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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
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ព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ 
 

របាយការណ៍បូរសរបុលទ្ធផលការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨ 
របសព់្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ 

ថ្លែងដោយឯរឧតតម្អុល រ   ូអគ្គនាយរនៃអគ្គនាយរោា ៃរដ្ាបាលៃិងហរិញ្ញវតថុ  
នៃព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ 

រនងុឱកាសនៃរិធីសៃនបិាតបូរសរបុការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨  
ៃិងដលើរទ្ិសដៅការងារបៃតសព្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ របសព់្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ 

នៅនោជនីយដ្ឋា នទននេបាសាក់២ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

3  
- សូមនោរពឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្ ដរព្រ ប ុៃធិៃ រដ្ាមន្តនតីក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ ជាទីនោរពដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 
- សូមនោរពឯកឧត្តម នោកជាំទាវ រដ្ានេខាធិការ អនុរដ្ានេខាធិការ ជាគណ្ៈអធិបតី្! 
- ឯកឧត្តម នោកជាំទាវ ត្ាំណាងក្កសួង សាា ប័ន! 
- ឯកឧត្តម នោកជាំទាវ នោក នោកក្សី អគគនាយក អោគ ធិការ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន ក្បធានអងគោព និង
ក្បធានមនទីរមុែងារសាធារណ្ៈរាជធានី នែត្ត ជាទីរាប់អាន! 

- សមាជិក សមាជិកា ថ្នអងគសននិបាត្ទាាំងមូេជាទីនមក្តី្! 
 

 

ថ្ងៃននេះ ែុ្ាំបាទមាននសចកតីនសាមនសស រកីរាយជាអននកបបការ នដ្ឋយមានកិត្តិយសជាត្ាំណាងឱ្យក្គប់
អងគោពនក្កាមឱ្វាទក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ រាយការណ៍្អាំពីេទធផេការងារឆ្ន ាំ២០១៨របស់ក្កសួងមុែងារ 
សាធារណ្ៈ។ កនុងឱ្កាសដ៏្វនិសសវសិាេននេះ ែុ្ាំបាទសូមនោរពអនុញ្ញា ត្ពីឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្ ដរព្រ ប ុៃធៃិ 
រដ្ាមន្តនតីក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ និងគណ្ៈអធិបតី្ អាននូវរបាយការណ៍្បូកសរុបេទធផេការងារក្បចាំឆ្ន ាំ
២០១៨ របស់ក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ ជូនអងគពិធីទាាំងមូេដូ្ចត្នៅ៖ 

១- សរម្មភារថ្នន រ់ដ្ឹរនា ាំ 
 ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កសួងបានអន ជ្ ីញចូេរមួកិចចក្បជុាំ ការងារសងគម និងពិធីនផសងៗ រមួមាន (១)អងគក្បជុាំ
នពញអងគ គណ្ៈរដ្ាមន្តនតី (២)ចូេរមួនិងដឹ្កនាាំអងគក្បជុាំអនតរក្កសួង (៣)នវទិកាសាធារណ្ៈនៅតាមមុែ
សញ្ញា កាំណ្ត់្ (៤)សនមាព ធសមិទធផេនានានៅវត្តកាំខពង នៅែណ្ឌ នោធិ៍ខសនជ័យ រាជធានីភ្នាំនពញ (៥)ចូេ
រមួកមមវធីិនានាតាមការអន ជ្ ីញរបស់ គណ្ៈកមាម ធិការនរៀបចាំបុណ្យជាតិ្និងអនតរជាតិ្ ក្ពមទាាំងក្កសួង សាា ប័ន
នានា (៦)កិចចក្បជុាំកាំពូេ World Government Summit នៅទីក្កុងឌូថ្ប ក្បនទសអារា៉ា ប់រមួ និង (៧)កិចចក្បជុាំ
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នេីកទី៦៤ ថ្នក្កុមក្បឹកាក្បតិ្បត្តិ និង សននិសីទថ្នអងគការត្ាំបន់ោគខាងនកីត្សក្មាប់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ នៅ
ទីក្កុងបាេី ក្បនទសឥណ្ឌូ ននសុី។ 
២- សរម្មភាររាំនាញ 
២.១- អងគោពថ្នន ក់ជាតិ្ 
២.១.១- ការងាររដ្ាបាេ 

- ក្កសួងបានទទេួេិែិត្ចូេចាំននួ៨៧៨១េែិិត្ និង េិែិត្នចញចាំនួន៥៥៣១េែិិត្ កនុងននាេះ
េិែិត្បញ្ញជ នបសកកមមនិងឧនទទសនាមចាំននួ១៣៥២េែិិត្ 

- បាននរៀបចាំកិចចក្បជុាំចាំនួន៣៣៩នេកី នៅថ្ផទកនុងក្កសួងចាំននួ២១៤នេកី និងអនតរក្កសួងចាំននួ១១៨
នេកី ខដ្េមានសមាជិកចាំននួ១៣៤៦៦នាក់។ 

២.១.២- ការងារក្គប់ក្គងបុគគេកិ 
ក- ការក្គប់ក្គងសាា នោពរដ្ាបាេរបស់មន្តនតរីាជការ 

- នៅចុងឆ្ន ាំ២០១៨ ក្កសួងមានមន្តនតីរាជការសរុបចាំនួន១០៩៦នាក់ មានចាំនួនន្តសតី៣៦៥នាក់ ក្បខែេ
៣៣% និង មន្តនតីជាប់កិចចសនាសរុបចាំននួ២៩៨នាក់។  

- ចាំននួមន្តនតីរាជការកាន់មុែត្ាំខណ្ងកនុងរចនាសមព័នធក្គប់ក្គងនិងឋានៈនសមី រមួមាន (១)រដ្ាមន្តនតីនិងឋានៈ
នសមរីដ្ាមន្តនតីចាំននួ០២នាក់ (២)រដ្ានេខាធិការនិងឋានៈនសមីរដ្ានេខាធិការចាំននួ១៤នាក់ ចាំននួន្តសត០ី៣
នាក់ ក្បខែេ២១% (៣)អនុរដ្ានេខាធិការចាំននួ២៥នាក់ ចាំននួន្តសត០ី៤នាក់ ក្បខែេ១៦% (៤)
ែុទទកាេ័យចាំនួន៧នាក់/ន្តសត០ី១នាក់ (៥)អគគនាយកចាំននួ០៣នាក់ (៦) អោគ ធិការចាំននួ០១នាក់ 
(៧)អគគនាយករងចាំននួ១២នាក់/ន្តសត០ី៣នាក់ (៨)អោគ ធិការរងចាំននួ៧នាក់ (៩)នាយករងសាោ
ភូ្មិនទរដ្ាបាេចាំននួ០៤នាក់/ន្តសត១ីនាក់ (១០)ក្បធាននាយកដ្ឋា នចាំននួ១៦នាក់/ន្តសត១ីនាក់ (៩)
អធិការចាំនួន១៣នាក់/ន្តសត៤ីនាក់ (១២)ក្បធានអងគោពេទធកមមចាំននួ០១នាក់ (១៣)អនុក្បធាន
នាយកដ្ឋា នចាំននួ៩៤នាក់/ន្តសត២ី៥នាក់ នសមីនឹង២៧% (១៤)ក្បធានការយិាេ័យចាំនួន៦៣នាក់/ន្តសត២ី៤
នាក់ នសមីនឹង៣៨%(១៥)អនុក្បធានការយិាេ័យចាំននួ៩២នាក់/ន្តសត៣ី៨នាក់ នសមីនឹង៤១% (១៦)
ជាំនយួការចាំនួន៩នាក់ (១៧)ក្បធាននេខាធិការដ្ឋា នចាំននួ០១នាក់/ន្តសត០ី១នាក់ (១៨)អនុក្បធាន
នេខាធិការដ្ឋា នចាំននួ០២នាក់/ន្តសត០ី១នាក់ (១៩)អនុ.អងគោពេទធកមមចាំននួ១នាក់/ន្តសត១ីនាក់ ។ 

ែ- ការខក្បក្បេួសាា នោពរដ្ាបាេនិងក្គសួាររបស់មន្តនតរីាជការថ្នក្កសងួមុែងារសាធារណ្ៈ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ននេះ 
ការខក្បក្បួេសាា នោពរដ្ាបាេក្គួសារ សរុបមានចាំនួន ៦៤៨ ករណី្ ។ 
២.១.៣- ការអភិ្វឌឍសមត្ាោពមន្តនតរីាជការ 
 បានប ជ្ូ នមន្តនតីរាជការចូេរមួវគគបណ្តុ េះបណាត េកនុងក្បនទសចាំននួ៩៨៤នាក់ កនុងននាេះមានចាំននួន្តសត ី
១៣៤នាក់ នសមីនឹង១៤%និង នក្ៅក្បនទសចាំននួ៤៧នាក់ កនុងននាេះមានចាំនួនន្តសតី០៨នាក់ នសមីនឹង១៧% ។ 
២.១.៤- ការងារែរិ ា្វត្ាុ ផគត់្ផគង់ និងេទធកមម 
២.១.៤.១- ការងារែរិ ា្វត្ាុ និង ផគត់្ផគង់ 

- បាននរៀបចាំខផនការសកមមោពក្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨និងខផនការសកមមោពក្បចាំក្តី្មាសនីមយួ  ៗ
- បាននរៀបចាំ និងបូកសរុបខផនការយុទធសាន្តសតងវកិា២០១៩-២០២១ និងបានប ជ្ូ ននៅក្កសួង
នសដ្ាកិចច និងែរិ ា្វត្ាុបានទាន់នពេនវោ 

- បានក្បមូេផតុ ាំ បូកសរុប និងនរៀបចាំរបាយការណ៍្សមិទធកមមក្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨  
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- បាននរៀបចាំកមមវធីិចាំណូ្េ-ចាំណាយងវកិាក្បចាំឆ្ន ាំ និងក្បចាំក្តី្មាសនីមួយៗ របស់ក្កសួង និង 
អងគោពងវកិារដ្ាបាេកណាត េទាាំង៤ 

- បានក្បមូេផតុ ាំ ក្តួ្ត្ពិនិត្យ នផទៀងផ្ទទ ត់្ និងក្គប់ក្គងក្គប់សកខីប័ក្ត្ចាំណូ្េ-ចាំណាយថ្នការអនុវត្តងវកិា
កមមវធីិក្បចាំថ្ងៃ ក្បចាំខែ និងក្បចាំក្តី្មាសនីមយួៗ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

- បានពិនិត្យ ក្បមូេផតុ ាំត្ក្មូវការ និងនេីកគនក្មាងផគត់្ផគង់សមាា រៈការយិាេ័យ សងាា រមឹ សមាា រៈបនចចកនទស 
និងការជសួជុេខងទាាំនផសងៗជូនអងគោពនក្កាមឱ្វាទ  

- បានក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងក្បមូេសកខីប័ក្ត្នដី្មបទូីទាត់្ និងនបីកផតេ់នបសកកមមជូនថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ មន្តនតីរាជការ 
និងបុគគេិកជាប់កិចចសនាខដ្េបានចុេះបាំនពញការងារ 

- បានពិនិត្យ និងនរៀបចាំនបីកផតេ់ក្បាក់នបៀវត្សក្បចាំខែជូនថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ មន្តនតីរាជការ និងបុគគេិកជាប់ 
កិចចសនាបានទាន់នពេនវោ 

- បាននបីកផតេ់នក្បងឥនធនៈក្បចាំខែ 
- បានចូេរមួនរៀបចាំការតាាំងពិព៌ណ្នៅវមិានអនុសាវរយីន៍នយាបាយ ឈ្នេះ ឈ្នេះ 
- បានចូេរមួនរៀបចាំសននិបាត្បូកសរុបេទធផេការងាររយៈនពេ៥ឆ្ន ាំ និងនេីកទិសនៅការងារបនត 
- បានចូេរមួនធវីការនផទៀងផ្ទទ ត់្ប ជ្ ីសារនពីភ័្ណ្ឌ តារាងនកីនន ងី-ងយចុេះក្ទពយសមបត្តិរដ្ាសក្មាប់ការ
ក្គប់ក្គងឆ្ន ាំ២០១៧ នៅក្គប់មនទីរមុែងារសាធារណ្ៈរាជធានី នែត្ត 

- បាននរៀបចាំប ជ្ ីសារនពីភ័្ណ្ឌ តារាងនកីនន ងី-ងយចុេះក្ទពយសមបត្តិរដ្ា សក្មាប់ការក្គប់ក្គងឆ្ន ាំ២០១៧ 
របស់ក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ  

- បាននរៀបចាំនសចកតីជូនដ្ាំណឹ្ងដ្េ់ក្គប់អងគោព សតីពីការជក្មេះប ជ្ ីក្ទពយសមបត្តិរដ្ា និងបាននសនីសុាំ
នោេការណ៍្នៅក្កសួងនសដ្ាកិចច និងែរិ ា្វត្ាុរចួរាេ់ 

- បានចូេរមួនធវីសិកាខ សាោពិនក្ោេះនយាបេ់នដី្មប ី ខកេមអនេីការក្គប់ក្គងក្ទពយសមបត្តិរដ្ាតាមក្បព័នធ
ព័ត៌្មានវទិា និងសិកាខ សាោផសពវផាយអនុក្កឹត្យនេែ៧២ អនក្ក.បក សតីពីការក្គប់ក្គងចាំណូ្េ
មិនខមនសារនពីពនធ និងការក្គប់ក្គងតាមក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា នៅនែត្តនសៀមរាប។ 

២.១.៤.២- ការងារេទធកមម 
ក. គនក្មាងេទធកមមសរបុទីសតកីារក្កសងួមុែងារសាធារណ្ៈមានចាំននួ ១៩ គនក្មាង  

កិចចេទធកមមទាាំងននាេះអនុវត្តបាន១០០% ខដ្េកនុងននាេះមានជាអាទិ៍៖ 
-េទធកមមទាំនិញមានចាំននួ ១៥ គនក្មាងគឺ ទិញកុាំពយូទ័រយរួថ្ដ្ចាំននួ១៣៥០នក្គឿង សក្មាប់ោាំក្ទដ្េ់

ដ្ាំនណី្រការថ្នការអនុវត្តកមមវធីិក្ប ងក្បណាាំង អងគោពផតេ់នសវាសាធារណ្ៈគាំរូកនុងវស័ិយអប់រ ាំ និងវស័ិយ 
សុខាភិ្បាេ។ 

-េទធកមមសាំណ្ង់មានចាំននួ ០២ គនក្មាង (កនុងននាេះរមួមានការជសួជុេនែដ្ឋា រចនាសមព័នធខដ្េបាន
ែូចខាត្កនុងទីសតីការក្កសួង និងសាងសង់របងនេីដី្បាំរុងទុកសក្មាប់សាងសង់វទិាសាា នមុែងារសាធារណ្ៈ 
នែត្តត្បូងឃមុ ាំ) មានការពិនិត្យ និងក្បគេ់ ទទេួ ការងារសាងសង់អោរសិកាងមីបខនាមរបស់សាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ 
ដ្ាំណាក់កាេទី២ (៥០%)។ 

-េទធកមមនសវាកមមមានចាំននួ ០២ គនក្មាង។ 
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ែ. គនក្មាងេទធកមមសរបុរបស់អងគោពងវកិាសាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ និងមនទីរមុែងារសាធារណ្ៈទាាំង២៥ មានចាំននួ 
១០៩ គនក្មាង 
 កិចចេទធកមមទាាំងននាេះអនុវត្តបាន១០០% ខដ្េកនុងននាេះមានដូ្ចជា៖ 

-េទធកមមទាំនិញមានចាំនួន ៩០ គនក្មាង (កនុងននាេះរមួមានការទិញរងយនតចាំនួន០២នក្គឿងរបស់មនទីរ
មុែងារសាធារណ្ៈនែត្តបនាទ យមានជ័យ និងនែត្តក្ពេះវហិារ) 
 -េទធកមមសាំណ្ង់មានចាំននួ ១៧ គនក្មាង (កនុងននាេះរមួមានការជសួជុេនែដ្ឋា រចនាសមព័នធខដ្េបាន
ែូចខាត្កនុងសាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ និងមនទីរមុែងារសាធារណ្ៈរាជធានី នែត្ត មយួចាំនួន)  
-េទធកមមនសវាកមមមានចាំននួ ០២ គនក្មាង។ 

២.១.៥- ការងារនីតិ្កមម 
- បាននរៀបចាំកិចចក្បជុាំពិោកានេីនសចកតីក្ោងេិែិត្បទដ្ឋា នគតិ្យុត្ត និង សាំនណី្សុាំខកសក្មួេរចនា 
សមព័នធក្គប់ក្គងអងគោពចាំណុ្េះឱ្យក្កសួង សាា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ និង ថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ ចាំននួ៣០នេកី 

- បាននរៀបចាំេិែិត្នោរពជូនក្បមុែរាជរដ្ឋា ភិ្បាេចាំនួន២ អនុក្កឹត្យចាំនួន១៤ នសចកតីសនក្មចចាំនួន១ 
ក្បកាសអនតរក្កសួងចាំននួ២ និងសារាចរចាំនួន១ 

- បានក្បជុាំពិោកានេីនសចកតីក្ោង (១)ក្ពេះរាជក្កឹត្យសតពីីការនរៀបចាំសាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ (២)អនុក្កឹត្យ 
សតីពីការដ្ាំន ីងក្បាក់បាំណាច់មុែងារនិងក្បាក់ឧបត្ាមាជូនមន្តនតីរាជការ (៣)អនុក្កឹត្យសតីពីការ 
ខកសក្មួេនិងដ្ាំន ីងបចច័យនិចចភ្ត្តក្បចាំខែជូនក្គូពុទធិកសិកា និង មន្តនតីបាំនពញការងារនៅ 
អោគ ធិការដ្ឋា នពុទធិកសិកាជាតិ្ 

- បានចូេរមួកិចចក្បជុាំក្គប់កក្មិត្ចាំននួ៥៣នេកី នដី្មបពិីោកានេីនសចកតីក្ោងេិែិត្បទដ្ឋា នគតិ្យុត្ត
នានា 

- បាននធវីបទបងាា ញកនុងសិកាខ សាោ និងវគគបណ្តុ េះបណាត េតាមក្កសួង សាា ប័ន និងអងគោពនៅថ្នន ក់
ជាតិ្ និង ថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ចាំននួ២៥នេកី និង កមមវធីិនផសងៗចាំននួ៣៩នេកី 

- បាននរៀបចាំេិែិត្ន េ្ីយត្បនៅនឹងសាំនណី្របស់ក្កសួង សាា ប័ន បានចាំនួន៣៧េែិិត្។ 
២.១.៦- ការងារក្គប់ក្គងក្កបែណ្ឌ  

- បាននធវីសាំនណី្ជូនក្បមុែរាជរដ្ឋា ភិ្បាេ នដី្មបនីសនីសុាំប ច្ូ េក្កបែណ្ឌ ៦១កខនេង ជូនក្កសួងធមមការនិង
សាសនា ចាំននួ០២កខនេង និង ក្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាចាំនួន៥៩កខនេង 

- បានប ច្ូ េក្កបែណ្ឌ ក្គូនចញងមីចាំនួន៣៣៧១នាក់ និង ជាបុគគេិកចាំននួ៣១៨នាក់ ខដ្េបាន
ប ច្ ប់ការបណ្តុ េះបណាត េនចញក្គឹេះសាា នបណ្តុ េះបណាត េក្គូបនក្ងៀន ថ្នក្កបែណ្ឌ ក្កសួងអប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា 

- បានឯកោពចាំនោេះសាំនណី្ (១)សុាំបខនាមក្គូបនក្ងៀនពីរថ្នន ក់ពីរនពេចាំននួ២៥៦កខនេង និងក្គូ
បនក្ងៀនជាប់កិចចសនាចាំនួន៥០៤កខនេង របស់ក្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា (២)សាំនណី្សុាំ 
នក្បីក្បាស់មន្តនតីជាប់កិចចសនាបខនាមចាំននួ០៦នាក់ ជាជាំនយួការថ្នន ក់ដឹ្កនាាំរបស់ក្កសួងោណិ្ជជកមម
ឆ្ន ាំ២០១៨ (៣)សាំនណី្សុាំពិនិត្យនិងសនក្មចនេីកិចចការបនត និងខកសក្មួេសមាសោព មន្តនតីជាប់
កិចចសនាចាំនួន១០នាក់ នដី្មបីបនក្មីការងារនៅសាកេវទិាេ័យក្កនចេះឆ្ន ាំ២០១៨ (៤)សាំនណី្សុាំ
ផ្ទេ ស់បតូរការនក្បីក្បាស់ក្គូជាប់កិចចសនាចាំនួន០៣នាក់ នៅជាក្គូថ្នន ក់ពីរនវននិងក្គូពីរនវនថ្នន ក់គួប
របស់មនទីរអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡានែត្តកាំពង់ធាំ 
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- បាននរៀបចាំការក្ប ងក្បខជងនក្ជីសនរសីសិសស និសសតិ្ និងមន្តនតីរាជការសុីវេិឱ្យចូេបនក្មីការងារកនុង
ក្កបែណ្ឌ ក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ ក្កសួងយុត្តិធម៌ ក្កសួងថ្ក្បសណី្យ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
ក្កសួងោណិ្ជជកមម សក្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ 

- បានផតេ់ទិដ្ឋា ការនេីសាំនណី្សុាំ (១)នក្ជីសនរសីក្កបែណ្ឌ ចាំននួ០៨កខនេង (២)នក្ជីសនរសីនបកខជន
ជាប់បាំរុង ចាំនួន០៧កខនេង (៣)នក្បីក្បាស់ ខកសក្មួេ និងនិយត័្មន្តនតីជាប់កិចចសនាចាំនួន១៤៣
កខនេង (៤)នក្បីក្បាស់ ក្គូបនក្ងៀនជាប់កិចចសនាចាំនួន៥០៤កខនេង និង (៥)នក្បីក្បាស់ក្គូបនក្ងៀន
បខនាមថ្នន ក់ពីរនវន ពីរគបួ និងផ្ទេ ស់បតូរចាំននួ២៦១កខនេង 

- បានបដិ្នសធនេីសាំនណី្សុាំ (១)ប ច្ូ េក្កបែណ្ឌ ពិនសសចាំននួ៤២កខនេង (២)នក្បីក្បាស់មន្តនតីជាប់
កិចចសនា ចាំនួន២០កខនេង (៣)នោេការណ៍្ក្ប ងក្បខជងនក្ជីសនរសីមន្តនតីជាប់កិចចសនាខដ្េ
មានសញ្ញា បក្ត្នដ្ឋយពុាំគិត្ពីេកខែណ្ឌ អាយុ និង (៤)នោេការណ៍្ក្ប ងថ្ផទកនុងនដ្ឋយពុាំគិត្
េកខែណ្ឌ អាយុនដី្មបីបតូ រក្បនភ្ទក្កបែណ្ឌ ចាំននួ៧១៦នាក់ 

- បាននរៀបចាំកិចចក្បជុាំ (១)អនតរក្កសួង សាា ប័ន នដី្មបកី្បជុាំពិោកានេីការនរៀបចាំខផនការនក្ជីសនរសី
ក្កបែណ្ឌ  មន្តនតីរាជការ មន្តនតីជាប់កិចចសនា មន្តនតីជាប់កិចចសនាឆ្ម ាំទាំនប់ក្បព័នធធារាសាន្តសត ក្គូបនក្ងៀន
ពុទធិកជាប់កិចចសនា ក្គូបនក្ងៀនជាប់កិចចសនា ក្គូបនក្ងៀនពីរថ្នន ក់ពីរនពេ ក្គូបនក្ងៀនគួបក្គប់កក្មិត្ 
និងក្គូបនក្ងៀនជាប់កិចចសនា អប់រ ាំនក្ៅក្បព័នធសក្មាប់ខផនការក្កបែណ្ឌ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង (២)
ពិោកានេីសាំនណី្សុាំរ ាំេឹកក្បាក់កថ្ក្មក្បចាំខែជូនក្គូបនក្ងៀនពុទធិកសិកាជាប់កិចចសនាចាំនួន៣០៥
អងគ/នាក់  

- បានចត់្ប ជ្ូ នមន្តនតី៤២នាក់ នដី្មបចូីេរមួកនុងដ្ាំនណី្រការក្ប ងនក្ជីសនរសីក្កបែណ្ឌ មន្តនតីរាជការ 
សុីវេិចាំននួ១៣ក្កសងួ សាា ប័ន 

- បានផតេ់ទិដ្ឋា ការនេីសាំនណី្សុាំក្កបែណ្ឌ ងមីរបស់ក្កសួង សាា ប័ន សរុបចាំននួ១២៧៦នាក់ សក្មាប់
ថ្នន ក់ជាតិ្សរុបបានចាំននួ ៨៥២នាក់ និងថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្សរុបបានចាំនួន ៤២៤នាក់។ 

- បានផតេ់ទិដ្ឋា ការនេីសាំនណី្សុាំមន្តនតីជាប់កិចចសនារបស់ក្កសួង សាា ប័ន សរុបចាំននួ ៩៩៣ នាក់។ 
២.១.៧- ការងារក្ត្តួ្ពិនិត្យរដ្ាបាេនិងការក្គប់ក្គងមន្តនតរីាជការសុវីេិ 

- បាននធវីសាំនណី្សុាំនសចកតីសនក្មចពីសនមតចនាយករដ្ាមន្តនតីចាំននួ ២៦៣៥១នាក់ និងបានផតេ់ទិដ្ឋា ការ
ជូនក្កសួង សាា ប័ន សរុបចាំននួ៣០៥០៤នាក់។ (នយាងតារាងខាងនក្កាម) 

េរ បរយិាយ 
សាំនណី្សុាំការសនក្មច 
ពីសនមតចនាយករដ្ាមន្តនត ី

ផតេ់ទិដ្ឋា ការ 
ជូនក្កសងួ សាា ប័ន 

សរបុ ន្តសត ី សរបុ ន្តសត ី
១ នផទរក្កបែណ្ឌ  ៣៤  ៦ ៦០១ ១០៥ 
២ ខត្ងតាាំង ២៧២ ០ ៣៣៦០ ៣៣ 
៣ តាាំងស៊ប់ ១៣៤៦៣ ៦២៩៩ ៣៧០៦ ២៤៤៤ 
៤ ចូេនិវត្តន៍តាមកាេកាំណ្ត់្ ៤១៣ ៨៦ ២៩៤៨ ១១៨៨ 
៥ ចូេនិវត្តន៍មុនកាេកាំណ្ត់្ ១១ ៣ ៧៨ ២៩ 
៦ េុបន ម្ េះ ២ ០ ១ ០ 
៧ ដ្ាំន ងីថ្នន ក់ ឋាននតរស័កតិក្បចាំឆ្ន ាំ ១២១៥៦ ៣៣១១ ១៩៥៨៩ ៤៨១០ 
៨ នរៀបនបៀវត្សមូេដ្ឋា ន 0 0 ១៧ ៤ 
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េរ បរយិាយ 
សាំនណី្សុាំការសនក្មច 
ពីសនមតចនាយករដ្ាមន្តនត ី

ផតេ់ទិដ្ឋា ការ 
ជូនក្កសងួ សាា ប័ន 

សរបុ ន្តសត ី សរបុ ន្តសត ី
៩ នរៀបក្បាក់បាំណាច់មុែងារ 0 0 ២០៤ ១១ 

សរបុ ២៦៣៥១ ៩៧០៥ ៣០៥០៤ ១២៦២៤ 
 

- បានពិនិត្យ និង ផតេ់ទិដ្ឋា ការនេីសាំណុ្ាំ ឯកសារផ្ទេ ស់បតូរសាា នោពរដ្ាបាេនិងក្គួសាររបស់មន្តនតី 
រាជការសុីវេិ(ក្បាក់នបៀវត្ស) ថ្នក្កសួង សាា ប័ន សរុបមានចាំននួ៣៧៧៦៦នាក់ កនុងននាេះមានន្តសតី
ចាំននួ  ៩៩០៥នាក់ នសមីនឹង២៦% ។(នយាងតារាងខាងនក្កាម) 

 
េរ បរយិាយ សរបុ (នាក់) ន្តសត ី(នាក់) 
១ នក្ជីសនរសីងម ី ២០៤០ ៧៤៥ 
២ តាាំងស៊ប់ ១៨៤៩ ៧៣៦ 
៣ ខត្ងតាាំង ៣៩១០ ៩០៦ 
៤ នផទរចូេ ១២៤៥ ៣៥៨ 
៥ ចូេបនក្មីការងារជាងមី ៣៨៨ ១១០ 
៦ ក្បាក់បាំណាច់ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ២៧៧ ៣០ 
៧ ោភ្ការទីក្បឹកា ១៧២២ ២៣១ 
៨ ោភ្ការជាំនយួការ ៦៥៤ ១៣៩ 
៩ ខកសក្មួេក្បាក់បាំណាច់មុែងារ ២០២៤ ៥៣០ 
១០ បតូរក្បនភ្ទក្កបែណ្ឌ  ១៦ ២ 
១១ ដ្ាំន ងីថ្នន ក់ ឋាននតរស័កតិ ១៩២៩៦ ៤៩១៦ 
១២ ទាំននរោម ននបៀវត្ស ២១៨ ៧០ 
១៣ េុបន ម្ េះ ៦៥០ ១២៩ 
១៤ នផទរនចញ ៦២២ ១២២ 
១៥ ក្បាក់ឧបត្ាមមតងគត់្ជូននិវត្តជន ៤៤៧ ១៦៧ 
១៦ ចូេនិវត្តន៍ ៤៥៤ ១៥៥ 
១៧ សាិត្នក្ៅក្កបែ័ណ្ឌ នដី្ម ១៣ ២ 
១៨ ចាំននួកូន ១៤៥៣ ៦៩ 
១៩ ចាំននួក្បពនធ ៤៨៨ ៤៨៨ 

សរបុ ៣៧៧៦៦ ៩៩០៥ 
- បានពិនិត្យនឃញីក្បាក់នបៀវត្សខដ្េបាននបីកនេីសក្តូ្វបខងវរចូេងវកិារដ្ាវញិចាំននួ
២.០៨៥.៥៤៩.៦៣៣ នរៀេ (ពីរោន់ខប៉ាត្សបិក្បាាំោន ក្បាាំរយខសសបិក្បាាំបនួោន់ ក្បាាំមយួរយ
សាមសបិបីនរៀេ) 

- បានពិនិត្យ និង ផតេ់ទិដ្ឋា ការនេីសោកបក្ត្ព័ត៌្មានរបស់មន្តនតីរាជការសុីវេិថ្នក្កសួង សាា ប័ន  
តាមរយៈការក្ប ង ការនក្ជីសនរសីពិនសស និងការនផទរចូេសរុបមានចាំននួ ក្កបែណ្ឌ (ក)២២១២នាក់ 
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(ែ)៥៤៦នាក់ (គ) ១១៥នាក់ កនុងននាេះមានចាំននួន្តសតី ១៣២៤នាក់ នសមីនឹង ៤៦%។(នយាងតារាង
ខាងនក្កាម) 

េរ បរយិាយ ក្កបែណ្ឌ  នផសងៗ ក ែ គ សរបុ ន្តសត ី
១ ក្ប ង ២០៧៧ ៥៥៦ ១១៤ ២៧៤៧ ១២៤៨  
២ នក្ជីសនរសីពិនសស ១២៦ ៧ ១ ១៣៤ ៧៣  
៣ នផទរចូេ ៩ ១ ០ ១០ ៣  
 សរបុរមួ ២២១២ ៥៦៤ ១១៥ ២៨៩១ ១៣២៤  

 
២.១.៨- ការងារក្គប់ក្គងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិានិងឯកសារមន្តនតីរាជការសុវីេិ 

- បានរកនឃញីក្បាក់នបៀវត្សមិនក្បក្កតី្ខដ្េក្តូ្វបខងវរងវកិាចូេរដ្ាវញិមានចាំននួ
៤.៣៤៩.០៩៧.៦៨៩ នរៀេ (បនួោន់បីរយខសសបិក្បាាំបនួោន នៅសបិក្បាាំពីរោន់ ក្បាាំមយួរយ
ខប៉ាត្សបិក្បាាំបនួនរៀេ)  

- បានន េ្ីយត្បនិងនដ្ឋេះក្សាយសាំណួ្រតាមក្បព័នធ Hot Line បានចាំននួ៨៩២ករណី្ 
- ខងទាាំកុាំពយូទ័រនម (Servers) និង កុាំពយូទ័រនភ្្ៀវ (Clients) សក្មាប់នក្បីក្បាស់កនុងក្បព័នធក្គប់ក្គង
ព័ត៌្មានមន្តនតីរាជការសុីវេិនិងតារាងទូទាត់្នបៀវត្ស 

- បានបណ្តុ េះបណាត េការនក្បីក្បាស់ក្បព័នធប ជ្ូ ននិងទទួេតារាងនបៀវត្ស ដ្េ់មន្តនតីជាំនាញក្គប់ក្គង
តារាងទូទាត់្ នបៀវត្សថ្នមនទីរមុែងារសាធារណ្ៈរាជធានី នែត្ត សរុបចាំននួ ៨៥នាក់ 

- បានចុេះយកព័ត៌្មាននិងងត្សកមមោពថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កសួង និង បានផសពវផាយេិែិត្បទដ្ឋា នគតិ្យុត្ត 
នដី្មបផីសពវផាយនៅនេីនគែទាំព័រនិងបណាត ញសងគមរបស់ក្កសួង 

- បាន (១)ប ច្ូ េទិននន័យមន្តនតីរាជការកនុងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិាចាំនួន២៣៩៣៦នាក់ (២)សោកបក្ត្
ព័ត៌្មានមន្តនតីរាជការសុីវេិបានន ងីនធនីរចាំនួន៣៦២៤៤នាក់ (៣)បាននធវីកាំខណ្កនុងក្បព័នធទិននន័យ
ចាំននួ៣៤២៣៨នាក់  

- បាននបាេះពុមពតារាងទូទាត់្នបៀវត្សបានចាំនួនន៣២អងគោព និង២៥រាជធានី នែត្ត 
- បាននធវីការខកត្ក្មូវការខក្បក្បួេសាា នោពរដ្ាបាេនិងក្គួសាររបស់មន្តនតីរាជការ នៅថ្នន ក់កណាត េ
សរុបចាំននួ៣៦៦៨៤នាក់ នៅថ្នន ក់រាជធានី នែត្ត សរុបចាំននួ១៥១២៧៥នាក់ (នយាងតារាងខាង
នក្កាម) 
 

េរ បរយិាយ ថ្នន ក់កណាត េ ថ្នន ក់រាជធានី-
នែត្ត 

១ មន្តនតីសាិត្នៅកនុងោពទាំននរោម ននបៀវត្ស ២៤៦ ៣០៥ 

២ មន្តនតីចូេបនក្មីការងារវញិនក្កាយពីសាិត្នៅកនុងោពទាំននរោម ននបៀវត្ស ៣៥២ ៥៦០ 

៣ មន្តនតីក្កបែណ្ឌ ងមបី ច្ូ េកនុងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា ២០៧២ ៤៩៥០ 
៤ មន្តនតីក្កបែណ្ឌ ងមបី ច្ូ េក្បាក់នបៀវត្ស ២០៨១ ៧៤៦៩ 
៥ មន្តនតីតាាំងស៊ប់ ១៩០១ ៨២៧៧ 
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េរ បរយិាយ ថ្នន ក់កណាត េ ថ្នន ក់រាជធានី-
នែត្ត 

៦ មន្តនតីបតូរក្កបែណ្ឌ  ៣៦ ២១១៦ 
៧ មន្តនតខីត្ងតាាំង ៥១៦៦ ៤០៣៥ 
៨ មន្តនតីទីក្បឹកា និង ជាំនយួការ ៣៩៤ ០ 
៩ មន្តនតីដ្េ់អាយុចូេនិវត្តន៍ ៧៥៩ ២៦៧៣ 
១០ មន្តនតីោឈ្ប់ពីការងារ ៤៥៤ ៤៤៨ 
១១ មន្តនតីសាេ ប់ ៥២ ១៤៨ 
១២ មន្តនតីន ងីថ្នន ក់ក្បចាំឆ្ន ាំ ១៩០៥៣ ៧០៧៤៩ 
១៣ មន្តនតីន ងីឋាននតរស័កកិ ៦៣ ៣៤៦ 
១៤ មន្តនតីនផទរនចញ ៥៧៥ ២៥០៧ 
១៥ មន្តនតីនផទរចូេ ១២៤៦ ២០៥៣ 
១៦ មន្តនតីសុាំក្បាក់បាំណាច់មុែងារ ២៤៦ ១៤៨៧ 
១៧ ប ច្ូ េកូន ១៥៤៤ ៨៥៩៨ 
១៨ ប ច្ូ េក្បពនធ ៤៤៤ ១៧៩៨ 
១៩ ប ច្ូ េក្បាក់ត្ាំបន់ ០ ២០១៤៥ 
២០ ប ច្ូ េក្បាក់ពីរនវន គបួ ០ ១២៥៦៦ 

សរបុ ៣៦៦៨៤ ១៥១២៧៥ 
 
២.១.៩- ការងារមជឈមណ្ឌ េធនធានអាស៊ានកមពុជានិងកិចចសែក្បតិ្បត្តកិារអនតរជាតិ្ 

- បានសក្មបសក្មួេនរៀបចាំឯកសារ (១)សក្មាប់នធវីេិែិត្ េ្ងខដ្នផេូ វការជូនមន្តនតីរាជការចាំនួន 
១០នាក់/ន្តសត ី២នាក់ និង (២)ពនាសុពេោពេិែិត្ េ្ងខដ្នផេូវការជូនមន្តនតីរាជការចាំននួ០៤នាក់ 

- បានសក្មបសក្មួេប ជ្ូ នមន្តនតីចាំននួ០២នាក់ នដី្មបចូីេរមួដ្ាំនណី្រទសសនកិចចសិកាសតីពី “រដ្ាបាេ 
សាធារណ្ៈ និងការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស” ខដ្េបានក្បក្ពឹត្តនៅចប់ពីថ្ងៃទី០១ ដ្េ់ថ្ងៃទី០៧ 
ខែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ នៅទីក្កុងនសអូ៊េ ក្បនទសកូនរ ៉ា 

- បាននធវីការសិកាក្សាវក្ជាវោក់ព័នធនឹង ASEAN General និង កិចចសែក្បតិ្បត្តិការអាស៊ានសតីពី
កិចចការមុែងារសាធារណ្ៈ ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) នដី្មបី
នេីកកមពស់ការយេ់ដឹ្ងដ្េ់មន្តនតីរាជការទាាំងអស់ 

- បាននរៀបចាំសក្មបសក្មួេ និង នធវីការខកសក្មួេ នសៀវនៅ ASEAN Coffee Table Book ខដ្េបាន
នសនីសុាំ នដ្ឋយគណ្ៈកមាម ធិការមុែងារសាធារណ្ៈ (Civil Service Commission) ថ្នក្បនទសែវេីីពីន 

- បាននធវីការសិកាក្សាវក្ជាវអាំពីវទិាសាា នមុែងារសាធារណ្ៈរបស់បណាត ក្បនទសអាស៊ាន 
- បាននរៀបចាំសក្មបសក្មួេប ជ្ូ នមន្តនតីចាំននួ០២នាក់ នដី្មបចូីេរមួនបសកកមមសិកាពែុក្បនទសសតីពី 
“Multi-Counntry Observational Study Mission on Regulatory Review Enhancing Public 
Sector Productivity” ខដ្េបានក្បក្ពឹត្តនៅចប់ពីថ្ងៃទី១៩-២៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ នៅក្បនទស
ែវេីីពីន  

- បានផសពវផាយវគគបណ្តុ េះបណាត េនៅក្បនទសឥណាឌ សក្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៨-២០១៩។ 
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២.១.១០- ការងារអោគ ធិការដ្ឋា ន 
- បានចុេះនធវីការក្តួ្ត្ពិនិត្យក្គូបនក្ងៀនខែមរឥសាេ មក្កបែណ្ឌ និងជាប់កិចចសនាបានចាំននួ២៤រាជធានី- 
នែត្ត  

- បានចុេះនធវីការក្តួ្ត្ពិនិត្យក្គូនពទយក្កបែណ្ឌ ពិនសសឆ្ន ាំ២០១៦ បានចាំនួន២៥នែត្ត និង អងគោពនានា
ចាំណុ្េះ ក្កសួងសុខាភិ្បាេ  

- បានចុេះនធវីការក្តួ្ត្ពិនិត្យមន្តនតីសុខាភិ្បាេខដ្េមានមុែត្ាំខណ្ងអចិថ្ន្តនតយន៍េីសពីមួយ នៅមនទីរ 
សុខាភិ្បាេនែត្តតាខកវ កាំពត្ បនាទ យមានជ័យ ថ្ក្ពខវង កាំពង់ឆ្ន ាំង ត្បូងឃមុ ាំ ក្កនចេះ កាំពង់ធាំ បាត់្ដ្ាំបង 
នកាេះកុង មណ្ឌ េគិរ ីកណាត េ និងរាជធានីភ្នាំនពញ 

- បានចុេះក្សាវក្ជាវករណី្សុាំខកត្ក្មូវឆ្ន ាំកាំនណី្ត្របស់មន្តនតីថ្នមនទីរបរសិាា ននែត្តសទឹងខក្ត្ង 
- បានចុេះក្សាវក្ជាវ និង ក្បមូេឯកសារោក់ព័នធនឹងការប ច្ ប់មុែត្ាំខណ្ងក្បធានការយិាេ័យ
នរៀបចាំខដ្នដី្ នគរូបនីយកមម សាំណ្ង់ សុរនិយាដី្ និងភូ្មិបាេក្សុករោនបអៀរ ថ្នមនទីរនរៀបចាំខដ្នដី្  
នគរូបនីយកមម សាំណ្ង់ និងសុរនិយាដី្នែត្តកាំពង់ឆ្ន ាំង 

- បានចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្យក្គូពុទធិកជាប់កិចចសនាចាំនួន១៦០អងគ/នាក់ ខដ្េបនក្ងៀននៅតាមពុទធិកសិកាថ្ន
ក្កុង/ក្សុក ទាាំង១០ចាំណុ្េះឱ្យមនទីរធមមការនិងសាសនានែត្តកាំពង់ចម  

- បានចូេរមួសិកាខ សាោ សតីពីការផសពវផាយរបាយការណ៍្សតីពីេទធផេពិនិត្យតាមដ្ឋនការក្គប់ក្គង
បុគគេិកអប់រ ាំនិងវធិានការនដ្ឋេះក្សាយបញ្ញា ក្បឈ្មនៅវទិាសាា នគរុនកាសេយនែត្តកាំពង់ចមនិងនែត្ត
បាត់្ដ្ាំបង។ 

២.១.១១- ការងារសវនកមមថ្ផទកនុង 
- បានចុេះក្បមូេព័ត៌្មាននិងនធវីសវនកមមនៅមនទីរមុែងារសាធារណ្ៈរាជធានី-នែត្តចាំននួ២៥អងគោព 
ក្ពមទាាំងបានផតេ់អនុសាសន៍ខកេមអក្បព័នធក្គប់ក្គងការងារ និងែរិ ា្វត្ាុនៅមនទរីទាាំងននាេះ និងបាន
នរៀបចាំរបាយការណ៍្សនងខបសវនកមម របាយការណ៍្ប ច្ ប់សវនកមម នោរពជូនឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្រដ្ាមន្តនតី 
អាជ្ាធរសវនកមមជាតិ្ អគគនាយកដ្ឋា នសវនកមមក្កសួងនសដ្ាកិចច និងែរិ ា្វត្ាុ និងមនទីរនដី្មបអីនុវត្ត  

- បានចុេះតាមដ្ឋនការអនុវត្តអនុសាសន៍សវនកមមនៅមនទីរមុែងារសារធារណ្ៈរាជធានី/នែត្តចាំនួន២២  
- បាននរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តខផនការសវនកមមឆ្ន ាំ២០១៩ កមមវធីិសវនកមមឆ្ន ាំ២០១៩ និង
ក្បកាសនេែ២៩២៨មស.សវផ ចុេះថ្ងៃទី០២ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីការនរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តនៅ
ការយិាេ័យសវនកមម បនចចកវទិាព័ត៌្មានចាំណុ្េះនាយកដ្ឋា នសវនកមមថ្ផទកនុងក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ។ 

២.១.១២- ការងារខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 
ក- ការងារនសវាសាធារណ្ៈ 

- បាននរៀបចាំសិកាខ សាោពិនក្ោេះនយាបេ់ នដី្មបនីរៀបចាំនសចកតីក្ោងចាប់សតីពីនសវាសាធារណ្ៈ ចាំននួ
០៤នេកី 

- បាននរៀបចាំនបាេះពុមពកក្មងឯកសារសតីពីការអនុវត្តអនុក្កឹត្យសតីពី ការវាយត្ថ្មេនិងការទទេួសាគ េ់ 
អងគោព ផតេ់នសវាសាធារណ្ៈគាំរូកនុងវស័ិយអប់រ ាំនិងវស័ិយសុខាភិ្បាេ  

- បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនសចកតីសនក្មច សតីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តតារាងេកខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការវាយត្ថ្មេ
និងទទេួសាគ េ់អងគោពផតេ់នសវាសាធារណ្ៈគាំរូកនុងវស័ិយអប់រ ាំនិងវស័ិយសុខាភិ្បាេ 

- បាននរៀបចាំតារាងេកខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការវាយត្ថ្មេ និង ការទទួេសាគ េ់អងគោពផតេ់នសវា 
សាធារណ្ៈគាំរូកនុងចាំនណាមវទិាេ័យខដ្េជាក្គឹេះសាា នរបស់រដ្ាទូទាាំងក្បនទស មនទីរនពទយបខងអកក្កុង 
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ក្សុក ែណ្ឌ  ខដ្េផតេ់ នសវាសាំណុ្ាំ សកមមោពបន្តងគប់កក្មិត្១ (CPA1) កក្មិត្២ (CPA2) និង កក្មិត្
៣ (CPA3) 

- បាននរៀបចាំសិកាខ សាោផសពវផាយការដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំនណី្រការនគែទាំព័រក្ចកទាវ រនអ ចិក្តូ្និក និង ផតេ់
ព័ត៌្មាននសវាសាធារណ្ៈ (Public Service Gateway) 

- បានពិនិត្យនិងខកសក្មួេកក្មងព័ត៌្មាននសវាសាធារណ្ៈរបស់ក្កសួង សាា ប័នចាំននួ០៧ និង នធវី
បចចុបបននោព ចាំននួ០៨ក្កសួង សាា ប័ន នដី្មបដី្ឋក់ឱ្យដ្ាំនណី្រការតាមក្ចកទាវ រនអ ចិក្តូ្និកនិងផតេ់
ព័ត៌្មាននសវាសាធារណ្ៈ 

- បានក្បជុាំពិោកានេី (១)អនុវត្តគនក្មាងការខកេមអផតេ់នសវាសាធារណ្ៈ នៅក្កុមក្បឹកា រាជធានី 
នែត្ត ក្កុង ក្សុក ែណ្ឌ  ឃុាំ សងាក ត់្ (២)ការនផទរការអនុវត្តមុែងារនានា ោក់ព័នធនឹងការក្គប់ក្គងការ
អប់រ ាំកុមារតូ្ច ការអប់រ ាំបឋមសិកា ការអប់រ ាំនក្ៅក្បព័នធ នៅថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ (៣)ផេិត្ោពថ្នការ
នក្បីក្បាស់ធនធានមនុសសកនុងវស័ិយរដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 

- បាននរៀបចាំវគគបណ្តុ េះបណាត េសតីពី “ការខកេមអគុណ្ោពនសវាសាធារណ្ៈ” និង “ការនក្បីក្បាស់ ការ
ប ច្ូ េទិននន័យ និងការនធវីបចចុបបននោពកក្មងព័ត៌្មាននសវាសាធារណ្ៈនៅកនុងក្ចកទាវ រនអ ចិក្តូ្និក
និងផតេ់ព័ត៌្មាននសវាសាធារណ្ៈ” និង សិកាខ សាោសតីពី “ការនរៀបចាំឯកសារខណ្នាាំសតីពីការផតេ់ 
នសវាសាធារណ្ៈអាស៊ាន” និង “ការអនុវត្តនសវាសាធារណ្ៈនៅរដ្ាបាេថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្” ក្ពមទាាំង 
“ការផ្ទេ ស់បតូ របទពិនសាធន៍កនុងក្កបែណ្ឌ  ថ្នការអនុវត្តគនក្មាងសែោពអឺុរ ៉ាុបសក្មាប់ោាំក្ទដ្េ់ 
កាំខណ្ទក្មង់វមិជឈការនិងរដ្ាបាេ” 

- បានចុេះជបួសមាា សន៍ជាមួយមន្តនតីជាំនាញថ្ននាយកដ្ឋា នមុែងារនិងធនធាន នដី្មបកី្បមូេព័ត៌្មាន
ោក់ព័នធនឹងការអនុវត្តនសវាសាធារណ្ៈរបស់ក្កសួង សាា ប័ន ថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ 

- បានជាំរុញបនងកីត្គណ្ៈកមមការវាយត្ថ្មេ និង ការទទួេសាគ េ់អងគោពផតេ់នសវាសាធារណ្ៈគាំរូកនុង 
វស័ិយអប់រ ាំ និងសុខាភិ្បាេ ថ្នន ក់នែត្ត ក្កុង និងក្សុក បានចាំននួ១៦នែត្ត និងរាជធានី។ 

ែ- ការងារក្ត្តួ្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មេ 
- បាននរៀបចាំឯកសារសតីពីបុពវនែតុ្ សមិទធផេ បញ្ញា ក្បឈ្ម និងទសសនៈវស័ិយថ្នការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្
កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ (NPAR)  

- បាននរៀបចាំកិចចក្បជុាំគណ្ៈកមាម ធិការខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ(គករ) សតីពីរបាយការណ៍្វឌឍនោព 
ថ្នការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ(NPAR)ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសនៅការងារឆ្ន ាំ
២០១៨ និង នរៀបចាំរបាយការណ៍្សនងខបជូនសនមតចនត្នជានាយករដ្ាមន្តនតី ថ្នក្ពេះរាជាណាចក្កកមពុជា 

- បាននរៀបចាំនធវីបចចុបបននោពវឌឍនោពទិននន័យការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 
(NPAR) ២០១៥, ២០១៦ និង ២០១៧ របស់ក្កុមការងារខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ១២ក្កសងួ 
សាា ប័ន និង ៧នែត្ត 

- បាននរៀបចាំរបាយការណ៍្បូកសរុបេទធផេ សតីពីការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 
NPAR របស់រាជរដ្ឋា ភិ្បាេ កនុងនីតិ្កាេទី៥ ថ្ន រដ្ាសោ ជូនក្កសួង សាា ប័នចាំននួ៣០ រាជធានី-
នែត្តចាំនួន២៥ និងសាកេវទិាេ័យនិងវទិាសាា នចាំនួន៣៨ 

- បាននធវីបចចុបបននោពតាមដ្ឋនការអនុវត្តេិែិត្បទដ្ឋា នគតិ្យុត្ត ោក់ព័នធកមមវធីិជាតិ្កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេ 
សាធារណ្ៈ NPAR និង វស័ិយមុែងារសាធារណ្ៈ បានចាំនួន៨៨េិែិត្ 
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- បាននរៀបចាំវគគបណ្តុ េះបណាត េជូនមន្តនតីបនងាគ េថ្នក្កុមការងារខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈចាំននួ០៤នែត្ត 
សតីពីការតាមដ្ឋន ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មេការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 
NPAR និង សិកាខ សាោបូកសរុបេទធផេថ្នការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 
NPAR ២០១៥-២០១៨  

- បាននរៀបចាំកមមវធីិសិកាខ សាោពិនក្ោេះនយាបេ់នេី ការនរៀបចាំកមមវធីិជាតិ្កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេ 
សាធារណ្ៈ NPAR ២០១៩-២០២៩ 

- បាននសនីសុាំប ជ្ូ េសកមមោពខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈនៅកនុងក្កបែណ្ឌ ខផនការយុទធសាន្តសត
អភិ្វឌឍន៍ជាតិ្ 

- បាននរៀបចាំសូចនាករ កក្មងសាំណួ្រ និងខផនការេាំអិត្ នដី្មបតីាមដ្ឋន ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មេការ 
អនុវត្តនោេននយាបាយនសវាសាធារណ្ៈ និងនោេននយាបាយធនធានមនុសសកនុងរដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 
នៅតាមក្កសួង សាា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ 

- បាននធវីបចចុបបននោពសមាសោពក្កុមការងារខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈនែត្តតាខកវ កាំពត្ និង
កាំពង់ចម 

- បានចូេរមួជាវាគមិនកនុងការខចករ ាំខេកចាំនណ្េះដឹ្ង និង បទពិនសាធន៍ោក់ព័នធនឹងវស័ិយមុែងារ 
សាធារណ្ៈ នេីក្បធានបទ “Dynamic Organization” 

- បានសិកាឯកសារសតីពី (១)“ក្កបែណ្ឌ ថ្នការវនិិចឆ័យនិងការវាយត្ថ្មេនេីការក្គប់ក្គងតាមខបប 
ក្បជាធិបនត្យយ” និង “ការវាយត្ថ្មេនេីអភិ្បាេកិចចនិងការក្គប់ក្គងហានិភ័្យ” ខដ្េនចញផាយ
នដ្ឋយធនាោរអភិ្វឌឍអាសុី និង(២)“េទធកមមនេីោពជាថ្ដ្គូរវាងវស័ិយសាធារណ្ៈនិងឯកជន” 
ខដ្េនចញផាយនដ្ឋយធនាោរពិភ្ពនោក។ 

គ- ការងារអភិ្វឌឍន៍ធនធានមនុសសនិងសាា ប័ន 
- បានបាំនពញកក្មងសាំណួ្ររបស់អងគការ OECD រមួមាន (១)យុទធសាន្តសតថ្នការក្គប់ក្គងធនធាន
មនុសសតាមក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា (២)រដ្ឋា ភិ្បាេនបីកចាំែនិងការនបីកចាំែទិននន័យ និង (៣)ការបនងកីត្
សូចនាករ នដី្មបោីាំក្ទដ្េ់ការនក្បីក្បាស់បនចចកនទសក្បព័នធព័ត៌្មានវទិាកនុងវស័ិយមុែងារសាធារណ្ៈ 

- បានផតេ់នយាបេ់ជូន (១)ក្កសួងបរសិាា ន និង ក្កសួងកសិកមម រុកាខ ក្បមា៉ា ញ់ និងននសាទ នេីការ
នរៀបចាំនោេននយាបាយធនធានមនុសស (២)ក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ និង ក្កសួងមហាថ្ផទ នេី
ការនរៀបចាំការពិពណ៌្នាមុែត្ាំខណ្ងកនុងរចនាសមព័នធក្គប់ក្គង និង/ឬ មុែត្ាំខណ្ងវជិាជ ជីវៈរបស់រដ្ាបាេ 
ថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ និង (៣)ក្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា សតីពីគនេងអាជីពក្គូបនក្ងៀន 

- បានចូេរមួ (១)ពិនិត្យនសចកតីក្ោងឯកសារសតីពីការនធវីបចចុបបននោព និង ពិនិត្យន ងីវញិការអនុវត្ត
ខផនការសកមមោពនោេននយាបាយធនធានមនុសសកនុងវស័ិយអប់រ ាំ (២)ពិនក្ោេះនយាបេ់នេីនសចកតី 
ក្ោងឯកសារចកខុវស័ិយកមពុជា ឆ្ន ាំ២០៥០ និង (៣)សិកាខ សាោសតីពី Formulating Concept of 
ARC: A-EXPECS 2018 នៅសាធារណ្ៈរដ្ាឥណ្ឌូ ននសុី 

- បានពិោកាជាមយួ (១)JICA ពីការនរៀបចាំការងារនោេននយាបាយកាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ 
រយៈនពេ១០ឆ្ន ាំ និង (២)GIZ នេីករណី្ (ក)នសចកតីក្ោងអនុក្កឹត្យសតីពី “ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តការ
ពិពណ៌្នាមុែត្ាំខណ្ងសក្មាប់មន្តនតីរាជការនៅតាមក្កសួង សាា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្” និង “
ក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណ្ផេ” (ែ)វគគបណ្តុ េះបណាត េសតីពី “ក្គូបនងាគ េនដី្មបផីសពវផាយនិងជាំរុញការ 
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អនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណ្ផេ” និង “ការក្គប់ក្គងគនក្មាងនិងវធីិសាន្តសតនរៀបចាំគនក្មាង” និង (គ)
សិកាខ សាោសតីពីរចនាសមព័នធគាំរូអងគោពធនធានមនុសស 

- បាននរៀបចាំដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងនេីក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណ្ផេ សក្មាប់ការយិាេ័យក្ចកនចញចូេ
ខត្មយួ ខដ្េមានតាមដ្ាំណាក់ រមួមាន (១)បាននរៀបចាំសិកាខ សាោក្បមូេធាតុ្ចូេពីអងគោពនិង
អនកោក់ព័នធ នដី្មបនីក្ត្ៀមដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងក្ចកនចញចូេខត្មួយនៅនែត្តបាត់្ដ្ាំបង និង នែត្ត 
កណាត េ (២)បាននរៀបចាំវគគបណ្តុ េះបណាត េដ្េ់មន្តនតីជាំនាញកនុងក្សុកនមាងឬសសនិីងក្កុងបាត់្ដ្ាំបង 
នដី្មបនីក្ត្ៀមដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តក្ចកនចញចូេខត្មយួ (៣)ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងនេីក្បព័នធក្គប់ក្គង
គុណ្ផេសក្មាប់ការយិាេ័យក្ចកនចញចូេខត្មយួនៅក្សុកនមាងឬសស ី និង ក្កុងបាត់្ដ្ាំបង (៤)
បានចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្យនិងជាំរុញការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណ្ផេសក្មាប់ការយិាេ័យក្ចកនចញចូេ
ខត្មយួ (៥)បានពិោកាជាមយួត្ាំណាងអងគការ GIZ សតីពីនសចកតីក្ោងឯកសារវគគបណ្តុ េះបណាត េ 
ក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណ្ផេសក្មាប់ ការយិាេ័យក្ចកនចញចូេខត្មយួ (៦)បានចូេរមួនរៀបចាំកមមវធីិ
បណ្តុ េះបណាត េនេីកទី២ សតីពីក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណ្ផេនៅការយិាេ័យក្ចកនចញចូេខត្មយួនៅ
កនុងក្កុងបាត់្ដ្ាំបងនិងក្សុកនមាងឬសស ីថ្ននែត្តបាត់្ដ្ាំបង 

- បាននរៀបចាំ (១)វគគបណ្តុ េះបណាត េសតីពី “ការខចករ ាំខេកចាំនណ្េះដឹ្ង និងបទពិនសាធន៍ោក់ព័នធនឹង 
វស័ិយមុែងារសាធារណ្ៈ” ចាំននួ០២នេីក “ក្គូបនងាគ េ នដី្មបផីសពវផាយនិងជាំរុញការអនុវត្តក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងគុណ្ផេ នៅតាមក្កសួង សាា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្” “សតីពីក្បព័នធក្គប់ក្គង 
គុណ្ផេដ្េ់មន្តនតីបនងាគ េថ្នក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ” (២)សិកាខ សាោពិនក្ោេះនយាបេ់នេ ី
នសចកតីក្ោងអនុក្កឹត្យសតីពី “ក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណ្ផេ” នៅនែត្តកាំពត្ “ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងគុណ្ផេ” នែត្តមណ្ឌ េគិរ ី និង “ការផសពវផាយរបាយការណ៍្ថ្នការសិកានេីមុែងាររចនា
សមព័នធ និងនីតិ្វធីិបាំនពញការងាររបស់អងគោពធនធានមនុសសនៅថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្” 

- បាននធវីបចចុបបននោពសមាសោពក្កុមការងារខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ របស់ក្កសួង សាា ប័នចាំននួ១០ 
- បាននរៀបចាំឯកសារសក្មាប់សិកាខ សាោពិនក្ោេះនយាបេ់និងក្បមូេធាតុ្ចូេ នដី្មបនីរៀបចាំកមមវធីិជាតិ្
កាំខណ្ទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ NPAR ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៨។ 

ឃ- ការងារនោេននយាបាយោភ្ការនិងសមិទធកមម និង ក្កមុការងារខកទក្មង់នបៀវត្ស 
- ចុេះសិកានេីការនបីកក្បាក់បាំណាច់ក្បចាំខែសក្មាប់ក្កុមក្បឹកា រាជធានី នែត្ត ក្កុង ក្សុក ែណ្ឌ  ឃុាំ 
សងាក ត់្  មន្តនតីភូ្មិ និងក្បធានការយិាេ័យក្បជាពេរដ្ារបស់នែត្តនសៀមរាប 

- បាននរៀបចាំវោិគទិននន័យការចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្យការនក្បីក្បាស់មន្តនតីរាជការ និង មន្តនតីជាប់កិចចសនារបស់
ក្កសួងសុខាភិ្បាេទូទាាំងក្បនទស 

- បានក្បមូេទិននន័យ និង នរៀបចាំនសចកតីក្ោងឯកសារ សតីពីករណី្សិកាការនបីកផតេ់ក្បាក់នបៀវត្ស
តាមក្បព័នធធនាោរ និង ចូេរមួក្បជុាំសតីពីវឌឍនោពថ្នការនបីកផតេ់ក្បាក់នបៀវត្សជូនមន្តនតីរាជការតាម
ក្បព័នធធនាោរ 

- បានដឹ្កនាាំកិចចក្បជុាំនដី្មបពិីោកានេី (១)ការនរៀបចាំយុទធសាន្តសតនបៀវត្សឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ (២)
ការនរៀបចាំនោេននយាបាយដ្ាំន ងីក្បាក់នបៀវត្សមូេដ្ឋា នសក្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៩  (៣)ការដ្ាំន ងីនបៀវត្ស 
ជូនមន្តនតីរាជការសុីវេិកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ (៤)ការដ្ាំន ងីក្បាក់ឧបត្ាមាក្បចាំខែជូនសមាជិកក្កុមក្បឹកា
រាជធានី នែត្ត ក្កុង ក្សុក ែណ្ឌ  ឃុាំ សងាក ត់្ និងមន្តនតីភូ្មិ (៥)ការនរៀបចាំបចច័យនិចចភ្ត្តសក្មាប់មន្តនតី
សងឃ (៦)ការដ្ាំន ងីក្បាក់បាំណាច់មុែងារជូនមន្តនតីរាជការ (៧)ការដ្ាំន ងីក្បាក់បាំណាច់មុែងារជូន



13 

មន្តនតីនគរបាេជាតិ្កមពុជា នយាធិនកងនយាពេនែមរភូ្មិនទ និងមន្តនតីពនធនាោរក្កសួងមហាថ្ផទ (៨)
ការដ្ាំន ងីក្បាក់បាំណាច់មុែងារជូនសមាជិកក្កុមក្បឹកា និងមន្តនតីភូ្មិនៅថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ (៩)នីតិ្វធីិ
ថ្នការនបីកនបៀវត្ស២ដ្ងកនុង១ខែ (១០)ការនរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តនៅរបស់ការយិាេ័យចាំណុ្េះឱ្យ 
នាយកដ្ឋា នរបស់អគគនេខាធិការដ្ឋា ន គណ្ៈកមាម ធិការជាតិ្ជាំរុញចេនាភូ្មិមួយផេិត្ផេមយួ 
(១១)ការនរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តនៅរបស់អធិការដ្ឋា នរដ្ាបាេថ្ក្ពនឈ្ ី និង ក្បកាសចាំននួ០៥របស់
ក្កសួងកសិកមម រុកាខ ក្បមាញ់ និងននសាទ (១២)ការក្គប់ក្គងមន្តនតីរាជការសុខាភ្ិបាេតាម
ក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា, ការបនងកីត្មនទីរនពទយបខងអក០១ និង ត្នមេីងប៉ាុសតិ៍សុែោព០៤ នៅជាមណ្ឌ េ
សុែោពថ្នមនទីរសុខាភិ្បាេរាជធានីភ្នាំនពញ និង សាំនណី្ចាំននួ១១ របស់ក្កសួងសុខាភិ្បាេ 
(១៣)ការបនងកីត្វទិាសាា នជាតិ្ការងារ ការដ្ាំន ងីកក្មិត្បណ្តុ េះបណាត េនិងខក្បកាេ យន ម្ េះក្គឹេះសាា ន 
អប់រ ាំបណ្តុ េះបណាត េបនចចកនទសនិងវជិាជ ជីវៈ នេីរចនាសមព័នធ ការបតូរន ម្ េះ និងដ្ាំន ងីឋានៈ 
វទិាសាា នអភិ្វឌឍន៍សែក្គិនោពកមពុជា-ឥណាឌ  នៅជាវទិាសាា នជាតិ្សែក្គិនោពនិងនវានុវត្តន៍ 
មានឋានៈនសមីថ្នន ក់អគគនាយកដ្ឋា ន និង ការនរៀបចាំនិងក្បក្ពឹត្តនៅរបស់វទិាសាា នពែុបនចចកនទស
មិត្តោពកមពុជាក្បចាំនៅបរនទស របស់ក្កសួងការងារនិងបណ្តុ េះបណាត េវជិាជ ជីវៈ (១៤)ការបនងកីត្
ការយិាេ័យចាំនួន៤ និង នដ្បា៉ា តឺ្ម៉ាង់ចាំននួ៥ កនុងរចនាសមព័នធរបស់វទិាសាា នជាតិ្អប់រ ាំពិនសស ការ
នរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តនៅរបស់ក្កុមក្បឹកាក្សាវក្ជាវអប់រ ាំ ការបនងកីត្និងការខកសក្មួេរចនាសមព័នធ
របស់សាកេវទិាេ័យ និង វទិាសាា នគរុនកាសេយ ការបនងកីត្ការយិាេ័យចាំនួន៥កនុងរចនាសមព័នធ
របស់នាយកដ្ឋា នសែក្បតិ្បត្តិការកាយរទឹធ និង សាំនណី្ចាំននួ០៧ របស់ក្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និង
កីឡា (១៥)ការនរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តនៅរបស់ក្កសួងខរ ៉ានិងថ្នមពេ (១៦)ការនរៀបចាំដ្ាំនណី្រ
ការែុទទកាេ័យ (១៧)សាំនណី្ចាំននួ០២ របស់ក្កសួងការបរនទសនិងសែក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ 
(១៨)ការបនងកីត្ការយិាេ័យខក្បក្បួេអាកាសធាតុ្ថ្ននាយកដ្ឋា នផេូវេាំជនបទ ថ្នក្កសួងអភិ្វឌឍន៍ 
ជនបទ  (១៩)ការវាយត្ថ្មេនិងការទទេួសាគ េ់អងគោពផតេ់នសវាសាធារណ្ៈគាំរូកនុងវស័ិយអប់រ ាំនិង
សុខាភិ្បាេ  (២០)ការបនងកីត្អងគោពក្សាវក្ជាវអាំពីក្បជាជននិងនោេននយាបាយអភិ្វឌឍន៍ចាំណុ្េះ 
ឱ្យអគគនេខាធិការដ្ឋា នក្បជាជន និង ការអភិ្វឌឍ របស់ក្កសួងខផនការ និង (២១)សារាចរខណ្នាាំ
រមួរវាងក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ និង ក្កសួងសុខាភិ្បាេ សតីពីការនធវីបចចុបបននោពសាា នោពរដ្ាបាេ
នេីតារាងនបៀវត្សក្បចាំខែ របស់មន្តនតីរាជការថ្នក្កសួងសុខាភិ្បាេ។ 

ង- ការងារសក្មបសក្មេួការខកទក្មង់អនតរវស័ិយ 
- បានសក្មបសក្មួេ និង នធវីបចចុបបននោពខផនការសកមមោពរួមថ្នការអនុវត្តការងារកាំខណ្ទក្មង់
ទាាំង៣ សក្មាប់ក្តី្មាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

- បានចូេរមួក្បជុាំពិោការវាងកាំខណ្ទក្មង់ទាាំង៣ នដី្មប ី (១)នក្ត្ៀមនរៀបចាំសិកាខ សាោសតីពីបុពវនែតុ្
សមិទធផេ និងទសសនវស័ិយថ្នការងារខកទក្មង់របស់រាជរដ្ឋា ភិ្បាេ (២)ពិនិត្យនេីវឌឍនោព
ខផនការសកមមោពរមួ និងសកមមោពក្បទាក់ក្កឡាោន រវាងកាំខណ្ទក្មង់ទាាំង៣ និង ការងារខកទក្មង់
ចាប់និងក្បព័នធយុត្តិធម៌  

- បានចូេរមួកិចចក្បជុាំ (១)ពិនក្ោេះនយាបេ់កក្មិត្ននយាបាយ រវាងរាជរដ្ឋា ភិ្បាេកមពុជានិងរដ្ឋា ភិ្បាេ 
ជប៉ាុនសតីពីែរិ ា្បបទានសែក្បតិ្បត្តិការអភិ្វឌឍន៍ផេូវការ (២)នក្ត្ៀមកិចចក្បជុាំគណ្ៈកមាម ធិការចក្មុេះ
កមពុជា-សែោពអឺរ ៉ាុបនេីកទី១០ នៅទីក្កុងក្បុ៊ចខសេ និង (៣)ពិោកានេីការខកទក្មង់ខផនការ
សកមមោពរមួដ្ាំណាក់កាេទី៣ (២០១៨-២០២០) និង សននិសីទជាតិ្សតីពីកាំខណ្ទក្មង់វមិជឈការ 
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និង វសិែមជឈការ នេីក្បធានបទ (ក)នមនរៀនបទពិនសាធន៍ (ែ)បញ្ញា ក្បឈ្ម និង (គ)ចកខុវស័ិយ
នៅអនាគត្។ 

២.១.១៣- ក្កមុការងារវមិជឈការនិងវសិែមជឈការ 
- បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត (១)អនុក្កឹត្យសតីពីការនធវីក្បតិ្ភូ្កមមសិទធិអាំណាចនៅគណ្ៈអភិ្បាេរាជធានី 
នែត្ត ក្កុង ក្សុក កនុងការក្គប់ក្គងបុគគេិកបាំនពញការងារនៅថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ និង (២)នសចកតីខណ្នាាំ
សតីពី (ក)នោេការណ៍្និងនីតិ្វធីិថ្នការខត្ងតាាំងនិងការប ច្ ប់មុែត្ាំខណ្ងក្គប់ក្គងរបស់មន្តនត ី
រាជការសុីវេិថ្នមនទីរ អងគោព និងការយិាេ័យជាំនាញនានាថ្នក្កសួងខដ្េបានបាំនពញការងារនៅ
ថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ និង (ែ)នោេការណ៍្និងនីតិ្វធីិថ្នការក្គប់ក្គងបុគគេិករដ្ាបាេថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្  

- បាននរៀបចាំសិកាខ សាោផសពវផាយអនុក្កឹត្យនេែ២៤០អនក្ក.បក នសចកតីខណ្នាាំនេែ ៧៨៨មស.
សណ្ន និងនេែ៧៨៩មស.សណ្ន ជូនដ្េ់មន្តនតីរាជការចាំននួ១៩រាជធានី នែត្ត។ 

- បានសិកានរៀបចាំនសចកតីក្ោងសតីពីក្កមសីេធម៌និងក្កមក្បតិ្បត្តិសក្មាប់បុគគេិករដ្ាបាេថ្នន ក់នក្កាម
ជាតិ្។ 

២.១.១៤- ក្កមុការងារនយនឌ័រ 
- បានចូេរមួកិចចក្បជុាំ សននិសីទ សិកាខ សាោ និង នវទិកាសាធារណ្ៈ តាមការអន ជ្ ីញរបស់ក្កសួង  
សាា ប័នោក់ព័នធចាំននួ១២ (នៅនក្ៅក្បនទស០១នេីក) 

- បានចូេរមួជាក្បតិ្ភូ្ក្កុមក្បឹកាជាតិ្កមពុជានដី្មបនី្តសតី (ក.ជ.ក.ស) ចុេះបាំនពញនបសកកមមតាមដ្ឋន
វាយត្ថ្មេនេីការអនុវត្តអនុសញ្ញា  សតីពីការេុបបាំបាត់្រាេ់ទក្មង់ថ្នការនរសីនអីងក្បឆ្ាំងនឹងនារនីភ្ទ 
(CEDAW) អនុសាសន៍ សនមតចនត្នជានាយករដ្ាមន្តនតី និងចាប់ជាតិ្ោក់ព័នធខដ្េទាក់ទងនឹងការ
នេីកកមពស់សាា នោព ជីវោព ឋានៈ ត្នួាទី និងសុែុមាេោពន្តសតី នៅនែត្តក្ពេះវហិារ នែត្តខកប និង
នែត្តបនាទ យមានជ័យ 

- បានពិោកាការងារជាមយួអងគការ UN WOMAN នដី្មបពិីនិត្យនសចកតីក្ោងកមមវធីិជាតិ្នេីកកមពស់
ន្តសតីោពជាអនកដឹ្កនាាំកនុងវស័ិយមុែងារសាធារណ្ៈ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៣ ពីោសាអង់នគេសមកោសា
ខែមរ និងខផនការសកមមោពការងារបនត 

- បាននរៀបចាំសិកាខ សាោផសពវផាយ សតីពីេិែិត្បទដ្ឋា នគតិ្យុត្តសាំខាន់ៗោក់ព័នធនឹងអត្ាក្បនយាជន៍ 
មន្តនតីរាជការ និងការនេីកកមពស់ន្តសតីកនុងវស័ិយមុែងារសាធារណ្ៈ នៅនែត្តឧត្តរមានជ័យ 

២.១.១៥- ការខកទក្មង់ការក្គប់ក្គងែរិ ា្វត្ាុសាធារណ្ៈ 
- បាននរៀបចាំរបាយការណ៍្សមិទធកមមក្បចាំក្តី្មាសនីមយួៗ និងក្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨ ថ្នការអនុវត្តខផនការ
សកមមោពដ្ាំណាក់កាេទី៣ (MAP3)  

- បាននរៀបចាំខផនការសកមមោពដ្ាំណាក់កាេទី៣ (MAP3) ឆ្ន ាំ២០១៩ និង ខផនការងវកិាសក្មាប់
ការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៩  

- បាននរៀបចាំវគគបណ្តុ េះបណាត េ សតីពីការពក្ងឹងសមត្ាោពមន្តនតីជាំនាញែិរ្ាវត្ាុ  ថ្នអងគោពទាាំង
២៩ បានចាំននួ០៣នេីក។ 

២.១.១៦- សាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ 
-  បានកសាងរូបសតូបក្ពេះក្ពែម និង នរៀបចាំកសាងសួនចារងមី នៅកនុងបរនិវណ្សាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ។ 
- បាននធវីការបងាា ញ Apps របស់ក្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ជូននបកខជនក្ប ងមធយមសិកា 
ទុតិ្យភូ្មិ នៅក្សុកចិក្ត្បុរ ីនែត្តក្កនចេះ។ 
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ក- ការបណ្តុ េះបណាត េដ្ាំបូង 
- បាននធវីការខបងខចកប៉ាុសតិ៍បាំនពញការងារជូនសិសសមន្តនតីជាន់ែពស់ជាំនាន់ទី៩ 
- សិសសមន្តនតជីាន់ែពស់ជាំនាន់ទី១០ បានចូេនរៀនចប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ ខដ្េក្តូ្វសិកា 
រយៈនពេពីរឆ្ន ាំ និង ខចកនចញជាបីមុែជាំនាញ គឺ (១)រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ បានប ច្ ប់ចាំនួន១១/១៦
មុែវជិាជ  (២)ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាតិ្ បានប ច្ ប់ចាំននួ១០/១៦មុែវជិាជ  និង (៣)នសដ្ាកិចចនិងែរិ ា្វត្ាុ 
បានប ច្ ប់ចាំននួ០៧/១៤មុែវជិាជ  

- សិសសមន្តនតីក្កមការជាំនាន់ទី៧ “ជាំនាន់កាំខណ្ទក្មង់សុីជនក្ៅ” បានការោររបាយការណ៍្ចុេះកមមសិកា
នៅក្កសួង សាា ប័ននិងសាោរាជធានី សាោនែត្តចាំននួ១៩ និង សាោែណ្ឌ ចាំននួ៩ មា៉ាងនទៀត្
សាោបាននរៀបចាំសាំណុ្ាំ ខបបបទប ជ្ូ នសិសសមន្តនតីក្កមការជាំនាន់កាំខណ្ទក្មង់សុីជនក្ៅនៅបាំនពញ
ការងារនៅតាមក្កសួង សាា ប័ន 

- សាោបានទទេួោកយនសនីសុាំសិទធិក្ប ងតាមក្បព័នធ Online ពីនបកខជនចាំននួ៩៩៧នាក់ និង បាន
នធវីការក្ប ងនក្ជីសនរសីនិងទទេួសាគ េ់សិសសមន្តនតីក្កមការជាំនាន់ទី៨ ចាំនួន១២៦នាក់ (ន្តសតីចាំននួ
៣៤នាក់ នសមីនឹង២៧% និងជនពិការចាំននួ០២នាក់) 

- សិសសមន្តនតីក្គប់ក្គងរដ្ាបាេក្កបែណ្ឌ ងមីឆ្ន ាំ២០១៦ បានប ច្ ប់ជាសាា ពរចាំនួន៥វគគ ខដ្េមាន 
សិកាខ កាមចាំននួ៧៨៨នាក់ (ន្តសតីចាំននួ៣២២នាក់) មកពី២៣ក្កសួង សាា ប័ន 

- សិសសមន្តនតីក្គប់ក្គងរដ្ាបាេក្កបែណ្ឌ ងមីឆ្ន ាំ២០១៧ បានបណ្តុ េះបណាត េចាំនួន៤វគគ ខដ្េមាន
សិកាខ កាមចាំននួ ៥៩៨នាក់ (ន្តសតីចាំននួ២៣០នាក់) និង នក្ត្ៀមនបីកវគគទី៥ នៅោក់កណាត េខែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១៩។  

ែ- ការបណ្តុ េះបណាត េបនត 
- កមមសិកាការទីាាំងអស់បានចូេរួមពិនិត្យសុែោព ខដ្េនរៀបចាំនដ្ឋយក្កុមក្គូនពទយសម័ក្គចិត្ត
សែព័នធន្តសតី នដី្មបសីនតិោពពិភ្ពនោក នៅសាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ 

- កមមសិកាការឆី្ន ាំ២០១៨ បានចុេះនធវីការងារសងគម នដី្មបកីសាង ខកេមអ ជសួជុេ ទិញ ខចកសមាា រៈ 
និងដ្ឋាំកូននឈ្ ីនៅនែត្តនោេនៅចាំននួ៦ (នែត្តកាំពត្ ក្កនចេះ កណាត េ ឧត្តរមានជ័យ កាំពង់សពឺ និង 
តាខកវ) នដ្ឋយទទេួបានសមិទធផេជានក្ចីន រមួមាន បនទប់ទឹកចាំននួ៤ ផេូវេាំ១ខែសក្បខវង១២០
ខម៉ាក្ត្ នធវីដ្ងទង់ជាតិ្ចាំនួន១ (ជសួជុេ២) នធវីសួនចារចាំនួន៣  កសាងនកាេ ងទាវ សាោចាំននួ២  
កសាងក្បព័នធបណាត ញទឹកចាំននួ៣ខែស ទីោនបាេ់ទាត់្ចាំននួ២ កសាងបណាា េ័យចាំនួន២  
(ខកេមអ១) កសាងកាត នែៀនចាំននួ១    រូបសាំណាកចាំននួ៣  ដ្ឋាំកូននឈ្ជីាង៦០០នដី្ម នធវីសាព ន
នបតុ្ងចាំននួ១ កសាងកខនេងោងថ្ដ្ចាំននួ១ នធវីបង់អងគុយចាំនួន៦ កសាង ក្បឡាយរ ាំនដ្ឋេះទឹក១ខែស 
ខចកសមាា រៈសិកាដ្េ់សិសស ខចកថ្នន ាំនពទយជូនក្បជាជន ធុងសក្មាមចាំននួ៥ ជីកក្សេះទឹកចាំននួ១ ខចក
មកួសុវត្ាិោព ចាំននួ៣០០ ជាវដី្េុបក្សេះទឹក កសាងេូសក្មាប់ដុ្ត្សក្មាមចាំននួ៣ ខកេមអោប
របងសាោនរៀន។េ។ 

- បានចុេះអនុសារណ្ៈ រវាងក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ និង អគគនេខាធិការដ្ឋា នក្ពឹទធសោ នដី្មបនីរៀបចាំ
វគគបណ្តុ េះបណាត េ វគគែេីជូនមន្តនតីរាជការថ្នអគគនេខាធិការដ្ឋា នក្ពឹទធសោ 

- បាននរៀបចាំវគគវកិ្កឹត្យការ ខដ្េមានរយៈនពេ៩ខែ និង ការបណ្តុ េះណាត េវគគែេី ទទេួេទធផេដូ្ច
ខាងនក្កាម៖ 

ក- វគគវកិ្កឹត្យការខដ្េមានរយៈនពេ៩ខែ សរបុមានចាំននួ ៤០២នាក់ (ន្តសត ី៥៧នាក់) 
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ែ- ការបណ្តុ េះបណាត េវគគែេីៗ  សរបុមានចាំននួ ១៤៩២នាក់ (ន្តសត ី២២២នាក់) 
គ- ការងារក្សាវក្ជាវនិងទាំនាក់ទាំនងអនតរជាតិ្ 

- ចូេរមួកមមវធីិផសពវផាយត្ក្មង់ទិសដ្េ់សិសានុសិសសនៅតាមវទិាេ័យនានា នៅនែត្តកាំពង់ចម 
ក្ពេះសីែនុ បាត់្ដ្ាំបង នសៀមរាប និងកនុងរាជធានីភ្នាំនពញ។ 

- បានចុេះអនុសារណ្ៈ រវាងសាោភូ្មិនទរដ្ាបាេ និងវទិាសាា នជាតិ្អភិ្វឌឍន៍រដ្ាបាេថ្នក្ពេះរាជាណា
ចក្កថ្ង ង់ដ៏្ 

- បានជាវនសៀវនៅអានជាោសាខែមរនិងអង់នគេសចាំនួន៥២៥កាេ ដ្ឋក់កនុងបណាា េ័យ។ 
២.២-អងគោពថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ 
២.២.១-ការនក្បីក្បាសក្កបែណ្ឌ  និង ឥណ្ទាននបៀវត្ស 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ការខក្បក្បួេសាា នោពរដ្ាបាេនិងក្គួសាររបស់មន្តនតីរាជការសីុវេិ 



17 

៣-ដសចរតសីៃនិោា ៃ 
កនុងរយៈនពេមយួឆ្ន ាំននេះ ក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ បានដឹ្កនាាំ ក្គប់ក្គង និងអភិ្វឌឍន៍វស័ិយមុែងារ 

សាធារណ្ៈ ក្ពមទាាំងការងារខកទក្មង់រដ្ាបាេសាធារណ្ៈ សនក្មចបាននូវសមិទធផេគរួជាទីនមាទនៈ រមួមាន 
ការនរៀបចាំនិងខកេមអនែដ្ឋា រចនាសមព័នធសាា ប័ន ការពក្ងឹងការក្គប់ក្គងនិងអភិ្វឌឍធនធានមនុសសនិងសាា ប័ន  
ការខកេមអការផតេ់នសវាសាធារណ្ៈ ការខកទក្មង់ក្បព័នធនបៀវត្ស នដី្មបបីនងកីននបៀវត្ស ក្បាក់ឧបត្ាមា និងរបប
សនតិសុែសងគម ក្ពមទាាំងការនេីកកមពស់កិចចសែក្បតិ្បត្តិការជាមយួថ្ដ្គូរអភិ្វឌឍន៍នានា។ 

ខផអកនេីទិសនៅការងារខដ្េបានកាំណ្ត់្ ក្កសួងមុែងារសាធារណ្ៈ នឹងក្បឹងខក្បងឱ្យអស់េទធោព
នដី្មបសីនក្មចបាននូវសមិទធផេងមីៗបខនាមនទៀត្ កនុងនោេបាំណ្ងខកេមអវស័ិយមុែងារសាធារណ្ៈកមពុជាឱ្យ
ន េ្ីយត្បនៅនឹងការវវិត្តងមីៗថ្នសងគមជាតិ្។ កនុងន័យននេះ រដ្ាបាេសាធារណ្ៈកមពុជានឹងក្តូ្វខក្បកាេ យឱ្យ
កាន់ខត្មានោពរស់រនវកី គុណ្ោព ោពមានវជិាជ ជីវៈ និងក្បសិទធោពកនុងការបាំនពញមុែងារនិងោរកិចចរបស់
ែេួន នដី្មបបីនក្មីក្បជាពេរដ្ាកាន់ខត្ក្បនសីរ៕ 
 

  
សមូ្អរគ្ុណ! 

 


