
ល ទ្ធ ផ ល នៃ កា រ អ ៃុ វ ត្ត ក ម្ម វិ ធី ជាត ត្ិ
កំ ណែ ទ្ ម្ម្ ង់ រ ដ្ឋ បា ល សា ធា រ ែៈ

កនុ ង ៃី ត្ិ កា ល ទ្ី ៥ នៃ រ ដ្ឋ ស ភា

រា ជ ធា ៃី ភ្នំ ពេ ញ , នងៃ ទ្ី ០ ៣  ណែ ក កកដា  ឆ្ន ំ២ ០ ១ ៨

ម្កសួងម្ុែងារសាធារែៈ
គែៈកម្មម ធិការ ណកទ្ម្ម្ង់ រដ្ឋបាលសាធារែៈ

ប ទ្ ប ងាា ញ ពដា យ ៖  ឯ ក ឧ ត្ត ម្  គ ង់  សុភ្ី  អ គគ នា យ ក ពោ ល ៃ ពោ បា យ ម្ុ ែ ងា រ សា ធា រ ែៈ    
ៃិ ង ជាត ម្ប ធា ៃ ពល ខា ធិ កា រ ដាឋ ៃ គ ែៈ ក ម្មម ធិ កា រ ណក ទ្ ម្ម្ ង់ រ ដ្ឋ បា ល សា ធា រ ែៈ



ម្មត្ិកា
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ណផនកទ្ី១៖ កម្មវិធីជាតត្ិកំណែទ្ម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៥-២០១៨
ណផនកទ្ី២៖ លទ្ធផលសពម្ម្ចបាៃ
ណផនកទ្ី៣៖ យៃតការសម្ម្បសម្ម្ួលអៃុវត្តជាតម្ួយនដ្គូពាក់េ័ៃធ
ណផនកទ្ី៤៖ បញ្ហា ម្បឈម្
ណផនកទ្ី៥៖ ពសចកតីសៃនិដាឋ ៃ



ណផនកទ្ី១

កម្មវិធីជាតត្ិកំណែទ្ម្ម្ង់រដ្ឋបាល  

សាធារែៈ២០១៥ ២០១៨
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កម្មវិធីជាតត្ិកំណែទ្ម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨
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1. ការររៀបចំរចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋរ ើងវញិ
2. ការពង្ងឹងសម្ត្ថភាពង្របង់្រងរបស់
បណ្តា ង្រសួង ស្ថថ បន័្
1. ការករទង្ម្ង់មុ់្ខងារស្ថធារណៈ
2. ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្នុ្សស
3. ការពង្ងឹងសម្ត្ថភាពង្របង់្រងរដ្ឋបាល 
រខត្ា ង្រុង

1. ការពង្ងឹងង្រឹឹះនន្ការង្របង់្រងមុ្ខងារស្ថធារណៈ
2. ការររៀបចំសង្ម្ួលរចនាសម្ពន័្ធ និ្ងការពង្ងាយ
ម្ន្រន្ាើរាជការ

3. ការរធវើសនិ្ទាន្រម្មមុ្ខងារស្ថធារណៈ និ្ងការ
អភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្នុ្សស

1. ការករលម្អរសវាស្ថធារណៈ
2. ការបរងកើត្របៀវត្ស និ្ងពង្ងឹងការ
ង្របង់្រងនិ្រោជន្៍

3. ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព
4. ការជំរុញរង្បើង្បាស់ង្បពន័្ធបរចេរ
វទិាពត័្ម៌ាន្

1. ពង្ងឹងត្មាា ភាពរនុងដំ្រណើ រការនន្ការបរងកើន្រុណភាពរសវាស្ថធារណៈ
2. ពង្ងឹងរណរន្យយភាពរនុងការបរងកើន្ង្បសិទធភាពរសវាស្ថធារណៈ
3. អភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្នុ្សស និ្ងស្ថថ បន័្
4. ពង្ងឹងការង្របង់្រងធន្ធាន្ម្នុ្សសនិ្ងរបៀវត្ស
5. ពង្ងឹងការង្របង់្រងង្របខណ័ឌ និ្ងការពង្ងាយម្ន្រន្ាើរាជការ

១-រសវាស្ថធារណៈ ង្បរបរោយរុណភាព មាន្ភាពស្ថម្ញ្ញ 
ង្បសិទធភាព ភាពអាចរជឿទុរចិត្ាបាន្ ភាពឆាបរ់ហ័ស រ ា្ើយត្ប  
ទាន្រ់ពលរវលារៅនឹ្ងរសចរាើង្តូ្វការ មាន្ភាពងាយង្សួល និ្ង  
មាន្ការចូលរមួ្ពើអនររង្បើង្បាស់រសវា។
២-ការង្របង់្រងនិ្ងការអភិវឌ្ឍម្ន្រន្ាើរាជការសុើវលិឲ្យកាន្ក់ត្មាន្
សម្ត្ថភាព ភាពស្ថវ ហាប ់ង្បសិទធភាពនិ្ងភាពរជឿទុរចិត្ា
៣-ង្បពន័្ធរបៀវត្សកដ្លធានាបាន្នូ្វសម្ធម្ ៌បរងកើន្ផលិត្ភាព    
និ្ងង្បសិទធភាពការងារ ង្ពម្ទាងំ ធានាបាន្នូ្វសងគតិ្ភាពរវាង
ង្របខណ័ឌ ម្ន្រន្ាើរាជការសុើវលិ និ្ង រងរមាា ងំង្បោបអ់ាវុធ។ 

1999-2003
រស្ថងមូ្លោឋ ន្ង្រឹឹះនន្
ការង្រប់ង្រងមុ្ខងារស្ថ
ធារណៈ

2004-2008
រំកណទង្ម្ង់
សុើជរង្ៅ

2008-2012
បន្ារំកណទង្ម្ង់
សុើជរង្ៅ

2015-2018
រំកណទង្ម្ង់សុើជរង្ៅ
រដ្ើម្បើង្បសិទធភាព

1993-1998
ផសឹះផា ន្ិងបង្ងួប
បង្ងួម្ជាត្ិ 6
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ចរខុវស័ិយ៖  កង្បកាា យរដ្ឋបាលស្ថធារណៈឲ្យរៅជាអនរផាល់រសវាដ៏្មាន្ង្បសិទធភាព និ្ងជានដ្រូ
អភិវឌ្ឍកដ្លអាចរជឿទុរចិត្ាបាន្សំរៅ បរង្ម្ើង្បជាជន្ឲ្យកាន់្កត្ង្បរសើររ ើង 

រោលបណំងទើ១៖ រសវាស្ថធារណៈ
ង្បរបរោយរុណភាព ស្ថម្ញ្ញភាព 
ង្បសិទធភាព ភាពរជឿទុរចិត្ាបាន្ ភាព
ឆាប់រហ័ស រ្ាើយត្បទាន់្រពលរវលារៅន្ឹង
រសចរាើង្ត្ូវការ មាន្ភាពងាយង្សួល ន្ិង
មាន្ការចូលរមួ្ពើអនររង្បើង្បាស់រសវា

រោលបំណងទើ២៖  ការង្រប់ ង្រងនិ្ងការ
អភិវឌ្ឍម្ន្រន្ាើរាជការសុើវលិឲ្យកាន់្កត្មាន្
សម្ត្ថភាព ភាពស្ថវ ហាប់ ង្បសិទធភាព ន្ិង
ភាពរជឿទុរចិត្ារនុងការ ផាល់រសវាស្ថធារណៈ 
រោយង្បកាន់្ខ្ជា ប់នូ្វវបបធម៌្រសវាស្ថធារណៈ 
្ន្ទៈមាេ ស់ការ ភរាើភាព ន្ិងម្ន្សិការវជិាា ជិវៈ

រោលបំណងទើ៣៖  ង្បព័ន្ធរបៀវត្សកដ្លធានា
នូ្វសម្ធ៌ម្ បរងកើន្ផលិត្ភាព ន្ិងង្បសិទធ
ភាពការងារ ង្ពម្ទាងំធានានូ្វសងគត្ិភាព 
រវាងង្របខណឌ ម្ន្រន្ាើរាជការសុើវលិ ន្ិងង្រប
ខណឌ រងរមាា ងំង្បោប់អាវុធ

រោលរៅ
• ធានាភាពងាយង្សួលរនុងការទទួលរសវា
• រតា ត្រលើរសចរាើង្តូ្វការជារ់កសាង
• ផាល់រសវាឲ្យចំទើរកន្ាង
• រលើររម្ពស់ត្មាា ភាពន្ិងការទទួលខុសង្ត្ូវ
• ករលម្អរុណភាពន្ិងង្បសិទធភាពនន្រសវា

រោលរៅ
• ររៀបចំត្ួនាទើន្ិងភាររិចេ ររបៀបង្រប់ង្រងន្ិង
ចាត់្កចងការងារឲ្យមាន្ភាពចាស់លាស់

• ង្រប់ង្រងជំនាញន្ិងចំន្ួន្ម្ន្រន្ាើរាជការសុើវលិ
• រលើររម្ពស់រុណផលនិ្ងការទទួលខុសង្ត្ូវ
• អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពការងារ
• ពង្ងឹងសើលធ៌ម្ ន្ិងវន័ិ្យ

រោលរៅ
• ង្បព័ន្ធរបៀវត្សកដ្លធានានូ្វសម្ធម៌្រោយបង្ងួម្      
រមាា ត្អតិ្បបរមា និ្ងអបបរមា

• ធានារបើររបៀវត្សទាន់្រពលរវលាដ្ល់នដ្និ្ងង្រប់ចំន្ួន្
• ករលម្អង្បព័ន្ធរបៀវត្សកដ្លផាល់ការរលើរទឹរចិត្ាកផអរ
រលើសមិ្ទធរម្ម

• ករលម្អររចនាសម្ព័ន្ធនន្របៀវត្សរដ្ើម្បើធានាសងគតិ្ភាព
រវាងរបៀវត្សម្ន្រន្ាើរាជការសុើវលិនិ្ងរមាា ងំង្បោប់អាវុធ

• បរងកើន្របៀវត្សង្បរបរោយចើរភាព
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យុទធស្ថន្រសា
• ជំរុញឲ្យមាន្ការតា ស់បាូរទសស
នាទាន្រនុងង្របខ័ណឌ នន្ការផាល់
រសវាស្ថធារណៈរបស់ម្ន្រន្ាើរាជ
ការពើអនរង្រប់ង្រងរៅជាអនរផា
ល់រសវា ន្ិងផាល់ត្នម្ាដ្ល់អនរ
រង្បើង្បាស់

• ជំរុញការករទង្ម្ង់ររបៀបរបប
ការងារពើរចនាសម្ព័ន្ធការងាររៅ
ជារចនាសម្ព័ន្ធង្បត្បិត្ាកិារ
រោយការរលើររម្ពស់រុណភាព
រសវាកផនរជួរមុ្ខ ន្ិងបរងកើន្
សម្ត្ថភាពកផនរង្ទង្ទង់

យុទធស្ថន្រសា
• រធវើឲ្យង្បរសើររ ើងនូ្វង្បព័ន្ធការងារ
រនុងអងគភាព ន្ងិការង្រប់ង្រងម្ន្រន្ាើ

• ពង្ងឹងង្បសិទធភាពនន្ដ្រំណើ រការអនុ្
វត្ាការង្រប់ង្រងធន្ធាន្ម្នុ្សស

• ពង្ងឹងការអនុ្វត្ាង្បព័ន្ធង្រប់ង្រង
រុណផល

• ពង្ងឹងសម្ត្ថភាពន្ងិអភវិឌ្ឍសម្ត្ថ
ភាពថ្មើ

• រលើររម្ពស់រុណភាពការបណាុ ឹះ
បណ្តា ល

យុទធស្ថន្រសា
• ររៀបចំង្បព័ន្ធចណំ្តត្់ថ្នន រ់ន្ិងតារាង
សន្ទសសន៍្របៀវត្សថ្មើ ង្ពម្ទាងំង្បារ់
បំណ្តច់មុ្ខងារ ន្ិងង្បារ់ឧបត្ថម្ភ
• កាត់្បន្ថយរមាា ត្របៀវត្សរវាងអត្បិរមា
ន្ិងអបបរមាម្ររៅង្ត្មឹ្៣រៅ៣.៥ដ្ង

• ររៀបចំសន្ទសសន៍្របៀវត្សន្ងិង្បារ់
បំណ្តច់មុ្ខងាររបស់រន្របាលជាត្ិន្ងិ
រោធិន្ឲ្យមាន្សងគត្ភិាពរៅន្ងឹ
ង្បព័ន្ធរបៀវត្សម្ន្រន្ាើរាជការសុើវលិ

• ត្ំរ ើងង្បារ់របៀវត្សរោយកផអររលើ
រំរណើ ន្រសដ្ឋរិចេ

កម្មវិធីជាតត្ិកំណែទ្ម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨



ណផនកទ្ី២

លទ្ធផលសពម្ម្ចបាៃ

9



លទ្ធផលនៃការអៃុវត្តការណកលម្អការផតល់ពសវាសាធារែៈ

10

គោលបំណងនៃកម្មវធិីជាតិកំណណ
ទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ
២០១៥-២០១៨

ចំៃួៃ
សូចនាករ
សម្ទិធិកម្ម
គៃ្លឹះ

ចគកោ ម្ 
សកម្មភាព

ចំៃួៃ
សកម្មភាព

លទធផល

សគម្ម្ចបាៃ
គពញគលញ

សគម្ម្ចបាៃ
គោយណផែក

ម្ៃិបាៃ
អៃុវតត

១.គសវាសាធារណៈម្បកបគោយ
គុណភាព មាៃភាពសាម្ញ្ញ
ម្បសិទធភាព ភាពអាចគ ឿទុកចិតត
បាៃ ភាពឆាបរ់ហ័ស គ្្ើយតប
ទាៃគ់ពលគវលា គៅៃលងគសចកតី
ម្តូវការ មាៃភាពកយម្សលួ ៃិង
មាៃការចូលរមួ្ពីអែកគម្បើម្បាស់
គសវា

១ ១ ៤ ២ សកម្មភាព ២ សកម្មភាព -
១ ២ ១ ១ សកម្មភាព - -
១ ៣ ២ - ២ សកម្មភាព -
១ ៤ ១ ១ សកម្មភាព - -
១ ៥ ៣ ២ សកម្មភាព - ១ សកម្មភាព

១ ៦ ២ - ២ សកម្មភាព -
១ ៧ ៣ ២ សកម្មភាព ១ សកម្មភាព -

សរុប ៧ ៧ ១៦ ០៨ ០៧ ០១



• បាៃម្តួតពិៃិតយៃិងវាយតនម្្គុណភាពនៃការផតល់គសវាសាធារណៈ
របស់ម្កសួងសាា បៃ័ថ្នែ កជ់ាតិៃិងថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិ ៃិងផតល់
អៃុសាសៃណ៏កលម្អទាងំៃីតិវធីិ ៃិងយៃតការ

• បាៃគធវើបចចុបបៃែភាពកម្ម្ងគសវាពត័ម៌ាៃគសវាោកក់ែុងគគហទំពរ័ 
ៃិងបាៃបគងោើត Mobile Application for Public Services

• បាៃគរៀបចំបគងោើតៃិងោកឱ់្យអៃុវតតៃូវ Public Service Gateway 
and Calling Center

• បាៃៃលងកំពុងសហការជាម្យួគលខាធិការោឋ ៃអាសា៊ា ៃគដ្ើម្បអីៃុវតត
គគម្មាងកែុងការបគងោើតឯកសារណណនាសំតីពីសតងោ់គសវាសាធារណៈ
សម្មាបម់្បគទស អាសា៊ា ៃទាងំ១០ 

• បាៃគរៀបចំសិកខសាលាថ្នែ កអ់ាសា៊ា ៃ សតីពីASEAN Guideline on 
Public Service Delivery ២០១៨

11

ការណកលម្អពសវាសាធារែៈ-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ



• បាៃ ំរុញឱ្យម្កសួងសាា បៃ័គម្បើម្បាស់ ICTs កែុងការផតល់គសវា ដូ្ចជា៖ ពៃធោរ ពៃធគយ រោឋ ករ
ទលក អគគិសៃី ការបងព់ៃធផ្ូវ ការគធវើស្ាកគលខម្ ូតូ រថយៃត បណណ័ គបើកបរ ការចុឹះបញ្ជ ីពាណិ ជកម្ម
អាជាា បណណ ពាណិ ជកម្ម ជាគដ្ើម្។ល។ ជារមួ្មាៃម្កសួងសាា បៃ័ចំៃួៃ០៩ អាចផតល់គសវាតាម្
ICTs

• បាៃ ំរុញដ្ល់ម្កសួងសាា បៃ័កែុងការណកសម្មួ្លរចនាសម្ពៃ័ធ គដ្ើម្បបីគងោើតការយិាល័យ ឬយៃតការ
ម្ចកគចញចូលណតម្យួ កែុងការផតល់គសវាសាធារណៈ ដូ្ចជា៖ តំបៃគ់សដ្ឋកិចចពិគសសរដ្ឋបាល 
ម្សុក ៃិងគខតតជាគដ្ើម្

• បាៃគរៀបចំៃិងោកគ់ចញៃូវអៃុម្កលតយ សតីពីការវាយតនម្ៃិ្ងការទទួលសាគ ល់អងគភាពផតល់គសវា
សាធារណៈគំរូកែុងវស័ិយអបរ់ ំៃិងវស័ិយសុខាភបិាល

• បាៃគរៀបចំោកគ់ចញៃូវគសចកតីម្ពាងចាបស់តីពីគសវាសាធារណៈ  

ការណកលម្អពសវាសាធារែៈ-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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13

គោលបំណងនៃកម្មវធិីជាតិ
កំណណទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធា រ
ណៈ២០១៥-២០១៨

ចំៃួៃ
សូចនាករ
សម្ទិធិកម្ម
គៃ្លឹះ

ចគកោ ម្ 
សកម្មភាព

ចំៃួៃ
សកម្មភាព

លទធផល

សគម្ម្ចបាៃ
គពញគលញ

សគម្ម្ចបាៃ
គោយណផែក

ម្ៃិបាៃ
អៃុវតត

២.ការម្គបម់្គងៃិងអភវិឌ្ឍ
ធៃធាៃម្ៃុសសៃិងសាា បៃ័

១ ១ ៥ ២ សកម្មភាព ២ សកម្មភាព ១ សកម្មភាព
១ ២ ៤ ២ សកម្មភាព ២ សកម្មភាព -
១ ៣ ៣ ១ សកម្មភាព ២ សកម្មភាព -
១ ៤ ១ - ១ សកម្មភាព -
១ ៥ ១ ១ សកម្មភាព - -
១ ៦ ៣ ១ សកម្មភាព ២ សកម្មភាព -
១ ៧ ១ - ១ សកម្មភាព -
១ ៨ ១ ១ សកម្មភាព - -

សរបុ ៨ ៨ ១៩ ៨ ១០ ១

លទ្ធផលនៃការអៃុវត្តការការម្គប់ម្គងៃិងអភ្ិវឌ្ឍ
ធៃធាៃម្ៃុសសៃិងសាា ប័ៃ



• បាៃោកគ់ចញៃូវគោលៃគយាបាយធៃធាៃម្ៃុសសសម្មាបរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិ
• បាៃគរៀបចំម្បពៃ័ធម្ខុករសាធារណៈថមីណដ្លមាៃណតម្កបខណឌ  ក ខ គ គោយលុបម្កបខណឌ  ឃ
• បាៃគរៀបចំ ៃិងោកគ់ចញៃូវលកខៃតិកៈគោយណែកនៃម្កបខណឌ ម្ន្រៃតរីា ការតាម្វស័ិយៃិង ំនាញគផសងៗដូ្ចជា

ម្កបខណឌ ម្ន្រៃតីម្គបម់្គងរដ្ឋបាល ម្ន្រៃតីម្កម្ការ ម្ន្រៃតីការទូត  ម្គូបគម្ងៀៃ ម្ន្រៃតីសុខាភបិាល ម្ន្រៃតីបគចចកគទស ៃិង
បគុគលិករដ្ឋបាលថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិ រមួ្ទាងំណបបបទៃីតិវធីិកែុងការម្គបម់្គងបគុគលិករដ្ឋបាលថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិ

• បាៃគធវើម្បតិភកូម្មសិទធអំណាចគៅឲ្យគណៈអភបិាលរា ធាៃីគខតត ម្កុងម្សុក កែុងការម្គបម់្គងបគុគលិកបំគពញ
ការករគៅថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិ (ម្គបម់្គង ណតងតាងំ ៃិងបញ្ចបម់្ខុតំណណង)

• បាៃគរៀបចំ ៃិងោកឲ់្យអៃុវតតម្បពៃ័ធម្តួតពិៃិតយវតតមាៃ បំគពញការករ ៃិងការណបងណចកភារកិចចដ្ល់ម្ន្រៃតី
• បាៃអៃុវតតៃូវការម្គបម់្គងម្ន្រៃតរីា ការ ៃិងម្ន្រៃតីជាបកិ់ចចសៃាតាម្ម្បពៃ័ធពត័ម៌ាៃវទិា (HRMIS)
• បាៃកំណតចំ់ៃៃួម្ខុតំណណងសម្មាបម់្ខុតំណណងម្គបម់្គង ៃិងបងោករចនាសម្ពៃ័ធរបស់ម្កសួងសាា បៃ័
• បាៃណកសម្មួ្ល ៃិងពគៃ្ឿៃៃីតិវធីិកែុងការោកម់្ន្រៃតីរា ការឲ្យចូលៃិវតតៃ.៍..

ការម្គប់ម្គង ៃិងការអភ្ិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ៃិងសាា ប័ៃ-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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• បាៃៃិងកពុំងគរៀបចោំកឲ់្យអៃុវតតការបណតុ ឹះបណាត លជាកាតពវកិចចៃងិជាម្បពៃ័ធ (ការ
បណតុ ឹះបណាត លកម្ម្តិថ្នែ កដ់្លកនា ំរមួ្មាៃ អៃុរដ្ឋគលខាធិការ អគគនាយក អភបិាលរា 
ធាៃី គខតត)

• បាៃៃិងកពុំងណកលម្អណបបបទៃិងៃតីវិធិកីែុងការម្គបម់្គងៃងិអភវិឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស
គែើងវញិ(HRM Process)

• បាៃៃិងកពុំងគរៀបចកំារពពិណ៌នាម្ុខតណំណង (ម្ុខតណំណងម្គបម់្គង ៃិង ម្ុខតណំណង
វជិាជ  ីវៈ) ៃិង កំពុងគរៀបចំអងគវជិាជ  ីវៈសម្មាបម់្ន្រៃតរីា ការសីុវលិ (រដ្ឋបាល បគចចកគទស 
ការទូត អបរ់ ំសុខាភបិាល)

• បាៃម្តួតពៃិិតយចំៃួៃម្កបខណឌ ម្ន្រៃតរីា ការគៅទូទាងំម្បគទស ៃិង ម្តួតពៃិិតយការគម្បើ
ម្បាស់ធៃធាៃម្ៃុសសកែុងវស័ិយអបរ់ ំៃិង សុខាភបិាល

• បាៃៃិងកពុំងគរៀបចគំធវើវមិ្ ឈការម្បពៃ័ធម្គបម់្គងធៃធាៃម្ៃុសសតាម្ម្បពៃ័ធពត័ម៌ាៃ
វទិា (HRMIS) ដ្ល់ម្កសួងសាា បៃ័ គោយចាបគ់ផតើម្ពគីគម្មាងនាមំ្ខុសម្មាបម់្កសួង
សុខាភបិាល ៃិងបៃតគៅម្កសួងអបរ់.ំ..

ការម្គប់ម្គង ៃិងការអភ្ិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ៃិងសាា ប័ៃ-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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• បាៃបគងោើតឯកសារណណនាសំតីពីម្បពៃ័ធម្គបម់្គងគុណ
ផល (Performance Management System-PMS)

• បាៃគរៀបចំសិកាខ សាលាថ្នែ កអ់ាសា៊ា ៃសតីពីម្កបខណឌ
សម្តាភាព ៃិងការម្គបម់្គងគុណផល  ឆាែ ២ំ០១៧ 
(ASEAN Workshop on Competency and 
Performance Management)

• បាៃៃិងកំពុងគរៀបចំោកឲ់្យអៃុវតតសាកលបង PMS គៅ
រដ្ឋបាលថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិ (គខតតបាតដំ់្បង)

• បាៃៃិងកំពុងគរៀបចំអៃុម្កលតយ គដ្ើម្បោីកឲ់្យអៃុវតតម្បពៃ័ធ
ម្គបម់្គងគុណផល ៃិង ការគលើកទលកចិតត

ការម្គប់ម្គង ៃិងការអភ្ិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសស ៃិងសាា ប័ៃ-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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គោលបំណងនៃកម្មវធិីជាតិ
កំណណទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ

២០១៥-២០១៨

ចំៃួៃ
សូចនាករ
សម្ទិធិកម្ម
គៃ្លឹះ

ចំៃួៃ
ចគកោ ម្ 

សកម្មភាព

ចំៃួៃ
សកម្មភាព

លទធផល

សគម្ម្ចបាៃ
គពញគលញ

សគម្ម្ចបាៃ
គោយណផែក

ម្ៃិបាៃ
អៃុវតត

៣.ម្បពៃ័ធគបៀវតសណដ្លធានាៃូវ 
សម្ធម្ ៌បគងោើៃផលិតភាព ៃិង
ម្បសិទធភាពការករ ម្ពម្ទាងំ
ធានាបាៃៃូវសងគតិភាពរវាងម្កប
ខណឌ ម្ន្រៃតីរា ការសីុវលិៃិងម្កប
ខណឌ កងកម្ាងំម្បោបអ់ាវុធ

១ ១ ២ ២ សកម្មភាព - -

១ ២ ៣ ៣ សកម្មភាព - -

១ ៣ ៦ ៦ សកម្មភាព - -

១ ៤ ៣ ៣ សកម្មភាព - -

១ ៥ ៣ ៣ សកម្មភាព - -

សរុប ៥ ៥ ១៧ ១៧ - -

លទ្ធផលនៃការអៃុវត្តការណកទ្ម្ម្ង់ម្បេ័ៃធពបៀវត្ស
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ម្បភព៖ គគហទំពរ័ម្កសួងគសដ្ឋកិចច ៃិងហិរញ្ញ វតាុ ណខឧសភា ឆាែ ២ំ០១៨

ការណកទ្ម្ម្ង់ម្បេ័ៃធពបៀវត្ស-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ

គៅកែុងម្កបខណឌ នៃការអៃុវតត 

ការករណកទម្ម្ងម់្បពៃ័ធគបៀវតស 

ការដំ្គែើងគបៀវតស គឺម្តូវណផអកគលើ
សាា ៃភាពមា ម្កូគសដ្ឋកិចចកំគណើ ៃ

គសដ្ឋកិចចៃិងគោលការណ៍កំណត់

របស់រា រោឋ ភបិាល 
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ម្ប
គភ
ទ

ម្ក
បខ

ណ
ឌ ឋាៃៃតរស័កតទិ៣ី ឋាៃៃតរស័កតទិ២ី ឋាៃៃតរស័កតទិ១ី

៤ ៣ ២ ១ ៤ ៣ ២ ១ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ ១

ក ៣៤៥ ៣៥៤ ៣៦៤ ៣៧៩ ៣៩៤ ៤១០ ៤២៦ ៤៤៣ ៤៦១ ៤៧៩ ៤៩៦ ៥១៣ ៥៣១ ៥៥០

ខ ៣០០ ៣០៨ ៣១៨ ៣៣១ ៣៤៤ ៣៥៨ ៣៦៩ ៣៨០ ៣៩៣ ៤០៧ ៤២១ ៤៣៦ ៤៥៣ ៤៧០

គ
១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ ១

២៦៥ ២៧៤ ២៨៤ ២៩៥ ៣០៧ ៣២១ ៣៣៥ ៣៥២ ៣៧០ ៣៩០

កម្ម្តិសៃទសសៃគ៍បៀវតសថមីរបស់ម្ន្រៃតីរា ការសីុវលិ(ចំៃៃួសៃទសសៃ)៍

ការណកទ្ម្ម្ង់ម្បេ័ៃធពបៀវត្ស-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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ពបៀវត្សមូ្លដាឋ ៃអប បរម្ម សម្ម្មប់ម្  ៃតី រាជការសុី វិល
(២០១៤ -២០១៨)

ឆាែ ំ
បរយិាយ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សៃទសសៃ៍ ១.៥២០ ១.៥២០ ១.៥២០ ១.៧០០ ១.៩០០ ២១៣០

ការតំគែើងតនម្្សៃទសសៃគ៍បៀវតសម្លូោឋ ៃ(គិតជាម្បាកគ់រៀល)

ការណកទ្ម្ម្ង់ម្បេ័ៃធពបៀវត្ស-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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ជាតតិ្(២០១៤ -២០១ ៨)
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អប បរម្ម អតិ្បរម្ម
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អប បរម្ម អតិ្បរម្ម

461,077 628,277 784,977 937,977 1,098,927
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អប បរម្ម អតិ្បរម្ម
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ឆាែ ំ

គបៀវតសអបបបរមា 
(ភាែ កក់ររដ្ឋបាល-បគចចកគទសបឋម្)

គបៀវតសអតិបរមា 
(អគគនាយក)

គបៀវតសម្ូលោឋ ៃ ម្បាកប់ំណាច់
ម្ុខករ គបៀវតសសរុប គបៀវតសម្ូលោឋ ៃ ម្បាកប់ំណាច់

ម្ុខករ គបៀវតសសរុប

២០១៤ ៤០០,០០០ ២៤,០០០ ៤២៤,០០០ ៨៧៦,០០០ ៩២៩,០០០ ១,៨០៥,០០០

២០១៥ ៤០២,៨០០ ១៥០,០០០ ៥៥២,៨០០ ៨៧៦,០០០ ៩៣០,០០០ ១,៨០៦,០០០

២០១៦ ៤៥០,៥០០ ២៥០,០០០ ៧០០,៥០០ ៩៣៥,០០០ ៩៣០,០០០ ១,៨៦៥,០០០

២០១៧ ៥០៣,៥០០ ៣៥០,០០០ ៨៥៣,៥០០ ១,០៤៥,០០០ ៩៧០,០០០ ២,០១៥,០០០
២០១៨ ៥៦៤,៤៥០ ៤៥០,០០០ ១,០១៤,៤៥០ ១,១៧១,៥០០ ១,០១០,០០០ ២,១៨១,៥០០

ឆាែ ំ
គបៀវតសអបបបរមា (ម្គូបគម្ងៀៃកម្ម្តិបឋម្) គបៀវតសអតបិរមា

(ម្គូបគម្ងៀៃកម្ម្តិឧតតម្-២០១៤/សាន្រសាត ចារយ២០១៥-២០១៨)

គបៀវតសម្ូលោឋ ៃ ម្បាកប់ំណាច់
ម្ុខករ

គបៀវតសសរុប គបៀវតសម្ូលោឋ ៃ ម្បាកប់ំណាច់
ម្ុខករ គបៀវតសសរុប

២០១៤ ៤០០,០០០ ១៥០,០០០ ៥៥០,០០០ ៦៨៦,០០០ ៣៥៧,០០០ ១,០៤៣,០០០
២០១៥ ៤០២,៨០០ ២៥០,០០០ ៦៥២,៨០០ ៨៧៦,០០០ ៧៩០,០០០ ១,៦៦៦,០០០
២០១៦ ៤៥០,៥០០ ៣៥០,០០០ ៨០០,៥០០ ៩៣៥,០០០ ៧៩០,០០០ ១,៧២៥,០០០
២០១៧ ៥០៣,៥០០ ៤៥០,០០០ ៩៥៣,៥០០ ១,០៤៥,០០០ ៨៣០,០០០ ១,៨៧៥,០០០
២០១៨ ៥៦៤,៤៥០ ៥៥០,០០០ ១,១១៤,៤៥០ ១,១៧១,៥០០ ៨៧០,០០០ ២,០៤១,០០០
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ឆាែ ំ

គបៀវតសអបបបរមា (គិលាៃុបោឋ កបឋម្) គបៀវតសអតបិរមា (សាន្រសាត ចារយម្ហាបរញិ្ញញ )

គបៀវតសម្លូោឋ ៃ ម្បាកប់ណំាច់
ម្ុខករ គបៀវតសសរបុ គបៀវតសម្លូោឋ ៃ ម្បាកប់ណំាច់

ម្ុខករ គបៀវតសសរបុ

២០១៤ ៤០០,០០០ ១៥០,០០០ ៥៥០,០០០ ៨៧៦,០០០ ៧៧០,០០០ ១,៦៤៦,០០០

២០១៥ ៤០២,៨០០ ២៥០,០០០ ៦៥២,៨០០ ៨៧៦,០០០ ៧៩០,០០០ ១,៦៦៦,០០០

២០១៦ ៤៥០,៥០០ ៣៥០,០០០ ៨០០,៥០០ ៩៣៥,០០០ ៧៩០,០០០ ១,៧២៥,០០០

២០១៧ ៥០៣,៥០០ ៤៥០,០០០ ៩៥៣,៥០០ ១,០៤៥,០០០ ៨៣០,០០០ ១,៨៧៥,០០០

២០១៨ ៥៦៤,៤៥០ ៥៥០,០០០ ១,១១៤,៤៥០ ១,១៧១,៥០០ ៨៧០,០០០ ២,០៤១,៥០០



• បាៃគធវើសងគតិភាពម្បពៃ័ធគបៀវតសកងកម្ាងំម្បោបអ់ាវធុជាម្យួម្ន្រៃតីរា ការសីុវលិ (គបៀវតសម្លូោឋ ៃ, ម្បាក់
បំណាចម់្ខុករ, ៃិងម្បាកឧ់បតាម្ភគផសង)

• បាៃគបើកម្បាកគ់បៀវតសគរៀងរាល់ណខទាៃគ់ពលគវលា តាម្ម្បពៃ័ធធនាោរ ូៃដ្ល់ម្ន្រៃតីរា ការ ម្ន្រៃតីជាបកិ់ចច
សៃា ៃិង ៃគរបាលជាតិ

• បាៃគរៀបចំៃិងដំ្គែើងម្បាកបំ់ណាចម់្ខុករដ្ល់គៅម្កម្ ម្ពឹះរា អាជាា  ម្កឡាបញ្ជ ី សមា ិករា រោឋ ភបិាល 
ម្ន្រៃតីបគម្ម្ើការករគៅតាម្ខុទទកាល័យ (របស់នាយករដ្ឋម្ន្រៃតីដ្ល់រដ្ឋគលខាធិការជាម្បធាៃសាា បៃ) ម្ន្រៃតីកែុង
ម្ខុតំណណងម្គបម់្គង រដ្ឋបាល ការទូត បគចចកគទស អបរ់ ំៃិងសុខាភបិាល រមួ្ទាងំសមា ិកម្កុម្ម្បលកាគខតត 
រា ធាៃី ម្កុងម្សុក ឃំុសកោ ត ់គសមៀៃ ម្បធាៃភមូ្ ិអៃុម្បធាៃ ៃិងសមា ិកភមូ្.ិ..

• បាៃដំ្គែើងម្បាកគ់បៀវតសម្បចាណំខ ូៃម្ន្រៃតីរា ការ ៃិងកងកម្ាងំម្បោបអ់ាវធុ បាៃគម្ចើៃជាង ១លាៃគរៀល 
(>250USD per month)កែុងឆាែ ២ំ០១៨គៃឹះ

• ោកអ់ៃុវតតគោលៃគយាបាយធានារា បរ់ងសុខភាពដ្ល់ម្ន្រៃតីរា ការ ៃិង ដំ្គែើងម្បាកឧ់បតាម្ភមាតុភាព ៃិង 
ម្បាកឧ់បតាម្ភដ្ល់បណុយសពជាគដ្ើម្ រមួ្ទាងំម្បាកគ់សាធៃៃិវតតដ្ល់ៃិវតត ៃៃិងអតីតយុទធ ៃ...  

ការណកទ្ម្ម្ង់ម្បេ័ៃធពបៀវត្ស-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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• រា រោឋ ភបិាល កប៏ាៃដ្ំគែើងម្បាកឧ់បតាម្ភមាតុភាព ូៃម្ន្រៃតរីា ការ ម្ន្រៃតីកម្មសិកា ៃិងម្ន្រៃតីជាបក់ចិចសៃាជាន្រសតីណដ្ល
សម្មាលកូៃ ៃិងម្បាកឧ់បតាម្ភបណុយសព ូៃម្គសួារសព ម្ន្រៃតីរា ការ ម្ន្រៃតីកម្មសិកា ៃិងម្ន្រៃតីជាបក់ចិចសៃាណដ្ល
ទទួលម្រណភាព ដូ្ចខាងគម្កាម្៖

1. ម្បាកឧ់បតាម្ភមាតុភាព ូៃម្ន្រៃតីរា ការ ម្ន្រៃតីកម្មសិកា ៃិងម្ន្រៃតជីាបក់ចិចសៃាជាន្រសតីណដ្លសម្មាលកូៃម្តូវបាៃ
ដ្ំគែើងពចីំៃួៃ ៦០០.០០០ គរៀល គៅចំៃួៃ ៨០០.០០០ គរៀល សម្មាបក់ារសម្មាលបាៃកូៃម្យួ

2. ម្បាកឧ់បតាម្ភគៃឹះ ៃលងម្តូវបគងោើៃគទវគុណ ឬម្តគុីណ ឬគម្ចើៃជាងគៃឹះ  ូៃម្ន្រៃតរីា ការ ម្ន្រៃតី កម្មសិកា ៃិងម្ន្រៃតី
ជាបក់ិចចសៃាជាន្រសតីតាម្ចៃួំៃកូៃណដ្លបាៃសម្មាល

3. ម្បាកឧ់បតាម្ភបណុយ ូៃម្គសួារសពរបស់ម្ន្រៃតរីា ការ ម្ន្រៃតីកម្មសិកា ៃិងម្ន្រៃតជីាបក់ិចចសៃា សម្មាបគ់ធវើបុណយ
តាម្ម្បនពណី មាៃដូ្ចតគៅ៖
- ទទួលម្រណៈភាពគោយ ម្ងធឺម្មតាពចីៃួំៃ ១.២០០.០០០ គរៀល គៅចំៃួៃ ២.០០០.០០០ គរៀល
- ទទួលម្រណៈភាពកែុងគពលបគំពញគបសកកម្ម ឬគម្ោឹះថ្នែ កក់ារករពចីំៃួៃ ១.៥០០.០០០ (ម្យួលាៃម្បាំ

ណសៃ) គរៀល គៅចំៃួៃ ៤.០០០.០០០ (បៃួលាៃ) គរៀល។

ការណកទ្ម្ម្ង់ម្បេ័ៃធពបៀវត្ស-លទ្ធផលសពងេបសំខាៃ់ៗ
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ណផនកទ្ី៣

យៃតការសម្ម្បសម្ម្ួលជាតម្ួយនដ្គូពាក់េ័ៃធ
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1. យៃតការសម្ម្បសម្មួ្លកែុងម្កបខណឌ គលខាធិការោឋ ៃនៃគណៈកមាម ធិការណកទម្ម្ង ់ទាងំ៣ វស័ិយ

• បាៃ ឯក ភាព  គលើណផៃ ការ សកម្ម ភាពរមួ្នៃកំណណទម្ម្ងទ់ាងំ៣ចៃំៃួ០៩ចំៃុច ឆាែ ២ំ០១៦-
២០១៧ ៃិង បណៃាម្   ណផៃ  ការ សកម្មភាពរមួ្ចំៃៃួ០៣ចៃុំច ឆាែ ២ំ០១៨ ៃិងបាៃលុបគចញ
ណផៃការសកម្មភាពរមួ្ចំៃៃួ០១ ចំៃុច សរបុ  ចំៃៃួ១១ចំៃុ ច 

2. យៃតការសម្ម្បសម្មួ្ល កែុងម្កបខណឌ ម្កុម្ការករបគចចកគទសកំណណទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាល សាធារណៈ

• ម្កុម្ការករណកទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈតាម្ម្កសួងសាា បៃ័ៃិងរា ធាៃី គខតត

• បាៃបគងោើតណផៃការសកម្មភាពរមួ្ោែ  ៃិងរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពសតីពីសូចនាករតាម្ោៃ រមួ្ ោែ  
សម្មាបឆ់ាែ ២ំ០១៤-២០១៦ ៃិង២០១៧-២០១៨

• បាៃបគងោើតសូចនាករតាម្ោៃរមួ្ោែ  (JMI) ឆាែ ២ំ០១៧-២០១៨ គដ្ើម្ប ី ំរញុការអៃុវតត ការករ ណក  
ទម្ម្ង ់ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 
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3. យៃតការសម្ម្បសម្មួ្លកែុងម្កបខណឌ នៃកិចចសហម្បតិបតតកិារជាម្យួនដ្គូអភវិឌ្ឍ
• ធនាោរអភវិឌ្ឍអាសីុ (ADB) គម្កាម្កម្មវធីិអភវិឌ្ឍ ៃបទអៃុវកម្មវធីិទី២ បាៃ យួ ោមំ្ទណផែក

ហិរញ្ញ វតាុ សម្មាបគ់រៀបចំវគគបណតុ ឹះបណាត ល
• កិចចសហម្បតិបតតិការជាម្យួ Office Civil Service Commission(OCSC)នៃម្បគទសនថ 

សម្មាបគ់រៀបចំកម្មវធីិបណតុ ឹះបណាត លគៅម្បគទសនថ ៃិងម្បគទសកម្ពុជា 
• កិចចសហម្បតិបតតិការជាម្យួទីភាែ កក់រសហម្បតិបតតិការអៃតរជាតិកូគរ  (KOICA)
• កិចចសហម្បតិបតតិការអៃតរជាតិអាលឺ្ម្ ង ់(GIZ)
• ធនាោរពិភពគលាក (World Bank): 
• អងគការតម្ាភាពកម្ពុជា 
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៣.យៃតការសម្ម្បសម្ម្ួលជាតម្ួយនដ្គូពាក់េ័ៃធ



3. យៃតការសម្ម្បសម្មួ្លកែុងម្កបខណឌ នៃកិចចសហម្បតិបតតកិារជាម្យួនដ្គូអភវិឌ្ឍ
- វទិាសាា ៃបណតុ ឹះបណាត លម្ន្រៃតីរា ការនៃម្បគទសសិងហបរុ ីៃិងម្លូៃិធិអៃតរជាតិ Temasek បាៃ 

សហ ការ ជាម្យួម្កសួងម្ខុករសាធារណៈ ៃិងសាលាភមូ្ៃិទរដ្ឋបាល កែុង ការ គរៀបចំ កម្មវធីិ  បណតុ ឹះ     
បណាត ល      សម្មាបម់្ន្រៃតី ជា ៃខ់ពស់ គៅសាលាភមូ្ៃិទរដ្ឋបាល ៃិងគៅម្បគទស សិងហបរុ។ី

- ទីភាែ កក់រសហម្បតិបតតិការអៃតរជាតិ ប ៃុ(JICA)
- កិចចសហម្បតិបតតិការជាម្យួបណាត ម្បគទសសមា ិកអាសា៊ា ៃ រមួ្ទាងំម្បគទស ប ៃុ កូគរ   ៃិង ម្បគទស

ចិៃ កែុងការអៃុវតតគគម្មាងគរៀបចំឯក សារណណនារំបស់អាសា៊ា ៃ សតីពីការផតល់ គសវា សាធារណៈ កែុង
ម្កបខណឌ ថវកិាចំៃៃួ៣៤០,០៨៥ដុ្ល្ាអាគម្រកិ សម្មាប ់រយៈគពល ២ឆាែ  ំ(២០១៧-២០១៨ ៃិង
២០១៩)
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ណផនកទ្ី៤

បញ្ហា ម្បឈម្
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៤.បញ្ហា ម្បឈម្
1. ការយល់ដ្លងអំពីកម្មវធីិជាតិកំណណទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈគៅមាៃកម្ម្តិ
2. ម្ៃិបាៃបំណលងណផៃការសកម្មភាពនៃកំណណទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈគៅតាម្ម្កសួងសាា បៃ័

ថ្នែ កជ់ាតិ ៃិងថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិគៅកែុងណផៃការសកម្មភាព ឬណផៃការថវកិាកម្មវធីិ
3. ធៃធាៃម្ៃុសស ថវកិា ៃិងការគលើកទលកចិតដគៅម្ៃិទាៃអ់ាចគ្្ើយតបបាៃគពញគលញគៅៃលង  គសចកដីម្តូវ

ការកែុងការអៃុវតដការករណកទម្ម្ង់ ៃិងគោលៃគយាបាយរបស់រា រោឋ បាល
4. ការកសាងសម្តាភាពម្ន្រៃដីរា ការសីុវលិម្ៃិទាៃម់ាៃលកខណៈជាម្បពៃ័ធៃិងកាតពវកិចចគដ្ើម្បគី្្ើយតបគៅ

ៃលងការវវិឌ្ឍរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
5. ការគម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធICTs គៅមាៃកម្ម្តិកែុងការផដល់គសវាសាធារណៈ ៃិងការម្គបម់្គងធៃធាៃម្ៃុសស
6. ការវភិាគម្ខុកររបស់ម្កសួង សាា បៃ័គៅថ្នែ កជ់ាតិ ៃិងថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិម្ៃិទាៃប់ាៃអៃុវតតឲ្យបាៃគពញ

គលញៃលងសីុ គម្ៅ
7. ភាពជាមាច ស់របស់ម្កសួង សាា បៃ័គៅថ្នែ កជ់ាតិ ៃិងថ្នែ កគ់ម្កាម្ជាតិគៅមាៃកម្ម្តិកែុងការដ្លកនាសំម្ម្ប

សម្មួ្ល ៃិងអៃុវតដការករណកទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ
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ណផនកទ្ី៥

សៃិនដាឋ ៃ
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៥.សៃនិដាឋ ៃ

ភាពគជាគ យ័គលើកិចចការករគៃឹះ គឺឈរគលើគោលការណ៍ ដូ្ចខាងគម្កាម្៖
– ការចងអុលបកហ ញរបស់រា រោឋ ភបិាល ៃិងម្សបតាម្យុទធសាន្រសតចតុគកាណកែុងការអៃុវតត 
– ការគរៀបចំោកគ់ចញៃូវកម្មវធីិជាតិម្យួជាកល់ាក ់មាៃភាពម្បាកដ្ៃិយម្
– ការចូលរមួ្ ោមំ្ទ ៃិងការគបតជាា ចិតតខពស់របស់ម្គបភ់ាគីពាកព់ៃ័ធទាងំម្កសួង សាា បៃ័ថ្នែ កជ់ាតិ ទាងំថ្នែ ក់
គម្កាម្ជាតិ ៃិងនដ្គូអភវិឌ្ឍនានាកែុងការអៃុវតតកម្មវធីិជាតិកំណណទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាល សាធារណៈ

– យៃតការោមំ្ទ ៃិងបំគពញបណៃាម្ឱ្យោែ គៅវញិគៅម្កនៃម្កុម្ការករណកទម្ម្ងរ់ដ្ឋ 
– យៃតការតាម្ោៃម្តួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនម្្ការអៃុវតត
– កិចចសហការរវាងម្កុម្ការករណកទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈទាងំបីវស័ិយ (PAR, PFM, D&D) ៃិង 

ASEAN បកូ បី (ចិៃ កូគរ  ខាងតបូង  ប ៃុ)
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៥.សៃនិដាឋ ៃ

• ការអៃុវតតការករណកទម្ម្ង់ ម្តូវគិតគូរគៅគលើការបគងោើៃម្បាកគ់បៀវតស គដ្ើម្បមី្សូបយកអែកមាៃគទពគកាសលយ
 ំនាញវជិាជ  ីវៈ គដ្ើម្ប ំីរញុ ៃិង គលើកកម្ពស់ផលិតភាព ៃិងគុណភាពនៃការករ

• ភាពណដ្លម្ៃិអាចខវឹះបាៃ គឺការ ំរញុការណកទម្ម្ងឱ់្យមាៃម្បសិទធភាពខពស់ជាងម្ៃុ ៃិងគលបឿៃជាងម្ៃុ ម្តូវ
សំលលងគម្ើលគៅគលើការចូលរមួ្កំណតសូ់ចនាករម្តួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនម្្រមួ្ោែ គលើសម្ទិធិកម្មការករ
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សមូ្អរគុែ!
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ទំព័រ 1 

សូចនាករគោលនៃសមទិធកិមម 
(២០១៥-២០១៨) 

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ 
លទធផលសគរមចបាៃ 

សគរមចបាៃ
គពញគលញ 

សគរមចបាៃ
គោយផ្ផែក 

មិៃបាៃ  
អៃុវត្ត 

ភាគរយ 

សូចនាករទី១. មុខងារសាធារណៈ 
ទំងំថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃងិថ្នែ ក់គរោមជាត្ិ 
រត្ូវបាៃគរៀបចំជាអងគវជិាា ជីវៈ ៃិង 
ោរកំណត់្មុខត្ំផ្ណង ៃងិោរ 
ពិព័ណ៌នាមុខត្ំផ្ណងចាស់លាស់ 

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.២ មន្រៃតរីាជោរសុវីលិ រត្វូបាៃគរៀបចគំៅតាមអងគមុខត្ផំ្ណង 
ៃងិោរពពិណ៌នាមុខត្ផំ្ណង 

០២ 
សកមមភាព 

០១ 
សកមមភាព   

1. គរៀបចំមន្រៃតីរាជោរសុីវលិគៅតាមអងគវជិាា ជីវៈចាស់លាស់ ៃិងកណំង់មុខ ត្ំផ្ណង  √   
2. គរៀបចំលកខៃតិកៈសរាប់ោររគប់រគងមន្រៃតីរាជោរសុីវលិគៅថ្នែ ក់គរោមជាត្ ិ √    

3. សិកាចងរកងមុខត្ំផ្ណងសខំាៃ់របស់មន្រៃតីរាជោរសុីវលិកែុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ 
ៃិងគរៀបចំឯកសារផ្ណនា ំៃិងគំរូព័ត៌្ាៃសតីពោីរពិពណ៌នាមុខ ត្ំផ្ណង 

 

√    

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.៥ គោលោរណ៍រមួសតពីោីររគប់រគងធៃធាៃមៃុសសកែុង 
រដ្ឋបាលសាធារណៈ រត្វូបាៃអៃុម័ត្ 

០១ 
សកមមភាព 

 

 
  

1. គោលោរណ៍រមួសតពីីោររគប់រគងធៃធាៃមៃុសសកែុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរត្ូវបាៃ
អៃុម័ត្ 

√    

សូចនាករទី២. ោរកសាងសមត្ថ 
ភាពមន្រៃតីរាជោរ ាៃរបសិទធភាព 
ៃិងាៃរបព័ៃធវាយត្នម្ចាស់ 
លាស់ 

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.១ មន្រៃតរីាជោរទទលួបាៃោរអភវិឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ផែកគលផី្ផៃ 
ោរធៃធាៃមៃុសស 

០២ 
សកមមភាព 

០២ 
សកមមភាព 

០១ 
សកមមភាព  

1. គរៀបចំផ្ផៃោរធៃធាៃមៃុសស៣ឆ្ែ រំកំិល ៃងិកសាងបទោឋ ៃគត្ិយុត្ត សរាប់ 
បណតុ ឹះបណ្តត ល  √   



ទំព័រ 2 

2. គរៀបចំបគងកីត្មូលោឋ ៃទិៃែៃ័យសរាប់រគប់រគងសមត្ថភាពជនំាញរបស់មន្រៃតីរាជ 
ោរសុីវលិ ៃិងរបវត្តិសមត្ថភាពោរងារគោយាៃយៃតោររគប់រគង ៃិងវាយត្នម ្
សរាប់ោរគធវីផ្ផៃោរអាជីពរសបតាមគសចកតីរត្ូវោរ 

 √   

3. គរៀបចំកមមវធិបីណតុ ឹះបណ្តត លករមិត្រគប់រគងជាៃ់ខពស់រយៈគពលខ្ ី √    
4. គរៀបចំៃិងផតល់កមមវធិីបណតុ ឹះបណ្តត លដ្បូំងដ្ល់មន្រៃតីរកបខណឌ ថ្មីគៅថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃងិ 

ថ្នែ ក់គរោមជាត្ិគោយាៃោរពិគរោឹះគោបល់ ៃងិសរមបសរមួលជាមួយរកសួង 
សាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃិងថ្នែ ក់គរោមជាត្ ិ

√    

5. សិកាៃិងគរៀបចំបគងកតី្វទិាសាថ ៃរដ្ឋបាលសាធារណៈគដ្ីមបផីតល់ោររសាវរជាវផ្ផែក 
គោលៃគោបាយសាធារណៈ ៃិងោរបណតុ ឹះបណ្តត លពាក់ព័ៃធៃលងមុខងារសា 
ធារណៈ 

   x 

 
 
 
សូចនាករទី៣. របព័ៃធគបៀវត្ស មន្រៃតី 
រាជោរាៃសងគត្ិភាព សមធម៌ 
ៃិងោរំទផលិត្ភាព 

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ៣.១ មន្រៃតរីាជោរ ៃងិមន្រៃតជីាប់កចិចសៃានៃរកសងួសាថ ប័ៃថ្នែ ក់ 
ជាត្ ិៃងិថ្នែ ក់គរោមជាត្ ិបាៃគបកីគបៀវត្សតាមរបព័ៃធធនាោរគោយគរបរីបាស់របព័ៃធ 
គអឡចិរត្ៃូកិ  

០២ 
សកមមភាព 

   

1. គរៀបចំ ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តកមមវធិីបញ្ាូ ៃ ៃិងទទួលឯកសារគបៀវត្សតាមរបព័ៃធគអឡ ិ
រត្ូៃិច (Drag & Drop System) √    

2. គរៀបចំ ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តោរបញ្ាូ ៃ ៃិងទទួលទៃិែៃ័យគបៀវត្សមន្រៃតីរាជោរសុីវលិ 
តាមរបព័ៃធគអឡកិរត្ូៃិចរវាងរកសួងមុខងារសាធារណៈជាមយួ អគគនាយកោឋ ៃ 
រត្នាោរជាត្ិ ៃិងធនាោរនដ្គូ 

√    

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ៣.២ មន្រៃតកីចិចសៃាគៅតាមរកសងួ សាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ ិ ៃងិថ្នែ ក់ 
គរោមជាត្បិាៃ គបកីគបៀវត្សតាមរបព័ៃធធនាោរ 

០២ 
សកមមភាព 

   



ទំព័រ 3 

1. គរៀបចំកមមវធិ ី ៃងិតារាងគបៀវត្សមន្រៃតីជាប់កិចចសៃាគៅកែុងរបព័ៃធទៃិែៃ័យរមួមន្រៃត ី
រាជោរសុីវលិ √    

2. គរៀបចំបញ្ា ីគ ម្ ឹះមន្រៃតីជាប់កិចចសៃាគៅរកសងួសាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃងិថ្នែ ក់គរោម 
ជាត្ិគដ្ីមបបីញ្ាូ លទៃិែៃ័យគៅកែុងរបព័ៃធរមួមន្រៃតីរាជោរសុីវលិ √    

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ៣.៣ សាសធាតុ្នៃគបៀវត្សមន្រៃតរីាជោរសុវីលិទងំអស់ រត្វូ 
បាៃគរៀបចឲំ្យាៃលកខណៈឯកភាព ៃងិ ោក់ឲ្យអៃុវត្តផ្ផែកគៅគលរីបាក់បណំ្តច់មុខងារ 
របាក់ត្បំៃ់ រត្វូបាៃគរៀបច ំៃងិោក់អៃុវត្ត 

០៦ 
សកមមភាព 

   

 1. គរៀបចំផ្កសរមលួគបៀវត្សមូលោឋ ៃមន្រៃតីរាជោរសុីវលិទងំអស់គៅតាម តារាង 
សៃទសសៃ៍គបៀវត្សថ្ម ី √ 

   

2. គរៀបចំផ្កសរមលួរបាក់ឧបត្ថមភគផសងៗរបស់មន្រៃតីរាជោរសុីវលិ √    
3. គរៀបចំដ្ំគឡងីរបាក់បណំ្តច់មុខងារអប់រ ំៃិងសុខាភិបាល √    
4. គរៀបចំរបាក់បណំ្តច់ត្បំៃ់សរាប់វស័ិយអប់រៃំិងសុខាភបិាល √    
5. គរៀបចំកណំត់្គឡងីវញិៃូវរបាក់គា៉ោ ងបផ្ៃថមសរាប់វស័ិយអប់រ ំ ៃិងរបាក់ោម 

សរាប់វស័ិយសុខាភិបាល √ 
   

6. គរៀបចំដ្ំគឡងីរបាក់គបៀវត្សមន្រៃតីរាជោរ ផ្ផែកគលីរបព័ៃធគបៀវត្សផ្ដ្លាៃលកខណៈ 
ឯកភាពោែ  √    

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ៣.៤ សាសធាតុ្គបៀវត្សរបស់មន្រៃតរីាជោរសុវីលិ ៃគរបាល ជាត្ ិ
ៃងិគោធៃិ រត្វូបាៃផ្កសរមលួ ៃងិគរៀបចឲំ្យសងគត្ភិាពៃលងោែ   

០៣ 
សកមមភាព 

   



ទំព័រ 4 

1. គរៀបចំតារាងសៃទសសៃ៍គបៀវត្សមូលោឋ ៃរបស់ៃគរបាលជាត្ ិ ៃិងគោធិៃឱ្យាៃ 
សងគត្ិភាពគៅៃលងតារាងគលសីៃទសសៃ៍គបៀវត្សមន្រៃតីរាជោរសុីវលិ √   

 

2. គរៀបចំផ្កសរមលួរបាក់បំណ្តច់មុខងាររបស់ៃគរបាលជាត្ ិ ៃិងគោធៃិឱ្យាៃ 
សងគត្ិភាពគៅៃលងរបាក់បណំ្តច់មុខងារមន្រៃតីរាជោរសុីវលិ √   

 

3. គរៀបចំរបព័ៃធគបៀវត្សរបស់មន្រៃតរីាជោរសុីវលិ របព័ៃធគបៀវត្សរបស់ៃគរបាលជាត្ ិ
ៃិងរបព័ៃធគបៀវត្សរបស់គោធៃិឱ្យាៃសងគត្ភិាពៃលងោែ  √ 

   

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ៣.៥ កមមវធិរីបព័ៃធពាករថ្វោិសរាប់បៃទុកបុគគលកិរត្វូបាៃ 
ោក់ឲ្យអៃុវត្តចាប់ពឆី្ែ ២ំ០១៦ 

០៣ 
សកមមភាព 

   

1. គរៀបចំបគងកីត្កមមវធិពីាករណ៍ថ្វោិសរាប់បៃទុកបុគគលិក √    
2. របមូលៃងិបញ្ាូ លទិៃែៃ័យពាក់ព័ៃធថ្វោិសរាប់បៃទុកបុគគលិកពីរគប់ 

សាថ ប័ៃសាធារណៈ គដ្ីមបបីញ្ាូ លគៅកែុងកមមវធិីរបព័ៃធពាករណ៍ថ្វោិ √    

3. គរៀបចំោក់ឱ្យអៃុវត្តកមមវធិីរបព័ៃធពាករណ៏ថ្វោិសរាប់បៃទុកបុគគលិក √    

សូចនាករទ៤ី. ោរវភិាគមុខងារ 
ៃិងោររត្ួត្ពិៃិត្យរបត្ិត្បត្តោិរគឡី
ងវញិរបស់រកសួងសាថ ប័ៃ 

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.៤ សមត្ថភាពរបស់នាយកោឋ ៃ ឬ អងគភាពធៃធាៃមៃុសស 
គៅតាមរកសងួ សាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ ិៃងិ ថ្នែ ក់គរោមជាត្ ិរត្វូបាៃផ្កលមែ  

០១ 
សកមមភាព   

1. ផ្កលមែរចនាសមព័ៃធរគប់រគងផ្បបបទោរងារៃិងោរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់នាយក 
ោឋ ៃឬអងគភាពធៃធាៃមៃុសសគៅតាមរកសួងសាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ិៃិងថ្នែ ក់គរោមជាត្ ិ  √   

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.៦-ោរគធវវីភិាគមុខងារ ៃងិរត្តួ្ពៃិតិ្យរបត្បិត្តោិរគឡងីវញិ 
គៅតាមរកសងួ សាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ ិៃងិថ្នែ ក់គរោមជាត្រិត្វូបាៃអៃុវត្ត 

០១ 
សកមមភាព 

០២ 
សកមមភាព 

  



ទំព័រ 5 

1. គធវីោរវភិាគមុខងារ រចនាសមព័ៃធ រពមទងំោរគរបីរបាស់ធៃធាៃមៃុសសរបស់ 
រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងរកសួងសុខាភិបាល √    

2. គធវីោរវភិាគមុខងារ ៃិងរចនាសមព័ៃធ រពមទងំោរគរបីរបាស់ធៃធាៃមៃុសស គៅ 
រកសួងសាថ ប័ៃដ្នទគទៀត្  √   

3. ពិៃិត្យរបត្បិត្តិោរគឡងីវញិរបស់រកសងួសាថ ប័ៃៃិងថ្នែ ក់គរោមជាត្ិមុខងារ 
រចនាសមព័ៃធ ៃិងអភិរកមោរងារ  √ 

  

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ១.៤-គធវោីរវភិាគមុខងារៃងិរហូំរោរងារសរាប់គសវាសាធារណៈ 
ផ្ដ្លាៃផលប៉ោឹះពាល់គោយផ្ទទ ល់ដ្ល់ជវីភាពរស់គៅរបចានំថ្ៃរបស់មន្រៃត ីរាជោរសុវីលិ 

០១ 
សកមមភាព 

   

1. ោរគបីកផតល់របាក់គបសកកមមដ្ល់មន្រៃតីរាជោរ ោរគបីកផតល់របាក់ឧបត្ថមភ ៃិង 
គសាធៃៃិវត្តៃ៍ដ្ល់ៃិវត្តជៃតាមរបព័ៃធធនាោរ  √    

សូចនាករទី៥. របព័ៃធរគប់រគង 
គុណ ផលោរងារៃិងរបព័ៃធគលីក 
ទលកចិត្ត រត្ូវបាៃោក់ឲ្យដ្ំគណីរោរ  

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.៣-របព័ៃធរគប់រគងគុណផល ៃងិរបព័ៃធគលកីទលកចតិ្ត រត្វូ 
ោក់ឲ្យអៃុវត្ត 

 
០១ 

សកមមភាព 
  

1. គរៀបចំ ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តរបព័ៃធរគប់រគងគុណផល ៃងិរបព័ៃធគលកីទលកចិត្តកែុង 
រដ្ឋបាលសាធារណៈ  √   

សូចនាករទី៦. របព័ៃធតាមោៃរត្ួត្ 
ពិៃិត្យ ៃងិវាយត្នម្ គុណភាព ៃិង 
របសិទធភាពនៃោរផតល់គសវាសាធារ
ណៈរត្ូវោក់ឲ្យអៃុវត្ត  

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ១.១-របព័ៃធរត្តួ្ពៃិតិ្យ ៃងិវាយត្នម ្ គុណភាពៃងិរបសទិធភាព 
នៃោរផតល់របស់រកសងួ សាថ ប័ៃ រត្វូបាៃោក់ឱ្យអៃុវត្តជាដ្ណំ្តក់ោលៗ 

០២ 
សកមមភាព 

០២ 
សកមមភាព 

  

1. គរៀបចំបគងកីត្ ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តរបព័ៃធរត្តួ្ពិៃតិ្យៃិងវាយត្នម្គុណភាព ៃងិ 
របសិទធភាពនៃោរផតល់គសវាសាធារណៈគៅរកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង កីឡា √    

2. គរៀបចំបគងកីត្ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តរបព័ៃធរត្ួត្ពៃិិត្យៃិងវាយត្នមគុ្ណភាពៃិងរបសទិធ 
ភាពនៃោរផតល់គសវាសាធារណៈគៅរកសងួសុខាភបិាល √    



ទំព័រ 6 

3. គរៀបចំបគងកីត្ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តរបព័ៃធរត្ួត្ពៃិិត្យៃិងវាយត្នមគុ្ណភាពៃិងរបសទិធ 
ភាពនៃោរផតល់គសវាសាធារណៈគៅរកសងួមុខងារសាធារណៈ រកសួងគសដ្ឋកចិច 
ៃិងហរិញ្ញវត្ថុ រកសងួមហានផទ រកសួងសាធារណៈោរ ៃិងដ្លកជញ្ាូ ៃ រកសងួផ្ដ្ៃដ្ ី
ៃគរូបៃីយកមម ៃិងសណំង់ រកសួងសងគមកិចច អត្ីត្យុទធជៃ ៃិងយុវៃីត្សិមបទ 
រកសួងឧសាហកមម ៃិងសបិបកមម រកសួងពាណិជាកមម រកសួងកសិកមម រុោខ  
របាញ់ ៃិងគៃសាទ 

 √   

4. គរៀបចំបគងកីត្ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តរបព័ៃធរត្ួត្ពៃិិត្យៃិងវាយត្នមគុ្ណភាពៃិងរបសទិធ 
ភាពនៃោរផតល់គសវាសាធារណៈគៅរកសងួសាថ ប័ៃដ្នទគទៀត្  √   

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ១.៣ គសវាសាធារណៈសខំាៃ់ៗផ្ដ្លពាក់ព័ៃធផ្ទទ ល់ៃលងជវីភាព 
រស់គៅរបស់របជាពលរដ្ឋរត្វូបាៃផ្កលមែ 

 
០១ 

សកមមភាព 
  

1. គធវីោរសិកា ៃិងចងរកងរហូំរោរងារនៃគសវាសាធារណៈសំខាៃ់ៗផ្ដ្លពាក់ព័ៃធ 
ៃលងោរផតល់អាជាា បណណសាងសង់ ោរចុឹះបញ្ា ីោៃយៃត ោរផតល់ បណណគបីកបរ 
ោរចុឹះបញ្ា ីពាណិជាកមម ោរចុឹះបញ្ា ីដ្ីធ្ី ោរផតល់សបុំរត្ អរតាៃូលោឋ ៃ 
អត្ថសញ្ញញ ណបណណ ៃិងលិខិត្ឆ្្ងផ្ដ្ៃ 

 

√   

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ១.៥ផ្កលមែៃតី្វិធិៃីងិយៃតោរកែុងោរផតល់គសវាសាធារណៈផ្ដ្ល 
អៃុវត្តគោយ សាថ ប័ៃាៃសមត្ថកចិច ឬសាថ ប័ៃទទលួសមត្ថកចិច តាមរយៈ យៃតោរគផសងៗ 
ដូ្ចជា ទភីាែ ក់ងាររបត្បិត្តោិរពគិសស រចកគចញចូលផ្ត្មយួ រគលឹះសាថ ៃសាធារណៈ 
សហរោសសាធារណៈ 

 

០២ 
សកមមភាព 

០១ 
សកមមភាព 

 

1. គរៀបចំបគងកីត្ Calling Centre  √   
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2. តាមោៃ ៃិងរត្តួ្ពិៃតិ្យោរអៃុវត្តយៃតោរទីភាែ ក់ងាររបត្បិត្តិោរពិគសស រគលឹះ 
សាថ ៃសាធារណៈ សហរោសសាធារណៈ ៃិងរចកគចញចូលផ្ត្មួយ 

 √   

3. ពរងលងយៃតោរគោឹះរសាយវវិាទមុខងារសាធារណៈកែុងរកសងួមុខងារសាធារណៈ   X  

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ១.៦ គរៀបចោំក់ឱ្យដ្គំណីរោរៃូវយៃតោរផតល់ព័ត៌្ាៃរត្ឡប់ 
ៃងិបណតល ងត្វា៉ោ របស់អែកគរបរីបាស់គសវា 

 
០២ 

សកមមភាព 
  

 

1. គរៀបចំោក់ឱ្យដ្ំគណីរោរៃូវយៃតោរផតល់ព័ត៌្ាៃរត្ឡប់ ៃិងបណតល ងត្វា៉ោ  
របស់អែកគរបីរបាស់គសវាគៅតាមរកសួងសាថ ប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលថ្នែ ក់គរោម ជាត្ ិ

 
√   

2. គរៀបចំបគងកីត្មជឈមណឌ លជាត្ទិទួលព័ត៌្ាៃរត្ឡប់ ៃិងបណតល ងត្វា៉ោ របស់ អែកគរបី 
របាស់គសវា  

√   

សូចនាករទី៧. របព័ៃធព័ត៌្ាៃ វទិា 
សរាប់ោររគប់រគងធៃធាៃមៃុ
សសរត្ូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវត្តរគប់រកសួ
ង សាថ ប័ៃ 

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.៧ របព័ៃធព័ត៍្ាៃវទិាសរាប់ោររគប់រគងធៃធាៃមៃុសស 
រត្វូបាៃត្ភាា ប់ជាមយួរគប់រកសងួ សាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ ិៃងិថ្នែ ក់គរោមជាត្ ិ

 ០១ 
សកមមភាព 

  

1. អភិវឌ្ឍ ៃិងពរងកីោរគរបីរបាស់របព័ៃធព័ត៌្ាៃវទិាសរាប់ោររគប់រគងធៃធាៃ 
មៃុសសគៅតាមរកសងួសាថ ប័ៃថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃិងថ្នែ ក់គរោមជាត្ ិ

 √   

សូចនាករទី៨. ោរផតល់គសវាសាធា 
រណៈតាមរបព័ៃធព័ត៌្ាៃវទិារត្ូវបា
ៃពរងីកជាលំោប់  

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ១.២-ករមងព័ត៌្ាៃគសវាសាធារណៈ រត្វូបាៃគធវបីចចុបបៃែកមម 
គបាឹះពុមភ ៃងិផសពវផាយ ជាពគិសសតាមរបព័ៃធគអឡចិរត្ៃូចិ ៃងិផសពវផាយអពំគីសវា 
សាធារណៈ រត្វូបាៃគរៀបចគំឡងីគៅរគប់ត្បំៃ់គោលគៅ 

០១ 
សកមមភាព 

   

1. គធវីបចចុបបៃែកមមករមងព័ត៌្ាៃគសវាសាធារណៈ √    
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សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ១.៧ សកិា ៃងិជរុំញោរផតល់គសវាសាធារណៈតាមរបព័ៃធព័ត៌្ 
ាៃវទិា  

០២ 
សកមមភាព 

   

 

1. គរៀបចំបគងកីត្រចកទវ រគអឡចិរត្ូៃិចផតល់ព័ត៌្ាៃគសវាសាធារណៈ (Public 
Service Gateway) 

√    

2. គរៀបចំបគងកីត្មូលោឋ ៃទិៃែៃ័យជាត្ិរគប់រគងមន្រៃតីរាជោរ មន្រៃតីកិចចសៃា ៃិងមន្រៃតី 
សាធារណៈទទលួរបាក់គបៀវត្ស ៃិងរបាក់ឧបត្ថមភពីថ្វោិជាត្ ិ

√    

សូចនាករទី៩. ោរគកៃីគឡងីមន្រៃតី 
រាជោរជាន្រសតីកែុងរដ្ឋបាលសាធា 
រណៈ ៃងិកែុងករមិត្រគប់រគងគៅ 
រដ្ឋបាល ថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃិងថ្នែ ក់គរោម 
ជាត្ ិ

សូចនាករសមទិធកិមមគៃ្លឹះ ២.៨ ចៃំៃួមន្រៃតរីត្វូបាៃបគងកៃីកែុងមុខងារសាធារណៈ ៃងិ 
កែុងករមតិ្រគប់រគង 

 ០១
សកមមភាព 

  

1. បន្រញ្ញា បគយៃឌ័្រកែុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ 
 √   
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