
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

គណៈរម្មា ធិការករទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

បទបងាា ញ៖ ឯរឧត្តម គង់ សុភី អគគនាយរគោលនគោបាយមុខងារសាធារណៈក្រសួងមខុងារសាធារណៈ 

និងជាក្បធានគលខាធិការដ្ឋឋ នននគណៈរម្មា ធកិារករទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តរមាវិធីជាតិរំកណ

ទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈសក្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០១៦ និង

ទិសគៅការងារអាទិភាពបនត



មាតិកា
១. វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីជាត្ិកំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ

២. បញ្ហា ម្បឈម្

៣. ទិសដៅការងារអាទិភាព
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កម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨



១. វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកម្មវិធីជាតិ
កំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ
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សកម្មភាពការងារ ចំនួន
សកម្មភាព

វឌ្ឍនភាពការងារ
សកម្មភាពដែល

សម្រម្ចបាន 
ម្ពញម្លញ

សកម្មភាពដែល
សម្រម្ចបាន 
ម្ោយដនែក

សកម្មភាពដែល
មិ្នទាន់បាន

អនុវត្ត

ការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ ១៣ ១ ១២ ០

ការគ្គប់គ្គងនងិអភវិឌ្ឍធនធានម្នុេស ១៦ ០ ១៤ ២

ការកែទគ្ម្ង់គ្បព័នធសបៀវត្ស ៦ ៤ ២ ០

េរុប ៣៥ ៥ ២៨ ២

ការអនុវត្តែម្មវធិជីាត្ែិកំណទគ្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ែនុងឆ្ន ២ំ០១៦ សោយសតត ត្សៅ សលីការកែលម្អគុណ
ភាពសេវាសាធារណៈ ការគ្គប់គ្គងនងិអភវិឌ្ឍធនធានម្នុេស និងការកែទគ្ម្ង់គ្បព័នធសបៀវត្ស មានវឌ្ឍនភាពការងារជាវជិ្ជមាន
មួ្យចំនួនគួរឱ្យែត់្េមាា ល់ ែនុងស ោះមានដូ្ចជា៖

វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកម្មវិធីជាតិឆ្នំ២០១៦



ចម្ងាោម្សកម្មភាព
ចំនួន

សកម្មភាព

វឌ្ឍនភាពការងារ
សកម្មភាពដែល

សម្រម្ចបាន 
ម្ពញម្លញ

សកម្មភាពដែល
សម្រម្ចបាន 
ម្ោយដនែក

សកម្មភាពដែល
ម្ិនទានប់ាន 

អនុវត្ត

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ១ី ៣ 0 ៣ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី២ ១ ០ ១ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ៣ី ២ 0 ២ 0

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ៤ី បានបញ្ច ប់សៅែនុងឆ្ន ២ំ០១៥ រចួរាល់ស យី

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី៥ ២ 0 ២ 0

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ៦ី ២ 0 ២ 0

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ៧ី ៣ ១ ២ 0

េរុប ១៣ ១ ១២ ០

ការណកលម្អសេវាសាធារែៈ-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



1. បានអនុវត្តកនុងការដធវើបច្ចបុបននភាពកម្មកម្ម្ងព័ត្៌មានដសវាធារែៈ 

មានម្កសួង សាា ប័នចំ្នួនអងគភាពផ្តល់ដសវាចំ្នួន ២៦ បានដផ្ញើ

កម្ម្ងព័ត្៌មានដសវាសាធារែៈ ណដ្លបានដធវើបច្ចបុបននកម្មម្ក

ដលខាធិការដ្ឋឋ នននគែៈកមាម ធិការណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ

2. បានកំែត្់ដសវា អាទិភាពពី០៣ ដៅ០៥ដសវា ណដ្លផ្តល់ដដ្ឋយ

ម្កសួង សាា ប័ន បានចំ្នួន ១២ ម្កសួង សាា ប័ន 

3. បានដរៀបច្ំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ព័ត្៌មានដសវាសាធារែៈ

តាម្ទូរស័ពទសាម ត្ហ្វូន (Mobile App for Cambodia Public 

Service)

4. បាននឹងកំពុងតាក់ណត្ងដសច្កតីម្ាងច្ាប់សតីពីដសវាសាធារែៈ

5. បាននឹងកំពុងសហ្ការជាម្ួយដលខាធិការដ្ឋឋ នអាសា៊ា នដដ្ើម្បីអនុវត្ត

គដម្មាងកនុងការបដងកើត្ឯកសារណែនសំតីពីសតង់ដ្ឋដសវាសាធារែៈ

សម្មាប់ម្បដទស អាសា៊ា នទំង១០
7

ការណកលម្អសេវាសាធារែៈ-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



ការណកលម្អសេវាសាធារែៈ-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ

5. បានច្ុុះម្ត្ួត្ពនិិត្យ និងផ្តល់អនុសាសន៍ណកលម្អនីត្ិវិធីនិងយនតការកនុងការផ្តល់ដសវាសា

ធារែៈ របស់ម្កសួង សាធារែការ និងដឹ្កជញ្ជូន ម្កសួងយុត្តិធម្៌ ម្កសួងដរៀបច្ំ

ណដ្នដី្ នគររូបនីយកម្មនិងសំែង់ និងម្កសួងាែិជជកម្ម ដដ្ឋយណផ្អកដលើសូច្នករ

ច្ំនួន ០៩ 

6. បានពិនិត្យដម្ើល និងដរៀបច្ំដ្ឋក់ឱ្យដំ្ដែើរការយនតការកនុងផ្តល់ព័ត្៌មានម្ត្ឡប់ និង   

បែត ឹងត្វា៉ា ដ្ល់ម្កសួងច្ំនួន១៧ 

7. បានច្ុុះពិនិត្យ និងផ្តល់ការឯកភាពដលើការដ្ឋក់ឱ្យដំ្ដែើរការយនតការទីភាន ក់ងារ

ម្បត្ិបត្តិការពិដសសបណន ាម្ដទៀត្ដៅម្នទីរដពម្ទបណងអកដេត្តច្ំនួន០៤ គឺ ដេត្តនម្ពណវង 

ដេត្តកំពត្ ដេត្តម្កដច្ុះ និងដេត្តកំពង់ធំ

8. បានដធវើទសសនកិច្ចសិកា និងដ្កម្សង់បទពិដសាធន៍លអពីម្បដទសឥែឌូ ដនសីុ និងម្ពុះ

រាជាណាច្ម្កនៃឡង់អំពកីារផ្តល់ដសវាសាធារែៈ 8



ចង្កោ មសកមមភាព ចំនួន
សកមមភាព

វឌ្ឍនភាពការករ

ង្សេងៗសកមមភាពដែល
សង្រមចបាន
ង្ពញង្លញ

សកមមភាពដែល
សង្រមចបាន
ង្ោយដសែក

សកមមភាពដែល
មនិទានប់ានអនុវត្ត

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី១ ៥ ០ ៣ ២

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី២ ៤ ០ ៤ ០ េែម្មភាពទី១និងទី២បនតពីឆ្ន ២ំ០១៥

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី៣ ៣ ០ ៣ ០ េែម្មភាពទី១និងទី២បនតពីឆ្ន ២ំ០១៥

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី៤ បានបញ្ច ប់សៅែនុងឆ្ន ២ំ០១៥ រចួរាល់ស យី

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី៥ បានបញ្ច ប់សៅែនុងឆ្ន ២ំ០១៥ រចួរាល់ស យី

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី៦ ២ ០ ២ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី៧ ១ ០ ១ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទី៨ ១ ០ ១ ០

េរុប ១៦ ០ ១៤ ២

ការម្រប់ម្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេ្ស-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



1. បានដ្ឋក់ដច្ញរបាយការែ៍សតីពីការសិកា និងវិភាគអំពីម្ុេងារ រច្នសម្ព័នធ និងនីត្ិវិធីបំដពញការងាររបស់

នយកដ្ឋឋ នបុគគលិក របស់ម្កសួងសាា ប័នថ្នន ក់ជាត្ ិនិងអងគភាពធនធានម្នុសសដៅថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ

2. បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិិត្យវត្តមានបដំពញការងាររបស់ម្ន្រនតីរាជការ

3. បានណកសម្ម្ួល និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តការពដនលឿននីត្ិវិធីកនុងការដ្ឋក់ម្ន្រនតីរាជការឱ្យច្លូនិវត្តន៍

4. បានដធវើការកំែត្់ច្ំនួនម្ុេត្ំណែង សម្មាប់ម្ុេត្ំណែងម្គប់ម្គងកនុងរច្នសម្ព័នធម្គប់ម្គងរបស់ម្កសួង សាា ប័ន

ថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ

5. បានដរៀបច្ំដ្ឋក់ដច្ញដសច្កតីម្ាងសតីពីអងគរដ្ឋបាល និងដរៀបច្ំការពិពែ៌នម្ុេត្ណំែងសម្មាប់ម្គប់ម្ុេត្ំណែង

ទំងអស់កនុងម្ុេងារសាធារែៈ

6. បានបញ្ចប់ការដរៀបច្ំឯកសារម្បព័នធម្គប់ម្គងគុែផ្ល (PMS)

7. បានដរៀបច្ំផ្សពវផ្ាយ និងបែតុ ុះបណាត ល់ដ្ល់ម្កសួងសាា ប័នថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ សតីពីការដរៀបច្ំការ

ពិពែ៌នម្ុេត្ំណែង 10

ការម្រប់ម្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេ្ស-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



1. ដរៀបច្ំបដងកើត្ម្ូលដ្ឋឋ នទិននន័យសម្មាប់ម្គប់ម្គងសម្ត្ាភាពជនំញរបស់ម្ន្រនតីរាជការសុី

 វិល និងម្បវត្តិសម្ត្ាភាពការងារ ដដ្ឋយមានយនតការម្គប់ម្គង នងិវាយត្នម្លសម្មាប់

ដធវើណផ្នការអាជីពម្សបតាម្ដសច្កតីម្ត្ូវការ

2. សិកាដរៀបច្ំបដងកើត្ វិទស្ថសាា នរដ្ឋបាលសាធារែៈដដ្ើម្បីផ្តល់ការម្សាវម្ជាវណផ្នកដោល

នដោបាយ ការបែតុ ុះបណាត លាក់ព័នធម្ុេងារសាធារែៈ

11

ការម្រប់ម្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេ្ស-េកម្មភាពណដ្លមិ្នានន់បានអនុវតត



ចង្កោ មសកមមភាព
ចំនួន

សកមមភាព

វឌ្ឍនភាពការករ
ង្សេងៗសកមមភាពដែល

សង្រមចបាន
ង្ពញង្លញ

សកមមភាពដែល
សង្រមចបាន
ង្ោយដសែក

សកមមភាពដែល
មនិទាន ់

បានអនុវត្ត

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ១ី ២ ១ ១ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ២ី ២ ២ ០ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ៣ី ១ ០ ១ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ៤ី ១ ១ ០ ០

ចសងាោ ម្េែម្មភាពទ៥ី បានអនុវត្តរចួរាល់សៅឆ្ន ២ំ០១៥

េរុប ៦ ៤ ២ ០

ការណកទម្ម្ង់ម្បព័នធសបៀវត្ស-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



ល.រ ម្បដេទម្ន្រនតរីាជការ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឆ្ន ំ ២០១៦

១  វិស័យរដ្ឋបាល ការទូត្ និងបដច្ចកដទស ៥៥២,៨០០ ដរៀល ៧០០,៥០០ ដរៀល

២  វិស័យអប់រ  ៦៥២,៨០០ ដរៀល ៨០០,៥០០ ដរៀល

៣  វិស័យសុខាេិបាល ៦៥២,៨០០ ដរៀល ៨០០,៥០០ ដរៀល

៤ នគរបាលជាត្ិ ៦២៨,២៧០ ដរៀល ៧៨៤,៧៣០ ដរៀល

៥ ដោធិន ៥៨២,៤៣០ ដរៀល ៧៣៣,៧៣០ ដរៀល

13

ការណកទម្ម្ង់ម្បព័នធសបៀវត្ស-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



ល.រ ម្បដេទម្ន្រនតរីាជការ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឆ្ន ំ ២០១៦

៦ ម្ន្រនតីជាប់កិច្ចសនស្ថ ១៦០,០០០  ដរៀល ៤០០,០០០ ដរៀល

៧ ម្កុម្ម្បឹការាជធានី ដេត្ត ៨០០,០០០ ដរៀល ៨៧០,០០០ ដរៀល

៨ ម្កុម្ម្បឹកា ម្កុង  ម្សុក េែឌ ៥០០,០០០ ដរៀល ៦៥០,០០០ ដរៀល

៩ ម្កុម្ម្បឹកា ឃុំ សងាក ត្់ ៣០០,០០០ ដរៀល ៤៨០,០០០ ដរៀល

១០ ដម្េូម្ិ ១៦០,០០០ ដរៀល ២០០,០០០ ដរៀល

១១ អនុម្បធានេូម្ិ ១៤០,០០០ ដរៀល ១៦០,០០០ ដរៀល

១២ សមាជិកេូម្ិ ១២០,០០០ ដរៀល ១៤០,០០០ ដរៀល
14

ការណកទម្ម្ង់ម្បព័នធសបៀវត្ស-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



1. បានដរៀបច្ំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តការបញ្ជូន និងទទួលទិននន័យដបៀវត្សម្ន្រនតីរាជការសីុ វិលតាម្ម្បពន័ធដអឡិច្ម្ត្នូិច្ 

2. បានដរៀបច្ំបដងកើត្កម្មវិធ ីនិងតារាងដបៀវត្សម្ន្រនតីជាប់កចិ្ចសនស្ថដៅកនុងម្បព័នធទិនននយ័រួម្ម្ន្រនតីរាជការសុីវិល

3. បានដរៀបច្ំដ្ឋក់ឱ្យអនវុត្តការដបើកដបៀវត្សម្ន្រនតីជាប់កចិ្ចសនស្ថដៅតាម្ម្បពន័ធធនោរ

4. បានដរៀបច្ំណកសម្ម្ួលម្បាក់បំណាច្់ម្េុងាររបស់នគរបាលជាត្ិ និងដោធិនឱ្យមានសងគត្ិភាពដៅនឹងម្បាក់

បំណាច្់ ម្ុេងារម្ន្រនតីរាជការសុីវិល

5. បានដរៀបច្ំកំែត្់ដឡើងវិញនូវម្បាក់ដមា៉ោ ងបណន ាម្សម្មាប់វិស័យអប់រ  និងម្បាក់ដវនោម្សម្មាប់វិស័យសុខាេិបាល

6. បានបញ្ជូនម្កុម្ការងារអនតរម្កសួង (ម្កសួងម្ុេងារសាធារែៈ ម្កសួងដសដ្ឋកិច្ចហ្ិរញ្ញវត្ា ុម្កសួងម្ហានផ្ទ 

ម្កសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា និងម្កសួងសុខាេិបាល) ដៅសិកាណសវងយល់ពីម្បព័នធដបៀវត្សរបស់ម្បដទសជប៉ោុន 

ដៅម្បដទសជប៉ោុនរយៈដពល១០នៃៃ ដដ្ើម្បីជាធាត្ុច្ូលដៅកនុងការដរៀបច្ដំោលនដោបាយដបៀវត្សនដពលខាងម្ុេ

15

ការណកទម្ម្ង់ម្បព័នធសបៀវត្ស-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



7. បានដរៀបច្ំដំ្ដឡើងម្បាក់ដបៀវត្ស និងម្បាក់ឧបត្ាម្ភម្បចំណេសម្មាប់ម្ន្រនតីរាជការបំដពញភារកិច្ច

ដម្ៅម្បដទសននម្កសួងការបរដទស និងសហ្ម្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ

8. បានដរៀបច្ំដ្ំដឡើងម្បាក់ដបៀវត្សម្ូលដ្ឋឋ ន ម្បាក់បំណាច្់ម្ុេងារនិងម្បាក់ឧបត្ាម្ភដផ្សងៗតាម្ 

ដោលការែ៍កំែត្់របស់រាជរដ្ឋឋ េិបាល

16

ការណកទម្ម្ង់ម្បព័នធសបៀវត្ស-លទធផលេសងេបេំខាន់ៗ



ការតាម្ដានម្តួតពិនិត្យ និងវាយតនម្ៃការអនុវតតកម្មវិធីជាតិ

17

បានដ្ឋក់ដច្ញនូវឯកសារាក់ព័នធដៅនឹងការតាម្ដ្ឋនម្ត្តួ្ពនិិត្យនិងវាយត្នម្ល រួម្មាន៖

1. របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីជាត្ិណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈឆ្ន ំ២០១៥ និងឆ្ន ំ២០១៦

2. ឯកសារដោលការែ៍ណែនសំតីពីការតាម្ដ្ឋនម្ត្ួត្ពនិិត្យនិងវាយត្នម្លការអនុវត្តកម្មវិធជីាត្ិកណំែទម្ម្ង់រដ្ឋបាល

សាធារែៈ២០១៥-២០១៨ (M&E Guideline)

3. បានដរៀបច្ំបដងកើត្ម្កុម្ការងារណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈតាម្ម្កសួងសាា ប័នថ្នន ក់ជាត្ ិនិងថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ

4. បានដរៀបច្ំសិកាា សាលាសតីពីការជំរុញ និងការតាម្ដ្ឋនម្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តកម្ម វិធីជាត្ិទូទំងម្បដទសច្ំនួន០៦

ដលើក កម្ម្ិត្ថ្នន ក់ជាត្ ិ០១ដលើក និងថ្នន ក់ត្ំបន់ច្ំនួន ០៥ដលើក សរុប ម្ន្រនតចូី្លរមួ្មានចំ្នួន ១៧៤៦ រូប កនុងដនុះ

ន្រសតី ២១៧ រូប

5. បានបែតុ ុះបណាត លដ្ល់ម្ន្រនតីកម្ម្ិត្ម្គប់ម្គងននម្កសួងម្ុេងារសាធារែៈ កនុងដនុះរួម្មាន៖ អោគ ធិការរង 

អធិការ អនុម្បធាននយកដ្ឋឋ ន ម្បធានម្នទីរ ម្បធានការិោល័យ សរុប ៦០ រូប ដដ្ឋយដតត ត្សំខាន់ដៅដលើម្បព័នធ

តាម្ដ្ឋនម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នម្លការអនុវត្តកម្មវិធីជាត្កិំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ



ការផ្ារភាាប់ការងារណកទម្ម្ង់ណដ្លមានលកេែៈអនតរវិេ័យ

18

1. កនុងម្កបេែឌ ននកិច្ចសហ្ម្បត្ិបត្តិការរវាងដលខាធិការដ្ឋឋ នកំណែទម្ម្ង់ទំង៣ ដលខាធិការដ្ឋឋ នទំង៣បានឯកភាព

ោន បដងកើត្នូវណផ្នការសកម្មភាព ណដ្លម្ត្ូវអនុវត្តរួម្ោន  មានដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

• ពម្ងឹងការដបើកផ្តល់ម្បាក់ដបៀវត្ស និងម្បាក់លាេការដផ្សងៗតាម្ម្បពន័ធធនោរ ឬតាម្ម្បព័នធ E-transfer 

(ដលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ក.រ ជាអនកដឹ្កន ំនិងសម្ម្បសម្ម្ួលអនុវត្ត)

• ដរៀបច្ំម្កបេែឌ និងយនតការអនុវត្តទែឌ កម្មច្ំដាុះការម្គប់ម្គងធនធានសាធារែៈ (ម្កុម្ម្បកឹានីត្កិម្មនន

ម្កសួងដសដ្ឋកិច្ច និងហិ្រញ្ញវត្ា ុជាអនកដឹ្កន ំនិងសម្ម្បសម្ម្ួលអនុវត្ត)

• ណកសម្ម្ួលរច្នសម្ព័នធសាា ប័នឱ្យមានសងគត្ិភាពជាម្យួនឹងម្បពន័ធដំ្ដែើការការងារៃមីណដ្លរួម្មាន ណផ្នករដ្ឋបា

លបុគគលិក ហិ្រញ្ញវត្ា ុនិងណផ្នកបដច្ចកដទស ទំងថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ (អគគដលខាធិការដ្ឋឋ ន អ គ ហ្ 

ជាអនកទទួលបនទកុណផ្នកហ្ិរញ្ញវត្ា ុដលខាធិការដ្ឋឋ ន គ ក រ និងដលខាធិការដ្ឋឋ ន គ ជ អ ប ជាអនកទទួលបនទកុ

ណផ្នករដ្ឋបាល បុគគលិក និងបដច្ចកដទស)
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• ម្ត្ួត្ពិនិត្យដឡើងវិញនូវម្បព័នធអធិការកិច្ច សវនកម្មនផ្ទកនុងដៅម្គប់ម្កសួងសាា ប័នដដ្ើម្បីធាន

បាននូវសុេដ្ុម្នីយកម្ម (ម្កុម្ម្បឹកានីត្ិកម្មននម្កសួងដសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរញ្ញវត្ា ុជាអនកដ្ឹកន ំ

និងសម្ម្បសម្ម្ួលអនុវត្ត)

• បដងកើនគុែភាពដលើការកសាងសម្ត្ាភាពនិងការបែតុ ុះបណាត លទំងដៅថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់

ដម្កាម្ជាត្ិ (សាលាេូម្ិនទរដ្ឋបាល ជាអនកដ្ឹកនសំម្ម្បសម្ម្ួលអនុវត្ត)

• ដរៀបច្ំម្កបេែឌ រួម្ននការម្គប់ម្គង និងការណបងណច្កម្បាក់រងាវ ន់ពីច្ំែូលម្ិនណម្នសារដពើពនធ

ម្បកបដដ្ឋយសម្ធម្៌ និងម្បសិទធភាពទំងដៅថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ (អគគដលខាធិការ 

ដ្ឋឋ ន អ គ ហ្ ជាអនកដ្ឹកន ំនិងសម្ម្បសម្ម្ួលអនុវត្ត)
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2. បានសម្ម្បសម្ម្ួល និងពម្ងឹងកិច្ចសហ្ម្បត្តិការជាម្ួយនដ្គូអេិវឌ្ឍ កនុងដនុះរួម្មាន World 

Bank, ADB, Japan-Jica, Korea-Koica, GIZ ដដ្ើម្បីជួយោំម្ទដ្ល់ការអនុវត្តការងារណក

ទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ

3. បានដរៀបច្ំសំដែើគដម្មាងសតីពីជំនួយបដច្ចកដទសដ្ឋក់ជូនភាគីអាលលមឺ្៉ោង់សម្មាប់ការោំម្ទដៅឆ្ន ំ 

២០១៩-២០២៣

4. បានពិភាកាជាម្ួយធនោរពិេពដលាក (World Bank) សតីពីជំនួយបដច្ចកដទសាក់ព័នធដៅនឹង

ការម្គប់ម្គងធនធានម្នុសសតាម្ម្បព័នធព័ត្៌មានវិទស្ថ (HRMIS) និងដសវាសាធារែៈ (Service 

Delivery)



២. បញ្ហាម្បឈម្កនុងការអនុវតតការងារ
ណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ
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•ភាពជាមាច ស់របស់ម្កសួងសាា ប័នដៅមានកម្ម្ិត្កនុងការដ្ឹកន ំសម្ម្បសម្ម្ួល និងអនុវត្ត 

•សម្ត្ាភាពកនុងការម្គប់ម្គងការងារម្ិនបានកាល យជាម្បព័នធការងារ

•កម្ម្ិត្ការងារអាទិភាពមានដម្ច្ើនដៅកនុងការអនុវត្តណដ្លពិបាកនឹងសដម្ម្ច្បានតាម្ការដម្ោងទុក 

•កមាល ំងធនធានម្នុសសម្ិនបានម្បម្ូលផ្តុំ គឺសាិត្ដៅរាយបា៉ោ យណដ្លដធវើឱ្យផ្លិត្ភាព ម្បសិទធភាពនន

ការអនុវត្តការងារដៅមានកម្ម្ិត្

•ៃវិកាណដ្លម្ត្ូវអនុវត្ត គឺមាននីត្ិវិធីដម្ច្ើន សមគុសាម ញ ណដ្លដធវើឱ្យការទមាល ក់និងផ្តល់ៃវិកាសម្មាប់ 

ការអនុវត្តម្ិនបានទន់ដពលដវលា

បញ្ហាម្បឈម្កនុងការអនុវតត



៣. ទិេសៅការងារអាទិភាព
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ទិេសៅការងារអាទិភាព
➢ ការណកលម្អគុែភាពដសវាសាធារែៈ

1. ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងណកលម្អនីត្ិវិធី និងយនតការកនុងការផ្តល់ដសវាសាធារែរបស់ម្កសួងសាា ប័ន និងថ្នន ក់

ដម្កាម្ជាត្ិ

2. ដរៀបច្ំបដងកើត្និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នម្លគុែភាពដសវាសាធារែៈ ដដ្ឋយ

មានការឯកភាពោន រវាងម្កសួងម្ុេងារសាធារែៈ និងម្កសួងសាម្ី(ម្ួយម្កសួងម្តង)

3. ដរៀបច្ំបដងកើត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត Call Centre

4. ដរៀបច្ំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្ច្កទវ រដអឡិកម្ត្ូនិច្ផ្តល់ព័ត្៌មានដសវាសាធារែៈ (Public Service 

Gateway)

5. ដរៀបច្ំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តច្ាប់សតីពីដសវាសាធារែៈ

6. ដរៀបច្ំបដងកើត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធវាយត្នម្លសាា ប័នរដ្ឋ និងការផ្តល់ានរងាវ ន់ និងម្បាក់រងាវ ន់ដ្ល់

ម្កសួងសាា ប័នសាធារែៈណដ្លមានសាន នដ្លអ 24
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➢ ការម្គប់ម្គង និងអេិវឌ្ឍធនធានម្នសុស

1. ដរៀបច្ំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្កបេែឌ គត្ិយុត្តននការបែតុ ុះបណាត លជាកាត្ពវកិច្ចសម្មាប់ម្ន្រនតីរាជការ

សុីវិល និងណកលម្អកម្មវិធីបែតុ ុះបណាត ល និងការអេិវឌ្ឍធនធានម្នុសសដៅតាម្ម្កសួង សាា ប័នថ្នន ក់

ជាត្ិ និងថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ

2. ពម្ងីកវិសាលភាពននការបែតុ ុះបណាត លម្ន្រនតីជាន់េពស់ ម្ធយម្ និងម្ន្រនតមី្កបេែឌ ៃមី

3. ជំរុញការអនុវត្តម្ពុះរាជម្កឹត្យសតីពីលកានតិកៈដដ្ឋយណឡកសម្មាប់បុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ

4. ដរៀបច្ំម្ពុះរាជម្កឹត្យសតីពីដោលការែ៍រួម្ននការម្គប់ម្គងម្ុេងារសាធារែៈរបស់រដ្ឋ

5. ដរៀបច្ំអងគម្ន្រនតីរាជការសុីវិល និងម្ុេត្ំណែងវិជាជ ជីវៈ

6. ដរៀបច្ំការពិពែ៌នម្ុេត្ំណែងកនុងម្ុេងារសាធារែៈកនុងរច្នសម្ព័នធម្គប់ម្គង

7. ដរៀបច្ំបដងកើត្ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធម្គប់ម្គងគុែផ្ល និងម្បព័នធដលើកទឹកច្ិត្ត 

ទិេសៅការងារអាទិភាព
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➢ការម្គប់ម្គង និងអេិវឌ្ឍធនធានម្នុសស

8. ម្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តការម្គប់ម្គងវត្តមានម្ន្រនតីរាជការសុី វិល ម្ន្រនតីជាប់កិច្ចសនស្ថ

9. ដរៀបច្ំការពិនិត្យម្បត្ិបត្តិការដឡើងវិញដៅតាម្ម្កសួងសាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នន ក់

ដម្កាម្ជាត្ិ

10. ដរៀបច្ំបដងកើត្ម្ូលដ្ឋឋ នទិននន័យសម្មាប់ម្គប់ម្គងសម្ត្ាភាពជំនញរបស់ម្ន្រនតីរាជការ

សុីវិល និងម្បវត្តិសម្ត្ាភាពការងារ

11. ដរៀបច្ំអេិវឌ្ឍ និងពម្ងីកការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធព័ត៌្មានវិទស្ថកនុងការម្គប់ម្គងធនធាន

ម្នុសសដៅតាម្ម្កសួង សាា ប័នថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ

12.ជំរុញការអនុវត្តសារាច្រណែន ំសតីពីណបបបទនីត្ិវិធី អនុវត្តម្ពុះរាជម្កឹត្យលកានតិកៈ

ដដ្ឋយណឡកសម្មាប់ម្ន្រនតីម្គប់ម្គងបុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ

ទិេសៅការងារអាទិភាព
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➢ ការណកទម្ម្ង់ម្បពន័ធដបៀវត្ស

▪ ដរៀបច្ំដ្ំដឡើងម្បាក់ដបៀវត្សម្ូលដ្ឋឋ ន ម្បាក់បំណាច្់ម្ុេងារ និងម្បាក់ឧបត្ាម្ភដផ្សងៗតាម្ 

ដោលការែ៍កំែត្់រាជរដ្ឋឋ េិបាល

▪ សិកា និងដរៀបច្ំដោលនដោបាយដបៀវត្ស ២០១៩-២០២៣

▪ ដរៀបច្ំបដងកើត្កម្មវិធី និងដ្ឋក់ឱ្យដំ្ដែើរការកាត្់ពនធដបៀវត្សរបស់សាា ប័ននីតិ្បញ្ញត្តិ និង 

សាា ប័នឯករាជយ

ទិេសៅការងារអាទិភាព
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➢ ការតាម្ដ្ឋនម្តួ្ត្ពនិិត្យ និងវាយត្នម្លការអនុវត្តកម្មវធីិជាតិ្

▪ ដរៀបច្ំម្ត្ួត្ពិនិត្យដម្ើលដលើវឌ្ឍភាពននការអនុវត្តលិេិត្បទដ្ឋឋ នគត្ិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋឋ េិបាល

ណដ្លបានដ្ឋក់ដច្ញ

▪ ច្ុុះតាម្ដ្ឋន និងម្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តលិេិត្បទដ្ឋឋ នគត្ិយុត្ត រួម្មាន (១)ការកំែត្់រច្ន

សម្ព័នធម្គប់ម្គង និងម្ុេត្ំណែងកនុងរច្នសម្ព័នធម្គប់ម្គងននម្កសួងសាា ប័នថ្នន ក់ជាត្ិ និង

ថ្នន ក់ដម្កាម្ជាត្ិ (២)ការដរៀបច្ំការពិពែ៌នម្ុេត្ំណែង (៣)ការពម្ងងឹវត្តមានម្ន្រនតីរាជ

ការ និងម្ន្រនតីជាប់កិច្ចសនស្ថ 

▪ ច្ុុះតាម្ដ្ឋន និងម្ត្ួត្ពិនិត្យច្ំនួនម្ន្រនតីរាជការម្កសួងសុខាេិបាល និងម្កសួងកសិកម្ម រុកាា

ម្បមាញ់ និងដនសាទ

ទិេសៅការងារអាទិភាព



sUmGrKuN!


