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សនុ្ទរកថាបទិសកិ្ខា សាលា 
 “បូកសរបុលទធផលនន្ក្ខរអន្ុវត្តកម្មវិធីជាត្ ិ
កំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨” 

ឯកឧត្ដម្ កិត្តិបែឌិ ត្ ពេម្រ ប ុន្ធនិ្ រដ្ឋម្ន្រន្តីម្កសងួម្ុខងារសាធារែៈ 
ន្ិងជាម្បធាន្គែៈកម្មម ធិក្ខរណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

555 

- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ត្ណំាងអគ្គពេខាធិការដាា នព្េឹទធសភា រដ្ាសភាព្កុមព្រឹកាធមមនុញ្ញ  
ឧត្តមព្កុមព្រឹកាថ្នអងគពៅព្កម ជាទីពោរេ! 

- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ សមាជិក សមាជិកាថ្នគ្ណៈកមាម ធិការខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ  
- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ត្ណំាងព្កសួង សាា រន័ 

- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ត្ណំាងអភិ្បាេ រាជធានី ពែត្ត 
- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ អស់ពោក ពោកព្សី ថ្នន កដឹ់្កនពំ្កសួងមុែងារសាធារណៈ  
- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ អស់ពោក ពោកព្សី ត្ណំាងព្គឹ្ឹះសាា នសាធារណៈ ព្គឹ្ឹះសាា នអររ់ ំ
និងសហព្ោសសាធារណៈ 

- ពោក ពោកព្សី អនកនងកញ្ញញ ទាងំអស់ខដ្េមានវត្តមានពៅថ្ងៃពនឹះ ជាទីពោរេរារអ់ាន! 

នរពសៀេពនឹះ ែុ្ំមានកិត្តិយស និពសចកតីពសាមនសសរកីរាយខដ្េបានចូេរមួជាមយួ   
ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកព្សី អនកនងកញ្ញញ ទាងំអស់កនុងកមមវធិីរិទអងគសិកាា សាោ 
“រូកសរុរេទធផេថ្នការអនុវត្តកមមវធិជីាត្កិខំណទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ២០១៥-២០១៨”។ 
កនុងនមព្កសួងមុែងារសាធារណៈ និងគ្ណៈកមាម ធិការខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ ែុ្ំសូម    
សខមតងនូវការពកាត្សរពសើរ និងវាយត្ថ្មៃែពស់ចំព ឹះ ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកព្សី  អនក
នងកញ្ញញ ទាងំអស់ ខដ្េបានព ើងពេើកជាសំណួរ និងសំណូមេរពផសងៗ ជាេិពសស ឯកឧត្តម
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វាគ្មិនទាងំអស់ខដ្េបានពធវើរបាយការណ៍ រទរងាា ញ និងេនយេ់រកព្សាយនូវសំណួរ-ចពមៃើយ 
កនុងរយៈពេេពេញមយួថ្ងៃកនៃងមកពនឹះ។ 

ែុ្ំពជឿជាកថ់្ន ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ អស់ពោក ពោកព្សី េិត្ជាទទួេបាននូវរបាយ
ការណ៍សតីេេីទធផេថ្នការអនុវត្តកមមវធិីកំខណទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 
និយាយជារមួ និងសមទិធផេខដ្េពកើត្ពចញេីការខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈតាមវស័ិយ
និយាយពដាយខ ក។ សមទិធផេទាងំពនឹះ គ្ឺជាការចូេរមួចំខណកអនុវត្តព្រករពដាយការពរតជ្ា
ចិត្ត ភាេជាអនកដ្ឹកន ំភាេជាមាា ស់ និងការទទួេែុសព្ត្ូវែពស់ររស់ឯកឧត្តម ពោកជំទាវខដ្េ
ជាព្រធានសាា រន័ និងមន្រនតីរាជការជំនញររស់ព្កសួងសាា រន័ថ្នន កជ់ាត្ ិនិងថ្នន កព់ព្កាមជាត្ិ។ 

ពេើសេីពនឹះពៅពទៀត្ សមទិធផេពនឹះ រងាា ញឱ្យព ើញេីសមត្ាភាេ និងទសសនទាន
ដ្ឹកនរំរស់រាជរដាា ភ្បិាេពព្កាមការដ្ឹកនពំ្រករពដាយគ្ត្ិរណឌិ ត្ររស់សពមតចអគ្គមហាពសន
រត្ីពត្ពជា ហ ុន ខសន នយករដ្ាមន្រនតីថ្នព្េឹះរាជាណាចព្កកមពុជា ពដ្ើមបកីសាងមូេដាា នព្គ្ឹឹះដ្េ់
ការអភ្វិឌ្ឍព្រពទសនឹងនមំកភាេសុែុដុ្មរមយនដ្េ់ព្រជាេេរដ្ាខែមរ។ 

ជារមួ ែុ្ំសងឃមឹថ្ន ថ្នន កដ់្ឹកន ំ និងមន្រនតីរាជការព្គ្រព់្កសួង សាា រន័ថ្នន កជ់ាត្ិ និងថ្នន ក់
ពព្កាមជាត្ិ ជាេិពសសព្កុមការងារខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈពៅតាមព្កសួង សាា រន័ថ្នន កជ់ាត្ិ 
និងរាជធានី ពែត្ត េិត្ជាមានពមាទនភាេចំព ឹះសមទិធផេទាងំពនឹះ ពហើយពយើងទាងំអស់ោន  ព្ត្ូវ
ពរតជ្ាជំរុញការអនុវត្តរខនាមពទៀត្នូវកមមវធិីកំខណទព្មង់រដ្ាបាេសាធារណៈកនុងខដ្នសមត្ាកិចា
ពរៀងៗែៃួន ពដាយព្ត្ូវពព្ត្ៀមទាំងធនធានមនុសស និងធនធានហិរញ្ញ វត្ាុ  ពហើយព្ត្ូវរំខេង
ខផនការសកមមភាេខកទព្មង់ពៅជាខផនការសកមមភាេររស់អងគភាេឬនយកដាា នររស់ែៃួន 
និងព្ត្ូវដាក់រញ្ាូ េកនុងងវកិាកមមវធិី។ រ៉ាុខនត ពទាឹះរីជាយា៉ា ងណាកព៏ដាយ កមមវធិីជាត្ិកំខណទព្មង់
រដ្ាបាេសាធារណៈររស់ពយើងបានមកដ្េ់ពេេពវោកំណត្ខ់ដ្េព្កសួងមុែងារសាធារណៈ 
និងព្កសួងសាា រន័ទាងំថ្នន កជ់ាត្ិ និងថ្នន កព់ព្កាមជាត្ិ ព្ត្ូវចូេរមួេិពព្ោឹះពយារេ់ោន  កនុងការ
ពរៀរចំតាកខ់ត្ងកមមវធិីជាត្ិកំខណទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈរនតពទៀត្។ ខត្កនុងពេេខាងមុែពនឹះ 
ែុ្ំសូមពសនើសរពសរកមមវធិីជាត្ិពនឹះ សព្មាររ់យៈពេេ១០ឆ្ន ខំត្មតង (២០១៩-២០២៨) ពដ្ើមបី
ចំពណញងវកិា ពេេពវោ  និងអនុវត្តចំពោេពៅ និងទិសពៅថ្នការអភ្វិឌ្ឍពសដ្ាកិចាសងគមរយៈ
ពេេខវងព្សរតាមចកាុវស័ិយររស់កមពុជា២០៣០ និង២០៥០។ 

- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ពោក ពោកព្សី អនកនងកញ្ញញ ! 

ទនទឹមនឹងពនឹះ ឯកឧត្តម យក ់រ នុណា រដ្ាពេខាធិការព្កសួងមុែងារសាធារណៈ និងជា
អនុព្រធានព្រចកំារគ្ណៈកមាម ធិការខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ បានជព្មារជូនអងគសិកាា សាោ 
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រចួពហើយអំេីទសសនទានែៃឹះៗថ្នកំខណទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈសព្មារព់េេអនគ្ត្។ រ៉ាុខនត
អវីខដ្េែុ្ំចងរ់ញ្ញា ករ់ខនាមពនឹះ គ្ឺថ្នការងារខដ្េពយើងព្ត្ូវពធវើកំខណទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ
ពៅមុែ ព្ត្ូវពធវើយា៉ា ងណាឱ្យរដ្ាបាេសាធារណៈពយើងមានេកាណៈទំពនើរកមម និងមានសមត្ា
ភាេែពស់ពដ្ើរមុែវស័ិយឯកជនទាងំធនធានមនុសស ទាងំរពចាកពទស និងទសសនវស័ិយ កដូ៏្ចជា
ព្ករែណឌ គ្ត្ិយុត្ត ពដ្ើមបរីពព្មើពសវាសាធារណៈព្រករពដាយគុ្ណភាេែពស់ជូនព្រជាជន នឹងនំ
យកភាេសុែុដុ្មរមយនេិត្ព្បាកជូនដ្េ់ព្រជាជនខែមរររស់ពយើង។ សំណួរសួរថ្ន ពត្ើពយើងទាងំ
អស់ោន ជាមន្រនតីរាជការ និងថ្នន កដ់្ឹកនពំ្គ្រព់្កសួង សាា រន័ និងថ្នន កព់ព្កាមជាត្ិ ខដ្េជាឆ្អឹងែនង
និងសរសរព្ទូងថ្នរដ្ាបាេសាធារណៈ ព្ត្ូវពធវើយា៉ា ងដូ្ចពមតចពដ្ើមបឱី្យកាៃ យែៃួនជាព្រពយាជន ៍ និង
ជាអនកដ្ឹកនកំិចាការងារពនឹះ ដូ្ពចនឹះសូមពតត ត្ការយកចិត្តទុកដាកព់េើរញ្ញា សំខាន់ៗ ដូ្ចខាង
ពព្កាម៖ 

1. ចំនួនព្ករែណឌ ព្ត្ូវដាកក់នុងកញ្ារង់វកិាព្រចឆំ្ន រំរស់ព្កសួង សាា រន័ទាងំថ្នន កជ់ាត្ិ 
និងថ្នន កព់ព្កាមជាត្ិ ពហើយពព្ជើសពរ ើសមន្រនតីឱ្យព្ត្ូវជំនញ និងខត្ងតាងំអនកខដ្េមាន
សមត្ាភាេេិត្ព្បាកដ្ 

2. រចនសមពន័ធខដ្េមានេកាណៈព្រត្ិរត្តិការ (មនិខមនរពងកើត្ព ើងពដ្ើមបមុីែត្ំខណង
ពនឹះពទ) 

3. ការងារខកទព្មងព់្ត្ូវមានខផនការសកមមភាេចាស់ោស់ មានងវកិាអនុវត្ត និងព្រេន័ធ
តាមដានព្ត្ួត្េិនិត្យ និងវាយត្ថ្មៃចាស់ោស់ 

4. ព្រេន័ធពេើកទឹកចិត្តដ្េ់មន្រនតីខដ្េមានពទេពកាសេយ ឆ្នទឹះមាា ស់ការ សមត្ាភាេ  និង
ជំនញវជិាា ជីវៈេិត្ព្បាកដ្ 

5. ពព្រើព្បាស់ ICT ពដ្ើមបពី្គ្រព់្គ្ងធនធានមនុសស និងផតេ់ពសវាសាធារណៈ 
6. ពោរេព្រត្ិរត្តិយា៉ា ងមមត្ច់ត្នូ់វអភ្ពិ្កមការងារ ព្កមសីេធម ៌ ព្កមព្រត្ិរត្តិវជិាា ជីវៈ 

និងេិែិត្រទដាា នគ្ត្ិយុត្ត 
7. កមមវធិីរណតុ ឹះរណាត េរពងកើនសមត្ាភាេមន្រនតីរាជការជាព្រេន័ធ និងជាកាត្េវកិចា 
8. ការពធវើសវនកមម ទណឌ កមមនិងវនិយ័ ព្ត្ូវខត្អនុវត្តជាព្រេន័ធ និងព្រករពដាយព្រសិទធភាេ 

ជាមយួោន ពនឹះខដ្រ ែុ្ំសូមរញ្ញា កជូ់នថ្ន ការអនុវត្តការងារខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ
នពេេរនទ រ ់ នឹងព្ត្ូវពធវើការេិពព្ោឹះពយារេ់តទ េ់ជាមយួព្កសួង សាា រន័ ថ្នន កជ់ាត្ិ និងថ្នន ក់
ពព្កាមជាត្ ិតាមវស័ិយនីមយួៗ ជាេិពសស ព្កុមការងារខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ ព្ត្ូវយក



លេខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ                     ទំព័រ 4 

 

ចិត្តទុកដាកព់ព្ត្ៀមេកាណៈចូេរមួេិពព្ោឹះពយារេ់ និងព្ត្ូវព្រជុំេិភាកាថ្ផទកនុងឱ្យពហើយ ថ្នពត្ើ
ចងឱ់្យគ្ណៈកមាម ការខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ ឬ ពេខាធិការដាា នថ្នគ្ណៈកមាម ធិការខក
ទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈជួយ ខកទព្មងអ់វី ឬព្ត្ូវពធវើអវីពដ្ើមបជីួយ ោពំ្ទការងារតាមវស័ិយ និងតាម
ព្កសួងសាា រន័ថ្នន កជ់ាត្ិ និងថ្នន កព់ព្កាមជាត្ិឱ្យសពព្មចពជាគ្ជយ័តាមដ្ំណាកក់ាេ១ឆ្ន  ំ៣ឆ្ន  ំឬ
១០ឆ្ន ?ំ ពដ្ើមបដីាកចូ់េកនុងកមមវធិីជាត្ិកំខណទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈងមី ពហើយខផនកខាងហិរញ្ញ
វត្ាុព្ត្ូវជួយ គ្ិត្គូ្រពរឿងងវកិា សព្មារជ់ួយ ដ្េ់ការងារខកទព្មងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ។   

- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ពោក ពោកព្សី អនកនងកញ្ញញ ! 
 ជាទីរញ្ារ ់ កនុងនមព្កសួងមុែងារសាធារណៈនិងគ្ណៈកមាម ធិការខកទព្មងរ់ដ្ាបាេ
សាធារណៈ ែុ្ំសូមខងៃងអំណរគុ្ណយា៉ា ងព្ជាេពព្ៅរំផុត្ចំព ឹះវត្តមានររស់ ឯកឧត្តម ពោក
ជំទាវ ពោក ពោកព្សី អនកនង កញ្ញញ ទាងំអស់ ជាេិពសសវាគ្មិនខដ្េបានចំណាយពេេពវោ
ដ្ម៏ានត្ថ្មៃចូេរមួកនុងអងគសិកាា សាោរយៈពេេ១ថ្ងៃពនឹះ។ 

ែុ្ំសូមជូនេរជយ័រវរមហាព្រពសើរជូនដ្េ់ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកព្សី អនក
នងកញ្ញញ ទាងំអស់ឱ្យសពព្មចបានពជាគ្ជយ័ព្គ្រក់ារងារ មានសុែមងគេកនុងព្គ្ួសារ និងជួរ
ព្រទឹះខត្េុទធេរទាងំរនួព្រការគ្ឺ អាយុ វណណ ៈ សុែៈ េេៈ កុំរីព ៃៀងព ៃៀត្ព ើយ។ 

ែុ្ំសូមព្រកាសរិទអងគសិកាា សាោ “រូកសរុរេទធផេថ្នការអនុវត្តកមមវធិកីខំណទព្មងរ់ដ្ា
បាេសាធារណៈ២០១៥-២០១៨” ចរេ់ីពេេពនឹះត្ពៅ។ 

សូមអរគុ្ណ! 


