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បទបង្ហា ញ
សតរីី

លទធផលនៃការអៃុវតតរម្មវិធីជាតិរំណែទព្ម្ង់
រដ្ឋបាលសាធារែៈ ៃិងទិសដៅអៃុវតតបៃត

បទបង្ហាញដោយ៖ ឯកឧត្តម គង់ សុភី អគគនាយកនៃអគគនាយកោឋាៃដោល
ៃដោបាយ   

មុខង្រសាធារណៈ ៃិងជាប្បធាៃដលខាធិការោឋាៃនៃគ.ក.រ

សណ្ឋាោរសុខាភនំដេញ, នងៃទី២៨-២៩ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៨



មាតិកា
2

• កម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨
• លទធផលធធៀបធៅនឹងចធកោ ម្សកម្មភាព
• ការណកទម្ម្ងម់្រព័នធធបៀវតស និងម្ាក់ឧបតថម្ភធលើកទឹកចតិត
• យនតការសម្ម្បសម្ម្ួល និងកិចចសហម្រតិបតតិការ
• យនតការតាម្ដានម្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ៃ
• បញ្ហា ម្រឈម្
• ទិសធៅអនុវតតបនត
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រម្មវិធីជាតិរំណែទព្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨



រម្មវិធីជាតិរំណែទព្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ
4

ចក្ខុវស័ិយ៖ប្រែក្លា យរដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យទៅជាអ្នក្ផ្តល់ទសវាដ៏្មានរែសទិ្ធភាពនិងជាដដ្គូអ្ភិវឌ្ឍប្ដ្ល
អាចទ ឿទុ្ក្ចិត្តបានសំទៅ ែទររើរែជា នឲ្យក្លន់ប្ត្រែទសើរទ ើង

ទោលែណំងទ្ើ១៖ទសវាសាធារណៈ
រែក្ែទោយគុណភាពសារញ្ញភាពរែសិទ្ធ
ភាពភាពទ ឿទុ្ក្ចិត្តបានភាពឆាែ់រហ័សទ្ាើយ
ត្ែទាន់ទពលទវលាទៅនឹងទសចក្តើរត្ូវក្លរ
មានភាពងាយរសួលនិងមានក្លរចូលររួពើអ្នក្
ទរែើរបាស់ទសវា

ទោលែណំងទ្ើ២៖ក្លររគែ់រគងនិងក្លរអ្ភិវឌ្ឍ
រន្រនតើរា ក្លរសុើវលិឲ្យក្លន់ប្ត្មានសរត្ថភាពភាព
សាា ហាែ់រែសិទ្ធភាពនិងភាពទ ឿទុ្ក្ចិត្តក្នុងក្លរ
ផ្តល់ទសវាសាធារណៈទោយរែក្លន់ខ្ជា ែ់នូវវែបធរ៌
ទសវាសាធារណៈ្នទៈមាា ស់ក្លរភក្តើភាពនិង
រនសិក្លរវជិាា  ិវៈ

ទោលែណំងទ្ើ៣៖រែព័នធទែៀវត្សប្ដ្លធានានូវសរ
ធ៌រែទងកើនផ្លិត្ភាពនិងរែសិទ្ធភាពក្លរងាររពរ
ទាងំធានានូវសងគត្ិភាពរវាងរក្ែខណឌ រន្រនតើរា ក្លរ
សុើវលិនិងរក្ែខណឌ ក្ងក្មាា ងំរែោែ់អាវុធ

ទោលទៅ
• ធានាភាពងាយរសួលក្នុងក្លរទ្ទ្ួលទសវា
• ទតត ត្ទលើទសចក្តើរត្ូវក្លរជាក់្ប្សតង
• ផ្តល់ទសវាឲ្យចំទ្ើក្ប្នាង
• ទលើក្ក្រពស់ត្មាា ភាពនិងក្លរទ្ទ្ួលខុសរត្ូវ
• ប្ក្លរអគុណភាពនិងរែសិទ្ធភាពដនទសវា

ទោលទៅ
• ទរៀែចំត្ួនាទ្ើនិងភារៈក្ិចារទែៀែរគែ់រគងនិង
ចាត់្ប្ចងក្លរងារឲ្យមានភាពចាស់លាស់

• រគែ់រគង ំនាញនិងចំនួនរន្រនតើរា ក្លរសុើវលិ
• ទលើក្ក្រពស់គុណផ្លនិងក្លរទ្ទ្ួលខុសរត្ូវ
• អ្ភិវឌ្ឍសរត្ថភាពក្លរងារ
• ពរងឹងសើលធ៌រនិងវន័ិយ

ទោលទៅ
• រែព័នធទែៀវត្សប្ដ្លធានានូវសរធ៌រទោយែរងួរ
គមាា ត្អ្ត្ិែបរមានិងអ្ែបរមា

• ធានាទែើក្ទែៀវត្សទាន់ទពលទវលាដ្ល់ដដ្និងរគែ់
ចំនួន

• ប្ក្លរអរែព័នធទែៀវត្សប្ដ្លផ្តល់ក្លរទលើក្ទ្ឹក្ចិត្ត
ប្ផ្អក្ទលើសរិទ្ធក្រម

• ប្ក្លរអររចនាសរព័នធដនទែៀវត្សទដ្ើរបើធានាសងគត្ិ
ភាពរវាងទែៀវត្សរន្រនតើរា ក្លរសុើវលិនិងក្មាា ងំ
រែោែ់អាវុធ

• ែទងកើនទែៀវត្សរែក្ែទោយចើរភាព

យុទ្ធសាន្រសត
•  ំរុញឲ្យមានក្លរតា ស់ែតូរទ្សសនាទានក្នុង
រក្ែខ័ណឌ ដនក្លរផ្តល់ទសវាសាធារណៈរែស់
រន្រនតើរា ក្លរពើអ្នក្រគែ់រគងទៅជាអ្នក្ផ្តល់ទស
វានិងផ្តល់ត្ដរាដ្ល់អ្នក្ទរែើរបាស់

•  ំរុញក្លរប្ក្ទ្ររង់រទែៀែរែែក្លរងារពើរចនា
សរព័នធក្លរងារទៅជារចនាសរព័នធរែត្ិែត្តកិ្លរ
ទោយក្លរទលើក្ក្រពស់គុណភាពទសវាប្ផ្នក្ ួរ
រុខនិងែទងកើនសរត្ថភាពប្ផ្នក្រទ្រទ្ង់

យុទ្ធសាន្រសត
• ទធាើឲ្យរែទសើរទ ើងនូវរែព័នធក្លរងារក្នុងអ្ងគភាព
និងក្លររគែ់រគងរន្រនតើ

• ពរងឹងរែសិទ្ធភាពដនដ្ំទណើ រក្លរអ្នុវត្តក្លរ
រគែ់រគងធនធានរនុសស

• ពរងឹងក្លរអ្នុវត្តរែព័នធរគែ់រគងគុណផ្ល
• ពរងឹងសរត្ថភាពនិងអ្ភិវឌ្ឍសរត្ថភាពថ្មើ
• ទលើក្ក្រពស់គុណភាពក្លរែណតុ ុះែណ្តត ល

យុទ្ធសាន្រសត
• ទរៀែចំរែព័នធចំណ្តត់្ថ្នន ក់្និងតារាងសនទសសន៍ទែៀវត្ស
ថ្មើរពរទាងំរបាក់្ែំណ្តច់រុខងារនងិរបាក់្បែត្ថរភ

• ក្លត់្ែនថយគមាា ត្ទែៀវត្សរវាងអ្ត្ិែរមានិងអ្ែបរមា
រក្ទៅរត្ឹរ៣ទៅ៣.៥ដ្ង

• ទរៀែចំសនទសសន៍ទែៀវត្សនិងរបាក់្ែណំ្តច់រុខងារ
រែស់គនរបាលជាត្ិនិងទោធិនឲ្យមានសងគត្ិភាព
ទៅនឹងរែព័នធទែៀវត្សរន្រនតើរា ក្លរសុើវលិ

• ត្ំទ ើងរបាក់្ទែៀវត្សទោយប្ផ្អក្ទលើក្ទំណើ នទសដ្ឋក្ិចា
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សក្រមភាពចរបង
1. ែទងកើត្និងអ្នុវត្តរែព័នធរត្ួត្ពិនតិ្យនងិ

វាយត្ដរាគុណភាពដនក្លរផ្តល់ទសវាសា
ធារណៈ

2. ទធាើែចាុែបននភាពព័ត៌្មានទសវានិង ំរុញ
ក្លរែណតុ ុះែណ្តត ល

3. ប្ក្លរអនើត្ិវធិើនិងយនតក្លរដនក្លរផ្តល់
ទសវាតារវស័ិយអាទ្ិភាព(សរមាែ់
រែជាពលរដ្ឋ)

4. ប្ក្លរអរនើត្ិវធិើនិងនងិយនតក្លរដនក្លរ
ផ្តល់ទសវា(សរមាែ់រន្រនតើរា ក្លរសុើវលិ)

5. ប្ក្លរអនើត្ិវធិើនិងយនតក្លរដនក្លរផ្តល់
ទសវាសាធារណៈ(យនតក្លរោរំទ្)

6. ទរៀែចំនិងអ្នុវត្តយនតក្លរផ្តល់ព័ត៌្មាន
រត្ ែ់និងែណតឹ ងត្វា៉ា

7.  ំរុញក្លរផ្តល់ទសវាសាធារណៈតារ
រែព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា

សក្រមភាពចរបង
1. ទរៀែចំនិងោក់្ឲ្យអ្នុវត្តរក្ែខ័ណឌ គត្ិយុត្តដនក្លរ

ែណតុ ុះែណ្តត លរន្រនតើរា ក្លរសុើវលិ
2. ទរៀែចំអ្ងគរន្រនតើរា ក្លរសុើវលិនិងក្លរពិព៌ណនា

រុខត្ំប្ណង
3. អ្នុវត្តរែព័នធរគែ់រគងគុណផ្លនិងរែព័នធទលើក្

ទ្ឹក្ចិត្ត
4. ប្ក្លរអរចនាសរព័នធរគែ់រគងប្ែែែទ្ក្លរងារនិង

ក្លរអ្ភិវឌ្ឍសរត្ថភាពរែស់នាយក្ោឋ នឬអ្ងគ
ភាពធនធានរនុសស

5. ប្ក្លរអនើត្ិវធិើនិងដ្ំទណើ ក្លរដនក្លររគែ់រគង
ធនធានរនុសស

6. វភិាគរុខងារនិងរត្ួត្ពិនិត្យរែត្ែិត្តកិ្លរ
7. អ្ភិវឌ្ឍនិងពរងើក្ក្លរទរែើរបាស់នូវរែព័នធ

ព័ត៌្មានវទិ្ាសរមាែ់ក្លររគែ់រគងធនធាន
រនុសស

8. ក្លរែន្រជា ែទយនឌ័្រក្នុងវស័ិយរុខងារសាធារណៈ

សក្រមភាពចរបង
1. ទរៀែចំនិងអ្នុវត្តក្លរទែើក្ផ្តល់របាក់្

ទែៀវត្ស ូនរន្រនតើរា ក្លរតារធនាោរ
2. ទរៀែចំោក់្ែញ្ាូ លទែៀវត្សរន្រនតើជាែ់ក្ិចា

សនាទៅក្នុងរែព័នធររួ និងតារ
ធនាោរ

3. ទរៀែចំនិងប្ក្សររួលរែព័នធទែៀវត្សរូល
ោឋ នរបាក់្ែំណ្តច់រុខងារនិងរបាក់្
បែត្ថរភទផ្សងៗសរមាែ់រន្រនតើរា ក្លរសុើ
វលិ

4. ប្ក្សររួលសនទសសន៍ទែៀវត្សរូលោឋ ន
និងរបាក់្ែំណ្តច់រុខងារអ្ត្ែិរមានិង
អ្ែបរមារែស់នគរបាលជាត្ិនងិ
ទោធិនឲ្យរសែជារួយនងឹរន្រនតើរា ក្លរ
សុើវលិ

5. ទរៀែចំនិងអ្នុវត្តរែព័នធពាក្រណ៍ថ្វកិ្ល
សរមាែ់ែនទុក្ែុគគលិក្

ទោលែណំង ១
ទោលទៅ៥
យុទ្ធសាន្រសត២

ទោលែណំង២
ទោលទៅ៥
យុទ្ធសាន្រសត៥

ទោលែណំង៣
ទោលទៅ៥
យុទ្ធសាន្រសត៤

រម្មវិធីជាតិរំណែទព្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ
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ចដង្កាមសកមមភាេ វឌាឍៃភាេការង្រ

១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ
១.១ សរៀបចំបស្កើតនិ្ដាែឱ់្យអនុវតត 
ប្បពន័ធប្តួតពិនិតយនិ្វាយតម្ម្ៃគុណ
ភាព និ្ប្បេិទ្ធភាពម្នការផ្តល់សេវា
សាធារណៈ

• បានសរៀបចំដាែស់ចញនូវសេចែតីប្ា្អនុប្ែឹតយេតី ពីការវាយតម្ម្ៃនិ្ផ្តល់រង្វា ន់
អ្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ ឬស្នើម្

• អនុប្ែឹតយសនេះនឹ្ជំរុញចលនាកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈសៅតាម្
ប្ែេួ្សាា បន័ ប ុកនតនឹ្ប្តូវចាបស់ផ្តើម្ពីប្ែេួ្ សាា បន័អាទិ្ភាពចំនួន០២ គឺ
ប្ែេួ្អបរ់ ំ យុវជន និ្ែីឡា និ្ ប្ែេួ្េុខាភបិាល

• បានស្ាើទ្េសនែិចចេិែាសៅប្ពេះរាជាណាចប្ែម្ៃ និ្ប្បសទ្េឥណឌូ សនេីុ
ស ើម្បកីេា្យល់ និ្ ែប្េ្ប់ទ្ពិសសា្នេ៍តីពីការសរៀបចំនឹ្ ំសណើ រការការ
តាម្ដានប្តួតពិនិតយវាយតម្ម្ៃនិ្ផ្តល់រង្វា ន ់ល់អ្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈ
ស្នើម្

• បានសរៀបចំសេចែតីប្ា្ចាបេ់តីពីសេវាសាធារណៈក លនឹ្ប្តូវកាៃ យជាឯែ
សារសោលេប្ាបក់ារអនុវតតប្បពន័ធប្តួតពិនិតយនិ្វាយតម្ម្ៃការផ្តល់សេវាសា
ធារណៈ
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.២ ការស្ាើបចចុបបននែម្មែប្ម្្
ពត័ា៌ន សេវាសាធារណៈ ប្ពម្ទំ្
ជំរុញការបណតុ េះបណាត លនិ្
ផ្សពាផ្ាយអំពីសេវាសាធារណៈជា
ពិសេេតាម្ប្បពន័ធសអឡិចប្តូនិច

• បានប្បមូ្លនិ្ស្ាើបចចុបបននភាពជាបនតបនាា បទ់ំ្ សៅែនុ្ែប្ម្្ពត័ា៌នសេវា
សាធារណៈនិ្បានដាែប់ញ្ចូ លែនុ្ែម្មវ ិ្ ីការផ្តល់ពត័ា៌នសេវាសាធារណៈ
តាម្ទូ្រេ័ពាសាម តហ្ាូន(Public S ervice Mobile Application)

• ពត័ា៌នក លប្តូវបានស្ាើបចចុបបននភាព រមួ្ាន ពត័ា៌នអំពីេត្ដ់ាសេវាសា
ធារណៈ (តម្ម្ៃ រយៈសពល ម្នការទ្ទួ្លយែសេវា និ្ឯែសារតប្ម្ូវ ប្ពម្ទំ្
ម្ស្ោបាយម្នទំ្នាែទំ់្ន្និ្ផ្តល់ពត័ា៌នប្តឡប់ និ្បណតឹ ្តវា 

• បានបញ្ចបក់ារស្ាើបចចុបបននភាពជាប្បចាែំប្ម្្ពត័ា៌នសេវាសាធារណៈចសង្វក ម្
ទី្១ ទី្២ ទី្៤ ទី្៥ ទី្៦ និ្ទី្៧

• បានដាែឱ់្យ ំសណើ រការនិ្ផ្សពាផ្ាយែម្មវ ិ្ ីផ្តល់ពត័ា៌នសេវាសាធារណតាម្
រយៈទូ្រេ័ពាសាម តហ្ាូនសដាយានការេហ្ការជាម្យួប្ែេួ្ម្ប្បេណីយនិ៍្
ទូ្រគម្នាគម្ន៍ និ្ការោបំ្ទ្ ពីអ្គការតាៃ ភាពែម្ពុជា
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.២ ការស្ាើបចចុបបននែម្មែប្ម្្
ពត័ា៌ន សេវាសាធារណៈ ប្ពម្ទំ្
ជំរុញការបណតុ េះបណាត លនិ្
ផ្សពាផ្ាយអំពីសេវាសាធារណៈជា
ពិសេេតាម្ប្បពន័ធសអឡិចប្តូនិច

• បានស្ាើការពិនិតយសលខទូ្រេ័ពានិ្សគហ្ទំ្ពរ័របេ់ប្ែេួ្សាា បន័ក លានសៅ
ែនុ្ែប្ម្្ពត័ា៌នេតីពីសេវាសាធារណៈនិ្សេនើឱ្យានការ ំសណើ រម្ស្ោបាយ
ផ្តល់ពត័ា៌នសេវាសាធារណៈសនេះជាប្បចាំ

• ស្ាើបចចុបបននភាពែប្ម្្ពត័ា៌នសេវាសាធារណៈរបេ់ប្ែេួ្ការបរសទ្េ និ្
េហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិេរុបចំនួន ១០សេវា

• បញ្ចូ លែប្ម្្ពត័ា៌នសេវាសាធារណៈរបេ់ប្ែេួ្សទ្េចរណ៍ ប្ែេួ្ការ
បរសទ្េនិ្េហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ប្ែេួ្េុខាភបិាល និ្ប្ែេួ្សេ ឋ
ែិចចនិ្ហិ្រញ្ញ វតាុ េរុបចំនួន ៨៦ សេវាបកនាម្សទ្ៀតសៅែនុ្ែម្មវ ិ្ ីការផ្តល់
ពត័ា៌នសេវាសាធារណៈតាម្ទូ្រេ័ពាម្ សាម តហ្ាូន (Mobile App)



លទធផលការង្ហរដធៀបៃឹងចដង្ហោ ម្សរម្មភារ
9

ចដង្កាមសកមមភាេ វឌាឍៃភាេការង្រ

១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៣ កែលម្អនីតិវ ិ្ ី និ្យនតការ
ែនុ្ការផ្តល់សេវាសាធារណៈេំខា
ន់ៗ ក លាែព់ន័ធផ្ទា ល់នឹ្ជីវភាព
រេ់សៅរបេ់ ប្បជាពលរ ឋ

ស ើម្បជីំរុញការកែលម្អនីតិវ ិ្ ីនិ្ពប្្ីការអនុវតតយនតការានប្បេិទ្ធភាព
ែនុ្ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ េែម្មភាពេំខានច់ំនួន ០៣ ប្តូវបានអនុវតត៖

- េែម្មភាពទ្ី១- បានការសរៀបចំេិកាា សាលាផ្សពាផ្ាយអំពីទ្េសនទន
ម្នការកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈក លប្តូវបានអនុវតតជាបនតបនាា ប់
ទំ្ ែនុ្ប្ែបខណ័ឌ ម្នេហ្ប្បតិបតតិការជាម្យួម្ គូអភវិឌ្ឍ (្នាោរពិភព
សលាែ) និ្ប្ែបខណឌ ម្នៃវកិាជាតិ។

- េែម្មភាពទ្ី២- បានសរៀបចំសេចែតីប្ា្ចាបេ់តីពីសេវាសាធារណៈ
ក លនឹ្កាៃ យជាឧបែរណ៍គតិយុតតិេប្ាបក់ែលម្អនីតិវ ិ្ ីម្នការផ្តល់សេ
វាសាធារណៈ និ្ជំរញុសលើែទ្ឹែចិតតការអនុវតតគំនិតផ្តួចសផ្តើម្ៃមីៗែនុ្ការផ្ត
ល់សេវាសាធារណៈប្បែបសដាយប្បេិទ្ធភាពនិ្ប្បេិទ្ធផ្ល
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៣ កែលម្អនីតិវ ិ្ ី និ្យនតការ
ែនុ្ការផ្តល់សេវាសាធារណៈេំ
ខាន់ៗ ក លាែព់ន័ធផ្ទា ល់នឹ្
ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ ប្បជាពលរ ឋ

- េែម្មភាពទ្ី៣- បានការចុេះប្តួតពិនិតយ និ្ផ្តល់អនុសាេនក៍ែលម្អនីតិ
វ ិ្ ីនិ្ការអនុវតតការកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈក លប េះាល់
ផ្ទា ល់នឹ្ជីវភាពប្បជាពលរ ឋ

- ប្ែេួ្ សាា បន័ និ្អ្គភាពផ្តល់សេវាសៅថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ
ប្តូវបានចុេះប្តួតពិនិតយ  ូចជា (១)អ្គភាពចំណុេះទ្ីេតីការប្ែេួ្
ាណិជជែម្ម និ្ម្នាីរាណិជជែម្ម រាជធានីភនសំពញ សកាេះែុ្ ែំព្ច់ាម្
និ្បាត ់ំប្ (២)ប្ែេួ្យុតតិ្ម្៌ (៣)ប្ែេួ្សាធារណការនិ្ ឹែ
ជញ្ជូ ន (៤)ប្ែេួ្េុខាភបិាល និ្(៥)ប្ែេួ្សរៀបចំក ន ីនគរូបនីយ
ែម្មនិ្េំណ្់
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ចដង្កាមសកមមភាេ វឌាឍៃភាេការង្រ

១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៤ ស្ាើការវភិាគមុ្ខង្វរនិ្រហូំ្រ
ការង្វរ េប្ាបស់េវាសាធារណៈ
ក លានផ្ល ប េះាល់សដាយផ្ទា ល់
 ល់ជីវភាពរេ់សៅប្បចាមំ្ៃៃរបេ់
ម្ន្រនតីរាជការេីុវលិ

• បានកែលម្អនីតិវ ិ្ ីម្នការសបើែផ្តល់ប្បាែស់បៀវតសជូនម្ន្រនតីរាជការតាម្ប្បពន័ធ
្នាោរ សដាយទ្ទួ្លបានសបៀវតសសៅែនុ្េបាត ហ៍្ទី្០៤ ម្នកខ

• បានកែលម្អនូវនីតិវ ិ្ ីម្នការដាែម់្ន្រនតីរាជការេីុវលិឱ្យចូលនិវតតនស៍ហ្ើយប្បាែ់
ឧបតាម្ភរបេ់ម្ន្រនតីក លចូលនិវតតន៍

• រាជរដាឋ ភបិាលបានដាែស់ចញនូវសោលនសោបាយធានារា បរ់្េុខាភបិាល
ជូនម្ន្រនតីរាជការ

• បានសរៀបចំការសបើែផ្តល់ប្បាែស់បេែែម្ម ល់ម្ន្រនតីរាជការតាម្ប្បពន័ធ្ នាោរ
និ្សបើែផ្តល់ឱ្យ បានទនស់ពលសវលាស ើម្បោីបំ្ទ្ ល់ការបំសពញសបេែែម្ម

• សរៀបចំការបស្កើតនិ្ដាែឲ់្យអនុវតតយនតការប្ចែសចញចូលកតម្យួសៅប្ែេួ្
មុ្ខង្វរសាធារណៈ តាម្រយៈប្បពន័ធ Filling Tracking S ystem ស ើម្បី
េប្មួ្ល ល់ការង្វរម្នការប្គបប់្គ្ចរនតឯែសារេតីពីការប្គបប់្គ្ម្ន្រនតីរាជការ
េីុវលិ
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ចដង្កាមសកមមភាេ វឌាឍៃភាេការង្រ

១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៥ កែលម្អនីតិវ ិ្ ី និ្យនតការែនុ្
ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ក ល
អនុវតតសដាយសាា បន័ានេម្តាែិចច 
ឬ សាា បន័ទ្ទួ្លេម្តាែិចច តាម្រយៈ
យនតការសផ្ស្ៗ  ូចជា ទី្ភាន ែង់្វរ
ប្បតិបតតិការពិសេេ ប្ចែសចញចូល
កតម្យួ ប្គឹេះសាា នសាធា រណៈេហ្
ប្ោេសាធារណៈ

• ប្ែេួ្ម្ហាម្ផ្ាបានដាែឲ់្យអនុវតតយនតការ ប្ចែសចញចូលកតម្យួ ប្តូវបាន
ពប្្ីែការអនុវតត ល់ចំនួន៥២ ការោិល័យ សៅប្គបប់្ែុ្ ខណឌ និ្ បណាត
ប្េុែម្យួចំនួន

• ប្ែេួ្េុខាភបិាលបានដាែឱ់្យអនុវតតនូវយនតការទី្ភាន ែង់្វរប្បតិបតតិការ
ពិសេេ សៅសខតតសោលសៅចំនួន១៦ រមួ្ ាន៖ សខតតតាកែវ ម្ប្ពកវ្ ែំព្ច់ាម្
រតនគិរ ី ម្ណឌ លគិរ ី សេៀម្រាប ឧតតរានជយ័ ប្ពេះវហិារ សកាេះែុ្ េាឹ្កប្ត្
សា្ិសាត់ បាត ំ់ប្ បនាា យានជយ័ ប្ែសចេះ ែំពត ែំព្់្ ំ បានចំនួន ៤០
ែនុ្សនាេះរមួ្ាន៖

- ម្នាីរសពទ្យបក្អែសខតត ចំនួន១៤
- ការោិល័យេុខាភបិាលប្េុែ ចំនួន ២៦
- ម្នាីរសពទ្យបក្អែប្េុែ ចំនួន ២០
- ម្ណឌ លេុខភាព ចំនួន ៣៥៤
- ប ុេតិ៍េុខភាព ចំនួន ៧៩
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៥ កែលម្អនីតិវ ិ្ ី និ្យនតការ
ែនុ្ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ 
ក លអនុវតតសដាយសាា បន័ាន
េម្តាែិចច ឬ សាា បន័ទ្ទ្ួលេម្តា
ែិចច តាម្រយៈយនតការសផ្ស្ៗ  ូច
ជាទ្ីភាន ែង់្វរប្បតិបតតិការពិសេេ 
ប្ចែសចញចូលកតម្យួ ប្គឹេះសាា ន
សាធារណៈេហ្ប្ោេសាធារណៈ

• ប្ែេួ្ការង្វរនិ្បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ បានដាែឱ់្យអនុវតតយនតការទ្ី
ភាន ែង់្វរប្បតិបតតិការពិសេេ តាម្រយៈ ការអនុវតតនូវទី្ភាន ែង់្វរជាតិមុ្ខ
របបនិ្ការង្វរក លានម្ជឈម្ណឌ លការង្វរសៅទ្ីតាំ្ សៅ៖ រាជធានី
ភនសំពញ សខតតបាត ់ំប្ សេៀម្រាប ែំពត សាា យសរៀ្ និ្តាកែវ

• បាននិ្ែំពុ្ប្បមូ្លទិ្នននយ័េតីពីនីតិវ ិ្ ីម្នការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
របេ់ប្ែេួ្ សាា បន័ចំនួន ០៧ (ប្ែេួ្យុតតិ្ម្៌ ប្ែេួ្សរៀបចំក ន ី
នគរូបនីយែម្មនិ្េំណ្់ ប្ែុម្ប្បឹែាអភវិឌ្ឍែម្ពុជា ប្ែេួ្សាធារណ
ការនិ្ ឹែជញ្ជូ ន ប្ែេួ្ាណិជជែម្ម ប្ែេួ្វបប្ម្ន៌ិ្វចិិប្តេិលបៈ
និ្ការោិល័យប្ចែសចញចូលម្នប្ែុ្ ប្េុែ ខណឌ ) ស ើម្បេិីែា និ្
ផ្តល់សោបល់កែលម្អស ើម្បបីស្កើនគុណភាពម្នការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៦ សរៀបចំដាែឱ់្យ ំសណើ រការនូវ
យនតការផ្តល់ពត័ា៌នប្តឡប ់និ្ ប
ណតឹ ្តវា របេ់អនែសប្បើប្បាេ់ សេវា

• បានសរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លចំនួន០៦  ល់ប្ែេួ្សាា បន័ និ្អ្គភាពផ្តល់
សេវាថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ េំសៅពប្្ឹ្ការអនុវតតយនតការទ្ទួ្ល និ្សដាេះប្សាយ
ពត័ា៌នប្តឡបនិ់្បណតឹ ្តវា របេ់អនែសប្បើប្បាេ់សេវា (វគគបណតុ េះបណាត ល
ចំនួន០៤ ល់ប្ែេួ្វបប្ម្និ៌្វចិិប្តេិលបៈ ប្ែេួ្ពត័ា៌ន ប្ែេួ្បរសិាា ន
និ្ចំនួន០២សផ្ស្សទ្ៀតប្តូវបានអនុវតតសដាយានការោបំ្ទ្ហិ្រញ្ញបបទនពី
្នាោរពិភពសលាែេប្ាបអ់នតរប្ែេួ្)

• ការពិនិតយសលើយនតការទ្ទួ្លពត័ា៌នប្តឡប់ និ្បណតឹ ្តវា របេ់ប្ែេួ្សាា បន័
ប្គបស់លខទូ្រេ័ពា និ្សគហ្ទំ្ពរ័របេ់អ្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈ ប្តូវបាន
ប្តួតពិនិតយនិ្បញ្ជជ ែអំ់ពីការ ំសណើ រ និ្បានរែស ើញនូវភាពអេែម្មម្យួ
ចំនួន ូចជា ការម្និ ំសណើ រការ ការម្និស្ៃើយតប និ្ការស្ៃើយសដាយម្និសប្បើ
អែបបែិរោិជាអនែផ្តល់សេវា
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៦ សរៀបចំដាែឱ់្យ ំសណើ រការនូវ
យនតការផ្តល់ពត័ា៌នប្តឡប ់និ្
បណតឹ ្តវា របេ់អនែសប្បើប្បាេ់
សេវា

បានជំរញុប្ែេួ្ សាា បន័ចំនួន ២០ ឱ្យសរៀបចំ ំសណើ រការយនតការម្នការផ្តល់
ពត័ា៌នប្តឡបនិ់្បណតឹ ្តវា ែនុ្សនាេះរមួ្ាន៖
1. ប្ែេួ្សរៀបចំក ន ីនគរូបនីយែម្ម និ្េំណ្ ់ 
2. ប្ែេួ្វបប្ម្ ៌និ្វចិិប្តេិលបៈ
3. ប្ែេួ្ាណិជជែម្ម
4. ប្ែេួ្សាធារណៈការនិ្ ឹែជញ្ជូ ន
5. ប្ែេួ្បរសិាា ន
6. ប្ែេួ្្នធានទ្ឹែ និ្ឧតុនិយម្
7. ប្ែុម្ប្បឹែាអភវិឌ្ឍែម្ពុជា
8. ប្ែេួ្ឧេាហ្ែម្ម និ្េិបបែម្ម
9. ប្ែេួ្យុតតិ្ម្៌
10. អាជាា ្រអបសរា



លទធផលការង្ហរដធៀបៃឹងចដង្ហោ ម្សរម្មភារ
16

ចដង្កាមសកមមភាេ វឌាឍៃភាេការង្រ

១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៦ សរៀបចំដាែឱ់្យ ំសណើ រការនូវ
យនតការផ្តល់ពត័ា៌នប្តឡប ់និ្
បណតឹ ្តវា របេ់អនែសប្បើប្បាេ់
សេវា

បានជំរញុប្ែេួ្ សាា បន័ចំនួន ២០ ឱ្យសរៀបចំ ំសណើ រការយនតការម្នការផ្តល់
ពត័ា៌នប្តឡបនិ់្បណតឹ ្តវា ែនុ្សនាេះរមួ្ាន៖
11. ប្ែេួ្អបរ់ ំយុវជន និ្ែីឡា
12. រ ឋសលខា្ិការដាឋ នអាកាេចរេីុវលិ
13. ប្ែេួ្ពត័ា៌ន 
14. ប្ែេួ្េ្គម្ែិចច អតីតយុទ្ធជន និ្យុវនីតិេម្បទ
15. ប្ែេួ្ការារជាតិ
16. រដាឋ ែរទ្ឹែេាយត័ប្ែុ្ភនសំពញ
17. ប្ែេួ្ការង្វរ និ្បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
18. ប្ែេួ្ករ   និ្ថ្នម្ពល 
19. ប្ែេួ្សេ ឋែិចច និ្ហិ្រញ្ញ វតាុ
20. ប្ែេួ្េុខាភបិាល 
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៧ េិែា និ្ជំរុញការផ្តល់សេវា
សាធារណៈតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោ

• សលខា្ិការដាឋ ន គ ែ រ បានបន្រញ្ជជ ប ទ្េសនទននិ្ការសលើែទឹ្ែចិតត ល់
ប្ែេួ្ សាា បន័ ែនុ្ការអនុវតតការផ្តល់សេវាសាធារណៈតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌ន
វទិ្ោ តាម្រយៈ ការស្ាើបទ្បង្វា ញសៅែនុ្ការបណតុ េះបណាត លនិ្េិកាា សាលា
េតីពីសេវាសាធារណៈ

• សលខា្ិការដាឋ ន គ ែ រ បានចុេះអនុេារណៈេតីពីការសោគយល់ោន ជាម្យួ
អ្គការតាៃ ភាពែម្ពុជាស ើម្បសីរៀបចំនិ្ដាែឱ់្យ ំសណើ រការប្ចែទា រសអឡិចប្តូ
និចផ្តល់ពត័ា៌នសេវាសាធារណៈ (Public S ervice Gateway)

• ប្ែេួ្សាា បន័ចំនួន ០៩ ក លបានផ្តល់សេវាតាម្ online ែនុ្សនាេះរមួ្ាន៖ 
(១)ប្ែេួ្ាណិជជែម្ម (២)ប្ែេួ្សទ្េចរណ៍ (៣)ប្ែេួ្កផ្នការ (៤)
ប្ែេួ្អបរ់យុំវជននិ្ែីឡា (៥)ប្ែេួ្ម្ប្បេណីយនិ៍្ទូ្រគម្នាគម្ន ៍ (៦)
ប្ែេួ្សាធារណការ និ្ ឹែជញ្ជូ ន (៧)ប្ែេួ្វបប្ម្និ៌្វចិិប្តេិលបៈ (៨)
ប្ែេួ្េុខាភបិាល (៩)ប្ែេួ្យុតតិ្ម្៌
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១.ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ

១.៧ េិែា និ្ជំរញុការផ្តល់សេ
វាសាធារណៈតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌ន
វទិ្ោ

បាន និ្ែំពុ្សរៀបចំដាែឱ់្យ ំសណើ រប្ចែទា សអឡិចប្តូនិែផ្តល់សេវាសាធារណៈ 
សដាយចាបស់ផ្តើម្ពីប្ែេួ្ សាា បន័ចំនួន ០៧៖
1. ប្ែេួ្យុតតិ្ម្ ៌
2. ប្ែេួ្សរៀបចំក ន ី នគរបូនីយែម្មនិ្េំណ្ ់
3. ប្ែុម្ប្បឹែាអភវិឌ្ឍែម្ពុជា 
4. ប្ែេួ្សាធារណការ និ្ ឹែជញ្ជូ ន 
5. ប្ែេួ្ាណិជជែម្ម 
6. ប្ែេួ្វបប្ម្ ៌និ្វចិិប្តេិលបៈ និ្
7. ការោិល័យប្ចែសចញចូលម្នប្ែុ្ ប្េុែ ខណឌ ) សដាយានេហ្ការពី

ប្ែេួ្ ម្ប្បេណីយន៍ិ្ទូ្រគម្នាគម្ន ៍និ្ការោបំ្ទ្ពីអ្គការតាៃ ភាព
ែម្ពុជា
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.១ សរៀបចំ និ្ដាែឱ់្យអនុវតតប្ែប
ខណឌ គតិយុតតម្នការបណតុ េះបណាត ល
ជាកាតពាែិចចេប្ាបម់្ន្រនតីរាជការ
េីុវលិនិ្កែលម្អែម្មវ ិ្ ីបណតុ េះ
បណាត ល និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធាន
ម្នុេសសៅតាម្ប្ែេួ្ សាា បន័
ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ

បានេហ្ការជាម្យួវទិ្ោសាា នបណតុ េះបណាត លម្ន្រនតីសាធារណៈម្នប្បសទ្េ
េិ ា្បុរ ីនិ្មូ្លនិ្ិអនតរជាតិ (Temasek Foundation) រមួ្ានៈ
• បានសរៀបចំេននិេិទ្ធម្នភាពជាអនែ ឹែនាេំតីពី “ការ ឹែនាជំាយុទ្ធសាន្រេត

ការអភវិឌ្ឍម្ូល្នម្នុេស និ្ការប្បសម្ើលសម្ើលសៅម្ៃៃអនាគត” ក ល
ានេិកាា កាម្េរុបចំនួន ២៥០នាែ ់ែប្ម្តិថ្នន ែអ់នុរ ឋសលខា្ិការ អគគ
សលខា្ិការ អគគនាយែ អោគ ្ិការ និ្អភបិាលសខតត

• បានសរៀបចំេិកាា សាលាចំនួន០២េប្ាបម់្ន្រនតីរាជការជានខ់ពេ់េតីពី “ការ
ផ្តល់សេវាសាធារណៈលអប្បសេើរ និ្ការប្គបប់្គ្ការផ្ទៃ េ់បតូរ” ក ល
ានេិកាា កាម្េរុបចំនួន ៩៩នាែ ់(ថ្នន ែអ់នុរ ឋសលខា្ិការ អគគ
សលខា្ិការ អគគនាយែ អោគ ្ិការ និ្អភបិាលសខតត) ែនុ្សនាេះ ន្រេតី១៧
របូ និ្អភបិាលរាជធានីសខតតេរុបចំនួន១៩រូប
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.២ សរៀបចំអ្គម្ន្រនតីរាជការេីុវលិ
ម្ុខតំកណ្និ្ការពិពណ៌័នាម្ុខ
តំកណ្ែនុ្ម្ុខង្វរសាធារណៈ

• បានសរៀបចំដាែស់ចញនូវសេចែតីប្ា្ប្ពេះរាជប្ែឹតយេតីពីអ្គវជិាជ ជីវៈ(អ្គរ ឋ
បាល) 

• បានសរៀចំេិកាា សាលាេតីពី “ការសរៀបចំច្ប្ែ្ការពិពណ៌នាម្ុខតំកណ្”
ក លានេាភាពចូលរមួ្ ជាម្ន្រនតីរាជការប្គបប់្ែេួ្ សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ 
េរបុ ចំនួន១៣០របូ ន្រេតី២០របូ ស ើម្បពីសនៃឿនការសរៀបចំការពិពណ៌នាម្ុខ
តំកណ្ែនុ្រចនាេម្ពន័ធប្គបប់្គ្តាម្ប្ែេួ្ សាា បន័ ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែ់
សប្កាម្ជាតិឱ្យបានបញ្ចបទ់នស់ពលសវលាក លបានែំណត់

• បានសរៀបចំែំណតនូ់វចំនួនម្ុខតំកណ្េំខាន់ៗ េប្ាបម់្ន្រនតីរាជការេីុ
វលិ និ្ការពិពណ៌នាម្ុខតំកណ្របេ់ប្ែេួ្សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.២ សរៀបចំអ្គម្ន្រនតីរាជការេីុវលិ
មុ្ខតំកណ្និ្ការពិពណ៌័នាមុ្ខ
តំកណ្ែនុ្មុ្ខង្វរសាធារណៈ

ប្ែេួ្សាា បន័ចំនួន១១ ក លបានបញ្ចបក់ារសរៀបចំការពិពណ៌នាមុ្ខតំកណ្
ប្គបប់្គ្ រមួ្ាន៖ 
• ប្ែេួ្អបរ់ ំយុវជន និ្ែីឡា ានចំនួន ៦៦៦ 
• ប្ែេួ្ឧេាហ្ែម្ម និ្េិបបែម្ម ានចំនួន ២៧០ 
• ប្ែេួ្វបប្ម្និ៌្វចិិប្តេិលបៈ ានចំនួន ៣២៨ 
• រ ឋសលខា្ិការដាឋ នអាកាេចរេីុវលិ ានចំនួន ២១០ 
• ប្ែេួ្ែិចចការនារ ី ានចំនួន ១៤៨ 
• ប្ែេួ្្នធានទឹ្ែនិ្ឧតុនិយម្ ានចំនួន ២១២  
• ប្ែេួ្ាណិជជែម្ម ានចំនួន ២៦២ 
• ប្ែេួ្្ម្មការនិ្សាេនា ានចំនួន ២៣២ 
• ប្ែេួ្អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្ ានចំនួន ១៤៤ 
• ទី្េតីការគណៈរ ឋម្ន្រនតី ានចំនួន ៩៣ 
• ប្ែេួ្បរសិាា ន ានចំនួន ៤៤០ 
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៣ ការសរៀបចំ និ្ដាែឲ់្យអនុវតត
នូវប្បពន័ធប្គបប់្គ្គុណផ្លនិ្
ប្បពន័ធសលើែទ្ឹែ ចិតតសៅតាម្ប្ែេួ្
សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្
ជាតិ

• បានសរៀបចំនិ្ដាែស់ចញនូវឯែសារសោលការណ៍កណនាេំតីពីប្បពន័ធ
ប្គបប់្គ្គុណផ្ល

• សលខា្ិការដាឋ ន គ ែ រ និ្សលខា្ិការដាឋ នម្នគណៈែាម ្ិការជាតិ
េប្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាម្កបបប្បជា្ិបសតយយថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ បានឯែភាព
និ្សប្ោ្ដាែឲ់្យអនុវតតសាែលប្នូវប្បពន័ធប្គបប់្គ្គុណផ្លសៅ
ការោិល័យប្ចែសចញចូលកតម្យួសៅ ប្េុែ សា្ឬេសី និ្ប្ែុ្បាត់
 ំប្ សខតតបាត ់ំប្  ម្ុននឹ្បនតសៅអនុវតតសៅសខតតសេៀម្រាប និ្សខតត 
ែណាត ល
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៣ ការសរៀបចំ និ្ដាែឲ់្យអនុវតត
នូវប្បពន័ធប្គបប់្គ្គុណផ្លនិ្
ប្បពន័ធសលើែទ្ឹែ ចិតតសៅតាម្ប្ែេួ្
សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្
ជាតិ

• បានសរៀបចំេិកាា សាលាអាសា៊ា នេតីពី“សវទ្ិកាែសា្េម្តាភាពម្ុខង្វរ
សាធារណៈអាសា៊ា ន និ្ប្បពន័ធប្គបប់្គ្គុណផ្ល” សដាយានែិចចេហ្
ប្បតិបតតិការរវា្ប្ែេួ្ម្ុខង្វរសាធារណៈ និ្ទ្ីភាន ែង់្វរជាតិម្ុខង្វរសា
ធារណៈម្នប្បសទ្េឥណឌូ សនេីុ ស ើម្បកីចែរកំលែ និ្ទ្ទ្ួលយែនូវបទ្
ពិសសា្នល៍អៗ ម្នការអនុវតតប្បពន័ធប្គបប់្គ្គុណផ្លរបេ់បណាត ល
ប្បសទ្េែនុ្តំបនអ់ាសា៊ា ន

• បានសរៀបចំដាែស់ចញនូវសេចែតីប្ា្ចុ្សប្កាយអនុប្ែឹតយេតីពីការដាែឱ់្យ
អនុវតតប្បពន័ធប្គបប់្គ្គុណផ្លែនុ្វេ័ិយរ ឋបាលសាធារណៈែម្ពុជា
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៤ កែលម្ពរចនាេម្ពន័ធប្គបប់្គ្
កបបបទ្ការង្វរ និ្ការអភវិឌ្ឍ
េម្តាភាពរបេ់នាយែដាឋ ន ឬអ្គ
ភាព្នធានម្នុេសសៅតាម្ប្ែេួ្
សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្
ជាតិ

បានស ា្ើការេិែាអំពីមុ្ខង្វរ រចនាេម្ពន័ធ និ្នីតិវ ិ្ ី បំសពញការង្វររបេ់អ គ្
ភាព្នធានម្នុេសសៅសខតតចំនួន០៥ ជាសោលសៅម្នការេិែា រមួ្ាន៖ 
• សខតតែំព្់្ ំ (ប្ែុ្េាឹ្កេន ប្េុែែំព្ស់ាា យ និ្ប្េុែប្បាសាទ្េំបូរ) 
• សខតតបាត ំ់ប្(ប្ែុ្បាត ំ់ប្ ប្េុែឯែភន ំប្េុែភនបំ្ពឹែ) 
• សខតត សកាេះែុ្ (ប្ែុ្សខម្រភូម្និា ប្េុែម្ណឌ លេីា ប្េុែកប្េអំបិល)
• សខតតម្ណឌ លគិរ ី(ប្ែុ្កេនម្សនារម្យ ប្េុែសកាេះកញែ ប្េុែសពប្ជាដា) 
• សខតតែណាត ល (ប្ែុ្តាសមម  ប្េុែសគៀនសាា យ ប្េុែសលើែក ែ)
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៥ កែលម្អនីតិវ ិ្ ី និ្កបបបទ្ម្នការ
ប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសសៅថ្នន ែជ់ាតិ
និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ

បានសរៀបចំ និ្ដាែស់ចញនូវលិខិតបទ្ដាឋ នគតិយុតតែនុ្ការកែលម្អនីតិវ ិ្ ីម្នការ
ប្គបប់្គ្្នធានម្នុេស ែនុ្សនាេះរមួ្ាន៖
ប្ពេះរាជប្ែឹតយ
• សោលការណ៍រមួ្ម្នការសរៀបចំមុ្ខង្វរសាធារណៈរបេ់រ ឋ
• ការបស្តើរបបេនតិេុខេ្គម្កផ្នែហានិភយ័ការង្វរេប្ាបស់ាធារណៈ និ្កផ្នែ

កៃទេុំខភាពេប្ាបម់្ន្រនតីសាធារណៈ អតីតម្ន្រនតីរាជការនិ្អតីតយុទ្ធជន
• បានសរៀបចំដាែស់ចញនូវសេចែតីប្ា្ប្ពេះរាជប្ែឹតយេតីពីសោលការណ៍រមួ្ ម្នការ

ប្គបប់្គ្្នធាម្នុេសែនុ្រ ឋបាលសាធារណៈ
អនុប្ែឹតយ
• លែានតិែៈសដាយកឡែេប្ាបបុ់គគលិែរ ឋបាលថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ
• ការប្គបប់្គ្វតតានម្ន្រនតីរាជការេីុវលិនិ្ម្ន្រនតីជាបែិ់ចចេនោ
• ការប្គបប់្គ្ និ្ការសប្បើប្បាេ់ម្ន្រនតីជាបែិ់ចចេនោ
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៥ កែលម្អនីតិវ ិ្ ី និ្កបបបទ្ម្ន
ការប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសសៅ
ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ

អនុប្ែឹតយ
• ការែំណតរ់ចនាេម្ពន័ធប្គបប់្គ្និ្មុ្ខតំកណ្ែនុ្រចនាេម្ពន័ធប្គបប់្គ្ 

ម្នប្ែេួ្សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ
• ការសលើែកល្លែាខណឌ អាយុ និ្ការែំណតអ់ាយុសបែាជនចូលរមួ្ប្បឡ្

ប្បកជ្សប្ជើេសរ ើេចូលែនុ្ប្ែបខណឌ ម្ន្រនតីរាជការេីុវលិ
• ការស្ាើប្បតិភូែម្មេិទ្ធិសៅឱ្យគណៈអភបិាលរាជធានី សខតត ប្ែុ្ ប្េុែែនុ្

ការប្គបប់្គ្បុគគលិែបំសពញការង្វរសៅថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ
សារាចរ
• សារាចរេតីពីវធិានការេប្ាបក់ារប្គបប់្គ្ម្ន្រនតីរាជការេីុវលិ សោ្ិន 

នគរបាលជាតិ ម្ន្រនតីជាបែ់ិចចេនោ និ្បុគគលិែអកណត ត
• សាលាចរេតីពីការកែេប្ម្ួលនីតិវ ិ្ ីម្នការដាែម់្ន្រនតីរាជការេីុវលិឱ្យចូល

និវតតន៍
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៥ កែលម្អនីតិវ ិ្ ី និ្កបបបទ្ម្ន
ការប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសសៅ
ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ

សេចែតីកណនាំ
• សោលការណ៍ កបបបទ្ និ្នីតិវ ិ្ ីម្នការប្គបប់្គ្បុគគលិែរ ឋបាលថ្នន ែ់

សប្កាម្ជាតិ
• សោលការណ៍ និ្នីតិវ ិ្ ីម្នការកត្តាំ្  និ្កាបញ្ចបម់្ុខតំកណ្ប្គប ់

ប្គ្របេ់ម្ន្រនតីរាជការេីុវលិម្នម្នាីរ អ្គភាព និ្ការោិល័យជំនាញ 
នានាម្នប្ែេួ្ក លបំសពញការង្វរសៅថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៦ ស្ាើការវភិាគម្ុខង្វរ និ្ប្តួត
ពិនិតយប្បតិបតតិការសឡើ្វញិសៅតាម្
ប្ែេួ្សាា បន័ ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែ់
សប្កាម្ជាតិ

• បានចុេះប្តួតពិនិតយសម្ើលសលើការសប្បើប្បាេ់ម្ន្រនតីរាជការេីុវលិប្ែេួ្អបរ់ ំ
យុវជន និ្ែីឡា និ្ប្ែេួ្បរសិាា ន (២០១៥-២០១៦)

• កាលពីកខសម្សាឆ្ន ២ំ០១៧ បានចុេះប្តួតពិនិតយសម្ើលសលើការសប្បើប្បាេ់
ម្ន្រនតីរាជការេីុវលិ និ្ម្ន្រនតីជាបែ់ិចចេនោម្នប្ែេួ្េុខាភបិាល ក ល
ានម្ន្រនតីរាជការេរបុចំនួន ២៥.៨៦២នាែ ់និ្បានែំពុ្សរៀបចំែសា្
ប្បពន័ធប្គបប់្គ្ទ្ិនននយ័ម្ន្រនតីរាជការតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោជូនប្ែេួ្
េុខាភបិាល

• ទ្ិនននយ័ក លប្បម្ូលបានពីការចុេះប្តួតពិនិតយសម្ើលសលើការសប្បើប្បាេ់ម្ន្រនតី
សនេះ នឹ្ស ា្ើការប្តួតពិនិតយវភិាគសឡើ្វញិ មុ្ននឹ្ឈានសៅ ល់ការដាែ់
ឱ្យសប្បើប្បាេ់ទ្ិនននយ័សនេះជាផ្ៃូវការសៅែនុ្ប្បពន័ធប្គបប់្គ្្នធានម្នុេស
តាម្ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោ
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៧ អភវិឌ្ឍ និ្ពប្្ីការសប្បើ
ប្បាេ់ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោេប្ាប់
ការប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសសៅ
តាម្ប្ែេួ្សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្
ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ

• បានេហ្ការជាម្យួប្ែេួ្ម្ប្បេណីយ ៍និ្ទូ្រគម្នាគម្នែ៍នុ្ការបស្កើត
ប្បពន័ធប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោ (HRMIS ) េប្ាប់
ប្ែេួ្េុខាភបិាល សដាយកផ្អែសៅសលើទិ្នននយ័ម្នការសប្បើប្បាេ់ម្ន្រនតីរាជការ 
និ្ម្ន្រនតីជាបែិ់ចចេនោ ក លប្ែេួ្មុ្ខង្វរសាធារណៈ បានចុេះប្តួតពិនិតយ
កាលពីកខសម្សា ឆ្ន ២ំ០១៧ ជាមូ្លដាឋ ន

• ស្ាើវមិ្ជឍការប្បពន័ធប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោ (HRMIS )
 ល់ប្ែេួ្សាា បន័ សដាយចាបស់ផ្តើម្អនុវតតសាែលប្ េប្ាបក់ារប្គបប់្គ្
ទិ្នននយ័ម្ន្រនតីរាជការ និ្ម្ន្រនតីជាបែិ់ចចេនោែនុ្ប្ែបខណឌ ប្ែេួ្េុខាភបិាល 

• ប្ែេួ្េុខាភបិាលានេិទ្ធិប្គបប់្គ្ សប្បើប្បាេ់បញ្ចូ លទិ្នននយ័ ស្ាើបចចុបបនន
ភាពនិ្ផ្លិតតារា្សបៀវតសសដាយខៃួនឯ្សប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ និ្អនុម្ត័ពី
ប្ែេួ្មុ្ខង្វរសាធារណៈ សដាយានជំនួយបសចចែសទ្េពី ប្ែេួ្
ម្ប្បេណីយនិ៍្ទូ្រគម្នាគម្ន៍
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២.ការប្គបប់្គ្ និ្ការអភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

២.៨ បសន្រញ្ជ ៀបសយនឌ្រ័ែនុ្វេ័ិ
យម្ុខង្វរសាធារណៈ

• ចំនួនន្រេតីក លជាម្ន្រនតីរាជការេីុវលិសៅតាម្ប្ែេួ្សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្
សប្កាម្ជាតិ ានចំនួន ៤១% (សេមើនឹ្ចំនួន ៨៦,៧៦៨ នាែ)់

• ចំនួនន្រេតីក លជាម្ន្រនតីរាជការេីុវលិ ានម្ុខតំកណ្ចាបព់ីថ្នន ែ់
ការោិល័យតាម្ប្ែុ្/ប្េុែ/ខណឌ រហូ្ត ល់ថ្នន ែអ់គគនាយែានចំនួន 
២៤% (សេមើនឹ្ ៧,០៤៥នាែ)់
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ក្លរដំ្ទ ើងត្ដរាសនទសសន៍ទែៀវត្សរូលោឋ ន 
ឆាន  ំ

ែរោិយ 
២ ១៣ ២ ១៤ ២ ១៥ ២ ១  ២ ១  ២ ១  

សនទសសន៍ ១.៥២  ១.៥២  ១.៥២  ១.    ១.    ២១៣  
 

ក្ររិត្សនទសសនទ៍ែៀវត្សថ្មើរែសរ់ន្រនតើរា ក្លរសុើវលិ 

ព្ប
ដ 
ទ

 
ព្រ
ប

 ែ
   ននតរសក័្តិទ្ើ៣  ននតរសក័្តិទ្ើ២  ននតរសក័្តិទ្ើ១ 

៤ ៣ ២ ១ ៤ ៣ ២ ១   ៥ ៤ ៣ ២ ១ 

រ ៣៤៥ ៣៥៤ ៣ ៤ ៣   ៣ ៤ ៤១  ៤២  ៤៤៣ ៥ ១ ៤   ៤   ៥១៣ ៥៣១ ៥៥  

  ៣   ៣   ៣១  ៣៣១ ៣៤៤ ៣៥  ៣   ៣   ៣ ៣ ៤   ៤២១ ៤៣  ៤៥៣ ៤   

   
១          ៥ ៤ ៣ ២ ១ 
២ ៥ ២ ៤ ២ ៤ ២ ៥ ៣   ៣២១ ៣៣៥ ៣៥២ ៣   ៣   
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ទែៀវត្សអ្ែបែរមារន្រនតើរា ក្លរសុើវលិនិងក្ងក្មាា ងំរែោែ់អាវុធ 
ឆាន  ំ

ែរោិយ ២ ១៣ ២ ១៤ ២ ១៥ ២ ១  ២ ១  ២ ១  

រដ្ឋបាល 
ក្លរទូ្ត្និង
ែទចាក្ទទ្ស 

៣៤៤.    ៤២៤.    ៥៥២.       .៥    ៥៣.៥   ១.  ១.    

អ្ែ់រ ំ ៤ ២.    ៥៥ .     ៥២.       .៥    ៥៣.៥   ១.១ ១.    
សុខ្ជភិបាល ៣  .    ៥៥ .     ៥២.       .៥    ៥៣.៥   ១.១ ១.    
នគរបាលជាត្ិ ៣  . ៣  ៤  . ៣   ២ .២     ៤. ៣   ៣ .    ១.   . ៣  
ទោធិន ៣១៥.    ៣  .    ៥ ២.៤៣   ៣៣. ៣     .    ១. ២២.៤៣  
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រកុ្ររែឹក្ារគែ់រែទភទ្និងរន្រនតើភូរិ
ឆាន ំ

ែរោិយ ២ ១៣ ២ ១៤ ២ ១៥ ២ ១ ២ ១ ២ ១ 

រែធានរក្ុរ
រែឹក្ារា ធានើ
ទខត្ត

១.   .   ១.   .   ១.   .   ១.   .   ១.២១ .   ១.៣  .   

សមា ិក្រកុ្រ
រែឹក្ារា ធានើ
ទខត្ត

   .      .      .      .      .   ១.  ៥.   

រែធានរក្ុរ
រែឹក្ារកុ្ងរសុក្
ខណឌ

   .      .      .    ១ .    ៣៥.   ១.  ៥.   

សមា ិក្រកុ្រ
រែឹក្ារកុ្ងរសុក្
ខណឌ

៥  .   ៥  .   ៥  .    ៥ .    ៥ .      .   

រែធានរក្ុរ
រែឹក្ាឃុសំងាក ត្់ ១៥ .   ៣  .   ៤  .    ៥ .      .   ១. ៣ .   
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រកុ្ររែឹក្ារគែ់រែទភទ្និងរន្រនតើភូរិ
ឆាន ំ

ែរោិយ ២ ១៣ ២ ១៤ ២ ១៥ ២ ១ ២ ១ ២ ១ 

 ំទ្ែ់ទ្ើ១និងទ្ើ២ទៅ
សងាក ត់្រងទ្ើ១និងទ្ើ២ ១២ .   ២៤ .   ៣៥ .   

៤  .   ៥៥ .    ៥ .      .   

សមា ិក្រកុ្ររែឹក្ា
ឃុសំងាក ត្់ ១  .   ២  .   ៣  .   

៣៥ .   ៤  .   ៥  .      .   

ទរភូរិ   .   ១២ .   ១  .   ២  .   ២២៥.   ២៥ .   

អ្នុរែធានភូរិ ៥ .   ១  .   ១៤ .   ១  .   ១  .   ២  .   

សមា ិក្ភូរិ ៤ .     .   ១២ .   ១៤ .   ១  .   ១  .   
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១ តំបនជ់បួការលំបាែ ៤០.០០០ ៨០.០០០ 
២ តំបនដ់ាចប់្េោលប្បសភទី្១ ៥០.០០០ ១០០.០០០ 
៣ តំបនដ់ាចប់្េោលប្បសភទី្២ ៦០.០០០ ១២០.០០០ 

 

រែែសនតិសុខសងគរអ្ែបែរមារែចាបំ្ខអ្ត្ើត្រន្រនតើរា ក្លរសុើវលិនិងអ្ត្ើត្យុទ្ធ ន

ឆាន ំ
ែរោិយ ២ ១៤ ២ ១៥ ២ ១ ២ ១ ២ ១ 

អ្ត្ើត្រន្រនតើរា ក្លរសុើវលិ
និងអ្ត្ើត្យុទ្ធ ន   .   ៣  .   ៣  .   ៤២ .   ៤  .   
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• បានដ្ំទ ើងរបាក់្បែត្ថរភមាតុ្ភាព ូនរន្រនតើរា ក្លររន្រនតើក្រមសិក្ានិងរន្រនតើជាែ់ក្ចិាសនាជា
ន្រសតើប្ដ្លសរមាលកូ្នរត្ូវបានដ្ំទ ើងពើចំនួន   .   ទរៀលទៅចំនួន   .   
ទរៀលសរមាែ់ក្លរសរមាលបានកូ្នរួយ

• របាក់្បែត្ថរភទនុះនឹងរត្ូវែទងកើនទទ្ាគុណឬរត្ើគុណឬទរចើនជាងទនុះ ូនរន្រនតើរា ក្លររន្រនតើក្រម
សិក្ានិងរន្រនតើជាែ់ក្ចិាសនាជាន្រសតើតារចនួំនកូ្នប្ដ្លបានសរមាល

• បានដ្ំទ ើងរបាក់្បែត្ថរភែុណយ ូនរគសួារសពរែស់រន្រនតើរា ក្លររន្រនតើក្រមសិក្ានិងរន្រនតើជាែ់
ក្ិចាសនាសរមាែ់ទធាើែុណយតាររែដពណើ មានដូ្ចត្ទៅ៖
• ទ្ទួ្លររណៈភាពទោយ រងធឺរមតាពើចនួំន១.២  .   (រួយលានពើរប្សន) ទរៀល
ទៅចំនួន២.   .   (ពើលាន) ទរៀល

• ទ្ទួ្លររណៈភាពក្នុងទពលែំទពញទែសក្ក្រមឬទរោុះថ្នន ក់្ក្លរងារពើចនួំន
១.៥  .   (រួយលានរបាបំ្សន)ទរៀលទៅចំនួន៤.   .   (ែួនលាន) ទរៀល
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• បានទរៀែចំរបាក់្ក្ដររសរមាែ់រគែូទរងៀនជាែ់ក្ចិាសនាអ្ែ់រទំរៅរែព័នធសរមាែ់ក្រមវធិើអ្ក្ខរក្រម
វជិាា  ើវៈក្រមវធិើចូលទរៀនទ ើងវញិក្រមវធិើសររូលែឋរសិក្ានិងក្រមវធិើែទងកើនរបាក់្ចណូំល
រពរទាងំដ្ទំ ើងរបាក់្ទមា៉ា ងែប្នថរសរមាែ់ក្លរែទរងៀនក្នុងរគុឹះសាថ នសាធារណៈ

• បានទរៀែចំដ្ទំ ើងរបាក់្ែណំ្តច់រុខងារសរមាែ់ទៅរក្ររពុះរា អាជាា រក្ឡាែញ្ា ើសមា ិក្
រា រោឋ ភិបាលដ្ំទ ើងទែៀវត្សរែចាបំ្ខនិងក្លរបែត្ថរភទផ្សងៗសរមាែ់រន្រនតើទៅតារសាថ ន
ត្ំណ្តងក្រពុជាទៅែរទទ្សទ្ើរែឹក្ា នួំយក្លរខុទ្ទក្លល័យ
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• យនតក្លរសររែសររួលក្នុងរក្ែខណឌ ទលខ្ជធិក្លរោឋ នដនគណៈក្មាម ធិក្លរប្ក្ទ្ររង់ទាងំ៣វស័ិយ ទលខ្ជធិក្លរ
ោឋ នក្ំប្ណទ្ររង់ទាងំ៣បានឯក្ភាពទលើប្ផ្នក្លរសក្រមភាពររួដនក្ំប្ណទ្ររង់ទាងំ៣ចំនួន  ចំនុចនិង
បានែនតអ្នុវត្តប្ផ្នក្លរសក្រមភាពររួទាងំទនុះដូ្ចមានខ្ជងទរក្លរ៖

1. ពរងឹងក្លរទែើក្ផ្តល់របាក់្ទែៀវត្សនិងរបាក់្លាភក្លរទផ្សងៗទទ្ៀត្តារធនាោរ
2. ទរៀែចំរក្ែខណឌ និងយនតក្លរអ្នុវត្តទ្ណឌ ក្រមចំទ ុះក្លររគែ់រគងធនធានរនុសសសាធារណៈ
3. ប្ក្សររួលរចនាសរព័នធសាថ ែ័នឱ្យមានសមានគត្ិភាពជារួយនឹងរែព័នធដ្ំទណើ រក្លរក្លរងារថ្មើ
4. រត្ួត្ពិនិត្យទ ើងវញិនូវរែព័នធអ្ធិក្លរក្ិចាសវនក្រមនិងសវនក្រមដផ្ទក្នុងនាទពលែចាុែបននទៅ

រគែ់រក្សួងសាថ ែ័នទដ្ើរបើធានានូវសុខដុ្រនើយក្រម
5. ែទងកើនគុណភាពទលើក្លរក្សាងសរត្ថភាពនិងក្លរែណតុ ុះែណ្តត លទាងំថ្នន ក់្ជាត្ិនិងថ្នន ក់្ទរក្លរជាត្ិ
6. ទរៀែចំរក្ែខណឌ ររួដនក្លររគែ់រគងនិងប្ែងប្ចក្របាក់្រងាា ន់ពើចំណូលរិនប្រនសារទពើពនធ

រែក្ែទោយសរធរ៌និងរែសិទ្ធភាព
7. ទរៀែចំោក់្ឱ្យអ្នុវត្តនូវយនតក្លរផ្តល់ព័ត៌្មានរត្ ែ់និងែណតឹ ងត្វា៉ា រែស់អ្នក្ទរែើរបាស់ទសវា
8. ទរៀែចំោក់្ឱ្យអ្នុវត្តរក្ែខណឌ វរិ ឈក្លរហរិញ្ញវត្ថុ
9. ទរៀែចំោក់្ឱ្យអ្នុវត្តយនតក្លរសាថ ែ័នោរំទ្ភាពជាមាា ស់ភាពជាអ្នក្ដ្ឹក្នាំក្លរទលើក្ទ្ឹក្ចិត្តទលើ

ក្លរងារប្ក្ទ្ររង់
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• យនតក្លរសររែសររួលក្នុងរក្ែខណឌ ដនក្ចិាសហរែត្ែិត្តកិ្លរជារួយដដ្គូអ្ភវិឌ្ឍ
1. ក្ិចាសហរែត្ិែត្តកិ្លរអ្នតរជាត្អិាលាឺរ៉ាង់(GIZ) ទរក្លរក្រមវធិើក្បំ្ណទ្ររង់វរិ ឈក្លរនិងរដ្ឋ
បាល(DAR Project) បាន ួយទរៀែចំទោលក្លរណ៍ប្ណនាំសតើពើក្លរផ្តល់ទសវាសាធារណៈ
ទៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់្ទរក្លរជាត្ិ(Public Service Guideline for Sub-National 
Administration) និងក្លរងារទរៀែចោំក់្ឲ្យអ្នុវត្តសាក្លបងដនរែព័នធរគែ់រគងគុណផ្ល
ក្នុងរសុក្ទមាងឫសសើនិងរក្ុងបាត់្ដ្ែំងទខត្តបាត់្ដ្ែំង

2. ធនាោរពិភពទលាក្(World Bank) បាន ួយោរំទ្ប្ផ្នក្ែទចាក្ទទ្សក្នុងក្លរទរៀែចចំាែ់សតើ
ពើ “ក្លរផ្តល់ទសវាសាធារណៈ” ទោយប្ ក្អ្ងគក្លរត្មាា ភាពក្រពុជាបាន ួយោរំទ្ប្ផ្នក្ហរិញ្ញ
វត្ថុក្នុងក្លរទរៀែចំែទងកើត្រចក្ទាា រទអ្ ចិរត្នូកិ្(Website of Public Service Gateway)

3. រក្សួងរុខងារសាធារណៈនិងសាលាភូរនិទរដ្ឋបាលបានសហក្លរជារួយវទិ្ាសាថ នែណតុ ុះ
ែណ្តត លរន្រនតើរា ក្លរដនរែទទ្សសិងហែុរ ើនិងរូលនិធអិ្នតរជាត្Tិemasek ក្នុងក្លរទរៀែចំក្រម
វធិើែណតុ ុះែណ្តត លសរមាែ់រន្រនតើជាន់ខពស់ទៅសាលាភូរិនទរដ្ឋបាលនិងទៅរែទទ្សសិងហែុរ ើ
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• យនតក្លរសររែសររួលក្នុងរក្ែខណឌ ដនក្ចិាសហរែត្ែិត្តកិ្លរជារួយដដ្គូអ្ភវិឌ្ឍ
4. ទ្ើភាន ក់្ងារសហរែត្ិែត្តកិ្លរអ្នតរជាត្ ិែ៉ាុន(JICA) បាន ួយោរំទ្ទលើក្លរែណតុ ុះែណ្តត
លសរត្ថភាពរន្រនតើរា ក្លរដនរក្សួងរុខងារសាធារណៈទោយផ្តល់ក្លរែណតុ ុះែណ្តត លនិង
ទ្សសនក្ិចាសិក្ាតទ ល់ទៅរែទទ្ស ែ៉ាុន ក់្ព័នធទៅនឹងក្លរទរៀែចទំោលនទោបាយ
ទែៀវត្ស

5. អ្គគទលខ្ជធិក្លរអាសា៊ា នបានោរំទ្នូវក្លរអ្នុវត្តគទរមាងASEAN Public Service 
Guideline

6. រក្សួងរុខងារសាធារណៈសហក្លរជារួយរក្សួងដរែសណើ យ៍ ក្នុងក្លររែរូលនិងទធាើ
ែចាុែបននភាពជាែនតែនាទ ែ់អ្ពំើព័ត៌្មានទសវាសាធារណៈរែសរ់ក្សួងសាថ ែ័នទៅក្នុងក្ររង
ព័ត៌្មានទសវាសាធារណៈនិងបានោក់្ែញ្ាូ លក្នុងក្រមវធិើក្លរផ្តល់ព័ត៌្មានទសវាសាធារណៈ
តារទូ្រស័ពទសាម ត្ហាូន(Public Service Mobile Application)
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1. បានសរៀបចំបស ក្ើតឱ្យានប្ែុម្ការង្វរកែទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈសៅតាម្ប្ែេួ្សាា បន័ 
ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ប្ែុម្ការង្វរកែទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិសៅទូ្ទំ្ ២៥ រាជ
ធានី សខតត

2. បានដាែឱ់្យ ំសណើ រការយនតការតាម្ដានប្តួតពិនិតយនិ្វាយតម្ម្ៃ និ្ប្បពន័ធរាយការណ៍
3. បានសរៀបចំបណតុ េះបណាត ល ល់ប្ែុម្ការង្វរកែទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈសៅតាម្ប្ែេួ្

សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្ថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិេតីពីប្បពន័ធតាម្ដានប្តួតពិនិតយ និ្វាយតម្ម្ៃការអនុវតត
ែម្មវ ិ្ ីជាតិែំកណទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ េរុបបានចំនួន១០០នាែ់
ម្ែពីប្គបប់្ែេួ្សាា បន័ថ្នន ែជ់ាតិ និ្សដាយកឡែថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ៦០០នាែម់្ែពី១២សខតត

4. ការផ្តល់នូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការង្វរេប្ាបឆ់្ន  ំ(២០១៥-២០១៦-២០១៧) ក ល
ប្ែុម្ការង្វរកែទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈតាម្ប្ែេួ្សាា បន័ និ្រាជធានី សខតត បានសផ្ាើម្ែ
សលខា្ិការដាឋ ន គ.ែ.រ គិតប្តឹម្កខម្ែរា ឆ្ន ២ំ០១៧ បានប្តឹម្ចំនួន១១ប្ែេួ្សាា បន័ 
សដាយកឡែប្ែុម្ការង្វរតាម្រាជធានី សខតត បានប្តឹម្កត០៤សខតតកតប ុសណាណ េះ សហ្ើយទ្ិនននយ័
ក លផ្តល់ឱ្យានលែាណៈម្និចាេ់លាេ់។
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• ការផ្សពាផ្ាយែម្មវ ិ្ ជីាតែិកំណទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈសៅានែប្ម្តិសៅថ្នន ែ់
សប្កាម្ជាត ិសហ្ើយែស៏ៅានែ ា្េះខាតនូវការសលើែទ្ែឹចតិតេប្ាបក់ារអនុវតតែម្មវ ិ្ ី
ជាតែិំកណទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈ

• បញ្ជា ្នធានម្នុេស ៃវកិា និ្ែ ា្េះខាតនូវបទ្ដាឋ នគតយុិតតេប្ាបជ់រំញុនិ្ ោបំ្ទ្
 ល់ការអនុវតតែម្មវ ិ្ ជីាតែិកំណទ្ប្ម្្រ់ ឋបាលសាធារណៈសៅានែប្ម្តិ

• ការចូលរមួ្និ្ការេហ្ ការរវា្អ គ្ភាពនិ្អ គ្ភាព សាា បន័និ្សាា បន័ និ្ម្ គូ
អភវិឌ្ឍសៅសចាទ្ជាបញ្ជា សៅសឡើយ

• េម្តាភាពសាា បន័និ្្នធានម្នុេសរបេ់ប្ែេួ្ សាា បន័ សៅម្និទនអ់ាចស ៃ្ើយតប
បានសពញសលញសៅនឹ្សេចែតីប្តូវការម្នការអនុវតតសោលនសោបាយរបេ់រាជរដាឋ ភិ
បាល

• ការសរៀបចំការពពិណ៌នាម្ុខតកំណ្េប្ាបម់្ខុតកំណ្វជិាជ ជវីៈ ែស៏ៅានែ ា្េះខាត 
េម្តាភាពសៅែនុ្ការសរៀបចអំនុវតត
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• ការែសា្េម្តាភាពម្ន្រនតីរាជការេីុវលិែនុ្ប្ែបខណឌ រាជរដាឋ ភបិាល ម្និទនា់នលែាណៈ 
ជាប្បពន័ធ និ្ម្និទនា់នប្បេិទ្ធភាពស ៃ្ើយតបសៅនឹ្ការវវិឌ្ឍរបេ់រ ឋបាលសាធារណៈ

• ការវភិាគមុ្ខង្វររបេ់ប្ែេួ្ សាា បន័ អ គ្ភាព និ្រហូំ្រការង្វរែនុ្ប្ែេួ្ សាា បន័សាម្និី្
អនតរប្ែេួ្ សាា បន័ េប្ាបប់្បសភទ្សេវានីម្យួៗម្និទនែ់ំណតប់ានចាេ់លាេ់ និ្កែលម្អ
ឱ្យានប្បេិទ្ធភាពខពេ់សៅសឡើយ សដាយកឡែ នីតិវ ិ្ ីម្នការសប្បើប្បាេ់ៃវកិាម្និទនស់ ៃ្ើយតប
ទនស់ពលសវលាសៅ នឹ្តប្មូ្វការម្នការអនុវតតេែម្មភាពែនុ្កផ្នការក លបានែំណត់

• ការផ្ារភាជ បក់ផ្នែសាា បន័ និ្េែម្មភាពកែទ្ប្ម្្ទ់ំ្ ឡាយែនុ្ប្ែបខណឌ រាជរដាឋ ភបិាលសៅ
ម្និទនអ់នុវតតឱ្យបានសពញសលញនិ្ានប្បេិទ្ធភាព

• ការស ា្ើទំ្សនើបែម្មរ ឋបាលសាធារណៈនិ្ការសលើែែម្ពេ់ គុណភាពសេវាសាធារណៈតាម្រយៈ 
ការសប្បើប្បាេ់ប្បពន័ធបសចចែវទិ្ោពត័ា៌នវទិ្ោ (ICT) សៅានែប្ម្តិសៅសឡើយ សដាយកឡែការ
ប្គបប់្គ្្នធាម្នុេសតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោសៅកតម្និទនប់ានស ា្ើវេិហ្ម្ជឍការ ឬវមិ្ជឍ
ការែនុ្ការប្គបប់្គ្
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1. ការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ

• សរៀបចំដាែស់ចញនូវចាបេ់តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិ្លិខិតបទ្ដាឋ ននិ្
នីតិវ ិ្ ីាែព់ន័ធេប្ាបអ់នុវតតចាបស់នេះ

• សរៀបចំនឹ្ដាែឱ់្យអនុវតតនូវអនុវតតេតីពីការវាយតម្ម្ៃនិ្ផ្តល់រង្វា នអ់្គភាពផ្តល់សេ
វាសាធារណៈគំរឬូស ន្ើម្

• សរៀបចំនិ្ដាែឱ់្យអនុវតតនូវការអនុវតតប្ចែពត័ា៌នម្នការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
(Public S ervice Gateway) និ្ម្ជឈម្ណឌ លផ្តល់ពត័ា៌នតាម្ទូ្រេ័ពា(Calling
center) គឺជាែិចចការេំខានែ់នុ្ការសលើែ ែម្ពេ់គុណភាពពត័ា៌នម្នការផ្តល់សេ
វាសាធារណៈ
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2. ការប្គបប់្គ្ និ្អភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

• សរៀបចំអ គ្វជិាជ ជីវៈរបេ់ម្ន្រនតរីាជការនិ្ សរៀបចកំារពពិណ៌័នាម្ខុតកំណ្ែនុ្ម្ខុង្វរសាធា
រណៈប្ពម្ទំ្ កែេប្ម្ួលលិខតិបទ្ដាឋ នគតយុិតតាែព់ន័ធនឹ្ វេ័ិយម្ខុង្វរសាធារណៈ
ស ើម្បតីប្ម្្ទ់្េិសៅសៅរែការប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសកផ្អែសលើគុណផ្ល និ្ផ្លិតភាព 
ប្បាែរ់ង្វា នេ់ម្ទិ្ធែម្ម ការសប្ជើេសរ ើេកផ្អែតាម្តប្ម្វូការជាែក់េត្ ការពពិណ៌នាម្ុខ
តកំណ្ ែញ្ចបៃ់វកិាក លផ្តល់ឱ្យប្ែេួ្សាា បន័ និ្ការកត្តាំ្ ប្េបតាម្ការ
ពពិណ៌នា ម្ុខតកំណ្ជាស ើម្ េប្ាបម់្ន្រនតីរាជការសៅថ្នន ែជ់ាតនិិ្ សៅថ្នន ែស់ប្កាម្ជាតិ

• សរៀបចំ និ្ដាែឱ់្យអនុវតតអនុប្ែតឹយេតីពបី្បពន័ធប្គបប់្គ្គុណផ្ល

• សរៀបចំនិ្ដាែស់ចញនូវសេចែតីប្ា្ប្ពេះរាជប្ែតឹយេតីពសីោលការណ៍រមួ្ម្នការប្គបប់្គ្្ន
ធាម្នុេសែនុ្រ ឋបាលសាធារណៈ 
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2. ការប្គបប់្គ្ និ្អភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេសនិ្សាា បន័

• វមិ្ជឈការប្បពន័ធប្គបប់្គ្្នធានម្នុេសតាម្ប្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ោសដាយបញ្ចប ់និ្សផ្ារ
គសប្ា្ នាមំ្ុខ ល់ប្ែេួ្េុខាភបិាលម្ុននឹ្ បនតសៅប្ែេួ្សាា បន័ ម្ទ្សទ្ៀត ែនុ្ទ្ិេ
សៅស ា្ើទ្ំសនើប ែម្មវេ័ិយម្ុខង្វរសាធារណៈ ស ើម្បធីានាប្បេិទ្ធភាព ផ្លិតភាព និ្គុណ
ភាពម្នការផ្តល់ សេវាសាធារណៈជូនម្ន្រនតរីាជការ

• បស ក្ើនចនួំនម្ន្រនតរីាជការេីុវលិជាន្រេតីនិ្ន្រេតីែនុ្ម្ុខតកំណ្ប្គបប់្គ្ស ើម្បធីានាបស ក្ើន
ការ ចូលរមួ្របេ់ន្រេតីែនុ្តួនាទ្សី ា្ើសេចែតេីសប្ម្ច

• បនតពប្្ឹ្ និ្ពប្្ីែការបណតុ េះបណាត លជាប្បពន័ធ ល់ម្ខុតកំណ្ ម្ទ្សទ្ៀត និ្ម្ន្រនតី
ប្ែប ខណឌ ៃមីែនុ្វេ័ិយម្ុខង្វរសាធារណៈ
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3. ការកែទ្ប្ម្្់ប្បពន័ធសបៀវតស

• ប្តូវបនតសរៀបចំការ សំឡើ្សបៀវតសជូនម្ន្រនតរីាជការ ែ្ែាៃ ំ្ ប្បដាប ់អាវុ្  និ្សរៀបចំ
នូវឯែសារសោលនសោបាយសបៀវតសែនុ្វេ័ិយសាធារណៈឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ែនុ្សោល សៅបស ក្ើនប្បាែស់បៀវតស និ្ប្បាែឧ់បតាម្ភសផ្ស្ៗជូន ល់ម្ន្រនតរីាជការ 
ស ើម្បបីស ក្ើនគុណភាព ផ្លិតភាព ទ្ិននផ្ល និ្គុណផ្លបសំពញការង្វររបេ់ម្ន្រនតី
ាន ែ់ៗ  និ្អ គ្ភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈ 
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4. បនតពប្្ឹ្ និ្ពប្្ីែែិចចេហ្ប្បតិបតតិការពីប្គបភ់ាគីាែ់ពន័ធទំ្ អេ់ ជាពិសេេ     
យនតការេប្ម្បេប្មួ្លកផ្នែបសចចែសទ្េម្នអគគសលខា្ិការដាឋ នែំកណទ្ប្ម្្់ទំ្ បី 
(PFM, D&D និ្ PAR ) ែនុ្សោលសៅជំរុញ និ្សលើែែម្ពេ់ការចូលរមួ្ប្គប់ភាគីាែ់
ពន័ធែនុ្ការអនុវតតែម្មវ ិ្ ីជាតិែំកណទ្ប្ម្្់រ ឋបាលសាធារណៈ

5. បនតជំរុញការអនុវតត ការតាម្ដានប្តួតពិនិតយ និ្វាយតម្ម្ៃការអនុវតតែម្មវ ិ្ ីជាតិែំកណ
ទ្ប្ម្្់រ ឋបាលសាធារណៈ េំសៅឈានសៅកែលម្អគុណភាពនិ្ប្បេិទ្ធភាពម្នការផ្តល់
សេវាសាធារណៈ ែ៏ ូចជាការពប្្ឹ្ការប្គប់ប្គ្ និ្អភវិឌ្ឍ្នធានម្នុេស និ្សាា បន័ 
ជាស ើម្

6. បស ក្ើនេែម្មភាពផ្សពាផ្ាយនិ្បណតុ េះបណាត លជំនាញ ល់ម្ន្រនតីរាជការថ្នន ែ់ជាតិនិ្ថ្នន ែ់
សប្កាម្ជាតិ អំពីលិខិតបទ្ដាឋ នគតិយុតតាែ់ពន័ធនឹ្ការង្វរកែទ្ប្ម្្ម់្ុខង្វរសាធារណៈ 
និ្រ ឋបាលសាធារណៈ។



សមូអរគណុ!


