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រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ជាតិ សាសនា រពះមហារសរត 

 
 
 

ររសងួមុខងារសាធារណៈ 
 

របាយការណ៍បូរសរបុលទធផលអងគសននិបាត 
ថ្ថលងដោយឯរឧតតមរិតតិបណឌិ ត ដពររ ប ុនធិន រដឋមន្តនតីររសងួមុខងារសាធារណៈ 
រនងុឱកាសននពិធីបិទអងគសននិបាតបូរសរបុលទធផលការងាររយៈដពល៥ឆ្ន ាំ  

ដៅសណាឋ គារសខុាភនាំដពញ នថៃទី២៩ ថ្ខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨  
 

- សូមគោរពឯកឧត្ថម ប និ ឈនិ ឧបនាយករដឌមន្តនថីរបចាំការ និងជារដឌមន្តនថីសថីទីទទួល
បនធុ កទីសថីការគណៈរដឌមន្តនថី  និងជាត្ាំណាងដខ៏្ពងខ់្ពស់សគមថចអគគមហាគសនាបតី្គត្គជា 
ហ ុន ថ្សន នាយករដឌមន្តនថីននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ជាទីគោរពដខ៏្ពងខ់្ពស់! 

- ឯកឧត្ថម គោកជាំទាវ ត្ាំណាងរកសួង ស្ថទ ប័ន ជាទីគោរព! 
- ឯកឧត្ថម គោកជាំទាវ រដឌគលខាធិការ អនុរដឌគលខាធិការ គភញៀវកិត្ថិយស     អងគសនបិបាត្
ទាាំងមូលជាទីគមរតី្! 

 

នងងគនះរកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ និង អងគសនបិបាត្ទាាំងមូល មានគសចកថីគស្ថមនសស
រកីរាយជាអគនកបផការ គោយមានកិត្ថិយសស្ថវ គមន ៍ ឯកឧត្ថម គោកជាំទាវ និងសូម 
គោរពថ្ងលងអាំណរគុណយ៉ងរជាលគរៅ ចាំគ ះ ឯកឧត្ថម គោកជាំទាវ គោក គោករសី 
អបកនាងកញ្ញដ ទាាំងអស ់ ថ្ដលបានអគ ជ្ ីញចូលរមួកបុងអងគសនបិបាត្បូកសរុបលទនផលការងារ
រយៈគពល៥ឆ្ប ាំ និង គលីកទិសគៅការងាររបសវ់សិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ ជូនរាជរោឌ ភិបាល
កមពុជា កបុងនីតិ្កាលទី៦ ននរដឌសភា។ កបុងឱកាសគនះ ខ្ញុ ាំសូមអនុញ្ញដ ត្គោរពរាយការណ៍ 
អាំពីលទនផលននអងគសនបបិាត្ជូនអងគពិធីទាាំងមូលគមត្តថ រជាបដូចខាងគរកាម៖ 

 

១- ដាំដណើ រការននអងគសននិបាត 
អងគសនបិបាត្រតូ្វបានគរៀបចាំគឡងីអសរ់យៈគពលមួយនងងកនលះ ចប់ពីនងងទី២៨ ដលន់ងង

ទី២៩ ថ្ខ្មីនា ឆ្ប ាំ២០១៨ គៅសណាឌ ោរសុខាភបាំគពញ គោយមានការអគ ជ្ ីញចូលរមួពី
ត្ាំណាងរកសួង ស្ថទ បន័ និងរដឌបាលថ្នប កគ់រកាមជាតិ្ គភញៀវកិត្ថិយស រពមទាាំងថ្នប កដឹ់កនាាំនិង
មន្តនថីរាជការននរកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ សរបុចាំនួន៤៥០នាក ់(ន្តសថ១ី៨៣នាក)់។  
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អងគសនបិបាត្ រត្ូវបានគរៀបចាំគឡីង ត្តមរយៈបទអនថរាគមន៍របស់អងគភាពចាំណុះ
រកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ រមួមាន អគគនាយកោឌ នរដឌបាលនិងហរិ ដ្វត្ទុ អគគនាយកោឌ នរគប់រគង
មុខ្ងារស្ថធារណៈ អគគនាយកោឌ នគោលនគយបាយមុខ្ងារស្ថធារណៈ អោគ ធិការោឌ ន 
នាយកោឌ នសវនកមមនផធកបុង និងស្ថោភូមិនធរដឌបាល រពមទាាំងបទអនថរាគមន៍របសថ់្នប ក់
ដឹកនាាំរកសួង អាំពីការងាររបសរ់កុមការងារអភិវឌ្ណត្តមថ្បបរបជាធិបគត្យយគៅថ្នប ក់គរកាមជាតិ្ 
រកុមការងារគយនឌ្រ័ ការងាររបស់មនធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈរាជធានី គខ្ត្ថ ការងាររតួ្ត្ពិនិត្យ 
និងោាំរទការអនុវត្ថកមមវធីិគោលនគយបាយ និងយុទនស្ថន្តសថចតុ្គកាណ ដាំណាក់កាលទី៣ 
របសរ់ាជរោឌ ភិបាលកមពុជា និងទសសនៈវសិ័យននកាំថ្ណទរមង់រដឌបាលស្ថធារណៈនិងការផារ 
ភាជ បជ់ាមួយកាំថ្ណទរមងគ់ផសងៗគទៀត្របសរ់ាជរោឌ ភិបាល។ 

បទអនថរាគមននី៍មួយៗ គតថ ត្ជាសាំខានគ់ៅគលីលទនផលការងារថ្ដលបានអនុវត្ថកបុង 
រយៈគពល៥ឆ្ប ាំកនលងមកគនះ បញ្ញា របឈម និងទិសគៅការងារបនថសរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៨-
២០២៣ ថ្ដលអងគភាពនានារបសរ់កសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ រត្ូវអនុវត្ថនាគពលខាងមុខ្។ 

ជាកិចចបនថ ខ្ញុ ាំសូមអនុញ្ញដ ត្គោរពរាយការណ៍នូវរបាយការណ៍បូកសរុបននអងគសនបិបាត្
ជូនឯកឧត្ថមឧបនាយករដឌមន្តនថីរបចាំការ ឯកឧត្ថម គោកជាំទាវ គោក គោករសី 
អបកនាងកញ្ញដ  រពមទាាំងសមាជិក សមាជិកាននអងគសនបិបាត្ ដូចត្គៅ៖ 
២- លទធផលការងារសាំខាន់ៗ 

កបុងរយៈគពលមួយនងងកនលះននដាំគណីរការអងគសនបិបាត្គនះ រកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ 
អាចគធវីការបូកសរុបនូវលទនផលសាំខាន់ៗ  ដូចខាងគរកាម៖ 
២.១- ការអភិវឌ្ឍសាា ប័នរនងុររបខណឌ ររសងួមុខងារសាធារណៈ 

                                                     
១. គរៀបចាំនិងោកឱ់យអនុវត្ថរចនាសមពន័នរកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ ថ្ដលរមួប ច្ូ លោប
របសរ់ដឌគលខាធិការោឌ នមុខ្ងារស្ថធារណៈ                រកុមរបឹកា
កាំថ្ណទរមងរ់ដឌបាល និងស្ថោភូមិនធរដឌបាល 

២. ធានាដាំគណីរការរបរពឹត្ថគៅ របសរ់កសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ មានរបសិទនភាព 
គឆលីយត្បគៅនឹងគោលនគយបាយ និង ថ្ផនការយុទនស្ថន្តសថរបសរ់ាជរោឌ ភិបាល 
គោយរកសួងបានកស្ថង និង ោកឱ់យអនុវត្ថនូវលិខិ្ត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថសាំខាន់ៗ  
ចាំនួន៦ គដីមផធីានាដលក់ារអនុវត្ថថ្ដនសមត្ទកិចចរបសខ់្លួនគៅថ្នប កជ់ាតិ្ និង
ថ្នប កគ់រកាមជាតិ្  

៣. គរៀបចាំ និង ោកឱ់យដាំគណីរការរកុមការងារថ្កទរមងរ់បព័ននគបៀវត្ស របសរ់ាជរោឌ -
ភិបាល គណៈកមាម ធិការថ្កទរមងរ់ដឌបាលស្ថធារណៈ គលខាធិការោឌ ននន
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គណៈកមាម ធិការថ្កទរមងរ់ដឌបាលស្ថធារណៈ រកុមការងារថ្កទរមង់ការរគបរ់គង
ហរិ ដ្វត្ទុស្ថធារណៈរបសរ់កសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ និង រចនាសមពន័នការងារ
របសម់នធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈ រាជធានី គខ្ត្ថទាាំង២៥ 

៤. បានគរៀបចាំ និង ោកឱ់យអនុវត្ថរបពន័នរគបរ់គងចរនថឯកស្ថរគៅទីសថីការរកសួង
មុខ្ងារស្ថធារណៈ និង កាំពុងគធវីបចចុបផនបភាពគដីមផោីក់របព័ននឱយដាំគណីរការ
គៅត្តមមនធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈរាជធានី គខ្ត្ថ 

៥. គិត្រតឹ្មថ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ មន្តនថីរាជការរបសរ់កសួងមានចាំនួន៨១៩នាក ់
កបុងគនាះមន្តនថីគៅថ្នប ក់ជាតិ្ចាំនួន៤៩៥នាក់ ថ្នប ក់គរកាមជាតិ្ចាំនួន៣២៤នាក់ 
និងជនពិការចាំនួន១៥នាក ់

៦. បានគធវីការអភិវឌ្ណធនធានមនុសសរបសរ់កសួង ត្តមរយៈការប ជ្ូ នមន្តនថីរាជការ 
ចូលរមួវគគបណថុ ះបណាថ ល និង សិកាា ស្ថោគៅកបុងរបគទសចាំនួន២.០៦៤នាក ់
និងគៅគរៅរបគទសចាំននួ៦២៦នាក ់

៧. បានស្ថងសង់អោរទីសថីការរកសួងចាំនួន០១ខ្បង កមពស០់៦ជាន ់ រពមទាាំង
គរៀបចាំត្បណាថ ញ Network  បណាថ ញ Server ងមី  និងបណាថ ញរបពន័នធាតុ្
រត្ជាក ់រពមទាាំងបាំ កនូ់វកាគមរ៉ាសុវត្ទិភាព 

៨. បានទិញដីនិងអោររដឌបាលមនធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈគខ្ត្ថនរពថ្វង និង បាន
ស្ថងសងអ់ោររដឌបាលរបសម់នធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈចាំនួន១០ រពមទាាំងបាន
ជួសជុលអោរមនធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈចាំនួន០៩ 

៩. បានថ្កសរមួលគហោឌ រចនាសមព័នន និង អោរសិកាងមីកមពស់០៥ជាន់ គៅ
ស្ថោភូមិនធរដឌបាល 

១០. បានទិញរងយនថចាំនួន០៧គរគឿង និង គទាចរកយនយនថចាំនួន០២គរគឿង 
១១. បានថ្កលមអការរគបរ់គងហរិ ដ្វត្ទុស្ថធារណៈ ត្តមរយៈការគរៀបចាំរចនាសមពន័ន
ងវកិាត្តមកមមវធីិ និង ការគរៀបចាំអងគភាពងវកិាចាំនួន២៩ កបុងគនាះ អាណាបក័
គផធរសិទនិ២៦អងគភាព 

១២. បានគរៀបចាំ និង ោក់ឱយអនុវត្ថស្ថកលផងការរគប់រគងហិរ ដ្វត្ទុត្តមរបព័នន 
ពត័្ម៌ានវទិាគៅកបុងរកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ 

១៣. បានផថល់អនុស្ថសនថ៍្កលមអការងារគៅត្តមអងគភាពថ្នប ក់ជាតិ្ និង គរកាមជាតិ្ 
ចាំណុះរកសួង ត្តមរយៈការចុះគធវីសវនកមមនផធកបុងបានចាំនួន៥៤គលីក។ 
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២.២- ការងារររប់ររងមុខងារសាធារណៈ 
លទនផលសាំខាន់ៗ គៅកបុងការរគបរ់គងមុខ្ងារស្ថធារណៈ រមួមាន៖ 
១. បានកស្ថងនិងោកឱ់យអនុវត្ថលិខិ្ត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថចាំនួន៧៩ គដីមផបីគរមីដល់
ការងាររគប់រគងមន្តនថីរាជការ ការអភិវឌ្ណវសិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ ការថ្កទរមង់
របពន័នគបៀវត្ស ការថ្កលមអនិងពរងឹងគុណភាពននការផថលគ់សវាស្ថធារណៈ 

២. បានគោះរស្ថយករណីសាំគណីគរៀបចាំរចនាសមពន័នរគបរ់គងរបសរ់កសួង ស្ថទ បន័ 
ចាំនួន៨០ករណី 

៣. បានរគបរ់គងថ្ផនការគរជីសគរសីរកបខ្ណឍ មន្តនថរីាជការសីុវលិ គោយរកាអរត្ត
កាំគណីនកបុងរងវង០់.៨៥% កបុងមួយឆ្ប ាំ ចបពី់ឆ្ប ាំ២០១៣ ដលឆ់្ប ាំ២០១៨ 

៤. បានពរងឹងការរគប់រគង និង គរបីរបាស់មន្តនថីជាប់កិចចសនា ត្តមរយៈរបព័នន 
រគបរ់គងមន្តនថជីាប់កិចចសនាត្តមរបពន័នព័ត្ម៌ានវទិា 

៥. បានផថល់ទិោឌ ការគលីសាំណុាំ ឯកស្ថរតល សប់ថូរស្ថទ នភាពរដឌបាល និង ស្ថទ នភាព
រគួស្ថររបសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិរបសរ់កសួង ស្ថទ បន័ ចាំនួន១៨៦០សាំណុាំ លិខិ្ត្ 
បានគធវីការថ្របរបួលស្ថទ នភាពមន្តនថីរាជការគៅកបុងរបពន័នរគប់រគងមន្តនថីរាជកាត្តម 
របព័ននព័ត្៌មានវទិាចាំនួន៨៨១.១៧២ករណី និង ការវវិឌ្ណអាជីពរបស់
មន្តនថីរាជការសីុវលិចាំនួន៤៤១.៥៦៥ករណី 

៦. បានគធវីនិយ័ត្កមមជូនមន្តនថីរាជការសីុវលិថ្ដលខ្កខានមិនបានគឡីងថ្នប ក់ និង
ឋាននថរស័កថិ ចប់ពីឆ្ប ាំ២០០២ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៤ កបុងគនាះការដាំគឡីងថ្នប ក់ 
ចាំនួន១៥៦.៥៣៦    និង ការដាំគឡងីឋាននថរសក័ថិចាំនួន៣.៩០៤    

៧. បានរតួ្ត្ពិនិត្យ និង តអ កគបៀវត្សមន្តនថីរាជការសីុវលិ ថ្ដលរត្ូវបានោក់ឱយសទិត្
គៅកបុងភាពទាំគនរោម នគបៀវត្សចាំនួន៤.៦៦០     

៨. បានរកគ ញីរបាកគ់បៀវត្សថ្ដលបានគបីកគលីស មិនសមរសបត្តមគោលការណ៍ 
គហយីត្រមូវឱយរកសួង ស្ថទ ប័នបថ្ងវរងវកិាចាំនួន១៤.០១៦.៦៨០.៨៥៣គរៀល  
(ដប់បួន ន់ដប់របាាំមួយោនរបាាំមួយរយថ្ប៉ត្សិប ន់របាាំបីរយហាសិបបី
គរៀលគត្)់ ចូលកបុងងវកិារដឌវញិ  

៩. បានគរៀបចាំទុកោក់សោកបរ័ត្ពត័្ម៌ានមន្តនថរីាជការសីុវលិងមី កបុងបណតស្ថរោឌ ន
ចាំនួន៦៨.៧០៥នាក ់

១០. បានអភិវឌ្ណ និង គធវីបចចុបផនបភាពរបពន័នរគបរ់គងធនធានមនុសស ត្តមរបពន័ន
ពត័្ម៌ានវទិា គដីមផឱីយរសបត្តមលិខិ្ត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថនានា រមួមាន៖ 
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 គធវីសមាហរណកមមរកបខ្ណឍ  ឋាននថរសក័ថិ និងថ្នប ករ់បសម់ន្តនថីរាជការគៅកបុង
របពន័នមុខ្ងារស្ថធារណៈងមីចាំនួន១៨៤.៦៨៧នាក ់គៅគដីមឆ្ប ាំ២០១៥ 

 កាត្់ពននគលីរបាក់គបៀវត្សមន្តនថីរាជការគោយសវ័យរបវត្ថិ គិត្រតឹ្មថ្ខ្មករា 
ឆ្ប ាំ២០១៨ សរុបបានចាំនួន៣៤.៩៣៧.៤១០.៩៧៨គរៀល (ស្ថមសិបបួន
 ន់របាាំបួនរយស្ថមសិបរបាាំពីរោនបួនរយដប់ ន់របាាំបួនរយចិត្សិប
របាាំបីគរៀលគត្)់ 

 របពន័នរគប់រគងរបាកគ់ម៉ាងបថ្នទមរគបូគរងៀន គៅរគឹះស្ថទ នសិកាស្ថធារណៈ 
 របពន័នរគប់រគងនិងគរបីរបាសម់ន្តនថីជាបកិ់ចចសនា 
 របពន័នប ជ្ូ ន និង ទទួលត្តរាងគបៀវត្ស ថ្ដលបានកាត្ប់នទយការចាំណាយ
របចាំថ្ខ្គលីការគបាះពុមពត្តរាងគបៀវត្ស 

 របពន័នរគប់រគងរគូបគរងៀនជាបកិ់ចចសនា 
 របពន័នព័ត្ម៌ានមន្តនថីរាជការសីុវលិ ថ្ដលផថលជូ់នមន្តនថីមាប ក់ៗ អាចគមីលពត័្ម៌ាន
តធ លខ់្លួននិងគបៀវត្ស 

១១. បានគធវីអធិការកិចច គដីមផរីតួ្ត្ពិនិត្យគលីការអនុវត្ថលិខិ្ត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ កព់ន័ន
នឹងវសិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ បានគោះរស្ថយវវិាទចាំនួន១៧ករណី រត្តួ្ពិនិត្យ
មន្តនថីរាជការមានរកបខ្ណឍ និងគបីកគបៀវត្សពីរកថ្នលងត្តមអងគភាពនានា បាន
ចាំនួន៦១ករណី រកគ ញីរបាកថ់្ដលបានគបីកគលីសចាំនួន៥១០.៦២៨.២៣៤គរៀល 
(របាាំរយដប់ោនរបាាំមួយរយនមៃរបាាំបី ន់ពីររយស្ថមសិបបួនគរៀលគត់្) 
និងបានបថ្ងវរចូលងវកិាររដឌវញិចាំនួន២៥៥.១៤៥.៦១៥គរៀល (ពីររយហាសិប
របាាំោនមួយរយថ្សសិបរបាាំ ន់របាាំមួយរយដប់របាាំគរៀលគត់្)  

១២. បានត្តមោន រត្ួត្ពិនិត្យ និងរគប់រគងការគរបីរបាស់មន្តនថីរាជការសីុវលិ 
មន្តនថជីាបកិ់ចចសនាចាំននួ២៣រកសួង-ស្ថទ បន័និង២៥រាជធានី-គខ្ត្ថ រគបូគរងៀន
ថ្ខ្មរឥស្ថល មរកបខ្ណឍ និងជាបកិ់ចចសនាចាំនួន១៩រាជធានី-គខ្ត្ថ និងគរបីរបាស់
មន្តនថរីកបខ្ណឍ ពិគសសរកសួងសុខាភិបាលបានចាំនួន០៩គខ្ត្ថ  

១៣. បានគរៀបចាំនិងោក់ឱយអនុវត្ថ (ក)គោលនគយបាយ សថីពីការរគបរ់គង និង 
អភិវឌ្ណធនធានមនុសសគៅរដឌបាលថ្នប ក់គរកាមជាតិ្ (ខ្)រពះរាជរកឹត្យសថីពី
លកានថិកៈគោយថ្ឡកសរមាបបុ់គគលិករដឌបាលថ្នប កគ់រកាមជាតិ្ និង (គ)អនុរកឹត្យ
និងស្ថរាចរថ្ណនាាំ សថីពីការគធវរីបតិ្ភូកមមអាំណាចដលរ់ដឌបាលថ្នប កគ់រកាមជាតិ្
កបុងការថ្ត្ងត្តាំង ការតល សប់ថូរនិងការប ច្ ប់ភារកិចច របសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ 
ថ្ដលបាំគពញការងារ គៅថ្នប កគ់រកាមជាតិ្ 
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១៤. បានអនុវត្ថយុទនស្ថន្តសថបន្តញ្ញជ បគយនឌ័្រកបុងវសិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ ២០១៤-
២០១៨ ថ្ដលនាាំឱយចាំនួនមន្តនថីរាជការជាន្តសថបីានគកីនគឡងីដល់៤១% ននមន្តនថ ី
រាជការសីុវលិកបុងរបគទស និងបគងកីនឱកាសជូនន្តសថីកាន់មុខ្ត្ាំថ្ណង កបុងតួ្នាទី
ជាអបកគធវីគសចកថីសគរមចចាំនួន២៥% ននមន្តនថរីាជការសីុវលិទាាំងអស ់ថ្ដលមាន
មុខ្ត្ាំថ្ណងគធវីគសចកថីសគរមច។ 

២.៣- ការអនុវតតរមមវិធីជាតិរាំថ្ណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ 
រកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ បានដឹកនាាំការអនុវត្ថកមមវធីិជាតិ្កាំថ្ណទរមង់រដឌបាល

ស្ថធារណៈ ២០១៥-២០១៨ គហយីសគរមចបាននូវសមិទនផលសាំខាន់ៗ ដូចខាងគរកាម៖ 
ក- ការពរងឹងគុណភាពនិងរបសិទនភាពននការផថល់គសវាធារណៈ 

១. បានគធវីបចចុបផនបភាពករមងព័ត្ម៌ានគសវាស្ថធារណៈគៅរកសួង ស្ថទ បន័ចាំនួន 
២៦ជាគទៀងទាត្ ់ និង ោកឱ់យដាំគណីរការកមមវធីិផថលព់ត័្ម៌ានគសវាស្ថធារណៈ 
ត្តមរយៈទូរសព័ធស្ថម ត្ហវូន 

២. បានោកឱ់យអនុវត្ថយនថការទីភាប កង់ាររបតិ្បត្ថកិារពិគសសចាំនួន១៦ 
៣. បានចុះពិនិត្យ និង ផថលអ់នុស្ថសនថ៍្កលមអនីតិ្វធីិ វធីិស្ថន្តសថការងារ និង 
ឥរយិបទការងារ របសម់ន្តនថីផថល់គសវាកបុងអងគភាពចាំណុះទីសថកីាររកសួងនិង
មនធីរមួយចាំនួន  

៤. បានបគងកីត្រកុមការងារអនថររកសួង និង សហការជាមួយវទិាស្ថទ នបគចចកវទិា
ទូរគមនាគមនន៍នរកសួងនរបសណីយនិ៍ងទូរគមនាគមន ៍ និង អងគការត្មាល ភាព
កមពុជា គដីមផគីរៀបចាំ និង ោក់ឱយដាំគណីរការរចកទាវ រគអឡិចរតូ្និកផថល់គសវា
ស្ថធារណៈ។ 

ខ្- ការអភិវឌ្ណសមត្ទភាព ការថ្កលមអការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ណធនធានមនុសស 
១. បានចុះរតួ្ត្ពិនិត្យការគរបីរបាសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ និង មន្តនថីជាបកិ់ចចសនា 
គៅរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា រកសួងបរសិ្ថទ ន និងរកសួងសុខាភិបាល 

២. បានចុះសិកា និង ផថលអ់នុស្ថសនថ៍្កលមអគលីការបាំគពញមុខ្ងារ រចនាសមព័នន 
និងនីតិ្វធីិបាំគពញការងារ របស់អងគភាពធនធានមនុសស គៅថ្នប ក់ជាតិ្ចាំនួន៨
រកសួង ស្ថទ បន័ និងថ្នប កគ់រកាមជាតិ្ចាំនួន១៣រាជធានី គខ្ត្ថ 

៣. បានគរៀបចាំគោលការណ៍ថ្ណនាាំសថីពីរបពន័នរគបរ់គងគុណផល 
៤. បានចូលរមួគរៀបចាំការពិពណ៌នាមុខ្ត្ាំថ្ណងរបសរ់កសួង ស្ថទ បន័ចាំនួន២១ កបុង
គនាះមានរកសួង ស្ថទ ប័នចាំនួន១១ បានគរៀបចាំរចួរាល់ជាស្ថទ ពរ 
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៥. បានគធវីការបណថុ ះបណាថ លមន្តនថីរាជការគៅថ្នប ក់ជាតិ្ និង ថ្នប កគ់រកាមជាតិ្សរុប
ចាំនួន១.៩៦៥របូ ថ្ដលោាំរទគោយធនាោរអភិវឌ្ណអាសីុ និង បណថុ ះបណាថ ល
សថីពីការជាំរុញកាំថ្ណទរមង់អភិបាលកិចចលអ ជូនថ្នប ក់ដឹកនាាំជាអគគគលខាធិការ 
អគគនាយក អោគ ធិការ និងអភិបាលននគណៈអភិបាលគខ្ត្ថ ចាំនួន ១៦៦នាក ់

៦. បានសហការគរៀបចាំវគគបណថុ ះបណាថ ល និង សិកាា ស្ថោជាមួយរបគទសកូគរ ៉
ជប៉ុន នង និងសឹងាបុរ ីជូនដលម់ន្តនថីរាជការចាំនួន៤៣៩នាក។់  

គ- ការថ្កទរមង់របព័ននគបៀវត្សនិងរបាក់ឧបត្ទមៃគផសងៗ 
១. បានសហការជាមួយរកសួង ស្ថទ ប័ន គដីមផីគរៀបចាំរកបខ្ណឍ មន្តនថីរាជការ 
ដាំគឡងីរបាកប់ាំណាចមុ់ខ្ងារ ដាំគឡងីរបាកគ់បៀវត្សមូលោឌ ន និង ផថលរ់បាក ់
វភិាជនរ៍គួស្ថរ កបុងទិសគៅពរងឹងរបសិទនភាពការងារ បគងកីនផលិត្ភាព និង 
បគងកីនគបៀវត្សមន្តនថរីាជការ 

២. បានគរៀបចាំបគងកីនរបាក់បាំណាច់មុខ្ងារជូនមន្តនថីនគរបាលជាតិ្ គយធិនននកង
គយធពលគខ្មរភូមិនធ និងមន្តនថីពននធនាោរ គដីមផឱីយមានសងគតិ្ភាពជាមួយ
មន្តនថីរាជការសីុវលិ 

៣. បានដាំគឡងីរបាកប់ាំណាចមុ់ខ្ងារសរមាបគ់ៅរកម រពះរាជអាជាញ  រកឡាប ជ្ ី 
សមាជិករាជរោឌ ភិបាល ដាំគឡងីគបៀវត្សរបចាំថ្ខ្ និងការឧបត្ទមៃគផសងៗសរមាប់
មន្តនថីគៅត្តមស្ថទ នត្ាំណាងកមពុជាគៅបរគទស បចចយ័និចចភត្ថរបចាំថ្ខ្របគគនមន្តនថី
សងឃថ្ដលកាំពុងបាំគពញការងារគៅអោគ ធិការោឌ នពុទនិកសិកាជាតិ្ ទីរបឹកា 
ជាំនួយការ ខុ្ទធកាល័យ សមាជិករកុមរបឹការាជធានី គខ្ត្ថ រកុង រសុក ខ្ណឍ   ុាំ 
សងាក ត្ ់គសមៀន ុាំ គមភូមិ អនុភូមិ និងសមាជិកភូមិ 

៤. បានគរៀបចាំនិងោក់ឱយអនុវត្ថកមមវធីិពាករណ៍ងវកិា សរមាប់បនធុកបុគគលិករបស់
រកសួង ស្ថទ បន័ថ្នប កជ់ាតិ្និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ្ 

៥. បានគបីកផថលគ់បៀវត្សរបចាំថ្ខ្ជូនមន្តនថីរាជការសីុវលិ មន្តនថីជាប់កិចចសនា មន្តនថី 
នគរបាលជាតិ្ និង ការគបីកផថលរ់បបសនថសុិខ្សងគមជូនសិទនិវនថ និងជូនអតី្ត្ 
យុទនជននិងរគួស្ថរអតី្ត្យុទនជន យ៉ងយូរកបុងសបាថ ហ៍ទី៤ននថ្ខ្នីមួយៗ ត្តម 
របពន័នធនាោរ។ 

 - ការត្តមោន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលគលីការអនុវត្ថកមមវធីិជាតិ្ 
១. បានគរៀបចាំ និង ោក់ឱយអនុវត្ថនូវឯកស្ថរថ្ណនាាំ សថីពីការត្តមោនរតួ្ត្ពិនិត្យ 
និងវាយត្នមលការអនុវត្ថកមមវធីិជាតិ្កាំថ្ណទរមងរ់ដឌបាលស្ថធារណៈ 
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២. បានគរៀបចាំបគងកីត្រកុមការងារថ្កទរមង់រដឌបាលស្ថធារណៈ គៅត្តមរកសួង 
ស្ថទ បន័ថ្នប ក់ជាតិ្និងថ្នប កគ់រកាមជាតិ្ 

៣. បានគរៀបចាំសិកាា ស្ថោផសពវផាយ និង ជាំរុញការអនុវត្ថកមមវធីិជាតិ្កាំថ្ណទរមង់
រដឌបាលស្ថធារណៈចាំននួ១៨គលីកដល់រគប់ភាគី កព់ន័នចាំនួន៤.៦៥០នាក។់ 

២.៤- ការរសាងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសរនងុររបខណឌសាលាភូមិនទរដឋបាល 
                                   ដូចខាងគរកាម  
១. បានសនសាំសាំនចងវកិានិងគពលគវោរបស់កមមសិកាការ ីសិសស និសសតិ្ ត្តមរយៈ
ការចុះគ ម្ ះរបឡងត្តមរបព័នន Online រពមទាាំងបានបគងកីនចាំនួនកមមសិកាការ ី
ចបពី់ឆ្ប ាំ២០១៦ 

២. បានបណថុ ះបណាថ ល៖ 
 សិសសមន្តនថីជានខ់្ពសច់ាំននួ២៣៦នាក ់ 
 សិសសមន្តនថីរកមការចាំនួន២១៧នាក ់
 សិសសមន្តនថរីគបរ់គងរដឌបាលរកបខ្ណឍ ងមីចាំននួ៧៩១នាក ់
 វគគវរិកឹត្យការមន្តនថីជានខ់្ពសច់ាំនួន៩៩០    
 វគគវរិកឹត្យការមន្តនថីមធយមចាំនួន៤៦០    
 វគគខ្លីជូនមន្តនថនីនរកសួងបរសិ្ថទ នចាំនួន១៥៣    
 វគគខ្លីជូនថ្នប ក់ដឹកនាាំជាន្តសថី (រដឌគលខាធិការ និង អនុរគដឌលខាធិការ) 
មន្តនថីមគគុគទសគទសចរណ៍ និងមន្តនថីជាំនាញបគចចកគទសននរកសួង ស្ថទ បន័ 
ចាំនួន៦៥៣នាក។់ 

២.៥- ការរតួតពិនិតយនិងគា ាំរទការអនុវតតរមមវិធី ដគាលនដោបាយ និង 
យទុធសាន្តសតចតុដកាណ ដាំណារ់កាលទី៣ របសរ់ាររោឋ ភិបាលរមពុជា 
 សមិទនផលននការចុះគរៀបចាំគវទិកាស្ថធារណៈ  កព់ន័ននឹងវសិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ 
មានដូចខាងគរកាម៖ 

១. បានចត្ត់្តាំងថ្នប ក់ដឹកនាាំ និង មន្តនថជីាំនាញចាំនួន៣២នាក ់ ចុះគបសកកមមត្តម
មូលោឌ ននានា គដីមផរីតួ្ត្ពិនិត្យនិងោាំរទការអនុវត្ថកមមវធីិ គោលនគយបាយ 
និងយុទនស្ថន្តសថចតុ្គកាណ ដាំណាកក់ាលទី៣ របសរ់ាជរោឌ ភិបាលកមពុជា 

២. បានគោះរស្ថយបញ្ញា ជូនដលម់ន្តនថីរាជការ និង របជាពលរដឌចាំនួន១៥១ករណី 
គលីទិដឌភាពចាប់ គោលនគយបាយ បគចចកគទស និង ជាំនាញ កព័់នននឹង
ផលរបគយជនម៍ន្តនថីរាជការ រមួមាន ការដាំគឡងីថ្នប កនិ់ងឋាននថរសក័ថ ិ ការគផធរ
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រកបខ្ណឍ  ការតល សប់ថូររបគភទរកបខ្ណឍ  ការប ច្ូ លគបៀវត្ស ការគបីករបាកគ់បៀវត្ស
ត្តមរបពន័នធនាោរ ការចូលនិវត្ថន ៍និងការគបីករបាក់គស្ថធននិវត្ថន ៍ជាគដីម។ 

២.៦- ការអនុវតតការងារមុខងារសាធារណៈអាសា ន តាមរយៈរិចចសហរបតិបតតកិារ
អាសា នសតពីីរិចចការមុខងារសាធារណៈ 

១. បានចូលរមួអនុវត្ថការងារមុខ្ងារស្ថធារណៈអាស៊្ថន ត្តមរយៈយនថការននកិចច
សហរបតិ្បត្ថិការអាស៊្ថនសឋីពីវសិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ គដីមផកីស្ថងនិងគធវីឱយ
មាននិរនថភាពនូវវសិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈអាស៊្ថន របកបគោយគុណភាពខ្ពស់ 
ថ្នមពលនិងយករបជាពលរដឌជាសបូល គដីមផបីគរមីរបជាជនអាស៊្ថននិង្ន
គៅសគរមចនូវទសសនវសិយ័អាស៊្ថនឆ្ប ាំ២០២៥ 

២. បានដឹកនាាំគរៀបចាំនិងអនុវត្ថគគរមាងនានារបស់អាស៊្ថន រមួមាន៖ 
 សិកាា ស្ថោសឋីពីរកបខ្ណឍ សមត្ទភាព និង ការរគបរ់គងគុណផលការងារ
ថ្ដលកមពុជាបានគធវីជាមាច សផ់ធះគៅគខ្ត្ថគសៀមរាប 

 គគរមាងគសចកឋីថ្ណនាាំអាស៊្ថនសឋីពីការផឋលគ់សវាស្ថធារណៈ 
 គរៀបចាំគគរមាងបគងកីត្ និង ោក់ឱយដាំគណីរការមជឈមណឍ លអាស៊្ថនបូកបី 
សរមាបក់ាររស្ថវរជាវ និង នវានុវត្ថនមុ៍ខ្ងារស្ថធារណៈ។ 

៣- បញ្ហា របឈម 
អងគសនបិបាត្បានកាំណត្ប់ញ្ញា របឈម ដូចខាងគរកាម៖ 
១. ការចូលរមួអនុវត្ថចាប ់ និង លិខិ្ត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ កព់ន័ននឹងការរគប់រគង

មន្តនថីរាជការសីុវលិរបសរ់កសួង ស្ថទ បន័មួយចាំននួគៅមានករមិត្ 
២. ការអភិវឌ្ណសមត្ទភាពស្ថទ បន័ និង ការរគបរ់គងធនធានមនុសសរបស់រកសួង

គៅមិនទាន់អាចគឆលីយត្បបានគពញគលញគៅនឹងគសចកថរីត្ូវការ ននការអនុវត្ថ
គោលនគយបាយរបសរ់ាជរោឌ ភិបាល 

៣. ការកស្ថងសមត្ទភាពមន្តនថីរាជការសីុវលិកបុងរកបខ្ណឍ រាជរោឌ ភិបាល មិនទាន់
មានលកាណៈជារបពន័ន និង មិនទានម់ានរបសិទនភាពគឆលីយត្បគៅនឹងការវវិឌ្ណ
របសរ់ដឌបាលស្ថធារណៈ 

៤. ការវភិាគមុខ្ងារស្ថទ បន័ អងគភាពនិងរ ាំហូរការងារកបុងរកសួងស្ថមីនិងអនថររកសួង 
ស្ថទ បន័សរមាបរ់បគភទគសវានីមួយៗ មិនទាន់កាំណត់្ឱយបានចាស់ោស ់

៥. ការគធវីទាំគនីបកមមរដឌបាលស្ថធារណៈ និង ការគលីកកមពស់គុណភាពគសវា
ស្ថធារណៈ ត្តមរយៈការគរបីរបាសរ់បពន័នបគចចកវទិាព័ត៌្មានវទិាគៅមានករមិត្ 
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៦. ចាំនួនមន្តនថីរាជការគៅកបុងរចនាសមព័ននការងារ របស់មនធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈ 
រាជធានី គខ្ត្ថមានចាំនួនគៅតិ្ចថ្ដលមិនទានគ់ឆលីយត្បនឹងទាំហាំការងាររបសម់នធីរ 
និងមាង៉គទៀត្ មនធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈគៅរាជធានី គខ្ត្ថមួយចាំនួនពុាំទានម់ាន
អោររដឌបាលសមរមយសរមាបប់គរមីការងារ 

៤- ទិសដៅអនុវតតការងារសរាប់ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៣ 
អងគសនបបិាត្បានកាំណត្ទិ់សគៅការងារសរមាបឆ់្ប ាំ២០១៨-២០២៣ ដូចខាងគរកាម៖  
១. បនថកស្ថង និង ថ្កសរមួលលិខិ្ត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ កព់ន័ននឹងវសិយ័មុខ្ងារ

ស្ថធារណៈ គដីមផោីាំរទការបាំគពញការងាររបសម់ន្តនថរីាជការគៅថ្នប ក់ជាតិ្ និង
គៅថ្នប កគ់រកាមជាតិ្  

២. គរៀបចាំ និង ោកឱ់យអនុវត្ថឯកស្ថរគោលនគយបាយគបៀវត្សកបុងវសិយ័ស្ថធារណៈ 
ឆ្ប ាំ២០១៨-២០២៣ កបុងគោលគៅបគងកីនរបាកគ់បៀវត្សនិងរបាកឧ់បត្ទមៃគផសងៗ
ជូនដលម់ន្តនថរីាជការ ថ្ផអកគលីលទនភាពននងវកិាជាតិ្និងការទទួលស្ថគ លនិ់ងការ
គលីកកមពស់គុណផលរបសម់ន្តនថីរាជការនិងអងគភាពផថលគ់សវាស្ថធារណៈ  

៣. ដឹកនាាំ រគប់រគង និងោកឱ់យអនុវត្ថកមមវធីិថ្កទរមងរ់ដឌបាលស្ថធារណៈ គោយ
គតថ ត្គលីការពរងឹងគុណភាពននការផថលគ់សវាស្ថធារណៈ ការពរងឹងការរគបរ់គង
និងអភិវឌ្ណធនធានមនុសសនិងសមត្ទភាពស្ថទ បន័ និង ការគរៀបចាំរបពន័នគបៀវត្ស
ថ្ដលោាំរទផលិត្ភាពការងាររបស់មន្តនថីរាជការនិងអងគភាពផថល់គសវាស្ថធារណៈ 

៤. កស្ថងមូលោឌ នរគឹះសរមាបក់ារគរៀបចាំថ្ផនការរកបខ្ណឍ មន្តនថីរាជការសីុវលិ 
មន្តនថីជាបកិ់ចចសនា និងមន្តនថីរបគភទគផសងគទៀត្ សរមាបរ់យៈគពលខ្លីនិងមធយម 

៥. បនថពរងឹងការរគប់រគងធនធានមនុសសរបសរ់ដឌ ត្តមរបពន័នព័ត្ម៌ានវទិា និង 
គធវីទាំគនីបកមមវសិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ គដីមផធីានារបសិទនភាព ផលិត្ភាព និង
គុណភាពននការផថលគ់សវាស្ថធារណៈជូនមន្តនថីរាជការ 

 ៦. បនថពិនិត្យសាំគណីរបស់រកសួង ស្ថទ ប័ន ក់ព័នននឹងការថ្របរបួលស្ថទ នភាព
រដឌបាលនិងរគួស្ថររបសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ ការគរបីរបាស់រកបខ្ណឍ  មន្តនថីជាប់
កិចចសនា និងបុគគលិកអថ្ណថ ត្ 

៧. បនថពរងឹងនិងពរងីកការរគប់រគង និង អភិវឌ្ណធនធានមនុសសកបុងវសិយ័មុខ្ងារ
ស្ថធារណៈ ត្តមរយៈការពរងីក និង ពរងឹងសមត្ទភាពស្ថោភូមិនធរដឌបាល 
និងការបគងកីត្វទិាស្ថទ នមុខ្ងារស្ថធារណៈភូមិភាគ  

៨. បនថការងារស្ថងសងអ់ោររដឌបាលមនធីរមុខ្ងារស្ថធារណៈរាជធានី គខ្ត្ថ 
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៩. បគងកីនចាំនួនមន្តនថីរាជការសីុវលិជាន្តសថី និង ន្តសថកីបុងមុខ្ត្ាំថ្ណងរគប់រគង គដីមផី
ធានាបគងកីនការចូលរមួរបស់ន្តសថីកបុងតួ្នាទីគធវីគសចកថីសគរមច 

១០. បនថអនុវត្ថស្ថម រតី្គសចកថីរបកាសអាស៊្ថន សថីពីតួ្នាទីរបស់មុខ្ងារស្ថធារណៈ 
ជាកាត្តលីករសរមាប់ការសគរមចបាននូវចកាុ វស័ិយអាស៊្ថន ឆ្ប ាំ២០២៥ និង 
បនថគធវីកិចចសហរបតិ្បត្ថិការជាមួយរបគទសអាស៊្ថន អាស៊្ថនបូកបី និងនដគូ
គផសងៗគទៀត្ គដីមផពីរងឹងសមត្ទភាពមន្តនថីនិងស្ថទ បន័។ 

ជារមួ រកសួងមុខ្ងារស្ថធារណៈ នឹងបនថអនុវត្ថមុខ្ងារ និង គបសកកមមរបសខ់្លួន 
គោយ                                                          
ឈរគលីស្ថម រតី្មឺុងម៉ាត់្ ហមត់្ចត្ ់                                    ត្តមគោល
នគយបាយរបសរ់ាជរោឌ ភិបាល      និង ទិសគៅការងារយុទនស្ថន្តសថសរមាបឆ់្ប ាំ២០១៩ 
និងឆ្ប ាំបនថបនាធ បឱ់យបានខាជ ប់ខ្ជួន       សគរមចឱយបាននូវសមិទនផលងមីៗបថ្នទមគទៀត្     
                  ជាំរុញ                          ។  

            ខ្ញុ ាំសូមបួងសួងដល់វត្ទុស័កថិសិទនិកបុងគោក គទវត្តឆ្ប ាំងមី       
             គរបាសរបទានពរជ័យ បវរមហារបគសីរជូនឯកឧត្ថម ប ិន ឈនិ 
ឧបនាយករដឌមន្តនថីរបចាំការ និងជារដឌមន្តនថីសថីទីទទួលបនធុកទីសថីការគណៈរដឌមន្តនថី និង សូម
ជូនពរ ឯកឧត្ថម គោកជាំទាវ គោក គោករសី អបកនាង កញ្ញដ ទាាំងអស ់ សូមជួបរបទះ
ថ្ត្ពុទនពរទាាំងបួនរបការ គឺ អាយុ វណតៈ សុខ្ៈ ពលៈ កុាំបីគ លៀងឃ្លល ត្គឡយី។ 

ជាកិចចបនថ ខ្ញុ ាំបាទមានកិត្ថិយស         គោរពអគ ជ្ ីញឯកឧត្ថម ប ិន ឈនិ 
ឧបនាយករដឌមន្តនថីរបចាំការ និងជារដឌមន្តនថីសថីទីទទួលបនធុកទីសថីការគណៈរដឌមន្តនថី និងជា 
ត្ាំណាងដខ៏្ពងខ់្ពស់សដមតចអរគមហាដសនាបតីដតដជា ហ ុន ថ្សន នាយររដឋមន្តនតី 
ននរពះរាជាណាចរររមពុជា គដីមផីថ្ងលងសុនធរកថ្នបិទអងគសនបិបាត្បូកសរុបលទនផល 
ការងាររយៈគពល៥ឆ្ប ាំ និង គលីកទិសគៅការងាររបសវ់សិយ័មុខ្ងារស្ថធារណៈ។ 

សូមគោរពអគ ជ្ ីញ! 


