
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល 



មាតកិា 

ផ្នែកទី១ 
• ប្រវតត ិ
• បរសកកម្ម 
• រចនាសម្ពន័្ធ 
• ការរណតត ុះរណ្តត ល 
• សាស្រ្សាត ចារយ និ្ងវាគ្មិន្  
• សហប្រតិរតតកិារអន្តរជាតិ 
 
 ផ្នែកទី២ 
• បោលការណ៍រណតត ុះរណ្តត ល 
• គ្បប្មាងទំបនី្រកម្ម 
 



ផ្នែកទ១ី 



ប្រវតត ិ
 

១៩១៤ :   សាលាក្រមការ 
១៩១៧ :    សាលារដ្ឋបាល និងយុត្តិធម៌រមពុជា 
១៩៥៦-១៩៦៥ :    សាលាភូមិនទរដ្ឋបាល (ក្រះរាជានររាត្តមសុរាក្មិត្) 
១៩៧២-១៩៧៥ :     សាលាជាតិ្រដ្ឋបាល (សាធារណរដ្ឋខ្មែរ) 
១៩៨២-១៩៨៥ :     សាលាមន្តនតីជាន់មពសរ់ដ្ឋបាល និងច្បាប់ (ស.ក្ប.រមពុជា) 
១៩៩២-១៩៩៤ :     សាលាជាតិ្រដ្ឋបាល (ក្រះរាជាណាច្បក្រថ្ែ)ី  
១៩៩៥-បច្បចុបបនន :     សាលាភូមិនទរដ្ឋបាល៖ 
 

        - ក្រះរាជក្រឹត្យ នស/ររត្/០៤៩៥/៤០ ចុ្បះថ្ថ្ៃទី២១ ខ្មរមសា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ 
        - ក្រះរាជក្រឹត្យ នស/ររត្/០២១៤/១៩៥ ចុ្បះថ្ថ្ៃទី១៧ ខ្មរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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ស.ភ.រ បប្កាយឆ្ែ  ំ១៩៩២  

ស.ភ.រ ឆ្ន ាំ ២០០៤ ទទួលបានឋានៈជាក្្ឹះ 
សាា ន សាធារណៈរដ្ឋបាល មានសវ័យភារ
ខ្ននររដ្ឋបាល និងក្្ប់ ក្្ង    បរច្បចររទស
រោយ ្.រ.ម និងក្្ប់ក្្ង ហរិញ្ញវត្ាុរោយ 
រ.ស.ហ។  
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ស.ភ.រ ខ្ត្ងខ្ត្ទទួលបានការគាំក្ទ 
និងឱ្យ ត្ថ្ម៉ាងខ ងមពស់រីក្បមុមរាជរោឋ -
ភិបាលថ្នក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា។ 



ស.ភ.រ បប្កាយឆ្ែ  ំ២០១៣  

ការក្្ប់ ក្្ង ហរិញ្ញវត្ាុ និង្ណរនយយរបស ់
ស.ភ.រ សាិត្រក្កាមរគល ការណ៍្ណ រនយយ
សាធារណៈ (មាក្ា១២២អនុក្រឹត្យរលម៨២ 
អនក្រ.បរ ថ្ថ្ៃទី ១៦ ខ្មវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សតីរី 
បទបញ្ជា ទូរៅថ្ន្ណ រនយយសាធារណៈ)។   
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ស.ភ.រ ឆ្ន ាំ២០១៣ ទទួលបានឋានៈ  
ជា ក្្ឹះ សាា នបណតុ ះបណាត លសាធារណៈ  
ច្បាំណុះក្រសួង មុមងារសាធារណៈ។  
 



បរសកកម្ម 

 

• ស.ភ.រ រក្ជីសររសីនិងបណតុ ះបណាត លដ្ាំបូងដ្លស់សិសមន្តនតី ខ្ដ្លខ្បងខ្ច្បរជាវ គ្
ក្រមការ និងវ គ្ជាន់មពស់ រោយការក្បឡងក្បខ្ជងចូ្បលសិរា។  

 សសិសមន្តនតីទាំងរីរក្បរភទរនះមានកាត្រវរិច្បច ឬក្តូ្វរគររលរខមណឌ  ចូ្បលបរក្មី
 ការងារជាមន្តនតីរាជការសក្មាប់រយៈររលាងខ ងតិ្ច្ប ៧ឆ្ន ាំ រក្កាយ បានបញ្ច ប់
 រោយរជា្ជ័យការបណតុ ះបណាត ល។ 
 
• ស.ភ.រ រក្ជីសររសីនិងបណតុ ះបណាត លបនតដ្ល់មន្តនតីរាជការក្របមណឌ  ខ្ដ្លបានចាត់្
ាាំងរោយ ក្បធានក្រសួង-សាា ប័ន រនុងរគលបាំណងបរងកីនបាំណិន អភិវឌ្ឍបខ្នាម
ច្បាំរណះដឹ្ងជាំនាញ បរច្បចររទសរនុងការក្្ប់ក្្ងសាធារណៈ ការងារនិងរសវារដ្ឋបា
ល និងរក្ងឹងបខ្នាមសាែ រតី្ ឆនទៈច្បាំរ ះការងារ និងច្បាំរ ះជាតិ្ មាតុ្ភូមិ។ 
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បរសកកម្ម 

 

• ស.ភ.រ បណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈជាំនាញ ាមរយៈរិច្បចសហក្បតិ្បត្តកិារ ជាមួយថ្ដ្្ូ
ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ សក្មាប់សសិស និសសតិ្ និងមន្តនតីរាជការ រដី្មបគីាំក្ទរលីររមពស់
្ុណភារការងារវសិ័យសាធារណៈ  និងខ្ននរឯរជន។  
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រចនាសម្ពន័្ធ 
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ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

នាយរសាលា 

ក្រុមក្រឹរាសាលា 

 នាយរ ការសិរាន្ិន្រមមសិរា នាយររង នាយររង 

 
នាយរដ្ឋាន្ 

រណ្តុះរណ្តាលដ្ំរូង 
 

 
នាយរដ្ឋាន្ 

រណ្តុះរណ្តាលរន្ត 
 

 
នាយរដ្ឋាន្ 

រដ្ឋបាលន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 
 

 
 

នាយរដ្ឋាន្ 
ក្សាវក្ាវន្ិងទំនារ់ទំន្ងអន្តរាត្ិ 

 



ការរណតត ុះរណ្តត លដរំងូ 

 

ការបណតុ ះបណាត លដ្ាំបូង៖ 
• វ គ្បណតុ ះបណាត លសសិសមន្តនតីជាន់មពស ់    
• វ គ្បណតុ ះបណាត លសសិសមន្តនតីក្រមការ។ 
 

    ការបណតុ ះបណាត លសិសសមន្តនតជីាន់មពស ់ និងសសិស 
   មន្តនតីក្រមការ ក្តូ្វបានររៀបច្បាំាមរយៈការក្បឡង 
   ក្បខ្ជង និងការបាំររញាមលរខមណឌ នានា ដូ្ច្បមាន
   ខ្ច្បងរនុងលរខនតិរៈរោយខ្ឡរថ្នក្របមណឌ របស ់
   មន្តនតីរាជការរនុងក្រះរា.រមពុជា និងលរខណៈវនិិច្បឆយ័ 
   នានា រាំណត់្រោយក្បកាសរបសរ់ដ្ឋមន្តនតកី្រសួង 
   មុមងារសាធារណៈ។ 
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លកខខណឌ រណតត ុះរណ្តត លដំរងូ 

ក្បឡងក្បខ្ជង៖ 
• វញិ្ជញ សារសររសរ 
• វញិ្ជញ សារផ្ទទ ល់មាត់្។ 

រយៈររលបណតុ ះបណាត ល៖ 
• សសិសមន្តនតីជាន់មពស ់២ឆ្ន ាំ  
• សសិសមន្តនតីក្រមការ ១ឆ្ន ាំ។  
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សសិសមន្តនតីជាន់មពស់៖ 
• ១០សបាា ហ៍ រៅរដ្ឋបាលថ្នន រ់រណាត ល  
• ១០សបាា ហ៍ រៅរដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ និងរៅសាា នទូត្។ 

សសិសមន្តនតីក្រមការ៖ 
• ៦សបាត ហ៍ រៅរដ្ឋបាលថ្នន រ់រណាត ល  
• ៦សបាត ហ៍ រៅរដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្។ 
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កម្មសកិាវគ្គរណតត ុះរណ្តត លដំរងូ 



លទធនលការរណតត ុះរណ្តត លដំរងូ 

13 

សក្មាប់រយៈររលរន៉ងមរ ស.ភ.រ បានបណតុ ះបណាត ល៖ 
 

• សសិសមន្តនតីជាន់មពស ់បាន ៧ ជាំនាន់ មានច្បាំនួន ២៨៥នារ់ 
• សសិសមន្តនតីមធយម បាន ៣ ជាំនាន់ មានច្បាំនួន ១៧៤នារ់ 
• សសិសមន្តនតីក្រមការ បាន ៥ ជាំនាន់ មានច្បាំនួន ២៨៣នារ់។ 
      

 
             
             សរបុមានច្បាំនួន ៧៤២នារ់។ 

 
 
 
 



លទធនលការរណតត ុះរណ្តត លដំរងូ 

បច្បចុបបនន ស.ភ.រ រាំរុងបណតុ ះបណាត ល៖ 
 

• សសិសមន្តនតីជាន់មពស ់ជាំនាន់ទី៨ ច្បាំនួន ៦០នារ់ 
• សសិសមន្តនតីក្រមការ ជាំនាន់ទី៦ ច្បាំនួន ៥៥នារ់។ 

 
      
 
     ការបណតុ ះបណាត លសិសសមន្តនតជីាន់មពស ់

    ជាំនាន់ទី៨  និងសសិសមន្តនតកី្រមការ ជាំនាន់ 
    ទី៦ នឹងបញ្ច ប់នាខ្មធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ រនះ។  
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សថតិិវគ្គរណតត ុះរណ្តត លដំរងូ 
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Note : HRCSS : High-Ranking Civil Servant Students 

  MRCSS: Middle-Ranking Civil Servant Students 

  KKR: Kramakar Students 
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ការចាតត់ងំបប្កាយរញ្ចរក់ារសកិា 

16 

 សសិសមន្តនតីជាន់មពស ់ សសិសមន្តនតីមធយម និងសសិសមន្តនតីក្រមការ ច្បាំនួន ៧៤២
នារ់ រក្កាយបញ្ច ប់ការសិរារោយរជា្ជ័យរៅ ស.ភ.រ បានទទួលការចាត់្
ាាំងឱ្យរៅបរក្មីការរៅាមក្រសួង សាា ប័ន នានា និងរៅរដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាម
ជាតិ្រនុងទូទាំងក្បរទស។ 
 

    បញ្ជា រ់៖ ការចាត់្ាាំង្ឺខ្នែររលីច្បាំណាត់្ថ្នន រ់ថ្នការសិរារបស់រួររ្។  



ផ្នន្ការរណតត ុះរណ្តត លចំប ុះម្តខ 
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ចុ្បងឆ្ន ាំ២០១៥ រនះ ស.ភ.រ៖ 
 

រាំរុងររៀបច្បាំរក្ជីសររសីាមរយៈការក្បឡងក្បខ្ជងសសិសមន្តនតីជាន់មពស់ជាំនាន់ទី៩ 
សក្មាប់ឆ្ន ាំសិរា ២០១៦-២០១៨ ។ 
 

 
 
 



ការរណតត ុះរណ្តត លរន្ត 
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ការបណតុ ះបណាត លបនត៖ 
• វ គ្វកិ្រឹត្យការមន្តនតីជាន់មពស ់ 
• វ គ្វកិ្រឹត្យការមន្តនតីមធយម 
 
 

 



លកខខណឌ រណតត ុះរណ្តត លរន្ត 

  

 

• រយៈររលបណតុ ះបណាត លរី៩ខ្ម រៅ១២ខ្ម 
• មន្តនតីក្របមណឌ ចាត់្ាាំងរោយក្រសងួសាា ប័នាមរសច្បរតីជូនដ្ាំណឹងរបស ់រ.ម.ស 
• មន្តនតីក្របមណឌ ខ្ដ្លរក្ជីសររសីចូ្បលររៀនវ គ្វកិ្រឹត្យការមន្តនតជីាន់មពស ់ក្តូ្វ៖ 
  -  រដ្ឋបាលថ្នន រ់ជាតិ្៖ អនុក្បធាននាយរោឋ នរឡងីរៅ 

- រដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្៖ អភិបាល អភិបាលរងរាជធានី-រមត្ត អភិបាលក្រុង ក្សុរ 
មណឌ  នាយររដ្ឋបាលសាលារាជធានី-រមត្ត ក្បធានមនទីរជុាំវញិរាជធានី-រមត្ត ឬថ្នន រ់
ក្បហារ់ក្បខ្ហលរនុងរច្បនាសមព័នធក្រសួង សាា ប័ន 

• មន្តនតីក្របមណឌ ខ្ដ្លរក្ជីសររសីចូ្បលររៀនវ គ្វកិ្រឹត្យការមន្តនតីមធយម ក្តូ្វ៖ 
  -  រដ្ឋបាលថ្នន រ់ជាតិ្៖ ក្បធាន ឬអនុក្បធានការាិល័យ 

- រដ្ឋបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្៖ អភិបាលរងក្រុង ក្សុរ មណឌ  នាយររងរដ្ឋបាលសាលា
រាជធានី-រមត្ត អនុក្បធានមនទីរជុាំវញិរាជធានី-រមត្ត នាយររដ្ឋបាលសា លា ក្រុង ក្សុរ 
មណឌ  ឬថ្នន រ់ក្បហារ់ រនុងរច្បនាសមព័នធក្រសួង សាា ប័ន។ 
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លទធនលការរណតត ុះរណ្តត លរន្ត 

  

 

- 20 - 

មរទលឆ់្ន ាំ២០១៥ ស.ភ.រ៖  
• របីរវ គ្វកិ្រឹត្យការបាន ២២វ គ្ 
• បណតុ ះបណាត លបានមន្តនតសីរបុ ៣.៤២២នារ់។ 

 
រនុងឆ្ន ាំ២០១៥ រនះ ស.ភ.រ រាំរុងដ្ាំរណីរការបណតុ ះបណាត លវ គ្វកិ្រឹត្យការមន្តនតីជាន់   
                មពស ់និងមន្តនតីមធយម ខ្ដ្លមានរមែសរិាការចី្បាំនួន ១៩៨នារ់ មររី 
                ក្រសួង សាា ប័ន មនទីរ  រមត្ត ក្រុង ក្សរុមណឌ ទូទាំងរមពុជា។ 
    
     រមែសិរាការមីន្តនតីជាន់មពស់ ច្បាំនួន ១១៥នារ់ 
     រមែសិរាការមីន្តនតីមធយម ច្បាំនួន ៨៣នារ់ 
 
 



សថតិិការរណតត ុះរណ្តត លរន្ត 
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ការរណតត ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈជនំាញ 
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ការបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈជាំនាញ៖ 
•   ាមរយៈរិច្បចសហក្បតិ្បត្តិការ ជាមួយក្រុមហ ុនតូ្ាល ់ ថ្ថ្ៃទី២៣-២៧ ខ្ម  
    តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤ ស.ភ.រ បានបញ្ច ប់រោយរជា្ជ័យវ គ្ ភារជាអនរដឹ្រនាាំ។  

 



 
លទធនលការរណតត ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈជំនាញ 
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• បានបញ្ច ប់វ គ្បណតុ ះបណាត លរយៈររល ៣ខ្ម ដ្លម់ន្តនតកី្រសួងបរសិាា ន៖ 
     - មន្តនតីមធយមរដ្ឋបាលរណាត ល ជាំនាន់ទី១ មានសិកាខ កាម ២៣នារ់ 
     - មន្តនតីមធយមថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ មានសិកាខ កាម ២៣នារ់។ 

វ គ្បណតុ ះបណាត លមន្តនតីបរសិាា នក្្ប់ក្្ង 
រោយ្ណៈរមែការអនតរក្រសួងមួយ  
មានសមាសភាររី ស.ភ.រ និងក្រសួង 
បរសិាា ន រដី្មបឱី្យការបណតុ ះបណាត លក្តូ្វ 
ច្បាំត្ក្មូវការជារ់ខ្សតង រហយីក្រសួងបរសិាា ន 
ទទួលបនទុរច្បាំណាយទាំងក្សុងរលវី គ្ 
បណតុ ះបណាត លនីមួយៗ។ 



 
ការរណតត ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈជនំាញ 
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•  រាំរុងបណតុ ះបណាត លមន្តនតមីធយមបរសិាា នថ្នន រ់ជាតិ្ ជាំនាន់ទី២ ច្បាំនួន ២០នារ់។ 
•   រាំរុងសក្មបសក្មួលវ គ្ 
    បណតុ ះបណាត លម គ្ុរទទសរ៍ 
    រទសច្បរណ៍ថ្នន រ់ជាតិ្  
    រយៈររល ៣ខ្ម (វ គ្ចុ្បង 
    សបាត ស៍ថ្ថ្ៃរសារ ៍និងថ្ថ្ៃអាទិត្យ) 



 
សាស្រ្សាត ចារយ ន្ងិវាគ្មនិ្  
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សាន្តសាត ចារយ និងវា ែ្ិន ក្តូ្វបានអរញ្ា ីញមរ៖ 
• បងាា ត់្មុមជាំនាញសិរារៅរនុងថ្នន រ់ររៀន និង/
ឬាមរយៈការនតល់បថ្រថ្ន ឬសិកាខ សាលា។  

 
សាន្តសាត ចារយ និងវា ែ្ិន ក្តូ្វបានអរញ្ា ីញរី៖ 
• ក្រសួងសាា ប័នរដ្ឋ វសិ័យឯរជន អងគការមិន
ខ្មនរោឋ ភិបាល និងអងគការអនតរជាតិ្  

• រួររ្ជាមន្តនតីជាន់មពស់ មានបុ គ្លិរលរខណៈ
លែ មានឋានៈរីក្បធាននាយរោឋ នរឡងីរៅ .. 



សហប្រតរិតតកិារអន្តរជាត ិ
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ស.ភ.រ នតល់ត្ថ្ម៉មពង់មពសដ់្លក់ារងាររលីររមពស់រិច្បច
សហក្បតិ្បត្តកិារជាតិ្ អនតរជាតិ្ សាំរៅអភិវឌ្ឍរមែវធីិ
និងសតង់ោរសិរា ជួយដ្លក់ាររធវទីាំរនីបរមែច្បាំរណះ
ដឹ្ងរនុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ក្សបនឹងរគលនរាបាយ
របសរ់ាជរោឋ ភិបាល សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមន្តនត ី
និងធនធានមនុសស។ 



ផ្នែកទ២ី 
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បោលការណ៍រណតត ុះរណ្តត ល 
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ការបណតុ ះបណាត លរៅស.ភ.រ ្ឺរផ្ទត ត្រលី៖ 
-  វន័ិយសរិា និងបទបញ្ជា ថ្នទរនុង    សរបុរិនទុ ៣០% 
   វត្តមានររលរគររទង់ជាតិ្ 
   វត្តមានរនុងរមាងខ ងសិរា 
 
-  ររៀនររញរមាងខ ងរៅរនុងថ្នន រ់ (ច័្បនទ-សុក្រ)     
   មុមវជិាា សិរារី ៣៣ រៅ ៣៨ 
   ក្បលងបញ្ច ប់មុមវជិាា បានសិរារដី្មបសីនសាំរិនទុ 
 
-  សកិាខ សាលា ឬសននសិីទ (រនុងច្បរន៉ាះ ៩០រមាងខ ងរនុងមួយឆ្ន ាំ) 
-  ទសសនរិច្បចសរិា  
-  រមែសរិា និងសររសររបាយការណ៍     សរបុរិនទុ ៧០% 
              
                                                                                              សរុបរមួរិនទុ ១០០% 



ទបំន្រីកម្ម 

ស.ភ.រ មាន្រក្មាងរធវីទាំរនីបរមែរៅរលី៖  
• រមែវធីិសិរា  
• វធីិសាន្តសតបណតុ ះបណាត ល 
• រយៈររលបណតុ ះបណាត ល 
• រហោឋ រច្បនាសមព័នធសិរា 
• ការក្បឡងក្បខ្ជងចូ្បលសិរា  
• ការក្បលងបញ្ច ប់ការសរិា 
 

• ការជាំរញុវ គ្បណតុ ះបណាត លមី៉ៗច្បាំត្ក្មូវការ។ 
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សមូ្អរគ្តណ 

                        Website    :    www.era.cambodia.gov.kh 

            E-mail        :    dirstudy.era@gmail.com 
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