
ក្រសងួមុខងារសាធារណៈ

របាយការណ៍សតពីី
លទ្ធផលការងារ បញ្ហា ក្បឈម និងទ្ិសដៅការងារ

២០១៨-២០២៣
ថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៨

បទបង្ហា ញដោយ៖ ឯកឧត្តម ដពក្រ វិជ្ជា គនធី អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកោា ៃរបគ្ប្របគ្ុមងាង្ហាធារណា  



មាតិកា

១. ការកសាងនិងដាក់ឱ្យអនុវត្តលិែិត្បទដាា នគតិ្យុត្ត
២. ការគ្គប់គ្គងមន្តនតីរាជការ និង មន្តនតីជាប់កិប់កិ  សនា
៣. ការគ្គប់គ្គងការខគ្បគ្បួលសាា នភាពរដ្ាបាលមន្តនតីរាជការសីុវលិ
៤. កិ  សហគ្បតិ្បត្តិការកនុងវស័ិយមុែងារសាធារណៈអាសាន ននិងត្ាំបន់
៥. បញ្ហា គ្បឈម
៦. ទិសដៅការងារ
៧. សននិដាា ន



អងគការដលខរបសក់្រសងួមុខងារសាធារណៈ
រដ្ឋមន្រនតី

ាងទទកាល័យ

រដ្ឋដលខាធិការ

អនុរដ្ឋដលខាធិការ

មៃទីាមងាង្ហាធារណា  រាជរណៃី ដាត្ត

អគ្គគ ធិកាាោា ៃ ធាលាភូមិៃទាដ្ាបាលអគ្គ.ាដ្ាបាល ៃិុហាិញ្ញវត្ថង អគ្គ.របគ្ប្របគ្ុ
មងាង្ហាធារណា  

អគ្គ.ដគ្គលៃដោបាយ
មងាង្ហាធារណា  

ៃ.សវៃកមមនទទកនងុ

អុគភាពរបត្ួត្ពិៃិត្យហាិញ្ញវត្ថង

ៃ.ៃីត្ិកមមៃិុវវិាទមងាង្ហាធារណា  

ៃ.របគ្ប្របគ្ុរបកបា ឌ

ៃ.របត្ួត្ពិៃិត្យាដ្ាបាលៃិុកាា
របគ្ប្របគ្ុមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ

មជឈម ឌ លធៃរណៃអាធា៊ា ៃ
កមពងជាៃិុកិច្ចសហរបបត្ិបត្តិកាាអៃតាជាត្ិ

ៃ.របគ្ប្របគ្ុរបបព័ៃធព័ត៌្មាៃវទិា
ៃិុឯកធាាមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ



មុខងារ

សាធារណៈ

& ASEAN

ដបសររមមអគគនាយរដ្ឋឋ នក្គប់ក្គងមុខងារសាធារណៈ

លខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

កមមសិកា

តាុំ ស៊ាប្

ចូ្លៃិវត្តៃ៍

កាាចាកដច្ញពីរបកបា ឌ

លាឈប្ ដបាោះបុ្

បាត្្បុ្
សមបទាវជិាា ជីវ 

មា ភាព

ដ ីុ ថ្នន ក្ តត្ុតាុំ ដទទា

ទាំដៃាគ្គម ៃដបៀវត្ស ដរបៅរបកប
ា ឌ ដដ្មី

ទ ឌ កមម

កាាតរបបរបបួលធាថ ៃភាពាដ្ាបាលមន្រៃតី

ដធវីតទៃកាា

របប ុ
ដរបជីសដាសី



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

របកសួុមងាង្ហាធារណា  បាៃកធាុ ៃិុោក ្
ឱ្យអៃងវត្តលិាិត្បទោា ៃគ្តិ្យងត្តជាដរបចី្ៃ
ដដី្មបបីដរបមីដ្ល្កាាង្ហា ៖
(១) កាារបគ្ប្របគ្ុ មន្រៃតីរាជកាា
(២) កាាអភិវឌ្ឍ វស័ិយ  មងាង្ហា ធារណា  
(៣) កាាតកទរបមុ្របបព័ៃធដបៀវត្ស
(៤) កាាតកលមអៃិុពរបុឹុគ្ង ភាព  នៃកាាទតល្

ដសវា ធារណា  
ធារាច្ាច្ាំៃៃួ៥ 
របបកាសច្ាំៃៃួ៣ 
ដសច្កតតី នាាំច្ាំៃួៃ៤
ៃិុ ដសច្កតជូីៃ ដ្ាំ ឹុច្ាំៃួៃ៦

កមមវធិ ីជាត្ ិកាំត ទរបមុ្
ាដ្ាបាល ធារណា   ច្ាំៃួៃ១ 

ដគ្គលៃដោបាយច្ាំៃួៃ២

របពោះរាជរបកតឹ្យច្ាំៃួៃ៥ 

អៃងរបកតឹ្យច្ាំៃួៃ៥១ 

ច្ាប្ច្ាំៃួៃ១ 



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

• ដោោះរបធាយកា ីសាំដ ីដាៀបច្ាំាច្នាសមព័ៃធរបគ្ប្របគ្ុាបស្របកសួុ ធាថ ប័ៃ ចាប្ពីឆ្ន ាំ២០១៣ដ្ល្
ឆ្ន ាំ២០១៨ បាៃច្ាំៃួៃ៨០កា ីាមួមាៃ៖
o អគ្គនាយកោា ៃ
o វទិាធាថ ៃ
o នាយកោា ៃ
o កាាោិល័យថ្នន ក្កណ្តត ល ថ្នន ក្រាជរណៃី ដាត្ត ថ្នន ក្របកុុ របសុក ា ឌ
o មៃទីាដពទយបតុអកករបមិត្ (CPA1) (CPA2) (CPA3)
o ម ឌ លសងាភាព ៃិុ
o បងសតិ៍សងាភាព។



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

ទសពវទាយច្ាប្ៃិុ លិាតិ្បទោា ៃគ្ត្យិងត្តពាក្ព័ៃធ
កាារបគ្ប្របគ្ុមន្រៃតរីាជកាាដៅតមរបកសួុ ធាថ ប័ៃៃិុ
រាជរណៃ ីដាត្ត៖
• របបមា  ៣៥ដលីក
• មន្រៃតរីាជកាាចូ្លាមួច្ាំៃួៃរបបមា ៨៧៥០នាក្



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

វគ្គប តង ោះបណ្តត លពរបុឹុ សមត្ថភាពដរបបរីបបាស្
របបព័ៃធរបគ្ប្របគ្ុមន្រៃតជីាប្កចិ្ចសៃា
នងៃទី១៤-១៥ តាធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧

ដៅវទិាធាថ ៃ NIPTICT



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

វគ្គប តង ោះបណ្តត លសតីពកីាាដរបបីរបបាស្របបព័ៃធរបគ្ប្របគ្ុរបបាក្
ដមា៉ោ ុបតៃថម  នានងៃទី១២ ១៤ ១៦ តាមិងងនា ឆ្ន ាំ២០១៧

ដៅវទិាធាថ ៃ NIPTICT

វគ្គប តង ោះបណ្តត លពីច្មាៃ យសតីពកីាាដរបបីរបបាស្របបព័ៃធបញ្ាូ ៃៃិុ
ទទួលតរាុដបៀវត្ស  នានងៃទី១៨ តាមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ដៅវទិាធាថ ៃ NIPTICT



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

• ចូ្លាមួតាុំ បង្ហា ញៃូវពត័្ម៌ាៃទាក្ទុៃឹុវសិ័យមងាង្ហាធារណា  កនងុកមមវធីិពិពា័ ៍កាាង្ហាដៅឆ្ន ាំ២០១៦
ៃិុឆ្ន ាំ២០១៧ ៃិុ

• បាៃដាៀបច្ាំសិកាា ធាលាទសពវទាយ សតីពីកាាដរបជីសដាសីរបកបា ឌ មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិដ្ល្ៃិសសតិ្តមរបគឹ្ោះធាថ ៃ
អបា្ ាំ

កនងុដគ្គលបាំ ុទសពវទាយអាំពីរបកសួុមងាង្ហាធារណា  ៃិុបន្ររា បច្ាំដ ោះដឹ្ុពាកព្ៃ័ធៃឹុវសិ័យមងាង្ហា
ធារណា  ជូៃដ្ល្ធារណា ជៃ សិសស ៃិសសតិ្ បាៃសិកាតសវុយល្អាំពី៖

(១)តទៃកាារបកបា ឌ របបចាាំឆ្ន ាំាបស្របកសួុ ធាថ បៃ័
(២)លកាា ឌ នៃកាាដរបជីសដាសីចូ្លបដរបមីកាាង្ហាជាមន្រៃតីរាជកាា សងីវលិ ៃិុ
(៣)ទលរបបដោជៃដ៍ទសុៗដពលកាា យាាួៃជាមន្រៃតីរាជកាា។



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

សកមមភាពចូ្លាមួកមមវធិតីាុំ ពព័ិា ៍កាាង្ហា
ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិុ ២០១៧

ដៅមជឈម ឌ លពិព័ា ៌ដកាោះដពរបជ



ការរសាងនិងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវតតលខិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត

សកមមភាពដាៀបច្ាំកាាទសពវទាយសតពីីកាារបប ុ
ដរបជីសដាសីឱ្យចូ្លកនងុរបកបា ឌ មន្រៃតរីាជកាាសងីវលិ

ដ្ល្ៃិសសតិ្តមរបគ្ឹោះធាថ ៃអប្ា ាំ
នងៃទ២ី០ តាត្ងលា ឆ្ន ាំ២០១៧

ធាកលវទិាល័យភូមិៃទៃតី្ធិាន្រសត
ៃិុវទិាធាន្រសត ដសដ្ាកចិ្ច



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

ការដធវើផផនការក្បច ាំឆ្ន ាំ
ដគ្គលកាា ៍នៃកាាដធវីតទៃកាាតទអក ដលីច្ាំៃួៃ របកបា ឌ  តដ្លបាត្្បុ្ដោយមូលដហត្ង៖

• កាាចូ្លៃិវត្តៃ៍
• មា ភាព
• កាាបាត្្បុ្សមបទាវជិាា ជីវ 
• កាាដបាោះបុ្កាាង្ហា
• ត្របមូវកាាពិត្របបាកដ្ៃិុចាាំបាច្្បាំទងត្

• របត្ូវតទអកដលីមងាត្ាំត ុ អុគភាព ៃិុទីកតៃាុបាំដពញកាាង្ហាច្ាសល្ាស្



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

កាលវិភាគននការដធវើផផនការក្បចាំឆ្ន ាំ
ដ្ាំណ្តក្
កាល មករា កងមភ មីនា ដមធា ឧសភា មិងងនា កកកោ សីហា ករញ ត្ងលា វចិ្ឆិកា ធនូ

ទី១ របកសួុ ធាថ បៃ័ដធវីតទៃកាា

ទី២ របបជងាំច្ដ អុៀត្

ទី៣ របបជងាំអៃតា
របកសួុ

ទី៤
សងាំដគ្គល
កាា ៍ដៅ
រាជាោា
ភិបាល

ទី៥ តបុតច្កតទៃកាា
របកបា ឌ

ទី៦ ទសពវទាយតទៃកាារបក.ា



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

ការដក្រើសដរ ើសក្របខណឌ ក្បចាំឆ្ន ាំ

• ឈាដលីមូលោា ៃលកា  សមបត្តិតដ្លកាំ ត្្កនងុច្ាប្សហលកាៃតកិ   មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ

• ច្ាំៃួៃន្រសតីពី២០%ដៅ៥០%នៃច្ាំៃួៃតទៃកាា របកបា ឌ

• ច្ាំៃួៃរបកបា ឌ ជៃពកិាាត្របមូវឲ្យបាៃ០២%នៃរបកបា ឌ  របកសួុ ធាថ ប័ៃ

• ដគ្គលកាា ៍ទតល្អាទិភាព ៃិុអាយង



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

• បាៃោក្ឱ្យអៃងវត្តរបបព័ៃធ របគ្ប្របគ្  ុមន្រៃតី ជាប្កិច្ចសៃា តមរបបព័ៃធព័ត៌្មាៃវទិា

• ទតល្សិទធិដ្ល្របកសួុធាថ ប័ៃអាច្បញ្ចូ លតរបបរបបួលតមដគ្គលកាា ៍អៃងរញ ត្ៃិ ដុទទៀុ ផ្ទទ ត្្ដោយរបបព័ៃធ

• បាៃាកដ ញីច្ាំៃួៃមន្រៃតីជាប្កិច្ចសៃាតដ្លមិៃរបបរបកត្ី

ច្ាំៃៃួមន្រៃតីជាប្កចិ្ចសៃាមងៃដពលោក្ឱ្យអៃងវត្តរបបព័ៃធមាៃច្ាំៃួៃជាុ  ២មង៉ឺៃនាក្បាៃងយមកដៅ

របត្ឹមច្ាំៃួៃ១៨.១៤១នាក្ ដោយគ្ិត្របត្ឹម នងៃទី៨ តាវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

ល.ា បាោិយ ច្ាំៃៃួ

១ មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ ១៨១.៩២៩
២ មន្រៃតីរបបដភទដទសុដទៀត្ (មន្រៃតីៃដោបាយ ទីរបបឹកា ជាំៃយួកាា ...) ១.៤៣៦

៣ មន្រៃតីជាប្កិច្ចសៃា ៃិុបងគ្គលិកអត ត ត្ ១៩.៨២២

៤ របគូ្បដរបុៀៃជាប្កិច្ចសៃា ១.៨៥២

៥ របគូ្បដរបុៀៃជាប្កិច្ចសៃាអប្ា ាំដរបៅរបបព័ៃធ ២.៩០៥

៦ របគូ្បដរបុៀៃពីាដវៃ ៃិុថ្នន ក្គ្បួរបគ្ប្ករបមិត្ ១៥.៦១៧

ធាថ ៃភាពច្ាំៃៃួមន្រៃតរីាជកាាសងវីលិៃិុកាាដរបបីរបបាស្មន្រៃតីជាប្កិច្ចសៃារបពមទាាុំ មន្រៃតរីបបដភទដទសុៗកនងុឆ្ន ាំ២០១២



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ៃិវត្តៃ៍ ៣.៨២៥ ៣.៦៨២ ៣.៩៦៩ ៣.៨៤២ ៣.៣៨២

លងបដ ម្ ោះ ១.២៦៥ ១.២២៦ ២.០២៤ ១.០៧៦ ១.៣៥៤

បាត្្បុសមបទាវជិាា ជីវ ៣៤ ៩៣ ១០៩ ៨៨ ៩

សាងប ៥.១២៥ ៥.០០១ ៦.១០២ ៤.៦៤៦ ៤.៧៤៥

សថិត្ិច្ាំៃួៃមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិចូ្លៃិវត្តៃ ៍លងបដ ម្ ោះ ៃិុបាត្្បុ្សមបទាវជិាា ជីវ តមឆ្ន ាំ (ឯកតជានាក្)

ឆ្ន ាំបាោិយ



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

របកបា ឌ ៩.៤១០ ១០.១០៤ ៥.០០១ ៧.៦២១ ៦.៣៩២ ៥.០២៩

មន្រៃតីជាប្កិច្ចសៃាៃិុបងគ្គលិកអត ត ត្ ២០.០៩៣ ២៣.០៩៤ ២៣.៤៨៨ ១៩.៨៧៣ ១៨.៣៤៣ ១៨.១៤៦

របគ្.ូជាប្កិច្ចសៃា ១.៨៦៣ ១.៧៣០ ២.៨០២ ៦.១៧៦ ៦.៥៥២ ៦.៥៨៥

របគ្.ូជាប្កិច្ចសៃាអប្ា ាំដរបៅរបបព័ៃធ ៣.០៣៥ ២.៩៦៨ ៤.៥៥៧ ២.៤៧២ ២.៤៧២ ២.៤៧២

របគ្.ូពីាដវៃៃិុថ្នន ក្គ្បួរបគ្ប្ករបមិត្ ១៦.៦៦០ ១៩.០១៦ ១៩.៦៥១ ១៦.២៨៩ ១៦.២៨៩ ១៦.២៦៦

កាាអៃងវត្តតទៃកាារបកបា ឌ  ៃិុមន្រៃតីជាប្កិច្ចសៃា (ឯកតជានាក្)

ឆ្ន ាំបាោិយ



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា

បាោិយ របបុស ន្រសតី សងប

ថ្នន ក្ជាតិ្ ២៩.៧៩១ ១៤ ១១.៥០១ ៦ ៤១.២៩២ ២០

ថ្នន ក្ដរបកាមជាតិ្ ៩៥.៩៣៣ ៤៦ ៧១.៥០០ ៣៤ ១៦៧.៤៣៣ ៨០

សាងប ១២៥.៧២៤ ៦០ ៨៣.០០១ ៤០ ២០៨.៧២៥ ១០០

ច្ាំៃួៃមន្រៃតីរាជកាា ៃិុមន្រៃតីរបបដភទដទសុៗដទៀត្កនងុតរាុដបៀវត្សតមរបបពៃ័ធពត័្ម៌ាៃវទិា
គិ្ត្របតឹ្មតាធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ឯកតជានាក)្



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា
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១៨ ដ្ល្ ២៩

៣០ ដ្ល្ ៣៩

៤០ ដ្ល្ ៤៩

៥០ ដ្ល្ ៦០

ដលីសពី ៦០

របបុស របសី

ធាជីអាយងមន្រៃតីរាជកាា ៃិុមន្រៃតីរបបដភទដទសុដទៀត្ គិ្ត្របតឹ្មតាមករា ឆ្ន ាំ២០១៨

សាំគ្គល្៖ មន្រៃតីអាយងដលីសពី៦០ឆ្ន ាំ ជាមន្រៃតីៃដោបាយ ទីរបបឹកា ជាំៃួយកាា



ការក្គប់ក្គងមន្រនតីរារការ និងមន្រនតីជ្ជប់រិច្ចសនា
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ក ា គ្  ដទសុៗ (មន្រៃតីៃដោបាយ ទីរបបឹកា ជាំៃួយកាា)

ធាថ ៃភាពមន្រៃតីរាជកាាឆ្ន ាំ២០១២ ឆ្ន ាំ២០១៤ ៃិុឆ្ន ាំ២០១៥(មងៃៃិុដរបកាយដពលដធវីសមាហា កមម) ៃិុឆ្ន ាំ២០១៨



ការក្គប់ក្គងការផក្បក្បួលសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្រនតីរារការសុវីិល

កមមសិកា តាុំ ស៊ាប្
កាាចាកដច្ញពីរបកបា ឌ ចូ្លៃិវត្តៃ៍

ដ ីុ ថ្នន ក្ តត្ុតាុំ ដទទា

ទាំដៃាគ្គម ៃដបៀវត្ស ដរបៅរបកប
ា ឌ ដដ្មី

ទ ឌ កមម

លាឈប្ ដបាោះបុ្

បាត្្បុ្
សមបទាវជិាា ជីវ 

មា ភាព

កាាតរបបរបបួលធាថ ៃភាពាដ្ាបាលមន្រៃតី



សមិទធទលសាំខាៃ្  ៗាយ ដពល៥ឆ្ន ាំសដរបមច្បាៃមាៃដូ្ច្ខា ដុរបកាម៖
ទតល្ទិោា កាាដលីសាំ ងាំ ឯកធាាផ្ទា ស្បតូាធាថ ៃភាពាដ្ាបាលៃិុធាថ ៃភាព របគ្ួធាាាបស្មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ
ដៅតមរបកសួ  ុធាថ ប័ៃច្ាំៃួៃ១៨៦០សាំ ងាំ លិាិត្ៃិុកាាវវិឌ្ឍ អាជីពាបស្មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិច្ាំៃួៃ
៤៤១.៥៦៥នាក្ ាមួមាៃ៖
• សលាកបរបត្ព័ត៌្មាៃមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិច្ាំៃួៃ៤៨.៣៦៦នាក្
• កាាតាុំ ស៊ាប្កនង រុបកបា ឌ ច្ាំៃួៃ៣៨.១៩៨នាក្
• កាាដធវីៃិយត័្កមមជូៃមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិតដ្លាកខាៃកនងុកាាដ ីុ ថ្នន ក្ ៃិុ ឋាៃៃតាស័កតិចាប្ពីឆ្ន ាំ
២០០២ដ្ល្ឆ្ន ាំ២០១៤ កនង ដុនាោះកាាដ្ាំដ ីុ ថ្នន ក្មាៃច្ាំៃួៃ១៥៦.៥៣៦នាក្ ៃិុ ឋាៃៃតាស័កតិមាៃ
ច្ាំៃួៃ៣.៩០៤នាក្

ការក្គប់ក្គងការផក្បក្បួលសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្រនតីរារការសុវីិល



• កាាដ្ាំដ ីុ ថ្នន ក្ ៃិ  ុឋាៃៃតាស័កតិរបបចាាំឆ្ន ាំ ៃិ  ុតមសរញ បរបត្ជូៃមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិច្ាំៃួៃ១៧៣.៦៥៦នាក្

• កាាតត្ុតាុំ ច្ាំៃួៃ១១.០៧១នាក្

• កាាដទទារបកបា ឌ ច្ាំៃួៃ៥.១៧៤នាក្

• កាាោក្ឱ្យសថិត្កនងុភាពទាំដៃាគ្គម ៃដបៀវត្សច្ាំៃួៃ៤.៦៦០នាក្

• ាកដ ញីរបបាក្ដបៀវត្សតដ្លបាៃដបីកដលីស មិៃសមរបសបតមដគ្គលកាា ៍ ដហយី របត្ូវឱ្យរបកសួ  ុ ធាថ ប័

ៃបតុវាងវកិាច្ាំៃួៃ១៤.០១៦.៦៨០.៨៥៣ដាៀល  ចូ្លកនងុងវកិាាដ្ាវញិ

ការក្គប់ក្គងការផក្បក្បួលសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្រនតីរារការសុវីិល



 ដាៀបច្ាំទងកោក្សលាកប័របត្ព័ត៌្មាៃមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិងមីចូ្លកនងុប ណធាាោា ៃច្ាំៃួៃ៦៨.៧០៥នាក្

ការក្គប់ក្គងការផក្បក្បួលសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្រនតីរារការសុវីិល

ាូបភាពដងនីាោកស្លាកបរ័បត្មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ

សកមមភាពមន្រៃតីសាដសាសលាកបរ័បត្ដដី្មបីោកចូ្្លដងនីា



ការក្គប់ក្គងការផក្បក្បួលសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្រនតីរារការសុវីិល

 អភិវឌ្ឍៃិ ដុធវីបច្ចងបបៃនភាពរបបពៃ័ធរបគ្បរ្បគ្ុធៃរណៃមៃងសស តមរបបពៃ័ធពត័្ម៌ាៃវទិា ដដី្មបឱី្យរបសប តម លិាិត្
បទោា ៃគ្តិ្យងត្តាមួមាៃ៖
• ដធវីកាាតរបបរបបួលធាថ ៃភាពាដ្ាបាល ៃិ  ុធាថ ៃភាពរបគួ្ធាា ាបស្មន្រៃតីរាជកាាដៅកនង  ុរបបពៃ័ធ របគ្បរ្បគ្ុមន្រៃតីរាជកាា

តមរបបពៃ័ធពត័្ម៌ាៃវទិាសាងបច្ាំៃួៃ៨៨១.១៧២នាក ្(ថ្នន កដ្របកាមជាតិ្ច្ាំៃួៃ៧៣០.១៧៩នាក)្
• ដធវីសមាហា កមមរបកបា ឌ  ឋាៃៃតាស័កតិ ៃិុថ្នន កា្បស្មន្រៃតីរាជកាាដៅកនង រុបបពៃ័ធមងាង្ហាធារណា  ងមីច្ាំៃួៃ

១៨៤.៦៨៧នាក ្ដៅដដី្មឆ្ន ាំ២០១៥
• កាត្ព្ៃធដលីរបបាកដ្បៀវត្សមន្រៃតីរាជកាាដោយសវ័យរបបវត្តិ គិ្ត្របតឹ្មតាមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ សាងបបាៃច្ាំៃួៃ

៣៤.៩៣៧.៤១០.៩៧៨ដាៀល
• សហកាាដាៀបច្ាំៃិ រុបគ្បរ្បគ្ រុបបពៃ័ធរណត្ងរបត្ជាក ្(Cooling System)



ការក្គប់ក្គងការផក្បក្បួលសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្រនតីរារការសុវីិល

• សហកាាដាៀបច្ាំៃិុរបគ្ប្របគ្ុរបបព័ៃធរណត្ងរបត្ជាក្ (Cooling System)

• High Energy Efficiency
• Compact Dimensions and simple 

handling/installation

• Maintenance
• Reliability

• Flexibility
• Energy-saving units



• របបពៃ័ធបញ្ាូ ៃៃិុទទួលតរា ដុបៀវត្ស តដ្លទតល្ភាពង្ហយរបសួលៃិុឆ្បា្ហ័ស កនងុកាាបញ្ាូ ៃៃិុទទួលតរាុ

ដបៀវត្សរបបចាាំតា  របពមទាាុំ កាត្ប្ៃថយកាាច្ាំណ្តយ របបចាាំតាដលីកាាដបាោះពងមពតរា ដុបៀវត្សដោយដរបបីរបកោស

របបដភទ A3 ច្ាំៃួៃ៦ដកស ៃិ  ុទឹកថ្នន ាំច្ាំៃួៃ៥បាំពុ្

• របបពៃ័ធរបគ្បរ្បគ្ រុបបាកដ្មា៉ោ ុបតៃថមរបគូ្បដរបុៀៃ ដៅរបគឹ្ោះធាថ ៃសិកាធារណា   តដ្លរបគ្បរ្បគ្ រុបគឹ្ោះធាថ ៃសិកា

ធារណា  ច្ាំៃួៃ១.០៩៥ ៃិ  ុរបគូ្បដរបុៀៃច្ាំៃួៃ១៧.២៦៩នាក្

• របបពៃ័ធរបគ្បរ្បគ្ុៃិ ដុរបបីរបបាស្មន្រៃតីជាបកិ្ច្ចសៃា

• កាំពងុអភិវឌ្ឍបញ្ចបរ្បបពៃ័ធរបគ្បរ្បគ្ រុបគូ្បដរបុៀៃជាបកិ្ច្ចសៃា

ការក្គប់ក្គងការផក្បក្បួលសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្រនតីរារការសុវីិល



របកសួុមងាង្ហាធារណា  បាៃចូ្លាមួអៃងវត្តកាាង្ហាមងាង្ហាធារណា  អាធា៊ា ៃ តមាយ យៃតកាានៃ
កិច្ចសហរបបត្បិត្តិកាាអាធា៊ា ៃសដីពីវស័ិយមងាង្ហាធារណា  ដដ្ីមបកីធាុ ៃិុ ដធវីឱ្យមាៃៃិាៃតភាពៃូវ
វស័ិយមងាង្ហាធារណា  អាធា៊ា ៃ របបកបដោយគ្ង ភាពាពស្ ថ្នមពលៃិុយករបបជាពលាដ្ាជាសនូល
ដដ្ីមបបីដរបមីរបបជាជៃអាធា៊ា ៃ ៃិុ ្ៃដៅសដរបមច្ៃូវទសសៃវស័ិយអាធា៊ា ៃឆ្ន ាំ២០២៥។ សមិទធទល
សាំខាៃ្ៗតដ្លសដរបមច្បាៃ កនងុាយ ដពល៥ឆ្ន ាំដៃោះ ាមួមាៃ៖

•បាៃចូ្លាួមដាៀបច្ាំទតល្ដោបល្ ៃិុអៃងវត្តលិាិតូ្បកា ៍អាធា៊ា ៃពាក្ព័ៃធវស័ិយ មងាង្ហា 
ធារណា  អាធា៊ា ៃដដ្ីមបី្ ៃដៅសដរបមច្កាាកធាុសហគ្មៃ៍ អាធា៊ា ៃ

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



• បាៃអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមូលធៃមៃងសសៃិុធាថ ប័ៃ នៃរបកសួុមងាង្ហាធារណា  ច្ាំៃួៃ១៣០ដលីក
តដ្លមាៃថ្នន ក្ដ្ឹកនាាំៃិុមន្រៃតីចូ្លាមួច្ាំៃួៃ៦២៦នាក្ (ន្រសតីច្ាំៃួៃ៨៤នាក្) កនង រុបកបា ឌ នៃកិច្ចសហ
របបត្ិបត្តិកាាកនង វុស័ិយមងាង្ហាធារណា  អាធា៊ា ៃ ៃិុ ដទវភាគ្ីជាមួយរបបដទសនដ្គូ្ អុគកាាដទសុ ដទៀត្
ាមួមាៃ របបដទសអូន្រធាត លី អាសង៉ឺនប៉ោហសុ ្ ឥណ្តឌ ឥ ឌូ ដៃសងី អា ៉ឺម៉ោុ្ ហូ ុ្ ជប៉ោងៃ កូដា ៉ោ មា៉ោ ាងក
កាហាក្ធាថ ៃ  ូតវ ៉ោលដហស ុ្ សិុាបងា ី របសីលង្ហក នង មា៉ោ ដ សងី ហវលីីពីៃ របប៊ាុយដ ោា ៉ោូធា មឹ
កាត ដវៀត្ណ្តម អុគកាាសហរបបជាជាត្ិ សហាដ្ាអាដមាកិ អារា៉ោ ប្ាមួ JICA ៃិុ KOICA ដដ្ីមបគី្គាំរបទកាា
អភិវឌ្ឍវស័ិយ មងាង្ហាធារណា  កមពងជា ៃិុ កមមវធិីជាត្កិាំត ទរបមុ្ាដ្ាបាលធារណា  របពមទាាុំ  កាា
កធាុសហគ្មៃ៍អាធា៊ា ៃឆ្ន ាំ២០១៥ៃិុឆ្ន ាំ២០២៥

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



• បាៃដលីកកមពស្កាាយល្ដ្ឹុពីអាធា៊ា ៃ ៃិ  ុACCSM ដ្ល្មន្រៃតីរាជកាាៃិុអៃងវត្ត គ្ដរបមាុនានាាបស្
អាធា៊ា ៃ តដ្លដាៀបច្ាំដោយរបកសួុមងាង្ហាធារណា   កនង  ុដនាោះាមួមាៃ៖
• សិកាា ធាលាសដីពីរបកបា ឌ សមត្ថភាព ៃិ  ុកាារបគ្ប្របគ្ុគ្ង ទល កាាង្ហា តដ្លកមពងជាបាៃដធវីជា

មាច ស្ទទោះដៅដសៀមរាប
• គ្ដរបមា ដុសច្កដីត នាាំអាធា៊ា ៃសដីពីកាាទដល្ដសវាធារណា  
• ដាៀបច្ាំគ្ដរបមាុបដុកីត្ ៃិ  ុោក្ឱ្យដ្ាំដ ីាកាាមជឈម ឌ លអាធា៊ា ៃបូកបី សរបមាប្  កាារបធាវរបជាវ 

ៃិ  ុៃវាៃងវត្តៃ៍មងាង្ហាធារណា  (ASEAN+3 Center for Civil Service Research and 
Innovation)។

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



• បាៃសរបមបសរបមួល ទសពវទាយ ៃិុអៃងវត្តសកមមភាពនានា តមធាម ាត្ីនៃដសច្កដីរបបកាសអាធា៊ា ៃសដីពីត្ួ
នាទីាបស្មងាង្ហាធារណា  ជាកាតលីកាសរបមាប្ កាាសដរបមច្បាៃៃូវច្កាងវស័ិយអាធា៊ា ៃឆ្ន ាំ២០២៥
(ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving ASEAN Vision
2025) តដ្លបាៃច្ងោះហត្ថដលខាដោយរបបមងាអាធា៊ា ៃ កនងុកចិ្ចរបបជងាំកាំពូល ដលីកទី៣០ ដៅរបបដទស
ហវលីីពីៃ ជាមួយធាថ ប័ៃពាក្ព័ៃធកនង រុបសុកៃិុអាធា៊ា ៃ របពមទាាុំ មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ ដដ្ីមបដីលីកកមពស្
សមត្ថភាពធៃរណៃមៃងសសៃិ ជុាំាងញឱ្យរបគ្ប្របកសួុធាថ ប័ៃោក្បញ្ចូ លសកមមភាពឬគ្ដរបមា  ុាបស្អាធា៊ា ៃដៅ
កនង ដុគ្គលៃដោបាយៃិ តុទៃកាាសកមមភាពាបស្របកសួុ ធាថ ប័ៃ ៃិុអុគភាព ាបស្ ាាួៃ ដដ្ីមបី្ ៃដៅ
សដរបមច្បាៃដជាគ្ជ័យៃូវអាធា៊ា ៃ២០២៥ ៃិុទាញយក អត្ថរបបដោជៃ៍ជាអត្បិាមាពីយៃតកាានៃកិច្ច
សហរបបត្ិបត្តិកាាអាធា៊ា ៃ។

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



ដសច្កតីរបបកាសដៃោះបាៃរបបគ្ល្ភាាកិច្ចឱ្យ ACCSM ៃិុ របកសួុមងាង្ហា ធារណា  ជាអនកដ្ឹកនាាំកនងុកចិ្ច
សហកាាជាមួយរបកសួុ ធាថ ប័ៃថ្នន ក្ជាត្ិដៅដរបកាមសហគ្មៃ៍ ៃដោបាយសៃតិសងាអាធា៊ា ៃ (APSC)
សហគ្មៃ៍ដសដ្ាកចិ្ចអាធា៊ា ៃ (AEC) ៃិុសហគ្មៃ៍សុគម-វបបធម៌អាធា៊ា ៃ (ASCC) ដដ្ីមបដីាៀបច្ាំតទៃកាា
កាាង្ហាសាំដៅ ្ ៃដៅសដរបមច្បាំ រុបបាថ្នន នានា តដ្លមាៃតច្ុកនង ដុសច្កតីរបបកាស ដូ្ច្ខា ដុរបកាម៖

• ដលីកកមពស្កិច្ចសហរបបត្ិបត្តិកាាដៅកនងុកាាអភិវឌ្ឍ ៃិុ កាាអៃងវត្តកមមវធិ ីកាា កធាុ សមត្ថភាព ៃិុ
កាាតច្កា ាំតលកឧត្តមាៃងវត្តៃ៍ដៅកនង វុស័ិយពាក្ព័ៃធសាំខាៃ្ៗដូ្ច្ជាកាាដលីកកមពស្បាធិាថ ៃ កាាបៃាង ាំ
ៃិុកាាកាត្្បៃថយកាាតរបបរបបួល អាកាសរណត្ង កាារបគ្ប្របគ្ ដុរបគ្គោះមហៃតរាយ កាាបៃធូាបៃថយៃិុកាា
ដ្ាីយត្បកាារបគ្ប្របគ្ុសងាភាព សមភាពដយៃឌ័្ាដៅកនងុទីកតៃាុ ដធវីកាា អភិបាលកិច្ចលអ កាា
របគ្ប្របគ្ រុបបជាជៃរបបកបដោយវឌ្ឍៃភាព គ្ង ទលាបស្ធាថ ប័ៃៃិុកាាចូ្ល ាមួាបស្មន្រៃតី កាាទាក្
ទាញអនកតដ្លមាៃដទពដកាសលយៃិុកាាកធាុជាំនាញនានាកនង វុស័ិយមងាង្ហាធារណា  អាធា៊ា ៃ

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



• ដលីកកមពស្សតុ្ោវជិាា ជីវ ៃិុសមត្ថភាព ាបស្មន្រៃតីរាជកាាដៅកនង វុស័ិយដទសុ ៗ ៃិុកធាុសហគ្មៃ៍
វជិាា ជីវ ដៅកនង វុស័ិយៃីមួយៗ ដដ្ីមបជីាំាងញទាំនាក្ទាំៃ ាុវា វុស័ិយនានាឱ្យកាៃ្តត្មាៃភាពសនិទធធាន ល
ៃិុមាៃកិច្ចសហកាាកាៃ្តត្របបដសីា

• រណនាថ្នវស័ិយមងាង្ហាធារណា  អាធា៊ា ៃ របបកាៃ្ខាា ប្ដគ្គលកាា ៍អភិបាលកិច្ចលអ ាមួមាៃកាាយក
របបជាពលាដ្ាជាសនូលៃិុៃវាៃងវត្តៃ៍របពមទាាុំ តច្កា ាំតលក ឧត្តមាៃងវត្តៃ៍ ៃិុ ច្ាំដ ោះដ្ឹ ដុៅកនង វុស័ិយទាាុំ
ដៃោះ សរបមាប្ទលរបបដោជៃ៍ដៅវញិដៅមក ដដ្ីមបកីធាុធាថ ប័ៃធារណា  នានា របបកបដោយ
លកា  ា ឹុ មាាំ គ្ួាដអាយដជឿទងកច្ិត្តបាៃ ដរបត្ៀមាាួៃជាដរបសច្សរបមាប្ដពលអនាគ្ត្ ៃិុមាៃសមត្ថភាព
កនងុកាាដោោះរបធាយរាល្បរា របបឈមងមីៗៃិុសមងគ្ធាម ញ

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



• របបកាៃ្ខាា ប្ ៃិុកាាពាាសងាងមាលភាពាបស្មន្រៃតីរាជកាាដៅកនងុត្ាំបៃ្ ាមួបញ្ចូ ល អនកតដ្លចូ្លាមួ
សកមមភាព កនងុត្ាំបៃ្ៃិុអនកតដ្លបាំដពញត្ួនាទីសាំខាៃ្ៗ កនង ដុពលមាៃដរបគ្គោះមហៃតរាយៃិុធាថ ៃភាព
របបកបដោយដរបគ្គោះថ្នន ក្នានា

• ពរបុឹុកាាកធាុសមព័ៃធភាព ឬ បណ្តដ ញទាំនាក្ទាំៃុ ឬ ភាពជានដ្គូ្ ដៅកនង ចុ្ាំដណ្តមាដ្ាសមាជិកអាធា៊ា ៃ
ក៏ដូ្ច្ជា ជាមួយនដ្គូ្សៃទនាអាធា៊ា ៃ អុគកាាកនងុត្ាំបៃ្ៃិុពហងភាគ្សីុគមសងីវលិ វស័ិយឯកជៃ ៃិុអនក
ពាក្ព័ៃធនានា កនងុកាាគ្គាំរបទកាាអៃងវត្តរបបកបដោយរបបសិទធភាពៃូវកាាដបដជាា ច្ិត្ត តដ្លមាៃតច្ ដុៅ កនងុ
ដសច្កដីរបប កា ស ដៃោះ។

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



សកមមភាពរបបត្ភូិមងាង្ហាធារណា  កមពងជា 
អដញ្ា ីញចូ្លាមួកិច្ចរបបជងាំ សតពីី 

2nd ASEAN Heads of Civil Service 
Retreat”

ដៅទីរបកុុ Pasay របបដទសហវលីីពីៃ ដៅនងៃទី
២ តាវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



សកមមភាពឯកឧត្តមកតិ្តបិ ឌិ ត្ ដពរបជ ប៊ាងៃធិៃ 
ាដ្ាមន្រៃតីរបកសួុមងាង្ហាធារណា   

អដញ្ា ីញជាអធិបត្កីនងុសិកាា ធាលាសតីពី 
“Building ASEAN Civil Service 

Competency
Platform and Performance 

Management System” ដៅដាត្តដសៀមរាប 
របពោះរាជាណ្តច្របកកមពងជា

នងៃទី៤-៦ តាករញ  ឆ្ន ាំ២០១៧

រិច្ចសហក្បតិបតតិការរនងុវិសយ័មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ននិងតាំបន់



បញ្ហា ក្បឈម

កនងុកាាអៃងវត្តដបសកកមមាបស្ាាួៃ អគ្គនាយកោា ៃរបគ្ប្របគ្ុមងាង្ហាធារណា  បាៃជួបរបបទោះៃូវបរា
របបឈមមួយច្ាំៃួៃ ដូ្ច្ខា ដុរបកាម៖

• កាាចូ្លាមួអៃងវត្តច្ាប្ ៃិ  ុលិាិត្បទោា ៃគ្ត្ិយងត្តពាក្ព័ៃធៃឹុកាារបគ្ប្របគ្  ុមន្រៃតីរាជកាាសងីវលិាបស្
របកសួ  ុធាថ ប័ៃមួយច្ាំៃួៃដៅមាៃករបមិត្

• កាាដធវីទាំដៃីបកមមាដ្ាបាលធារណា   ៃិ  ុកាាដលីកកមពស្គ្ង ភាពដសវា ធារណា   តម ាយ   កាា
ដរបបីរបបាស្ របបព័ៃធបដច្ចកវទិាព័ត៌្មាៃវទិា (ICT) ដៅមាៃករបមិត្



បញ្ហា ក្បឈម

• កាាយល្ដ្ឹុ កាាទតល្អាទិភាព កាាចូ្លាមួ ៃិុកាាអៃងវត្តកាាង្ហាអាធា៊ា ៃកនង រុបកបា ឌ ៃិុ យៃតកាានៃ
កិច្ចសហរបបត្ិបត្តិកាាអាធា៊ា ៃ សតីពីកិច្ចកាាមងាង្ហា ធារណា  (ACCSM) ាបស្មន្រៃតីរាជកាាដៅមាៃ
ករបមិត្ មិៃទាៃ្ដ្ាីយត្បបាៃដៅៃឹុត្របមូវកាាកនងុកាាកធាុសហគ្មៃ៍អាធា៊ា ៃឆ្ន ាំ២០២៥ ៃិ  ុដៅ
អនាគ្ត្ ដដ្ីមបអីាច្ទាញយកអត្ថរបបដោជៃ៍ជាអត្ិបាមាពីយៃតកាានៃកិច្ចសហ របបត្ិបត្តិកាា អាធា៊ា ៃៃិុ
កាត្្បៃថយទលអវជិាមាៃនានា។ ធាថ ៃភាពដៃោះ បាៃដធវីឱ្យកាាោក្បញ្ចូ លលិាិតូ្បកា ៍ៃិុគ្ដរបមាុ
នានាាបស្ ACCSM ឬអាធា៊ា ៃ ដៅកនង តុទៃកាាកាាង្ហាាបស្របកសួុធាថ ប័ៃៃិុកាាចូ្លាមួាបស្ធាថ ប័ៃ 
ពាក្ព័ៃធ កនងុកាាអៃងវត្តកាាង្ហាមងាង្ហាធារណា  អាធា៊ា ៃៃិុ ដសច្កដី របបកាស អាធា៊ា ៃដៅមាៃករបមិត្។



ទ្ិសដៅការងារបនត

របកសួុមងាង្ហាធារណា   បាៃោក្ដច្ញៃូវដគ្គលដៅយងទធធាន្រសតអាទិភាពសរបមាប្ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៣ 
ដូ្ច្ខា ដុរបកាម៖ 

• បៃតកធា  ុៃិ  ុតកសរបមួលលិាិត្បទោា ៃគ្ត្ិយងត្ត ពាក្ព័ៃធៃឹ វុស័ិយ មងាង្ហាធារណា   ដដ្ីមបគី្គាំ
របទកាារបគ្ប្របគ្ុមន្រៃតីរាជកាា

• កធាុមូលោា ៃរបគ្ឹោះសរបមាប្កាាដាៀបច្ាំតទៃកាារបកបា ឌ មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ មន្រៃតីជាប្កិច្ចសៃា ៃិុ
មន្រៃតីរបបដភទដទសុ ដទៀត្ សរបមាប្ាយ ដពលាាីៃិុមធយម



ទ្ិសដៅការងារបនត

• បៃតពរបុឹុកាារបគ្ប្របគ្ុធៃរណៃមៃងសសាបស្ាដ្ា តមរបបព័ៃធព័ត៌្មាៃវទិាៃិ  ុដធវីទាំដៃីបកមមវស័ិយមងាង្ហា 
ធារណា   ដដ្ីមបរីណនារបបសិទធភាព  ទលិត្ភាព ៃិុគ្ង ភាពនៃកាាទតល្ដសវាធារណា   ជូៃ មន្រៃតី
រាជកាា ៃិ  ុពាោមកាត្្ បៃថយ កាាដរបជីសដាសីមន្រៃតីងមីជាំៃួសដោយកាាដរបបីរបបាស្បដច្ចកវទិាៃិុភាព
សវ័យរបបវត្តិ

• Digitalize សលាកបរបត្មន្រៃតីរាជកាាសងីវលិ ៃិុឯកធាាពាក្ព័ៃធ
• បៃតពិៃិត្យសាំដ ីាបស្របកសួ  ុធាថ ប័ៃពាក្ព័ៃធៃឹុកាា តរបបរបបួលធាថ ៃភាពាដ្ាបាល ៃិ រុបគ្ួធាាាបស្មន្រៃតី
រាជកាា  សងីវលិ កាាដរបបីរបបាស្របកបា ឌ  មន្រៃតីជាប្កិច្ចសៃា ៃិុមន្រៃតីរបបដភទដទសុ ដទៀត្



ទ្ិសដៅការងារបនត

• បៃតសរបមបសរបមួល ទសពវទាយ ដាៀបច្ាំតទៃកាាសកមមភាព បដុកីត្បណ្តត ញទាំនាក្ទាំៃុ ដដ្ីមបី អភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាពៃិុជាំាងញឱ្យរបគ្ប្របកសួុ ធាថ ប័ៃអៃងវត្តកាាង្ហាអាធា៊ា ៃតមវស័ិយ តមធាម ាត្ីនៃដសច្កដី
របបកាសអាធា៊ា ៃសដីពី “ត្ួនាទីាបស្មងាង្ហាធារណា  ជាកាតលីកាសរបមាប្កាាសដរបមច្បាៃៃូវ 
ច្កាងវស័ិយអាធា៊ា ៃឆ្ន ាំ២០២៥” (កាាបន្ររា បអាធា៊ា ៃកនង វុស័ិយមងាង្ហាធារណា  ) របពមទាាុំ  ដលីក
កមពស្កាាយល្ដ្ឹុពីអាធា៊ា ៃដ្ល្មន្រៃតីរាជកាា



ទ្ិសដៅការងារបនត

• បៃតសរបមបសរបមួលជាមួយភាគ្ីពាក្ព័ៃធ ដដ្ីមបបីៃតកាាអៃងវត្តគ្ដរបមា ាុបស្កមពងជា “ដគ្គលកាា ៍ត នាាំ
ឆ្ន ាំ ២០១៨-២០អាធា៊ា ៃសដីពីកាាទដល្ដសវាធារណា  ” (ASEAN Guideline on Public Service
Delivery) តដ្លរបត្ូវអៃងវត្តឆ្ន ាំ២០១៨-២០២០ ៃិុ ដាៀបច្ាំគ្ដរបមា ដុដ្ីមបបីដុកីត្ ៃិុ ោក្ឱ្យដ្ាំដ ីាកាា
“មជឈម ឌ ល ASEAN+3 សរបមាប្របធាវរបជាវ ៃិុ ៃវាៃងវត្តៃ៍មងាង្ហាធារណា  ” (ASEAN+3 Center for
Civil Service Research and Innovation) ដរបកាមកាាឧបត្ថមភមូលៃិធិពី ASEAN+3 Fund តដ្លរបកសួុ
បាៃទទួលយកមកអៃងវត្ត



ទ្ិសដៅការងារបនត

• បៃតដធវីកចិ្ចសហរបបត្ិបត្តិកាាជាមួយបណ្តដ របបដទសសមាជិកអាធា៊ា ៃ អាធា៊ា ៃបូក៣ ៃិ នុដ្គូ្ ដទសុ ដទៀត្
ដដ្ីមបពីរបុឹុសមត្ថភាពមន្រៃតី ៃិុធាថ ប័ៃតមាយ កាាចូ្លាមួវគ្គប ដង ោះបណ្តដ លកាាតច្ក ា ាំតលកព័ត៌្មាៃ
កិច្ចរបបជងាំ ទសសៃកិច្ចសិកាៃិ រុបពឹត្តិកាា ៍នានាកនង រុបកបា ឌ នៃកាាអៃងវត្តសកមមភាពឬគ្ដរបមាុនានា
នៃតទៃកាាកាាង្ហាACCSMៃិុACCSM+3២០១៦-២០២០ៃិ កុិច្ចសហរបបត្ិបត្តិកាាអៃតាជាត្ិដទសុ ដទៀត្

• បៃតចូ្លាមួដាៀបច្ាំលិាិតូ្បកា ៍អាធា៊ា ៃ ពាក្ព័ៃធវស័ិយមងាង្ហាធារណា  អាធា៊ា ៃ ដូ្ច្ជា កាាដាៀបច្ាំ
តទៃកាាកាាង្ហា ACCSM ៃិុ ACCSM+3 ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៥ សកមមភាព ៃិុគ្ដរបមាុនានា ដដ្ីមបោីក្
បញ្ចូ លកនង តុទៃកាាដៃោះ ៃិុឯកធាាពាក្ព័ៃធដ៏្នទដទៀត្ របពមទាាុំ បៃតទដល្ដោបល្ តច្កា ាំតលកព័ត៌្មាៃ/
រណត្ងចូ្លពាក្ព័ៃធកិច្ចសហរបបត្ិបត្តិកាា ACCSM អាធា៊ា ៃ ៃិុ អៃតាជាត្ិ ជាមួយរបគ្ប្ភាគ្ីពាក្ព័ៃធទាាុំ
ថ្នន ក្ជាត្ិ ទាាុំ អៃតាជាត្ិ។



ទ្ិសដៅការងារបនត

• បៃតរបបមូល របធាវរបជាវ បកតរបប ច្ រុបកុ ៃិុទសពវទាយឯកធាាពាក្ព័ៃធៃឹ វុស័ិយ មងាង្ហាធារណា  
អាធា៊ា ៃ របបដទសសមាជិកអាធា៊ា ៃ ៃិុអាធា៊ា ៃបូក៣ របពមទាាុំ  ឯកធាាពាក្ព័ៃធអាធា៊ា ៃដទសុ ដទៀត្
សរបមាប្ដលីកកមពស្កាាយល្ដ្ឹុៃិុកាាចូ្លាមួាបស្ថ្នន ក្ដ្ឹកនាាំ ៃិុ មន្រៃតរីាជកាាដលីកាាង្ហាអាធា៊ា ៃកនងុ
វស័ិយមងាង្ហាធារណា  ។



សននិដ្ឋឋ ន

សមិទធទលធាំៗតដ្លបាៃដាៀបរាប្ខាុដលីដៃោះបាៃមកពី៖

 មគ្គងដទទសក៍ដ្ឹកនាាំាបស្ថ្នន ក្ដ្ឹកនាាំរបកសួុមងាង្ហាធារណា  

កាាាិត្ាាំរបបឹុ តរបបុអស្ពីកាំលាាុំ កាយ កាំលាាុំ ច្តិ្ត ាបស្មន្រៃតីរាជកាានៃអគ្គនាយកោា ៃរបគ្ប្របគ្ុ

មងាង្ហាធារណា  

កាាចូ្លាមួាបស្ របកសួុ ធាថ ប័ៃ ៃិុ ភាគ្ីពាក្ព័ៃធ


