

៦.ធាានាាថាាស្សាហគ្គម្មន៍្នមូ្មល់�ឋ ាន្នមាាន្នស្សាិទូធចូិ្ចល់បើប្រ�ើទូនិ្ននន្នយ័
តែ�ល់មាាន្នបើ�ាយម្មនិ្នពីន្ន�ារបើពីល់ កន�ងទូប្រម្មង់បើពីល់បើ�លាាន្នងិ
ងាាយប្រសួ្សាល់បើប្រ�ើ។ អាោប្រសយ័គោហ�ុគោ�ះ គោ��ម្ម �ីនាោំយកិពិ�័ម៌ាោ�
គោ�ោជិ�ប្របជាោពិលរ�ឋដែ�លរ�ផលបះ ះពាោល់ ខ្វះៃមឹ្មសាោរដែ�ល
ពាោក់ិពិ�័ធបំផុ�គួឺរដែ�ត្រូ�ូវិបាោ�បង្ហាា ោញជាោ�បីើ�អំូន្និងពី�័៌មាាន្ន
ប្រកាាហេកិ �ូគោចុ្ចះពួិកិគោគឺអាោច្ចយល់�ិ�គោប្រប�ប្របាោស់វាោយ៉ាះ ោ�ង្ហាោយ 
ប្រសួល។ សខំាោ�់ជាោ�គោ�ះ កាោរផសពិើផាោយអាោច្ចត្រូ�ូវិបាោ�បគោ�ក��
គោដ្ឋាោយកាោរផសពិើផាោយពិ័�៌មាោ�តាោម្មរយៈបណីាោញប្របពិ័�ធ
ផសពិើផាោយស�គម្ម ដែ�លត្រូ�ូវិបាោ�គោប្រប�ប្របាោស់យ៉ាះ ោ�ទូ្ធល ំ
ទូ្ធលាោយ�ូច្ចជាោ Facebook �ិ� YouTube ។

គោ�ោលកាោរណ៍៍សគោ�េបគោ�ះផលិតគោ�ោយ៖

គោ�ោលកាោរណ៍៍សគោ�េបគោ�ះ�ោ�ទ្រ�គោ�ោយ មូ្មលន្នធិិបិើហន្នបើរច្ច�ូល។

សហកាោរណ៍៍ជាោមួួយ៖
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