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១. សេចក្តីសផតើម 

 រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជានីតិកាលទី៥ននរដឋសភា បានបងងកីតរកសួងមុខងារសាធារណៈដដលមាន 
តនួាទី និងងបសកកមមកនុងការដឹកនាាំសរមបសរមួលការអនុវតតការងារដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និង 
អភិវឌឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ។ ទនទឹមនឹងងនេះ គណៈកមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និង 
រកុមការងារដកទរមង់ងបៀវតស ក៍រតូវបានបងងកីតងឡងី ងដីមបសីរមបសរមួលទាំងទិដឋភាពនងោបាយ ទាំង
បងចេកងទស និងធនធានកនុងការគាំរទ   ផ្ទទ ល់ដល់ការងរៀបចាំ និងការអនុវតតកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់
រដឋបាលសាធារណៈឱ្យសងរមចបានងជាគជ័យតាមងគលងៅជាយុទធសាស្តសតរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលដូចដដល
បានកាំណត់កនុងយុទធសាស្តសតចតុងកាណដាំណាក់កាលទី៣ ។  

 គណៈកមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ ដដលមានងលខាធិការដ្ឋឋ នមួយជាងសនាធិការ
កនុងការងរៀបចាំ និងសរមបសរមួលការអនុវតតកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ បានងរៀបចាំតាក់ 
ដតងកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ងដ្ឋយមានការចូលរមួពិងរគេះងោបល់
ពីរគប់ភាគីពាក់ព័នធទាំងអស់។ ទនទឹមងនេះ កមមវធីិជាតិដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ រតូវ 
បានអនុម័តងដ្ឋយកិចេរបជុាំងពញអងគគណៈរដឋមស្តនតីនានថៃទី៩ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៥។ កមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់ 
រដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ ងផ្ទត តជាសាំខាន់ងលី៖  

ទី១- ងសវាសាធារណៈ របកបងដ្ឋយគុណភាព ភាពសាមញ្ញ របសិទធភាព ភាពអាចងជឿទុក
ចិតតបាន ភាពឆ្ប់រហ័ស ងឆលីយតបទន់ងពលងវលាងៅនឹងងសចកតីរតូវការ មានភាពងាយរសួល និងមាន
ការចូលរមួពីអនកងរបីរបាស់ងសវា កនុងងនាេះរតូវ៖ 

- ធានាភាពងាយរសួលកនុងការទទលួយកងសវាងៅងរបីរបាស់ 

- ផតល់ងសវាដដលងផ្ទត តងៅងលងីសចកតីរតូវការជាក់ដសតងរបស់អនកងរបីរបាស់ងសវា 

- ផតល់ងសវាឲ្យចាំទីកដនលងដដលមានងសចកតីរតូវការរបស់អនកងរបីរបាស់ងសវា 

- ងលីកកមពស់តមាល ភាព និងការទទលួខុសរតូវកនុងការផតល់ងសវា 

- ដកលមអគុណភាព និងរបសិទធភាពកនុងការផតល់ងសវា។ 

ទី២- ការរគប់រគង និងការអភិវឌឍមស្តនតីរាជការសុីវលិឲ្យកាន់ដតមានសមតថភាព ភាពសាវ ហាប់ 
របសិទធភាព និងភាពងជឿទុកចិតតកនុងការផតល់ងសវាសាធារណៈ ងដ្ឋយរបកាន់ភាា ប់នូវវបបធម៌ងសវាសាធារណៈ 
ឆនទៈមាេ ស់ការ ភកតីភាព និងមនសិការវជិាា ជីវៈ កនុងងនាេះរតូវ៖ 

- ដកលមអរងបៀបរគប់រគង ការចាត់ដចងការងារ ងដីមបកីាំណត់ឲ្យបានចាស់លាស់អាំពីតនួាទី  
និងភារកិចេ អាំពីងសចកតីរតូវននធនធានមនុសសទាំងបរមិាណ និងគុណភាពងដ្ឋយដផអក
ងលីទាំហាំការងារ 

- ពរងឹងការរគប់រគងជាំនាញ និងចាំនួនមស្តនតីឲ្យងឆលីយតបងៅនឹងងសចកតីរតូវការ 
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- ងលីកកមពស់គុណផល និងការទទលួខុសរតូវរបស់មស្តនតីរាជការសុីវលិ 

- អភិវឌឍសមតថភាពការងាររបស់មស្តនតីរាជការសុីវលិ 

- ពរងឹងសីលធម៌ និងវន័ិយមស្តនតីរាជការសុីវលិ។ 

ទី៣- របព័នធងបៀវតសដដលធានាបាននូវសមធម៌ បងងកីនផលិតភាព និងរបសិទធភាពការងារ 
រពមទាំង ធានាបាននូវសងគតិភាពរវាងរកបខណឌ មស្តនតីរាជការសុីវលិ និងរកបខណឌ កងកមាល ាំងរបដ្ឋប់អាវុធ 
កនុងងនាេះរតូវ៖ 

- ងរៀបចាំរបព័នធងបៀវតសដដលធានានូវសមធម៌ងដ្ឋយបរងួមគមាល តងបៀវតសអតិបបរមា និងអបបបរមា 

- ធានាងបីកផតល់របាក់ងបៀវតសជូនមស្តនតីរាជការទន់ងពលងវលា ដល់នដ និងរគប់ចាំននួ 

- របព័នធងបៀវតសដដលផតល់ការងលីកទឹកចិតតដផអកងលីសមិទធកមម រពមទាំងគាំរទដល់វស័ិយអាទិភាព 
របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ដូចជា វស័ិយអប់រ ាំ និងសុខាភិបាល 

- ដកលមអរចនាសមព័នធននងបៀវតស ងដីមបធីានាសងគតិភាពរវាងងបៀវតសមស្តនតីរាជការសុីវលិ និង
ងបៀវតសកងកមាល ាំងរបដ្ឋប់អាវុធ 

- បងងកីនងបៀវតសរបកបងដ្ឋយចីរភាព ដផអកងលីសាថ នភាពននកាំងណីនងសដឋកិចេ និងលទធភាព
រទរទង់បានននថវកិា។  

 ងរកាយពីបានទទលួការអនុម័តពីគណៈរដឋមស្តនតី រកសងួមុខងារសាធារណៈ និងគណៈកមាម ធិការ 
ដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ  បានរបកាន់ខាា ប់នូវភាពជាមាេ ស់ និងភាពជាអនកដឹកនាាំ ឈរងលអីភិរកម
បុងរសកមមចាំងពាេះការងារងដ្ឋយបានសហការោ៉ា ងលអជាមយួរកសួងសាថ ប័នពាក់ព័នធទាំងថ្នន ក់ជាតិ ទាំងថ្នន ក់ 
ងរកាមជាតិ រពមជាមយួបណាត នដគូអភិវឌឍកនុងសាម រតីននការរបមូលផតុ ាំនូវធនធាន សមាា រៈថវកិា និងបញ្ញញ ញាណ 
ងដ្ឋយសងរមចបានលទធផលជាអាទិភាពសរមាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ ដដលជារបងោជន៍ដល់មស្តនតីរាជការ និងរបជា 
ពលរដឋ។ 

 របាយការណ៍វឌឍនភាពរបចាាំឆ្ន ាំ២០១៥ងនេះ នឹងបងាា ញឱ្យងឃញីពីសមិទធផលដដលសងរមចបាន 
កនុងងនាេះរមួមាន៖ សកមមភាពដដលសងរមចបានងពញងលញ សកមមភាពដដលសងរមចបានងដ្ឋយដផនក និង 
សកមមភាពដដលមិនទន់បានអនុវតត រពមជាមយួនិងយនតការសរមបសរមួលការអនុវតត និងកិចេសហរបតិបតតិការ 
រមួជាមយួនឹងបញ្ញា របឈម ដាំងណាេះរសាយ និងដផនការសកមមភាពសរមាប់ឆ្ន ាំបនាទ ប់។ 
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២.                

 ក្. ការផសពវផាយក្មមវិធីជាតិក្ំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨ 

 

 បនាទ ប់ពីទទលួបានការអនុម័តពីសម័យរបជុាំងពញអងគគណៈរដឋមស្តនតីកាលពីនថៃទី៩ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
ងលីកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ រមួមក។ រកសងួមុខងារសាធារណៈ និង 
គណៈកមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ បានងរៀបចាំងធវីការផសពវផាយកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាល 
សាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ទូទាំងរបងទស សរុបចាំននួ ៧ងលីក កនុងងនាេះរមួមាន៖ ថ្នន ក់ជាតិចាំននួ១ 
ងលីក និងថ្នន ក់ងរកាមជាតិចាំននួ ៦ងលីក ដដលមានសមាសភាពចូលរមួពីរគប់រកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់ងរកាមជាតិ រពមទាំងអាជាា ធររគប់លាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ទូទាំង២៥ រាជធានី ងខតត។ សរុបសមាសភាពចូល 
រមួទាំងអស់មានចាំននួ ២,០១៣រូប កនុងងនាេះស្តសតីចាំននួ ៤២៨រូប។ សូមងមីលតារាងលមអិតខាងងរកាម៖ 

ល.រ កាលបរងិចេទ/ទីកដនលង សមាសភាពអនកចូលរមួ 
ចាំននួអនកចូលរមួ 
សរបុរមួ ស្តសត ី

១ ០១-ងមសា-២០១៥ 
ងៅសណាឋ គរអាាំងដទ
កុងទីណង់តាល់ 

បានងរៀបចាំផសពវផាយកមមវធីិជាតិ           
២០១៥-២០១៨                       
  រគប់                                  

៤៧០ ៥០ 

២ ០៦-កកកដ្ឋ-២០១៥ 

ងៅងខតតងសៀមរាប 

ងខតតងសៀមរាប ងខតតឧតតរមានជ័យ ងខតតបនាទ យមានជ័យ 
ងខតតកាំពង់ធាំ និងងខតតរពេះវហិារ  

២៦៧ ២២ 

៣ ១០-សីហា-២០១៥ 
ងៅងខតតបាត់ដាំបង 

ងខតតបាត់ដាំបង ងខតតនប៉ាលិន ងខតតងពាធិ៍សាត់ និង     
          

២២៩ ២៦ 

៤ ០៣-កញ្ញញ -២០១៥ 
ងៅងខតតសាវ យងរៀង 

ងខតតសាវ យងរៀង ងខតតនរពដវង ងខតតកណាត ល ងខតតកាំពង់ 
ចាម និងងខតតតាដកវ 

៣១០ ៣២ 

៥ ២៨-កញ្ញញ -២០១៥ 
ងៅងខតតរតនគិរ ី

ងខតតរតនគិរ ីងខតតមណឌ លគិរ ីងខតតរកងចេះ ងខតតសទឹងដរតង 
ងខតតតបូងឃមុ ាំ 

២៥៧ ២៧ 
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៦ ០៩-ធនូ-២០១៥ 
ងៅងខតតរពេះសីហនុ 

ងខតតរពេះសីហនុ ងខតតងកាេះកុង ងខតតកាំពត ងខតតដកប 
និងងខតតកាំពង់សពឺ 

២៤០ ២៨ 

៧ ២៩-ធនូ-២០១៥ 
ងៅរាជធានីភនាំងពញ 

ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមស្តនតីរាជការននរកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ 
ជាតិ សាលារាជធានីភនាំងពញ អងគភាពជុាំវញិរាជធានី 
ភនាំងពញ រគឹេះសាថ នសាធារណៈ និងអងគការសងគម 
សុីវលិ 

២៤០ ៤៣ 

  
 ខ. លទធផលការងារសធៀបសៅនឹងណផនការេក្មមភាព 

រកសួងមុខងារសាធារណៈ គណៈកមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និងរកុមការងារដក 
ទរមង់ងបៀវតស បានអនុវតតមុខងារ និងងបសកកមមរបស់ខលួនសងរមចបាន     គរួឱ្យកត់សមាគ ល់កនុង 
ងនាេះងផ្ទត តងៅងល៖ី ការដកលមអគុណភាពងសវាសាធារណៈ ការរគប់រគងនិងអភិវឌឍធនធានមនុសស ការដក 
ទរមង់របព័នធងបៀវតស ការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយនិងវាយតនមល ការផាភាា ប់ការងារកាំដណរមង់ទាំងបីវស័ិយ 
កិចេសហរបតិបតតិការជាមួយនដគូអភិវឌឍ និងរបងទសជាសមាជិកអាសា៊ា ន។  

ជាមយួគន ងនេះដដរ ការអនុវតតដផនការសកមមភាពននកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ 
កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មានសកមមភាពសរុបរមួចាំននួ៤៣ សងរមចបានដូចខាងងរកាម៖ 

- សកមមភាពសងរមចបានងពញងលញមានចាំននួ១៨ 
- សកមមភាពសងរមចបានងដ្ឋយដផនកមានចាំននួ២១ 
- សកមមភាពដដលមិនទន់អនុវតតមានចាំននួ០៤។ 

ងដីមបឱី្យមានភាពងាយរសួលងៅកនុងការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយងមីលងៅងលីវឌឍនភាពការងារ គឺ 
តរមូវឱ្យមានការកាំណត់ជាសញ្ញញ សមាគ ល់ ថ្នងតីសកមមភាពណាមយួសងរមចបានងពញងលញ សងរមចបាន 
ងដ្ឋយដផនក និងសកមមភាពដដលមិនបានអនុវតត។ សញ្ញញ សមាគ ល់ងនេះ នឹងបងាា ញដូចខាងងរកាម៖ 

សញ្ញញ សមាគ ល់ ការកាំណត់អតតន័យ ចាំននួសកមមភាព 

ពណ៌នបតង  សកមមភាពដដលសងរមចបានងពញងលញ ១៨ 

ពណ៌ងលឿង  សកមមភាពដដលសងរមចបានងដ្ឋយដផនក ២១ 

ពណ៌រកហម  សកមមភាពដដលមនិទន់បានអនុវតត ០៤ 

  

√ 

Ø 

X 
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២.១ ការណក្លមអគុែភាពសេវាសាធារែៈ 
ការអនុតតការងារដកលមអគុណភាពងសវាសាធារណៈកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មានសកមមភាពសរុបចាំនួន១៨ 

កនុងងនាេះរមួមាន៖  
- សកមមភាពដដលសរមចបានងពញងលញចាំននួ០៥  
- សកមមភាពសរមចបានងដ្ឋយដផនកចាំនួន១១ 
- សកមមភាពដដលមិនទន់អនុវតតចាំនួន០២  

  

 ២.១.១ លទធផលេសម្មចបាន 

ដផនការសកមមភាព លទធផលសងរមចបាន  សាំគល់ 

ចងងាក មសកមមភាព ១.១. ងរៀបចាំបងងកីត និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតរបព័នធរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការផតល់ងសវាសាធារណៈ 

១.១.១. ងរៀបចាំបងងកីត នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតរបព័នធ 
រតតួពិនិតយ និងវាយតនមលគុណភាពនិងរបសិទធភាព 
ននការផតល់ងសវាសាធារណៈរបស់រកសួងអប់រ ាំ 

- បាននិងកាំពុងសិកានិងរបមូលទិននន័យការងរបី 
របាស់មស្តនតីរាជការជារគូបងរងៀន រគូបងរងៀនថ្នន ក់
ពីរងវន ថ្នន ក់គួប និងរគូបងរងៀនជាប់កិចេសនា ងៅ
រគប់ភូមសិិការបស់រកសងួអប់រ ាំយុវជន និងកីឡា 

 

១.១.២ ងរៀបចាំបងងកតីនិងដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតរបព័នធរតួត 
ពិនិតយ និងវាយតនមលគុណភាព និងរបសិទធភាព នន 
ការផតល់ងសវាសាធារណៈងៅរកសួងសុខាភិបាល 

- បាននឹងកាំពុងសិការសាវរជាវ និងសរមបសរមួល 
កនុងការបងងកតីគណៈកមាម ការ ងដីមបងីរៀបចាំរបព័នធ
រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលគុណភាពនិងរបសិទធភាព
ននការផតល់ងសវាសាធារណៈងៅរកសួងសុខាភិបាល 

 

Ø 

Ø 
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ចងងាក មសកមមភាព ១.២. ងធវបីចេុបបននកមមករមងព័ត៌មានងសវាសាធារណៈ 
១.២.១ ងធវីបចេុបបននកមមករមងព័ត៌មានងសវាសាធា 
រណៈ ចងងាក មទ២ី ទ៥ី ទ៦ី នងិទី៧ 

- បានបញ្េ ប់ការងធវីបចេុបបននភាពករមងព័ត៌មាន 
ងសវាសាធារណៈចងងាក មទី២ ទី៥ ទ៦ី និងទ៧ី 
បាន ១០០% 

 

 

ចងងាក មសកមមភាព ១.៣. ដកលមអនីតិវធិី និងយនតការកនុងការផតល់ងសវាសាធារណៈសាំខាន់ៗ ដដលពាក់ព័នធផ្ទទ ល់នងឹ
ជីវភាពរស់ងៅរបស់របជាពលរដឋ 

១.៣.១ ងធវីការសកិា និងចងរកងលាំហូរការងារនន 
ងសវាសាធារណៈសាំខាន់ៗ ដដលពាក់ព័នធនឹងការ 
ផតល់អាជាា ប័ណណសាងសង់ការចុេះបញ្ា ីអាជីវកមម 
ការចុេះបញ្ា ីដីធលី ការផតល់សាំបុរតអរតានុកូលដ្ឋឋ ន 
អតតសញ្ញញ ណប័ណណ និងលិខិតឆលងដដន 

- បានកាំណត់ងសវាអាទិភាពចាំននួ២០រកសួង 
សាថ ប័នដដលមានចាំនួន ៨៧ងសវា  

 

១.៣.៣ ចុេះសិការសាវរជាវងសវាអាទិភាពចាំនួន 
៤ងៅរកសួងសាធារណការនងិដឹកជញ្ាូ ន ងដ្ឋយ
ងផ្ទត តងៅងល៖ី ការផតល់ប័ណណងបីកបរ ការចុេះបញ្ា ី 
និងផ្ទល កងលខោនយនត ការផតល់វញិ្ញបនប័រតរតួត 
ពិនិតយលកខណៈបងចេកងទសោនយនត ការអនុញ្ញញ ត 
ងធវីអាជីវកមមដឹកជញ្ាូ ន 

- បញ្េ ប់ការរសាវរជាវងសវាអាទភិាពចាំននួ៤ ងៅ
រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន ងដ្ឋយងផ្ទត ត
ងៅងលី៖ ការផតល់ប័ណណងបីកបរ ការចុេះបញ្ា ី និង
ផ្ទល កងលខោនយនត ការផតល់វញិ្ញបនប័រតរតួត
ពិនិតយលកខណៈបងចេកងទសោនយនតការអនុញ្ញញ ត 
ងធវីអាជីវកមមដកឹជញ្ាូ ន និងរបាយការណ៍បូកសរបុ 
និងផតល់អនុសាសន៍កនុងការដកលមអជូនរកសងួ  

 

១.៣.៤ងរៀបចាំងសចកតីរពាងរពេះរាជរកឹតយសតីពកីារផតល់ 
ងសវាសាធារណៈ 

- បានដ្ឋក់របជុាំពនិិតយ នងិពភិាកា ករមិតនាយកដ្ឋឋ ន 
បានចាំននួ ៤ ងលីក និងករមិតអគគនាយកដ្ឋឋ ន 
ចាំនួន១ ងលីក 

 

១.៣.៥ងរៀបចាំការបងងកតីនិងដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតយនតការ 
រចកងចញចូលដតមយួងៅរកសួងមុខងារសាធារណៈ 

- បាននឹងកាំពុងងរៀបចាំងសចកតីរពាងងសចកតសីងរមច 
សតីពីការបងងកីត នងិដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតយនតការរចក
ងចញចូលដតមួយ ងៅរកសួងមុខងារសាធារណៈ  

 

១.៣.៦ ងធវីទសសនកិចេសិកាននការផតល់ងសវាសា 
ធារណៈងៅរពេះរាជាណាចរកនថឡង់ 

- ទទួលបានបទពិងសាធន៍ និងងរៀបចាំរបាយការណ៍ 
ជូនថ្នន ក់ដឹកនាាំ 

 

ចងងាក មសកមមភាព១.៤. ងធវីវភិាគមុខងារនិងលាំហូរការងារសរមាប់ងសវាសាធារណៈដដលមានផលប៉ាេះពាល់ងដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
ដល់ជីវភាពរស់ងៅរបចាាំនថៃរបស់ មស្តនតីរាជការសុីវលិ 

១.៤.១ ងរៀបចាំការងបកីផតល់របាក់ងបសកកមមដល់ 
មស្តនតីរាជការតាមរបព័នធធនាគរ និងងបីកផតល់ឱ្យ 
បានទន់ងពលងវលាងដមីបគីាំរទដល់ការបាំងពញ 
ងបសកកមម 

- បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតការងបីកផតល់របាក់ងបសកកមម 
តាមរបព័នធធនាគរ 

 

√ 

√ 

√ 

Ø 

Ø 

√ 

Ø 
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១.៤.២ ងរៀបចាំនីតិវធិីននការចូលនិវតតន៍របស់មស្តនត ី
រាជការទទួលបានរបាក់ឧបតថមា និងងសាធននិវតតន៍ 
ងដ្ឋយមិនមានការអាក់ខាន នងិរង់ចាាំ 

- បានដ្ឋក់ងចញនូវសារាចរសតីពកីារដកសរមលួនីត ិ
វធិីននការដ្ឋក់មស្តនតីរាជការសុីវលិឱ្យចូលនិវតតន៍ 
មស្តនតីដដលរតូវចូលនិវតតន៍មនិរតូវការចាាំបាច់ 
បាំងពញ ឬផតល់ឯកសារបដនថមងទៀតងទ ងហយីនិង 
ទទួលបានរបាក់ឧបតថមាដាំបូងមតងគត់មុនងពល 
ចូលនិវតតន៍ចូលកនុងគណនីរបស់ខលួនរតមឹដខចុង 
ងរកាយមុនកាលបរងិចេទកាំណត់ការចូលនិវតតន៍ 
និងងបីករបាក់ងសាធននិវតតន៍កនុងដខបនាទ ប់ 
(ងដ្ឋយមិនមានការយតឺយូរងទៀតងទ) 

 

ចងងាក មសកមមភាព ១.៥. ដកលមអនីតិវធិី នងិយនតការកនុងការផតល់ងសវាសាធារណៈ ដដលអនុវតតងដ្ឋយសាថ ប័នមាន
សមតថកិចេ ឬសាថ ប័នទទួលសមតថកិចេ 

១.៥.១ ងរៀបចាំបងងកីតមជឈមណឌ លទូរស័ពទបនាទ ន់ 
(Call Centre) 

- បាននឹងកាំពុងសិកាកនុងការបងងកីតមជឈមណឌ ល 
ទូរស័ពទបនាទ ន់ (Call Centre) 

 

១.៥.២ តាមដ្ឋន និងរតួតពនិិតយការអនុវតត
យនតការ ទីភាន ក់ងាររបតិបតតិការពិងសស រគេឹះសាថ ន
សាធារណៈ សហរគសសាធារណៈ និងរចកងចញ 
ចូលដតមយួ 

- បាននឹងកាំពុងចូលរមួងរៀបចាំរបកាសសតពីីការផតល់
ងសវាសាធារណៈងៅថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

- បាននិងកាំពុងងរៀបចាំដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតទីភាន ក់ងាររបតិ 
បតតិការពិងសសងៅរកសួងសុខាភិបាលចាំនួន០៤ 
បដនថមងទៀត 

 

១.៥.៣ ពរងឹងយនតការងដ្ឋេះរសាយវវិាទមុខងារសា 
ធារណៈកនុងរកសួងមុខងារសាធារណៈ 

- បានងរៀបចាំងដ្ឋេះរសាយវវិាទដដលងកីតមានងឡងីជា
របចាាំ 

 

ចងងាក មសកមមភាព១.៦. ងរៀបចាំនងិដ្ឋក់ឱ្យដាំងណីរការនូវយនតការផតល់ព័ត៌មានរតឡប់ និងបណតឹ ងតវា៉ា របស់អនកងរបីរបាស់ងសវា 

១.៦.១ ងរៀបចាំដ្ឋក់ឲ្យដាំងណីរការនូវយនតការផតល់ 
ព័ត៌មានរតឡប់នងិបណតឹ ងតវា៉ា របស់អនកងរបីរបាស់ 
ងសវាងៅតាមរកសួង សាថ ប័ន និងរដឋបាល ថ្នន ក់ 
ងរកាមជាត ិ

- បាននិងកាំពុងចូលរមួងរៀបចាំងសចកតីរពាងអនុរកឹតយ 
សតីពីយនតការងដ្ឋេះរសាយបណតឹ ងតវា៉ា ងៅរដឋបាល 
ថ្នន ក់ងរកាមជាតិ 

 

ចងងាក មសកមមភាព ១.៧. សិកា និងជាំរុញការផតល់ងសវាសាធារណៈតាមរបព័នធព័ត៌មានវទិា 

១.៧.២ ងរៀបចាំបងងកតីមូលដ្ឋឋ នទិននន័យជាតិរគប់រគង 
មស្តនតីរាជការ មស្តនតីកិចេសនា នងិមស្តនតីសាធារណៈ 
ទទួលរបាក់ងបៀវតស នងិរបាក់ឧបតថមាពីថវកិាជាត ិ

- បានងរៀបចាំមូលដ្ឋឋ នទិននន័យជាតិរគប់រគងមស្តនតី 
រាជការ និងមស្តនតីកិចេសនា 

 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

√ 
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១.៧.៣ ងរៀបចាំ នងិដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតការផតល់ងសវាសា 
ធារណៈតាមរបព័នធព័ត៌មានវទិាងដ្ឋយមានការផារ 
ភាា ប់គន ជារបព័នធកនុងរដឋបាលសាធារណៈ 

- បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតការផតល់ងសវាសាធារណៈតាម 
របព័នធព័ត៌មានវទិា កនុងងនាេះរមួមាន៖ រកសងួ 
ពាណិជាកមម រកសួងងទសចរណ៍ រកសួងងសដឋកិចេ 
និងហរិញ្ញវតថុ(អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋ) រកសួងការ 
បរងទស និងកិចេសហរបតិបតតិការអនតរជាតិ 

 

២.១.២ េក្មមភាពមនិទាន់បានអនុវតត 

សកមមភាព មូលងហតុ សមាគ ល់ 

ចងងាក មសកមមភាព ១.១. ងរៀបចាំបងងកីត និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតរបព័នធរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការផតល់ងសវាសាធារណៈ 

១.១.៣ ងរៀបចាំបងងកតីនិងដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតរបព័នធរតតួ 
ពិនិតយ និងវាយតនមលគុណភាព និងរបសិទធភាពនន 
ការផតល់ងសវាសាធារណៈងៅរកសួងមុខងារសាធា 
រណៈ រកសួងងសដឋកិចេនិងហរិញ្ញវតថុ រកសួងមហានផទ 
រកសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ាូ ន រកសួងដដនដី 
នគរូបនីយកមម នងិសាំណង់ រកសួងសងគមកិចេ អតតី 
យុវជននិងយុវនីតសិមបទ រកសួងឧសាហកមម និង 
សិបបកមម រកសួងពាណិជាកមម រកសួងកសិកមម 
រុកាខ របមាញ់ និងងនសាទ 

- រង់ចាាំការបញ្េ ប់ងរៀបចាំបងងកតី និងដ្ឋក់ឲ្យអនុវតត 
របព័នធរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលគុណភាព និង 
របសិទធភាពននការផតល់ងសវាសាធារណៈងៅរកសួង 
អប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 

 

ចងងាក មសកមមភាព ១.៧. សិកា និងជាំរុញការផតល់ងសវាសាធារណៈតាមរបព័នធព័ត៌មានវទិា 

១.៧.១ ងរៀបចាំបងងកីតរចកទវ រងអឡកិរតូនចិផតល់ 
ព័ត៌មានងសវាសាធារណៈ (Public Service 
Gateway) 

- ធនធានមនុសស និងថវកិាមានករមិត  

 ២.១.៣         

                                            ដកលមអគុណភាពងសវាសាធារណៈមានការ 
ជបួរបទេះនូវ                       

- ការចូលរមួសហការ កនុងការអនុវតតពីរកសួង សាថ ប័ន និងភាគីពាក់ព័នធនានាងៅមានករមិត 
- ធនធានមនុសសងៅកនុងការបាំងពញការងារ                   ការដកលមអគុណភាពងសវា 

ធារណៈងៅមានករមិត 
-                                                                 
                                                

X 

X 

Ø 
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២.២ ការម្គប់ម្គង និងអភវិឌ្ឍធនធានមនុេស 

 

 

 

 

 

 

      ការរគប់រគង និងការអភិវឌឍមស្តនតីរាជការសុីវលិឲ្យកាន់ដតមានសមតថភាព ភាពសាវ ហាប់ 
របសិទធភាព និងភាពងជឿទុកចិតតកនុងការផតល់ងសវាសាធារណៈ ងដ្ឋយរបកាន់ភាា ប់នូវវបបធម៌ងសវាសាធារណៈ 
ឆនទៈមាេ ស់ការ ភកតីភាព និងមនសិការវជិាា ជីវៈ។  

កនុងការពរងឹងការអនុវតត ការរគប់រគងនិងអភិវឌឍធនធានមនុសសកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មានសកមមភាព 
សរុបចាំននួ១៥ ដដលកនុងងនាេះរមួមាន៖  

- សកមមភាពដដលសរមចបានងពញងលញចាំននួ០៦ 
- សកមមភាពសរមចបានងដ្ឋយដផនកចាំនួន០៧  
- សកមមភាពដដលមិនទន់អនុវតតចាំនួន០២។  
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 ២.២.១ លទធផលេសម្មចបាន 

ដផនការសកមមភាព លទធផលសងរមចបាន សាំគល់ 

ចងងាក មសកមមភាព ២.១.                                                                  
                                                                               
            

២.១.១ ងរៀបចាំដផនការធនធានមនុសស៣ឆ្ន ាំរ ាំកិល 
និងកសាងបទដ្ឋឋ នគតយុិតតសរមាប់ការបណតុ េះ 
បណាត ល 

-                                  
                            
                            
                               

 

២.១.២ ងរៀបចាំបងងកីតមូលដ្ឋឋ នទិននន័យសរមាប់រគប់
រគងសមតថភាពជាំនាញរបស់មស្តនតីរាជការសុីវលិ និង
របវតតសិមតថភាពការងារងដ្ឋយយនតការរគប់រគង និង 
វាយតនមលសរមាប់ការងធវីដផនការអាជីពរសបតាម
ងសចកតីរតូវការ (មូលដ្ឋឋ នទិននន័យអាំពីជាំនាញ 
អាទិភាព រកសួងអប់រ ាំ នងិសុខាភិបាល) 

-   របមូលទិននន័យ                    
                                     
                              ឋ 
                                 
                                   ទូទាំង
របងទស 

 

២.១.៣ ងរៀបចាំកមមវធិីបណតុ េះបណាត លករមតិរគប់រគង
ជាន់ខពស់រយៈងពលខល ី

-                              
                                  
                         ២          
                       ១,៩៦៥    
                  ៤៩២                
២៩               ១៤           

-                             
អនុរបធាន                       
                   (ចាំនួនសរុប
១០២នាក់)                         
                         
                             

-         សកិាខ សាលាសតីពកីារវាយតនមលការ 
អនុវតតកមមវធិអីភិវឌឍន៍សមតថភាពមស្តនតីរាជការ
សុីវលិ២០១៤-២០១៥ 

 

២.១.៤ ងរៀបចាំ និងផតល់កមមវធិីបណតុ េះបណាត លដាំបូង 
(តរមង់ទិស) ដល់មស្តនតីរកបខណឌ ថមីងៅថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់ងរកាមជាតិ ងដ្ឋយមានការពិងរគេះងោបល់ 
និងសរមបសរមលួ ជាមួយរកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

-            បណតុ េះបណាត លដាំបូង (តរមង់ទិស) 
ដល់មស្តនតីរកបខណឌ ថមរីបស់រកសងួមុខងារសាធារណៈ 
      ៤៧    

 

√ 

Ø 

Ø 

Ø 
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ចងងាក មសកមមភាព ២.២.       អងគមស្តនតីរាជការសុីវលិ មុខតាំដណងនងិការពព័ិណ៌នាមុខតាំដណងកនុងមុខងារ 
សាធារណៈ 
២.២.២ ងរៀបចាំលកខនតិកៈងដ្ឋយដឡកសរមាប់បុគគលិក 
រដឋបាលងៅថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

- បានដ្ឋក់ងសចកតីរពាងរពេះរាជរកឹតយសតីពលីកខនតិកៈ 
ងដ្ឋយដឡកសរមាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

 

២.២.៣ សិកា ចងរកងមុខតាំដណងសាំខាន់ៗរបស់
មស្តនតរីាជការសុីវលិកនុងរដឋបាលសាធារណៈ និង
ងរៀបចាំឯកសារដណនាាំ និងគាំរូព័ត៌មានសតីពកីារ
ពិពណ៌នាមុខតាំដណង 

-                       ១១៤    .   
        ០៧          ២០១៥             
                                   
                                    
            

-                                         
                                    
                                 
             

-                                         

 

ចងងាក មសកមមភាព ២.៣.        និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតរបព័នធរគប់រគងគុណផល នងិរបព័នធងលីកទឹកចិតតងៅតាមរកសួង 
សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ
២.៣.១ ងរៀបចាំ                           
                                
       

-                                       ង
                                        
                             
         

 

២.៣.២ ងរៀបចាំរបព័នធរគប់រគងគុណផល និង
របព័នធងលីកទឹកចិតតសរមាប់ការអនុវតតចាំងពាេះមស្តនតី
ករមិតរគប់រគងថ្នន ក់ ជាតិ និងមស្តនតកីនុងករមិត
រគប់រគងថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

-                                  
                                      
         (                  
                                    
                                     ) 

 

២.៤ ដកលមអរចនាសមព័នធរគប់រគងដបបបទការងារ 
និងការអភិវឌឍសមតថភាពរបស់នាយកដ្ឋឋ ន ឬ
អងគភាពធនធាន មនុសសងៅតាមរកសងួ សាថ ប័ន
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

- បានបញ្េ ប់ការសិកាងលីមុខងារ រចនាសមព័នធ នងិ
នីតិវធិីននការបាំងពញការងាររបស់អងគភាពធនធាន
មនុសស ឬនាយកដ្ឋឋ នបុគគលិកងៅតាមរកសួង 
សាថ ប័នចាំនួន៧ (អប់រ ាំ សុខាភបិាល មហានផទ 
ងសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវតថុ កសិកមម នរបសណីយ ៍
និងពាណិជាកមម) 

-                                    
   សមព័នធ                             
               

 

២.៥ ដកលមអនីតិវធិី និងដបបបទននការរគប់រគងធន
ធានមនុសសងៅថ្នន ក់ជាតិ នងិថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

- បានងរៀបចាំងសចកតីរពាងរពេះរាជរកឹតយសតីពលីកខនតិកៈ 
ងដ្ឋយដឡកសរមាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

 

Ø 

√ 

√ 

Ø 

√ 

Ø 
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២.៦.១ ងធវីការវភិាគមុខងារ និងរចនាសមព័នធរពម
ទាំងការងរបរីបាស់ធនធានមនុសសងៅរកសងួ      
                     សុខាភិបាល 

- បានចុេះរតួតពនិិតយ នងិរបមូលទិននន័យងលីការ 
ងរបីរបាស់រគូបងងៀនថ្នន ក់ពីរងវន គួបពីរ និងគួបបី 
ននរកសួងអប់រ ាំ យុវជន នងិកឡីា ទូទាំងរបងទស 
(២៥ រាជធានី ងខតត) 

- បាននឹងកាំពុងងធវកីារសិកា នងិវភិាគមុខងារពាក់ 
ព័នធនឹងការរគប់រគង និងងរបីរបាស់មស្តនតីរាជការនន 
រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា  

 

២.៧ អភិវឌឍ និងពរងីកការងរបីរបាស់របព័នធព័ត៌មាន
វទិាសរមាប់ការរគប់រគងធនធានមនុសសងៅតាម
រកសួងសាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

-                                   
                                  
             

-                                  
                                      
                               

-   ដ្ឋក់                                   
                (Drag and Drop System) 
                                      
                                      

 

២.៨                                -                               
                                   
                                    
      

-                                  
                                 
                         

-                                
                           ២០១៦ 

 

 ២.២.២ េក្មមភាពមនិទាន់បានអនុវតត 

សកមមភាព មូលងហតុ សមាគ ល់ 

ចងងាក មសកមមភាព ២.១.                                                             
                                                                                  
               
២.២.១ ងរៀបចាំមស្តនតីរាជការសុវីលិងៅតាមអងគវជិាា ជីវៈ
ចាស់លាស់ និងកាំណត់មុខតាំដណង 

-                                       
                  ២០១៦ 

 

២.៦.៣ ពិនិតយរបតិបតតកិារងឡងីវញិរបស់រកសួង 
សាថ ប័ន និង ថ្នន ក់ងរកាមជាតិមុខងាររចនាសមព័នធនិង
អភិរកមការងារ 

- ការពិនិតយរបតិបតតកិារងឡងីវញិរបស់រកសួង 
សាថ ប័ន និង ថ្នន ក់ងរកាមជាតមុិខងាររចនាសមព័នធ
និងអភិរកមការងារ ជាដផនការអនុវតតឆ្ន ាំ២០១៦ 

- ឆនទៈនិងការគាំរទពីរកសួង សាថ ប័ន 

 

X 

X 

√ 

√ 

Ø 
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 ២.២.៣         
                                                                         

                                     
-                                                                        
        និងសាថ ប័ន 

-                                                               
ការងារអាទិភាព                 

-                              នធ                                    
-                                                                 
                                                

 

២.៣ ការណក្ទម្មង់ម្បព័នធសបៀវតស 
                   របព័នធងបៀវតស ដដលធានាបាននូវសមធម៌ បងងកីនផលិតភាព និង

របសិទធភាពការងារ រពមទាំងធានាបាននូវសងគតិភាពរវាងរកបខណឌ មស្តនតីរាជការសុីវលិ និងរកបខណឌ កង 
កមាល ាំងរបដ្ឋប់អាវុធងៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មានសកមមភាពសរុបចាំននួ១០ កនុងងនាេះរមួមាន៖  

- សកមមភាពដដលសរមចបានងពញងលញចាំននួ០៧ 
- សកមមភាពសរមចបានងដ្ឋយដផនកចាំនួន០៣  
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២.៣.១ លទធផលេសម្មចបាន 

ដផនការសកមមភាព លទធផលសងរមចបាន សាំគល់ 

ចងងាក មសកមមភាព ៣.១ ងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតការងបកីផតល់របាក់ងបៀវតសមស្តនតីរាជការ នងិមស្តនតីជាប់កិចេសនាតាម 
របព័នធធនាគរងដ្ឋយងរបីរបាស់របព័នធងអឡចិរតនូិច 

៣.១.១ ងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតកមមវធិបីញ្ាូ ន និង 
ទទួលឯកសារងបៀវតសតាមរបព័នឋងអឡចិរតូនិច 
(Drag and Drop System) ឱ្យបានទូលាំទូលាយ 
រគប់ ២៥ រាជធានីងខតត។ 

-  បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតងៅរកសួងមុខងារសាធារណៈ 
និងងខតតកាំពង់សព ឺ

 

៣.១.២ ងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតការបញ្ាូ ននិង 
ទទួលទិននន័យងបៀវតសមស្តនតីរាជការសុីវលិតាម របព័នធ 
ងអឡចិរតូនិចរវាង រកសួងមុខងារសាធារណៈជាមួយ
នឹងអគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគរជាតិ និងធានាគរនដគូ 

- បានងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ងអាយ អនុវតតតាមសារាចរណ៍ 
សតីពីការកាំណត់នតីិវធិសីរមាប់ការងបីកផតល់របាក់
ងបៀវតសជូនមស្តនតីរាជការសុីវលិ 

-                                     
                                   
             

 

ចងងាក មសកមមភាព ៣.២ ងរៀបចាំដ្ឋក់បញ្ាូ លរបាក់ងបៀវតសមស្តនតីជាប់កចិេសនាងៅកនុងរបព័នធទិននន័យរមួរបស់មស្តនតី 
រាជការ និងងបកីផតល់តាមរបព័នធធនាគរ 

៣.២.១ ងរៀបចាំបងងកីតកមមវធិី និងតារាងងបៀវតសមស្តនត ី
ជាប់កិចេសនាងៅកនុងរបព័នធទនិនន័យរមួមស្តនតីរាជការ 
សុីវលិ 

- បានងរៀបចាំបងងកីតកមមវធិ ីនិងបងងកីតតារាងទូទត់
ងបៀវតសសរមាប់មស្តនតីជាប់កិចេសនា 

 

៣.២.២ ងរៀបចាំរបមូលបញ្ា ីង ម្ េះមស្តនតីជាប់កិចេសនា 
ងៅតាមរកសងួសាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ងរកាមជាតិ
ងដីមបបីញ្ាូ លទិននន័យងៅកនុងរបព័នធទនិនន័យរមួមស្តនតី
រាជការសុីវលិ 

- បានងរៀបចាំងបកីផតល់របាក់ងបៀវតសមស្តនតីជាប់កិចេ
សនា តាមរបព័នធធនាគរ(ថ្នន ក់កណាត ល) 

 

ចងងាក មសកមមភាព ៣.៣ ងរៀបចាំ និងដកសរមលួឱ្យបានរចួរាល់របព័នធងបៀវតសមស្តនតីរាជការសុីវលិងដ្ឋយងផ្ទត តងលីការ 
ដកសរមួលងបៀវតសមូលដ្ឋឋ ន របាក់បាំណាច់មុខងារ និងរបាក់ឧបតថមាងផសងៗសរមាប់មស្តនតីរាជការសុីវលិទាំងអស់ឱ្យមាន 
សងគតិភាព សមធម៌ និងងឆលយីតបងៅនឹងអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល រពមទាំងគាំរទដល់ផលិតភាព នងិការផតល់ 
ងសវា 
៣.៣.១ ងរៀបចាំដកសរមួលងបៀវតសមូលដ្ឋឋ នមស្តនតីរាជ 
ការសុីវលិទាំងអស់តាមតារាងសនទសសន៍ងបៀវតសថម ី

- បានងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ងអាយអនុវតតរពេះរាជរកឹតយ 
សតីពងីគលការណ៍រមួននការងរៀបចាំមុខងារសាធារណៈ 
របស់រដឋ 

 

√ 

Ø 

√ 

Ø 

√ 
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៣.៣.២ ងរៀបចាំដកសរមួលរបាក់ឧបតថមាងផសងៗរបស់ 
មស្តនតីរាជការសុីវលិ 

 

 

 

 

 

- បានងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ងអាយអនុវតតអនុរកឹតយសតពីី
ការដកសរមួលរបាក់បាំណាច់មុខងារមស្តនតីរាជការ
សុីវលិ 

-                                        
                                     
                                 
២៥៥៩ 

-                                          
                                   
                       

-                                          
                                    
                

- បានងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតអនុរកឹតយសតពីីការ 
រគប់រគងចាត់ដចងងសវាបងរងៀនតាមកមមវធិីអប់រ ាំ 
ងរៅរបព័នធ 

 

៣.៣.៣ ងរៀបចាំរបាក់បាំណាច់មុខងារអប់រ ាំ និងសុខា
ភិបាល 

- បានងរៀបចាំនិងដ្ឋក់ងអាយអនុវតតអនុរកឹតយ សតីពី
របាក់បាំណាច់មុខងារមស្តនតីរាជការសុីវលិននរកសួង
អប់រ ាំយុវជននិងកីឡា 

- បានដកសរមួល នងិដាំងឡងីរបាក់ងបៀវតសអបប
បរមារបស់មស្តនតីរាជសុីវលិទូងៅបងងកីនពីចាំនួន 
៣២០,០០០ងរៀល(មុនឆ្ន ាំ២០១៤) ដល់ 
៥៥២,៨០០(បចេុបបនន) របាក់បាំណាច់មុខងារ
អប់រ ាំ និងសុខាភិបាល ដដលងបៀវតសរបចាាំដខសរុប
ទបបាំផុតរបស់រគូបងរងៀនករមិតបឋម រតូវបាន
បងងកីនពី ៤០២,៨០០ងរៀល ដល់ ៦៥២,៨០០ងរៀល 
ងបៀវតសរបចាាំដខសរុបទបបាំផុតរបស់ 
គិលានុបដ្ឋឋ កបឋម និងឆមបបឋមរតូវបានបងងកីន
ពី ៤៦០,៨០០ងរៀល ដល់ ៦៥២,៨០០ងរៀល 
និងបានបងងកីនរបាក់កនរមជូនរគូបងរងៀនជាប់កចិេ
សនាងៅរគេឹះសាថ នបឋមសកិា 

 

៣.៣.៤ ងរៀបចាំរបាក់បាំណាច់តាំបន់សរមាប់វស័ិយ 
អប់រ ាំ និងសុខាភបិាល 

- បានងរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតអនុរកឹតយ សតីពីរបាក់ 
តាំបន់សរមាប់ មស្តនតីរាជការសុីវលិននរកសួង អប់រ ាំ
 និងសុខាភិបាល 

 

 

√ 

√ 

√ 
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ចងងាក មសកមមភាព ៣.៤ ងរៀបចាំដកសរមលួសនទសសន៍ងបៀវតសមូលដ្ឋឋ ន និងរបាក់បាំណាច់មុខងារអតិបរមា និងអបប 
បរមារបស់នគរបាលជាតិ និងងោធិនឱ្យរសបជាមួយមស្តនតីរាជការសុីវលិ 
៣.៤.១ ងរៀបចាំតារាងសនទសសន៍ងបៀវតសមូលដ្ឋឋ ន 
របស់នគរបាលជាតិ និងងោធិនឱ្យមានសងគតិភាព 
ងៅនឹងតារាងងលីសនទសសន៍ងបៀវតសមស្តនតីរាជការសុីវលិ 

- បានងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតអនុរកឹតយងលខ១៤ 
អនរក.បក ចុេះនថៃ ទ២ី៤ ដខកុមាេះ ឆ្ន ាំ២០១៥សដីពី 
ការដកសរមួលងបៀវតសមូលដ្ឋឋ ន និងការងបីកផដល់ 
ងបៀវតស ដល់ងោធិនននកងងោធពលងខមរភូមនិទ 

- បានងរៀបចាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតអនុរកឹតយងលខ១៥ 
អនរក.បក ចុេះនថៃ ទ២ី៥ ដខកុមាេះ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
សដីពីការដកសរមលួងបៀវតសមូលដ្ឋឋ ន និងការងបីក 
ផដល់ងបៀវតសដល់មស្តនដីនគរបាលជាត ិ

- បានងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតអនុរកឹតយងលខ ៣៨ 
អនរក.បក ចុេះនថៃទ១ី៨ ដខមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតពីី 
ការកាំណត់ និងការងបីកផតល់ងបៀវតសមូលដ្ឋឋ ន 
របាក់បនាទ ប់បនសាំននងបៀវតស នងិរបបឧបតថមា 
ងផសងៗជូនមស្តនតីពនធនាគរ រកសួងមហានផទ 

 

ចងងាក មសកមមភាព ៣.៥. ងរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យដាំងណីរការរបព័នធពាករថវកិាសរមាប់បនទុកបុគគលិក 

៣.៥.១ ងរៀបចាំបងងកតីកមមវធិីពាករថវកិាសរមាប់ 
បុគគលិក 

- បានងរៀបចាំដ្ឋក់ងចញរបាយការណ៍សតីពចីាំណាយ
បនទុកបុគគលិកងៅសាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ 
ងរកាមជាតិ  

 

 

 ២.៣.២ បញ្ហា ម្បឈម 

- ការងបីកងបៀវតស ងៅតាមរបព័នធធនាគរ គឺងៅមានបញ្ញា របឈមងៅងឡយី ងពាលគឺងៅតាំបន់ 
ដ្ឋច់រសោលមយួចាំននួមិនទន់មានងសវាធនាគររគប់រគន់ 

- ងៅកនុងទូ ATM មិនមានសាច់របាក់រគប់រគន់ 
- មស្តនតីរាជការមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអាំពីកាាំរបាក់របស់ខលួន 
- មស្តនតីរាជការដដលងបីកងបៀវតសតាមទូ ATM មិនអាចដករបាក់ដដលមានចាំននួតិចជាងរកដ្ឋស 

របាក ់ ដដលបានដ្ឋក់កនុងទូ ATM (ជាទូងៅរកដ្ឋសរបាក់ មានទឹករបាក់ចាំននួ ២០,០០០ 
ងរៀលងៅ ៥០,០០០ ងរៀល)។ 

២.៤                             

ងៅកនុងកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ បានកាំណត់ និងដ្ឋក់
ងចញឱ្យមានការងរៀបចាំយនតការ និងរបព័នធតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការអនុវតតកមមវធីិជាតិសរមាប់
វាស់ដវងនូវវឌឍនភាពការងារ ងដ្ឋយងផ្ទត តងលីសូចនាករងគលននសមិទធកមមរបស់កមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋ 

√ 
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បាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨។ ងៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ងនេះ ការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និងវាយតនមល មាន 
សកមមភាពសរុបចាំនួន១០ កនុងងនាេះរមួមាន៖  

- សកមមភាពដដលសរមចបានងពញងលញចាំននួ០៤ 
- សកមមភាពដដលសរមចបានងដ្ឋយ ដផនកចាំននួ០១  
- សកមមភាពដដលមិនទន់អនុវតតចាំនួន០៥។  

២.៤.១ លទធផលេសម្មចបាន 

ដផនការសកមមភាព លទធផលសងរមចបាន សាំគល់ 

ចងងាក មសកមមភាព ៤.១. ការងរៀបចាំបងងកីតរបព័នធតាមដ្ឋន រតតួពិនិតយ និងវាយតនមលការអនុវតតកមមវធិីជាតិកាំដណទរមង់ 
រដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ 
៤.១.១ ងរៀបចាំបងងកីតឧបករណ៍ នងិរបព័នធលាំហូរ 
ទិននន័យសរមាប់ការតាមដ្ឋនរតួតពិនតិយ និងវាយ 
តនមល 

- បានងរៀបចាំចងរកងនូវឯកសារសតីពីព័ត៌មានលមអិត
ននសូចនាករ ដដលជាឯកសារងោងសាំខាន់មួយ 
សរមាប់រកមុការងារកនុងការអនុវតតការតាមដ្ឋន 
រតួតពិនិតយនិងវាយតនមលកនុងងនាេះកាំណត់ពីនិយម 
ន័យ រងបៀបននការវាស់ដវង ឧបករណ៍ដដលរតូវ 
ងរបកីនុងការរបមូលទនិនន័យ នងិរងបៀបននការងរបី 
របាស់ទិននន័យសរមាប់រគប់សូចនាករទាំងអស់ 

 

៤.១.២ ងរៀបចាំកចិេរបជុាំពិងរគេះងោបល់ងលីរកបខណឌ  
លទធផល ឧបករណ៍ និងរបព័នធលាំហូរទិននន័យជាមួយ
ករមិតនផទកនុងរកសួងមុខងារសាធារណៈ 

- បានងរៀបចាំកិចេរបជុាំពិភាកានងិពិនិតយងលីងសចកតី 
រពាងឯកសារងគលការណ៍ដណនាាំសតពីីការតាម 
ដ្ឋនរតួតពនិិតយ និងវាយតនមលការអនុវតតកមមវធិី 
ជាតកិាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-
២០១៨ កនុងករមិតថ្នន ក់ដឹកនាាំរកសួងមុខងារសា
ធារណៈ 

 

 - បានងរៀបចាំដកសរមួល និងបញ្េ ប់នូវទរមង់របាយ 
ការណ៍សរមាប់របមូលទនិនន័យពីនាយកដ្ឋឋ ននិង 
រកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ តាមរយៈការពិភាកាជា
លកខណៈបងចេកងទសជាមួយនាយកដ្ឋឋ នងសវាសា
ធារណៈ នាយកដ្ឋឋ នអភិវឌឍធនធានមនុសសនិង
សាថ ប័ន នាយកដ្ឋឋ នងគលនងោបាយលាភការ 
និងសមិទធកមម និងនាយកដ្ឋឋ នរគប់រគងរបព័នធ 
ព័ត៌មានវទិា និងឯកសារមស្តនតរីាជការសុីវលិរមួ
មាន៖ ទរមង់របាយការណ៍សរុប ចាំនួន១០ 

 

៤.១.៥ ដ្ឋក់ងចញនូវឯកសារងគលការណ៍ដណនាាំ 
សតីពីការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ នងិវាយតនមលការអនុវតត
កមមវធិីជាតកិាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ 
២០១៥-២០១៨ 

- បានងរៀបចាំតាក់ដតង និងដ្ឋក់ងចញងសចកតីរពាង 
ឯកសារងគលការណ៍ដណនាាំ សតីពី  តាមដ្ឋន 
រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការអនុវតតកមមវធិីជាតិកាំ 
ដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 
                                 

 

√ 

√ 

Ø 

√ 
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លាំ                                    
                          

ចងងាក មសកមមភាព ៤.៣. បណតុ េះបណាត លសមតថភាពមស្តនតកីនុងការអនុវតតរបព័នធតាមដ្ឋន រតួតពិនតិយ និងវាយតនមលការ 
អនុវតតកមមវធិីជាតកិាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ 
៤.២.១ បណតុ េះបណាត លសមតថភាពមស្តនតីននរកសងួ 
មុខងារសាធារណៈងលីការពាក់ព័នធងៅនងឹការតាម 
ដ្ឋនរតួតពនិិតយ និងវាយតនមល 

- បានបណតុ េះបណាត លបាំប៉ានសមតថភាពមស្តនតីននរកសួង 
មុខងារសាធារណៈទក់ទងងៅនឹងការតាមដ្ឋន 
រតួតពិនិតយនងិវាយតនមល បានចាំនួន០៣ងលីក កនុង 
ងនាេះងផ្ទត តងលី៖ ការរគប់រគងទិននន័យ ការវភិាគ 
និងការបងាា ញទិននន័យនិងការសរងសររបាយការណ៍ 

 

២.៤.២ េក្មមភាពមនិទាន់បានអនុវតត 

ដផនការសកមមភាព មូលងហតុ សមាគ ល់ 
ចងងាក មសកមមភាព ៤.១. ការងរៀបចាំបងងកីតរបព័នធតាមដ្ឋន រតតួពិនិតយ និងវាយតនមលការអនុវតតកមមវធិីជាតិកាំដណទរមង់ 
រដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ 
៤.១.៤ ងរៀបចាំដ្ឋក់ឆលង និងពនិិតយសងរមចងលី 
ឯកសារងគលការណ៍ដណនាាំសតីពីការតាមដ្ឋន រតតួ 
ពិនិតយ នងិវាយតនមលការអនុវតតកមមវធិីជាតពិីគណៈ 
កមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ 

- ងពលងវលាមានករមិត ងដ្ឋយសារមានការងារ 
អាទិភាពបនាទ ន់ងផសងៗងទៀត 

 

ចងងាក មសកមមភាព ៤.២ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតរបព័នធតាមដ្ឋនរតតួពនិតិយ នងិវាយតនមល 

៤.២.១ ងរៀបចាំងធវីការងបាេះពុមព និងផសពវផាយ 
ងលីឯកសារងគលការណ៍ដណនាាំសតីពរីបព័នធតាម
ដ្ឋនរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការអនុវតតកមមវធិី 
ជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-
២០១៨ ដល់មស្តនតីរកសួងមុខងារសាធារណៈ 
និងមស្តនតបីងងាគ លតាមរកសងួ សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់ងរកាមជាត ិ

- មិនទន់បានអនុវតត ងដ្ឋយសារឯកសារងគល 
ការណ៍ដណនាាំមនិទន់ រតូវបានអនុម័ត 

 

៤.២.២ ចុេះរបមូលទិននន័យពាក់ព័នធអងគភាព ឬ
សាថ ប័ន ពាក់ព័នធនានាទាំងថ្នន ក់ជាតិ នងិថ្នន ក់ងរកាម
ជាតិ ងដីមបធីានាថ្នទនិនន័យទាំងងនាេះរតមឹរតូវ និង
អាចងជឿទុកចិតតបាន 

- មិនទន់បានអនុវតត ងដ្ឋយសារឯកសារងគល 
ការណ៍ដណនាាំមនិទន់ រតូវបានអនុម័ត 

 

៤.២.៣ ផតល់មតិងោបល់រតឡប់ពាក់ព័នធងៅនងឹ 
ទិននន័យដដលផតល់ជូនងដ្ឋយអងគភាពឬសាថ ប័នពាក់ 
ព័នធនានា 

- មិនទន់បានអនុវតត ងដ្ឋយសារឯកសារងគល 
ការណ៍ដណនាាំមនិទន់ រតូវបានអនុម័ត 

 

√ 

X 

X 

X 

X 
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ចងងាក មសកមមភាព ៤.៣. បណតុ េះបណាត លសមតថភាពមស្តនតកីនុងការអនុវតតរបព័នធតាមដ្ឋន រតួតពិនតិយ និងវាយតនមលការ 
អនុវតតកមមវធិីជាតកិាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ 

៤.៣.២ ងរៀបចាំការបណតុ េះបណាត លដល់ជនបងងាគ ល 
តាមរកសងួ សាថ ប័ន ថ្នន ក់ជាត ិនិងថ្នន ក់ងរកាមជាតិ 
សតីពីរកបខណឌ លទធផល ឧបករណ៍របមូលទនិនន័យ 
និងការងរៀបចាំរបាយការណ៍ 

- មិនទន់បានអនុវតត ងដ្ឋយសារឯកសារងគល 
ការណ៍ដណនាាំមនិទន់ រតូវបានអនុម័ត 

 

 ២.៤.៣ បញ្ហា ម្បឈម 

ងៅកនុងការងរៀបចាំរបព័នធតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលសរមាប់តាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និង
វាយតនមលការអនុវតតកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ងដ្ឋយដផអកងលីសូចនាករ
ងគលននសមិទធកមមសរមាប់វាស់ដវងវឌឍនភាពការងាររបស់ការអនុវតតកមមវធីិជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសា 
ធារណៈ គឺមិនទន់អាចអនុវតតបានតាមសូចនាករដដលបានដ្ឋក់ងចញងនាេះងទ គឺតរមូវឱ្យមានការអនុម័ត
ងៅងលីរបព័នធតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយនិងវាយតនមលកមមវធីិជាតិ ដដលបានបងាា ញពីរកបខណឌ លទធផលលាំហូរ 
ទិននន័យ ឧបករណ៍របមូលទិននន័យ អនកទទលួខុសរតូវ និងមានបងាា ញពីសូចនាករលមអិតងផសងៗងទៀត 
ជាមុនសិន។  

២.៥ យនតការសាា ប័នរមួក្នងុក្ម្មិតបសចេក្សទេននការងារណក្ទម្មង់របេរ់ាជ- 
រដ្ឋឋ ភិបាល 

 តាមរយៈគណៈកមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និងរកុមការងារដកទរមង់របព័នធងបៀវតស 
ការងារដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ រតូវបានដ្ឋក់ឱ្យដាំងណីរការ ងដ្ឋយផារភាា ប់ោ៉ា ងជិតសនិទធជាមយួការ 
ងារដកទរមង់ការអភិវឌឍតាមដបបរបជាធិបងតយយងៅថ្នន ក់ងរកាមជាតិ និងការងារដកទរមង់ការរគប់រគង 
ហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ។ ជាលទធផលននកិចេសហការងនេះ សមិទធផលននការងារដកទរមង់របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
សងរមចបានជាងរចីនគរួកត់សមាគ ល់ដូចបានជរមាបជូនខាងងលី។  

                                                             
                                                                         
                                                           អនុវតតការងារ 
                       

-                                         (Cross-Cutting Issues) 

-                  រកុមការងារបងចេកងទស (PAR TWG)                            
          ដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និងការងារ          (Cross-Cutting 
Issues) 

X 
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-                     ងលខាធិការដ្ឋឋ ន            ៣ជាងរចីនងលីក និងបានឯកភាព 
គន ងលី៖  

 សកមមភាពការងារដកទរមង់ដដលមានលកខណៈអនតរវស័ិយ 

 ងរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពវផាយសតីពីការបណតុ េះបណាត លមស្តនតីជាន់ខពស់ (អគគងលខា- 
ធិការ អគគនាយក អគគ ធិការ អភិបាលរាជធានី ងខតត សរុបរបមាណ ១៥០រូប) 

 ងរៀបចាំកមមវធីិបណតុ េះបណាត លពាក់ព័នធងៅនឹងការដកទរមង់ទាំង៣វស័ិយ 

                                                  (Training 
Need Assessment)។ 

- បានចុេះងធវីទសសនកិចេសិកាសតីពីការផតល់ងសវាសាធារណៈងៅរបងទសនថរយៈងពល៧នថៃ ងដីមប ី
ដករសង់បទពិងសាធន៍ពាក់ព័នធនឹងការផតល់ងសវាសាធារណៈងៅអងគភាពថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ 
ងរកាមជាតិរបស់របងទសនថ កាលពីនថៃទី០៨-១៤ ដខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ កនលងងៅងនេះ ងដ្ឋយ 
មានសមាសភាពចូលរមួពីងលខាធិការដ្ឋឋ នទាំងបីវស័ិយ។ 

  ២.៦ ក្ិចេេហម្បតិបតតិការជាមួយនដ្គូអភិវឌ្ឍ                    

-                                                            UNDP, 
ADB, Word Bank, Korea (Soonsil University, MOI, MCS), Japan(JICA), 
                             (GIZ) ជាពិងសស៖ 

 រដ្ឋឋ ភិបាលអាលលឺម៉ាង់បានអនុម័តថវកិាចាំននួ របមាណជាង ៣ លានអឺរ ៉ាូ សរមាប់ 
កមពុជាកនុងការអនុវការងារដកទរមង់ (PAR និង D&D) 

 សាកលវទិាល័យ Soonsil University របស់កូងរ ៉ា បានផតល់ការបណតុ េះបណាត ល 
មស្តនតីរាជការននរកសួងមុខងារសាធារណៈចាំនួន៤៥ រូប (១៥នាក់/ឆ្ន ាំ) កនុងរយៈ 
ងពល៣ឆ្ន ាំកនលងមកងនេះ 

 ភាគី Korea បានបញ្ាូ នគណៈរបតិភូមកសិកាវាយតនមលងលីការកសាងរបព័នធរគប់ 
រគងទិននន័យមស្តនតីរាជការ ងដ្ឋយកនុងងនាេះ បានបងាា ញពីការបងងកីតរបព័នធគាំរទ 
ងគលនងោបាយបុគគលិក(Personal Policy Support System) របស់ Korea 

 ភាគី Korea-koica បានផតល់ទីរបឹកាបងចេកងទស០១រូប ងដីមបជីយួដល់សាលា 
ភូមិនទរដឋបាល 

 ADB បានផតល់ការបណតុ េះបណាត លមស្តនតីរាជការសុីវលិចាំននួ ១៩៦៥ រូប កនុងងនាេះ 
ស្តសតី ៤៩២ រូប 

 JICA បានឯកភាពងលីការបណតុ េះបណាត លមស្តនតីននរកសួងមុខងារសាធារណៈចាំនួន 
របមាណពី១០-១៥ រូប សរមាប់រយៈងពល៣ឆ្ន ាំ និងជយួងធវីការសិកាងលី របាក់ 
ងបៀវតសងរកាយឆ្ន ាំ២០១៨ 
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-                        ២                                      
                    

-                                    (CDC)                        
     (PAR)                                     (JMIs) 

- បានងរៀបចាំដាំងណីរទសសនកិចេសិការបស់ថ្នន ក់ដឹកនាាំរកសួងមុខងារសាធារណៈងៅរបងទស 
ជប៉ាុន ចាប់ពីនថៃទី១៦ ដល់នថៃទី២១ ដខកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

- បានចូលរមួកិចេរបជុាំសតីពី “ACCSM Focal Point Meeting 2015” ដដលរបរពឹតតងៅចាប់ពី 
នថៃទី០៤ ដល់នថៃទី០៦  ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៥ ងៅរបងទសនថ 

- បានចូលរមួកិចេរបជុាំរដ្ឋឋ ភិបាលជាសកល (Global Government Forum) ដដលងផ្ទត តងល ី
បញ្ញា ជាក់ដសតងដដលកាំពុងងកីតមាននាងពលបចេុបបនន ដដលរបរពឹតតងៅចាប់ពីនថៃទី២0 ដល់ 
នថៃទី២១ ដខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ងៅរបងទសសឹងាបុរ។ី 

៣. បញ្ហា ម្បឈម 

  ទនទឹមនឹងការសងរមចបាននូវសមិទធផលជាងរចីនកនុងរយៈងពលកនលងមក គណៈកមាម ធិការដក
ទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និងរកសួងមុខងារសាធារណៈ ក៏បាននិងកាំពុងជួបរបទេះនូវបញ្ញា របឈមមយួ
ចាំននួផងដដរ កនុងងនាេះរមួមាន៖  

- សមតថភាពសាថ ប័ន និងធនធានមនុសសរបស់រកសួង ងៅមិនទន់អាចងឆលីយតបបានងពញ
ងលញ នឹងងសចកតីរតូវការននការអនុវតតងគលនងោបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

- ការកសាងសមតថភាពមស្តនតីរាជការសុីវលិកនុងរកបខណឌ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលមិនទន់មានលកខណៈ
ជារបព័នធ និងងឆលីយតបនឹងការវវិឌឍរបស់រដឋបាលសាធារណៈ 

- ការវភិាគមុខងារសាថ ប័ន អងគភាព  និងលាំហូរការងារកនុងរកសួង សាថ ប័នដតមយួ និងអនតរ 
រកសួង សាថ ប័នសរមាប់របងភទងសវានីមយួៗមិនទន់កាំណត់បានចាស់លាស់ និងដកលមអ
ឱ្យមានរបសិទធភាពខពស់ 

- ការងធវីទាំងនីបកមមរដឋបាលសាធារណៈ និងការងលីកកមពស់គុណភាពងសវាសាធារណៈ តាម
រយៈការងរបីរបាស់របព័នធបងចេកវទិាព័ត៌មានវទិា(ICT) សថិតងៅងលីផលូវមយួមិនចាស់លាស់ 

- ការផារភាា ប់ដផនកសាថ ប័ន និងសកមមភាពដកទរមង់ទាំងឡាយកនុងរកបខណឌ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
ងៅមិនទន់អនុវតតឱ្យបានងពញងលញ និងមានរបសិទធភាពជាអតិបរមា 

- ការចូលរមួរបស់សមាជិកគណៈកមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ កនុងការសរមប
សរមួល និងជាំរុញការអនុវតតកមមវធីីជាតិកាំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ ងៅមានករមិត 
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- ការចុេះរបមូលទិននន័យននវស័ិយអប់រ ាំ ងៅមានបញ្ញា ខវេះខាតចាំននួមស្តនតីសរមាប់ការចុេះរបមូល 
និងរសង់ទិននន័យ 

- នីតិវធីិងៅកនុងការចាត់តាាំងមស្តនតីឱ្យងៅចូលរមួវគគបណតុ េះបណាត លរយៈងពលខលីងៅងរៅរបងទស
មិនមានលកខណៈជារបព័នធមិនមានរបសិទធភាព មិនចាំជាំនាញនិងសាថ នភាពការងារជាក់ដសតង 
ដដល បញ្ញា ងនេះបានបងាា ញងឡងីតាមរយៈសមតថភាពរបស់មស្តនតីងៅកនុងការដចករ ាំដលកបទ
ពិងសាធន៍ និងចាំងណេះដឹង ដដលទទលួបានពីការបណតុ េះបណាត លងៅងរៅរបងទស 

- នីតិវធីិងៅកនុងការងបីកផតល់ថវកិា ងៅមានភាពយតឺោ៉ា វ ដដលជាឧបសគគមយួកនុងការជាំរុញ 
របសិទធភាពការងារ 

- គងរមាងថវកិាដដលរតូវអនុវតតសកមមភាពការងារ គឺមានលកខណៈងៅដ្ឋច់ងដ្ឋយដឡកពីគន  
ដដលងធវីឱ្យការដបងដចកធនធានថវកិាសរមាប់ដាំងណីរការមិនមានរគប់រគន់ និងទន់ងពល
ងវលា។ 

៤.  ទិេសៅការងារជាយទុធសាស្តេត         ២០១៦  

 បដនថមងលីការអនុវតតមុខងារ និងងបសកកមមជារបចាាំរបស់ខលួនឱ្យកាន់ដតមានរបសិទធភាព រពមជា 
មយួការអនុវតតបនត ងដីមបពីរងឹងនិងពរងីកនូវសមិទធផលការងារដដលសងរមចបានកនលងមក គណៈកមាម ធិការ 
ដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និងរកសួងមុខងារសាធារណៈ បានដ្ឋក់ងចញនូវទិសងៅការងារជាយុទធ 
សាស្តសតសរមាប ់         ដូចខាងងរកាម៖  

១.                                          ២០១៥-២០១៨ ជាជាំហានៗ 
ងដ្ឋយ                                                      
                                       

២.                                                                       
                                     

៣.                                                               
                     ៖              រកសួងបរសិាថ ន រកសួងកសិកមម 
រុកាខ របមាញ់ និងងនសាទ  

៤.                                                                 
                                                                  
                              

៥. បនតងធវទីាំងនីបកមមរបព័នធរគប់រគងទិននន័យមស្តនតីរាជការសុីវលិ រពមទាំងពរងីកការតភាា ប់
បណាត ញ និងការបញ្ាូ នព័ត៌មានរវាងរកសួងសាថ ប័នទាំងថ្នន ក់ជាតិ ទាំងថ្នន ក់ងរកាមជាតិ 
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៦. ងរៀបចាំបងងកីតអងគវជិាា ជីវៈមស្តនតីរាជការសុីវលិ និងកាំណត់មុខតាំដណងវជិាា ជីវៈងដ្ឋយអនុងលាម
តាមងគលការណ៍រមួននការងរៀបចាំមុខងារសាធារណៈរបស់រដឋឲ្យបានងពញងលញ រមួទាំង
ការពិពណ៌នាមុខតាំដណង 

៧. បនតពិនិតយ និងងរៀបចាំកាំណត់រចនាសមព័នធរគប់រគងនិងមុខតាំដណងកនុងរចនាសមព័នធរគប់រគង 
ននរកសួងសាថ ប័នទាំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ងរកាមជាតិ 

៨. ងរៀបចាំលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតសតីពីការផតល់រងាវ ន់ងលីកទឹកចិតតដល់មស្តនតីងឆនីម និងការដ្ឋក់ឱ្យ 
អនុវតតរបព័នធរគប់រគងគុណផល 

៩. ងរៀបចាំរពេះរាជរកឹតយសតីពីងគលការណ៍រមួននការរគប់រគងមុខងារសាធារណៈរបស់រដឋ 
១០.ងរៀបចាំរពេះរាជរកឹតយសតីពីរកមសីលធម៌មស្តនតីរាជការសុីវលិ 
១១.ងរៀបចាំរពេះរាជរកឹតយសតីពីការដ្ឋក់ឱ្យដាំងណីរការងសវាសាធារណៈរបស់រដឋ 
១២.                                                            
                                             

១៣.ងរៀបចាំបងងកីតនិងដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតរបព័នធរតួតពិនិតយនិងវាយតនមល គុណភាព និងរបសិទធភាព
ននការផតល់ងសវាសាធារណៈ និង         ពិនិតយដកលមអនីតិវធីិនិងយនតការននការផតល់
ងសវាសាធារណៈសាំខាន់ៗ របស់រកសួងសាថ ប័នសាំខាន់ៗមយួចាំនួន ដូចជារកសួងមុខងារ
សាធារណៈ រកសួងមហានផទ រកសួងសុខាភិបាល រកសួងងរៀបចាំដដនដី នគររូបនីយកមម 
និងសាំណង់ រកសួងឧសាហកមមនិងសិបបកមម រកសួងអភិវឌឍជនបទ រកសួងពាណិជាកមម 
រកសួងសងគមកិចេ យុវនីតិសមបទ និងអតីតយុវជន  ដដលពាក់ព័នធ            របជា
          ៖ មនទីរងពទយជាតិ មនទីរងពទយបដងអក រាជធានី ងខតត មជឈមណឌ លជាតិ 
                             មម          ប័                    
                   ប័                      ។ល។ 

១៤.ងរៀបចាំបងងកីតមជឍមណឌ លទូរស័ពទផតល់ព័ត៌មានអាំពីងសវាសាធារណៈ (Call Centre) 
១៥.ងរៀបចាំបងងកីតរចកទវ រងអឡចិរតូនិចផតល់ព័ត៌មានអាំពីងសវាសាធារណៈ (Public Service 

Gateway) 
១៦.បញ្េ ប់ការងរៀបចាំរបព័នធតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការអនុវតតកមមវធីិជាតិកាំដណ 

ទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨  
៥. េននិដ្ឋឋ ន 

កនុងរយៈងពល១ឆ្ន ាំ (២០១៥) ការរគប់រគងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ រពមជាមយួ ការអនុវតត 
ការងារដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ ដដលមានរកសួងមុខងារសាធារណៈ និងគណៈកមាម ធិការដកទរមង់ 
រដឋបាលសាធារណៈ ជាសាថ ប័នដឹកនាាំ និងសរមបសរមួលសងរមចបាននូវសមិទធផលជាងរចីនគរួឱ្យកត់ 
សមាគ ល់។  
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កិចេរបឹងដរបងកនុង      កនលងមក បានឆលុេះបញ្ញេ ាំងតាមរយៈសមិទធផលននការងាររគប់រគងមស្តនតី 
រាជការកនុងរដឋបាលសាធារណៈ ការងលីកកមពស់គុណភាពននការផតល់ងសវាសាធារណៈ ការបងងកីនរបសិទធ 
ភាពននរបតិបតតិការសាថ ប័ន  ការអភិវឌឍសមតថភាពបុគគលនិងសាថ ប័ន ការអនុវតតងគលនងោបាយងបៀវតស 
ដ៏រតឹមរតូវ ឈរងលីងគលការណ៍សមធម៌ សងគតិភាព និងផលិតភាព ងដីមបគីាំពារការបាំងពញការងារ
របស់មស្តនតីរាជការ។ កិចេការទាំងអស់ងនេះ នឹងមិនអាចសងរមចបានងទ របសិនងបីគម នការចូលរមួពីរកសួង 
សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ងរកាមជាតិ នដគូអភិវឌឍ និងភាគីពាក់ព័នធនានាកនុងការអនុវតតការងារដកទរមង់ 
រដឋបាលសាធារណៈ ក៍ដូចជាការពរងឹង និងអភិវឌឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ។ 

ងទេះជាោ៉ា ងណា កិចេរបឹងដរបងកនលងមក ងទេះជាទទលួបានលទធផលជាវជិាមានមយួចាំននួ 
ក៍ងដ្ឋយ ក៏ងៅដតមានការលាំបាក និងជបួរបទេះនឹងបញ្ញា របឈមមយួចាំននួដដលទមទរឱ្យមានការគិតគូរ 
និងយកចិតតទុកដ្ឋក់បដនថមទាំងកនុងករមិតរកសួង    ករមិតរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។                 
   គណៈកមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ    បនត      កិចេការដដលងៅងសសសល់ និងបាន 
                                         ២០១៥-២០១៨   សងរមចបានតាមអវីដដល 
បានងរគងទុក និងជាពិងសសការងារអាទិភាពដដលរាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានដ្ឋក់ងចញ។ 



 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ ១  

តារាងលទ្ធផលការងារធ ៀបធៅន្ឹងសចូនាករ 
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ឧបសមពន័្ធ ១ តារាងលទ្ធផលការងារធ ៀបធៅនឹ្ងសូចនាករ 

សូចនាករធោលនន្សមទិ្ធកិមម  
(២០១៥-២០១៨) 

សចួនាករសមទិ្ធកិមមគន្លឹឹះ 
(២០១៥) 

លទ្ធផលសធរមចបាន្ 
ការតាមដាន្
រររួពនិ្រិយ 

ធផេងៗ 

សូចនាករទ្១ី. មុខងារសាធារណៈទាំង 
ថ្នន កាតរ ិន្ិងថ្នន កាធរកាមតរិររូវបាន្ធរៀប 
ចាំតអងគវតិា ជីវៈ ន្ងិមាន្ការកាំណរាមុខ 
រាំណណងន្ិងការពិព៌ណនាមុខរាំណណង 
ចាសាលាសា 

-                  ៥៖       
                       
                          
         

-                                       
                  ២០១៦ 

  

 

 

 

 
-                         
                         
    

-                       ១១៤    .   
        ០៧          ២០១៥             
                                   
                                     
            

-                                        
                                 
                                    
             

 

-                      
                
                   
                   
                      
                      

-                                    
                                 
            

 

X 

Ø 
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សូចនាករទ្២ី.ការកសាងសមរថភាពមន្រន្តី
រាជការ មាន្របសទិ្ធភាព ន្ិងមាន្របព័ន្ធ 
វាយរនមលចាសាលាសា 

-               ៣       
                          
                           

-                                  
                            
                               
                                       
                              
                       

  

 

 

 

 

 

 

-                      
      (             ) 
                          
                       
                      

-                 របមូលទ្ិន្នន័្យ     
                                  
                                  
            ឋ                    
                                     
             ទូ្ទាំងរបធទ្ស 

 

-                      
១                       
        (              
                    
     )                
       ១    ២០១៥ 

-                              
                                  
                          ២           
                      ១៩៦៥          
             ៤៩២               ២៩
               ១៤            

-                              អនុ្របធាន្ 
                              
            (ចាំន្នួ្សរុប១០២នាកា) 
                              
                         
                       

-         សិកាា សាលាសតពីីការវាយរនមលការអនុ្វរត 
កមមវ ិអីភិវឌឍន៍្សមរថភាពមន្រន្តីរាជការសុីវលិ
២០១៤-២០១៥ 

 

√ 

Ø 

Ø 
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-                           
                      
                      
                

-            បណតុ ឹះបណ្តត លដាំបូង (ររមងាទ្ិស) 
ដលាមន្រន្តី រកបខណឌ ថ្មរីបសារកសួងមុខងារ
សាធារណៈ      ៤៧    

  

- ធដាយណឡក រកសួងសាថ ប័ន្ថ្នន កាតរិ ន្ងិថ្នន កា 
ធរកាមតរិ សថិរធៅកនុងដាំធណីរការនន្ការពិភាកា 
ន្ិងពិធរោឹះធោបលាធល ី                   
                             រកសងួ 
សាថ ប័ន្                       

 

សូចនាករទ្៣ី.របព័ន្ធធបៀវរេមន្រន្តីរាជការ
មាន្សងគរិភាព សម ម៌ ន្ងិោាំរទ្ 
ផលិរភាព 

- រកសួងសាថ ប័ន្ទាំង២៩ ន្ងិមន្ទីរ 
រាជធាន្ី-ធខរតទាំង២៥ បាន្អនុ្វរត 
កមមវ ិបីញ្ាូ ន្ ន្ិងទ្ទ្លួឯកសារ 
ធបៀវរេតាមរបព័ន្ធធអឡចិររូន្ចិ 

- បាន្ដាកាឱ្យអនុ្វរតធៅរកសួងមុខងារសាធារណៈ 
ន្ិងធខរតកាំពងាសព ឺ

  

- មន្រន្តីរាជការទាំងអសាបាន្ធបីក 
ធបៀវរេតាមរបព័ន្ធ នាោរណផែក 
ធលីកមមវ ិីធផទរទ្ិន្នន័្យធបៀវរេ 
តាមរបព័ន្ធធអឡចិររូន្ិច 

- បាន្ធរៀបចាំ ន្ិងដាកាឱ្យអនុ្វរតតាមសារាចរណ៍សតី
ពីការកាំណរាន្ីរិវ ិសីរមាបាការធបីកផតលារបាកា
ធបៀវរេជូន្មន្រន្តីរាជការសុីវលិ 

-                                    
                                   
             

- បាន្ដាកាឱ្យអនុ្វរតការធបីកផតលារបាកាធបសកកមម 
តាមរបព័ន្ធ នាោរ 

  

- កមមវ ិីរគបារគងមន្រន្តីកិចចសន្ា
តាមរបព័ន្ធព័រ៌មាន្វទិ្ាររូវបាន្
បធងកីរន្ងិដាកាឲ្យអនុ្វរត 

- បាន្ធរៀបចាំកមមវ ិី ន្ងិបធងករីតារាងទូ្ទរាធបៀវរេ 
សរមាបាមន្រន្តីតបាកចិចសន្ា 

  

Ø 

Ø 

√ 

Ø 

√ 
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- តារាងទូ្ទរាធបៀវរេមន្រន្តីតបា 
កិចចសន្ាររូវបាន្ដាកាឲ្យអនុ្វរត 

- បាន្ធរៀបចាំធបីកផតលារបាកាធបៀវរេមន្រន្តីតបាកិចចសន្ា 
តាមរបព័ន្ធ នាោរ(ថ្នន កាកណ្តត ល) 

  

- មន្រន្តីរាជការសុីវលិទាំងអសាររវូ
ធ វីសមាហរណកមមធៅកនុងតារាង
សន្ទសេន៍្ធបៀវរេថ្មីន្ងិធបកីធបៀវរេ 
របព័ន្ធថ្មីាបបាពីណខមករា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

- បាន្ធរៀបចាំ ន្ិងដាកាធោយអនុ្វរតរពឹះរាជរករឹយសតី
ពីធោលការណ៍រមួនន្ការធរៀបចាំមុខងារសាធារណៈ 
របសារដឋ 

  

- ធបៀវរេមូលដាឋ ន្ន្ិងរបាកាឧបរថមភ 
ធផេងៗរបសាមន្រន្តីរាជការររូវបាន្ 
ណកសរមួល 

- របាកាបាំណ្តចាមុខងាររបសាមន្រន្តី
រាជការរគបារបធភទ្រកបខណឌ ររូវ 
បាន្ណកសរមលួន្ិងដាកាឲ្យអនុ្វរត 
ធៅររីមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

- បាន្ធរៀបចាំ ន្ិងដាកាធោយអនុ្វរតអនុ្រកឹរយសតពីី
ការណកសរមលួរបាកាបាំណ្តចាមុខងារមន្រន្តីរាជការ
សុីវលិ 

-                                        
                                     
                                 ២៥៥៩ 

-                                        
                               
                              

-                                        
                                 
                    

- បាន្ធរៀបចាំ ន្ងិដាកាឱ្យអនុ្វរតអនុ្រកឹរយសតីពីការ 
រគបារគងាបរាណចងធសវាបធរងៀន្តាមកមមវ ិីអបារ ាំ 
ធរៅរបព័ន្ធ 

  

Ø 

√ 

√ 
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- របាកាបាំណ្តចាមុខងារអបារ ាំ ន្ិង 
សុខាភិបាលររូវបាន្បធងកីន្ធៅ
ររីមាសទ្២ី ឆ្ន ាំ២០១៥ 

- បាន្ធរៀបចាំន្ងិដាកាធោយអនុ្វរតអនុ្រករឹយ សតីពី
របាកាបាំណ្តចាមុខងារមន្រន្តរីាជការសុីវលិនន្រកសួង
អបារ ាំយុវជន្ន្ិងកឡីា 

- បាន្ណកសរមួល ន្ងិដាំធឡងីរបាកាធបៀវរេអបបបរមា 
របសាមន្រន្តីរាជការសុីវលិទូ្ធៅបធងកីន្ពចីាំន្ួន្ 
៣២០,០០០ធរៀល(មុន្ឆ្ន ាំ២០១៤) ដលា 
៥៥២,៨០០(បចចុបបន្ន) របាកាបាំណ្តចាមុខងារ
អបារ ាំ ន្ិងសុខាភបិាល ណដលធបៀវរេរបាបាំណខសរុប
ទបបាំផុររបសារគូបធរងៀន្ករមិរបឋមររូវបាន្
បធងកនី្ព៤ី០២,៨០០ធរៀល ដលា ៦៥២,៨០០ធរៀល 
ធបៀវរេរបាបាំណខសរុបទបបាំផុររបសា គលិានុ្បដាឋ ក 
បឋម ន្ងិឆមបបឋមររូវបាន្បធងកីន្ពី៤៦០,៨០០ 
ធរៀល ដលា ៦៥២,៨០០ធរៀល ន្ិងបាន្បធងកីន្ 
របាកាកនរមជូន្រគបូធរងៀន្តបាកិចចសន្ាធៅរគឹឹះ 
សាថ ន្បឋមសកិា 

  

- របាការាំបន្ាសរមាបាអបារ ាំ ន្ងិ 
សុខាភិបាលររូវបាន្ដាកាឲ្យ 
អនុ្វរតធៅររមីាសទ្២ី ឆ្ន ាំ២០១៥ 

- បាន្ធរៀបចាំ ន្ងិដាកាឱ្យអនុ្វរតអនុ្រកឹរេសតីពរីបាកា 
រាំបន្ាសរមាបាមន្រន្តីរាជការសុីវលិនន្រកសងួ អបារ ាំ
 ន្ិងសុខាភិបាល 

  

- តារាងសន្ទសេន៍្ធបៀវរេមូលដាឋ ន្ 
របសាន្គរបាលតរិន្ិងធោ និ្
ររូវបាន្ធរៀបចាំរចួរាលាធៅររីមាស 
ទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

- បាន្ធរៀបចាំ ន្ងិដាកាឱ្យអនុ្វរតអនុ្រកឹរយធលខ១៤ 
អន្រក.បក ចុឹះនថ្ៃ ទ្ី២៤ ណខកុមភឹះ ឆ្ន ាំ២០១៥សដីពី 
ការណកសរមលួធបៀវរេមូលដាឋ ន្ ន្ិងការធបីកផដលា 
ធបៀវរេ ដលាធោ ិន្នន្កងធោ ពលធខមរភូមនិ្ទ 

- បាន្ធរៀបចាំន្ងិដាកាឱ្យអនុ្វរតអនុ្រកឹរយធលខ១៥ 
អន្រក.បក ចុឹះនថ្ៃ ទ្ី២៥ ណខកុមភឹះ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

  

√ 

√ 

√ 
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សដីពីការណកសរមួលធបៀវរេមូលដាឋ ន្ ន្ិងការធបកី 
ផដលាធបៀវរេដលាមន្រន្ដនី្គរបាលតរ ិ

- បាន្ធរៀបចាំ ន្ងិដាកាឱ្យអនុ្វរតអនុ្រកឹរយធលខ ៣៨ 
អន្រក.បក ចុឹះនថ្ៃទ្ី១៨ ណខមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីពី 
ការកាំណរា ន្ងិការធបីកផតលាធបៀវរេមូលដាឋ ន្ 
របាកាបនាទ បាបន្េាំនន្ធបៀវរេ ន្ិងរបបឧបរថមភណផេងៗ 
ជូន្មន្រន្តពីន្ធនាោរ រកសួងមហានផទ 

សូចនាករទ្៤ី. ការវភិាគមុខងារ ន្ិងការ 
រររួពិន្រិយរបរិបរតិការធឡងីវញិរបសា
រកសួងសាថ ប័ន្ ររូវបាន្អនុ្វរតន្ិងធ វី 
វាិបរណកមម 

-                 ឬ 
                   
                         
        

- បាន្បញ្ចបាការសិកាធលីមុខងារ រចនាសមព័ន្ធ ន្ងិ
ន្ីរិវ ិនីន្ការបាំធពញការងាររបសាអងគភាព ន្ធាន្ 
មនុ្សេ ឬនាយកដាឋ ន្បុគគលិកធៅតាមរកសួង 
សាថ ប័ន្ចាំន្ួន្៧(អបារ ាំ សុខាភបិាល មហានផទ 
ធសដឋកិចចន្ិងហរិញ្ញវរថុ កសិកមម នរបសណីយ ៍
ន្ិងពាណិជាកមម) 

-                                    
                                      
               

  
 
 
 
 

-                       
                          
                     
           

- បាន្ធ វីការសកិា របមូលទ្ិន្នន័្យធលីការធរបី
របាសារគូបធងៀន្ថ្នន កាពីរធវន្ គបួពីរ ន្ិងគួបបីនន្
រកសួងអបារ ាំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា ទូ្ទាំងរបធទ្ស 
(២៥ រាជធាន្ី ធខរត) 

- បាន្ន្ឹងកាំពុងធ វកីារសិកា ន្ងិវភិាគមុខងារពាកា 
ព័ន្ធន្ឹងការរគបារគង ន្ិងធរបីរបាសាមន្រន្តីរាជការនន្ 
រកសួងអបារ ាំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា ន្ិង រកសួង
សុខាភិបាល ធដីមបោីាំរទ្ដលាការធលីកកមពសា 
គុណភាពធសវាអបារ ាំ ន្ិងសុខាភិបាល 

  

√ 

Ø 
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 -                           
                       
                          
                        
     

- ការពិន្ិរយរបរិបរតកិារធឡងីវញិរបសារកសួង 
សាថ ប័ន្ ន្ិងថ្នន កាធរកាមតរមុិខងាររចនាសមព័ន្ធ
ន្ិងអភិរកមការងារ តណផន្ការអនុ្វរតឆ្ន ាំ២០១៦ 

  

សូចនាករទ្៥ី. របព័ន្ធរគបារគងគុណផល 
ការងារន្ិងរបព័ន្ធធលកីទ្ឹកចិរត ររូវបាន្
ដាកាឱ្យដាំធណីរការ 

-                            
                            
                             
                  
                           
   ឱ្យ       

-                                
                                     
             (                  
                               
                                    
           ) 

  
 
 
 

-                          
                       
         ឱ្យ             
                       
                    
         

-                                       ង
                                         
                                  
               ឱ្យ             ២០១៦ 

 

សូចនាករទ្៦ី. របព័ន្ធតាមដាន្ររួរពិន្រិយ 
ន្ិងវាយរនមលគុណភាព ន្ិងរបសិទ្ធភាព 
នន្ការផតលាធសវាសាធារណៈ ររូវបាន្ដាកា 
ឱ្យអនុ្វរត 

- របព័ន្ធររួរពិន្ិរយ ន្ិងវាយរនមល 
គុណភាព ន្ងិរបសទិ្ធភាពនន្ការ 
ផតលាធសវាសាធារណៈធៅរគឹឹះ 
សាថ ន្បឋមសកិាសាធារណៈ 
ររវូបាន្ធរៀបចាំរចួរាលា ន្ិងដាកា 
ឱ្យអនុ្វរត 

- បាន្ន្ិងកាំពុងសិកាន្ិងរបមូលទ្ិន្នន័្យការធរបី 
របាសាមន្រន្តីរាជការតរគូបធរងៀន្ រគូបធរងៀន្ថ្នន កា
ពីរធវន្ ថ្នន កាគបួ ន្ងិរគូបធរងៀន្តបាកចិចសន្ា 
ធៅរគបាភូមសិិការបសារកសងួ អបារ ាំ យុវជន្ ន្ងិ 
កីឡា 

 

 

 

X 

Ø 



                                                               8 

 

- របព័ន្ធររួរពិន្ិរយ ន្ិងវាយរនមល 
គុណភាព ន្ងិរបសទិ្ធភាពនន្ 
ការផតលាធសវាសាធារណៈធៅ 
មន្ទីរធពទ្យតរ ិមជឈមណឌ លតរិ 
ររូវបាន្ធរៀបចាំរចួរាលា ន្ិងដាកា 
ឱ្យអនុ្វរត 

- បាន្ន្ងឹកាំពុងសកិារសាវរតវ ន្ិងសរមបសរមលួ 
កនុងការបធងករីគណៈកមាម ការ ធដីមបធីរៀបចាំរបព័ន្ធ
ររួរពិន្រិយ ន្ងិវាយរនមលគុណភាពន្ិងរបសិទ្ធភាព 
នន្ការផតលាធសវាសាធារណៈធៅរកសួងសុខាភិបាល 

 

 

- ករមងព័រ៌មាន្ធសវាសាធារណៈ
ចធងាក មទ្៤ី ររូវបាន្ធ វីបចចុបបន្ន 
កមមធបាឹះពុមព ន្ងិផេពវផាយ 

- បាន្បញ្ចបាការធ វីបចចុបបន្នភាពករមងព័រ៌មាន្ 
ធសវាសាធារណៈចធងាក មទ្៤ី បាន្ ១០០% 

  

-  ករមងព័រ៌មាន្ធសវាធារណៈ 
ចធងាក មទ្១ី ទ្២ី ទ្៥ី ទ្៦ី ន្ងិ 
ទ្ី៧ ររូវបាន្ធ វបីចចុបបន្នកមម 
ធបាឹះពុមព ន្ិងផេពវផាយ 

- បាន្បញ្ចបាការធ វីបចចុបបន្នភាពករមងព័រ៌មាន្ 
ធសវាសាធារណៈចធងាក មទ្ី២ ទ្ី៥ ទ្៦ី ន្ិងទ្៧ី 
បាន្ ១០០% 

  

- មន្រន្តីបធងាក លធៅតាមរកសួង 
សាថ ប័ន្ ន្ិងរដឋបាលថ្នន កាធរកាម 
តរិរបមាណ៨០០នាកា ទ្ទ្លួ 
បាន្ចាំធណឹះដឹង ន្ងិជាំនាញ 
សរមាបាជយួសរមបសរមលួ 
ន្ិងជាំរុញការណកលមែគុណភាព
ធសវាសាធារណៈ 

- បាន្ ន្ិងកាំពុងបណដុ ឹះបណ្តដ លមន្រន្តីបធងាគ លធៅ 
តាមរកសងួ សាថ ប័ន្ ន្ងិរដឋបាលថ្នន កាធរកាមតរិ 
ធដីមបទី្ទ្លួបាន្ចាំធណឹះដឹង ន្ិងជាំនាញសរមាបា 
ជួយសរមបសរមលួ ន្ិងជាំរុញការណកលមែគុណភាព 
ធសវាសាធារណៈ 

 
 

 

- សិកាា សាលាផេពវផាយសតីពីធសវា 
សាធារណៈធៅថ្នន កាតរិ ន្ងិរដឋ 
បាលថ្នន កាធរកាមតរិ ន្ិងររូវ 
ផតលាជូន្មន្រន្តរីបមាណ១០,០០០ 
នាកា សរមាបារយៈធពល ៤ឆ្ន ាំ 

- បាន្ ន្ិងកាំពុងធរៀបចាំសិកាា សាលាផេពវផាយសតី 
ពីធសវាសាធារណៈធៅថ្នន កាតរិ ន្ិងរដឋបាល 
ថ្នន កាធរកាមតរិ ន្ិងររូវផតលាជូន្មន្រន្តីរាជការ 

  

√ 

Ø 

Ø 

√ 

Ø 
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- របព័ន្ធររួរពិន្ិរយ ន្ិងវាយរនមល 
គុណភាព ន្ងិរបសទិ្ធភាពនន្ 
ការផតលាធសវាសាធារណៈោ៉ា ង 
ធហាចចាំន្ួន្៣ កនុងរកសួង
ន្ីមួយៗ ររូវបាន្ធរៀបចាំរចួរាលា 
ន្ិងដាកាឲ្យអនុ្វរត 

- រងាាបាំការបញ្ចបាធរៀបចាំបធងករី ន្ិងដាកាឲ្យអនុ្វរត 
របព័ន្ធររួរពិន្ិរយ ន្ិងវាយរនមលគុណភាព ន្ិង 
របសិទ្ធភាពនន្ការផតលាធសវាសាធារណៈធៅ 
រកសួង អបារ ាំ យុវជន្ ន្ងិកឡីា 

  

- របាយការណ៍សតីពលីទ្ធផលនន្
ការតាមដាន្ររួរពនិ្ិរយការ 
អនុ្វរតយន្តការទ្ីភាន កាងាររបរិ 
បរតិការពិធសស រគឹឹះសាថ ន្សា 
ធារណៈ សហរោសសាធា រណៈ 
ន្ិងរចកធចញចូលណរមួយោ៉ា ង
រិចចាំន្នួ្១០ កនុង១ឆ្ន ាំ ររូវបាន្ 
ធរៀបចាំ រពមតមួយន្ឹងអនុ្សាសន៍្ 
ណកលមែ 

N/A 

 

 

- រកសួងសាថ ប័ន្ោ៉ា ងរិចចាំន្ួន្ 
១០ ន្ិងរាជធាន្ីធខរតទាំង ២៥ 
បាន្ដាកាអនុ្វរតយន្តការព័រ៌មាន្ 
ររឡបា ន្ងិបណតឹ ងរវា៉ា របសា 
អនកធរបីរបាសាធសវា 

N/A 

 

 

សូចនាករទ្៧ី.  របព័ន្ធព័រ៌មាន្វទិ្ាសរមាបា 
ការរគបារគង ន្ធាន្មនុ្សេ ររូវបាន្
ដាកាឱ្យអនុ្វរតរគបារកសួង សាថ ប័ន្ 

-                        
                        
                        
                      

-                               
                                   
                                   

-                                   
                             
                  

  
 

√ 

X 

X 

X 
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  -   ដាកា                            
                       (Drag and Drop 
System)                       
                                          
              

  

សូចនាករទ្៨ី. ការផតលាធសវាសាធារណៈ
តាមរបព័ន្ធព័រ៌មាន្វទិ្ា ររូវបាន្ពរងីក 
តលាំដាបា 

- មជឈមណឌ ល ររូវបាន្បធងកីរន្ងិ 
ធលខទ្ាំនាកាទ្ាំន្ងទន្ាធហរុការណ៍ 
ររូវបាន្ដាកាឱ្យដាំធណីរការ 

- បាន្ន្ឹងកាំពុងសិកាកនុងការបធងកីរមជឈមណឌ ល 
ទូ្រស័ពទបនាទ ន្ា (Call Centre) 

  

- រចកទវ រធអឡចិររូន្ិចផតលាព័រ៌
មាន្ធសវាសាធារណៈ (Public 
Service Gateway) ររូវបាន្
ដាកាឲ្យដាំធណីរការ 

 
N/A 

  

- របព័ន្ធទ្ិន្នន័្យតរិររូវបាន្បធងករី 
ន្ិងដាកាឲ្យដាំធណីរការ 

N/A   

- របព័ន្ធរគបារគងមូលដាឋ ន្ទ្ិន្នន័្យ 
ធសវាសាធារណៈតរ ិររូវបាន្ 
បធងកីរធឡងី 

 
N/A 

  

សូចនាករទ្៩ី. ការធកីន្ធឡងីមន្រន្តី
រាជការតន្រសតកីនុងមុខងារសាធារណៈ 
ន្ិងកនុងករមិររគបារគងធៅរដឋបាល
ថ្នន កាតរិ ន្ិងថ្នន កាធរកាមតរិ 

-                                
                       
    

-                             
                                 
                                
                

  

 

X 

Ø 

√ 

X 

X 

Ø 



 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

អន្ុក្រឹត្យសតពីីការតត្ងត ាំងសមាសភាព 

គណៈរមាា ធិការតរទក្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 
 
 
 
 
 
 
 

 







 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ 

ប្បកាសសតពីីការតែងតាំងសមាសភាព 

លេខាធិការដ្ឋា ន្គណៈកមាា ធិការតកទប្ម្ង់ 
រដ្ាបាេសាធារណៈ 

 
 
 
 
 
 
 

 







 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
សសចក្តីសសរម្ចសតពីីការបស្កើតរក្ុម្ការងារ 

កក្ទរម្្់របព័ន្ធសបៀវតស 
 
 
 
 
 
 
 

 









 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
ប្បកាសសតពីីការទទួលស្គា លស់មាសភាព 

ប្រុម្ការងារករទប្ម្ង់ប្បព័ន្ធបបៀវត្ស 
 
 
 
 
 
 
 

 









 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 
សសចក្តីសសរម្ចសតពីីការទទួលស្គា ល ់

សមាសភាពគណៈក្មាា ការសកិ្ាន្ិងររួរពិន្ិរយ 

សលើការសរបើរាសថ់្នា ក្់ពីរសេន្ន្ិងថ្នា ក្់បសរងៀន្គួប 

ន្ិងការក្ំណរ់រាក្់រំបន្់របស ់

រក្សងួអប់រ ំយេុជន្ ន្ិងក្ីឡា 
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