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I. នសចកតើន ត្ើម
១) និយមនយ័៖

មុខងារសាធារណៈសាំនៅដ្េ់សាំណុាំ ថ្នបុគគេិកកដ្េបាំនពញការងារកនុងរដ្ឋបាេ
សាធារណៈ

មុខងារសាធារណៈម្មនការពាក់ព័នធជាមួយនឹងបុគគេិក រចនាសមព័នធសាា ប័ន និង
នបសកកមារបស់សាា ប័នសាធាររណៈ

មន្តនតើរាជការសាំនៅដ្េ់មន្តនតើរាជការសុើវេិ និង កងកម្មល ាំងក្បដ្ឋប់វុវុធ
មុខងារសាធារណៈនក្កាមវសិាេភាពថ្នចាប់សតើសហកខនតិកៈមន្តនតើរាជការសុើវេិថ្ន
ក្ពះរាជាណាចក្កកមពូជាសាំនៅដ្េ់សាំណុាំ ថ្នមន្តនតើរាជការ និងមន្តនតើកិចចសនាកដ្េ
បាំនពញមុខត្ាំកណងនៅតាមរដ្ឋបាេថ្នន ក់ជាតិ្ រដ្ឋបាេថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ ក្គឹះសាា ន
សាធា រណៈរដ្ឋបាេ និងមុខត្ាំកណងមួយចាំនួននៅតាមសហក្ាសសាធារណៈ3



២) ការកសវងយេ់អាំពើសាា ប័នសាធារណៈនិងមន្តនតើសាធារណៈ

ក្បនភទមន្តនតើ ក្កុមក្បឹកា
ធមានុញ្ញ

ក្ពឹទធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ សាា បន័ឯករាជយ

មន្តនតើននោ
បាយ/វុណត្តិ

សម្មជិក សម្មជិក សម្មជិក គណៈរដ្ឋមន្តនតើ
និងត្ាំកណងន្សងថ្នន ក់
ជាត្ិនិងនក្កាមជាត្ិ

សម្មជិក

មន្តនតើឋានៈនសាើ ទើក្បឹកា/
ជាំនួយការ

ទើក្បឹកា/
ជាំនួយការ

ទើក្បឹកា/
ជាំនួយការ

ទើក្បឹកា/
ជាំនួយការ

ទើក្បឹកា/
ជាំនួយការ

មន្តនតើរាជការ អគគ.ដ្ឋឋ ន… អគគ.ដ្ឋឋ ន… អគគ.ដ្ឋឋ ន… សុើវេិថ្នន ក់ជាត្ិនិង
នក្កាមជាត្/ិកងកម្មល ាំង

មន្តនតើរាជការសុើវេិ
នៅតាមសាា ប័ន/
អងគភាព...

មន្តនតើកិចចសនា អគគ. ដ្ឋឋ ន… អគគ.ដ្ឋឋ ន… អគគ.ដ្ឋឋ ន… រដ្ឋ.ជាត្ិ/នក្កាមជាត្ិ អគគ.ដ្ឋឋ ន…4



៣) ទាំនាកទ់ាំនងរវាងមន្តនតើននោបាយនិងមន្តនតើរាជការ
 មន្តនតើននោបាយ

• បាំនពញការងារម្មនវុណត្តិ
• នក្ជើសនរ ើសនដ្ឋយការនបាះនឆ្ន ត្ ឬ កត្ងតាាំង
• ដ្ឹកនាាំ ត្ក្មង់ទិស និងកាំណត់្នាេននោបាយ ក្កបខណឌ គត្ិយុត្ត និងកមាវធិើ

មន្តនតើរាជការ
• បាំនពញការងារជាវុជើពរហូត្ចូេនិវត្តន៍
• នក្ជើសនរ ើសនដ្ឋយការក្បឡងក្បកជង
• អនុវត្តកមាវធិើនិងសកមាភាពអនុនលាមតាមនាេននោបាយនិងក្កបខណឌ គត្យុិត្ត
• ធានានិរនតរភាពថ្ននសវាសាធារណៈ
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៤) ការនរៀបចាំមុខងារសាធារណៈតាមក្បពន័ធវុជើព និង ក្បពន័ធនិនោជន៍
ការនរៀបចាំមុខងារសាធារណៈតាមក្បព័នធវុជើព

• មន្តនតើរាជការបាំនពញការងារជាវុជើពកនុងមុខងារសាធារណៈរហូត្ដ្េ់ចូេនិវត្តន៍
• មន្តនតើរាជការក្ត្ូវបាននក្ជើសនរ ើស្ារភាា ប់នៅថ្នន ក់និងឋាននតរស័កតកិនុងមុខងារសាធារណៈ
• មុខត្ាំកណងរបស់មន្តនតើវុចកក្បក្បួេ ឬ េុបនចេតាមការចាំបាច់ ប ុកនតមិនប ះពាេ់វុជើព
ជាមន្តនតើរាជការនឡើយ

ការនរៀបចាំមុខងារសាធារណៈតាមក្បព័នធនិនោជន៍
• មិនម្មនការកបងកចកដ្ឋច់ាន រវាងថ្នន ក់/ឋាននតរស័កតិ និង មុខត្ាំកណងនឡើយ
• ការនក្ជើសនរ ើសតាមកិចចសនាក្ែកនេើមុខត្ាំកណង ការេុបមុខត្ាំកណងនាាំឱ្យបញ្ឈប់មន្តនតើ
• ការបាំនពញការងារកនុងវស័ិយសាធារណៈនិងឯកជន មិនសូវម្មនភាពខុសកបលកាន
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៥) ការបាំនពញការងារកនុងវសិ័យសាធារណៈ និង វសិ័យឯកជន
ការបាំនពញការងារកនុងវស័ិយសាធារណៈ

• បនក្មើ្េក្បនោជន៍សាធារណៈជាធាំ
• មិនកសវងរក្េចាំនណញ
• សាា នភាពមន្តនតើក្គប់ក្គងនដ្ឋយេិខិត្បទដ្ឋឋ នគត្យុិត្តទូនៅ

ការបាំនពញការងារកនុងវស័ិយឯកជន
• បនក្មើ្េក្បនោជន៍ឯកជន
• កសវងរក្េចាំនណញ
• សាា នភាពនិនោជិត្ កាំណត់្នដ្ឋយកិចចសនាការងារ
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II. សាវតាថ្នមុខងារសាធារណៈកមពុជា

១) សម័យកាេមុនវុណានិគមបារា ាំង (មុនឆ្ន ាំ ១៨៦៣)
២) សម័យវុណានិគមបារា ាំង (ឆ្ន ាំ១៨៦៣ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ១៩៥៣)
៣) សម័យនក្កាយទទួេបានឯករាជយមកដ្េឆ់្ន ាំ១៩៧០ (ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ
១៩៧០)
៤) សម័យសាធារណរដ្ឋកខារ (ឆ្ន ាំ១៩៧០ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥) 
៥) សម័យកមពុជាក្បជាធិបនត្យយ (ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ១៩៧៩)
៦) សម័យសាធារណៈរដ្ឋក្បជាម្មនិត្កមពុជា រដ្ឋកមពុជា និង សម័យអនតរកាេក្គប់ក្គង
បនណាត ះវុសនននដ្ឋយអងគការសហក្បជាជាតិ្ (ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ១៩៩៣)
៧) ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជាទើ២ ចប់ពើឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដ្េ់បចចុបបនន
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១) សមយ័កាេមុនវុណានិគមបារា ាំង (មុនឆ្ន ាំ ១៨៦៣)
• ក្ពះមហាកសក្ត្
• ក្ពះមហាឧបរាជ
• អគគមហានសនាបត្ើ (ក្ពះបាទអស់ជាំនុាំ) មន្តនតើចតុ្សតមភ (ឧកញ ក្កឡានហាម
ឧកញ ជហាវ វា ាំង ឧកញ យមរាជ ឧកញ ចក្កើ)

• រដ្ឋបាេ៖ ដ្ើ (កាន់កាបន់ដ្ឋយនសតចក្តាញ់) នខត្ត (នមឿង) ក្សុក ឃុាំ ភូមិ
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២) សមយ័វុណានិគមបារា ាំង (ឆ្ន ាំ១៨៦៣ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ១៩៥៣)
• ក្ពះមហាកសក្ត្ (មិនម្មនអាំណាច)
• អគគនទសាភិបាេបារា ាំង
• អាំណាចថ្នការក្គបក់្គងមន្តនតើរាជការសាិត្នៅនក្កាមវុណាពាបាេបារា ាំង
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៣) សមយ័នក្កាយទទួេបានឯករាជយមកដ្េ់ឆ្ន ាំ១៩៧០ (ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ
១៩៧០)
• ចាបស់តើពើសហេកខនតិកៈថ្នភាន ក់ងាររាជការកនុងក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា៖ ក្ពះ
រាជក្កមនេខ ៧៩៣ នស ចុះថ្ងៃទើ៨ កខមិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៥៣ និង

• កកកក្បជាបនតបនាទ ប់នដ្ឋយ(១)ក្ពះរាជក្កមនេខ ៨១១ នស ចុះថ្ងៃទើ៧ កខ
កញ្ញញ ឆ្ន ាំ១៩៥៣ (២)ក្ពះរាជក្កមនេខ ១៤៣ នស ចុះថ្ងៃទើ២១ កខធនូ ឆ្ន ាំ
១៩៥៦

• មនទើរចត្ក់ារមុខក្កសួងសាធារណៈ នៅជាភាសាបារាាំងថ្ន «LA DIRECTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE» ក្តូ្វបានបនងកើត្នឡើងនដ្ឋយក្ពះរាជក្កម
នេខ១៨១ នស ចុះថ្ងៃទើ៥ កខនមសា ឆ្ន ាំ១៩៥៧

•ការបនងកើត្សាលាភូមិនទរដ្ឋបាេនដ្ឋយក្ពះរាជក្កមចុះថ្ងៃទើ២៩ កខមើនា ឆ្ន ាំ
១៩៥៦ នដ្ើមបើបណតុ ះបណាត េមន្តនតើ

11



៤) សមយ័សាធារណរដ្ឋកខារ (ឆ្ន ាំ១៩៧០ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥) 
• ក្បធានាធិបត្ើ គណៈរដ្ឋមន្តនតើ
• រដ្ឋឋ ភិបាេដឹ្កនាាំកបបនោធានិយម
• ចាបស់តើពើសហេកខនតិកៈមន្តនតើរាជការថ្នក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា ក្ត្ូវបានកកកក្ប ជា
ចាបស់តើពើសហេកខនតិកៈមន្តនតើរដ្ឋការថ្នក្កបខណឌ ន្សងៗថ្នសាធារណៈរដ្ឋកខារ ៖
ក្កមនេខ ៤៧៣/៧១ ប.រ ចុះថ្ងៃទើ២១ កខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៧១ 

• កមពុជាធាល កចូ់េកនុងសន្តងាគ មសុើវេិ
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៥) សមយ័កមពុជាក្បជាធិបនត្យយ (ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ១៩៧៩)
• អងគការជាពាកយសាំនៅដ្េ់កាេម្ម សុើនដឹ្កនាាំ
• រដ្ឋបាេក្ត្ូវបានកបងកចកជា ភូមិភាគ (នេខាបកស) ត្ាំបន់ (នេខាបកស) ក្សុក
ឃុាំ សហករណ៍ កងចេ័ត្

• របបក្បេ័យពូជសាសន៍
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៦) សមយ័សាធារណៈរដ្ឋក្បជាម្មនិត្កមពុជា រដ្ឋកមពុជា និង សម័យអនតរកាេ
ក្គបក់្គងបនណាត ះវុសនននដ្ឋយអងគការសហក្បជាជាតិ្ (ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ
១៩៩៣)
• នក្កាយថ្ងៃរ ាំនដ្ឋះ ៧ មករា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ការងារក្គបក់្គងកម្មា ភិបាេ បុគគេិក កមា
កររដ្ឋ ជាភារកិចចពិនិត្យនិងសនក្មចរបស់គណៈចត្់តាាំងមជឈមឹកដ្េជាសាា ប័ន
មួយរបស់គណៈបកស 

•ការនរៀបចាំក្កបខ័ណឌ ក្បនភទ ក (ថ្នន កក់ម្មា ភិបាេ ថ្នន កដឹ់្កនាាំ អងគការមហាជន) 
ក្កបខណ័ឌ ខ (ជាំនាញ) ក្បនភទ គ (ពេកមាសុទធសាធ)

•សាលាបណតុ ះបណាត េមន្តនតើរាជការមួយចាំនួនក្តូ្វបានបនងកើត្
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៧) ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជាទើ២ ចបព់ើឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដ្េ់បចចុបបនន
• ចាបស់ហេកខនតិកៈមន្តនតើរាជការសុើវេិថ្នក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៤
• ថ្ងៃទើ២៤ កខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ រដ្ឋនេខាធិការដ្ឋឋ នមុខងារសាធារណៈ ក្តូ្វបានបនងកើត្
នឡើងនដ្ឋយក្ពះរាជក្កម នេខ នស/រកម/០១៩៦/២៤ ចុះថ្ងៃទើ២៤ កខមករា ឆ្ន ាំ
១៩៩៦ 

• ថ្ងៃទើ០៩ កខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ បនងកើត្នៅជាក្កសួងមុខងារសាធារណៈ នដ្ឋយក្ពះរាជ
ក្កមនេខ នស/រកម/ ១២១៣០១៦ ចុះថ្ងៃទើ០៩ កខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣

• មុនឆ្ន ាំ ២០១៥ ក្កបខណ័ឌ មន្តនតើរាជការសុើវេិ៖ ក្បនភទ ក ក្បនភទ ខ ក្បនភទ គ និង
ក្បនភទ ឃ ក ែ្កនេើកក្មិត្បណតុ ះបណាត េ

•ចបព់ើកខមករា ឆ្ន ាំ២០១៥ ក្កបខណ័ឌ ក្បនភទ ក ក្បនភទ ខ និង ក្បនភទ គ 15



III. សាា នភាពមុខងារសាធារណៈកមពុជាបចចុបបនន
មន្តនតើរាជការសុើវេិ ម្មននៅតាមក្កសួងសាា ប័ន ចាំណុះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេសាា ប័ននើតិ្បញ្ញត្តិ

សាា ប័នតុ្លាការសាា ប័នឯករាជយ។ មន្តនតើរាជការសុើវេិ សាិត្នក្កាមអាំណាចនើតិ្ក្បតិ្បត្តិ៖
១) មូេដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តថ្នមុខងារសាធារណៈ
• រដ្ឋធមានុញ្ញ
• ចាប់សតើពើការនរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តនៅថ្នគណៈរដ្ឋមន្តនតើ
• ចាប់សហេកខនតិកៈមន្តនតើរាជការសុើវេិថ្នក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ក្គបដ់្ណត ប់នេើមន្តនតើរាជការសុើវេិកដ្េ
កាំពុងបាំនពញការងារនៅតាមក្កសងួសាា ប័ន ថ្នន ក់ជាតិ្ និង រដ្ឋបាេថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្ ចាំណុះអាំណាចនើតិ្ក្បតិ្បត្តិ

• ក្ពះរាជក្កឹត្យសតើពើនាេការណ៌រមួថ្នការនរៀបចាំមុខងារសាធារណៈ
• ក្ពះរាជក្កឹត្យកាំណត់្េកខនតិកៈមន្តនតើរាជការសុើវេិក ន្ករដ្ឋបាេទូនៅ រដ្ឋបាេថ្នក្កសួងមហាថ្្ទ ក្គូបនក្ងៀន សុខាភិបាេ
ការបរនទស បនចចកនទស

• ក្ពះរាជក្កឹត្យសតើពើេកខនតិកៈបុគគេិករដ្ឋបាេថ្នន ក់នក្កាមជាតិ្
• អនុក្កឹត្យ ក្បកាសសារាចរ 16



២) នាេការណ៍ក្គបក់្គងមុខងារសាធារណៈកមពុជា
• នាេការណ៍ថ្នការនក្ជើសនរ ើសនដ្ឋយការក្បឡងក្បកជង នេើកកេងការសនក្មច
នដ្ឋយកឡករបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ

• មន្តនតើរាជការក្តូ្វភាា បខ់លួននៅនឹងក្កបខណឌ ឋាននតរស័កតិ និងថ្នន ក់
• មន្តនតើរាជការវុចក្តូ្វកត្ងតាាំង ផ្លល ស់បតូរ មុខត្ាំកណង ឬ ក្បគេ់ភារកិចចក ែ្កនេើភាព
ចាំបាច់ថ្ននសវាសាធារណៈ

• មន្តនតើរាជការបាំនពញការងារជាវុជើពរហូត្ដ្េ់ចូេនិវត្តន៍
• សិទធិនិងកាត្ពវកិចចមន្តនតើរាជការកាំណត្ន់ដ្ឋយេិខិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យុត្ត
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៣) រចនាសមព័នធននោបាយ និង រដ្ឋបាេ
៣.១) ថ្នន កជ់ាតិ្

• គណៈរដ្ឋមន្តនតើ
• ក្កសួង សាា ប័ន
• ខុទទកាេ័យ
• អគគនេខាធិការដ្ឋឋ ន/អគគនាយកដ្ឋឋ ន/ក្គឹះសាា នសាធារណៈរដ្ឋបាេ
•នាយកដ្ឋឋ ន
•ការោិេ័យ
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៣.២) ថ្នន ក់នក្កាមជាត្ិ
• រដ្ឋបាេរាជធានើ នខត្ត៖ (ចាប់សតើពើការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាេរាជធានើ នខត្ត ក្កុង ក្សុក ខណឌ ឆ្ន ាំ
២០០៨)
 ក្កុមក្បឹកា
គណៈអភិបាេ និង អងគភាពរដ្ឋបាេ
មនទើរ
ការោិេ័យ

• រដ្ឋបាេក្កុង ក្សុក ខណឌ
 ក្កុមក្បឹកា
គណៈអភិបាេ និងអងគភាពរដ្ឋបាេ
ការោិេ័យ

• ឃុាំ សងាក ត្់ (ក ែ្កនេើកមាវធិើកកទក្មង់វមិជឈការនិងវសិហមជឈការ រចនាសមព័នធសាា ប័ន ម្មនការកក្បក្បួេពើឆ្ន ាំ
២០០២ តាមរយៈចាប់សតើពើការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាេឃុាំ សងាក ត្់ឆ្ន ាំ ២០០១ និងចាប់សតើពើការនបាះនឆ្ន ត្នក្ជើស
នរ ើសសម្មជិកក្កុមក្បឹកាឃុាំ សងាក ត្់ ឆ្ន ាំ២០០១) 
 ក្កុមក្បឹកា
 នមឃុាំ នៅសងាក ត្់
 នសាៀនឃុាំ សងាក ត្់
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៤) ការនរៀបចាំមុខងារសាធារណៈ
៤.១) រចនាសមព័នធមុខងារសាធារណៈ ពើឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដ្េ់ ឆ្ន ាំ ២០១៤
• មុខងារសាធារណៈ និងការនធវើសម្មហរណកមាបុគគេិកពើភាគើននោបាយ
•ការនរៀបចាំេិខិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តជានក្ចើននដ្ើមបើពក្ងឹងការក្គបក់្គងនិងអភិវឌ្ឍមុខ
ងារសាធារណៈ

•ការនរៀបចាំមន្តនតើរាជការនៅតាមក្កបខណឌ ក ែ្កនេើកក្មិត្បណតុ ះបណាត េ ក្កបខណឌ
ក ខ គ និងឃ

•ការពក្ងឹងការក្គបក់្គងមន្តនតើរាជការតាមរយៈក្បពន័ធពត័្ម៌្មនវទិា
•ការនធវើជាំនរឿនមន្តនតើរាជការ
•ការបណតុ ះបណាត េនិងការកសាងសមត្ាភាពមន្តនតើរាជការ
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៤.២) ការវវិត្តថ្នរចនាសមពន័ធមុខងារសាធារណៈ ចបព់ើឆ្ន ាំ២០១៤
• អងគវជិាា ជើវៈ
• ក្កបខណឌ ៖ ក្បនភទ ”ក” (បរញិ្ញញ បក្ត្) ក្បនភទ “ខ” (បរញិ្ញញ បក្ត្រង) ក្បនភទ “គ”
• ឋាននតរស័កតិ៖

ក្បនភទ ”ក “ ម្មន ៣ គឺ ក.១ ក.២ ក.៣
ក្បនភទ “ ខ “ ម្មន ៣ គឺ ខ.១ ខ.២.  ខ.៣

• ថ្នន ក់
ឋាននតរស័កតិនេខ ១ ម្មន ៦ ថ្នន ក់ រាប់ពើ ៦ នឡើងនៅ ១ ឧទាហរណ៍៖ ខ.១.៦ ក.១.១
ឋាននតរស័កតិនេខ ២ ម្មន ៤ ថ្នន ក់ រាប់ពើ ៤ នឡើងនៅ ១ ឧទាហរណ៍៖ ខ.២.៤ ក.២.៣
ឋាននតរស័កតិនេខ ៣ ម្មន ៤ ថ្នន ក់ រាប់ពើ ៤ នឡើងនៅ ១ ឧទាហរណ៍៖ ខ.៣.៤ ក.៣.៤
ក្កបខណឌ “គ” ម្មន ១០ ថ្នន ក់ រាប់ពើ ១០ នឡើងនៅ ១ ឧទាហរណ៍៖ គ.១០ គ.៩ គ.៨
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តារាងកក្មិត្សនទសសនន៍បៀវត្សចស់របស់មន្តនតើរាជការសុើវេិ (មុនឆ្ន ាំ២០១៥)
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ក្រប

ខណ្ឌ

ឋាននតរ
ស័កតិ

ថ្នន ក់
១៤ ១៣ ១២ ១១ ១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ ១

រ

១ ៤៣៦ ៤៥៧ ៤៨២ ៥០៦ ៥២៨ ៥៥០

២ ៣៦១ ៣៧ ៣៨៧ ៤០២ ៤១៩ ៤៣៧ ៤៥៤ ៤៦៧ ៤៧៨ ៤៨៧

៣ ៣១៥ ៣២៣ ៣៣១ ៣៤០ ៣៤៩ ៣៥៩ ៣៦៩ ៣៨០ ៣៩០ ៣៩៩ ៤០៧ ៤១៤ ៤២០ ៤២៤

ខ

១ ៣០៨ ៣២៤ ៣៤៤ ៣៦០ ៣៧៤ ៣៨៥

២ ២៥២ ២៦២ ២៧២ ២៨៣ ២៩៥ ៣០៦ ៣១៦ ៣២៥ ៣៣៣ ២៤០

៣ ២២០ ២២៥ ២៣០ ២៣៦ ២៤៣ ២៥១ ២៥៩
២៦
៦

២៧៣ ២៧៩ ២៨៤ ២៨៩ ២៩៣ ២៩៧

គ

១ ២១២ ២២៣ ២៣៥ ២៤៥ ២៥៤ ២៦២

២ ១៧៣ ១៧៨ ១៨៥ ១៩៣ ២០១ ២០៨ ២១៥ ២២២ ២២៨ ២៣៣

៣ ១៥០ ១៥៤ ១៥៨ ១៦៣ ១៦៨ ១៧៤ ១៧៩ ១៨៤ ១៨៨ ១៩២ ១៩៥ ១៩៨ ២០០ ២០២

ឃ

១ ១៤១ ១៤៩ ១៥៧ ១៦៤ ១៧០ ១៧៥

២ ១១៣ ១១៧ ១២២ ១២៨ ១៣៤ ១៣៩ ១៤៤ ១៤៨ ១៥២ ១៥៥

៣ ១០០ ១០២ ១០៤ ១០៦ ១០៩ ១១២ ១១៦ ១២០ ១២៣ ១២៦ ១២៩ ១៣១ ១៣៣ ១៣៥



តារាងកក្មិត្សនទសសនន៍បៀវត្សងាើរបស់មន្តនតើរាជការសុើវេិ
ក្ប
នភ
ទ

ក្រ
បខ
ណ្
ឌ ឋាននតរស័កតទិើ៣ ឋាននតរស័កតទិើ២ ឋាននតរស័កតទិើ១

៤ ៣ ២ ១ ៤ ៣ ២ ១ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ ១

រ ៣៤៥ ៣៥៤ ៣៦៤ ៣៧៩ ៣៩៤ ៤១០ ៤២៦ ៤៤៣ ៤៦១ ៤៧៩ ៤៩៦ ៥១៣ ៥៣១ ៥៥០

ខ ៣០០ ៣០៨ ៣១៨ ៣៣១ ៣៤៤ ៣៥៨ ៣៦៩ ៣៨០ ៣៩៣ ៤០៧ ៤២១ ៤៣៦ ៤៥៣ ៤៧០

គ

១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ ១

២៦
៥

២៧៤ ២៨៤ ២៩៥ ៣០៧ ៣២១ ៣៣៥ ៣៥២ ៣៧០ ៣៩០
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មុខត្ាំកណងក្គប់ក្គង៖ ក្បធានការោិេ័យ អនុក្បធាននាយកដ្ឋឋ ន
មុខត្ាំកណងវជិាា ជើវៈ៖ គណននយយករ សវនករ គិលានុបដ្ឋឋ ក
ការកត្ងតាាំង ការផ្លល ស់បតូរ និងការបញ្ច ប់មុខត្ាំកណង៖

• ក្ពះរាជក្កឹត្យ៖ អគគនេខាធិការ អគគនាយក អាគ ធិការ សាកេវទិាធិការ អភិបាេរាជ
ធានើ នខត្ត ឬ មុខត្ាំកណងក្បហាក់ក្បកហេ

• អនុក្កឹត្យ៖ អគគនេខាធិការរង អគគនាយករង អាគ ធិការរង សាកេវទិាធិការរង ក្ពឹទធ
បុរស ក្បធាននាយកដ្ឋឋ ន អភិបាេរងរាជធានើ នខត្ត អភិបាេក្កុង ក្សុក ខណឌ ឬ មុខ
ត្ាំកណងក្បហាក់ក្បកហេ

• ក្បកាស៖ អនុក្បធាននាយកដ្ឋឋ ន ក្បធានការោិេ័យថ្នន ក់កណាត េ នាយករដ្ឋបាេ
ក្បធានមនទើររាជធានើ នខត្ត ឬ មុខត្ាំកណងក្បហាក់ក្បកហេ

• ដ្ើការបស់អភិបាេថ្នគណៈអភិបាេរាជធានើ នខត្ត៖ អនុក្បធានមនទើររាជធានើ នខត្ត
ក្បធានការោិេ័យនៅថ្នន ក់រាជធានើ នខត្ត ក្កុង ក្សុក ខណឌ ឬ មុខត្ាំកណងក្បហាក់
ក្បកហេ
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ការនរៀបចាំមុខត្ាំកណងជូនមន្តនតើរាជការ
េរ ឆ្ន ាំ

មុខត្ាំកណង
២០១៣

ចាំនួន
២០១៤

ចាំនួន
២០១៥

ចាំនួន
២០១៦

ចាំនួន
២០១៧

ចាំនួន
១ អគគនេខាធិការ ១៩ ១៦ ១៣ ១៩ ១៥
២ អគគនេខាធិការរង ១២៥ ១២១ ១៣៦ ៩៨ ១០៣
៣ អគគនាយក ១៦៣ ២៤៥ ៩១ ៩៧ ១០៤
៤ អាគ ធិការ ១៥ ១២ ២០ ២១ ១៦
៥ អគគនាយករង ៤០៦ ៥៣៣ ៤៤៥ ៤៨០ ៥០៦
៦ អាគ ធិការរង ៥៨ ៥២ ៥២ ៧៦ ៨៦
៧ ក្បធាននាយកដ្ឋឋ ន ៥១៣ ៧០៤ ៦៦៤ ៧០៦ ៧២១
៨ អធិការ ៦១ ៦២ ៦៣ ៧៦ ៧៩
៩ អនុក្បធាននាយកដ្ឋឋ ន ១.៩៦៤ ២.២៦៣ ២.៤៤០ ២.៥៩៤ ២.៧៦០
១០ ក្បធានការោិេ័យ ២.២៦១ ២.២៤៥ ២.៧៤៤ ៣.០៤៣ ៣.១៥២
១១ អនុក្បធានការោិេ័យ ២.២៨៩ ២.១០៧ ៤.៥៥៩ ៥.២៤១ ៥.៤៦៨
១២ ក្បធានមនទើររាជធានើ នខត្ត ៤៨៩ ៥១៤ ៥៣៥ ៥៤៣ ៥៥២
១៣ អនុក្បធានមនទើររាជធានើ នខត្ត ១.៣០៩ ១.២១២ ១.២៨០ ១.៣៧៤ ១.៤០០
១៤ ក្បធានការោិេ័យមនទើររាជធានើ នខត្ត ១.៧១១ ១.៥០៦ ២.០១៤ ២.១៣៤ ២.១៦២

១៥ អនុក្បធានការោិេ័យមនទើររាជធានើ នខត្ត ២.៦៧០ ២.៤៣៨ ២.៦៩៧ ២.៧៦៧ ២.៩៧៥

១៦ ក្បធានការោិេ័យក្សុក ខណឌ ១.៦៣៨ ១៤៤១ ១.៣៥៩ ១.៤៣៨ ១.៤៤៧
១៧ អនុក្បធានការោិេ័យក្សុក ខណឌ ១.៤៣៥ ១.៣៣១ ១.១១៨ ១.០៤៣ ៩៩៧
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រចនាសមព័នធនបៀវត្ស៖
• នបៀវត្សមូេដ្ឋឋ ន
• ក្បាក់បាំណាច់មុខងារ
• ក្បាក់វភិាជក្គួសារ៖ ក្បាក់ឧបត្ាមភក្បពនធ និង កូន
• ក្បាក់ត្ាំបន់ សក្ម្មប់កត្វស័ិយអប់រ ាំនិង សុខាភិបាេ
• ក្បាក់ឧបត្ាមភក្ែកនេើសមិទធកមាការងារ អនុវត្តសក្ម្មប់វស័ិយកដ្េពាក់ព័នធនឹងការ
ក្បមូេចាំណូេ និង ការងារវុទិភាព
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ការត្ាំនឡើងត្ថ្មលសនទសសន៍នបៀវត្សមូេដ្ឋឋ ន(គតិ្ជាក្បាក់នរៀេ)
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២០០០០០.

៤០០០០០.

៦០០០០០.

៨០០០០០.

១០០០០០០.

១២០០០០០.

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

បប្ៀវត្សអប្បប្រមា

បប្ៀវត្សអប្បប្រមា
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នបៀវត្សអបបបរម្មកនុងវស័ិយអប់រ ាំ

៤០២៨០០

៥៥០០០០

៦៥២៨០០

៨០០៥០០

៩៥៣៥០០

១១០១៨០០

០

២០០០០០

៤០០០០០

៦០០០០០

៨០០០០០

១០០០០០០

១២០០០០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

បប្ៀវត្សអប្បប្រមា

បប្ៀវត្សអប្បប្រមា
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នបៀវត្សអបបបរម្មកនុងវស័ិយសុខាភិបាេ

៣៦០០០០

៥៥០០០០
៦៥២៨០០

៨០០៥០០

៩៥៣៥០០

១១០១៨០០

០

២០០០០០

៤០០០០០

៦០០០០០

៨០០០០០

១០០០០០០

១២០០០០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

បប្ៀវត្សអប្បប្រមា

បប្ៀវត្សអប្បប្រមា
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ក្បាក់ត្ាំបនម់ន្តនតើរាជការសុើវេិកនុងវស័ិយអប់រ ាំនងិសុខាភបិាេ(គតិ្ជា
ក្បាក់នរៀេ)

េរ បរោិយ
កក្មតិ្ក្បាក់ត្ាំបន់ក្បចាំកខ

មុនឆ្ន ាំ២០១៦ ចប់ពើឆ្ន ាំ២០១៦

១ ត្ាំបន់ជួបការេាំបាក ៤០.០០០ ៨០.០០០

២ ត្ាំបន់ដ្ឋច់ក្សោេក្បនភទទើ១ ៥០.០០០ ១០០.០០០

៣ ត្ាំបន់ដ្ឋច់ក្សោេក្បនភទទើ២ ៦០.០០០ ១២០.០០០
36



ការកសាងសមត្ាភាពមន្តនតើរាជការ៖
• ការបណតុ ះបណាត េនដ្ឋយក្កសួង សាា ប័ន
• ការបណតុ ះបណាត េនក្កាមកិចចសហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ
• ការកសាងសមត្ាភាពនក្កាមកមាវធិើកកទក្មង់ទាាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ
• ការបណតុ ះបណាត េជាក្បព័នធនដ្ឋយក្គឹះសាា នបណតុ ះបណាត េរដ្ឋ ដូ្ចជា តាមរយៈសាលាភូមិនទ
រដ្ឋបាេ
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ការបណតុ ះបណាត េជាក្បព័នធនៅសាលាភូមនិទរដ្ឋបាេ
ឆ្ន ាំ

វគគបណតុ ះបណាត េ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ សរុប
សិសសមន្តនតើជាន់ខពស់ - ៦០ - ៥៦ ៦០ ១៧៦
សិសសមន្តនតើក្កមការ ៦១ - ៥៥ - ១០១ ២១៧
មន្តនតើរាជការនក្ជើសនរ ើសងាើថ្នក្កសួង
សាា ប័នថ្នន ក់ជាត្ិ - ៤៧ - - ៦១៩ ៦៦៦
មន្តនតើរាជការនក្ជើសនរ ើសងាើថ្នក្កសួងបរសិាា ន - - - - ៧៥ ៧៥
កមាសិកាការ ើវគគវកិ្កតឹ្យការមន្តនតើជាន់ខពស់ ៩៩ ៩៥ ១១៥ ៣៧១ ៣១០ ៩៩០
កមាសិកាការ ើវគគវកិ្កតឹ្យការមន្តនតើមធយម ៧០ ៨២ ៨៣ ១១៧ ១០៨ ៤៦០
ជាំនាញឯកនទសរយៈនពេខលើ - ៤០ ២៤ - - ៦៤
មន្តនតើរាជការថ្នក្កសួងបរសិាា ន - - ៦៦ ២២ ៦៥ ១៥៣
ថ្នន ក់ដ្កឹនាាំជាន្តសតើជារដ្ឋនេខាធកិារនងិអនុរដ្ឋនេខាធកិារ - - - ៨៤ - ៨៤
មន្តនតើជាន់ខពស់ជា អគគនាយក អាគ ធកិារ អគគនេខាធកិារ នងិ
អភបិាេរាជធានើ នខត្ត - - - ១៦៦ - ១៦៦
មន្តនតើជាន់ខពស់ជាអនុរដ្ឋនេខាធកិារអគគនាយក អាគ ធកិារ អគគ
នេខាធកិារ នងិអភបិាេរាជធានើ នខត្ត - - - - ៣៤៤ ៣៤៤
កមាវធិើកចករ ាំកេកចាំនណះដ្ងឹ នងិបទពនិសាធន៍ - - ២៥២ ៤៩ ៦០ ៣៦១
គណៈក្គប់ក្គងក្គះឹសាា នសិការាជធានើភនាំនពញ កអយក - - - - ២៥៧ ២៥៧
មគគុនទទសនទសចរណ៍ - - ៤៨ - - ៤៨

សរុបរមួ ៤.០៦១
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របបាាំពារសងគម៖
• ក្បាក់ឧបត្ាមភម្មតុ្ភាព ដ្ាំនឡើងពើ ៦០០ ០០០ នរៀេ នៅ ៨០០ ០០០នរៀេ
• ក្បាក់ឧបត្ាមភមរណៈភាពនដ្ឋយជាំងឺ ដ្ាំនឡើងពើ១ ២០០ ០០០ នរៀេ នៅ ២០០០០០០នរៀេ
• ក្បាក់ឧបត្ាមភមរណៈភាពនដ្ឋយការងារ ដ្ាំនឡើងពើ១៥០០០០០នរៀេ នៅ៤០០០០០០នរៀេ
• របបកងទាាំនិងពាបាេជាំងឺនដ្ឋយនបឡាសនតិសុខសងគម
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៩០០០០

៣០០០០០

៣៦០០០០

៤២០០០០

៤៨០០០០

០

១០០០០០

២០០០០០

៣០០០០០

៤០០០០០

៥០០០០០

៦០០០០០

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

នសាធននិវត្តន៍អបបបរម្ម

នសាធននិវត្តន៍អបបបរម្ម
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• កមាវធិើកកទក្មង់រដ្ឋបាេសាធារណៈ កមាវធិើកកទក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ាុសាធារណៈ កមាវធិើកក
ទក្មង់វមិជឈការនិងវសិហមជឈការ កមាវធិើកកទក្មង់តាមវស័ិយ

• បរបិទអនតរជាត្ិ និង ការក្បកួត្ក្បកជងកនុងវស័ិយននោបាយ នោធា នសដ្ឋកិចច និងពាណិជាកមា
• បដ្ិវត្តន៍ឧសាហរកមាជាំនាន់ទើ ៤ និងការរ ើកចនក្មើនថ្នបនចចកវទិា
• កាំនណើ នខាល ាំងថ្ននសចកតើក្ត្ូវការក្នកនសវាសាធារណៈ ទាាំងគុណភាព ទាាំងបរមិ្មណ ពើក្បជាពេរដ្ឋ
• ដ្ាំនណើ រការក្បជាធិបនត្យយកនុងក្បនទស កដ្េម្មនភាពកាន់កត្រងឹម្មាំ និងភាពចាំបាច់កនុងការកសាង
សាា ប័នសាធារណៈឪ្យម្មនភាពរងឹម្មាំ

• ភាពចាំបាច់កនុងការកងរកាសនតិភាព សនតិសុខ សុវត្ាិភាព និងការអភិវឌ្ឍក្បកបនដ្ឋយចើរភាពនិងបរ ិ
ោប័នន 41

IV. កាំកណទក្មងនិ់ងការនធវើទាំននើបកមាមុខងារសាធារណៈ
នដ្ើមបើក្បសិទធភាពរដ្ឋបាេ



កមាវធិើជាតិ្កាំកណទក្មងរ់ដ្ឋបាេសាធារណៈ២០១៥ - ២០១៨
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នត្ើការនធវើទាំននើបកមាមុខងារសាធារណៈ នដ្ើមបើពក្ងឹង
ក្បសិទធភាពរដ្ឋបាេ គួរអនុវត្តកបបណា កក្មិត្ណា នធវើ

អវើខលះ នេបឿនប ុនាា ន???
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សូមអរគុណ
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