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សនុ្ទរកថា  

ឯកឧត្ដម ប ៊ិន្ ឈ៊ិន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្ដន្ដីប្បច ាំការ 
ន្៊ិង ជារដ្ឋមន្ដន្ដីសតទីីទទួលបន្ទុកទីសដកីារគណៈរដ្ឋមន្ដន្ដ ី

ត្ាំណាងដ្៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្មតចអគគមហាម្សនាបត្ីម្ត្ម្ជា ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមន្ដន្តី
នន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា 

សលែងកនងុរ៊ិធីប៊ិទអងគសន្ន៊ិបាត្បូកសរបុលទធផលការងាររយៈម្រលប្បាាំឆ្ន ាំ ន្៊ិង
ម្លើកទ៊ិសម្ៅការងាររបសវ់៊ិសយ័មុខ្ងារសាធារណៈជូន្រាជរដ្ឋឋ ភ៊ិបាលកមពុជា 

កនងុន្ីត្៊ិកាលទី៦ នន្រដ្ឋសភា 
សណាឋ គារសខុា រាជធាន្ីភនាំម្រញ នលៃទី ២៨-២៩ សខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
- ឯកឧត្តម កិត្តិបណ្ឌិ ត្  ម្រប្ជ ប ុន្ធ៊ិន្ រដ្ឋមន្ត ត្ីក្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ 

្ិងជាក្បធា្គណ្ៈកម្មា ធិការកកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ សម្មជិក សម្មជិការាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា 

- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ សម្មជិក សម្មជិកាន្គណ្ៈកម្មា ធិការកកទក្មង ់  
រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 

- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ ត្ំណាងក្គបក់្កសួង សាា ប័្  ្ិង រាជធា្ី លខត្ត 
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អស់លោក លោកក្សី ថ្នា កដឹ់្កនកំ្កសួងមុខងារ   

សាធារណ្ៈ ្ិង ម ទ្ីរមុខងារសាធារណ្ៈក្គបរ់ាជធា្ី លខត្ត ្ិង 
- លោកក្សី អស់លោក អាកនងកញ្ញា  ទាងំអស់កដ្លម្ម្វត្តម្ម្លៅនងៃល្េះ 

ជាទីលោរពក្សោញ់រាបអ់ា្ ! 
 

នងៃល្េះ ខុ្ំម្ម្លសចកដីលសាម្សសរកីរាយ ្ិង កិត្តិយសដ្ឧ៏ត្តុងឧត្តម លដ្ឋយបា្
ទទួលការចាត្ត់ងំពីសម្ដេចអគ្គដហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋដន្រ្តីន្ព្រះ
រាោណាចព្កកដពុោ មកលធវើជាត្ំណាងដ្ខ៏ពស់ខពងរ់បស់សលមតចកាុងពិធីបិទអង្គស្និបាតបូក
សរុបលទ្ធផលការងាររយៈម្រលព្បាាំឆ្នាំ ្ិង្ ម្លើកទ្ិសម្ៅការងាររបស់វិស័យដុខងារ           
សាធារណៈ ជូ្រាជរដ្ឋនភិបាលកដពុោ កនុង្្ីតិកាលទ្ី៦ ន្រដ្ឋសភារបស់ក្កសួងមុខងារ     
សាធារណ្ៈ ជាមយួឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អស់លោក លោកក្សីទាងំអស់កដ្លម្ម្វត្តម្ម្
នលពលល្េះ។  

 កាុងនមរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា ខុ្ំសូមសកមតងការលកាត្សរលសើរ ្ិង វាយត្នមៃខពស់
ចំល េះឯកឧត្ដម កិត្តិបណ្ឌិ ត្ ម្រព្ជ ប ុ្ធិ្ រដ្ឋមន្ត ត្ីក្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ ្ិង ជាក្បធា្
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គណ្ៈកម្មា ធិការកកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ កដូ៏្ចជាឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក 
លោកក្សីជាថ្នា កដ់្ឹកន ំ ្ិង មន្ត ត្ីរាជការក្គបលំ់ដ្ឋបថ់្នា កទ់ាងំអស់ន្ក្កសួងមុខងារ      
សាធារណ្ៈ កដ្លបា្លបតជ្ាចិត្តខពស់្ិងខិត្ខំក្បឹងកក្បងយកចិត្តទុកដ្ឋកល់លើការដ្ឹកន ំក្គប ់
ក្គង ្ិង អភវិឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណ្ៈ ្ិង ការងារកកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ យ៉ា ង
សកមា ្ ិង ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពខពស់ ជាពិលសសការបលងកើត្ឲ្យម្ម្យ ត្ការសក្មបសក្មួល
រវាងលលខាធិការដ្ឋឋ ្ន្គណ្ៈកម្មា ធិការកំកណ្ទក្មងទ់ាងំបីវស័ិយ ្ិង យ ត្ការតមដ្ឋ្ក្ត្ួត្
ពិ្ិត្យវាយត្នមៃ ្ិង របាយការណ៍្ន្ការអ្ុវត្តកមាវធិីកំកណ្ទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈពីក្គប់
ក្កសួងសាា ប័្  ្ិង រដ្ឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ រហូត្ឈា្លៅសលក្មចបា្លទធផលការងារ       
ជាលក្ចើ្ជូ្ដ្ល់ក្បជាជ្ មន្ត ត្ីរាជការ កងកម្មៃ ងំក្បដ្ឋបអ់ាវុធ ្ិង រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា។  

 កាុងឱកាសល្េះ ខុ្ំសូមមិ្ លរៀបរាបល់ ើងវញិលទ អំពសីមទិធផលកដ្លក្កសួងសលក្មច
បា្កាុងរយៈលពលក្បាឆំ្ា កំ ៃ្ងមកល្េះ ពីលក្ េះលបើលយងតមរបាយការណ៍្បូកសរុបលទធផល
ន្អងគស ា្ិបាត្របស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្រដ្ឋមន្ត ត្ីក្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ លយើងល ើញយ៉ា ង
ចាស់ថ្ន ក្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ ្ិង គណ្ៈកម្មា ធិការកកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ពិត្
ជាបា្ខិត្ខំក្បឹងកក្បង ្ងិ សលក្មចបា្លទធផលការងារជាលក្ចើ្ កាុងរយៈលពលក្បាឆំ្ា កំ ៃ្ង
មកល្េះ លហើយអងគស ា្ិបាត្ទាងំមូលកប៏ា្យ៉ា ងយកចិត្តទុកដ្ឋកស់ាត ប់្ ូវរបាយការណ៏្ បញ្ញា
ក្បឈម ្ិង ការលលើកទិសលៅការងាររបស់អងគភាព្ីមយួៗសក្ម្មបជូ់្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកាុង
្ីត្ិកាលទ៦ី ន្រដ្ឋសភាផងកដ្រ។ កត្កាុងនមរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា ខុ្ំសូមការអ្ុញ្ញា ត្ពីអងគ
ស ា្ិបាត្ លដ្ើមបលីធវើការកណ្ន ំ្ិង ផ្ត លំផ្ើដ្ល់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្រដ្ឋមន្ត ត្ី រដ្ឋលលខាធិការ អ្ុ
រដ្ឋលលខាធិការ អគគនយកកដ្លជាថ្នា កដ់្ឹកនកំ្កសួង មន្ត ត្ីរាជការជំនញ ្ិង ក្បធា្ម ទ្ីរ
របស់ក្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ កដូ៏្ចជាត្ំណាងថ្នា កដ់្ឹកនកំ្គបក់្កសួងសាា ប័្  ្ិង រាជធា្ី
លខត្តកដ្លម្ម្វត្តម្ម្លៅទីល្េះ ដូ្ចខាងលក្កាមថ្ន៖ 

 ក្សបតមការលផ្ត ត្យកចតិ្តទុកដ្ឋករ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា លលើអភិព្កដផ្ផែកម្លើ
លទ្ធផលចំល េះការកកក្មងវ់ស័ិយសាធារណ្ៈ ្ិង ការចាបល់ផតើមអ្ុវត្តងវកិាសមទិធកមា ក្កសួង
មុខងារសាធារណ្ៈ ្ិង គណ្ៈកម្មា ធិការកកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ក្ត្ូវលរៀបចំទិសលៅ
ការងារជាអាទិភាព លដ្ឋយលផ្ត ត្លលើលោលលៅសំខា្់ៗ ដូ្ចជា៖ 

 ទ្១ី. ក្ត្ូវលរៀបចំក្បព័្ ធមុខងារសាធារណ្ៈ  លឆ្ព េះលៅរកការក្គបក់្គងធ្ធា្ម្ុសស
កបប្ិលយជ្ ៍លដ្ឋយកផែកលលើគុណ្វុឌ្ឍន្មុខត្ំកណ្ង  

 ទ្២ី. ក្ត្ូវកសាងក្បព័្ ធកផ្ការក្កបខណ័្ឌ មន្ត ត្ីរាជការសក្ម្មបថ់្នា កជ់ាត្ិ្ិងថ្នា ក់
លក្កាមជាត្ិឲ្យម្ម្សងគត្ិភាពលៅ្ឹងកផ្ការងវកិា 
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 ទ្៣ី. ក្ត្ូវលធវើវចិារណ្កមាទំហំន្មន្ត ត្ីសាធារណ្ៈ ្ងិ រចនសមព័្ ធសាា ប័្  ឲ្យល ៃ្ើយ
ត្បលៅ្ឹងត្ក្មូវការការងារពិត្ក្បាកដ្  

 ទ្៤ី. ក្ត្ូវលរៀបចំ ្ិង អ្ុវត្តកមាវធិីកសាងសមត្ាភាពក្គបក់្ជុងលក្ជាយ ្ិង ជា
ក្បព័្ ធ លដ្ើមបលីលើកកមពស់សមត្ាភាពដ្ឹកន ំក្គបក់្គង ្ិង ជំនញ  

 ទ្៥ី. ក្ត្ូវលរៀបចំ ្ងិ អ្ុវត្តក្បព័្ ធក្គបក់្គងគុណ្ផល លដ្ឋយម្ម្យ ដ្ការផដល់ការ
លលើកទឹកចិត្ត ្ិងការកសាងសមត្ាភាព 

 ទ្៦ី. ក្ត្ូវលរៀបចំក្បព័្ ធលបៀវត្សោកំ្ទដ្ល់ការលលើកកមពស់ផលិត្ភាព ជំនញវជិាា ជីវៈ 
្ិង សមត្ាភាពដ្ឹកន ំ្ងិ ក្គបក់្គង 

 ទ្៧ី. ក្ត្ូវបលងកើ្សមត្ាភាព ្ិង លរៀបចំក្បព័្ ធបលចេកវទិាពត័្ម៌្ម្សក្ម្មបក់ារ
ក្គបក់្គងធ្ធា្ម្ុសសឱយម្ម្ដ្ំលណ្ើ រការលពញលលញលៅក្គបក់្កសួង សាា ប័្
ថ្នា កជ់ាត្ិ ្ិង ថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ 

 ទ្៨ី. ក្ត្ូវលលើកកមពស់គុណ្ភាពលសវាសាធារណ្ៈ តមរយៈការលក្បើក្បាស់បលចេក
វទិាពត័្ម៌្ម្ យ ត្ការសម្មហរណ្កមាលសវា យ ត្ការក្ចកលចញចូលកត្មយួ។ 

- ឯកឧតតដ ម្ោកជាំទាវ អស់ម្ោក ម្ោកព្សី ! 

- អង្គស្និបាតោទ្ីម្ដព្តី ! 
 

មុ្្ឹងបញ្េប ់ ខុ្ំសូមទាញចំណាបអ់ារមាណ៍្របស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកក្សី 
អស់លោកទាងំអស់ថ្ន កតត លជាគជយ័លលើការអ្ុវត្តការងារកំកណ្ទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 
គឺ “ដិ្ផ្ដ្ម្ៅម្លឿ្ម្ទ្ ផ្តព្តូវម្ៅដ្ាំណាលគ្្ន្ិង្ទាាំង្អស់គ្្ន”។ ទសស្ទា្ល្េះ ម្ម្្យ័
ថ្ន ក្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ ្ិង គណ្ៈកម្មា ធកិារកកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ មិ្ កម្
ក្ត្ឹមកត្តកក់ត្ងលរៀបចំកមាវធិី ឬ លោល្លយបាយ ្ិង លិខិត្បទដ្ឋឋ ្គត្ិយុត្តិ កព់័្ ធ្ឹង
កំកណ្ទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈលនេះលទ លហើយលធវើកត្ឯងលនេះលទ គឺកត្ក្ត្ូវបលងកើ្ចំលណ្េះដ្ឹង 
្ិង សមត្ាភាពជំនញដ្ល់អាកអ្ុវត្ត លៅតមក្គបក់្កសួងសាា ប័្ ថ្នា កជ់ាត្ិ្ិងថ្នា កល់ក្កាម
ជាត្ិ លដ្ើមបផីតល់លទធផលឲ្យពួកោត្យ់ល់ដ្ឹងពីសារៈក្បលយជ្ ៍ ្ិង កបបបទ្ិង្ីត្ិវធិី        
ជាពិលសស ក្ត្ូវបលងកើ្ការចូលរមួអ្ុវត្ត ភាពជាម្មេ ស់ ្ិង ការទទួលខុសក្ត្ូវពិត្ក្បាកដ្លលើ
ការងារកំកណ្ទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ កដ្លជាសាូលន្កំកណ្ទក្មងអ់ភបិាលកិចេរបស់រាជ  
រដ្ឋឋ ភបិាល។ លហើយចំកណ្កឯ អាកអ្ុវត្តកដ្លបា្បលងកើត្រចួលហើយជាក្កុមការងារកំកណ្
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ទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈលៅតមក្កសួងសាា ប័្ ថ្នា កជ់ាត្ិ្ិងថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ ក្ត្ូវទទួល
ខុសក្ត្ូវលលើការអ្ុវត្ត ្ិង រាយការណ៍្អំពីវឌ្ឍ្ភាពន្ការអ្ុវត្ត លហើយក្ត្ូវដ្ឋកប់ញ្េូ ល
ការងារកំកណ្ទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈលៅកាុងងវកិាកមាវធិីរបស់ក្កសួងសាា ប័្ ថ្នា កជ់ាត្ ិ្ ិង
ថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ ក្ពមទាងំលរៀបចំចាត្ត់ងំសម្មសភាពធ្ធា្ម្ុសសសក្ម្មបដ់្ឹកន ំ ក្គប ់
ក្គង ្ិង ជំរុញអ្ុវត្តកាុងកដ្្សមត្ាកិចេលរៀងៗខៃួ្។ 

ជាងាីមដងលទៀត្ កាុងនមរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា ខុ្ំសូមលកាត្សរលសើរ ្ិង វាយត្នមៃខពស់
ចំល េះការខិត្ខំក្បឹងកក្បង ្ិង ការលបតជ្ាចិត្តខពស់របស់ថ្នា កដ់្ឹកនកំ្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ 
្ិង មន្ត ត្ីរាជការក្គបលំ់ដ្ឋបថ់្នា ក ់ កដ្លបា្រមួចំកណ្កដ្ល់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារ
ណ្ៈ ្ ិង ការងារកកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ឲ្យសលក្មចបា្្ូវសមទិធផលជាលក្ចើ្ល ៃ្ើយត្ប
លៅ្ឹងលោល្លយបាយ ្ិងយុទធសាន្តសតចតុ្លកាណ្ដ្ំណាកក់ាលទី៣របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល។  

ជាទីបញ្េប ់ខុ្ំសូមបងួសួងដ្ល់វត្ាុស័កតសិទធិទាងំអស់កាុងលោក ្ិង លទវតឆ្ា ងំាីជូ្ពរ
ជយ័មហាក្បលសើរជូ្ដ្ល់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្រដ្ឋមន្ត ត្ី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកក្សី អស់ 
លោក អាកនងកញ្ញា ទាងំអស់ឱយសលក្មចលជាគជយ័ក្គបក់ារងារ ម្ម្សុភមងគលក្គបក់្កុម
ក្គួសារ ្ិង ជួបក្បទេះកត្ពុទធពរទាងំបួ្ ក្បការ គ ឺអាយុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីល ៃៀងឃ្លៃ ត្   
ល ើយ។  

ខុ្ំសូមក្បកាសបិទ អង្គស្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈម្រលព្បាាំឆ្នាំ ្ិង្ ម្លើក
ទ្ិសម្ៅការងាររបស់វិស័យដុខងារសាធារណៈជូ្រាជរដ្ឋនភិបាលកដពុោកនុង្្ីតិកាលទ្ី៦ ន្
រដ្ឋសភា របស់ក្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ  ចាបព់ីលពលល្េះត្លៅ។ 

សូដអរគ្ុណ! 

 

 

 

 

 

  


