
លទ្ធផលការងារ 
បញ្ហា ប្បឈមនិងទ្ិសដៅការងារ

រយៈដេល៥ឆ្ន ាំ

ប្រសងួមុខងារសាធារណៈ
អគ្គនាយរដ្ឋា នរដ្ាបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ

1



មា្ិកា
១. ដសចរតីដផតើម
២. លទ្ធផលការងារ
៣. បញ្ហា ប្បឈម
៤. ទ្ិសដៅការងារបនត

2



១. ដសចរដីដផដើម
អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុមាននាររកិ្ចដ្ឹកនាាំ

គ្គ្ប់គ្គ្ង និងសគ្របសគ្រលួកិ្ចការរដ្ាបាល ការគ្គ្ប់គ្គ្ង
បុគ្គលិក ផែនការ ហរិញ្ញវត្ថុ ែគត់្ែគង់ និងគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្រព្យសរបត្តរិដ្ា។
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២. លទ្ធផលការងារ
កនុងរយៈពព្ល៥ឆ្ន ាំននការអនុវត្តការងារ អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល

និងហរិញ្ញវត្ថុសពគ្រ្បានលរធែលមាននជាអារិ៍៖
២.១.ការអភិវឌ្ឍស្ថថ បន័កនុងគ្កបខណ្ឌ គ្កសងួរុខងារស្ថធារណ្ៈ
គ្កសួងបានពរៀប ា្ំនិងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តនូវលិខិត្បរដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត
សាំខាន់ៗ ពដ្ើរបើធានាដ្លក់ារអនុវត្តផដ្នសរត្ថកិ ច្របស់ខលួន
ទាំងពៅថ្នន កជ់ាតិ្និងថ្នន កព់គ្ការជាតិ្ ររួមានន៖
– ្ាបស់តើព្ើការបពងកើត្គ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈ
– អនុគ្កឹត្យសតើព្ើការពរៀប ា្ំនិងការគ្បគ្ពឹ្ត្តពៅននគ្កសួងរុខងារ
ស្ថធារណ្ៈ 4



– គ្បកាសសតើព្ើការពរៀប ា្ំនិងការគ្បគ្ពឹ្ត្តពៅ ននការយិាល័យ
ា្ំណុ្ុះនាយកដ្ឋា ននិងអងគារព្នានាននអគ្គនាយកដ្ឋា ននិង
អគ្គគ ធិការដ្ឋា ន

– គ្ព្ុះរាជគ្កឹត្យពលខ នស/រកត្/០២១៤/១៩៥ ្ុុះនងៃរើ១៧
ផខកុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ សតើព្ើការពែេរស្ថលាភូរិនេរដ្ាបាលឱ្យសថតិ្
ពៅពគ្ការ ា្ំណុ្ុះរបស់គ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈ

– គ្បកាសសតើព្ើការពរៀប្ាំនងិការគ្បគ្ព្ឹត្តពៅរបស់ការយិាល័យ
្ាំណុ្ុះនាយកដ្ឋា ននានាននស្ថលាភូរិនេរដ្ាបាល

– គ្បកាសសតើព្ើការពរៀប ា្ំនិងការគ្បគ្ពឹ្ត្តពៅននរនេើររុខងារ
ស្ថធារណ្ៈទាំង២៥រាជធានើ ពខត្ត 5



– ពរៀប្ាំ និងដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំពណ្ើ រការគ្កុរការងារផករគ្រងគ់្បព្័នធ
ពបៀវត្ស របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល គ្ណ្ៈកមានា ធិការផករគ្រង់រដ្ាបាល
ស្ថធារណ្ៈ ពលខាធិការដ្ឋា នននគ្ណ្ៈកមានា ធិការផករគ្រង់
រដ្ាបាលស្ថធារណ្ៈ គ្កុរការងារផករគ្រង់ការគ្គ្ប់គ្គ្ង
ហរិញ្ញវត្ថុស្ថធារណ្ៈរបស់គ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈ

– បានពរៀប ា្ំ និង ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាែលូវការគ្បព្័នធគ្គ្ប់គ្គ្ង្រនត
ឯកស្ថរពៅកនុងគ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈ នងិកាំពុ្ងពធវើ
ប ច្ុបបននារព្ ពដ្ើរបើដ្ឋកគ់្បព្ន័ធឱ្យដ្ាំពណ្ើ រការពៅាររនេើរ
រុខងារស្ថធារណ្ៈរាជធានើ ពខត្ត។

– បានពរៀប ា្ំរ្នាសរព័នធការងាររបស់រនេើររុខងារស្ថធារណ្ៈ
រាជធានើ ពខត្ត 6
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២.២-ការគ្គ្បគ់្គ្ងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស
– គ្តឹ្រផខរករា ឆ្ន ាំ២០១៨ រន្រនតើរាជការសុើវលិ ននគ្កសួង
រុខងារស្ថធារណ្ៈមានន្ាំនួនសរុប៨១៩នាក់ (ន្រសតើ
២៤៦នាក់ ពសាើនឹង៣០%) កនុងពនាុះរន្រនតើរាជការពៅ
ថ្នន ក់ជាត្ិមានន្ាំនួន៤៩៥នាក់ ពសាើនឹង៦០% ថ្នន ក់
ពគ្ការជាត្ិមានន្ាំនួន៣២៤នាក់ ពសាើនឹង៤០% និង
ជនព្ិការ្ាំនួន១៥នាក់

8



–ស្ថថ នារព្ផគ្បគ្បលួរន្រនតើរាជការសុើវលិកនុងគ្កបខណ្ឌ
គ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈមានន្ាំនួន៣.៦៩១ករណ្ើ

– បានបញ្ជូ នរន្រនតើរាជការ ្ូលររួវគ្គបណ្តុ ុះបណ្តត ល
និងសិកាា ស្ថលាកនុងគ្បពរស្ាំនួន២.០៦៤នាក់ (ន្រសតើ
៤៥៣នាក់) នងិពគ្ៅគ្បពរស្ាំនួន៦២៦នាក់ (ន្រសតើ
៨៤នាក់)។

9



២.៣-ការអភិវឌ្ឍពហដ្ឋា រ្នាសរពន័ធរូបវនតនិងការគ្គ្បគ់្គ្ង
គ្រព្យសរបត្តរិដ្ា

សរិរធែលសាំខាន់ៗសពគ្រ្បានររួមានន៖
– បានស្ថងសង់អគ្គររើសតើការគ្កសួង ា្ំនួន០១ខនងមានន
កាំព្ស០់៦ជាន់ និងស្ថងសង់អគ្គរគ្បជុាំរួយខនងមានន
០២បនេប់ ជពណ្តើ រយនត ា្ំនួន០២ ពរៀប្ាំរបងគ្កសួងងាើ
ពធវើតូ្បយារ ជគ្មានលសគ្មានប់ជនព្ិការ ពរៀប្ាំគ្បព័្នធលូ
បតូរស្ថល ក ដ្ាំបូលត្ារជ ប់អគ្គរចាស់ពៅងាើ ្ាំណ្ត្រងយនត
ផកលរអសួន្ារ និងដ្ឋាំពដ្ើរព ើ
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– បានពរៀប្ាំត្បណ្តត ញ Network បណ្តត ញ Server ងាើ និង
បណ្តត ញគ្បព្ន័ធធាតុ្គ្ត្ជាក់ (Cooling System) គ្ព្រទាំង
បាំពាកក់ាពររា៉ា សុវត្តិារព្សគ្មានបអ់គ្គរងាើពៅរើសតើការគ្កសួង
រុខងារស្ថធារណ្ៈ

– បានជសួជុលស្ថលត្រកល់ឯកស្ថររន្រនតើរាជការ បនេប់ Server
ពរៀប ា្ំគ្បព្ន័ធអគ្គិសនើ និងបាំពាកប់ាំព្ងព់្នលត្អ់គ្គើភយ័

– បានពរៀប្ាំផកលរអពហដ្ឋា រ្នាសរព័នធពៅកនុងស្ថលាភូរិនេ
រដ្ាបាល គ្ព្រទាំងបាំពាក់សមានភ រៈគ្រុពកាសលយពៅារបនេប់
សិកា ដ្ឋក់អាំពូ្លសូឡាបាំភលឺារសួន្ារ ្ាំណ្ត្យានយនត
និងជួសជុលសហស្ថល
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– បានស្ថងសង់សតូប គ្ព្ុះគ្ព្ហារុខបួន និងអគ្គរសិកា
ងាើករពស់០៥ជាន់ពៅស្ថលាភូរិនេរដ្ាបាល

– បានស្ថងសង់របងវរិាស្ថថ នរុខងារស្ថធារណ្ៈ
ភូរិារគ្ពៅពខត្តត្បូងឃាុ ាំ

– បានរិញដ្ើនិងអគ្គររនេើររុខងារស្ថធារណ្ៈពខត្តនគ្ព្ផវង
– បានស្ថងសង់អគ្គររនេើររុខងារស្ថធារណ្ៈ ា្ំនួន១០
គ្ឺ ពខត្តរត្នគ្ិរ ើ ពខត្តស្ថវ យពរៀង ពខត្តកាំព្ង់ចារ
ពខត្តសេឹងផគ្ត្ង ពខត្តពកាុះកុង ពខត្តឧត្តរមាននជ័យ
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ពខត្តបាត់្ដ្ាំបង ពខត្តពសៀររាប ពខត្តត្បូងឃាុ ាំ និងពខត្ត
នប៉ាលិន

– បានជួសជុលអគ្គររនេើររុខងារស្ថធារណ្ៈ្ាំនួន៩ គឺ្
ពខត្តគ្កព្ុះ ពខត្តសេឹងផគ្ត្ង ពខត្តកាំព្ង់ធាំ ពខត្តពពាធិ៍ស្ថត់្
ពខត្តពកាុះកុង ពខត្តនប៉ាលិន ពខត្តកាំព្ង់សពឺ ពខត្តាផកវ និង
ពខត្តផកប

– បានរិញរងយនត ា្ំនួន៧ពគ្គ្ឿង ពទ្គ្កយានយនត្ាំនួន
២ពគ្គ្ឿង និងរិញមាន៉ា សុើនពភលើង្ាំនួន២ពគ្គ្ឿង
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២.៤-ការផកលរអការគ្គ្បគ់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុស្ថធារណ្ៈ
គ្កសួងបានខិត្ខាំផកលរអការគ្គ្ប់គ្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុស្ថធារណ្ៈ

ពដ្ឋយររួលបានសរិរធែលដូ្្ខាងពគ្ការ៖
– បានពរៀប្ាំរ្នាសរព័នធងវកិាពៅារករាវធិើផដ្លមានន
ពគ្គលបាំណ្ងពគ្គលនពយាបាយ្ាំនួន០២ ករាវធិើ្ាំនួន
០៤ និងអនុករាវធិើ ា្ំនួន១៦។

– បានពរៀប្ាំអងគារព្ងវកិា ា្ំនួន២៩ កនុងពនាុះអងគារព្
ងវកិាអាណ្តប័កពែេរសិរធ ា្ំនួន២៦អងគារព្ និងអងគារព្
ងវកិាអាណ្តប័ករិនពែេរសិរធ ា្ំនួន០៣។
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– បានពរៀប្ាំ និង ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តពស្កតើផណ្នាាំសតើព្ើ
ពគ្គលការណ៍្ និងនើតិ្វធិើនែេកនុងននការអនុវត្តងវកិាារ
ករាវធិើរបស់គ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈ

– បានពរៀប្ាំផែនការសករាារព្ ដ្ាំណ្តក់កាលរើ៣
(MAP3)២០១៦-២០១៨,(MAP3)២០១៧-
២០១៩ និង (MAP3)២០១៨-២០២០ គ្ព្រទាំង
អនុវត្ត MAP3 ររួលបាន ា្ំណ្តត់្ថ្នន ក់លអគ្បពសើរ ពគ្ការ
ការវាយត្នរលរបស់ អគ្គពលខាធិការដ្ឋា នគ្ណ្ៈកមានា ធិកា
ដឹ្កនាាំការងារផករគ្រង់ហរិញ្ញវត្ថុស្ថធារណ្ៈ 15



– បានពរៀប ា្ំវគ្គបណ្តុ ុះបណ្តត លសតើព្ើ យុរធស្ថន្រសតងវកិា ងវកិាករាវធិើ
ករាវធិើផករគ្រង់ហរិញ្ញវត្ថុស្ថធារណ្ៈ និងែសព្វែាយលិខិត្
បរដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត សតើព្ើការអនុវត្តងវកិាករាវធិើ ា្ំនួន៩វគ្គ ដ្ល់
ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំគ្គ្ប់កគ្រិត្ និងរន្រនតើជាំនាញននអងគារព្ងវកិាទាំង២៩
ផដ្លមាននសិកាា ការសរុប ា្ំនួន៦៣៥នាក់

– បានអនុវត្តគ្បព្័នធ FMIS ដ្ាំណ្តក់កាលស្ថកលបងពៅរើសតើការ
គ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈ

– បានពបើកែតល់គ្បាក់ពបៀវត្សជូនរន្រនតើរាជការសុើវលិ និងរន្រនតើជាប់
កិ ច្សនា ននគ្កសួងរុខងារស្ថធារណ្ៈ ារគ្បព្័នធធនាគ្គរ
កាណ្តឌ្ើយា៉ា បានទន់ពព្លកនុងសបាត ហ៍រើ៤ននផខនើរួយៗ។
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៣. បញ្ហា ប្បឈម
– ្ាំនួនរន្រនតើរាជការពៅកនុងរ្នាសរព័នធការងាររបស់រនេើរ
រុខងារស្ថធារណ្ៈរាជធានើ ពខត្តពៅមានន្ាំនួនត្ិ្
ផដ្លរិនទនព់ ល្ើយត្បពៅនឹងរាំហាំការងាររបស់រនេើរ

– រនេើររុខងារស្ថធារណ្ៈរាជធានើ ពខត្ត រួយ្ាំនួនពុ្ាំទន់
មាននអគ្គររដ្ាបាលសរគ្សបពដ្ើរបើបាំពព្ញការងារពៅ
ព ើយ
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៤. ទ្ិសដៅការងារបនត
– បនតព្គ្ងើក និង ព្គ្ងឹងសរត្ថារព្ស្ថលាភូរិនេរដ្ាបាល
និងការបពងកើត្វរិាស្ថថ នរុខងារស្ថធារណ្ៈភូរិារគ្

– បនតការងារស្ថងសង់អគ្គររដ្ាបាលរនេើររុខងារស្ថធារណ្ៈ
រាជធានើ ពខត្ត

– បនតពរៀប ា្ំវគ្គបណ្តុ ុះបណ្តត លគ្បព្ន័ធ គ្គ្ប់គ្គ្ង ្រនតឯកស្ថរ
និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តស្ថកលបងពៅារបណ្តត រនេើររុខងារ
ស្ថធារណ្ៈរួយ្ាំនួន ផដ្លជាពគ្គលពៅរបស់គ្កសួង
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– ព្គ្ងឹងសរត្ថារព្រន្រនតើជាំនាញរបស់គ្កសួង និងអងគារព្
ងវកិាទាំង២៩ ពលើការពរៀប្ាំផែនការយុរធស្ថន្រសតងវកិា
របាយការណ៍្សរិរធករា ករាវធិើ្ាំណូ្ល-្ាំណ្តយ និង
កិ ច្បញ្ជ ិកាគ្ណ្ពនយយឱ្យកាន់ផត្គ្បពសើរព ើង។
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សមូអរគ្ុណចាំដ ោះការយរចិ្ តទ្ុរដ្ឋរ!់
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