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 លទ�ផលករងរ ប�� ្របឈម  ឆា�  ំ២០១៨                         
និងទសិេដករងរបន�ឆា�  ំ២០១៩

បង� ញេដយ៖ េលក្រស ីណុប សបុាន
                            ្របធានមន�ីរមុខងរសធារណៈេខត�កំពង់ស�ឺ



មាតិក
១.���ន�ពទូេ�

២.លទ�ផល�រ�រ���ំ ២០១៨

៣.ប����បឈម

៤.ទិសេ��រ�រក��ង���ំ ២០១៩

៥.សន�ិ���ន



១-ស� នភាពទូេទ
  -េយាង្របកសេលខ ១៩៧៩ មស.នក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខ មិថុនា ឆា�  ំ២០១៤                                 
   ស�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�ិេទ ៃនមន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី េខត�
  - េយាង្របកសេលខ ៩០៤ មស.្របក ចុះៃថ�ទី ០៤ ែខ េមស ឆា�  ំ២០១៤ ស�ីពីករ                   
    ែតងតងំ្របធានមន�ីរមុខងរសធារណៈេខត�កំពង់ស� ឺ
    មន�ីរមុខងរសធារណៈេខត�កំពង់ស�ឺ បាន្របកសដក់ឱ្យដំេណីរករជាផ�ូវករ                                    
    េនៃថ�ទី០៧ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៤  េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�មកិតិ�បណ�ិត                      
     េព�ជ បុ៊នធិន  រដ�ម�ន�ី�កសួងមុខ�រ��រណៈ។

                                                                                           បច�ុប្បន�មានអស័យដ� ន                   

                                                                                េនភូមិទួលេគាក សង� ត់                     

                                                                                 ស� យ្រកវ៉ន់   ្រក�ងច្បោរមន   

                                                                                  េខត�កំពង់ស�ឺ (ស�តិក�ុង  

                                                                                បរេិវណសលេខត�កំពង់ស�ឺ)



១-ស� នភាពទូេទ (ត)
គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៨ មន�ីរមានម�ន�ីរជករ(្រកបខណ� )សរុបចំនួន ១៥នាក់ 

(្រសី០៩នាក់) ក�ុងេនាះ ៖

– ្របធានមន�ីរ ចំនួន០១នាក់ (្រសី០១នាក់)

– អនុ្របធានមន�ីរ ចំនួន០១នាក់ (្រសី០០នាក់)

– ្របធានករយិាល័យ ចំនួន0២នាក់ (្រសី០១នាក់)

– អនុ្របធានករយិាល័យ ចំនួន0២នាក់ (្រសី០១នាក់)

– ម�ន�ីរជករ ចំនួន0២នាក់ (្រសី0១នាក់) 

– ម�ន�ីកម�សិក្សោ ចំនួន០៧នាក់(្រសី០៥នាក់)  

– ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ចំនួន០៥នាក់ (្រស0ី៣នាក់)





២-លទ�ផលករងរ្របចឆំា�  ំរបសក់រ.ិទងំ៣
២.១ ករងរ្រត�តពិនិត្យរដ�បាល និងេបៀវត្ស 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ករងរ្រត�តពិនិត្យរដ�បាល និងេបៀវត្ស សេ្រមច
បានលទ�ផលដូចខងេ្រកម៖

  ករងរ្រត�តពនិតិ្យេផ��ងផា� ត ់នងិផ�លទ់ដិ� ករេលសីេំណីសុផំា� សប់�ូរ
ស� នភាពរដ�បាល នងិស� នភាព្រគ�សររបសម់�ន�រីជករសុវីលិ 
សេ្រមចបានចំនួន១០,៨២៧ករណី ជូនមន�ីរ/អង�ភាពសរុបចំនួន 
២៥មន�រី និង្រក�ង/្រស�ក ចនំនួ០៨ ប��ូ នេទនាយកដ� ន្រគប់្រគង
្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោនិងឯកសរម�ន�ីរជករសុីវលិៃន្រកសួងមុខងរស
ធារណៈ និងបានឯកភាពប��ូ លេទក�ុងតរងទូទតេ់បៀវត្សសរុប
ចំនួន ៩,៧៨៥ករណី ។



សកម�ភាពចុះ្រត�តពិនិត្យស� នភាពជាក់ែស�ងមុននឹងឯកភាពេលសេំណ សុទិំដ� ករ                                                        
ផា� សប់�ូរស� នភាពរដ�បាលម�ន�ីរជករេនតមមន�ីរ/អង�ភាព ្រក�ង /្រស�ក



ករងរពិនិត្យ  និងផ�លទិ់ដ� ករេលកីរទូទត្់របាក់េបៀវត្ស្របចែំខនិង្របាកក់ៃ្រម                   

នានា ជូនម�ន�ីរជករ  និង្របាកក់ៃ្រមម�ន�ីជាបកិ់ច�សន្យោ រមួមាន៖ 

 បានពិនិត្យករេស�ីសុំទូទត់េបៀវត្ស្របចែំខ ែដលមានម�ន�ីរជករសរុបចំនួន 

៧,៨៤៣នាក់ (្រសី ៣,១០៧នាក់) ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោសរុបមានចំននួ ៥៧០នាក់ 

(្រសី១៧៦នាក់) និង្រគ�ពុទ�ិកមានចំននួ៩០នាក់( ្រសី០១នាក់) ជូនតមបណា�

មន�ីរ/អង�ភាពនានាជំុវញិ េខត� និង្រក�ង/្រស�ក។

 បានពិនិត្យសេំណីសុំ្របាកក់ៃ្រម្រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោសមមូលបឋមសកិ្សោអប់រ ំ

េ្រក្របព័ន� មាន្រគ�សរុបចំនួន ១៨នាក់ ្រសី ០៣នាក់

 ្របាក់កៃ្រមជូន្រគ�បេ្រងៀនជាបកិ់ច�សន្យោបេ្រងៀនេនថា� កប់ឋមសិក្សោ                             

មានករេ្របី្របាស់្រគ�សរុបចំនួន៤១នាក់ ្រស២ី៣នាក់

 ្របាក់កៃ្រម្រគ�ជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈែដលមាន្រគ�សរុប

ចំននួ ៦៣នាក់ ្រសី ៣០នាក់

២.១ ករងរ្រត�តពិនិត្យរដ�បាល និងេបៀវត្ស (ត)



២-១ ករងរ្រត�តពិនិត្យរដ�បាល និងេបៀវត្ស (ត)

 ្របាកក់ៃ្រម្រគ�បេ្រងៀនកិច�សន្យោកម�វធីិបេង�ីន្របាកចំ់ណូល                                                

មាន្រគ�សរុបចំននួ ៥០នាក់ ្រស២ី៣នាក់

 ្របាក់កៃ្រម្រគ�ជាបកិ់ច�សន្យោអប់រេំ្រក្របពន័�កម�វធីិចូលេរៀនេឡងីវញិ 

Re-Entry ែដលមានទឹក្របាក់សរុប ចំននួ ៣៧,៤៤៥, ៥២០ េរៀលគត់

 ករេស�ីសុំថវកិស្រមាបអ់ង�ភាពសមី បនា� ប់ពីលុបេឈ� ះម�ន�ី្រកបខណ� ១នាក់                                

របស់មន�ីរករងរនិងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ែដលមានទឹក្របាក់សរុបចំនួន

៧,២២០,១០០ េរៀល

 ករេស�ីសុំ្របាកឧ់បត�ម�ម�ងគតជូ់នម�ន�ីសុំលឈប់ពីករងរឆា� ំ ២០១៧                             

ចំននួ ០២នាក់ ្រសី ០១នាក់ របស់មន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

 បាន្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម្រត�វ និងេឆ�ីយតបដីកររបសរ់ដ�បាលេខត�៖ ស�ីពីករ
ែតងតងំ និងប��ប់ភារកិច�របសម់�ន�ីរជករសុីវលិ មានចំននួ ១៨  ដីក។



២-១ ករងរ្រត�តពិនិត្យរដ�បាល និងេបៀវត្ស (ត)

 បាន្រត�តពិនិត្យរកម�ន�ីរជករសុីវលិ្រគប់មន�ីរ/អង�ភាព ែដលបានជាបជ់ាសមាជិក
្រក�ម្របឹក្សោេខត� ្រក�ង ្រស�ក ឃុ/ំ សង� ត ់េដីម្បឲី្យសមីខ�ួនដក់ពក្យសុសំ�ិតេនេ្រក
្រកបខណ� េដីម បានចំននួ ០២ នាក់ ។

 ករបែង�រ្របាក់ បង�ក្របាក់ និងសលប័្រតបង់្របាក់សែំណសចំណាយ៖

 បានេធ�ីសេំណីសុំបែង�រ្របាក់បានចំននួ០៩ មន�ីរ ្រក�ង/្រស�ក ចំននួ០២                             
ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ែដលមានទឹក្របាក់សរុប ចំននួ ២០៥,៨៥៤,៨៥៩ េរៀល   

 បានទទួលសលកប័្រតបង់្របាក់សែំណសចំណាយចំននួ០៨មន�ីរ ្រក�ង/្រស�ក ចំននួ
០១ ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ែដលមានទឹក្របាក់សរុបចំនួន ១៩៣,៩២៤,៩៤១ េរៀល ។

 បានេធ�ីរបាយករណ៍បូកសរុបករបង�ក្របាក់តមបណា� មន�ីរ/អង�ភាព និង្រក�ង/្រស�ក
ែដលមានទឹក្របាក់សរុបចំនួន៧២,៤០៧,៨៧០េរៀលគត់។



-ករផ�ល់េសវដល់អង�ភាពពក់ព័ន�
ដូចជាករ្រត�តពិនិត្យរដ�បាល និង
េបៀវត្ស ករផ�ល់ទិដ� ករេផ្សងៗ គឺ
មិនែដលមានភាពយតឺយ៉ាវ ឬ កក
ស�ះឯកសរណាមយួ មូលេហតុ

បណា� លមកពីមន�ីរ                                 
មុខងរសធារណៈេខត�េឡយី។

-េជាគជ័យេលីករអនុវត�ករដក់   
េអយេ្របី្របាស់នូវ្របព័ន�ប��ូ ន និង
ទទលួទិន�ន័យ(Drag and Drop 

System) េដីម្បបី��ូ នតរង
េបៀវត្ស និងឯកសរពក់ព័ន�េផ្សងៗ
េទៀតតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និចេទ

្រគប់បណា� មន�ីរ/អង�ភាពនានាជំុវញិ
េខត� និង្រក�ង ្រស�ក



២-១ ករងរ្រត�តពិនិត្យរដ�បាល និងេបៀវត្ស (ត)

បានេបីកវគ�បណ�ុ ះបណា� លរលំកឹេឡងីវញិ៖ ស�ពីីនីតិវធីិៃនករេរៀបចំឯក
សរ េស�ីសុំផា� ស់ប�ូរស� នភាពរដ�បាល និងស� នភាព្រគ�សររបស់ម�ន�ីរជ
ករសុីវលិ និងករេរៀបចំឯកសរទូទត់េបៀវត្សជូនម�ន�ីរជករសុីវលិ និង
ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ជូនមន�ីរ/អង�ភាពនានាជំុវញិេខត� និង្រក�ង្រស�កទងំ
០៨ មានសមាសភាពចូលរមួចំននួ៨៥នាក់ និង្រសី៣៤នាក់។



២-២ ករងរ្រកបខ័ណ�  និងបណ�ុ ះបណា� ល

 ករងរ្រកបខ័ណ�

ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ករេ្របី្របាស្់រកបខណ� ម�ន�ីរជករសុីវលិសរុប ក�ុងេខត�កំពង់ស�ឺ
មាន   ចំននួ ៧,៨៤៣ នាក់  ្រសី ៣,១០៧ មានដូចខងេ្រកម៖

– ម�ន�ីរជករសុីវលិែដលមាន្រកបខណ� ្របេភទ“ក” ចំនួន ១,២៤៩នាក់ (្រសី៣៤៥នាក់)

– ម�ន�ីរជករសុីវលិែដលមាន្រកបខណ� ្របេភទ“ខ” ចំនួន ២,៩២២នាក់ (្រសី៩៨៧នាក់)

– ម�ន�ីរជករសុីវលិែដលមាន្រកបខណ� ្របេភទ“គ” ចំនួន ៣,៦៧២នាក់ (្រសី១,៧៧៥នាក់)

– ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ        ចំនួន ៤៨១ នាក់ (្រសី១៧៦នាក់)

– ្រគ�ពុទ�ិកសិក្សោ       ចំនួន ៩០ នាក់    (្រសី០១នាក់)

– សហព័ទ�ម�ន�ីរជករសីុវលិក�ុងេខត�មាន ចំនួន ៣,០៤៥នាក់ និងកូនមានចំនួន ៨,១៨២នាក់។



បានបូកសរុបែផនករ្រកបខណ� ឆា� ២ំ០១៩ របសរ់ដ�បាល
េខត� និង្រក�ង/្រស�កទងំ៨ ជូន្រកសួងមុខងរសធារណៈ។

បានេរៀបចំស�ិតិចំនួនម�ន�ីរជករតម្របេភទ្រកបខណ� និង
្រគ�សរ ម�ន�ីរជករ ្របចែំខ

បានេរៀបចំចង្រកងប�� ីេឈ� ះថា� កដឹ់កនានិំងម�ន�ីរជករ
សីុវលិេទតមរចនាសម�ន័�្រគប្់រគង និងក្រមិតឋនានុ្រកម
ៃនមុខតំែណងនីមួយៗ ្រគបម់ន�ីរ/អង�ភាព និង្រក�ង/្រស�ក។

 ករងរ្រគប់្រគងស�តិិ 



បានទទួលពិនិត្យសំេណីសុំេ្របី្របាស្់របចឆំា�  ំ

 ពិនិត្យេលីសំេណីសុំផា� ស់ប�ូរក�ុងែខនីមួយៗ 

 ្រគប់្រគង ប��ូ លនិងែកស្រម�លទិន�ន័យក�ុង

្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ  និង                 

េបាះពុម�តរងទូទត់្របាក់កៃ្រម្របចែំខ

 ករងរ្រគប់្រគងម�ន�ីជាប់កចិ�សន្យោ



 ករងរ្រគប់្រគងករេ្រប្ីរបាស់របប្របាក់េម៉ាងបែន�ម

 បានទទួល និងពិនិត្យេផ��ងផា� ត់សំេណីសុំេ្របី្របាស់ ប��ូ លេឈ� ះ្រគ� និងេម៉ាង
បែន�មចូលេទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគង្របាក់េម៉ាងបែន�ម សរុបចំនួន១៩សល ក�ុងេនាះ
មាន្រគ�សរុប ចំនួន៥៥១នាក់ ែដលមានេម៉ាងបែន�មសរុប ចំនួន ១០៥,០៥៧េម៉ាង
ទឹក្របាក់សរុបចំនួន ៧៩៥,៤២១,៥០០៛។

ពិនតិ្យឯកសរសេំណីសុេំ្រប្ីរបាស់្របាក់េម៉ាងបែន�ម (វទិ្យោលយ័វលពង់ ្រស�កឧដុង�)



 សកម�ភាពចុះពនិតិ្យេផ��ងផា� ត់្រគ�បេ្រងៀនេ្របី្របាស់របប្របាក់េម៉ាងបែន�ម



 ករងរកិច�សហករ

 បានចូលរមួជាសមាជិកគណៈកមា� ករក�ុងករ្របលងេ្រជីសេរសី
េបក�ជនឲ្យចូលបេ្រមីករងរក�ុង្រកបខណ� ម�ន�ីពន�នាគារៃន្រកសួង
មហៃផ� និងករ្របឡងេ្រជីសេរសី្រគ�បឋម និងមេត�យ្យសិក្សោ

 ពិនិត្យករដក់ពក្យ្របឡង  អនុរក្ស



បានអមដំេណីរ្របតិភូ្របសងួ ម.ស ្រត�តពិនិត្យ្រកបខណ� ្រគ�បេ្រងៀនែខ�រឥស� ម (៥ ន)



អមដំេណីរ្របតិភូ្រកសងួមុខងរសធារណៈចុះ្រត�តពិនិត្យម�ន�ីរជករ្រកបខណ� ពិេសស               
(្រកសងួសុខភិបាល ឆា� ២ំ០១៦)



សកម�ភាពចុះ្រត�តពិនិត្យតមដនករេ្របី្របាស្់រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�
កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈ (េរងច្រក និងេនភូមិ)



សកម�ភាពចុះ្រត�តពិនិត្យតមដនករេ្របី្របាស្់រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�

កម�វធីិបេង�ីន្របាកចំ់នូល (មជ្ឈមណ� លសហគមន)៍



សកម�ភាពចុះ្រត�តពិនិត្យតមដនករេ្របី្របាស្់រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�
កម�វធីិចូលេរៀនេឡងីវញិ (សលបឋមសកិ្សោ)



សកម�ភាពចុះ្រត�តពិនិត្យតមដនករេ្របី្របាស្់រគ�
បេ្រងៀនជាបកិ់ច�សន្យោអបរ់េំ្រក្របពន័�

កម�វធីិថា� កស់មមូល(េរងបុណ្យភូមិ)



ចុះ្រត�តពិនិត្យេលកីរេ្របី្របាស់្រគ�ជាប់កិច�សន្យោចំេណះដឹងទូេទ



ចុះ្រត�តពិនិត្យេផ��ងផា� ត់េលកីរេ្របី្របាស់្រគ�កិច�សន្យោពុទ�ិកសកិ្សោ



 ករងរបណ�ុ ះបណា� ល 

 បានេបកីវគ�សកិ� សលស�ពីកីរផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹត្យេលខ ២៤០អន្រក.បក
េសចក�ែីណនាេំលខៈ ៧៨៨-៧៨៩ មស.សណន និងលិខតិបទដ� នគតយុិត�
ពក់ព័ន�នានាជូនថា� ក់ដឹកនានំិងម�ន�ីរជករសុីវលិេខត�កំពង់ស�ឺ េ្រកមអធិបតី
ភាព ឯកឧត�ម េ� េស����   រដ�េលខធិករ និងជា្របធាន្រក�មករងរ
បេច�កេទសវមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករៃន្រកសួងមុខងរសធារណៈតណំាង 

ឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិត េព�ជ បុ៊នធិន រដ�ម�ន�ី្រកសួងមុខងរសធារណៈ
្រប្រពឹត�ិេទេនៃថ�ទី ២៤ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨ េនបណា� ល័យកំពង់ស�។ឺ 

• បានេធ�កីរបណ�ុ ះបណា� លៃផ�ក�ុង ជូនដល់ម�ន�ីរជករ និងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ 
ជាប់ជា្របច។ំ

• បានេបាះពុម�លិខិតបទដ� នគតិយុត�ថ�ីៗ ែដលពក់ព័ន�ជាមួយម�ន�ីរជករសុវីលិ



សកិ� សលផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹត្យេលខ ២៤០អន្រក.បក និងេសចក�ីែណនា.ំ..



បានទទលួករបណ�ុ ះបណា� លេលកីរេ្របី្របាស្់របពន័�ប��ូ ន និងទទលួតរងេបៀវត្ស តមកម�វធីិ 
ZOOM (Video conference) ពីឯកឧត�មអគ�នាយក ្រគប្់រគងមុខងរសធារណៈ។



២-៣ ករងររដ�បាល និងហរិ��វត�ុ
     ករ្រគប់្រគងកិច�កររដ�បាលទូេទ កិច�ករហរិ��វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�រមួមាន៖

លិខិតេចញមានចំនួន ៥១៤   និង លខិិតចូលមានចំនួន ៧៨៥

បានេរៀបចំែផនករសកម�ភាពករងរ និងែផនករយុទ�ស�ស�ច្បោស់លស់

បានកំណត់ពីរេបៀបរបបករងរ និងករែបងែចកតួនាទី ភារកិច�ជូនម�ន�ី 

បាន្រគប់្រគងប�� ីវត�មាន្របចៃំថ� សបា� ហ៍ ែខ និងឆា�  ំ



 បានេរៀបចំរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពករងរ្របចែំខ ្របច្ំរតីមាស ្របចឆំមាស និង
្របចឆំា�  ំ។

 បានេរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្របចែំខ ្របច្ំរតីមាស ្របចឆំមាស និង្របចំ
ឆា� ។ំ

 បានេរៀបចំរបាយករណ៍ឥណទន េបៀវត្ស្របចែំខ និងឆា� ំ
 បានេរៀបចំែផនករលទ�កម�
 បានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីសរេពីភណ�័ (តរង េ្របៀបេធៀបេកីន-េឡងីថយចុះឆា� ំ

២០១៧) និងសំណំុឯកសរគតិយុត�ែដលពក់ព័ន�
 បានេរៀបចំកិច�្របជុំ្របចែំខ ្រតីមាស ឆា�  ំនិងកិច�្របជុំេផ្សងៗ

២-៣ ករងររដ�បាល និងហរិ��វត�ុ (ត)



 េរៀបចំកិច�្របជំុនានា

កិច�្របជុបូំកសរុបរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាព្របចែំខ ្រតមីាស និងឆា�  ំ                     
និងកចិ�្របជុេំផ្សងៗ



 កិច�លទ�កម� និងករផ�ត់ផ�ង់



 កិច�លទ�កម� និងករផ�ត់ផ�ង់



៣-ប�� ្របឈម
អង�ភាពមួយចំនួនមានករយតឺយ៉ាវក�ុងករផ�ល់របាយករណ៍ែ្រប្រប�លស� ន

ភាពរដ�បាល និងស� នភាព្រគ�សរម�ន�ី រជករសុីវលិ។
ចំេណះដឹងម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរេបៀវត្សរបស់មន�ីរ/អង�ភាពេនមានកំរតិ
ទីកែន�ងបេ្រមីករងរមានសភាពតូចចេង��ត
 ពុមំានអគារ និងដីកម�សិទ� របស់មន�ីរមុខងរសធារណៈេខត�កំពង់ស�ឺេន

េឡយី
ចំនួនម�ន�ីេនមិនទន់បានបំេពញ្រគប់រចនាសម�័ន�្រគប់្រគងករ.ិទងំ៣ 
ខ�ះខតសមា� រៈេ្របី្របាស់មួយចំនួន
ខ�ះមេធ្យោបាយ(រថយន�)េធ�ីដំេណីរស្រមាប់ករចុះបំេពញករងរ
ចំេណះដឹងម�ន�ីជំនាញតមករយិាល័យទងំបីេនមានក្រមិត(ពិេសសម�ន�ី

្រកបខណ� ថ�ី)



៤-ទសិេដករងរបន�
 បន�ចូលរមួសកម�ភាពេផ្សងៗតមករអេ�� ីញរបស់ថា� ក់ដឹកនាេំខត� និង្រកសងួ

 បន�ចុះ្រត�តពិនិត្យជាក់ែស�ងមុន និងផ�ល់ទិដ� ករេលីសំេណីសុំផា� ស់ប�ូរស� នភាព 
រដ�បាល និងស� នភាព្រគ�សរម�ន�ីរជករតមមនី�រ/អង�ភាព នានា ជុំវញិេខត�

 េរៀបចំចង្រកងប�� ីសរេពីភណ� វគ�បណ�ុ ះបណា� ល/សិក� សល របស់ម�ន�ីរជ
ករតម  បណា� មន�ីរ អង�ភាព ្រក�ង ្រស�ក

 ចុះ្រត�តពិនិត្យេផ��ងផា� ត់េលីរចនាសម�័ន�្រគប់្រគងេនតមមន�ីរ អង�ភាព ្រក�ង 
្រស�ក ែដលពុំទន់បានែតងតងំ ឬ្របគល់ភារកិច� ក�ុងមុខតំែណងេពញេលញ
ែដលមាន្រតឹមលិខិតបង� ប់ករ 

 ចុះ្រត�តពិនិត្យេផ��ងផា� ត់វយតៃម�េលីករេស�ីសុំេឡីងថា� ក់ និងឋនន�រសក�ិ តម
េវនេ្រជីសេរសី តមេវនអតីតភាព និងតមក្រមិតស�� ប្រត ជូនម�ន�ីរជករ្រគប់
មន�ីរ.អង�ភាព 

 បន�ករចុះ្រត�តពិនិត្យេលីករេ្របី្របាស់្រគ�ជាប់កិច�សន្យោពុទ�ិកសិក្សោ



៤-ទិសេដករងរបន� (ត)
 ចុះ្រសង់ស�ិតិម�ន�ីរជករសុីវលិ ែដលអតីតជា្រពះសង្ឃ បច�ុប្បន�មានស� ន

ភាពរដ�បាល លចកសិក� បទ និងមិនទន់លចកសិក� បទ របស់មន�ីរ
ធម�ករ និងសសនាេខត� 

 ព្រងឹងវន័ិយ និងរេបៀបរបបករងររបស់ម�ន�ី និងព្រងឹងរចនាសម�័ន�របស់
មន�ីរឲ្យបាន្រតឹម្រត�វតមជំនាញ

 បូកសរុបរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពករងរ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�  ំ                    
ជូនរដ�បាលេខត� និង្រកសួងមុខងរសធារណៈ

 ជំរុញអនុវត�ែផនករសកម�ភាពទិសេដបន�្របចែំខរបស់េខត� និង្រកសួង
មុខងរសធាណៈ



  ៥.សន�ិដ� ន
ជាេមេរៀនបទពិេសធនក៍ន�ងមក ស្រមាបម់ន�ីរមុខងរសធារណៈេខត�កំពងស់� ឺ  

ករបំេពញតនួាទី និងភារកិច�របសខ់�ួន  អចសេ្រមចបានលទ�ផលកន�ងមកេនាះគឺ៖ 
-មានករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពករងរ និងថវកិ និងចត់តងំករអនុវត�ច្បោសល់ស់
-មានេរៀបចំរបប្របជំុ និងរបបរយករណ៍ជាេទៀងទត់ និងជា្របច ំ
-ម�ន�មីា� ក់ៗមានក្រមិតបណ�ុ ះបណា� ល សមត�ភាពជំនាញ បទពិេសធន៍ និងអតីតភាពករងរ
ខុសៗគា�  ដូចេនះេនេពលែបងែចកករងរ ឬ្របគលភ់ារកិច� ្រត�វបានគិតគូរពីប�� េនះ។
-បានេរៀបចំម�ន�ីជំនាញ រមួទងំឧបករណ៍បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានវទិ្យោ និងInternet                              
ែដលជាត្រម�វករចបំាច់ស្រមាប់ករអនុវត�េល្ីរបព័ន�្រគប់្រគងនានា ែដល្រកសងួបានបេង�ីតេឡងី
-កែន�ងបេ្រមីករ សមា� រៈ បរកិ�  មេធ្យោបាយ... ្រត�វបានផ�លជូ់នដលម់�ន� ីសម្រសបតមស� នភាព
ករងរ និងលទ�ភាពថវកិ (សន្សសំំៃច)
-ែតងែតមានករគា្ំរទ និងេលីកទឹកចិត�ជានិច�ពីថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ  និងថា� ក់ដឹកនាេំខត�
-មានករទំនាក់ទំនង និងកិច�សហករល�រវងអង�ភាពជំនាញនានាក�ុងេខត� និង្រក�ង ្រស�ក
-ឆន�ៈ មា� សក់រ សមគ�ភីាព ឯកភាព តមា� ភាព គណេនយ្យភាព យកមកអនុវត�េនក�ុងអង�ភាព



សមូអរគុណ


	បទបង្ហាញ �ស្តីពី � លទ្ធផលការងារ បញ្ហាប្រឈម  ឆ្នាំ ២០១៨                         និងទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ ២០១៩
	មាតិកា
	១-ស្ថានភាពទូទៅ
	១-ស្ថានភាពទូទៅ (ត)
	Slide Number 5
	២-លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ របស់ការិ.ទាំង៣�២.១ ការងារត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាល និងបៀវត្ស 
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	២-១ ការងារត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាល និងបៀវត្ស (ត)
	២-១ ការងារត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាល និងបៀវត្ស (ត)
	Slide Number 11
	២-១ ការងារត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាល និងបៀវត្ស (ត)
	២-២ ការងារក្របខ័ណ្ឌ និងបណ្តុះបណ្តាល
	 ការងារគ្រប់គ្រងស្ថិតិ 
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	 ការងារកិច្ចសហការ
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
		ការងារបណ្តុះបណ្តាល 
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	២-៣ ការងាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
	២-៣ ការងាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
	 រៀបចំកិច្ចប្រជុំនានា
	 កិច្ចលទ្ធកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់
	 កិច្ចលទ្ធកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់
	៣-បញ្ហាប្រឈម
	៤-ទិសដៅការងារបន្ត
	៤-ទិសដៅការងារបន្ត (ត)
	  ៥.សន្និដ្ឋាន
	Slide Number 39

