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ការគ្រប់គ្រងរំរោងរបសអ់ងគការតំណាង 

 
លរចកតីលផតើម  
ការរគបរ់គងោចរំលៅលលើរកមមភាពខុរោន ៗជាលរចើនដូ្ចជាការង្ករលរៀបចំផ្ផនការដឹ្កនាំ

អភវិឌ្ឍរហគមន ៍ រ ឺ រហពន័ធ ស្តរតីលមផទះដឹ្កនារំគួសារ ទងំលនះគឺជារបលភទលនការរគបរ់គង    
ខុរៗោន  ។ ប៉ុផ្នតអនករគបរ់គងទងំលនាះរថិតកនុងផ្ដ្នរមតថកិចចរបរ់លគផាទ ល់លរៀងៗ ខលួន។ ការ

រគបរ់គងនឹងកាន ់ផ្តមានភា ពសំាញុំល ើងលៅលពលផ្ដ្លទំហំ របរ់អងគភាព /រហគមន ៍ រ ឺ
រហពន័ធ កានផ់្ត ធំល ើង ចបំាចរ់តូវមានរបពន័ធ និង រចនារមពន័ធរគបរ់គង ។ របរិនលបើរហ
គមនរ៍រឺហពន័ធមានទំហំកានផ់្ត ធំល ើង មនុរ្មាន ក ់របាកដ្ ជាពំុ ោច លធវើអវីៗរគបយ៉់ងទងំ
អរ់លនាះលទ។ កនុងករណី្លនះលគរតូវផ្បងផ្ចកជា របពន័ធ និងរចនា រមពន័ធ រគបរ់គង លដ្ើមប ីផ្ចក 
រផំ្លក ការង្ករ និងភារកិចចទទលួខុររតូវលផ្ងៗោន ។ រំោបក់ារង្កររគបរ់គងោម ន រូបមនតង្កយ 
ររួលណា ផ្ដ្លលរកាយពីលរៀនលចះលៅ ោចជំរុញលោយអនក រគបរ់គងលធវើអវីៗរតូវជានិចច ឬការរំ
លរច និងរគបរ់គងរតូវលអរហូតលនាះលទ ។ រិលបៈ លនការរគបរ់គង ទមទរលោយអនករគបរ់គង
មានជំនាញជាលរចើន ផ្ដ្លរតូវ ដឹ្ងថាជំនាញ ណាគបបយីកមកលរបើលៅកនុងកាលៈលទរៈរម
ររបណាមយួលនាះ ។ ចំនុចលនះចង ់និយយ ពី រមតថភាពិវភាគផ្រវងយល់សាថ នភាព លៅកនុង
រហគមនរ៍រឺហពន័ធនិងបរយិការលៅកនុងរហគមនរ៍រឺហពន័ធលនាះ រពមទងំ ដឹ្ងពីវធីិនិង 
បលចចកលទរលដាយ ផ្ កៗពីោន រំោបល់ឆលើយតបលៅនឹងសាថ នភាពទងំលនាះ និងលៅតាមលពល
លវោ រមររបលទៀតផង មាននយ័ថា ការរគបរ់គងមនិោចរងឹតអឹងលពកលទ និងមនិោចបតផ់្បន
លនាះផ្ដ្រ ។ ភារកិចច រគបរ់គង ោចកំណ្តប់ានថា ជាការដាកល់ចញនូវលោលលៅរមួរបរ់រហ
គមន ៍លហើយបនាទ បម់កលធវើការរំលរច ថាលតើរតូវលរបើរបារ់ធនធានមនុរ្ និងធនធានរំភារៈ
យ៉ងដូ្ចលមតច លដ្ើមបឈីានលៅដ្ល់ លោលលៅ ។  ប៉ុផ្នតវាទមទរផងផ្ដ្រនូវរមតថភាពទំនាក់
ទំនងលអ ការយល់ដឹ្ងលដាះរសាយបញ្ហា លផ្ងៗ និងការ លរបើរបារ់ ធនធាន កនុងរហគមន៍ រ ឺ
រហពន័ធលោយមានរបរិទធភាពបំផុត ។    
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១-នយិមនយ័ការរគបរ់គងគរំោង 
ជាធមមតាការរគបរ់គងគំលោងរតូវបានលគបករសាយ និងផតល់នយ័ខុរៗោន  តាមរលបៀប

លផ្ងៗោន ជា លរចើន ប៉ុផ្នតករណី្លនះការរគបរ់គង ជាដំ្លណ្ើ រការ ផ្ដ្លរហគមន៍ ររឺហពន័ធមយួ
លរបើរបារ់ លដ្ើមបដឹី្កនាកំារង្ករ របរ់ខលួនទទលួបានលជាគជយ័ និងលធវើឱ្យរបាកដ្ថារបភពធនធាន
មនុរ្ និងធនធានលផ្ងៗ លទៀតរតូវបាន លរបើរបារ់តាម រលបៀបរតឹមរតូវ មានរបរិទធភាព និង
របកបលដាយការរន្រំំលច ល ព្ ះលៅ រំលរចបាន លោលលៅរបរ់ខលួន ។   

          

ក-ការរគបរ់គងគំលោង 
ជាទូលៅកិចចការរបរ់អនករគបរ់គងគំលោង មានដូ្ចៗោន  ដូ្ចខាងលរកាមលនះ 

១-ការប៉ានរ់បមាណ្តំរូវការនិងរិទធិៈ ផ្រវងយល់ពីបញ្ហា  តំរូវការ និងរិទធិ ជាមូលដាា ន
តាមរយៈ ការរលងាតពិនិតយ ការរំភារន ៍ការលធវើវាយតំលលលដាយមានការចូលរមួ  រកឺាររសាវ 
រជាវឯកសារផ្ដ្លមានរសាប។់ 

២- ការលធវើផ្ផនការៈ លរៀបចំគំលោងការ  រះិរកយុទធសាស្តរត វធីិសាស្តរត រកមមភាពផ្ដ្លលអ  
បំផុត និងធនធាន លដ្ើមបលីដាះរសាយបញ្ហា ខាងលលើ លរៀបចំរំលណ្ើ រំុ លដ្ើមបផី្រវងរក ធនធាន 
ជំនយួថវកិា។  

        ៣ -ការអនុវតតគំលោងការៈ ការចតផ់្ចងការង្ករបុគគលិក ថវកិា រំភារៈ លោលការណ៍្ គំរូ
របាយការណ៍្ ការលរជើរលរ ើរអនកអនុវតត លផទរភារកិចច និងដឹ្កនា ំការអនុវតតផ្ផនការ។ លពលអនុវតត

ជបួបញ្ហា  រតូវលដាះរសាយនិងលធវើ ការរំលរចចិតតយ៉ងដូ្ចលមតច ?  

 ៤-ការរតួតពិនិតយ និងវាយតំលលៈ រតួតពិនិតយការអនុវតតការង្កររបរ់ បុគគលិក ការលរបើ 
របារ់ទទលួធនធាន ទទលួរំណូ្មពការ ការផតល់ពតម៌ានរតលបរ់បរ់អនកអនុវតត លដ្ើមប ីមាន
វធិានការផ្កផ្របលដ្ើមបលីោយមានការរកីចំលរ ើន។ ការវាយតំលលលរចើនលធវើលៅពាក ់កណាត ល លពលលន
ការអនុវតតន ៍និងលៅលពលបញ្ចប ់លដ្ើមបលីធវើការលរបៀបលធលបៀលទធផល លនការ អនុវតត លៅនឹង
ផ្ផនការ និងដ្កររងបទពិលសាធនរំ៍ោបក់ារអនុវតតនគំ៍លោង លរកាយៗលទៀត។ លពល បញ្ចបគំ់
លោងរតូវររលរររបាយការណ៍្ោយការណ៍្ជូនអនកផ្ដ្ល ពាកព់ន័ធដូ្ចជា របធានអងគភាព និង
មាច រ់មូលជំនយួ។ 
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វដ្តលនគំលោង 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ការប៉ានរ់បមាណ្តំរូវការ 

 

ការលធវើផ្ផនការ 

ការអនុវតតផ្ផនការ ការរតួពិនិតយ 

ការវាយតំលល 

ការលធវើផ្ផនការលដាយមាន 
ការចូលរមួ 
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២-ការរ្វើផផនការគរំោង 
ការលធវើផ្ផនការគំលោង ជាការកំណ្តនូ់វបុពវលហតុលនការចបល់ផតើម ការធានានិរនតភាព /រកមមភាព 
និងការ បញ្ចប ់នូវគំលោងកមមវធីិ ។ លដ្ើមបលីធវើផ្ផនការគំលោង អនកលធវើផ្ផនការរតូវគិត លៅលលើ ៖ 

ក-ទរ្នៈវរ័ិយ  
 ការលធវើផ្ផនការចបល់ផតើមលចញពីទរ្នៈវរ័ិយ។ ឃ្លល ផ្ដ្លបរយិយពីទរ្នៈរតូវផ្តខលី 
ង្កយយល់ និង មាននយ័រគបរ់ោន ់។ 

ខ-លបរកមម 
 លបរកមមលបរ់កមមរបរ់គំលោងកមមវធីិ ឬអងគការមយួរតូវលឆលើយតបនឹងរំនរួដូ្ចខាង
លរកាម ៖  
លតើលយើងរតូវលធវើអវីខលះលដ្ើមបលីោយលឆលើយតបលៅនឹងទរ្នៈរបរ់លយើង ។ 
គ-លោលលៅ 

លោលលៅជាឃ្លល ររលររសាមញ្ញ  ង្កយយល់ផ្ដ្លបង្កា ញអំពីលកខណ្ៈឫចរកិរបរ់ 
គំលោងឫអងគការចងអ់នុវតតនិងរលរមចលោយបាន។ 
ឃ-កំណ្តល់ោលបំណ្ង 

លោលបំណ្ងគឺជាលកខណ្ៈវនិិចជយ័លៅលលើការអនុវតតរបរ់គំលោង ឬអងគការ លដ្ើមបរំីរនិង
វារ់ផ្វង លលើការ លរបើរបារ់ធនធាន។ 
ង-យុទធសាស្តរត 

ជាការគិតទុកនូវមលធោបាយ តាមរយៈការលរបើរបារ់នូវធនធាន លដ្ើមបរំីលរចនូវលោល
បំណ្ង។ យុទធសាស្តរត កជ៏ាផ្ផនការរកមមភាពរំោបប់លងាើតទិរលៅ រំរបរំរលួនូវការលរបើ
របារ់ធនធាន ការផតល់ ការង្ករ តាមរយៈគំលោងកមមវធីិ ការលរៀបចំលោលនលយបាយ បទដាា
ន៘ 
ច-ដំ្លណ្ើ រការលធវើផ្ផនការគំលោងកមមវធីិ 

លដ្ើមបលីធវើផ្ផនការមយួលោយលអ ទមទរលោយមានការគិតរីុជំលៅលៅលលើយុទធសាស្តរតរំ
ោបអ់នុវតត និងដំ្លណ្ើ រ ការ អនុវតតលនកមមវធីិទងំមូល។ ចំនុចពិចរណាលៅលពលលធវើផ្ផនការគំ
លោងកមមវធីិៈ 

 

រំនិតទូរៅទាក់ទងការរធវើផផនការរំរោង 
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- រិការីុជំលៅលៅលលើលោលបំណ្ងលនកមមវធីិ ផ្ដ្លផតល់នូវពតម៌ានជាមូលដាា ន រំោប់
លធវើការរំលរច ចិតត លលើការលធវើផ្ផនការគំលោងកមមវធីិ។ 

- គិតលលើគុណ្តំលលលនការប៉ានស់ាម នតាមរយៈការរួររំនរួទិនននយ័លដ្ើម ការផតួចលផតើម
នូវយុទធសាស្តរត គំលោងកមមវធីិ លដ្ើមបសីាកលបងលមើលរុពលភាព និង ផលបះ៉ពាល់របរ់
គំលោងកមមវធីិ ។ 

 - គិតលលើថាលតើ គំលោងគរួចបល់ផតើមកផ្នលងណា ? លហើយលតើចបល់ផតើមយ៉ងដូ្ចលមតច ? 

 - បង្កា ញពីលទធភាពលលើការរបលមើលលមើល ពិឱ្ការរបរ់គំលោងឱ្យបានលរចើនលដ្ើមបផី្រវង
យល់ពី រលបៀប បញ្ចូ លោន នូវអវីៗកនុងវដ្តលនគំលោងកមមវធីិ។ 
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ជំហានននការរ្វើផផនការ 

 ការរតួតពិនិតយ-វាយតំលល 
  នរណាទទលួខុររតូវ 
  លធវើលៅលពលណា 

 លធវើការរតួតពិនិតយ 
                                                            វាយតំលល                                                                    

 លធវើលដាយរលបៀបណា

                                     ផ្ផនការរកមមភាព                   

           
        លរៀបោបពី់ភារកិចច  
        នរណាជាអនកលធវើ                
        លធវើលៅលពលណា               
        លធវើលដាយរលបៀបណា 

                          លោលបំណ្ង             ធនធានផ្ដ្លរតូវការ 

    ចារ់ោរ់/ចំ 
    ផ្ដ្លោចវារ់ផ្វងបាន 

                              ផ្ដ្លោចរំលរចបាន 
                              ពិតរបាកដ្ោចលធវើបាន 
                              កំណ្តល់ពលលវោ 

        ការរសាវរជាវ                                  
         ការរបមូលពតម៌ាន 
 ការវភិាគពតម៌ាន 

  ការកំនតប់ញ្ហា  
  ការរកមូលលហតុលនបញ្ហា  
  ការរកដំ្លណាះរសាយ 
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៣-ការរ្វើផផនការសកមមភាព 
ការលធវើផ្ផនការរកមមភាពមានបញ្ចូ លលំអិតលៅកនុងបទដាា នការង្ករ រំោបគំ់លោងកមមវ ិ

ធី។ ជំហាន ដំ្បូងលនការបលងាើតផ្ផនការលំអិត គឺការកំណ្តល់ោយបានចារ់នូវរកមមភាពណា
ផ្ដ្លអនករតូវលធវើ លដ្ើមប ីរំលរចនូវលោលបំណ្ងរបរ់កមមវធីិ។ ទនទឹមលនាះលគករ៏តូវគិតដ្ល់រនទរ្
នល៍លើការតាមដាន ពីភាពរកីចំលរ ើននូវ ោល់រកមមភាពនីមយួៗលហើយរតូវវារ់ផ្វងយ៉ងដូ្ចលមតច ? 

រកមមភាពជាអវ?ី រកមមភាពជាជំហានតូចៗ ផ្ដ្លជយួ លយើងលោយរំលរចបាន
លជាគជយ័នូវ លោលបំណ្ង។ 
ជំហានលនការលធវើផ្ផនការរកមមភាព 
ជំហានទី ១  កំណ្តធ់នធានៈ 

រំលរចថាលតើធនធានអវីខលះផ្ដ្លលយើងរតូវការ? ឧទហរណ៍្ៈ ឧបករណ៍្ រំភារៈ  បុគគលិ

ក៘ លធវើបញ្ជ ីនូវធនធាន អវីខលះផ្ដ្លអនករតូវការ (លលើកផ្លងថវកិាលចញផ្ដ្លលយើង

រតូវលធវើ លៅកនុងផ្ផនការ ថវកិា )។ 

 
ជំហានទី ២  កំណ្តល់ពលលវោលោយចារ់លលើរកមមភាពនីមយួ :ៗ 

លតើរកមមភាពនីមយួៗរតូវការលពលលវោប៉ុនាម ន? ប៉ុផ្នតកំុទនោ់លរំលរចថាលតើ
រកមមភាពលនាះ ចបល់ផតើមលពលណា និង បញ្ចបល់ៅលពលណា។ មានរកមមភាពខលះ
ទមទររយៈលពលផ្វងមុនលពល បង្កា ញលោយលឃើញលទធផល។ 

 
ជំហានទី ៣ លរៀបរកមមភាពតាមលំដាបលំ់លដាយៈ 
លយើងរតូវលធវើការរំលរចថាលតើលយើងលរៀបរកមមភាពតូចៗតាមលំដាបលំ់លដាយយ៉ងដូ្ច

លមតច? រកមមភាពណាលៅមុនលគ លហើយរកមមភាពណាលៅបនាទ ប់ ? វធីិមយួលទៀតគឺ 
រតូវចំណាតថ់ាន ក ់រកមមភាពជាបីរកុម មានដូ្ចជាៈ ដំ្ណាកក់ាលលរៀបចំ  ការអនុវតតន ៍
និង ការតាមដាន ។ 
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ជំហានទី ៤  អនកទទួលខុររតូវ / អនករគបរ់គងៈ 
លយើងរតូវលធវើការរំលរចថាលតើនណា ជាអនកទទលួខុររតូវលលើរកមមភាពទងំមូល លនះ
មនិផ្មនមាន នយ័ថា មនុរ្មាន កល់នះោចលធវើការទងំអរ់លនាះលទ    ប៉ុផ្នតោតជ់ាអនក
ទទលួខុររតូវថា ការង្ករ ទងំអរ់លនះរតូវបានលគអនុវតតនត៍ាមផ្ផនការ ។ 

 
ជំហានទី ៥ ការលធវើតាោងលពលលវោ: 
ការបលងាើតតាោងលពលលវោជាកិចចការចុងលរកាយលគបងអរ់។កនងុតាោងលនះលគបញ្ចូ ល
ទងំ រកមមភាព លពលលវោ  អនកទទលួខុររតូវ  ធនធានរតូវលរបើ  លទធផលរងឃមឹទុក 
មលធោបាយ វារ់ផ្វង ។  ទនទឹមលនាះតាោងកជ៏យួ លោយ ដឹ្ងថា លតើមានរកមមភាពណា
ខលះ លហើយចប ់លផតើមពីលពលណា និង បញ្ចបល់ៅលពលណា ។ 

 
ទំរងផ់្ផនការរកមមភាព 

 

កំណ្ត់
រកមមភាព
គលរមាង 

រុចចន 

ករ 
មលធោបាយ
វារ់ផ្វង 

លពលលវោ (ផ្ខ) ធនធាន
ផ្ដ្លរតូវ
លរបើ 

អនកទទលួ
ខុររតូវ   1

  

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  
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ទំរងផ់្ផនការថវកិារ 
 

ផ្ផនក ថវកិារ   ចំននួ   
ដ្ង 

ររុបថវកិា លពលលវោ (ផ្ខ)ចំណាយ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  

ក ផ្ផនករកមមភាព               
   

              
  

              
  

              
  

              
 ររុប               
ខ  ផ្ផនកបុគគលិក               
                
                
                
                
 ររុប               
គ ផ្ផនករដ្ាបាល               

                
                
                
                

 
ររបុរមួ 
 (ក+ខ+គ) 
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៤-ការររួរពិនរិយ 
និយមនយ័ ៖  ការរតួតពិនិតយគឺជាៈ 

 -ការពិនិតយលមើលគំលោង ថាលតើវារតូវបានអនុវតតលៅតាមផ្ផនការ លពលលវោផ្ដ្លបាន
លរោង ទុក។  លតើការលរបើរបារ់ធនធានរបកបលដាយរបរិទធិភាពតាមគំលោង
ផ្ផនការផ្ដ្រឬលទ។ 

-ការពិនិតយលទៀងទត ់និង ជាបនតបនាទ បនូ់វរកមមភាពចបត់ាងំពីការលផតើមលនគំលោង។ 
  សាររំខាន ់៖ 
           សាររបលយជនល៍នការរតួតពិនិតយគំលោងគឺ ៖ 

 -លដ្ើមបដឹី្ងពីដំ្លណ្ើ រលនគំលោងផ្ដ្លោចផ្កតំរូវបានយ៉ង្បរ់ហ័រនូវបញ្ហា ណាមយួ 

 - លដ្ើមបដឹី្ងពីដំ្លណ្ើ ររកីចំលរ ើន    បញ្ហា  និង ឧបរគគផ្ដ្លលកើតមានល ើងពីគំលោង និង
របរិទធិភាព លនការលរបើរបារ់ធនធានរំោបក់ារអនុវតតនគំ៍លោង         

 - រំោបល់ធវើជាទិនននយ័លដ្ើមកនុងការវាយតំលលគំលោង។ 

 លតើអនកណានឹងលធវើការរតួតពិនិតយ ? 

១-អនករគបរ់គងគំលោងកមមវធីិ 

២-បុគគលិកគំលោង 

៣-រកុមលោលលៅ 

៤-អនកឧបតថមភ 

 វធីិរតួតពិនិតយ ៖ លតើរតូវរតួតពិនិតយយ៉ងដូ្ចលមតច ? 

-ការចុះវាល 

-ការរបជំុ    រិកាខ សាោ 

-របាយការណ៍្ 

-ការរំភារន ៍  ការរនទនា 

- ការអលងាត 

 

ការគ្តួតពិនិតយ 
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 របលភទលនការរតួតពិនិតយ ៖ 

-ការរគបរ់គង 

-ថវកិា 

-ការលធវើផ្ផនការ (លទធផលលនរកមមភាពធនធានបញ្ចូ លលនគំលោង     ភាពរកីចំ

លរ ើនលនគំលោង លដាយផ្ផអកលលើ លោលបំនងលនគំលោង )  ។ 
 ជំហ៊ានលនការរតួតពិនិតយ ៖ 

-ការលរៀបចំផ្ផនការតតួពិនិតយ 

-ការលរៀបចំឧបករណ៍្ការរតួតពិនិតយ 

-ការរបមូលពត៌មាន 

-ការវភិាគនិងរតួតពិនិតយ 

-ការររលរររបាយការណ៍្និងការលរបើរបារ់ 

 
ទំរងរំ់ោបក់ាររតួតពិនិតយ 

 

គំលោង :អងគការតំណាងជនពិការលខរត………... 
អវីផ្ដ្លរតូវពិនិតយៈ ការរបមូលទិនននយ័ជនពិការ 
រុចចនករ រកឺតាត វារ់ផ្វងៈ ទិនននយ័ជនពិការលនរកុមជយួ ខលួនឯង ន្ ២ំ០១៣ 
ទិនននយ័លដ្ើមៈ ទិនននយ័ជនពិការលនរកុមជយួ ួខលួនឯង ន្ ២ំ០១២ 

កផ្នលងទទលួពត៌មានៈ ការយិល័យអងគការតំណាងជនពិការលខរត……... 
លពលលវោ 
ពិនិតយ 

លទធផល 
លរោងទុក 

លទធផល 
ជាកផ់្រតង 

ការវភិាគលលើការ
ផ្របរបួល 

ការផ្កតរមូវ 

១៥ រីហា
២០១៣ 

ទិនននយ័ជនពិការ 
រតូវបំលពញលហើយ
កនុងផ្ខតុោ
២០១៣ 

ទិនននយ័ជនពិការ
បំលពញរចួោល់ 

- លហើយ៥ឃុំ 
 

ទិនននយ័ជនពិការ
មនិទនបំ់លពញ
លហើយ 

 - ខវះ៤ឃុំ 

- របលភទពិការ 

- ទិនននយ័ជនពិការរតូវ
បញ្ហជ ករ់បលភទពិការ 
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៥-ការវាយរនំល 
និយមនយ័ ៖ ការវាយតំលល គឺជាការវារ់ផ្វងនូវលទធផលផ្ដ្លរំលរច បានលនគំលោងកមមវធីិ 

លដាយ លរបៀបលធៀបលៅ នឹងលោលបំណ្ង  និង រនទរ្ន/៍រុចចនករ រកឺតាត វារ់ផ្វង ផ្ដ្លបាន
កំណ្ត។់ 
  សាររំខានល់នការវាយតំលល ៖ 

១-លដ្ើមបដឹី្ងពីកំរតិលនភាពលជឿនលលឿន និង ភាពលជាគជយ័លនគំលោង។ លតើលោល

បំណ្ងផ្ដ្លបានកំណ្ត ់   ោចទទលួបានផ្ដ្រឬលទ ? 

២-លដ្ើមបដឹី្ងពីភាពខាល ងំ    លខាយរំោបអ់នុវតតបនត និងលធវើការផ្កផ្របកនុងគំលោងថមី។ 

 
ជំហ៊ានលនការវាយតំលល ៖ 

-ការលរៀបចំផ្ផនការវាយតំលល 

-ការលរៀបចំឧបករណ៍្ការវាយតំលល 

-ការរបមូលពត៌មាន 

-ការវភិាគនិងវាយតំលល 

-ការររលរររបាយការណ៍្និងការលរបើរបារ់ 

 
រំណួ្ររំោបពិ់ចរណាលរៀបចំការវាយតំលលគំលោង ៖ 

១- លតើអនកណាគរួផ្តវាយតំលលលលើគំលោងផ្ផនការ ? 

២- លតើវាយតំលលលៅលលើអវី ? 

៣- លហតុអវីបានជារតូវលធវើការវាយតំលល ? 

៤- លតើគំលោងផ្ផនការរតូវលធវើការវាយតំលលលៅលពលណា ? 

៥- លតើគំលោងផ្ផនការនឹងរតូវលធវើការវាយតំលលតាមរលបៀបណា ? 

 

ការវាយតំលល 
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ភាពខសុគ្នា រវាងការររួរពិនរិយនងិការវាយរនមល 
 
ចំណុ្ចរំខានរ់តូវអនុវតត ការរតួតពិនិតយ ការវាយតលមល 

១.លតើរតូវលធវើលៅលពលណា? លធវើជាលរៀងោល់លថង (បនត

បនាទ ប)់ 

លធវើលៅពាកក់ណ្ត លគំលោងនិងបញ្ចបគំ់
លោង 

២.លតើពត័មានអវីខលះផ្ដ្លរតូវ

របមូល? 

លទធផលរយៈលពលខលី លទធផលរយៈលពលមធយម និងផ្វង 

៣.លធវើកនុងលោលបំណ្ងអវី? លតើរកមមភាពផ្ដ្លបានអនុ
វតតររបតាមផ្ផនការឬអត ់

លតើវាបានលឆលើយតបលៅនឹងលោលលៅ

លោលបំណ្ងឬលទ? 

៤.លតើអនកណារតូវលធវើ? បុគគលិកកមមវធីិ គណ្ៈកមមការ 
ោជញធរ 

រកុមខាងកនុងនិងខាងលរៅ 

៥.លតើលទធផលអនុវតតយ៉ង

លមច៉? 

លដ្ើមបបីលងាើនគុណ្ភាពរបរិទធិ
ភាពតំរងទិ់រផ្ករំរលួផ្ផន
ការ។ 
រំោបល់ធវើជាទិនននយ័កនុងការ
វាយតំលលគំលោង។ 

លដ្ើមបវីាយតលមលលៅលលើឥទធិពលមាន
លៅលលើអនកទទលួផល។ 
លដ្ើមបផីតល់ជាបទដាា ននិងអនុសារន៍
ដ្ល់ការលធវើផ្ផនការបនាទ ប ់
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ផលតិរោយ   គគំ្ទថវិការោយ 

   
 
 
 
 
 

រការិទធលិដាយ អ.ព.ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


