
 

  

 

ការស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ 

ការគ្របគ់្រងរដ្ឋបាលថ្នា កក់្គ្កាមជាតិក្ៅគ្បក្េសថៃ
គ្តូវបានកំណតក់្ៅកាុងរដ្ឋធមមនុញ្ញឆ្ា ១ំ៩៩៧ ដដ្ល 
ដែងថ្ន “រដ្ឋគ្តូវក្ធវើវមិជ្ឈការ ក្ដ្ើមបបីក្ងកើតឱ្យមានការពឹង 
ដអែកក្លើខ្លួនឯង និងការក្បេជាា ែិតេក្ោយខ្លួនឯង 
ែំក្ ោះកិែចការថ្នា កមូ់លោឋ ន គ្ពមទងំបក្ងកើតរដ្ឋបាល 
ថ្នា កក់្ខ្តេ ឬក្លើថ្នា កក់្ខ្តេ ក្ដ្ើមបគីគំ្េឱ្យបានហ្មតែ់ត ់
និងក្សមើភាពគា ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ឋកិែចមូលោឋ ន 
អលគ្បក្ោជ្នស៍ាធារណៈ ក្ហ្ោឋ រែនាសមពន័ធសំខាន់ៗ  
និងគ្បពន័ធពត័ម៌ានមូលោឋ នក្ៅេូទងំគ្បក្េស ក្ដ្ើមប ី
ក្្លើយតបែំក្ ោះក្សែកេីគ្តូវការមូលោឋ ន”។ កាុងនយ័ក្នោះ 
រដ្ឋគ្តូវក្តេ តការយកែិតេេុកោកក់្លើការក្អេរអំណាែ 
ក្ៅឱ្យរដ្ឋបាលមូលោឋ ន ក្ោយអេល់សិេធិអំណាែ 
កាុងការសក្គ្មែែិតេអំពីសកមមភាពក្ៅមូលោឋ នមាន 
ដូ្ែជា សកមមភាពក្សដ្ឋកិែច ឬសកមមភាព កព់ន័ធ 
អលគ្បក្ោជ្នស៍ាធារណៈដ្ថេក្េៀត។ ក្ោងតាម 
រដ្ឋធមមនុញ្ញ ក្នោះ រដ្ឋបាលមូលោឋ ននីមយួៗអាែកាល យជា 
អងគភាពដដ្លេេួលខុ្សគ្តូវការងារធំៗអាគ្ស័យ
ក្ៅតាមសកាេ នុពល និងក្គលបំណងរបស់ខ្លួន 
គ្ពមទងំតគ្មូវការរបស់គ្បជាពលរដ្ឋក្ៅមូលោឋ ន។ 
េនេឹមក្នោះ រដ្ឋធមមនុញ្ញ ថនគ្ពោះរាជាណាែគ្កថៃ កប៏ាន 

កំណត់អងដដ្រ អំពីក្គលការណ៍សំខាន់ៗកាុងការ 
គ្របគ់្រងរដ្ឋបាលថ្នា កក់្គ្កាមជាតិដូ្ែខាងក្គ្កាម៖ 

 ការអនុម័តែាប់សេី ពីក្គលការណ៍ក្សរភីាព 
(ែាប់ក្នោះមានសារៈសំខាន់សគ្មាប់រដ្ឋបាល 
មូលោឋ ន កព់ន័ធនឹងសវ័យភាពក្គលនក្ោបាយ 
ការគ្រប់គ្រងបុរគលិក ការេេួលខុ្សគ្តូវសិេធិ 
អំណាែ គ្ពមទងំការគ្របគ់្រងសារក្ពើពនធ និង 
ហ្ិរញ្ញ វតថុ) 

 រែនាសមពន័ធរបស់រដ្ឋបាលមូលោឋ នដដ្លគ្តូវមាន
គ្កុមគ្បឹកាមូលោឋ ន និងមន្រនេីរដ្ឋបាលមូលោឋ ន 

 ការអេល់សិេធិអំណាែដ្ល់រដ្ឋបាលមូលោឋ នដដ្ល 
ក្តេ តក្ៅក្លើការដបងដែកអំណាែ ក្ោយការ 
កំណត់នូវសិេធិ និងភារកិែចគ្រប់គ្រងមូលោឋ ន 
រមួមានភារកិែចអភិវឌ្ឍន៍ និងភារកិែចដៃរកា 
រុណភាពបរសិាថ ន 

 ការបក្ងកើតគ្បភពែំណូលរបស់រដ្ឋបាលមូលោឋ ន 
 គ្តូវមានគ្បធានគ្បតិបតេិរដ្ឋបាលមូលោឋ ន និង 
រណៈគ្របគ់្រងបុរគលិក ក្ដ្ើមបកំីណតប់េោឋ ន
គ្របគ់្រងបុរគលិកក្ៅថ្នា កមូ់លោឋ ន 

 ការគ្របគ់្រងមូលោឋ នតគ្មូវឱ្យេេលួខុ្សគ្តូវខាង
ការគ្របគ់្រងក្ៅក្លើរដ្ឋបាលមូលោឋ នតាមការ 
ចបំាែ ់

 ការែូលរមួរបស់គ្បជាពលរដ្ឋក្ៅកាុងអភបិាល
កិែចមូលោឋ ន អេល់ឱ្កាសឱ្យអាកក្បាោះក្ឆ្ា តក្ៅ 
មូលោឋ នក្គ្ជ្ើសក្រ ើស ឬដ្កមន្រនេីរដ្ឋបាលមូលោឋ ន 
ឬគ្កុមគ្បឹកាមូលោឋ ន 
ជារមួការក្ធវើវមិជ្ឈការរដ្ឋបាលមូលោឋ នរឺ ក្ដ្ើមប  ី

ក្អេរក្បសកកមមខាងការអេល់ក្សវាសាធារណៈក្ៅឱ្យ
រដ្ឋបាលមូលោឋ ន។ 
រចនាសម្ព័ន្ធនន្រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោម្ជាតិ  
ការគ្របគ់្រងរដ្ឋបាលថ្នា កក់្គ្កាមជាតិក្ៅគ្បក្េសថៃ 

ក្ធវើក្ ើងតាមរយៈគ្បពន័ធក្េវ(Dual System)រឺគ្បពន័ធ
រដ្ឋបាលមូលោឋ ន និងគ្បពន័ធសវ័យភាពមូលោឋ ន។ 
គ្បពន័ធរដ្ឋបាលមូលោឋ ន ជាគ្បពន័ធដបបវសិហ្មជ្ឈការ 
រមួមាន ក្ខ្តេ គ្សុក ឃុំ និងភូម ិក្ហ្ើយអភបិាលក្ខ្តេ  
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គ្តូវបានដតងតាំងក្ោយថ្នា ក់ជាតិ ែំដណកគ្បព័នធ 
សវ័យភាពមូលោឋ ន ជាគ្បព័នធដបបវមិជ្ឈការមាន 
គ្កុមគ្បឹកាជាតំណាងដដ្លក្កើតក្ ើងពីការក្បាោះក្ឆ្ា ត 
ក្ហ្ើយដែកក្ែញជា៥គ្បក្ភេ កាុងក្នាោះរមួមានអាជាា ធរ 
សវ័យភាពមូលោឋ នធមមតាែំននួបី រឺអងគភាពរដ្ឋបាល
ក្ខ្តេ(Provincial Administration Organization) 
គ្កុង(Municipalities) និងអងគភាពរដ្ឋបាលឃុំ(Tambon 
Administration Organization)។ ែំដណកពីរគ្បក្ភេ 
ក្េៀត រឺជាអាជាា ធរសវ័យភាពមូលោឋ នពិក្សសដដ្លរមួ 
មានរដ្ឋបាលគ្កុងបាងកក (Bangkok Metropolitan 
Administration) និង គ្កុងបា៉ា តាោ៉ា (City of Pattaya)។ 

ក្ៅគ្របក់្ខ្តេមានអងគភាពរដ្ឋបាលក្ខ្តេ ក្ៅថ្នា ក ់
គ្សុកមានគ្កុង និងក្ៅថ្នា កឃុ់ំមានអងគភាពរដ្ឋបាលឃុំ
ដដ្លរិតគ្តឹមថៃៃេី៣០ ដខ្មៃុិនា ឆ្ា ២ំ០១១ អាជាា ធរ 
សវ័យភាពមូលោឋ នទំងអស់មានសរុប ៧.៨៥៣ 
ដដ្លដបងដែកដូ្ែខាងក្គ្កាម៖ 

អងគភាពរដ្ឋបាលក្ខ្តេ(PAO) ៧៦ 

គ្កុង(Municipalities) ២២៦៦ 
-  City Municipalities ២៩ 

-  Town Municipalities ១៦៧ 

-  Sub-district Municipalities ២.០៧០ 

អងគភាពរដ្ឋបាលថ្នា កឃុ់ំ(TAO) ៥.៥០៩ 

រដ្ឋបាលគ្កុងបាងកក  ១ 

រដ្ឋបាលគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា  ១ 

សរបុ ៧.៨៥៣ 

ខាងក្គ្កាមក្នោះរឺជាដ្ាគ្កាមដដ្លបងាា ញអំពី
េំនាក់េំនងថនការគ្តួតពិនិតយអាជាា ធរមូលោឋ ន 
ក្ោយគ្កសួងមហាថអេ៖ 
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តួនាទី ភារកិចចនន្រដ្ឋបាលសវយ័ភាពម្ូលដ្ឋឋ ន្ 
 តនួាេី និងសិេធិអំណាែរបស់អងគភាពរដ្ឋបាលក្ខ្តេ 

គ្កុង និងអងគភាពរដ្ឋបាលឃុំ គ្តូវបានកំណតោ់៉ា ងែាស់ 
ក្ៅកាុងែាប់សេី ពីអងគភាពរដ្ឋបាលក្ខ្តេ ែាប់សេី ពី 
គ្កុង និងែាប់សេី ពីអងគភាពរដ្ឋបាលឃុំ។ ែំដណក 
ការអនុវតេតួនាេី និងសិេធិអំណាែទងំក្នោះគ្តូវសថិត 
ក្ៅក្គ្កាមការគ្តួតពិនិតយពីអភបិាលក្ខ្តេ ក្ដ្ើមបធីានាថ្ន
ការអនុវតេទំងក្នាោះក្ធវើ ក្ ើងគ្សបតាមែាប់ និង 
លិខិ្តបេោឋ នរតិយុតេនានា។ ក្ោយដ កែំក្ ោះ 
េីគ្កុងបាងកក និងបា៉ា តាោ៉ា ដដ្លជាអាជាា ធរសវ័យភាព 
មូលោឋ នពិក្សសអាែក្សាើសំុៃវកិាពីរោឋ ភបិាលតេ ល់ 
និងគ្តូវសថិតក្ៅក្គ្កាមការគ្តួតពិនិតយក្ោយតេ ល់ពី

រដ្ឋមន្រនេីគ្កសួងមហាថអេ។ 
អងគភាពរដ្ឋបាលក្ខ្តេ 
( PAO : Provincial Administration Organization) 

PAO មានតួនាេីសំខាន់ដូ្ែខាងក្គ្កាម៖ 
- អនុមត័ដី្កាក្ខ្តេ 
- ក្រៀបែំដអនការអភវិឌ្ឍនក៍្ខ្តេ 
- គគំ្េ និងវភិាជ្នៃ៍វកិារបស់PAO ក្ៅឱ្យគ្កុង 
និងTAOក្ៅកាុងក្ខ្តេ 

- រកាការ រ និងក្លើកកមពស់សិលបៈ រតិបណឌិ ត 
មូលោឋ ន និងវបបធមក៌្ៅមូលោឋ ន។ 

រែនាសមពន័ធគ្របគ់្រងរបស់អងគភាពរដ្ឋបាលក្ខ្តេ
គ្តូវបានកំណតដូ់្ែខាងក្គ្កាម៖ 

 
អភបិាលក្ខ្តេដដ្លគ្តូវបានដតងតាងំក្ោយថ្នា កជ់ាតិ 

កក៏្ដ្ើរតួនាេីជាគ្បធានគ្បតិបតេិថន អងគភាពរដ្ឋបាល
មូលោឋ នអងដដ្រ។ ក្លើសពីក្នោះក្េៀត អភបិាលក្ខ្តេ 
រមួជាមយួរដ្ឋមន្រនេីគ្កសួងមហាថអេមានសិេធិកាុងការអេល់

អនុក្ោមភាពក្លើដអនការៃវកិាគ្បចឆំ្ា  ំការបក្ណេ ញ 
គ្បធាននិងសមាជិ្កគ្កុមគ្បឹកា ក៏ដូ្ែជាសិេធិកាុង 
ការរោំយគ្កុមគ្បឹកាថនអាជាា ធរមូលោឋ នអងដដ្រ។ 
 

53



 

  

 

ការស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ 

គ្កងុ(Municipality)  
គ្កុងរឺជាអងគភាពសវ័យគ្រប់គ្រងមូលោឋ នដដ្ល 

ដែកក្ែញជាបីគ្បក្ភេរឺ គ្កុងដដ្លមានគ្បជាជ្នោ៉ា ង 
តិែ៥០.០០០នាកក់្ៅថ្ន City Municipalities គ្កុង 
ដដ្លមានគ្បជាជ្នោ៉ា ងតិែ១០.០០០នាកក់្ៅថ្ន Town 
Municipalities និងគ្កុងតូែៗក្ៅថ្ន Sub-district 
Municipalities។ 
សិេធិអំណាែ និងមុខ្ងាររបស់គ្កុងទងំបីគ្បក្ភេ 

ក្នោះបានកំណតោ់៉ា ងែាស់ោស់ក្ៅកាុងែាបស់េីពី

គ្កុង និងលិខិ្តបេោឋ ននានា។ មុខ្ងាររបស់គ្កុង 
មាន២គ្បក្ភេរឺ មុខ្ងារជាកាតពវកិែច(Compulsory 
Duties) ដដ្លគ្កុងគ្តូវដតអនុវតេ និងមុខ្ងារជា 
ជ្ក្គ្មើស(Opt iona l  Du t ies )  ដដ្លគ្កុងគ្តូ វ  
ក្គ្ជ្ើសក្រ ើសក្ដ្ើមបអីនុវតេដអែកក្ៅតាមលេធភាពថន
ធនធានដដ្លមាន។  
ខាងក្គ្កាមក្នោះជាមុខ្ងារទំង២គ្បក្ភេក្ៅតាម

គ្បក្ភេគ្កុងនីមយួៗ៖

មុខ្ងារជាកាតពវកិែចសគ្មាប ់Municipalities Subdistrict Town City 

១ ការដៃរកាសនេិភាព និងសណាេ បធ់ាា បជូ់្នគ្បជាពលរដ្ឋមូលោឋ ន    
២ ការអគតអ់គង ់និងដៃរកា អលូវ និងគ្បឡាយ    
៣ ការសមាែ តៃាល់ អលូវក្ដ្ើរ េីកដនលងសាធារណៈ និងការក្ចលសំរាម និងការបងាូរេឹកលូ      
៤ ការការ រ និងគ្របគ់្រងជ្ំងឺ្លង    
៥ ការអគតអ់គងឧ់បករណ៍ពនលតអ់រគីភយ័    
៦ ការអបរ់ ំនិងការបណេុ ោះបណាេ លដ្ល់គ្បជាពលរដ្ឋ    
៧ ការក្លើកកមពស់កិែចអភវិឌ្ឍន្រសេី កុមារ យុវជ្ន មនុសសចស់ និងជ្នពិការ    
៨ ការអភរិកសសិលបៈ គ្បថពណី រតិបណឌិ តក្ៅមូលោឋ ន និងវបបធម ៌    
៩ ក្សវាដ្ថេក្េៀតដដ្លគ្តូវបានកំណតក់្ោយែាប់ថ្នជាកាតពវកិែចរបស់ Municipalities    
១០ ការអគតអ់គងេ់ឹកសាែ ត -   
១១ ការអេល់េីសតេឃាត -   
១២ ការអេល់និងដៃរកាេីកដនលងសគ្មាបអ់ាកជ្ំងឺ និងអាករបសួ -   
១៣ ការអេល់ និងការដៃរកាគ្បពន័ធេឹកលូ -   
១៤ ការអេល់ និងការដៃរកាបងគន ់ -   
១៥ ការអេល់ និងការដៃរកាអរគិសនី និងក្ភលើងបំភលតឺាមអលូវ -   
១៦ ការអេល់ និងដៃរកាកដនលងបញ្ច ំ ឬ េីកដនលងអេល់ឥណទនកាុងតំបន ់ -   
១៧ ការអេល់ និងការដៃរកា សុខុ្មាលភាពមាតា និងកុមារ - -  
១៨ សកមមភាពដ្ថេក្េៀតដដ្លចបំាែស់គ្មាបសុ់ខ្ភាពសាធារណៈ - -  

១៩ 
ការគ្របគ់្រងអនាមយ័ និងសុខ្ភាពក្ៅហាងលកេ់ំនិញ(ក្គ្រឿងក្េស) 
េីកដនលងកមានេ និងកដនលង ណិជ្ជកមមដ្ថេក្េៀត 

- -  

២០ 
ការគ្របគ់្រង កព់ន័ធនឹងការក្ធវើឱ្យគ្បក្សើរក្ ើងនូវកដនលងរស់ក្ៅរបស់គ្បជាពលរដ្ឋ 
និងជ្នដដ្លមានជ្ំងឺធាល កេ់ឹកែិតេ 

- -  

២១ ការបក្ងកើត និងការគ្របគ់្រងអារលកេ់ំនិញ  េំនបេ់ឹក ដអសាឡាង និងែំណតោនយនេ - -  
២២ ការគ្របគ់្រងការក្រៀបែំគ្កងុ និងការសាងសង់ - -  
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មុខ្ងារជាជ្ក្គ្មើសសគ្មាប ់Municipalities Subdistrict Town City 

១ ការអគតអ់គងេ់ឹកសាែ ត  - - 
២ ការបក្ងកើតេីសតេឃាត  - - 
៣ ការបក្ងកើត និងការគ្របគ់្រងអារលកេ់ំនិញ  េំនបេ់ឹក ដអសាឡាង   - 
៤ ការបក្ងកើតេីកដនលងបញ្ចុ ោះសព និងកដនលងបូជាសព   - 
៥ ការដៃរកា និងក្ធវើឱ្យគ្បក្សើរក្ ើងនូវជ្ីវភាពរស់ក្ៅរបស់គ្បជាពលរដ្ឋ   - 
៦ ការអេល់ និងការដៃរកាកដនលងសគ្មាបអ់ាកជ្ំងឺ និងអាករបសួ  - - 
៧ ការអេល់ និងការដៃរកាបណាេ ញអរគិសនី និងក្ភលើងបំភលតឺាមអលូវ  - - 
៨ ការអេល់ និងការដៃរកាក្ៅក្លើគ្បពន័ធលូេឹក  - - 
៩ សហ្គ្គសរបស់េីគ្កុង   - 
១០ ការអេល់ និងការដៃរកាសុខុ្មាលភាពមាតា និងកុមារ -   
១១ ការបក្ងកើត និងការដៃរកាមនេីរក្ពេយ -   
១២ ការសាងសង់ និងការសាេ រក្ ើងវញិ -   
១៣ សកមមភាពដ្ថេក្េៀតដដ្លចបំាែស់គ្មាបដ់អាកសុខ្ភាពសាធារណៈ -   
១៤ ការបក្ងកើត និងការដៃរកាសាោវជិាជ ជ្ីវៈ -   
១៥ ការបក្ងកើត និងការដៃរកាេីកដនលងចបំាែស់គ្មាបក់ីឡា និងការហាតគ់្បាណ -   
១៦ ការបក្ងកើត  និងដៃរកាសួនឧេាន  សួនសតវ និងកដនលងសគ្មាកកមានេដ្ថេក្េៀត   -   

១៧ 
ការក្ធវើឱ្យគ្បក្សើរក្ ើងនូវកដនលងសគ្មាបជ់្នដដ្លមានជ្ំងឺធាល កេ់ឹកែិតេ 
និងការដៃរកាអនាមយ័និងសណាេ បធ់ាា បក់្ៅតំបនជ់្នបេ 

- -  

រែនាសម័ពនធរបស់គ្កុងគ្តូវបានកំណតដូ់្ែខាងក្គ្កាម៖
                   
 
 
 

 

នាក ់
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ការស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ 

អងគភាពររដ្ឋបាលឃុ ំ 
(TAO : Tambol Administration Organization)  
ក្ោងតាមែាប់សេី ពីអងគភាពរដ្ឋបាលឃុំ មាន 

ការងារ២គ្បក្ភេក្ៅអងគភាពរដ្ឋបាលឃុំ។ េីមួយ 
រឺជាអាកអេួែក្អេើម និងមយួក្េៀតរឺជាអាកអនុវតេ។ កាុង 
តនួាេីជាអាកអនុវតេ TAO រឺជាអាកសគ្មបសគ្មួល និង 
អនុវតេដអនការ និងរក្គ្មាងដដ្លក្រៀបែំក្ ើងក្ោយ 
អាជាា ធរថ្នា ក់ខ្ពស់ជាង ក៏ដូ្ែភាា កង់ាររោឋ ភបិាល។ 
កាុងតនួាេីជាអាកអេួែក្អេើម TAO គ្តូវអនុវតេមុខ្ងារជា 
កាតពវកិែចែំនួន៨ និងមុខ្ងារជាជ្ក្គ្មើសែំនួន០៤។ 
មុខ្ងារជាកាតពវកិែចទងំ៨ក្ៅ TAO រមួមាន៖ 
1/ ការសាងសង់ និងដៃទំក្ហ្ោឋ រែនាសមព័នធ 
ដឹ្កជ្ញ្ជូ នអលូ វេឹក និងអលូ វក្គក 

2/ ការគ្របគ់្រងក្សាភណភាពសាធារណៈ (អលូវៃាល់ 
អលូ វេឹក អលូ វក្ដ្ើរ និងេីសាធារណៈ) និងកាក 
សំណល់ 

3/ ការការ រ និងលុបបំបាតជំ់្ងឺ្លង 

4/ ការការ រសុវតថិភាពសាធារណៈ 
5/ ការក្លើកកមពស់ការអបរ់ ំសាសនា និងវបបធម ៌
6/ ការក្លើកកមពស់ការអភវិឌ្ឍន្រសេី កុមារ យុវជ្ន    
ចស់ជ្រា និងជ្នពិការ 

7/ ការការ រ និងដៃរកាបរសិាថ ន និងធនធាន 
ធមមជាតិ 

8/ ការងារក្អសងក្េៀតគ្បរល់ពីភាា កង់ារថ្នា កជ់ាតិ 
ក្ោយដ កមុខ្ងារជាជ្ក្គ្មើសរបស់ TAOរមួមាន៖ 

1/ ការអគតអ់គងេឹ់កសគ្មាបក់ារក្គ្បើគ្បាស់មក្ធាបាយ 
និងកសិកមម 

2/ ការអគតអ់គង ់និងដៃទអំរគិសនី ឬក្ភលើងបំភលកឺ្ោយ
មក្ធាបាយក្អសងៗ 

3/ លេធកមម និងការដៃទគំ្បពន័ធលូេឹក 
4/ លេធកមម និងការដៃទេីំគ្បជំុ្ជ្ន សួនែារ និង 
មជ្ឈមណឌ លកីឡា កដនលងសគ្មាកលំដហ្កាយ 
និងកដនលងកំសានេ 

ខាងក្គ្កាមជារែនាសម័ពនធថនអងគភាពរដ្ឋបាលឃុំ៖ 
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រដ្ឋបាលគ្កងុបាងកក  
(BMA : Bangkok Metropolitan Administration)  
រដ្ឋបាលគ្កុងបាងកក(BMA) ជារោឋ ភិបាល 

មូលោឋ នពិក្សសដដ្លគ្តូវបានបក្ងកើតក្ ើងក្ដ្ើមបអីេល់ 
ក្សវាសាធារណៈសគ្មាប់រាជ្ធានីថនគ្បក្េសថៃ។ 
រដ្ឋបាលគ្កុងបាងកក មានអងគភាពគ្របគ់្រងសំខានពី់រ 
រឺអភបិាលគ្កុងបាងកក(Bangkok Metropolitan 
Governor) និងគ្កុមគ្បឹកាគ្កុងបាងកក (Bangkok 
Metropolitan Council)។ រដ្ឋបាលគ្កុងបាងកកដបង 
ដែកជាគ្សុក (District) ែំននួ៥០។ គ្សុកនីមយួៗ 
គ្តូវគ្រប់គ្រងក្ោយគ្បធានគ្សុកដដ្លគ្តូវពិក្គ្គោះ
ក្ោបល់ជាមយួគ្កុមគ្បឹកាគ្សុកក្ៅកាុងការបំក្ពញ 
តនួាេី ភារកិែចរបស់ខ្លួន។ គ្សុកនីមយួៗដបងដែក 
ជាអនុគ្សុក (Sub-District) ដដ្លបែចុបបនាមានែំននួ 
១៦៩អនុគ្សុក។ អនុគ្សុកនីមួយៗដឹ្កនាំក្ោយ 
គ្បធាន អនុគ្សុកមយួរបូ។ 

មុនឆ្ា ១ំ៩៨៥ អភបិាលគ្កុងបាងកកជាអភបិាល 
ដតងតាងំ ប៉ាុដនេបែចុបបនាអភបិាលគ្កុងបាងកក និង 
សមាជិ្កគ្កុមគ្បឹកាគ្កុងបាងកកគ្តូវក្បាោះក្ឆ្ា ត
ក្គ្ជ្ើសក្រ ើសក្ោយតេ ល់ពីគ្បជាពលរដ្ឋេីគ្កុងបាងកក។ 
ែំដណកគ្បធានគ្សុក និងគ្បធានអនុគ្សុកគ្តូវដតងតាងំ 
ក្ោយអភិបាលគ្កុងបាងកក ពីកាុងែំក្ណាមមន្រនេី 
សាោគ្កុងបាងកក។ ក្ោយដ កគ្កុមគ្បឹកាគ្សុកគ្តូវ 
បានក្គ្ជ្ើសក្រ ើសក្បាោះក្ឆ្ា តក្ោយតេ ល់ពីគ្បជាពលរដ្ឋ
ក្ៅកាុងគ្សុក។ 
ែាបស់េីពីរដ្ឋបាលគ្កុងបាងកកបានកំណតអំ់ពី

មុខ្ងារសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋបាលគ្កុងបាងកកដដ្លកាុង
ក្នាោះរមួមានដូ្ែខាងក្គ្កាម៖ 

- ការដៃរកាសណាេ បធ់ាា បស់ាធារណៈ 
- ក្សវាកមមែុោះបញ្ជ ីដដ្លអនុញ្ញ តក្ោយែាប ់

- ការការ រ និងបក្ញ្ច ៀសក្គ្គោះថ្នា កជ់ាសាធារណៈ 
- ការដៃរកាក្សាភណ័ភាព 
និងរក្បៀបក្រៀបរយសាធារណៈ 

- ការក្រៀបែំគ្កុង(City Planning) 
- ការអគតអ់គង ់ និងដៃរកាអលូវក្គក អលូវេឹក និង 
គ្បពន័ធលូ 

- វសិវកមមែរាែរណ៍ និងការដឹ្កជ្ញ្ជូ ន 
- ការបក្ងកើត និងគ្របគ់្រងអារ កំពងដ់អ កំពងែ់មលង 
និងមណឌ លែំណត 

- ការដៃរកាសួនែារសាធារណៈ 
- ការគ្របគ់្រងអាគរ 
- ការដកលមែតំបនអ់នាធិបក្តយយ និងលំក្ៅោឋ ន 
- ការអគតអ់គង ់និងគ្របគ់្រងកដនលងកមានេ 
- ការអភវិឌ្ឍ និងអភរិកសបរសិាថ ន 
- ការដៃរកាសិលបៈ េំក្នៀមេមាល ប ់រតិបណឌិ ត 
ក្ៅមលូោឋ ន និងវបបធមក៌្ៅមូលោឋ ន 

- មក្ធាបាយសាធារណៈ(Public Facilities) 
- សុខ្ភាពសាធារណៈ អនាមយ័គ្រួសារ និងរលីនិក 
- ការអគតអ់គង ់ និងគ្របគ់្រងកដនលងបញ្ចុ ោះ និង 
បូជាសព 

- ការគ្របគ់្រងការែិញ្ច ឹមសតវ 
- ការអេួែក្អេើម និងគ្របគ់្រងេីសតេឃាត 
- ការគ្រប់គ្រងសុវតថិភាព រក្បៀបក្រៀបរយ និង 
អនាមយ័ក្ៅមក្ហាគ្សព 

- ការអេល់ការអបរ់ ំ
- ការជ្យួ ឧបតថមភជាសាធារណៈ 
- កិែចការសងគម 
- ការក្លើកកមពស់កីឡា 
- ការក្លើកកមពស់ការងារនិងមុខ្របរ 
- ធុរកិែច  ណិជ្ជកមមក្ៅគ្កុងបាងកក 
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- អនុវតេភារកិែចដ្ថ៏េក្េៀតដដ្លគ្បរល់ឱ្យក្ោយ
ែាប ់រណៈរដ្ឋមន្រនេី នាយករដ្ឋមន្រនេី ឬរដ្ឋមន្រនេី 
គ្កសួងមហាថអេ។ 

ខាងក្គ្កាម ជារែនាសមពន័ធថនរដ្ឋបាលគ្កុងបាងកក៖ 
 

េីគ្កងុបា៉ា តាោ៉ា  (The City of Pattaya) 

 េីគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា  រឺជាគ្បក្ភេរោឋ ភបិាលមូលោឋ ន 
ពិក្សសដដ្លមានអភបិាលគ្កុងខាល ងំគ្សក្ដ្ៀងគា ក្ៅនឹង 
រដ្ឋបាលគ្កុងបាងកក (BMA) ។ បែចុបបនា គ្កុមគ្បឹកាថន 
េីគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា  ក្ដ្ើរតួនាេីជាអងគនីតិបញ្ញ តេិ ថន 
រដ្ឋបាលគ្កុង ក្ហ្ើយអភបិាលគ្កុង ជាគ្បធានគ្បតិបតេិ។ 
គ្កុមគ្បឹកាេីគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា  មានសមាសភាព២៤របូ 
ដដ្លក្កើតក្ ើងពីការក្បាោះក្ឆ្ា តក្ោយតេ ល់សគ្មាប ់
អាណតេិបួនឆ្ា ំ។ គ្កុមគ្បឹកាក្នោះ េេួលខុ្សគ្តូវ  

ក្លើការពិនិតយ និងអនុម័តដី្កា ៃវកិាគ្បចំឆ្ា  ំ និង 
គ្តួតពិនិតយសកមមភាពរបស់រដ្ឋបាលេីគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា ។ 
អភបិាលគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា គ្តូវបានក្បាោះក្ឆ្ា ត ក្ោយតេ ល់ 
ពីគ្បជាពលរដ្ឋថនេីគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា ។ អភបិាលមាន 
តនួាេី ភារកិែចកាុងការក្រៀបែំក្គលនក្ោបាយោកក់្សាើ 
រក្គ្មាងៃវកិា ដតងតាំង និងបញ្ឈប់មុខ្តំដណង 
បុរគលិក គ្ពមទំងគ្តួតពិនិតយក្មើលកិែចការរដ្ឋបាល 
ក្អសងក្េៀត។ 
ខាងក្គ្កាមក្នោះជារែនាសមពន័ធថនគ្កុងបា៉ា តាោ៉ា ៖ 

ឯកសារយោង៖ 

-យេហទំព័រ www.ide.go.jp/english/public/download/jrp/147.html 
-ឯកសារបទបង្ហា ញរបស់យោក Achakorn Wongpreedee, Ph.D Graduate School of Public Administration (GSPA)National Institute of Development Administration (NIDA) 
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សហគមនស៍សដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន បានចាបស់្តើមអនុវត្ត 
ជា្លូវការសៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ខដ្លនឹង្តល់ 
ឱ្យប្បជាជន និងប្បជាជាត្ិថ្នប្បសទសជាសមាជិក 
អាស៊ា នទាំង១០ ក៏ដូ្ច្ប្បសទសជាថ្ដ្គូនានានូវ 
កាលានុវត្តភាពខ្នកសសដ្ឋកិច្ច និងពាណិជជកមម 
តាមរយៈការនាាំមកនូវទី្ារកានខ់ត្សបើកច្ាំហរ និង 
ប្បមូល្តុ ាំ (មានលកខណៈសមាហរណកមម)។ សហគមន ៍
សសដ្ឋកិច្ច អាស៊ា នកនឹ៏ងជួយ សប្មួលដ្ល់ដ្ាំសណើ រការ 
ថ្នធុ្រកិច្ចនានា កនុងការខសែងរក និង/ឬពប្ងីកទី្ារ 
របស់ែលួន សោយអាច្កាត្ប់នថយការច្ាំណាយ តាមរយៈ 
ខបបបទពាណិជជកមមឆ្លងកាត្ប់្ពាំខដ្ន ខដ្លកាន់ខត្ 
ងាយប្សួល និងបរយិាកាសវនិិសយាគកានខ់ត្ប្បសសើរ។ 
ទនទឹមសនេះ ប្បជាជនសៅកនុងបណាត ប្បសទសអាស៊ា ន 
ក៏នឹងអាច្រកីរាយជាមួយជសប្មើសទាំនិញ និង/ឬ 
សសវាកមមនានាកានខ់ត្ទូលាំទូលាយ និងប្បសសើរស ើង 
សៅកនុងត្ថ្មលខដ្លមានលកខណៈកានខ់ត្ប្បកួត្ប្បខជង 
ជាងមុន។ សទេះជាយា៉ា ងសនេះកតី ការចាបយ់កកាលានុ- 
វត្តភាពទាំងសនាេះ គឺអាប្ស័យសៅសលើយុទធសស្រសត 
សមត្ថភាព និងភាពបិុនប្បសបរ់បស់ប្បជាជន  ធុ្រជន 
និងប្បជាជាតិ្នីមួយៗ ជាពិសសសសប្មាប់កមពុជា 
ខដ្លជាប្បសទសមានការរកីច្ាំសរ ើនមានកប្មិត្សៅ 
ស ើយ សបើសប្បៀបសធ្ៀបសៅនឹងបណាត ប្បសទសសៅកនុង 
ត្ាំបន ់ សហើយកជ៏ាកូនសៅសៅកនុងអាស៊ា ន្ងខដ្រ។ 
មយ៉ាងសទៀត្  ប្បជាជនកមពុជាភាគសប្ច្ើនកស៏ៅពុាំទន ់
សា ល់ ឬយល់ដឹ្ងអាំពីអាស៊ា នសៅស ើយ។ សដ្ើមបរីមួ 
ច្ាំខណក សលើកកមពស់កាលានុវត្តភាពសប្មាបក់មពុជា 
ជាំហានដ្ាំបូង សយើងទាំងអស់គ្នន ប្តូ្វស្វែងយល់ឱ្យ 
បានច្ាស់ អាំពីអាស៊ា ន។ 
  

១. សាវតារនៃការកកកើតអាសា៊ា ៃ 

សមាគមប្បជាជាតិ្អាសីុអាសគនយ ៍ (Association of 
Southeast Asian Nations) ខដ្លសៅកាត្ជ់ា 
ភាសអងស់គលសថា អាស៊ា ន (ASEAN) ប្តូ្វបាន 
បសងកើត្ស ើងសៅថ្ងៃ០៨ ខែសីហា ឆ្ន ាំ១៩៦៧ សៅ 
ទីប្កុងបាងកក ប្បសទសថ្ង  តាមរយៈសសច្កតី  
ប្បកាសអាស៊ា ន   (សសច្កតីប្បកាសទីប្កុងបាងកក) 
សោយមានសមាជិក ជាប្បសទសសថ បនិកច្ាំននួប្បាាំ 
គឺ ឥណឌូ សនសីុ មា៉ា ស សីុ ហែលីីពីន សិងហបុរ ីនិងថ្ង ។ 
គាំនិត្្តួច្ស្តើមបសងកើត្សមាគមសនេះ ស្តើមសច្ញពីរបូភាព 
ជាកាំខ្ងការពារ ប្បឆ្ាំងលទធិកុមមុយនីសតនិយមសៅ 
កនុងត្ាំបន់្ ង និងកិច្ចែិត្ែាំប្បឹងខប្បងសដ្ើមបអីភវិឌ្ឍ 
សសដ្ឋកិច្ច្ ង។ 
តាាំងពីដ្ាំបូង បិតាសថ បនិកសមាគមអាស៊ា ន 

ទាំងប្បាាំប្បសទសខាងសលើ បានប្បសមើលសមើលពីភាព 
ចាាំបាច្ថ់្នការទទលួ និងបញ្ចូ លបណាត ប្បសទសសៅ 
កនុងត្ាំបនអ់ាសីុអាសគនយ ៍  ឱ្យចូ្លជាសមាជិកសៅកនុង 
សមាគមសនេះ ខដ្លឆ្នទៈសនេះបានខច្ងយា៉ា ងច្ាស់សៅ 
កនុងសសច្កតីប្បកាសទីប្កុងបាងកកសោយបានកាំណត្ ់

 
 

(ភាគ ១) 
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ថា “សមាគមអាស៊ា ន សបើកច្ាំហសប្មាបក់ារចូ្លរមួពី 
រដ្ឋទាំងអស់សៅកនុ ងត្ាំបនអ់ាសីុអាសគនយ ៍ សោយសគ្នរព 
សៅតាមទិសសៅ សគ្នលការណ៍ និងសគ្នលបាំណង 
របស់សមាគមអាស៊ា ន”។ ប្សបតាមឆ្នទៈ និង 
ការតាាំងច្ិត្តសនេះ ចាបត់ាាំងពីសពលសនាេះ ជាពិសសស 
ចាបត់ាាំងពីសប្កាយសស្រងាា មប្ត្ជាកប់ានបញ្ច ប់មក 
សមាគមសនេះ បានែិត្ែាំពប្ងីកសមាជិករបស់ែលួន 
ជាបនតបនាទ ប ់ខដ្លរហូត្មកទល់បច្ចុបបននសនេះ មាន 
ប្បសទសជាសមាជិកច្ាំនួន ១០ កនុងសនាេះប្បសទស 
ប្ប៊ាុយសណ បានចូ្លជាសមាជិកសៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៨៤ 
ប្បសទសសវៀត្ណាមកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ ប្បសទសឡាវ និង 
មយីា៉ា នម់ា៉ា  កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៧ និងប្បសទសកមពុជា កនុង 
ឆ្ន ាំ១៩៩៩។  
មយ៉ាងសទៀត្ សសច្កតីប្បកាសទីប្កុងបាងកក កប៏ាន 

កាំណត្់្ងខដ្រអាំពីសគ្នលបាំណង និងសគ្នលសៅថ្ន 
ការបសងកើត្អាស៊ា ន ខដ្លមានែលឹមសរដូ្ច្ខាងសប្កាម៖ 
 សដ្ើមបជីាំរញុវឌ្ឍនភាពសសដ្ឋកិច្ច សងាម និងវបបធ្ម ៌
សៅកនុងត្ាំបន ់

 សដ្ើមបសីលើកកមពស់សនតិភាព និងសថិរភាពកនុងត្ាំបន ់
 សដ្ើមប សីលើកកមពស់កិច្ចសហប្បតិ្បត្តិការ និង  
ការជួយ គ្នន សៅវញិសៅមក សលើបញ្ហហ ខដ្លជា 
្លប្បសយាជន៍រមួ 

 សដ្ើមបជីួយ គ្នន សៅវញិសៅមក សលើកិច្ចការបណតុ េះ-
បណាត ល និងប្សវប្ជាវ 

 សដ្ើមប ី្ តល់កិច្ចសហការកនុងការសប្បើប្បាស់ឱ្យកានខ់ត្
ប្បសសើរនូវកសិកមម និងឧសាហកមម សដ្ើមបសីលើក 
កមពស់ជីវភាពរស់សៅរបស់ប្បជាជន 

 សដ្ើមបជីាំរញុការសិកាអាំពីត្ាំបនអ់ាសីុអាសគនយ ៍
 សដ្ើមបរីកាកិច្ចសហប្បតិ្បត្តិការជិត្សនិទធិ និងមាន 
្លប្បសយាជន ៍ជាមយួអងាការអនតរជាតិ្ដ្ថ្ទសទៀត្ 
 ខដ្លមានសគ្នលបាំណង និងមានគោលគៅ 

ប្បហាក់ប្បស្ែលោា ។ 
២. ៃិមិតតសញ្ញា  ៃិងបាវចនា 

និមតិ្តសញ្ហា របស់អាស៊ា នគឺ “ករួប្សវូពណ៌សលឿង 
១០ករួច្ងរមួគ្នន ” ខដ្លត្ាំណាងឱ្យប្បសទសកនុងត្ាំបន ់
អាសីុអាសគនយទ៍ាំង១០ប្បសទស រមួគ្នន សដ្ើមបមីិត្តភាព 
និងភាពជាធ្លុងមយួ។ 
ពណ៌ខដ្លមានបងាហ ញ កនុង 

និមិត្តសញ្ហា  របស់អាស៊ា ន 
គឺជាពណ៌ត្ាំណាងឱ្យទងជ់ាតិ្
ថ្នប្បសទសអាស៊ា ន និងមាន 
ន័យដូ្ច្ខាងសប្កាម៖ 
 ពណ៌សែៀវ ត្ាំណាងសនតិភាព និងសថិរភាព  
 ពណ៌ប្កហម ត្ាំណាង ភាពកាល ហាន 

 និងភាពរកីច្សប្មើន 
 ពណ៌ស ត្ាំណាង ភាពបរសុិទធ 
 ពណ៌សលឿង ត្ាំណាង ភាពច្សប្មើនរងុសរឿង។  
បាវច្នារបស់អាស៊ា នគឺ “ទសសនវស័ិយខត្មយួ 

អត្តសញ្ហា ណខត្មយួ សហគមនខ៍ត្មយួ” ។ ែលឹមសរ 
ថ្នបាវច្នា សនេះបានបញ្ហជ កយ់ា៉ា ងច្ាស់អាំពីការតាាំង 
ចិ្ត្តឥត្ងាកសរ និងឥត្ងមងយរបស់ថាន កដឹ់្កនាាំថ្ន 
បណាត ប្បសទសជាសមាជិក កនុងការរបួរមួសមគាីគ្នន  
ជាធ្លុងមយួសដ្ើមបវីឌ្ឍនភាព សលើប្គបវ់ស័ិយកនុងត្ាំបន ់
អាស៊ា នខត្មយួ។  
៣. ភូមិសាស្រសត ៃិងប្រជាសាស្រសត 

ភូមសិស្រសតរបស់អាស៊ា ន គឺសៅភូមភិាគអាសីុ 
អាសគនយ៍ ខដ្លមានប្ពាំប្បទល់ដូ្ច្ខាងសប្កាម៖ 
 ខាងសជើង ទល់នឹងប្បសទសចិ្ន 
 ខាងត្បងូ ទល់នឹងមហាសមុប្ទឥណាឌ  
 ខាងសកើត្ ទល់នឹងប្បសទសបា៉ា ពូញូគីសន និង   
សមុប្ទហែីលីពីន 

 ខាងលិច្ ទល់នឹងឈូងសមុប្ទបងហ់ាា ល់ 
មហាសមុប្ទឥណាឌ   និងប្បសទសបងក់ាល សដ្ស។  
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សមាគមប្រជាជាតអិាស ៊ីអាកគេយ៍ 

សបើសយើងពិនិត្យសៅសលើភូមសិស្រសតសនេះ កនុងច្ាំសណាម 
ប្បសទសខដ្លជាសមាជិកអាស៊ា ន អាច្ខបងខច្កជា 
ពីរប្កុមគឺ៖ 
 ប្កុមទី១ គឺប្កុមប្បសទសខដ្លមានថ្្ទដី្សគ្នក 
មានដូ្ច្ជា កមពុជា ថ្ង ឡាវ សវៀត្ណាម មយីា៉ា នម់ា៉ា  
(សរបុថ្្ទដី្ប្បខហល ១,៩៤០,១០៣ គី ូខម៉ាប្ត្កាសរ ៉ា) 
 

  ប្កមុទី២ គឺប្កុមប្បសទសខដ្លមានថ្្ទដី្សកាេះ មាន 
ដូ្ច្ជា មា៉ា ស សីុ ឥណឌូ សណសីុ ប្ប៊ាុយសណ ហែលីីពីន 
និងសិងហបុរ ី (សរបុថ្្ទដី្ប្បខហល ២,៥២៦,៧១៩ 
គី ូខម៉ាប្ត្កាសរ ៉ា)។ 
អាស៊ា នមានថ្្ទដី្សរបុប្បមាណ ៤,៤៨០,០០០ 

គី ូខម៉ាប្ត្កាសរ ៉ា សសមើនឹង៣% ថ្នទាំហាំថ្្ទដី្ពិភពសលាក 
ជាមយួនឹងច្ាំននួប្បជាជនប្បមាណ៦២៦លាននាក់
សសមើនឹង៨.៨% ថ្នច្ាំននួប្បជាជនទូទាំងពិភពសលាក។  
៤. ព័ត៌មាៃទូកៅអំព៊ីរណ្តត ប្រកទសអាសា៊ា ៃ 

ងែីត្បតិ្ខត្ប្បសទសជាសមាជិកអាស៊ា នទាំង១០ 
សថិត្កនុងប្កបែ័ណឌ  ថ្នសមាគមអាស៊ា នខត្មួយ 
ប៉ាុខនតសថ នភាពភូមសិស្រសត ប្បជាសស្រសត សសនា 
នសយាបាយ សសដ្ឋកិច្ច និងសងាម មនិដូ្ច្គ្នន សទ។ 
    ខាងសប្កាមសនេះជាពត័្ម៌ានទូសៅខដ្លអាច្ឱ្យ សលាក 
អនក ខសែងយល់អាំពីប្បសទសនីមយួៗ ថ្នសមាជិក 
អាស៊ា ន។

 រដ្ឋធាន ី
សិងហបរុ ី ឥណឌូ សនសីុ ហែលីីពីន សវៀត្ណាម ឡាវ ថ្ង កមពុជា មា៉ា ស សីុ ប្ប៊ាយុសណ មយីា៉ា នម់ា៉ា  
សិងហបុរ ី ហាកាតា មា៉ា នីល ហាណូយ សវៀងច្ន័ទ បាងកក ភនាំសពញ កូឡា- 

ឡាាំពរួ 
បងោ់រសិរ-ី 
សបហាក វា៉ា ន ់

ថ្ណពិសោរ 

ភាស្លូវការ 
សិងហបរុ ី ឥណឌូ សនសីុ ហែលីីពនី សវៀត្ណាម ឡាវ ថ្ង កមពុជា មា៉ា ស សីុ ប្ប៊ាយុសណ មយីា៉ា នម់ា៉ា  

- អងស់គលស 
- ច្ិនកុកង ឺ
- មា៉ា ឡាយូ 
- តាមលិ 

ឥណឌូ សនសីុ - តាកា ក  
- ហែីលីពណូី 
- អងស់គលស 

សវៀត្ណាម ឡាវ ថ្ង ខែមរ មា៉ា ស  មា៉ា ស  មយីា៉ា នម់ា៉ា  

របូយិបណ័ណ   
សិងហបរុ ី ឥណឌូ សនសីុ ហែលីីពនី សវៀត្ណាម ឡាវ 

ដុ្លាល រសិងហបុរ ី រសូពៀ  សប៉ាសូ ដុ្ង  គីប  

ថ្ង កមពុជា មា៉ា ស សីុ ប្ប៊ាយុសណ មយីា៉ា នម់ា៉ា  
បាត្  សរៀល រងីហាីត្ 

 
ដុ្លាល រប្ប៊ាុយសណ  ែយត្  
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សសនា 
សិងហបរុ ី ឥណឌូ សនសីុ ហែលីីពនី សវៀត្ណាម ឡាវ 

- ពុទធសសនា 
- ឥសល ម 
- ប្គិសត 

-ពុទធសសនា 
-ឥសល ម 
-ប្គិសត 
-ហិណឌូ  

-ប្គិសតសសនា 
 រ ៉ាមូា៉ា នក់ាតូ្លិក 
-ប្គិសតសសនា 
  ប្បូសត្សតង ់

ពុទធសសនា -ពុទធសសនា  
-អបិយជាំសនឿ 

ថ្ង កមពុជា មា៉ា ស សីុ ប្ប៊ាយុសណ មយីា៉ា នម់ា៉ា  
- ពុទធសសនា 
- ឥសល ម 
-  ប្គិសត 

- ពុទធសសនា 
- ឥសល ម 
- ប្គិសត 
- ប្ពាហម-ហិណឌូ  

- ពុទធសសនា 
- ឥសល ម 
- ប្គិសត 

- ពុទធសសនា 
- ឥសល ម 
- ប្គិសត 
- ហិណឌូ  

- ពុទធសសនា 
- ឥសល ម 
- ប្គិសត 
- ហិណឌូ  

ទាំនញិនាាំចូ្ល 

សិងហបរុ ី សប្គឿងច្ប្ក សប្គឿងបនាល ស់ ឧបករណ៍អគាិសនី សប្បងសៅ ្លិត្្លអាហារ 

ឥណឌូ សនសីុ សប្បង ខដ្ក បាំពងទ់ីបខដ្ក ្លិត្្លសធ្ែើអាំពីខដ្ក និងត្មាញ 

ហែលីីពនី ខដ្ក សប្គឿងជរ័ សប្បង ខដ្កខងប សឈើ 

សវៀត្ណាម វត្ថុធាតុ្សដ្ើម វត្ថុធាតុ្សដ្ើមត្មាញ សប្គឿងខសបក សប្គឿងមា៉ា សីុនច្ប្មាញ់សប្បង 

ឡាវ ម៉ាូតូ្និងសប្គឿងបនាល ស់ សប្គឿងសប្បើប្បាស់អគាិសន ីនិងសប្គឿងឧបសភាគបរសិភាគ  

ថ្ង សប្បងសៅ សប្គឿងមា៉ា សីុន សប្គឿងច្ប្កអគាិសនី ខរ ៉ា សលាហៈ ត្បងូ ប្បាកន់ិងមាស 

កមពុជា សប្បង សមាា រសាំណង ់សប្គឿងមា៉ា សីុន យានជាំនិេះ ឧបករណ៍អគាិសនី សភសជជៈ ប្កណាត្ ់និងឧបករណ៍ជរ័ 

មា៉ា ស សីុ សប្គឿងឧបករណ៍អគាិសននីិងសអ ិច្ប្ត្ូនចិ្ សប្គឿងច្ប្កឧសាហកមម ទាំនិញខកថ្ច្ន អាហារ 

ប្ប៊ាយុសណ សប្គឿងច្ប្កឧសាហកមម រងយនត សប្គឿងអគាិសនី ទាំនិញកសិកមម  

មយីា៉ា នម់ា៉ា  បាំខណកឧបករណ៍អគាិសនីនងិសអ ិច្ប្ត្ូនចិ្ សប្គឿងច្ប្កឧសាហកមម ទាំនិញខកថ្ច្ន អាហារ 

ទាំនញិនាាំសច្ញ 

សិងហបរុ ី សប្គឿងមា៉ា សីុន សប្គឿងសប្បើប្បាស់អគាិសនី សាំសលៀកបាំពាក ់

ឥណឌូ សនសីុ ឧសម័នធ្មមជាត្ិ ខរ ៉ាធាតុ្ ធ្យងូ្ម ្លិត្្លសធ្ែើអាំពីសឈើ 

ហែលីីពនី សប្គឿងមា៉ា សីុន សប្គឿងសអ ិច្ប្ត្នូិច្ សឈើ សមាា របរកិាខ សពទយ ថាន ាំសពទយ 
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សវៀត្ណាម សប្បងសៅ សាំសលៀកបាំពាក ់ត្មាញ អាហារសមុប្ទ អងករ សៅស៊ាូ ខសបកសជើង កាសហែ  

ឡាវ សឈើហ៊ាុប សឈើខកថ្ច្ន ្លិត្្លសធ្ែើអាំពីសឈើ ខរ ៉ា កសមទច្សលាហៈ ធ្យងូងម សាំសលៀកបាំពាក ់

ថ្ង 
មា៉ា សីុនកុាំពយទូរ័ ឧបករណ៍និងសប្គឿងដ្ាំស ើងរងយនត ឧបករណ៍និងសប្គឿងដ្ាំស ើងសសៀគែអីគាិសនី អងាក ាំ 
ត្បងូ សប្បងឥនធនៈ ខដ្ក ខដ្កខងប វទិយ ុទូរទសសន ៍និងអងករ 

កមពុជា សសមលៀកបាំពាក ់ខសបកសជើង ប្ត្ី សឈើ ត្មាញ សៅស៊ាូ បារ ីនិងអងករ 

មា៉ា ស សីុ 
សប្គឿងឧបករណ៍អគាិសននីិងសអ ិច្ប្ត្ូនចិ្ សប្បងសៅ ឧសម័នធ្មមជាត្ិរាវ សប្បង សប្គឿងសងាហ រមឹ ថាន ាំ 
សប្បងដូ្ង 

ប្ប៊ាយុសណ សប្បងសៅ ឧសម័នធ្មមជាត្ិ  

មយីា៉ា នម់ា៉ា  ឧសម័នធ្មមជាត្ិ ត្មាញ សឈើហ៊ាុប 

ថ្្ទដ្ ី(គម២) 
 

 
 
 
 
 
 
 
អប្តាកាំសណើ នប្បជាជនប្បចាាំឆ្ន ាំ (%) 

អប្តាកាំសណើ នប្បជាជនប្បចាាំឆ្ន ាំ (%) 

 
 
 
 
 

ច្ាំននួប្បជាជន

 
ដ្ងសីុ់សត្ប្បជាជន (នាក/់គម២)  
 
 
 
 
 
 

5,535,002 

257,563,8
15 

100,699,3
95 

91,703,80
0 

6,802,023 

67,959,35
9 

15,577,89
9 

30,331,00
7 

423,188 

53,897,15
4 

សិង្ហបូរ ី
ឥណ្ឌូ នេស ី 
ហ្វីលីពីេ 

ន ៀតណាម 
ឡា  
ថៃ 

កមព ជា 
ម៉ា នេស ី 
បបរ យនណ្ 
មីយ៉ា េ់ម៉ា  

717 

1,910,930 

300,000 

330,972 

236,800 

513,120 

181,035 

330,800 

5,770 

676,590 

សិង្ហបូរ ី
ឥណ្ឌូ នេស ី 
ហ្វីលីពីេ 

ន ៀតណាម 
ឡា  
ថៃ 

កមព ជា 
ម៉ា នេស ី 
បបរ យនណ្ 
មីយ៉ា េ់ម៉ា  

1.2 

1.2 

1.6 

1.1 

1.7 

0.3 

1.6 

1.4 

1.4 

0.9 

សិង្ហបូរ ី
ឥណ្ឌូ នេស ី 
ហ្វីលីពីេ 

ន ៀតណាម 
ឡា  
ថៃ 

កមព ជា 
ម៉ា នេស ី 
បបរ យនណ្ 
មីយ៉ា េ់ម៉ា  

7,228.9 142.2 

337.3 

295.8 

29.5 

133 

88.3 

92.3 

80.3 

82.5 

សិង្ហបូរ ី
ឥណ្ឌូ នេស ី 
ហ្វីលីពីេ 

ន ៀតណាម 
ឡា  
ថៃ 

កមព ជា 
ម៉ា នេស ី 
បបរ យនណ្ 
មីយ៉ា េ់ម៉ា  
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អាយុមធ្យម(ឆ្ន ាំ)

 
ច្ាំណូលជាត្សិរបុកនុងប្បជាជនមាន ក ់(ដុ្លាល រ/ឆ្ន ាំ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អប្តាអកខរភាព (%) 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ត្សៅសលែសប្កាយ...) 

ឯកសារកោង៖ 
 ១. ប្រាជ្ញ វជ័ិ្យ, ឌ ុំ ដាវ យ, រស់ ស ខល ៀង, រស់ ស ខឡាង អាស៊ា នជាទីប្រសលាញ់របស់ខញ ុំ ឆ្ន ុំ២០១៥ 
 ២. លេត ស ជាតិ, តត ពនលឺ នីតិអាស៊ា ននិងប្របព័នធនលោាយ ភ្នុំលពញ ឆ្ន ុំ២០១០ 
 ៣. លេហទុំព័រសមាេមប្របជាជាតិអាស ីអាលេនយ,៍ http://asean.org/ 
  ៤. លេហទុំព័រប្រេុមប្របឹេាធ រេិច្ចអាស៊ា ន-អាលមរេិ, https://www.usasean.org 
 ៥. លេហទុំព័រ Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations 
 ៦. លេហទុំព័រធនាគារពិភ្ពលលាេ, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

 

82.6 

68.9 

68.3 

75.6 

66.1 

74.4 

68.2 

74.7 

78.8 

65.9 

សិង្ហបូរ ី
ឥណ្ឌូ នេស ី 
ហ្វីលីពីេ 

ន ៀតណាម 
ឡា  
ថៃ 

កមព ជា 
ម៉ា នេស ី 
បបរ យនណ្ 
មីយ៉ា េ់ម៉ា  

52,090 3,440 

3,540 

1,980 

1,730 

5,620 

1,070 
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