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ទក្មង់រដ្ឋបាេសាធារែៈកនងុវិសយ័អប់រ ំ

ក្េះរជាណាចក្កកមពុជា
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V. ទិសដៅ



ប្ក្េួងអបរ់ ំយុវជន និងក្ីឡា បាននឹងក្ំពុងចូលរមួជាមយួរាជរដាឋ  
ភបិាល និងប្ក្េួង ស្ថា បន័ពាក្ព់ន័ធ ក្នុងការអនុវតត កម្មវិធីជាតិ

កំណែ
ទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ស ើមបសី វើឱ្យប្បសេើរស ើងសលើការាររ 
១. ការ្តល់សេវាអបរ់បំ្របភ់ូមេិិក្ា
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៣. ការប្របប់្រង នធានមនុេសតាមប្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា
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I. ថសចកតឡថផតើម



រិតប្តឹម ំណាចឆ់្ន េិំក្ា២០១៦ - ២០១៧ ប្ក្េួងមាន 
 ប្រឹឹះស្ថា នេិក្ាចំសណឹះទូសៅ េរបុៈ ១២ ៨៨៩ ស្ថលា ថ្នន ក្ស់រៀន

េរបុៈ ៨៦ ៧១៣ ថ្នន ក្់
. ស្ថលាមសតតយយេិក្ា  ៤ ០១៤ ស្ថលា
. ស្ថលាបឋមេិក្ា  ៧ ១៤៤ ស្ថលា
. អនុវទិាល័យ(ថ្នន ក្ទ់៧ី - ៩) ១ ២៤៥ ស្ថលា
. វទិាល័យ(ថ្នន ក្ទី់១០ - ១២) ៣២ ស្ថលា
. វទិាល័យ(ថ្នន ក្ទី់៧ - ១២)  ៤៧៩ ស្ថលា

 ប្រឹឹះស្ថា នឧតតមេិក្ា េរបុៈ ១២១ ក្នុងសនាឹះប្រឹឹះស្ថា នឧតតមេិក្ា
រ ឋ ៤៨ និងឯក្ជន ៧៣

 បុរកលិក្អបរ់បំ្ក្បខណឌ េរបុៈ ១១៩ ៣៦៨នាក្់ ប្េី ៤៥,៥០% សៅ
ថ្នន ក្ក់្ណាត ល ៣ ២៣៧នាក្់ ប្េី ២៧,២៧% និងថ្នន ក្រ់ាជធានី សខតត

១១៦ ១៣១នាក្់ ប្េី ៤៦%
 មន្រនតីជាបកិ់្ចចេនា េរបុៈ ៥៤៣នាក្់ ប្េី ៣៧,៩៧% និងប្រូ

បសប្ងៀនជាបកិ់្ចចេនា េរបុៈ ៨ ៨២៤នាក្់ ប្េី ៤៥,២៩%

II. សាា នភាេទូថៅ



១. ការររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធន្ិងការពិពែ៌នាម្ុខតំណែង
- ក្នុងការសរៀបចំរចនាេមពន័ធ ប្ក្េួងបានអនុវតតតាមអនុប្កឹ្តយសលខ 

១១៤ អនប្ក្.បក្ ចុឹះម្ថៃទី០៧ ណខក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៥ េតីពីការកំ្ណត ់
រចនាេមពន័ធប្របប់្រង និងមុខតំណណងក្នុងរចនាេមពន័ធប្របប់្រង ម្ន
ប្ក្េួង ស្ថា បន័ សៅថ្នន ក្ជ់ាតិ និងថ្នន ក្ស់ប្កាមជាតិ

- ប្ក្េួងបានសរៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណងេប្មាបម់ន្រនតីប្របប់្រង 
ចាបអ់នុប្បធានការយិាល័យថ្នន ក្ក់្ណាត ល រហូត ល់អរគនាយក្ និង
ថ្នន ក្រ់ាជធានី សខតត ចាបពី់អនុប្បធានការយិាល័យ អយក្ ប្ក្ុង ប្េុក្ 
ខណឌ រហូត ល់ប្បធានមនទីរ

- បានស វើបចចុបបននភាពសលើ ការពិពណ៌នាមុខតំណណងបុរគលិក្អបរ់ ំ

III. វឌ្ឍនភាេថធៀបថៅនឹងសចូនាករ



២. ការកសាងសម្តថភាពម្ន្រន្តី
- បានក្ស្ថងណ្នការអភវិឌ្ឍនេមតាភាពមន្រនតីរាជការរយៈសពលម យម 

(CDPF) សដាយមានការគបំ្ទថវកិាពីម្ រូអភវិឌ្ឍ
- បានក្ស្ថងសគលនសយាបាយ និងណ្នការេក្មមភាពេតីពីការ

អភវិឌ្ឍប្រូបសប្ងៀន
- បានក្ស្ថងសគលនសយាបាយនិងណ្នការេក្មមភាពេតីពី នធាន

មនុេសក្នុងវេ័ិយអបរ់ ំ
- អនុវតតសគលការណ៍បណតុ ឹះបណាត លប្រូបឋម មសតតយយណ លមានេញ្ហា

បប្តម យមេិក្ាទុតិយភូម ិក្នុងសពលវេិសមកាល២ ង ស ើមបតីាងំ
េ៊បក់្នុងប្ក្បខណឌ ជាប្រូក្ប្មតិមូលដាឋ ន

III. វឌ្ឍនភាេថធៀបថៅនឹងសចូនាករ



២. ការកសាងសម្តថភាពម្ន្រន្តី
- អនុញ្ហា តឱ្យប្រូបសប្ងៀនណ លមានេញ្ហា បប្ត(ទុតិយភូម ិនិងឧតតម)

ចុឹះស ម្ ឹះប្ប ងចូលសរៀនសៅតាមប្រឹឹះស្ថា នបណតុ ឹះបណាត លប្រូ ស ើមប ី
បតូរប្ក្បខណឌ សៅក្ប្មតិខពេ់ជាង

- អនុវតតសគលការណ៍បណតុ ឹះបណាត លប្រូក្ប្មតិមូលដាឋ នតាមប្បពន័ធពសនៃឿន
ស ើមបតីាងំេ៊បក់្នុងប្ក្បខណឌ ជាប្រូក្ប្មតិឧតតម និងចាតត់ាងំឱ្យសៅ
បសប្ងៀនសៅវទិាល័យណ លក្ំពុងខវឹះប្របូសប្ងៀន

- អនុវតតសគលការណ៍បណតុ ឹះបណាត លអ ិការម យមេិក្ាតាមវ ីិថមី
- េហការជាមយួស្ថលាភូមនិទរ ឋបាល បណតុ ឹះបណាត លនាយក្

ស្ថលាចំសណឹះទូសៅសលើការាររៈ ប្របប់្រងរ ឋបាល ប្របប់្រង នធាន
មនុេស ថវកិា.....

III. វឌ្ឍនភាេថធៀបថៅនឹងសចូនាករ



៣. ការររៀបចំម្បព័ន្ធរបៀវត្សម្ន្រន្តី
- ប្បាក្ស់បៀវតស និងប្បាក្ឧ់បតាមភស្សងៗរបេ់បុរគលិក្អបរ់សំៅទូាំងំ

ប្បសទេ ប្បាក្ប់សប្ងៀនសមា៉ោ ងបណនាម បសប្ងៀនពីរថ្នន ក្ពី់រសពល និងប្បាក្់
ឧបតាមភ ប្រូបសប្ងៀនតំបនដ់ាចប់្េយាលនិងតំបនជួ់បការលំបាក្ និងប្រូ
បសប្ងៀនជាបកិ់្ចចេនា ប្តូវបានដាក្ឱ់្យសបើក្តាមប្បពន័ធ នាគរ 

- បញ្ចូ លទិនននយ័មន្រនតីជាបកិ់្ចចេនា(ថ្នន ក្ក់្ណាត ល)សៅក្នុងប្បពន័ធ 
ទិនននយ័រមួរបេ់ប្ក្េួងមុខាររស្ថធារណៈ និងដាក្ឱ់្យសបើក្ប្បាក្់
ឧបតាមភតាមប្បពន័ធ នាគរ

- ពិនិតយតាមដាន និងបងកក្ប្បាក្ស់បៀវតសបុរគលិក្អបរ់ណំ លសបាឹះបង ់
ឬអេក្មមការាររ និងចាតវ់ធិានការរ ឋបាល

- អនុវតតការប្របប់្រងថវកិាតាមប្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា

III. វឌ្ឍនភាេថធៀបថៅនឹងសចូនាករ



៤. ម្បព័ន្ធម្រប់ម្រងរុែផល
- ្សពវ្ាយសគលការណ៍េតីពីការអនុវតតប្បពន័ធវាយតម្មៃរុណ្ល 

និងជំរញុការអនុវតតស្ថក្លបង សៅអងគភាពថ្នន ក្ក់្ណាត ល
៥. ម្បព័ន្ធពិន្ិត្យតាម្ដាន្ន្ងិវាយតម្ម្ៃ

- ប្ក្េួងបានបសងកើតនាយក្ដាឋ នពិនិតយតាមដាននិងវាយតម្មៃ
- ្លិតរបាយការណ៍េមទិធក្មមវេ័ិយអបរ់ ំប្បចាបំ្តីមាេ ឆមាេ និងប្បចាឆំ្ន ំ
- ក្ស្ថងឯក្ស្ថរេតីពីការស វើអ ិការកិ្ចចជាប្បពន័ធសលើ ការប្របប់្រងស្ថលាសរៀន 

និងការបសប្ងៀន
- ចាតត់ាងំប្កុ្មការាររប្ក្េួងចុឹះពិនិតយតាមដាននិងវាយតម្មៃជាប្បចា ំសលើ

ការាររប្របប់្រងបរុគលិក្ ការាររប្របប់្រងហិរញ្ា វតាុ.....សៅតាមអងគភាពនានា

III. វឌ្ឍនភាេថធៀបថៅនឹងសចូនាករ



៦. ម្បព័ន្ធពត័ម៌ាន្វិទា្សម្មាប់ការម្របម់្រងធន្ធាន្ម្ន្សុ្ស
- បានបសងកើតប្បពន័ធពត័ម៌ានប្របប់្រង នធានមនុេស (HRMIS) ប្របប់្រងសដាយ

នាយក្ដាឋ នបុរគលិក្ េប្មាបប់្ក្បខណឌ ទូាំងំប្បសទេ និងសដាយ ណ ក្សៅតាមមនទីរ
អយក្ រាជធានី សខតត ការយិាល័យ អយក្ ប្ក្ុង ប្េុក្ ខណឌ

- សរៀបចំប្បពន័ធពត័ម៌ានវទិាស ើមបបី្របប់្រងការ ំស ើងថ្នន ក្ប់រុគលិក្អបរ់ ំ
៧. ការផតល់រសវាសាធារែៈ

- បសងកើតស្ថលាសរៀនជំនានថ់មី
- បសងកើតស្ថលាម យមេិក្ាចសំណឹះទូសៅនិងបសចចក្សទេសៅវទិាល័យ
- ណក្ទប្មងក់ារប្ប ងប្របប់្បសភទ
- ណប្បកាៃ យមជឈមណឌ លររសុកាេលយភូមភិារ ឱ្យសៅជាវទិាស្ថា នបណតុ ឹះ 

បណាត លប្រូបសប្ងៀន (១២ + ៤ )
- បានបំពាក្េ់មាភ រសអ ិចប្តូនិច និងប្បពន័ធពត័ម៌ានវទិាសៅតាមប្រឹឹះស្ថា នេិក្ាមយួ

ចំនួនស ើមបេីប្មួល ល់ការប្ស្ថវប្ជាវ
- បានពសនៃឿនការបញ្ហា ក្េ់ញ្ហា បប្តក្ប្មតិឧតតមេិក្ា និងការសបាឹះពុមពេញ្ហា បប្តម យម

េិក្ាទុតិយភមូិ

III. វឌ្ឍនភាេថធៀបថៅនឹងសចូនាករ



- ការសប្បើប្បាេ់ នធានមនុេសសៅតាមអងគភាពរ ឋបាលភារសប្ចើន 
មនិាំនប់ានេមប្េមតាមមុខជំនាញឯក្សទេ និងការពិពណ៌នាមុខ
តំណណង

- ការអនុប្បពន័ធវាយតម្មៃរុណ្លមនិាំនម់ានប្បេិទធភាព សដាយខវឹះ 
សគលការណ៍សលើក្ទឹក្ចិតត

- មានការយឺតយា៉ោ វលំហូរឯក្ស្ថរេតីពីស្ថា នភាពបុរគលិក្ណ លប្តូវឆៃង 
ប្ក្េួងពាក្ព់ន័ធ

- រចនាេមពន័ធសៅតាមអងគភាពមយួចំនួនមនិាំនម់ានេងគតភ់ាពជាមយួ 
នឹងសគលការណ៍ណណនាថំមីៗ

IV. បញ្ហា ក្បឈម



- បនតស វើបចចុបបននភាពរចេមពន័ធប្របប់្រងសៅតាមអងគភាពមយួចំនួន និងបនត
សរៀបចេំប្មាប់អ់ងគភាពបសងកើតថមី

- ជំរញុការអនុវតតភារកិ្ចចមន្រនតីរាជការតាមការពិពណ៌នាមុខតំណណង
- បនតស វើបចចុបបននភាពប្បពន័ធពត័ម៌ានប្របប់្រង នធានមនុេស (HRMIS)
- ដាក្ឱ់្យអនុវតតប្បពន័ធពត័ម៌ានវទិាក្នុងការប្របប់្រងេមាភ រនិងប្ទពយ 

េមបតតិរ ឋ
- ពិនិតយតាមដាននិងជំរញុការប្របប់្រងថវកិាតាមប្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា
- បនតអនុវតតសគលនសយាបាយេតីពីការអភវិឌ្ឍេមតាភាពមន្រនតីរាជការ

V. ទិសដៅ



សូមអរគុណ


