
លទ្ធផលការងារ  
បញ្ហា ប្បឈមនិងទ្ិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 

ប្រសងួមុខងារសាធារណៈ 
អគ្គនាយរដ្ឋឋ នរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ



មាត្ិកា 
១. ដសចរតដីផតើម 
២. លទ្ធផលការងារ 
៣. បញ្ហា ប្បឈម 
៤. ទ្សិដៅបនត 



១. ដសចរដីដផដើម 

• អគ្គនាយកដ្ឋា នរដាបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុមានភារកិច្ច
ដឹកនាាំ រគ្បរ់គ្ង និងសរមបសរមួលកិច្ចការរដាបាល 
បុគ្គលិក ហរិញ្ញវត្ថុ ររពយសមបត្តិរដា និងផផនការ។  

• កនុងរយៈពពល២ឆ្ន ាំកនលះននការអនុវត្តការងាររបស់
ខ្លួន អគ្គនាយកដ្ឋា នរដាបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុសពរមច្
បានលរធផលដូច្ខាងពរកាម៖ 



២. លទ្ធផលការងារ 
 ២.១. ការរគ្បរ់គ្ងធនធានមនុសស 

• រកសួងមុខ្ងារសាធារណៈមានមន្តនតរីាជការសរុប
ច្ាំនួន ៨១៥នាក់(ន្តសតី២១៤នាក់)  

– ថ្នន ក់ជាត្ិច្ាំនួន ៤៩៣នាក់(ន្តសតី ១១៨នាក់) 
– ថ្នន ក់ពរកាមជាត្ិច្ាំនួន ៣២២នាក់(ន្តសតី ៩៦

នាក់) 
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មន្តនតីរាជការសុវីិលថ្នន រ់ជាត្ិមានមុខត្ាំណណងចាប់ពីអនុប្បធានការយិាលយ័រហូត្ដ្លថ់្នន រ់អគ្គនាយរ និងថ្នន រ់
ប្បហារ់ប្បណហល គ្ិត្ប្ត្ឹមណខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 







២.២. ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស 
• ការបណតុ ះបណ្តត ល និងសិកាា សាលាកនុងរបពរស ច្ាំនួន  

១៦៦៨នាក់ 
• រសសនកិច្ចសិកាពៅបរពរសនិងកិច្ចរបជុាំអនតរជាត្ិច្ាំនួន  

២១៧នាក់ កនុងពនាះរមួមាន៖ របពរស ច្ិន   ជប៉ុន នៃ  
ម៉ាពឡសុី ពវៀត្ណ្តម អាហានបហសង់  និងសឹងហបុរ ី

• ការផច្ករ ាំផលកបរពិពសាធន៍នផទកនុង ៣វគ្គ មានសិកាា កាម 
១៦៥នាក់  



២.៣. ការអភវិឌ្ឍសាថ បន័ 
 ក. អងគភាពថ្នន កជ់ាត្ ិ
• រពះរាជរកមពលខ្ នស/រកម/១២១៣/០១៦ ចុ្ះនៃៃរី០៩ ផខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ផដលរបកាសឱ្យពរបីច្ាបស់តីពីការបពងកីត្រកសួងមុខ្ងារសាធារណៈ 
• អនុរកឹត្យសតីពីការពរៀបច្ាំនិងការរបរពឹត្តពៅរបសរ់កសួងមុខ្ងារសាធារណៈ 
• របកាសពលខ្៣១១៨ មស.របក ចុ្ះនៃៃរី០៨ ផខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការ

ពរៀបច្ាំនិងការរបរពឹត្តពៅននការយិាលយ័ច្ាំណុះឱ្យនាយក ដ្ឋា ន និងអងគភាព
នានាននអគ្គនាយកដ្ឋា ន និងអគ្គគ ធិការដ្ឋា នននរកសួងមុខ្ងារសាធារណៈ 

• កាំពុងពរៀបច្ាំនិងដ្ឋកឱ់្យដាំពណីការរបពន័ធរដាបាលពអឡចិ្រតូ្និច្។ 



២.៣. ការអភវិឌ្ឍសាថ បន័ (ត្)  
 ខ្. អងគភាពថ្នន កព់រកាមជាត្ ិ

• របកាសពលខ្ ១៩៧៩ មស.នក ចុ្ះនៃៃរី១៩ ផខ្មិៃុនា    
ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការពរៀបច្ាំនិងការរបរពឹត្តពៅននមនទីរមុខ្ងារ 
សាធារណៈរាជធានី ពខ្ត្ត 

• មនទីរមុខ្ងារសាធារណៈរាជធានី ពខ្ត្ត 
– ការយិាល័យរដាបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ 
– ការយិាល័យរកបខ្ណឌ និងបណតុ ះបណ្តត ល 
– ការយិាល័យរតួ្ត្ពិនិត្យរដាបាលនិងពបៀវត្ស 



២.៤. ការរគ្ប់រគ្ងររពយសមបត្តរិដា 
• បានពរៀបច្ាំត្បណ្តត ញ Network និងបណ្តត ញ Server ៃមី 
• សាងសង់អគ្គររីសតីការរកសួងច្ាំនួន ០១ខ្នងមានកាំពស់០៦ជាន់ 
• សាងសង់អគ្គរមនទីរមុខ្ងារសាធារណៈពខ្ត្តច្ាំនួន០៣៖ ពខ្ត្តរត្នគ្ិរ ីពខ្ត្ត

សាវ យពរៀង និងពខ្ត្តកាំពង់ចាម 
• ជួសជុលអគ្គរមនទីរច្ាំនួន០៨  (ពខ្ត្តរកពច្ះ ពខ្ត្តសទឹងផរត្ង ពខ្ត្តកាំពង់ធាំ ពខ្ត្ត

ពោធិ៍សាត្់ ពខ្ត្តពកាះកុង ពខ្ត្តនប៉លិន ពខ្ត្តកាំពង់សពឺ និងពខ្ត្តតាផកវ) 
• បានរិញដីនិងអគ្គរសរមាប់មនទីរមុខ្ងារសាធារណៈពខ្ត្តនរពផវង 
• បានសាងសង់អគ្គររបជុាំមួយខ្នងមាន០២បនទប់ 
• បានពរៀបច្ាំចុ្ះបញ្ជ ីសារពពីភ័ណឌ ររពយសមបត្តិរដា ទាំងដីនិងសមាា របរកិាា សពរមច្

បាន១០០% និងបានពរៀបច្ាំពធវីបច្ចុបបននភាពររពយសមបត្តិរដា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
រចួ្រាល់ជាសាថ ពរ។ 

 



២.៥. ការផកលមអការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
• បានជាំរញុការអនុវត្តពគ្គលនពយាបាយ សតីពីវមិជឈការហរិញ្ញវត្ថុរយៈ

ពពលមធយម និងរយៈពពលផវងពៅ អងគភាពនានាច្ាំណុះរកសួងមុខ្ងារ
សាធារណៈ 

• បានបពងកីត្រកុមការងារ ផកររមង់ ការ រគ្ប់ រគ្ង  ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈនន
រកសួងមុខ្ងារសាធារណៈ 

• បានពរៀបច្ាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តផផនការសកមមភាពរមួដាំណ្តក់ កាលរី៣
របស់រកសួងមុខ្ងារសាធារណៈ (MAP3) ២០១៦-២០១៨ 

• បានផសពវផាយ និងបណតុ ះបណ្តត លផផនការយុរធសាន្តសតៃវកិា ៃវកិា
កមមវធីិ និងអងគភាពៃវកិា។ 



៣. បញ្ហា ប្បឈម  

 រកសួងមុខ្ងារសាធារណៈពរីបបពងកីត្ៃមី  កនុងការអនុវត្តការងារពៅ
ជួបរបរះបញ្ញហ របឈមមួយច្ាំនួន ដូច្ជា៖ 

• ធនធានមនុសសមានជាំនាញច្ាំរះុ(ជាំនាញរាំនាក់រាំនងការងាររបស់
មន្តនតីមួយច្ាំនួន ពៅថ្នន ក់ពរកាមជាតិ្ ពៅមានករមិត្) 

• បរសិាថ នការងារមិនទន់សមរសប (ពហដ្ឋា រច្នាសមព័នធរបូវន័តពៅ
មិនទន់រគ្ប់តាមត្រមូវការ)។ 



៤. ទ្ិសដៅការងារបនត  

• ជាំរញុការពរបីរបាស់បពច្ចកវរិាព័ត៌្មានវរិាដល់ មនទីរ អងគភាពច្ាំណុះ 
រកសួងមុខ្ងារសាធារណៈ 

• ពរងឹងការគ្គាំររ និងសរមបសរមួលកិច្ចការរូពៅ  
• បនតពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងពហដ្ឋា រច្នាសមព័នធរបូវន័ត និងររពយសមបត្តិរដា 
• ពធវីរាំពនីបកមមរបព័នធរគ្ប់រគ្ងរិននន័យមន្តនតីរាជការសីុវលិ និងមន្តនតីជាប់

កិច្ចសនាននរកសួងមុខ្ងារសាធារណៈ  
• ពរៀបច្ាំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តអងគភាពៃវកិា និងៃវកិាកមមវធីិឆ្ន ាំ២០១៧។ 



 
 

សមូអរគ្ុណចាំដ ោះការយរចិត្តទ្ុរដ្ឋរ់! 


