
 1/11  
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ព្រសងួមុខងារសាធារណៈ 
របាយការណ៍ 

សតពីី 
ការបូរសរបុលទធផលននអងគសននិបាតបូរសរបុលទធផលការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 
និងលលើរទិសលៅការងារឆ្ន ាំ២០១៧ របសព់្រសងួមុខងារសាធារណៈ 

សាលាភូមិនទរដ្ឋបាល នថៃទី០៩-១០  ខខមីនា  ឆ្ន ាំ២០១៧  
ខថែងលោយឯរឧតតម រស ់សផូាន ់រដ្ឋលលខាធិការព្រសងួមុខងារសារណៈ 

 
– សូមគោរពឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្ លពព្រ ប ុនធិន រដឋមន្តនតីរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ 
ជាទីគោរពដខ៏ពងខ់ពស់  

– ឯកឧត្តម គោកជទំាវ ត្ំណាងរកសួង សាថ ប័ន ជាទីគោរព! 
– ឯកឧត្តម គោកជទំាវ រដឋគលខាធិការ អនុរដឋគលខាធិការ គភញៀវកិត្តិយស     អងគសននិបាត្
ទាងំមូល ជាទីគមរតី្! 

 
ថ្ងៃគនេះរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ មានគសចកតគីសាមនសសរកីរាយជាអគនកបបការ និង 

មានកិត្តិយសសូមសាវ គមន៍និងសូមគោរពថ្ងលងអំណ្រគុណ្យ៉ា ងរជាលគរៅ ចំគ េះ ឯកឧត្តម 
គោកជំទាវ គោក គោករសី អនកនាង កញ្ញដ ទាងំអស់ ថ្ដលបានអគ ជ្ ីញចូលរមួកនុងអងគ
សននិបាត្បូកសរុបលទធផលការងារឆ្ន ២ំ០១៦ និង គលីកទិសគៅការងារឆ្ន ២ំ០១៧ របស់
រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ។ កនុងឱកាសគនេះ ខញុ ំសូមអនុញ្ញដ ត្គោរពរាយការណ៍្ពីលទធផលថ្ន
អងគសននិបាត្ជូនអងគពិធីទាងំមូលរជាប ដូចខាងគរកាម៖ 
១-ទិដ្ឋភាពទូលៅរបសអ់ងគសននិបាត 

ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្ លពព្រ ប ុនធិន រដឋមន្តនតីរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ បានអគ ជ្ ីញ
ជាអធិបតី្ដខ៏ពង់ខពស់កនុងពិធីគបីកអងគសននិបាត្រយៈគពលពីរថ្ងៃ គិត្ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១០ 
ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៧ គៅសាោភូមិនទរដឋបាល។ អងគសននិបាត្ មានការចូលរមួពីថ្នន កដឹ់កនាំ
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រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ និង របធាននាយកដ្ឋឋ នរគប់រគងបុគគលិករបស់រកសួង សាថ ប័ននានា 
គភញៀវកិត្តិយស និងមន្តនតីរាជការថ្នរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ សរុបចំននួ៣១១នាក ់ កនុងគនាេះ
ន្តសតីចំននួ៧៨នាក់។ 
២-ដ្ាំលណើ រការននអងគសននិបាត  

អងគសននិបាត្ បានគធវីការពិភាកាគលីរបធានបទចំននួ១២ ថ្ដលគធវបីទអនតរាគមន៍គដ្ឋយ
ថ្នន ក់ដឹកនារំកសួង រមួមាន (១)អគគនាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលនិងហរិ ដ្វត្ថុ (២)អគគនាយកដ្ឋឋ ន
រគប់រគងមុខងារសាធារណ្ៈ (៣)អគគនាយកដ្ឋឋ នគោលនគយបាយមុខងារសាធារណ្ៈ 
(៤)អោគ ធិការដ្ឋឋ ន (៥)នាយកដ្ឋឋ នសវនកមមថ្ផទកនុង (៦)សាោភូមិនទរដឋបាល (៧)ការងារ
គយនឌ័រ (៨)ការងារយុវជន (៩)ការរគប់រគងមុខងារសាធារណ្ៈគៅថ្នន ក់គរកាមជាតិ្ 
(១០)ការអនុវត្តការរត្ួត្ពិនិត្យ និង ោរំទការអនុវត្តកមមវធីិគោលនគយបាយនិងយុទធសាន្តសត
ចតុ្គកាណ្ដំណាកក់ាលទី៣ របស់រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា (១១)ការងារអភិវឌឍតាមថ្បបរបជា-
ធិបគត្យយគៅថ្នន កគ់រកាមជាតិ្     (១២)                               
និងការផារភាជ ប់ជាមួយកំថ្ណ្ទរមងគ់ផសងៗគទៀត្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

បទអនតរាគមននី៍មយួៗ គតត ត្ជាសំខានគ់ៅគលីលទធផលការងារថ្ដលបានអនុវត្តរយៈគពល
មួយឆ្ន មំកគនេះ រពមទាងំគលីកគឡងីអំពីបញ្ញា របឈមថ្ដលបានជួបរបទេះ និងគលីកទិសគៅ
ការងារសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៧ ថ្ដលអងគភាពនិងរកុមការងារនីមយួៗរបស់រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ
រត្ូវអនុវត្តនាគពលខាងមុខ។ បនាទ បគ់ៅគនេះ ខញុ ំសូមអនុញ្ញដ ត្គោរពរាយការណ៍្ជូនឯកឧត្តម
កិត្តិបណ្ឌិ ត្ រពមទាងំអងគសននិបាត្ទាងំមូលនូវលទធផលការងារសំខាន់ៗ  ថ្ដលរកសួងមុខងារ
សាធារណ្ៈសគរមចបាន បញ្ញា របឈមចំបងៗ និងទិសគៅការងារឆ្ន ២ំ០១៧ ដូចខាងគរកាម៖ 
៣-លទធផលការងារសាំខាន់ៗ 

កនុងរយៈគពលពីរថ្ងៃថ្នដំគណី្រការអងគសននិបាត្គនេះ រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ អាចគធវី
ការបូកសរុបនូវលទធផលសំខាន់ៗ  ដូចខាងគរកាម៖ 
៣.១-ការអភិវឌ្ឍសាា ប័នននព្រសងួមុខងារសាធារណៈ 

                                                     
 បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តរកុមអនកនា ំកយ រកុមការងារបណាត ញទំនាក់ទំនងសងគម (Facebook) 
រកុម Telegram ថ្នន ក់ដឹកនារំកសួង និងនីតិ្វធីិថ្នការផតល់លិខិត្បញ្ញជ គបសកកមម 

 បានគរៀបចំរកុមការងារថ្កទរមងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈ របស់រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ 
និងថ្កសរមួលសមាសភាពរកុមគលខាធិការ ថ្នរកុមការងារថ្កទរមង់ការរគប់រគង
ហរិ ដ្វត្ថុសាធារណ្ៈថ្នរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ 
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 បានជួសជុលនិងថ្កលមអអោរនិងគសាភណ្ឌ ភាពទីសតីការរកសួង បនទបស់ិកាថ្នសាោ
ភូមិនទរដឋបាល និងមនទីរមុខងារសាធារណ្ៈគខត្តថ្កប 

 បានសាងសងអ់ោរមនទីរមុខងារសាធារណ្ៈ គខត្តកំពងច់ាម គខត្តសាវ យគរៀង និង
គខត្តរត្នគិរ ី

 បានចុេះវាស់ថ្វងដីបំរុងទំហ២ំ.៦០ហចិតា គៅគខត្តត្បូងឃមុ ំ គដីមបសីាងសង់សាោ
បណ្តុ េះបណាត លភូមិភាគជូនមន្តនតីរាជការសុីវលិ 

 បានជំរុញការគរៀបចំចុេះប ជ្ ីសារគពីភណ័្ឌ រទពយសមបត្តិរដឋ របស់សាោភូមិនទរដឋបាល 
និង គរៀបចំប ជ្ ីសារគពីភណ័្ឌ  រទពយសមបត្តិរដឋគកីនងយសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ របស់
ទីសតីការរកសួង 

 បានចុេះរបមូលពត្៌មាន និង គធវីសវនកមមគៅតាមមនទីរមុខងារសាធារណ្ៈរាជធានី គខត្ត 
រពមទាងំបានផតល់អនុសាសនថ៍្កលមអចំណុ្ចខវេះខាត្ គដីមបធីានារបសិទធភាពការងារ 

 រកសួងបានយកចិត្តទុកដ្ឋកអ់ភិវឌឍសមត្ថភាពនិងអាជីព របស់មន្តនតីរាជការវយ័គកមង 
តាមរយៈការផតល់ឱកាសឱយចូលរមួវគគបណ្តុ េះបណាត លរយៈគពលខលី មធយម និងថ្វង 
គៅកនុងនិងគរៅរបគទស និង ទទួលមុខតំ្ថ្ណ្ងពីថ្នន កអ់នុរបធានការយិល័យដល់
ថ្នន ក់អគគនាយកមានចំននួ២០៩នាក ់ គសនីនឹងចំនួន២៦.៨០% ថ្នចំននួមន្តនតីរាជការ
សុីវលិសរុបរបស់រកសួង។ 

៣.២-ការងារព្រប់ព្រងមុខងារសាធារណៈ 
លទធផលសំខាន់ៗ គៅកនុងការរគប់រគងមុខងារសាធារណ្ៈ រមួមាន៖ 
 បានគរៀបចំលិខិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តចំនួន១៤ គដីមបីោរំទដល់សកមមភាពការងារ
រគប់រគងមន្តនតីរាជការសុីវលិនិងវសិ័យមុខងារសាធារណ្ៈ 

 បានផសពវផាយលិខិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យុត្ត ក់ព័នធនឹងការរគប់រគងមន្តនតីរាជការសុីវលិ
គៅថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ចំននួ៥១គលីក ថ្ដលមានសិកាា កាមសរុបចំនួន៧,៨៤១នាក ់

 បានគឆលីយត្បគៅសំគណី្សុំថ្កសរមួលរចនាសមពន័ធចំនួន១០រកសងួ សាថ ប័ន 

 បានផតលរ់កបខណ្ឌ មន្តនតីរាជការសុីវលិចំននួ៧,៦៤១កថ្នលង  និង រកបខណ្ឌ ពិគសស
ចំននួ៦,២៤១កថ្នលង 

 បានថ្បងថ្ចកមន្តនតីជាប់កិចចសនាចំននួ១៧,៦៥៩កថ្នលង ឧទានុរកសចំននួ៩៦០កថ្នលង 
រគូបគរងៀនពុទធិកជាបកិ់ចចសនាចំននួ១,៤៦២កថ្នលង រគូកិចចសនាចំគណ្េះដឹងទូគៅ
ចំននួ៦,០៨៨កថ្នលង រគូកិចចសនាអបរ់គំរៅរបព័នធចំនួន២,៤៧២កថ្នលង និង រគូថ្នន ក់
ពីរគវននិងថ្នន ក់គួបចំននួ១៦,៥១៨កថ្នលង 

 បានដំគឡងីរបាក់កថ្រមរបចាថំ្ខរបស់មន្តនតីជាប់កិចចសនាដល់៤០០,០០០គរៀល 
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 បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តរបព័នធរគប់រគងមន្តនតីជាប់កិចចសនាតាមរបព័នធព័ត្ម៌ានវទិា និង 
ការគបីកផតលរ់បាកក់ថ្រមរបចាថំ្ខជូនមន្តនតីជាប់កិចចសនាតាមរបព័នធធនាោរ 

 បានគសនីសុំការសគរមចពីរបមុខរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង ផតល់ទិដឋការជូនរកសួង សាថ ប័ន 
គដីមបអីភិឌឍនអ៍ាជីពមន្តនតីរាជការសុិវលិចំននួ៥៧,៩៤៤ករណី្ 

 បានការថ្កត្រមូវការថ្របរបួលសាថ នភាពរដឋបាល និង រគួសាររបស់មន្តនតីរាជការសុីវលិ 
ចំននួ១០១,៦១៩ករណី្ 

 បានរកគឃញីរបាក់គបៀវត្សថ្ដលរតូ្វបថ្ងវរចូលងវកិារដឋចំនួន៥,៩១៧,៣៧៥,៩៦៩គរៀល 
 បានកាត្់ពនធគលីរបាកគ់បៀវត្សមន្តនតីរាជការសុីវលិចំននួ១២,៧៤៧,៩៨៦,០៧០គរៀល 
 បាន (១)ប ច្ូ លទិនននយ័មន្តនតីរាជការសុីវលិកនុងរបព័នធបណ្ណសារចំននួ៨៣១៩នាក់ 
(២)គរៀបចំសោកបរត្ព័ត្៌មានមន្តនតរីាជការសុីវលិគឡងីគធនីរចំននួ៥៦,២៣៦នាក់ 
(៣)សរគសរសោកប័រត្ព័ត្៌មានមន្តនតីរាជការ គលីគរសាមសំណំុ្លិខិត្បានចំនួន
៦៥,៧៤៩នាក ់ និង (៤)គធវីគសចកតីជូនដំណឹ្ងសតីពីការផតល់ទិនននយ័មន្តនតីរាជការ
ចូលនិវត្តន៍តាមកាលកំណ្ត្់ចំនួន១,១៩៧នាក់ និង មុនកាលកំណ្ត្់ចំនួន៧៧នាក់ 

 បានចុេះគធវីអធិការកិចច រសាវរជាវ និង គដ្ឋេះរសាយករណី្មិនរបរកតី្របស់មន្តនតីរាជការ
សុីវលិចំនួន៤៥     រកគឃញីរបាកគ់បៀវត្សគបីកគលីសចំនួន២០៣,៧៨៣,៩៦៤គរៀល 
គហយីចាត្់វធិានការឱយបថ្ងវរងវកិាចូលរត្នាោរគខត្តចំនួន៥៤,៦៦៦,៣៣០គរៀល 
និងគសនីសុំឱយលុបគ ម្ េះគចញពីរកបខណ្ឌ មន្តនតីរាជការសុីវលិចំននួ០១ករណី្ 

 បានអនុវត្តយុទធសាន្តសតបន្តញ្ញជ បគយនឌរ័កនុងវសិ័យមុខងារសាធារណ្ៈ ២០១៤-២០១៨ 
ថ្ដលនាឱំយចំននួន្តសតីជាមន្តនតីរាជការបានគកីនដល់៤០% និង ចំននួន្តសតីកនុងមុខដំថ្ណ្ង
ចាប់ពីថ្នន ក់ការយិល័យដល់ថ្នន ក់អគគនាយកគកីនដល២់២% 

 បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តរពេះរាជរកឹត្យសតីពី “លកានតិកៈគដ្ឋយថ្ឡកសរមាបបុ់គគលិករដឋបាល
ថ្នន ក់គរកាមជាតិ្” និង បានផសពវផាយរពេះរាជរកឹត្យគនេះគៅ២៣រាជធានីគខត្ត រពមទាងំ 
ផសពវផាយគោលនគយបាយ និង លិខិត្បទដ្ឋឋ ន កព់័នធនឹងការរគបរ់គងមន្តនតីរាជការ
សុីវលិគៅថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ជូនរាជធានី គខត្ត 

 បានគរៀបចំគសចកតីថ្ណ្នាសំតីពីថ្បបបទ និង នីតិ្វធីិថ្នការរគបរ់គងបុគគលិករដឋបាល
ថ្នន កគ់រកាមជាតិ្  

 បានអនុវត្តថ្ផនការសកមមភាព ថ្នកិចចសហរបតិ្បត្តិការមុខងារសាធារណ្ៈអាសា៊ា ន 
និងអាសា៊ា នបូកបី ចូលរមួ                                                
  កិចច                   ង                គលីកទី១៨ គៅរបគទស
ហវលីីពីន។ 
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៣.៣-ការអនុវតតរមមវិធីខរទព្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តកមមវធីិជាត្ិថ្កទរមង់រដឋបាលសាធារណ្ៈ 

២០១៥-២០១៨ ថ្ដលគតត ត្ជាសំខានគ់លី (១)ការពរងឹងគុណ្ភាពនិងរបសិទធភាពថ្នការ
ផតលគ់សវាសាធារណ្ៈ (២)ការអភិវឌឍសមត្ថភាព ការថ្កលមអការរគបរ់គងនិងការអភិវឌឍធនធាន
មនុសស និង (៣)ការថ្កទរមង់របព័នធគបៀវត្ស និង របាក់ឧបត្ថមភគផសងៗ របស់មន្តនតីរាជការ។ 
ជាមួយោន គនេះ គណ្ៈកមាម ធិការថ្កទរមង់រដឋបាលសាធារណ្ៈ បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តឯកសារ
គោលការណ៍្ថ្ណ្នា ំ សតពីីការតាមដ្ឋនរតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្ថ្កទរមង់
រដឋបាលសាធារណ្ៈ ២០១៥-២០១៨ និង បានគសនីសុំឱយរកសួង សាថ ប័នគៅថ្នន ក់ជាតិ្និង
ថ្នន កគ់រកាមជាតិ្បគងកីត្រកុមការងារថ្កទរមងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈ បានចំននួ២៣រកសួង សាថ ប័ន 
និង ២៥ រាជធានី គខត្ត។ 
៣.៣.១-ការខរលមអលសវាសាធារណៈ 

 បានសហការជាមយួរកសួងថ្របសនីយនិ៍ងទូរគមនាគមន ៍គដីមបដី្ឋក់ឱយអនុវត្តកមមវធីិ
ផតល់ព័ត្៌មានគសវាសាធារណ្ៈ តាមរយៈទូរស័ពទសាម ត្ហវូន 

 បានគធវីសុរកិត្យភាពគលីបចចុបបននកមមករមងព័ត្ម៌ានគសវាសាធារណ្ៈចំននួ២៦រកសួង 
សាថ ប័ន 

 បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តយនតការទីភាន ក់ងាររបត្ិបត្តិការពិគសសគៅរកសួងសុខាភិបាល 
ចំននួ០៤បថ្នថមគទៀត្ រមួមាន មនទីរគពទយបថ្ងអកគខត្តកំពត្ គខត្តថ្រពថ្វង គខត្តរកគចេះ 
និងគខត្តកំពងធំ់ 

 បានចុេះសិកាពីការផតល់គសវាគចញវញិ្ញដ បនបរត្របភពគដីមទំនិញ ចុេះប ជ្ ី ណិ្ជជកមម 
ចុេះប ជ្ ីមា៉ា ក ផតលល់ិខិត្អនុញ្ញដ ត្ចាប់របកបអាជីវកមម គសវាកមម និង ណិ្ជជកមម 
ផតល់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របកបអាជីវកមមគោហៈធាតុ្ត្បូងងមមានត្ថ្មល គៅអគគនាយកដ្ឋឋ ន
គសវា ណិ្ជជកមម និង មនទីរ ណិ្ជជកមមគខត្តបាត្់ដំបង និង (២)គសវាផតល់រពឹត្តិបរត្
គថ្នក លគទាស គៅរកសួងយុត្តិធម ៌

 បានចុេះសិកាពីការផតល់គសវាសាធារណ្ៈ គៅមនទីរគរៀបចំថ្ដនដី នគរូបនីយកមម 
សំណ្ង ់ និងសុរគិយដី គខត្តរកគចេះ គខត្តកំពត្ គខត្តគសៀមរាប និងរាជធានីភនំគពញ 
គដ្ឋយគតត ត្គលីគសវាសុរគិយដីនិងភូមិសាន្តសត និង គសវាសំណ្ង ់ 

 បានគរៀបចំគសចកតីរ ងចាបស់តីពីគសវាសាធារណ្ៈ និង គសចកតីរ ងរបកាសសតីពី
ការដ្ឋក់ឱយដំគណី្រការរចកគចញចូលថ្ត្មួយរបស់រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ។ 

៣.៣.២-ការរសាងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
 បានដ្ឋក់ឱយអនុវត្តឯកសារថ្ណ្នាសំតីពី “របព័នធរគប់រគងគុណ្ផល” 
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 បានគរៀបចំតារាងពិពណ៌្នាមុខតំ្ថ្ណ្ងរគបរ់គងកនុងរចនាសមពន័ធរបស់រកសួង សាថ ប័ន
ថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិ្ 

 បានគរៀបចំរបាយការណ៍្សិកាគលីមុខងារ រចនាសមព័នធ និងនីតិ្វធីិថ្នការបំគពញការងារ
របស់អងគភាពធនធានមនុសសគៅថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ 

 បានចុេះរសងទិ់ននន័យនិងបូកសរុបរបាយការណ៍្មន្តនតីរាជការ មន្តនតីជាបកិ់ចចសនា និង
មន្តនតីឧទានុរកសរបស់រកសួងបរសិាថ ន 

 បានបណ្តុ េះបណាត លសិសសមន្តនតីជានខ់ពស់ ចំនួន ៥៦    (    ១១   ) 
 បានបណ្តុ េះបណាត លវគគវរិកឹត្យការមន្តនតីជាន់ខពស់ ថ្ដលមានសិកាា កាមចំននួ ៣៧៨    
(ន្តសត៣ី៩នាក)់ 

 បានបណ្តុ េះបណាត លវគគវរិកឹត្យការមន្តនតីមធយម ថ្ដលមានសិកាា កាមចំនួន ១២៤    
(ន្តសត១ី១នាក)់ 

 បានបណ្តុ េះបណាត លមន្តនតីរកសួងបរសិាថ ន ថ្ដលមានសិកាា កាមចំនួន ២០    
(ន្តសត០ី៦នាក)់ 

 បានបណ្តុ េះបណាត លថ្នន កដឹ់កនាជំាន្តសតីឋានៈរដឋគលខាធិការ និង អនុរដឋគលខាធិការ 
ថ្ដលមានសិកាា កាមចំននួ      

 បានបណ្តុ េះបណាត លសតីពី “ការជំរុញកំថ្ណ្ទរមងអ់ភិបាលកិចចលអសរមាប់មន្តនតីរាជការ
ជាន់ខពស់” ថ្ដលមានសិកាា កាមសរុបចំនួន១៧០នាក់ (ន្តសតី១៥នាក់) គដីមបពីរងឹង
សមត្ថភាពថ្នន ក់ដឹកនាកំរមិត្អគគគលខាធិការ អគគនាយក អោគ ធិការ និងអភិបាល
ថ្នគណ្ៈអភិបាលរាជធានី គខត្ត។ 

៣.៣.៣-ការខរទព្មង់ព្បព័នធលបៀវតស 
បានគរៀបច ំ និង ដ្ឋកឱ់យអនុវត្តលខិិបទដ្ឋឋ នគតិ្យុត្ត កព់ន័ធនឹងការរគបរ់គងនិងថ្កលមអ

របពន័ធោភការរបសម់ន្តនតរីាជការសុវីលិ និង កងកមាល ងំរបដ្ឋបអ់ាវធុរគបរ់បគភទ រមួមាន 
(១)អនុរកឹត្យសតីពីការរគប់រគងនិងការគរបីរបាស់មន្តនតីជាប់កិចចសនា (២)អនុរកឹត្យសតីពីការ
ថ្កសរមួល និង ការដំគឡងីរបាកបំ់ណាច់មុខងារជូនគយធិន ថ្នកងគយធពលគខមរភូមិនទ 
(៣)អនុរកឹត្យសតីពីការថ្កសរមួល និង ការដំគឡងីរបាក់បំណាចមុ់ខងារជូនមន្តនតីនគរបាលជាតិ្ 
(៤)អនុរកឹត្យសតីពីរបាក់បំណាច់មុខងារគៅរកមនិងរពេះរាជអាជាញ  (៥)អនុរកឹត្យសតីពីការកំណ្ត្់
របាក់ឧបត្ថមភរបចាថំ្ខ ចំគ េះសមាជិករកុមរបឹការាជធានី គខត្ត រកុង រសុកខណ្ឌ  ឃុ ំសងាក ត្់ 
មន្តនតីភូមិ និងរបធានការយិល័យរបជាពលរដឋ របស់រដឋបាលរកុង រសុក ខណ្ឌ  (៦)អនុរកឹត្យ
សតីពីការថ្កសរមួលមារតា៤ថ្នអនុរកឹត្យគលខ៣៦អនរក.បក ចុេះថ្ងៃទី១៨ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
សតីពីការថ្កសរមួលរបាក់បំណាច់មុខងារមន្តនតីរាជការសុីវលិ (៧)អនុរកឹត្យការបថ្នថមរបប
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សនតិសុខសងគមសរមាប់អតី្ត្មន្តនតីរាជការសុីវលិ និង អតី្ត្យុទធជន (៨)អនុរកឹត្យសតីពីការ
ផតល់របាក់ឧបត្ថមភកនុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ងំមី របថ្ពណី្ជាតិ្ ឆ្ន វំក អដឋស័ក ពុទធសករាជ 
២៥៦០ (៩)អនុរកឹត្យសតីពីការរគបរ់គងវត្តមានមន្តនតីរាជការសុីវលិ និង មន្តនតីជាប់កិចចសនា 
(១០)អនុរកឹត្យសតីពីការថ្កសរមួល និង ការដំគឡងីរបាកប់ំណាច់មុខងារជូនមន្តនតីពនធនាោរ
រកសួងមហាថ្ផទ (១១)អនុរកឹត្យសតីពីការបថ្នថមរបាក់បំណាចជូ់នទីរបឹកា ជំនួយការ គលខាធិការ 
និងមន្តនតីថ្ដលមានឋានៈគសមី (១២)អនុរកឹត្យសតីពីការដំគឡងីរបាកក់ថ្រមរបចាថំ្ខជូនមន្តនតីជាប់
កិចចសនា (១៣)អនុរកឹត្យសតីពីការដំគឡងីរបាកវ់ភិាជន៍រគួសាររបស់មន្តនតីរាជការសុីវលិ របាក់
បំណាច់ឧបត្ថមភរគួសារនិងកូនគយធិនថ្នកងគយធពលគខមរភូមិនទ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្កមពុជា 
មន្តនតីពនធនាោររកសួងមហាថ្ផទ (១៤)អនុរកឹត្យសតីពីការថ្កថ្របត្ថ្មលសនទសសនគ៍បៀវត្សមូលដ្ឋឋ ន
របស់មន្តនតីរាជការថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា និង (១៥)គសចកតីជូនដំណឹ្ងសតីពីការដំគឡងី
ថ្នន ក់ ឋាននតរស័កតិ ជូនមន្តនតីរាជការសុីវលិសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
៣.៣.៤-ការងារសព្មបសព្មួលការខរទព្មង់អនតរវិសយ័ 

គលខាធិការដ្ឋឋ នថ្នគណ្ៈកមាម ធិការថ្កទរមងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈ គលខាធិការដ្ឋឋ ន
ថ្នគណ្ៈកមាម ធិការដឹកនាកំារងារថ្កទរមងក់ាររគបរ់គងហរិ ដ្វត្ថុសាធារណ្ៈ និងគលខាធិការ
ដ្ឋឋ នថ្នគណ្ៈកមាម ធិការជាតិ្សរមាបក់ារអភិវឌឍតាមថ្បបរបជាធិបគត្យយគៅថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ 
បានដ្ឋកគ់ចញនូវថ្ផនការសកមមភាពចនំនួ០៩ ថ្ដលរតូ្វអនុវត្តរមួោន កនុងរកបខណ្ឌ ថ្នកិចច
សហរបតិ្បត្តិការរវាងកំថ្ណ្ទរមង់ទាងំបី រមួមាន (១)ពរងឹងការគបីកផតល់គបៀវត្សនិងរបាក់
ោភការគផសងៗគទៀត្តាមរបព័នធធនាោរ ឬ តាមរបព័នធ e-Transfer (២)គរៀបចំរកបខណ្ឌ
និងយនតការអនុវត្តទណ្ឌ កមមចំគ េះការរគប់រគងធនធានសាធារណ្ៈ (៣)ថ្កសរមួលរចនាសមព័នធ
សាថ ប័នឱយមានសមានគតិ្ភាពជាមួយនឹងរបព័នធដំគណី្រការការងមីថ្ដលរួមមានថ្ផនករដឋបាល 
បុគគលិក ហរិ ដ្វត្ថុ និងបគចចកគទសទាងំគៅថ្នន កជ់ាតិ្ ទាងំគៅថ្នន ក់គរកាមជាតិ្ (៤)រតួ្ត្ពិនិត្យ
គឡងីវញិនូវរបព័នធអធិការកិចច សវនកមម និងសវនកមមថ្ផទកនុងនាគពលបចចុបបននគៅរគបរ់កសួង 
សាថ ប័ន គដីមបធីានាសុខដុមនីយកមម (៥)បគងកីត្គុណ្ភាពគលីការកសាងសមត្ថភាព និង
ការបណ្តុ េះបណាត លទាងំគៅថ្នន ក់ជាតិ្ ទាងំគៅថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ (៦)គរៀបចំរកបខណ្ឌ រមួថ្នការ
រគប់រគង និង ថ្បងថ្ចករបាករ់ងាវ ន់ពីចំណូ្លមិនថ្មនសារគពីពនធរបកបគដ្ឋយសមធម ៌ និង 
របសិទធភាពទាងំគៅថ្នន ក់ជាតិ្ ទាងំគៅថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ (៧)គរៀបចំនិងដ្ឋក់ឱយដំគណី្រការនូវ 
យនតការផតល់ពត័្៌មានរត្ឡប់ និង បណ្តឹ ងត្វា៉ា របស់អនកគរបីរបាស់គសវាគៅតាមរកសួង សាថ ប័ន 
និងរដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ្ (៨)គរៀបចំ និង ដ្ឋក់ឱយអនុវត្តរកបខណ្ឌ វមិជឈការហិរ ដ្វត្ថុ  
(គោលនគយបាយសតីពីវមិជឈការហរិ ដ្វត្ថុរយៈគពលមធយម ការអនុវត្តការរបមូលចំណូ្លតទ ល ់
ឧបករណ៍្វនិិគយគសរមាប់រដឋបាលថ្នន ក់គរកាមជាតិ្ គោលការណ៍្ថ្ណ្នាសំតីពីថ្ផនការ 
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យុទធសាន្តសតងវកិា ការគផទរធនធានមានភាជ បល់កាខណ័្ឌ  ងវកិាកមមវធីិគពញគលញ និងអងគភាព 
ងវកិា) និង (៩)គរៀបចំនិងដ្ឋក់ឱយអនុវត្តយនតការសាថ ប័នោរំទភាពជាមាច ស់ ភាពជាអនកដឹកនា ំ
ការគលីកទឹកចិត្តគលីការថ្កទរមង។់ 
៤-បញ្ហា ព្បឈមខដ្លបានរួបព្បទះ 

រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ  ជបួរបទេះនូវបញ្ញា របឈមចំបងៗ ដូចខាងគរកាម៖ 
១. សមត្ថភាពសាថ ប័ននិងធនធានមនុសសរបស់រកសួង គៅមិនទាន់អាចគឆលីយត្បបាន
គពញគលញគៅនឹងគសចកតីរត្ូវការថ្នការអនុវត្តគោលនគយបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

២. គហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរូបវន័តនិងមគធាបាយអនុវត្តការងារគៅមានករមិត្ 
៣. ការកសាងសមត្ថភាពមន្តនតីរាជការសុីវលិ កនុងរកបខណ្ឌ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល មិនទាន់មាន
លកាណ្ៈជារបពន័ធ និងគឆលីយត្បគៅនឹងការវវិឌឍរបស់រដឋបាលសាធារណ្ៈ 

៤. ការគធវីទំគនីបកមមរដឋបាលសាធារណ្ៈនិងការគលីកកមពស់គុណ្ភាពគសវាសាធារណ្ៈ 
តាមរយៈការគរបីរបាស់របពន័ធបគចចកវទិាព័ត្៌មានវទិា (ICT) មិនទាន់កំណ្ត្់
ចាស់ោស់ 

៥. ការផារភាជ ប់ថ្ផនកសាថ ប័ន និង សកមមភាពថ្កទរមង់ទាងំឡាយកនុងរកបខណ្ឌ
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលគៅមិនទាន់អនុវត្តឱយបានគពញគលញនិងមានរបសិទធភាព 

៦. ការគធវីសកមមភាពរបស់គណ្ៈកមាម ធិការកំថ្ណ្ទរមង់រដឋបាលគៅរគប់ថ្នន ក់ រគប់ថ្ផនក 
គៅមានករមិត្ 

៧. ការយល់ដឹងអំពីអាសា៊ា ន រពមទាងំការអនុវត្តថ្ផនការការងារ ថ្នកិចចសហរបតិ្បត្តិការ
អាសា៊ា ន សតីពីកិចចការមុខងារសាធារណ្ៈ គៅមានករមិត្មិនទាន់អាចគឆលីយត្បគៅ
នឹងបរបិទអាសា៊ា ន។ 

៥-ទិសលៅអនុវតតការងារឆ្ន ាំ២០១៧ 
បថ្នថមគលីការអនុវត្តមុខងារ និងគបសកកមមជារបចារំបស់ខលួន ឱយកាន់ថ្ត្មានរបសិទធភាព 

រពមជាមួយការអនុវត្តបនតគដីមបពីរងឹងនិងពរងីកនូវសមិទធផលការងារ ថ្ដលសគរមចបានកនលង
មក រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ បានដ្ឋក់គចញនូវទិសគៅការងារជាយុទធសាន្តសតសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ដូចខាងគរកាម៖  

 បនតសិការសាវរជាវឯកសារលិខិត្បទដ្ឋឋ នគផសង  ៗនិង គរៀបចំថ្កសរមួលលិខិត្បទដ្ឋឋ ន
គតិ្យុត្តនានា ក់ព័នធនឹងការរគបរ់គងមន្តនតីរាជការសុីវលិថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា 

 បនតទទលួ កយបណ្តឹ ង និង អគងកត្រសាវរជាវ កព់័នធនឹងវវិាទមុខងារសាធារណ្ៈ 
និងបនតចុេះគធវីអធិការកិចចអំពីភាពមិនរបរកតី្កនុងការរគប់រគងមន្តនតីរាជការសុីវលិ 
មន្តនតីជាប់កិចចសនា ទាងំថ្នន កជ់ាតិ្និងថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ 
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 បនតអនុវត្តថ្ផនការសកមមភាព (ផ.អ.III) ដំណាកក់ាលទី២ (២០១៥-២០១៧) 
ថ្នកំថ្ណ្ទរមង់វមិជឈការនិងវសិហមជឈការគៅរដឋបាលថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ 

 បនតផសពវផាយថ្ផនការយុទធសាន្តសតបន្តញ្ញជ បគយនឌ័រកនុងវសិ័យមុខងារសាធារណ្ៈ 
ដំណាក់កាលទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ គៅថ្នន កគ់រកាមជាតិ្ 

 គរៀបចំនិងផសពវផាយលិខិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តងមីៗ ក់ពន័ធនឹងការរគប់រគងមន្តនតីរាជការ
សុីវលិគៅតាមគខត្តនានា 

 បនតពិនិត្យ និង គដ្ឋេះរសាយសំគណី្របស់រកសួង សាថ ប័ន កព់័នធនឹងការថ្របរបួល
សាថ នភាពរដឋបាលនិងរគួសាររបស់មន្តនតីរាជការសុីវលិ ការគរបីរបាស់រកបខណ្ឌ  
មន្តនតីជាប់កិចចសនានិងបុគគលិកអថ្ណ្ត ត្ 

 បនតគធវីសមទិននព័ត្៌មានគៅកនុងសោកបរ័ត្ព័ត្ម៌ានរបស់មន្តនតីរាជការសុីវលិ 
 បនតអនុវត្តកមមវធីិកំថ្ណ្ទរមងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៨ 
 បនតគរជីសគរសីសិសសរកមការជំនាន់ទី៧ ចំនួន១២០នាក់ និង សិសសជាន់ខពស់ជំនាន់
ទី១០ ចំនួន៦០នាក ់វគគវរិកឹត្យការមន្តនតីជាន់ខពស់ចំននួ២៨០នាក ់និង វគគវរិកឹត្យការ
មន្តនតីមធយមចំននួ១០០នាក់ 

 បនតគធវីការបណ្តុ េះបណាត លដល់មន្តនតីងមីចំនួន២៤០នាក ់
 បនតគបីកវគគបណ្តុ េះបណាត លបនតសរមាប់មន្តនតីរាជការ ជាគណ្ៈរគប់រគងរគឹេះសាថ ន
សិកាគៅកនុងរាជធានីភនំគពញចំនួន២៨៥នាក់ 

 បនតគបីកវគគបណ្តុ េះបណាត លសរមាប់អភិបាលរងរាជធានី គខត្ត និងអភិបាលរកុង 
រសុក ខណ្ឌ  សិកាា កាមសរុបចំនួន៣៦០នាក់ 

 បនតគបីកវគគបណ្តុ េះបណាត លសរមាប់អគគនាយករង និងរបធាននាយកដ្ឋឋ នថ្នរកសួង 
សាថ ប័ន សិកាា កាមសរុបចំនួន២៤០នាក ់

 បនតចុេះតាមដ្ឋន និង រត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តគលីអនុរកឹត្យសតីពីការរគប់រគងវត្តមាន
មន្តនតីរាជការសុីវលិនិងមន្តនតីជាបកិ់ចចសនា 

 បនតគធវីការវភិាគមុខងារនិងរចនាសមពន័ធ រពមទាងំការគរបីរបាស់ធនធានមនុសសរបស់
រកសួង សាថ ប័នសំខាន់ៗ មួយចំនួនគៅថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់គរកាមជាតិ្ 

 គរត្ៀមគរៀបចំដំគឡងីរបាកគ់បៀវត្សមូលដ្ឋឋ ន របាក់បំណាចមុ់ខងារ និងរបាក់ឧបត្ថមភ
គផសងៗ តាមគោលការណ៍្កំណ្ត្រ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

 គរៀបចំបគងកីត្កមមវធីិ និង ដ្ឋកឱ់យដំគណី្រការកាត្់ពនធគបៀវត្ស របស់សាថ ប័ននីតិ្ប ដ្ត្តិ 
និងសាថ ប័នឯករាជយ 

 បនតគធវីការវភិាគមុខងារ និង រហូំរការងារសរមាប់គសវាសាធារណ្ៈថ្ដលមានផល
ប៉ាេះ ល់គដ្ឋយតទ ល់គលីជីវភាពរបចាថំ្ងៃ របស់មន្តនតីរាជការនិងរបជាពលរដឋ ដូចជា 
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ការគបីកផតល់របាក់គបសកកមមដល់មន្តនតីរាជការ ការផតល់របាក់ឧបត្ថមភនិងរបាក់
គសាធននិវត្តនដ៍ល់និវត្តជន ការចុេះប ជ្ ីយនយនត ការចុេះប ជ្ ីដីធលី ការចុេះអាជីវកមម 
ការផតល់អាជាញ បណ្ណសាងសង ់ ការផតល់សំបុរត្អរតានុកូលដ្ឋឋ ន អត្តសញ្ញដ ណ្បណ្ណ 
និងលិខិត្ឆលងថ្ដន ជាគដីម។ 

៦-លវទិកាសាំណួរ ចលមែើយ និងចាំណាប់អារមមណ៍ 
បនាទ បថ់្នន ក់ដឹកនារំកសួង និង របធានអងគភាពបានគធវីបទអនតរគមនរ៍ចួមក សមាជិក 

សមាជិកា ថ្នអងគសននិបាត្ បានគលីកជាសំណួ្រនិងសំណូ្មពរសំខាន់ៗ ជូនថ្នន ក់ដឹកនារំកសួង 
គដីមបផីតល់អនុសាសនថ៍្ណ្នា ំដូចខាងគរកាម៖ 

– គសនីសុំគធវីការថ្កលមអនីតិ្វធីិ គដីមបឱីយមន្តនតីរាជការរកបខណ្ឌ ងមទីទលួរបាក់គបៀវត្សបាន
ឆ្ប់រហ័ស 

– គសនីសុំឱយមានការអគ ជ្ ីញ “អភិបាលរងរាជធានី គខត្ត” ទទលួបនទុកកិចចការមុខងារ
សាធារណ្ៈ គដីមបចូីលរមួកនុងអងគសននិបាត្រកសួងសរមាប់ឆ្ន គំរកាយ និង ឆ្ន បំនត
បនាទ ប់គទៀត្ 

– សំណូ្មពរឱយរកសួងគរៀបចំសននិបាត្ គដ្ឋយកំណ្ត្់យកថ្ត្របធានបទសំខាន់ៗមក
គធវីបទអនតរគមន៍ រចួដ្ឋកជូ់នអងគសននិបាត្គធវីការពិភាកាថ្សវងរកដំគណាេះរសាយនានា 
កំណ្ត្់បញ្ញា អាទិភាព និងគលីកទិសគៅការងារសរមាប់ឆ្ន គំរកាយៗគទៀត្ 

– គសនីសុំកំុដ្ឋកក់មមវធីិសំណួ្រចគមលីយគៅចុងគមា៉ា ង ជាពិគសសគៅគពលរគសៀល។ 
 
– ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្រដឋមន្តនតីរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ ជាទីគោរពដខ៏ពងខ់ពស់  
– ឯកឧត្តម គោកជទំាវ    អងគសននិបាត្ទាងំមូល ជាទីគមរតី្! 

    កនុងរយៈគពលមួយឆ្ន  ំ រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ កនុងនាមជាគសនាធិការរបស់ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល គលីការងាររគបរ់គង ដឹកនា ំ និងអភិវឌឍនវ៍សិ័យមុខងារសាធារណ្ៈ និងថ្ក
ទរមង់រដឋបាលសាធារណ្ៈឱយសគរមចបានទិសគៅថ្កទរមងទ់ាងំបី ថ្ដលបានដ្ឋក់គចញគៅកនុង
កមមវធីិជាតិ្កំថ្ណ្ទរមងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈ ឆ្ន ២ំ០១៥-២០១           (១)ការថ្ក
លមអគសវាសាធារណ្ៈ (២)ការរគប់រគងនិងការអភិវឌឍធនធានមនុសស និង(៣)ការថ្កទរមង់
របព័នធគបៀវត្ស។ ទាងំគនេះថ្សតងគចញឱយគឃញីពីការគបតជាញ ចិត្តនិងការខិត្ខំរបឹងថ្របងរបស់មន្តនតី
រាជការរគប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ របស់រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ គដីមបរីមួចំថ្ណ្កកនុងយុទធសាន្តសត
ចតុ្គកាណ្ដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាឱយទទលួបានគជាគជ័យ។ 

រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ នឹងបនតអនុវត្តមុខងារ និង គបសកកមមរបស់ខលួន ឈរគលី
សាម រតី្មឺុងមា៉ា ត្់ ហមត្ច់ត្់                                    តាមគោលនគយបាយ
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របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលនិងទិសគៅការងារជាយុទធសាន្តសតសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៧ និង ឆ្ន បំនតបនាទ ប់ឱយ
បានខាជ ប់ខជួន ្នគៅសគរមចសមិទធផលងមីៗបថ្នថមគទៀត្                    ជំរុញ  
                        

ជាទីប ច្ប ់ខញុ ំសូមបងួសួងដល់វត្ថុស័កតិសិទធិកនុងគោក គទវតាឆ្ន ងំមីគរបាសរបទានពរជយ័ 
បវរមហារបគសីរជូនឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្ លពព្រ ប ុនធិន រដឋមន្តនតីរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ 
និង សូមជូនពរ ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោករសី អនកនាង កញ្ញដ ទាងំអស់ សូមជបួ
របទេះថ្ត្ពុទធពរទាងំបួនរបការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីគឃលៀងឃ្លល ត្គឡយី។ 

ជាកិចចបនត ខញុ ំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអគ ជ្ ីញឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្ លពព្រ ប ុនធនិ 
រដឋមន្តនតីរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ  គមតាត គឡងីថ្ងលងសុនទរកថ្នបិទអងគសននិបាត្។ 

សូមគោរពអគ ជ្ ីញ! សូមអរគុណ្! 


