ក្រស ួងមុខងារសាធារណៈ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ២ឆ្ន ាំកនលះ និង
ទិសដៅការងារបនតឆ្ន ាំ២០១៦

រ ៀបចំរោយ៖

អគ្គនាយកោានរោលនរោបាយមុខងាសាធារ ៈ

រលខាធកា
ិ ោានននកំណៈទម្មង់ ដ្ាបាលសាធារ ៈ
សាលាភូមន្
ាំ ០១៦
ិ ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី៥-៦ ខែមមសា ឆ្ន២

មាតិកា
១. លទ្ធ ផលដែលសម្រេចបាន
១.១.

ការដែលេអគុណភាពម្សវាសាធារណៈ

១.២.

ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍធនធានេនុសស

១.៣.

ការដែទ្រេង់ម្បៀវត្ស

១.៤

ការសរេបសរេួលែនុងរែបខណឌែំដណទ្រេង់អនតរ វិស័យ
និងែិចចសហការជាេួយដែគូអភិវឌ្ឍន៍

១.៥.

ការតាេដានរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ដេៃ

២. បញ្ហារបឈេ

៣. ទ្ិសម្ៅការងារជាយុទ្ធសាស្រសតអនុវត្តបនត២០១៦
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១.១ ការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ
1. បានដែសរេួលនីត្ិ វិធី ដនការពិនិត្យនិងផតល់របាែ់ វិភាជន៍រគួសារ និងដាែ់េស្រនតីរាជ
ការសុី វិលឱ្យចូលនិវត្តន៍ ម្ដាយេិនត្រេូវឱ្យនិវត្តជនបំម្ពញឯែសារបដនែេ។
និវត្តជននឹងទ្ទ្ួលបានរបាែ់ឧបត្ែេេ
ភ ង
ត គត្់ ម្ដាយចូលម្ៅែនុងគណនីរបស់សាេី

ជនម្ដាយផ្ទាល់រត្ឹេដខចុងម្រកាយេុនកាលបរិម្ចេទ្ែំណត្់ដនការចូលនិវត្តន៍ រពេ
ទំងអាចម្បើែរបាែ់ម្សាធននិវត្តន៍ម្ៅដខបន្ទាប់
2. បានម្ធវើបចចប
ុ បននភាពនូវែរេងម្សវាចំនួន២២៦ របម្ភទ្ម្សវា ម្ហើយរែសួងចំនួន

២១ បានែំណត្់អំពីរបម្ភទ្និងចំនួនម្សវាអាទ្ិភាពរបស់ខួ ៃនដែលមានចំនួនសរុប
៩២ របម្ភទ្ម្សវាអាទ្ិភាព
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១.១ ការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ
3. បានសិែានិងផតល់អនុវសាសន៍ដែលេអម្សវាអាទ្ិភាពចំនួន៤របស់រែសួង
សាធារណការនិងែឹែជញ្ជូន គឺការផតល់ប័ណណម្បើែបរ ការចុុះបញ្ជីនិងសាៃែម្លខ
យានយនត ការផតល់ វិញ្ហាបនប័រត្រត្ួត្ពិនិត្យលែខ ណៈបម្ចចែម្ទ្សយានយនត និងការ

អនុញ្ហាត្ម្ធវើអាជីវែេមែឹែជញ្ជូន
4. បានជំរុញការផតល់ម្សវាសាធារណៈតាេរបព័នព
ធ ័ត្៌មានវិទ្ាម្ៅរែសួងពាណិជ ជ
ែេម រែសួងម្ទ្សចរណ៍ រែសួងម្សែឋែិចចនិងហិរញ្ាវត្ែុ រែសួងការបរម្ទ្ស និង
ែិចចសហរបត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ
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១.១ ការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ
5. បានម្ធវទ្
ើ សសនែិចចសិែាដនការផតល់ម្សវាសាធារណៈម្ៅរពុះរាជាណាចរែដៃឡង់
ម្លើរបធានបទ្សតីពីការផតល់ម្សវាសាធារណៈម្ៅតាេរែសួងសាែប័ន និងរែឋបាល
ថ្ននែ់ម្រកាេជាត្ិេួយចំនួនែូចជា៖ េនាីរម្ពទ្យនគរបាល ន្ទយែដាឋនែុងសុលដន
រែសួងការបរម្ទ្ស េជឈេណឌលផតល់ម្សវាវិនិម្យាគ េជឈេណឌលផតល់ វិញ្ហាបន
បរត្ន្ទំម្ចញដនរែសួងពាណិជែ
ជ េម ន្ទយែដាឋនែឹែជញ្ជូនផៃូវម្ោែដនរែសួងែឹែ
ជញ្ជូន ការិយាល័យរបជាពលរែឋ គម្រមាងរសាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍបរិសាែនដែលជា
គំនិត្ផតួចម្ផតើេរបស់រពុះេហាែសរត្ដៃ និងេជឈេណឌលផតល់ម្សវាម្ៅរែឋបាលម្ខត្ត
របាជប់គី រខ
ី ណឌ
6. បានបញ្ច ប់ម្សចែតីរពាងរពុះរាជរែឹត្យសតីពីការផតល់ម្សវាសាធារណៈ មាន១៣ជំពូែ
និងដចែជា៥២មារតា។ បចចប
ុ បននម្សចែតីរពាងអនុរែឹត្យម្នុះែំពុងសែិត្ែនុងែំណាែ់ពិនិ
ត្យពិភាែាថ្ននែ់អគគន្ទយែដាឋនម្ោលនម្យាបាយេុខងារសាធារណៈ
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១.១ ការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ
7. បានចូលរួេម្រៀបចំ និងផតល់ម្យាបល់ម្លើម្សចែតីរពាងអនុរែឹត្យសតីពីយនតការម្ដាុះ
រសាយបណតឹងត្វា៉ាម្ៅថ្ននែ់ម្រកាេជាត្ិនិងរបកាសសតីពីការផតល់ម្សវាសាធារណៈ
តាេយនតការរចែម្ចញចូលដត្េួយម្ៅរែឋបាលថ្ននែ់ម្រកាេជាត្ិ
8. បានបញ្ច ប់ការម្រៀបចំម្សចែតីរពាងរបកាសសតីពីការម្រៀបចំដាែ់ឲ្យែំម្ណើរការយនត
ការរចែម្ចញចូលដត្េួយម្ៅែនុងរែសួងេុខងារសាធារណៈ

9. បានចុុះសិែាការផតល់ម្សវារបស់េនាីរម្ពទ្យបដងអែម្ខត្តែំពត្ ម្ខត្តដរពដវង ម្ខត្ត
រែម្ចុះ និងម្ខត្តែំពង់ធំ ម្ែើេបីបម្ងកើត្ និងដាែ់ឲ្យែំម្ណើរការទ្ីភានែ់ងាររបត្ិបត្តិ
ការពិម្សស
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១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
1. បានម្រៀបចំែេម វិធីបណតុុះបណា
ត លសាែលបងរយៈម្ពលខៃីែល់េស្រនតីរាជការសរុបចំនួន
១.៩៦៥ រូប ែនុងម្ន្ទុះស្រសតីចំនួន ៤៩២រូប ម្ដាយរគបែណតប់ ២៩រែសួង សាែប័ន និង១៤
រាជធានី ម្ខត្ត ចាប់ពីដខេិៃុន្ទ ឆ្នំ២០១៤ ែល់ដខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ រួេទំងការបញ្ច ប់

ការអនុវត្តែេម វិធីអភិវឌ្ឍន៍សេត្ែភាពេស្រនតីរាជការសុី វិល២០១៤-២០១៥ ម្រកាេគម្រមាង
រគប់រគងហិរញ្ាវត្ែសា
ុ ធារណៈសរមាប់ែេម វិធអភិ
ី វឌ្ឍន៍ជនបទ្អនុែេម វិធីទ្២
ី ដែលោំរទ្
ម្ដាយធន្ទោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី
2. បានម្ធវើទ្សសនែិចចសិែាម្លើរបធានបទ្ការរគប់រគងនិងអភិវឌ្ឍធនធានេនុសសម្ៅ
របម្ទ្សជបុនម្រកាេការែឹែន្ទំរបស់ឯែឧត្តេែិត្ប
ិត ណឌិត្ ម្ពរជ បុនធិន រែឋេស្រនតីរែសួង
េុខងារសាធារណៈ និងជារបធានគណៈែមាមធិការដែទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈ ម្ដាយ

មានការោំរទ្និងែិចចសហការជាេួយការិយាល័យធន្ទោរអភិវឌ្ឍអាសុីរបចាំែេព7ជា
ុ

១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
3. បានម្រៀបចំែេម វិធីដចែរំដលែបទ្ពិម្សាធន៍និងចំម្ណុះែឹងពាែ់ព័នន
ធ ឹង វិស័យេុខងារ
សាធារណៈ ចំនួន០៤ វគគ ែល់េស្រនតីរាជការ និងថ្ននែ់រគប់រគងដនរែសួងេុខងារសា
ធារណៈ សរុបចំនួន ១៦៥ន្ទែ់ ពាែ់ព័នម្ធ ៅនឹងការរគប់រគង ការបម្ងកើត្ម្ោល
នម្យាបាយ ការអនុវត្តម្ោលនម្យាបាយ និងការដែទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈ
របស់របម្ទ្សែនុងត្ំបន់ ែនុងម្ន្ទុះរួេមាន បទ្ពិម្សាធន៍ដនការអនុវត្តលអៗរបស់
របម្ទ្សជបុន សឹងប
ា ូ រី ែូម្រ៉ា ជាម្ែើេ
4. បានម្រៀបចំវគគបណតុុះបណា
ត លែំបូង (ត្រេង់ទ្ិស) ែល់េស្រនតីរែបខណឌៃមីរបស់

រែសួងេុខងារសាធារណៈ ចំនួន ៤៧រូប
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១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
5. បានម្រៀបចំែេម វិធីបណតុុះបណា
ត លរបធានអនុរបធានេនាីរេុខងារសាធារណៈ អនុ
របធានន្ទយែដាឋន របធានការិយាល័យ (ចំនួនសរុប១០២ន្ទែ់) ពាែ់ព័នម្ៅនឹ
ធ
ង
វិស័យេុខងារសាធារណៈ មានែូចជា ម្ោលនម្យាបាយេុខងារសាធារណៈ និង
ការរគប់រគងេុខងារសាធារណៈ
6. បានម្ធវើការរបេូលព័ត្៌មានត្រេូវការបណតុុះបណា
ត ល ម្ែើេបីជាធាត្ុចូលសរមាប់
ែសាងែេម វិធីបណតុុះបណា
ត លសរមាប់េស្រនតីរាជការសុី វល
ិ ម្ៅែនុងឆ្នំ២០១៦ និង
ម្រៀបចំជាែេម វិធីបណតុុះបណា
ត លែល់េស្រនតីរាជការរគប់ែរេិត្ រគប់រែសួង សាែប័ន
ថ្ននែ់ជាត្ិ និងថ្ននែ់ម្រកាេជាត្ិ
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១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
7. បានដាែ់ឱ្យែំម្ណើរការសាែលបង “របព័នប
ធ ញ្ជូននិងទ្ទ្ួលព័ត្៌មាននិងឯែសារ
ម្បៀវត្សតាេរបព័នម្ធ អឡិចរត្ូនិច” ម្ែើេបីជួយសរេួលែល់ការរគប់រគងការរត្ួត្
ពិនិត្យ និងការម្បើែផតល់របាែ់ម្បៀវត្សឱ្យមានភាពងាយរសួលនិងទន់ម្ពលម្វលា។
ការអនុវត្តសាែលបងរបព័នម្ធ នុះ បានជួយសនសំៃ វិការែឋរបមាណ ៩៦០.០០០.០០០
ម្រៀលែនុងេួយឆ្នំ តាេរយៈការកាត្់បនែយចំណាយម្លើរែដាស និងទ្ឹែថ្ននំម្បាុះពុេភ
ការម្ធវើែំម្ណើរ ែឹែជញ្ជូន និងចំណាយម្បសែែេម

8. បានម្រៀបចំនិងដាែ់ឱ្យអនុវត្តរពុះរាជរែឹត្យសតីពីម្ោលការណ៍រួេដនការម្រៀបចំេុខ
ងារសាធាណៈរបស់រែឋ
10

១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
9. បានម្ធវើការសិែានិង វិភាគេុខងារ និងរចន្ទសេព័នរគប់រគងរបស់រែសួងអប់រំ យុវជន
និងែីឡា និងរែសួងសុខាភិបាល ម្ែើេបីោំរទ្ែល់ការម្លើែែេពសគ
់ ុណភាពម្សវា អប់រំ
និង សុខាភិបាល
10. បានម្រៀបចំនិងដាែ់ឱ្យអនុវត្តអនុរែឹត្យសតីពីការរគប់រគងនិងការចាត្់ដចងម្សវាបម្រងៀន
ែនុងរគឹុះសាែនបឋេសិែាសាធារណៈ
11. បានបញ្ច ប់ការចុុះរត្ួត្ពិនិត្យនិងរបេូលទ្ិនន
ន ័យម្លើការម្របើរបាស់រគូបម្ងៀនថ្ននែ់ពរី ម្វន
គួបពីរ និងគួបបី ម្ៅរគឹុះសាែនបឋេសិែាដនរែសួងអប់រំ យុវជន និងែីឡាទ្ូទំង២៥
រាជធានី ម្ខត្ត ជាលទ្ធ ផលម្យើងម្

ើញមានការម្របើរបាស់រគូបម្រងៀនថ្ននែ់ពីរម្វន គួបពីរ

និងគួបបីចំនួន ២.៨៨៦ន្ទែ់ គិត្ជាទ្ឹែ របាែ់ម្យើងអាចសនសំបានជាេធយេចំនន
ួ
របដហល ២០.៧៧៩.២០០.០០០ ម្រៀលែនុងេួយឆ្នំ
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១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
12. បានរបេូលទ្ិនន
ន ័យនិងម្រៀបចំដផនការចុុះរត្ួត្ពិនិត្យម្លើការម្របើរបាស់េស្រនតីរាជការ
ដនរែសួងអប់រំ យុវជន និងែីឡាទ្ូទំងរបម្ទ្ស ជាលទ្ធ ផលបឋេ អាចកាត្់
បនែយការម្របើរបាស់រគូែរេិត្ វិទ្ាល័យចំនួនរបដហល ៦.០០០ែដនៃង ដែលចំនួន
ម្នុះ អាចបម្ងកើនរគូបម្រងៀនជាប់ែិចចសនានិងម្រជើសម្រីសរគូបម្រងៀនៃមីដែលជា
យុវជនម្ែើេបីបំម្ពញចំនួនដែលម្របើម្លើស
13. បានម្រៀបចំអនុរែឹត្យសតីពីការរគប់រគងវត្តមានេស្រនតីរាជការសុី វិលនិងេស្រនតីជាប់ែិចច
សនា
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១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
14. បានបញ្ច ប់ការសិែានិងការវិភាគម្លើេុខងារ រចន្ទសេព័នធ និងនីត្ិ វិធីដនការបំម្ពញ
ការងាររបស់អងគភាពធនធានេនុសសថ្ននែ់ជាត្ិ ម្ដាយបានដាែ់ម្ចញរបាយការណ៍
សតីពីការសិែាម្លើេុខងារ រចន្ទសេព័នធ និងនីត្ិ វិធីដនការបំម្ពញការងាររបស់
អងគភាពធនធានេនុសស ដនរែសួង សាែប័នចំនួន៧ (រែសួងអប់រំ យុវជន និងែីឡា
រែសួងសុខាភិបាល រែសួងេហាដផា រែសួងម្សែឋែិចចនិងហិរញ្ាវត្ែុ រែសួង
ែសិែេម រុកាខរបមាញ់និងម្នសាទ្ រែសួងដរបសណីយ៍និងទ្ូរគេន្ទគេន៍ និង
រែសួងពាណិជែ
ជ េម)
15. បានម្រៀបចំនិងដាែ់ឱ្យអនុវត្តនូវអនុរែឹត្យសតីពីការែំណត្់រចន្ទសេព័នរធ គប់រគង និង
េុខត្ំដណងែនុងរចន្ទសេព័នរធ គប់រគងដនរែសួងសាែប័នថ្ននែ់ជាត្ិនិងថ្ននែ់ម្រកាេជាត្ិ
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១.២ ការគ្គប់គ្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុេស្
16. បានម្រៀបចំគំរូសរមាប់ែំណត្់រចន្ទសេព័នរធ គប់រគង និងេុខត្ំដណងែនុងរចន្ទសេព័នធ
រគប់រគងរបស់រែសួង សាែប័នថ្ននែ់ជាត្ិនិងថ្ននែ់ម្រកាេជាត្ិ
17. បានម្រៀបចំគំរូដនការពិពណ៌ន្ទេុខត្ំដណងសរមាប់េស្រនតីថ្ននែ់រគប់រគងនិងេស្រនតី
ជំន្ទញ
18. បានបញ្ច ប់ម្សចែតីរពាងឯែសារដណន្ទំសីព
ត ីរបព័នរធ គប់រគងគុណផល
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១.៣ ការកែទគ្ម្ង់សបៀវត្ស
1. បានដែលេអម្ោលការណ៍ និង នីត្ិ វិធីដនការម្បើែម្បៀវត្សជូនេស្រនតីរាជការសុី វិលេស្រនតី
នគរបាលជាត្ិ និងម្យាធិនឱ្យបានទន់ម្ពលម្វលា ែនុងសបាតហ៍ទ្៤
ី ដនដខនីេួយៗ
2. បានម្បើែម្បៀវត្សតាេរបព័នធ
ធ ន្ទោរជូនេស្រនតីរាជការសុី វិលេស្រនតីដនសាែប័ន រពឹទ្ធ
សភា រែឋសភា រែុេរបឹែាធេមនុញ្ា អាជាាធរសវនែេមជាត្ិ និងេស្រនតីដនគណៈែមាមធិ
ការជាត្ិម្រៀបចំការម្បាុះម្ឆ្នត្ បាន១០០% និងេស្រនតីនគរបាលជាត្ិម្បើែបាន
ចំនួន ៩៥% រពេទំងម្យាធិនដនែងម្យាធពលម្ខេរៈភូេិនបា
ា នអនុវត្តម្ៅតាេ
ែំណាែ់កាលនិងម្ៅតាេសាែនភាពជាែ់ដសតង

3. បានម្រៀបចំបដនែេរបបសនតិសុខសងគេរបចាំដខែរេិត្ទបបំផុត្របស់អត្ីត្េស្រនតីរាជ
ការសុី វិល និងអត្ីត្យុទ្ធជនឱ្យម្ឡើងែល់ ៣៦០.០០០ ម្រៀល
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១.៣ ការកែទគ្ម្ង់សបៀវត្ស
4. បានម្រៀបចំរបព័នច
ធ ំណាត្់ថ្ននែ់និងតារាងសនាសសន៍ម្បៀវត្សៃមីរបស់េស្រនតរា
ី ជការ
សុី វិល និងែងែមាៃំងរបដាប់អាវុធឱ្យមានសេធេ៌និងសងគត្ិភាព។ េស្រនតីរាជ
ការសុី វិលរបមាណ ១៨៩.៦២៨ន្ទែ់ ដែលសែិត្ម្ៅែនុងរែបខណឌ “ែ” “ខ”
“គ” និង “

” រត្ូវបានម្ធវើសមាហរណែេមម្ៅែនុងរបព័នច
ធ ំណាត្់ថ្ននែ់ៃីមា
ម ន៣

របម្ភទ្រែបខណឌ គឺរែបខណឌ “ែ” “ខ” និង “គ” ម្ហើយែរេិត្សនាសសន៍
ម្បៀវត្សទបបំផុត្មានចំនួន ២៦៥សនាសសន៍ និង ខពស់បំផុត្ មានចំនួន ៥៥០
សនាសសន៍
5. បានកាត្់ពនធម្បៀវត្សរបចាំដខរបស់េស្រនតីរាជការសុី វិលតាេតារាងទ្ូទត្់ម្បៀវត្ស

ម្ដាយសវ័យរបវត្តិ ម្ដាយបាន អនុវត្តចាប់ពដខសី
ី
ហា ឆ្នំ២០១៤
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ងទ១ ការកា ពនដប វ

នត

ការសវិ

ងទ

ឆ្ន២
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១.៣ ការកែទគ្ម្ង់សបៀវត្ស
6. បានររៀបចំដំរ

ើងប្របាក់បំណាច់មុខងារ ឬ ប្របាក់បំណាច់ ឬ ប្របាក់ឧបត្ថមភ ឬ

ប្របាក់កម្ប្រមជូនសមាជិករាជរដ្ឋាភបាល
ិ
មន្រនតីរាជការសុីវិល កងកមាលំងប្របដ្ឋប់

អាវុធ រៅប្រកមនិងប្ររះរាជអាជ្ញា ទីប្របឹកសា ជំនួយការ រលខាធធិការ និងមន្រនតីដដល
មានឋានៈរសមើ ប្ររូបរប្រងៀនថ្នាក់រីររវន ថ្នាក់រួប ប្ររូបរប្រងៀនជ្ញប់កិចចសនសា ប្ររូ

បរប្រងៀនអកខរកមមអប់រំរប្រៅប្របរ័នធរបស់ប្រកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា មន្រនតីជ្ញប់កិចច
សនសានិងបុរគលិកអដតែត្ ប្រកុមប្របឹកសារាជធានី រខត្ត ប្រកុង ប្រសុក ខតក ប្រកុម
ប្របឹកសាឃុំ សងាាត្់ និងមន្រនភ
តី ូមិ
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១.៤ ការេគ្ម្បេគ្ម្ួលែនុងគ្ែបខណឌែំកណទគ្ម្ង់អនតរ
វិេ័យនិងែិច្ចេហការជាម្ួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ែ. យនតការសាែប័នរួេែនុងែរេិត្បម្ចចែម្ទ្សដនការងារដែទ្រេង់របស់រាជរដាឋភិបាល
1.

បានម្រៀបចំតារាងសែេមភាពការងារែំដណទ្រេង់អនតរ វិស័យ (CrossCutting Issues)

2.

បានម្រៀបចំែិចចរបជុំរែុេការងារបម្ចចែម្ទ្ស (PAR TWG) ជាេួយដែគូ
អភិវឌ្ឍន៍ពាែ់ព័នន
ធ ឹងសែេមភាព ការងារដែទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈ និង

ការងារអនតរ វិស័យ (Cross-Cutting Issues)
3.

បានម្រៀបចំែិចចរបជុំរវាងម្លខាធិការដាឋនែំដណទ្រេង់ទំង៣ជាម្រចើនម្លើែនិង
បានឯែភាពោនម្លើ៖
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១.៤ ការេគ្ម្បេគ្ម្ួលែនុងគ្ែបខណឌែំកណទគ្ម្ង់អនតរ
វិេ័យនិងែិច្ចេហការជាម្ួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

 សែេមភាពការងារដែទ្រេង់ដែលមានលែខ ណៈអនតរ វិស័យ
 ការម្រៀបចំសិកាខសាលាផសពវផាយសតីពីការបណតុុះបណា
ត លេស្រនតីជាន់ខពស់ (អគគ
ម្លខាធិការ អគគន្ទយែ អោគធិការ អភិបាលរាជធានី ម្ខត្ត សរុបរបមាណ
១៥០ន្ទែ់)
 ម្រៀបចំែេម វិធីបណតុុះបណា
ត លពាែ់ព័នម្ធ ៅនឹងការដែទ្រេង់ទំង៣ វិស័យ
 ម្រៀបចំគម្រមាងសរមាប់ម្ធវើការវាយត្ដេៃម្លើត្រេូវការដនវគគបណតុុះបណា
ត ល
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១.៤ ការេគ្ម្បេគ្ម្ួលែនុងគ្ែបខណឌែំកណទគ្ម្ង់អនតរ
វិេ័យនិងែិច្ចេហការជាម្ួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ិ អាសាន
ខ. ែិចចសហរបត្ិបត្តកា
ិ រជាេួយដែគូអភិវឌ្ឍនិងរបម្ទ្សជាសមាជែ
1. រដាឋភិបាលអាលៃឺេង់បានអនុេ័ត្ៃវិការបមាណជាង៣ លានអឺរ៉ាូ សរមាប់ែេពជា
ុ
ែនុងការអនុវការងារដែទ្រេង់ (PAR និង D&D)
2. សាែលវិទ្ាល័យSoonsil University របស់ែូម្រ៉ាបានផតល់ការបណតុុះបណា
ត ល
េស្រនតីរាជការដនរែសួងេុខងារសាធារណៈចំនួន៤៥ រូប (១៥ន្ទែ់/ឆ្នំ) ែនុងរយៈ
ម្ពល៣ ឆ្នំែនៃងេែម្នុះ ភាគី Korea បានបញ្ជូនគណៈរបត្ិភូេែសិែាវាយ
ត្ដេៃម្លើការែសាង របព័នរធ គប់រគងទ្ិនន
ន ័យេស្រនតីរាជការ ម្ដាយែនុងម្ន្ទុះ បាន
បងាាញពីការបម្ងកើត្របព័នោ
ធ ំរទ្ម្ោលនម្យាបាយបុគគលិែ(Personal Policy
Support System) របស់ Korea ភាគី Korea តាេរយៈ KOICA បានផតល់
ទ្ីរបឹែាបម្ចចែម្ទ្ស០១រូប ម្ែើេបីជួយែល់សាលាភូេិនរា ែឋបាល
24

១.៤ ការេគ្ម្បេគ្ម្ួលែនុងគ្ែបខណឌែំកណទគ្ម្ង់អនតរ
វិេ័យនិងែិច្ចេហការជាម្ួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ិ អាសាន
ខ. ែិចចសហរបត្ិបត្តកា
ិ រជាេួយដែគូអភិវឌ្ឍនិងរបម្ទ្សជាសមាជែ
3. ADB បានផតល់ការបណតុុះបណា
ត លេស្រនតីរាជការសុី វិលចំនួន ១៩៦៥ រូប ែនុង ម្ន្ទុះ
ស្រសតី ៤៩២ រូប

4. JICA បានយល់រពេជួយអភិវឌ្ឍសេត្ែភាពេស្រនតីរាជការ ដនរែសួងេុខងារសា
ធារណៈ និងផតល់ជំនួយបម្ចចែម្ទ្សម្លើការងារដែទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈ
និងការរសាវរជាវម្ែើេបីអភិវឌ្ឍម្ោលនម្យាបាយដែទ្រេង់ម្បៀវត្ស និងបនតម្រៀបចំ
តាែ់ដត្ងែរណីសិែា
5. បានម្រៀបចំែិចចរបជុំម្លើែទ្ី២ដនរែុេការងារបម្ចចែម្ទ្សសរមាប់ែំដណទ្រេង់រែឋ
បាលសាធារណៈ ជាេួយដែគូអភិវឌ្ឍ
6. សរេបសរេួលជាេួយរែុេរបឹែាអភិវឌ្ឍន៍ែេពជា
ុ ែនុងរែបខណឌែំដណទ្រេង់រែឋ
បាលសាធារណៈ (PAR) ែនុងការអនុវត្តសូចន្ទែររត្ួត្ពិនិត្យតាេដានរួេោន
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១.៤ ការេគ្ម្បេគ្ម្ួលែនុងគ្ែបខណឌែំកណទគ្ម្ង់អនតរ
វិេ័យនិងែិច្ចេហការជាម្ួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

7. បានម្រៀបចំែំម្ណើរទ្សសនែិចចសិែារបស់ថ្ននែ់ែឹែន្ទំរែសួងេុខងារសាធារណៈ
ម្ៅរបម្ទ្សជបុន ចាប់ពីដៃៃទ្១
ី ៦ ែល់ដៃៃទ្២
ី ១ ដខែុេៈភ ឆ្នំ២០១៥
8. បានចូលរួេែិចចរបជុំរដាឋភិបាលជាសែល (Global Government Forum)
ដែលម្ផ្ទតត្ម្លើបញ្ហាជាែ់ដសតង ដែលែំពុងម្ែើត្មានន្ទម្ពលបចចប
ុ បននដែលរបរពឹត្ត
ម្ៅចាប់ពីដៃៃទ្២
ី 0 ែល់ដៃៃទ្ី២១ ដខវិចិកា
េ ឆ្នំ២០១៥ ម្ៅរបម្ទ្សសឹងប
ា ុ រី

9. បានសរេបសរេួល និងម្រៀបចំទ្សសនែិចចសិែា ម្ៅអាជាាធរបុគគលិែជាត្ិ
(NPA) និង វិទ្ាសាែនជាត្ិរែឋបាលសាធារណៈ(NIPA) កាលពីដៃៃទ្២
ី ៨ ដខែុេៈភ
ែល់ដៃៃទ្៦
ី ដខេីន្ទ ឆ្នំ២០១៦ ម្ៅរបម្ទ្សជបុន
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១.៥ ការតាម្ដានគ្តួតពិនិត្យ និងវាយតដម្ៃ
1. បានម្រៀបចំបម្ងកើត្ឯែសារម្ោលការណ៍ដណន្ទំសីព
ត ីការតាេដានរត្ួត្ពិនត្
ិ យ និងវាយត្ដេៃ
ការអនុវត្តែេម វិធី ជាត្ិែំដណទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈ២០១៥- ២០១៨ ម្ដាយទ្ទ្ួលបាន
ការអនុេ័ត្ពីគណៈែមាមធិការដែទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈកាលពីដៃៃទ្ី ៣ដខែុេៈភ ឆ្នំ

២០១៦ ែនុងម្ន្ទុះមាន៖ ការែំណត្់សូចន្ទែរ លំហូរទ្ិនន
ន ័យ និងទ្រេង់របាយការណ៍
សរមាប់របេូលទ្ិនន
ន ័យពីន្ទយែដាឋន និងរែសួង សាែប័នពាែ់ព័នធ សរុប ចំនួន១០ ទ្រេង់
2. បានបណតុុះបណា
ត លបំបនសេត្ែភាពេស្រនតីដនរែសួងេុខងារសាធារណៈទែ់ទ្ងម្ៅនឹងការ
តាេដាន រត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ដេៃ បានចំនួន០៣ម្លើែ ម្ផ្ទតត្ម្លើការគប់រគងទ្ិនន
ន ័យ
ការ វិភាគនិងការបងាាញទ្ិនន
ន ័យ និងការសរម្សររបាយការណ៍
3. បានម្រៀបចំដាែ់ម្ចញនូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចាំឆ្នំ២០១៥សតីពីការអនុវត្តែេម វិធីជាត្ិ
ែំដណទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨
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២. បញ្ហ្គ្បឈម្
1. សេត្ែភាពសាែប័ន និងធនធានេនុសសរបស់រែសួង ម្ៅេិនទន់អាចម្្ៃើយត្បម្ពញ
ម្លញនឹងម្សចែតីរត្ូវការដនការអនុវត្តម្ោលនម្យាបាយរបស់រាជរដាឋភិបាល
2. នីត្ិ វិធីម្ៅែនុងការចាត្់តាំងេស្រនតីឱ្យម្ៅចូលរួេវគគបណតុុះបណា
ត លរយៈម្ពលខៃីម្ៅម្រៅ
របម្ទ្ស េិនមានលែខ ណៈជារបព័នធ និងេិនមានរបសិទ្ធភាព េិនចំជំន្ទញ និងសាែន
ភាពការងារជាែ់ដសតង
3. ការែសាងសេត្ែភាពេស្រនតីរាជការសុី វិលែនុងរែបខណឌរាជរដាឋភិបាលេិនទន់មាន
លែខ ណៈជារបព័នធ និងម្្ៃើយត្បម្ៅនឹងការវិវឌ្ឍន៍ដនរែឋបាលសាធារណៈ
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២. បញ្ហ្គ្បឈម្
4. ការវិភាគេុខងារសាែប័ន អងគភាព និងលំហូរការងារែនុងរែសួងសាែប័នដត្េួយ
និងអនតររែសួង សាែប័នសរមាប់របម្ភទ្ម្សវានីេួយៗេិនទន់បានែំណត្់ចាស់
លាស់ និងដែលេអឱ្យមានរបសិទ្ធភាព
5. ការម្ធវើទ្ំម្នើបែេមម្សវាសាធារណៈនិងការម្លើែែែេពស់គុណភាពម្សវាសាធារណៈ
តាេ ICT សែិត្ម្ៅម្លើផូវៃ េួយេិនចាស់លាស់
6. ការផារភាជប់ដផនែសាែប័ន និងសែេមភាពដែទ្រេង់ទំងឡាយែនុងរែបខណឌ
រាជរដាឋភិបាលម្ៅេិនទន់បានអនុវត្តម្ពញម្លញ និងមានរបសិទ្ធភាពជាអត្ិបរមា

29

២. បញ្ហ្គ្បឈម្
7. ការចូលរួេរបស់សមាជិែគណៈែមាមធិការែនុងការសរេបសរេួល និងជំរុញការ
អនុវត្តែេម វិធីជាត្ិែំដណទ្រេង់រែឋបាលសាធារណៈម្ៅមានែរេិត្
8. នីត្ិ វិធីម្ៅែនុងការម្បើែផតល់ៃ វិកា ម្ៅមានភាពយឺត្យាវដែលជាឧបសគគេួយែនុង
ការជំរុញរបសិទ្ធភាពការងារ
9. គម្រមាងៃវិកាដែលរត្ូវអនុវត្តសែេមភាពការងារ គឺម្ៅមានលែខ ណៈដាច់ម្ដាយ
ដឡែពីោន ដែលម្ធវើឱ្យការដបងដចែធនធានៃវិកាសរមាប់ែំម្ណើរការេិនមានរគប់
រោន់ និងទន់ម្ពលម្វលា
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៣. ទិេសៅការងារជាយុទធសាស្រេតអនុវតតបនត ២០១៦
ល.រ

ណផ្នការការង្វរអាទិភាព

ពពលពវលាអនុ វរត
ត្រី មាស១

ត្រី មាស២

អនរ ទទួ លខុ សត្រូវ

ត្រី មាស៣

ត្រី មាស៤

ត្រសួង សុ

ត្រសួង

ឆាយ ឆត្ាវុធ, ពពត្ជ វ ិជ្ជាគនធី, ត្បារ់ ម៉ូវ, ាន់

ខាភបា
ិ ល

រសរ
ិ មម

ពបងលាង, ត្បារ់ ត្បានីដ្ឋា

ពផ្េងៗ

ាមការចងអុ លទិ សរបស់គ ែៈរមាមធិ ការណរទត្មង់ រដាបាលស្ថធារែៈ
១
២
៣

ចុុះត្រួរពន
ួ មន្រនរា
តី ជការត្រសួងសុខាភបា
ិ រ
ិ យចំនន
ិ ល នង
ិ
ត្រសួងបរស្ថ
ិ ាន
ពរៀបចំស្ថរាចរណែនំសព
តី ីការផ្តល់រង្វាន់ពលរ
ី ទឹរចិរតដល់
មន្រនពតី ឆនម
ី នង
ិ ការដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរតត្បព័នធត្គប់ត្គងគុែផ្ល
ពរៀបចំត្ពុះរាជត្រឹរយសតព
ី ីពោលការែ៍រួមននការត្គប់ត្គង
មុខង្វរស្ថធារែៈរបស់រដា

៤ ពរៀបចំត្ពុះរាជត្រឹរយសតព
ី ីការផ្តល់ពសវាស្ថធារែៈ

ចុុះត្រួរពន
ិ រ
ិ យពលត្ី រសួង
បរស្ថ
ិ ាន

បញ្ច ប់

អនុវរតស្ថរលបង

ពសចរតត្ី ាង

ពពិ ត្ោុះពោបល់

បញ្ច ប់

ពសចរតីត្ាង

ពិពត្ោុះពោបល់

អនុវរត

ឆាយ ឆត្ាវុធ, ពពត្ជ វ ិជ្ជាគនធី, ត្បារ់ ម៉ូវ, ធន់
បុនពធឿន, ត្បារ់ ត្បានដ្ឋ
ី ា

យរ់ បុនណា, ស ស្ថមុី ឌ,ី គង់ សុភី, ឆត្ាវុធ,
ធន់ បុនពធឿន នង
ិ នយរដ្ឋាន HRM&D

គង់ សុភី, នង លីណា, សយ រាស,ី នយរដ ្
ឋាន ពសវាស្ថធារែៈ
យរ់ បុនណា, ស ស្ថមុី ឌ,ី គង់ សុភី, ឆត្ាវុធ,

៥ ពរៀបចំត្ពុះរាជត្ររ
តី ជការសុវី ិល
ឹ យសតព
ី អ
ី ងគវ ិជ្ជាជីវៈមន្រនរា

ពសចរតីត្ាង

ពិពត្ោុះពោបល់

ត្បារ់ ម៉ូវ, ត្បារ់ ត្បានដ្ឋ
ី ា , ធន់ បុនពធឿន នង
ិ
នយរដ្ឋាន HRM&D

ពរៀបចំការពិពែ៌នមុខរំណែងវ ិជ្ជាជីវៈាមអងគនីមយ
ួ ៗ
៦ របស់មន្រនរា
តី ជការសុវី ិល ពៅត្រសួងស្ថាប័នថ្ននរ់ជ្ជរិ និង
ថ្ននរ់ពត្កាមជ្ជរិ
៧ ការពរៀបចំត្ពុះរាជត្ររ
តី ជការសុវី ិល
ឹ យសតព
ី ត្ី រមសល
ី ធម៌មន្រនរា

ពិពត្ោុះពោបល់ជ្ជមួយ
ត្រសួង ស្ថាប័នារ់ព័នធ
ពសចរតត្ី ាង

ត្គប់ត្រសួងស្ថាប័នមាន ឆាយ ឆត្ាវុធ, ធន់ បុនពធឿន និង
ការពព
ិ ែ៌នមុខរំណែង នយរដ្ឋាន HRM&D
ពិពត្ោុះ
ពោបល់

បញ្ច ប់

ឆាយ ឆត្ាវុធ, ត្បារ់ ម៉ូវ, ត្បារ់ ត្បានដ្ឋ
ី ា

31

៣. ទិេសៅការងារជាយុទធសាស្រេតអនុវតតបនត ២០១៦
ល.រ

ណផ្នការការង្វរអាទិភាព

ពពលពវលាអនុ វរត
ត្រី មាស១

ត្រី មាស២

ត្រី មាស៣

អនរ ទទួ លខុ សត្រូវ

ត្រី មាស៤

ពផ្េងៗ

អគគនយ រដ្ឋានពោលនពោបាយ មុ ខង្វរស្ថធារែៈ
៨

៩

ចុុះត្រួរពន
ិ រ
ិ យនង
ិ ផ្តល់អនុស្ថសន៍ណរលមអពលកា
ី រផ្តល់ពសវា
អាទិភាពរបស់ត្រសួង ស្ថាប័ន (៨៧ពសវា/ឆាន)ំ

១២
១៣

វ ិល នង
ិ មន្រនតជ្ជ
ី ប់រច
ិ ចសនា
រមមវ ិធីបែុ ត ុះបណា
ត លមន្រនតរ
ី ត្មិរជ្ជន់ខពស់ រត្មិរមធយម
និងមន្រនតត្ី របខែឌថមី

ពរៀបចំបពងកីរត្ចរទ្វារពអឡរ
ិ ត្រូនច
ិ ផ្តល់ ព័រ៌មានពសវាស្ថ
ធារែៈ (Public Service Gateway)

១៤ ពរៀបចំបពងកីរមជឈមែឌលទ៉ូរស័ពទបនទន់ (Call Centre)
១៥

វគគទី១

ង្វរស្ថធារែៈ (៥វគគ/ឆាន)ំ

ការពរៀបចំអនុត្ររ
ឹ យសតព
ី កា
ី រត្គប់ត្គងវរតមានមន្រនតរា
ី ជការសុី

ពរៀបចំដ្ឋរ់ឲ្យដពំ ែីរការយនតការត្ចរពចញច៉ូលណរមួយពៅ
ត្រសួងមុខង្វរស្ថធារែៈ

សយ រាសី នយរដ្ឋានពសវាស្ថធារែៈ នង
ិ
នយរដ្ឋានត្រួរពិនិរយ និងវាយរនមៃ

គង់ សុភី, ឆាយ ឆត្ាវុធ, ត្បារ់ ត្បានីដ្ឋា, ធន់

រមមវ ិធីណចររ ំណលចំពែុះដឹងសត្មាប់មន្រនតរា
ី ជការត្រសួងមុខ

១០ ការពរៀបចំពសចរតណី ែនំសព
តី ត្ី បព័នធពាររែ៍ថវ ិកា
១១

ចុុះត្រួរពន
ិ រ
ិ យត្រសួងស្ថាប័នណដលបានផ្តលព់ សវាអាទិភាព

វគគទី២

វគគទី៣

បុនពធឿន នយរដ្ឋានHRM&D, នង
ិ ស្ថលា
ភ៉ូមន
ិ ទរដាបាល

ពសចរតត្ី ាង

ពពិ ត្ោុះពោបល់

បញ្ច ប់

បញ្ច ប់

ដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរត

ពពិ ត្ោុះពោបល់

អនុវរត

ពិពត្ោុះពោបល់

អនុវរត

ពពិ ត្ោុះពោបល់

អនុវរត

ពិពត្ោុះពោល់

អនុវរត

ឆាយ ឆត្ាវុធ, ត្បារ់ ម៉ូវ, ាន់ ពបងលាង និង
នយរដ្ឋាន លាភការនិងសមិទធិរមម
យរ់ បុនណា, ស ស្ថមុី ឌ,ី ឆាយ ឆត្ាវុធ,
ត្បារ់ ម៉ូវ
គង់ សុភី, ធន់ បុនពធឿន នយរដ្ឋានHRM&D
និងស្ថលាភ៉ូ មិនទរដាបាល
នង លណា
, សយ រាសី នង
ី
ិ នយរដ្ឋានពសវា
ស្ថធារែៈ
នង លីណា, សយ រាសី និងនយរដ្ឋានពសវា
ស្ថធារែៈ
គង់ សុភី, សយ រាសី និងសន សុឃន
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៣. ទិេសៅការងារជាយុទធសាស្រេតអនុវតតបនត ២០១៦
N.

Priority Activities

Time frame
Jan

Feb

Mar

Apr

Responsible Person

Others

Agree with GIZ in principle

1

2

3

4

Development of the SNA Particular Statute

Finalization of a performance management guide

Development and Introduction of an M&E System for
NPAR Program

HR Unit Study (at national level)

5

HR Unit Study (at sub national level)

6

Scoping Study on Pre-Entry exams

Consulation
Finalizing and Development of
on developed Dissemination
tools/guidelines
approval
guidelines

OL Ro, SOR Samidy

Approval by
Capacity
PAR
Development/
committee
Training
meeting

THUN Bunthoeun

Consultation

Finalizing

Approval by
Consultations
MCS
with Ministries management/
CPAR

Prak Pranitha

Approval by
Presentation
MCS
(to whom?)
management

NEANG Lyna, LORN Kimheng

forming a agreement on
Writing
working group methodology, Collecting
report,
for the study
capacity
information,
finalizing, and
at sub
develop to and analyzing
approval
national
working group

NEANG Lyna, LORN Kimheng

Finalizing

study Trip to
Aserbaidschan

HE Kong Sophy
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៣. ទិេសៅការងារជាយុទធសាស្រេតអនុវតតបនត ២០១៦
N.

Priority Activities

Time frame
Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Responsible Person

Others

Proposed JMIs (2016-2017)

1

2

Develop Guideline on performance management
Develop legal framework for public service delivery
(Royal Degree)
Develop and Implementing the training program

3

(Senior Official, Middle official and new recruited
staff)

Finalize PMS Guideline

Draft royal degree

Finalizing
training
documents

Pilot
implementat
ion

Consulation
on
Finalize
developed
royal degree

Implementation

HRM&D Department and M&E Department

Public Service Department

HRM&D Department

Develop and Implementing website and database
4

and network for MCS to support the drag and drop
system and IT's system for recruitment (Entrance

Consultation

Implementation

HRM&D Department and HRMIS Department

Examination)
5

6

Building interfacing/sharing system HRMIS for
selecting key ministries ( MoH, MoEYS)
Research and Development on Salary / Allowance

Consultation

HRM&D Department and HRMIS Department

Consultation

Remuneration and Performance Department
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ស ូមអរគុណ!

