
ក្រសងួមុខងារសាធារណៈ
សន្និបាតបូរសរបុលទ្ធផលក្បាាំឆ្ន ាំសតពីីការងារធិិការរិ្ច

ន្ិងទ្ិសដៅបន្តរបសធ់គ្គា ិិការដ្ឋា ន្

ឯកឧត្តមបាន្់ វណណី  អគ្គា ធិការ ក្កសួងមុខងារសាធារណៈ
ថ្ងៃទី២៨ -២៩ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨
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ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អគ្គា ធិការដ្ឋា ន



១. ដស្រតីដផតើម
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អគ្គា ធិការដ្ឋា នជាសសនាធិការផ្ទា ល់របស់ក្កសួង។   បាន
ពក្ងឹងក្បសិទធភាពកនុងការសធវីអធិការកិច្ចតាមដ្ឋននិងក្ត្ួត្ពិនិត្យ
សលីការអនុវត្តលិខិត្បទដ្ឋា ន គត្ិយុត្តិនានា រមួមាន ច្ាប់ ក្ពះរាជ
ក្កឹត្យ  អនុក្កឹត្យ  សារាច្រ  សារាច្រខណនាាំ សសច្កតីសសក្មច្នានា  
ដល់ក្គប់ក្កសួងសាា ប័នទាំងថ្នន ក់ជាត្ិនិងថ្នន ក់សក្កាមជាត្ិ។ សធវី
អធិការកិច្ចសលីវវិាទពាក់ពនធ័នឹងមុខងារសាធារណៈ សធវីការសននិដ្ឋា ន
និងវាយត្ថ្មៃច្ាំសពាះការងារ ខដលក្កសួង/សាា ប័នខដលបានអនុវត្ត។



២. ភាររិ្ច
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អគ្គា ធិការដ្ឋា នមានភារកិច្ចដូច្ខាងក្រកាម៖
- សធវីអធិការកិច្ចសដីមបកី្បសិទធភាពថ្នក្បពន័ធក្គបក់្គងមុខងារសាធារណៈ
ទាំងថ្នន កជ់ាត្ិ និងថ្នន កស់ក្កាមជាត្ិ

- ក្ត្ួត្ពិនិត្យរដាបាលសតីពីការក្គបក់្គងមន្តនតីរាជការសលីការសគ្គរពនូវរាល់នីតិ្
វធិីអនុវត្តច្ាប ់និងលិខិត្បទដ្ឋា នគត្ិយុត្តិ

- សធវីអធិការកិច្ចសលីវវិាទពាកព់ន័ធនឹងមុខងារសាធារណៈ
- ផ្តល់សោបល់ដល់ក្បធានអងាភាពរដាបាលថ្នក្កសួង/សាា បន័ សលី   បញ្ហា
ក្គបក់្គងធនធានមនុសសរបស់រដា កនុងករណីខដលមានការខវះខាត្កនុងការ
អនុវត្តសគ្គលការណ៍



- បាំសពញភារកិច្ចអធិការកិច្ចសផ្សងសទៀត្ខដលរដាមន្តនតកី្បគល់ យ
- រាយការណ៍អាំពីលទធផ្លថ្នការសធវីអធិការកិច្ចជូនរដាមន្តនតី
- បាំសពញភារកិច្ចសផ្សងសទៀត្តាមការកាំណត្រ់បស់ថ្នន កដឹ់កនាាំក្កសួង។
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២. ភាររិ្ច (ត)
អគ្គា ធិការដ្ឋា នមានភារកិច្ចដូច្ខាងក្រកាម៖



អគ្គា ធកិារ

អគ្គា ធកិាររង

អធកិារ

ការោិល័យ ការោិល័យ   ការោិល័យ
រដាបាល អធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈ       អធិការកិច្ចរ.បាលនិងហ/ិវត្ាុ
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៤. លទ្ធផលសដក្ម្បាន្
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- សធវីអធិការកិច្ច  និងសដ្ឋះក្សាយពាក់ព័នធនិងវវិាទមុខងារសាធារណៈបាន
ច្ាំនួន១៧ករណី

- អធិការកិច្ចសលីមន្តនតីរាជការខដលមានក្កបខណឌ ពីរកខនៃង និងសបីកសបៀវត្សពីរកខនៃង
សៅតាមអងាភាពនានាបានច្ាំនួន៦១ករណី  និងបានរកស ញីបានសបីកសបៀវត្ស
សលីសច្ាំនួន៥១០.៦២៨.២៣៤សរៀល និងបានបខងវរចូ្លរត្នាគ្គរសខត្តរចួ្រាល់
ច្ាំនួន២៥៣.០១៤.២៥៥សរៀល

- តាមដ្ឋនក្តួ្ត្ពិនិត្យសលីការសក្បីក្បាស់ក្គូបសក្ងៀនជាបកិ់ច្ចសនាច្ាំនួន១៧៨នាក់
- ក្តួ្ត្ពិនិត្យសលីការក្គបក់្គងវត្តមានមន្តនតីរាជការសុីវលិ និងមន្តនតីជាបកិ់ច្ចសនា
ច្ាំនួន២៣ក្កសួងសាា ប័ន  និង២៥រាជធានសីខត្ត។



៤.លទ្ធផលសដក្ម្បាន្(ត) 
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- ក្ត្ួត្ពិនិត្យសលីការសក្បីក្បាស់ក្គូបសក្ងៀនខខែរឥសាៃ មក្កបខណឌ  និងជាប់
កិច្ចសនាបានច្ាំនួន១៩សខត្ត។ ក្គូក្កបខណឌ ១.២១៤នាក់ ក្សី២៦៧នាក់
ក្គូជាប់កិច្ចសនា ១៥១នាក់ ក្សី៣៨នាក់។

- ក្ត្ួត្ពិនិត្យសលីការសក្បីក្បាស់ក្គូសពទយក្កបខណឌ ពិសសសបានច្ាំនួន០៩សខត្ត
- ក្គូសពទយក្កបខណឌ សរុបច្ាំនួន១.០៩៦នាក់។
- បាននឹងកាំពុងសរៀបច្ាំសសច្កតីក្ពាងសគ្គលការណ៍ និងនតី្ិវធិីអធកិារកិច្ចមុខ
ងារសាធារណៈ



៤.លទ្ធផលសដក្ម្បាន្(ត) 
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- បានចាត់្បញ្ជូ នថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្តនតីអគ្គា ធិការដ្ឋា ន ចូ្លរមួវគាបណតុ ះ
- បណ្តត លកនុងក្បសទសច្ាំនួន១៨នាក់និងវគាអធកិារកិច្ចសៅសក្ៅក្បសទស
ច្ាំនួន០៧នាក់

សិកាា កាមងត្ជាមួយសាា នទូត្ខខែរ
សៅខាងមុខសាលា

ឆ្ន ាំ២០១៦

វគាបណតុ ះបណ្តត លអធិការកិច្ច
សៅក្បសទសសវៀត្ណ្តម

ឆ្ន ាំ២០១៦



៥.  បញ្ហា ក្បឈម
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-ធនធានមនុសសសៅមានកក្មិត្៖
 ច្ាំសណះដឹង (អធិការកិច្ច  ការក្គបក់្គងរដាបាលសាធារណៈ ភាពជា
អនកដឹកនាាំ និងក្គបក់្គង)

 អាកបបកិរោិ (ការទទួលខុសក្ត្ូវ  ការចូ្លរមួក្បកបសដ្ឋយឆនាៈ
មនសិការ   វជិាជ ជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាព)

-សមាា រៈសក្មាបប់ាំសរកីារងារសៅមិនទនក់្គប់ក្គ្គន់
-មសធាបាយសធវីដាំសណីរកនុងការងារអធិការកិច្ចសៅខវះខាត្(រងយនត)



៦.  សាំណូមពរ
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- សសនីសុាំបណតុ ះបណ្តត លមន្តនតីកនុងអងាភាព សលីជាំនាញអធិការកិច្ចសដីមបី
អភិវឌ្ឍសមត្ាភាព

- ផ្តល់សាំភារៈ យបានក្គបក់្គ្គនស់ក្មាបប់ាំសរកីារងារអធិការកិច្ច
- យនតការសលីកទឹកចិ្ត្តមន្តនតីកនុងអងាភាពខដលបានរកស ញី
- សុាំកិច្ចសហការផ្តល់ពត័្ខ៌ដលពាកព់ន័ធពីក្គបអ់ងាភាពកនុងក្កសួង
- មសធាបាយសធវីដាំសណីរសក្មាបក់ារងារចុ្ះអធិការកិច្ច(រងយនត)



៧.  ទ្ិសដៅការងារបន្តសក្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២០
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សធវីអធិការកិច្ចសដីមបកី្បសិទធភាពថ្នក្បព័នធក្គប់ក្គងមុខងារសាធារណៈ
ទាំងថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់សក្កាមជាតិ្

-សលីការអនុវត្ត លិខិត្បទដ្ឋា នគត្យុិត្ត និងសគ្គលការណ៍នានា
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

-សលីការក្គប់ក្គង និងការសក្បីក្បាស់មន្តនតីរាជការសីុវលិ មន្តនតីជាប់កចិ្ច
សនា ពលករអខណត ត្។

ក្តួតពិន្ិតយ 
ន្ិងវាយតម្មៃ



៨.  សន្និដ្ឋា ន្
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រយៈសពលក្បាាំឆ្ន ាំកនៃងសៅ  សដ្ឋយមានការច្ងអុលបងាា ញ ក្បកបសដ្ឋយ
ភាពថ្វឆ្ៃ ត្ របស់ឯកឧត្តមកិត្ិតបណឌិ ត្ ដពក្រ ប ុន្ិិន្ រដាមន្តនតីក្កសួងមុខងារ
សាធារណៈ អគ្គា ធិការដ្ឋា នបានបាំសពញការងារ និងសសក្មច្បានលទធផ្លគួរជា
ទីសមាទនៈតាមលទធភាពនិងធនធានរបស់ខៃួន។ លទធផ្លសនះបានឆៃុះបញ្ហច ាំង 
និងសឆៃីយត្បសៅនឹងផ្លក្បសោជន៍របស់មន្តនតីរាជការ ក៏ដូច្ជាផ្លក្បសោជន៍
របស់ក្កសួង/សាា ប័ន។  អគ្គា ធិការដ្ឋា ននឹងបនតអនុវត្តការងារសៅតាមខផ្នការ
សកមែភាពក្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ខៃួន និងបាំសពញភារកិច្ចសផ្សងសទៀត្ខដលថ្នន ក់ដឹកនាាំ
ក្បគល់ជូន។
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