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ដោយ៖ ឯកឧ្តមយ ូស នុឡងុ
រដ្ឋលេខាធកិារក្រសួងមុខងារសាធារណៈ



មា្ិកា
១) លទ្ធផលសាំខាន់ៗននការអនវុ្តការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 
២) បញ្ហា ប្បឈម
៣) សាំណូមពររបសម់នទីរមុខងារសាធារណៈ
៤) ទ្ិសដៅការងារបនតសប្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៧
ដសចកតីសននិោា ន
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១) លទ្ធផលសាំខាន់ៗននការអនុវ្តការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 
១.១ ការងាររដ្ាបាលនិងហរិញ្ញវ្ថុ

4

• ចូេរមួរនុងរិចចការសងគម បុណយជាតិ អន្តរជាតិ និ្ងក្រឹតតិការណ៍លសេងៗ
• ចូេរមួរិចចក្បជុុំ សិកាា សាលាសេរវសាយ ការបណតុ ុះបណ្តត េ ន្ងិលទិិកាសាធារណៈ
• សហការ ន្ិងសក្មបសក្មួេជាមួយន្ឹងមន្ទីរ អងគភារនានាជុុំទញិលខតត ន្ងិគណៈអភិបាេរនុងលោេ

លៅបុំលរញមុខងារនិ្ងភាររិចចឱ្យមាន្ក្បសិ ធិភារ
• ចុំនួ្ន្មន្តន្តីមន្ទីរមុខងារសាធារណៈសរុប ៣២៣នារ ់(ក្សី១០៨នារ)់ និ្ងមន្តន្តីជាបរិ់ចចសន្ាចុំនួ្ន្ 
១២៥នារ ់ដដ្េរនុងលនាុះ៖
• ក្បធាន្មន្ទីរសរុបចុំនួ្ន្២៥នារ ់(ក្សី០១នារ)់
• អនុ្ក្បធាន្មន្ទីរសរុបចុំនួ្ន្ ៤៨នារ ់(ក្សី១២នារ)់
• ក្បធាន្ការយិាេ័យសរុបចុំនួ្ន្ ៦០នារ(់ក្សី១១នារ)់
• អនុ្ក្បធាន្ការយិាេ័យសរុបចុំនួ្ន្ ៣៤នារ ់(ក្សី១៤នារ់
• មន្តន្តី សរុបចុំនួ្ន្ ១៥៦នារ ់(ក្សី៦០នារ)់



១.១ ការងាររដ្ាបាលនិងហរិញ្ញវ្ថុ(បនត)
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• បាន្លរៀបចុំបញ្ជ ីសារលរីភណ័ឌ ក្ិរយសមបតតិរដ្ឋនិ្ងលធវីបចចុបបន្នភារជាក្បចុំ
• លរៀបចុំដសន្ការយុ ធិសាន្តសតថទកិាតាមរមមទធីិបាន្ទាន្ល់រេលទលា
• បាន្អនុ្ទតតថទកិាក្សបតាមលោេការណ៍និ្ងនី្តិទធីិហរិញ្ញទតថុមាន្ជាអាិិ៍៖ លធវី
ធានាចុំណ្តយលក្គឿងសងាា រមឹ ម ូតូ សមាា រៈបលចចរលិស សមាា រៈការយិាេ័យ និ្ង
លក្បងសាុំង



១.២ ការងារប្កបខណឌ  និងបណតុ ុះបណ្តត ល
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• បាន្ចូេរមួលរៀបចុំក្បេងក្បដជងមន្តន្តីជាបរិ់ចចសន្ានិ្ងមន្តន្តីសម័ក្គចិតត ឱ្យចូេបលក្មីការលៅរនុង
ក្រសួងធមមការ និ្ងសាសនា

• បាន្ចូេរមួសហការលរៀបចុំដសន្ការលក្ជីសលរសីក្របខណឌ មន្តន្តីរាជការសុទីេិ មន្តន្តីជាបរិ់ចចសន្ា 
បុគគេិរអដណែ ត និ្ងឧិានុ្ររេរបស់ក្រសួង សាថ បន័្ ទាុំងថ្នន រជ់ាតិនិ្ងថ្នន រល់ក្កាមជាតិសក្មាបឆ់្ន ុំ
២០១៦

• បាន្ចូេរមួសហការលធវគីលក្មាងដសន្ការលក្បីក្បាស់មន្តន្តីក្របខណឌ ថមី មន្តន្តីជាបរិ់ចចសន្ា និ្ង
បុគគេិរអដណែ តឆ្ន ុំ២០១៧

• បាន្ចូេរមួរនុងសិកាា សាលាសេរវសាយនិ្ងដារឱ់្យអនុ្ទតតក្រុះរាជក្រឹតយសតីរីេរាន្តិរៈលដាយដែរ
សក្មាប ់បុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រល់ក្កាមជាតិ និ្ងេិខិតបិដាឋ ន្គតិយុតត ពាររ់ន័្ធនឹ្ងការក្គបក់្គងមន្តន្តី
រាជការ

• បាន្បញ្ជូ ន្មន្តន្តីរាជការថ្នន រក់្បធាន្ការយិាេ័យមរចូេរមួទគគបណតុ ុះបណ្តត េតក្មង់ិ ិសនិ្ង
អភិទឌ្ឍសមតថភារដដ្េលរៀបចុំលែងីលដាយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ



១.២ ការងារប្កបខណឌ  និងបណតុ ុះបណ្តត ល(បនត)

7

• បាន្លធវីរបាយការណ៍អុំរីការលក្បីក្បាស់ចុំនួ្ន្មន្តន្តីរាជការក្របខណឌ  និ្ងចុំនួ្ន្ មន្តន្តីជាបរិ់ចចសន្ារបស់
មន្ទីរជុំនាញ និ្ងអងគភារនានាជុុំទញិរាជធានី្ លខតត

• បាន្លរៀបចុំឯរសារលដី្មបបីញ្ចូ េ ក្បារល់បៀទតេរនុងគណនី្ជូន្មន្តន្តីរាជការសុីទេិដដ្េបុំលរញការងារលៅ
ថ្នន រល់ក្កាមជាតិរចួរាេ់

• មន្ទីរមុខងារសាធារណៈមួយចុំនួ្ន្បាន្សហការជាមួយក្រសួង លបីរទគគសេរវសាយេិខិតបិដាឋ ន្ គតិ
យុតតពាររ់ន័្ធនឹ្ង ទសិ័យមុខងារសាធារណៈមាន្ជាអាិិ៍៖ មន្ទីរមុខងារសាធារណៈលខតតបប េិន្ លខតតបាត់
ដ្ុំបង លខតតសាវ យលរៀង លខតតរុំរងឆ់្ន ុំង រាជធានី្ភនុំលរញ លខតតក្រលចុះ រុំរងច់ម និ្ងលខតតរុំរងធ់ុំ 

• មន្ទីរមុខងារសាធារណៈលខតតសទឹងដក្តង បាន្លធវីការបណតុ ុះបណ្តត េពាររ់ន័្ធនឹ្ងនី្តិទធីិរនុងការ ក្សង់
ិិន្នន្យ័មន្តន្តីរាជការសុីទេិលក្កាយរីសមាហរណរមមក្របខណឌ

• បាន្សហការណ៍ជាមួយក្រុមការងារក្រសួងរនុងការលរៀបចុំ រិរណ៌សមិ ធិសេនានា និ្ងបាន្ដចរ
លសៀទលៅបិដាឋ ន្គតិយុតតិពាររ់ន័្ធនឹ្ងទសិ័យមុខងារសាធារណៈ ជូន្ដ្េ់លភញៀទជាតិ និ្ងអន្តរជាតិដដ្េ
អលញ្ជ ីញមរិសេនាលខតតលសៀមរាប 



១.២ ការងារប្កបខណឌ  និងបណតុ ុះបណ្តត ល(បនត)
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• មន្ទីរមុខងារសាធារណៈមួយចុំន្ួន្បាន្ចុុះក្តួតរនិ្ិតយតាមដាន្ ការក្គប់ក្គងទតតមាន្មន្តន្តីរាជ
ការសីុទេិ តាមមន្ទីរជុំនាញជុុំទញិលខតត

• បាន្សេរវសាយសែីរីការលរៀបចុំចងក្រងការរិរណ៌នាមុខតុំដណងក្គប់ក្គង ក្រសួងសាថ ប័ន្ថ្នន រ់
ជាតិ ន្ិង ថ្នន រ់លក្កា  មជាតិ ដ្េ់មន្តន្តីរាជការសីុទេិ លៅតាមបណ្តែ មន្ទីរ  សរុប ២៤ មន្ទីរ ន្ិង 
០៧ ក្រុង/ក្សុរ បាន្ចុំន្ួន្ ០១ លេីរ

• បាន្រិន្ិតយ ន្ិង សែេ់ិិដាឋ ការសុំលណីសុុំលក្បីក្បាស់ក្គូបលក្ងៀន្២លទន្ ក្គូបលក្ងៀន្ថ្នន រ់គួ ន្ិង 
សុំលណីសុុំិិួេសាគ េ់ក្គូបលក្ងៀន្លៅតុំបន់្ជួបការេុំបារ 

• បាន្ចូេរមួ ការលធវីលតសែលក្ជីសលរសីក្គូបលក្ងៀន្ជាប់រិចចសន្ា របស់មន្ទីរអប់រ ុំ យុទជន្ ន្ិងរីឡា
សក្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៦-២០១៧  



១.៣ ការងារប្្ួ្ពិនិ្យរដ្ាបាល និងដបៀវ្ស
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• ការដក្បក្បួេសាថ ន្ភាររដ្ឋបាេនិ្ងក្គួសាររបស់មន្តន្តីរាជការសុីទេិសរុបចុំន្ួន្ ៥០,១៣២ររណី/
សុំណុុំ េិខិត

• មន្ទីរបាន្លធវីការរិនិ្តយ លសទៀងផ្ទទ ត ់សតេ់លយាបេ់ សតេ់ិិដាឋ ការលេីសុំលណីសុុំនានាពាររ់ន័្ធ នឹ្ងការដក្ប
ក្បួេសាថ ន្ភារ រដ្ឋបាេ និ្ងក្គួសាររបស់មន្តន្តីរាជការសុីទេិរនុង ឆ្ន ុំ២០១៦ ជូន្មន្ទីរជុំនាញ និ្ងអងគ
ភារនានាជុុំទញិលខតត បាន្ទាន្ល់រេលទលា

• រិនិ្តយលសទៀងផ្ទទ តល់េីតារាងឥណទាន្លបៀទតេជូន្មន្តន្តីរាជការ និ្ងមន្តន្តីជាបរិ់ចចសន្ា របស់មន្ទីរ
ជុំនាញ និ្ងអងគភារនានាជុុំទញិរាជធានី្ លខតត

• មន្ទីរមុខងារសាធារណៈ បាន្ចុុះរិនិ្តយ និ្ងដណនាុំដ្េ់មន្ទីរ អងគភារ ក្រុង ក្សុរ ឱ្យបដងវរថទកិារដ្ឋ
មរទញិ

• បាន្ក្តួតរិនិ្តយការដក្បក្បួេសាថ ន្ភាររដ្ឋបាេ និ្ងក្គួសាររបស់មន្តន្តីរាជការសុីទេិរបស់ មន្ទីរ  និ្ង
អងគភារនានាសរុបចុំនួ្ន្ ៥០,១៣២ររណី/សុំណុុំ េិខិត 

• មន្ទីរមុខងារសាធារណៈបាន្ចុុះរិនិ្តយមន្តន្តីរាជការដដ្េមាន្មុខតុំដណងអចិបន្តន្តយ ៍លេីសរីមួយ 
និ្ងមន្តន្តីរាជការដដ្េិិួេលបៀទតេរីររដន្ែងលៅជុុំទញិលខតតមាន្ចុំន្ួន្១៣នារ ់



២) បញ្ហា ប្បឈម
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• ការដតងតាុំងមន្តន្តីសក្មាប់មុខតុំដណងក្គប់ក្គងថ្នន រ់ការយិាេ័យន្ិងអនុ្ការយិាេ័យមិន្
ទាន់្ក្គប់លៅ លែយី

• មន្ទីរ អងគភារនានារនុងលខតតមយួចុំន្ួន្លៅដតមាន្ភារយតឺយា ទរនុងការលធវីរបាយការណ៍លបៀ 
ទតេក្បចុំដខ របាយការណ៍ដក្បក្បួេសាថ ន្ភាររដ្ឋបាេន្ិងក្គសួារមន្តន្តីរាជការ ការលធវីសវ័យ 
ក្បកាស សលក្មចលសនី សុុំលក្បីក្បាស់មន្តន្តីជាប់រិចចសន្ា ន្ងិសុំណុុំ ឯរសាររបស់មន្តន្តីជាប់រិចច
សន្ាមរមន្ទីរមុខងារសាធារណៈ

• មន្ទីរ អងគភារមួយចុំន្ួន្រុុំទាន់្សតេ់ឯរសារពារ់រ័ន្ធន្ឹងការបដងវរថទកិាចូេរដ្ឋទញិ
• មន្ទីរមុខងារសាធារណៈរាជធាន្ី លខតត លៅមាន្រងវុះធន្ធាន្មនុ្សេ អោររដ្ឋបាេ ន្ិង
មលធាបាយសក្មាប់បុំលរញ ការងារ

• មន្ទីរមុខងារសាធារណៈ លៅមាន្មន្តន្តីតិច មិន្ទាន់្ល្ែីយតបន្ងឹការងារបចចុបបន្ន
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៣) សាំណូមពររបសម់នទីរមុខងារសាធារណៈ

• លសនីសុុំឱ្យមាន្ការបណតុ ុះបណ្តត េរក្ងឹងសមតថភារដ្េ់មន្តន្តីរនុងមន្ទីរ 
• លសនីសុុំសតេ់េ ធិភារឱ្យមន្តន្តីរបស់មន្ទីរបាន្ចូេរមួទគគបណតុ ុះបណ្តត េ សិកាា សាលាលៅបរលិស លដី្មបី
រក្ងីរការយេ់ដឹ្ង និ្ងបាន្ជាបិរិលសាធន្េ៍អសក្មាបដ់ចររ ុំដេររនុងអងគភារ

• លសនីសុុំសាងសងអ់ោររដ្ឋបាេរបស់មន្ទីរ លដី្មបសីក្មួេដ្េ់ការបុំលរញរិចចការរបសម់ន្ទីរ
• លសនីសុុំឱ្យមាន្ការបណតុ ុះបណ្តត េពាររ់ន័្ធនឹ្ងការអនុ្ទតតថទកិាតាមរមមទធីិ លដី្មបឱី្យមន្តន្តីមាន្សមតថ
ភារក្គបក់្ោន្រ់នុងការអនុ្ទតតថទកិាតាមរមមទធីិលៅឆ្ន ុំ២០១៧ខាងមុខលន្ុះ



៤) ទ្ិសដៅការងារបនតសប្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៧
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• បន្តចុុះក្តួតរិនិ្តយលេីការលក្បីក្បាស់ក្គូបលក្ងៀន្ជាប់រិចចសន្ា
• ចុុះក្តួតរិនិ្តយលេីការលក្បីក្បាស់ មន្តន្តរីាជការ និ្ងមន្តន្តីជាប់រិចចសន្ាលៅមន្ទីរសុខា ភិបាេតាមបណ្តត  លខតតមយួ

ចុំន្នួ្
• សេរវសាយេិខិតបិដាឋ ន្គតិយុតតលសេងៗដដ្េពារ់រ័ន្ធនឹ្ងទស័ិយមុខងារសាធារណៈ 
• សហការសក្មបសក្មួេការក្បែងក្បដជងលក្ជីសលរសីមន្តន្តីក្របខណឌ   និ្ងចូេរមួរនុងដ្ុំលណីរការលក្ជីស លរសីលក្បី

ក្បាស់មន្តន្តីជាប់រិចចសន្ា និ្ងបុគគេិរអដណត ត តាមបណ្តត មន្ទីរនិ្ងអងគភារនានារនុងលខតត
• បូរសរុបរបាយការណ៍ក្របខ័ណឌ  ឥណទាន្ លបៀទតេមន្តន្តីរាជការសីុទេិក្បចុំដខ ក្តីមាស ្មាស និ្ងក្បចុំឆ្ន ុំ
• បន្តរិនិ្តយ និ្ងសតេ់ិិដាឋ ការឯរសាតារាងិូទាត់លបៀទតេមន្តន្តីរាជការ និ្ងមន្តន្តីជាប់រិចចសន្ា ជូន្មន្ទីរនានា ជុុំ

ទញិលខតត
• បន្តរិនិ្តយនិ្ងសតេ់ិិដាឋ ការរាេ់ការផ្ទែ ស់បតូរសាថ ន្ភាររដ្ឋបាេរបស់សាលារាជធានី្ លខតត មន្ទីរ និ្ងអងគភារ

នានា
• អនុ្ទតតការងារដសន្ការសរមមលសេងៗ ដដ្េក្រសួងបាន្សតេជូ់ន្



ដសចកតសីននិោា ន
- មន្ទីរមុខងារសាធារណៈរាជធានី្ លខតត បាន្ខិតខុំក្បឹងដក្បងបុំលរញការងារបាន្េអ ដដ្េលធវីឱ្យមាន្ការ 
លជឿិុរចិតតន្ិងោុំក្ិលេីសាន បដ្បុំលរញការងាររីសុំណ្តរ់សាលារាជធានី្ លខតត មន្ទីរ និ្ងអងគភារនានា 

- មាន្ការសហការជា មួយសាលារាជធានី្ លខតត មន្ទីរ និ្ងអងគភារនានាជុុំទញិរាជធានី្ លខតត  

- សាលារាជធានី្ លខតត បាន្ិិួេសាគ េ់សមតថភារការងារ និ្ងចត់ិ ុរមន្ទីរមុខងារសាធារណៈរាជធានី្ 
លខតត ជាលសនាធិការលៅរនុងការក្គបក់្គងបុគគេិរមិន្អាចខវុះបាន្ ជារិលសសលេីការដតងតាុំង ការលសទរ
លចញ លសទរចូេ ន្ិងការផ្ទែ ស់បតូរសាថ ន្ភាររដ្ឋបាេលសេងៗ 
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សមូអរគុណ!
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