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១. សស្ចកតីសផតើម 
ក្មមវធិីជារកិ្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ បានអនុវរថចាប់តាងំពីឆ្ប  ំ២០១៥   លួ 

បានល នផលជាវជិជមានគួរឱ្យក្រ់េមាា ល់សធែបសៅនឹងកផនការេក្មមភាពកដលបានដាក់្សចញ។ សៅក្បុងក្មមវធិីជារិ 
បានក្ណំរ់កផនការេក្មមភាពេរមាប់អនុវរថជាជំហាន ក្បុងសន្ទោះសតថ រសលី៖ ការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ 
ការរគប់រគងនិងការអភិវឌ្ណធនធានមនុេស នងិការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស។  
 សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦ សលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈររូវអនុវរថតាមរនួ្ទ ី
ភារក្ិចចនិងកផនការេក្មមភាពកដលបានក្ណំរ់សៅក្បុងក្មមវធិីជារិ និងររូវសធវីការតាមដានររួរពនិិរយជារបចា ំ សដីមផី
ពិនិរយសលលី នផលការងារជាដំណាក់្កាលៗ ថាសរីេសរមចបានក្រមរិណា។  នធឹមនឹងសនោះ កផនការេក្មមភាព
កដលររូវអនុវរថ រមួមាន៖ (១)ការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ (២)ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ណធនធាន
មនុេស (៣)ការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស (៤)ការតាមដានររួរពិនរិយនិងវាយរម្មល នងិ (៥)ការផារភាជ ប់ការងារកក្
 រមង់កដលមានលក្ខណៈអនថរវេ់ិយ។ 
 ក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦ វឌ្ណនភាពម្នការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 
េសរមចបានល នផលមយួចំននួដូចមានបងាា ញជូនក្បុងតារាងវឌ្ណនភាពការងារដូចខាងសរកាម។ សដមីផឱី្យមានភាព 
ងាយរេួលក្បុងការតាមដានររួរពិនរិយសមីលសៅសលីវឌ្ណនភាពការងារ គរឺរមូវឱ្យមានការក្ណំរ់ជាេញ្ហដ េមាា ល់ 
ថាសរីេក្មមភាពណាមួយេសរមចបានសពញសលញ េសរមចបានសដាយកផបក្ នងិេក្មមភាពកដលមិនបានអនុវរថ។ 
េញ្ហដ េមាា ល់សនោះនឹងបងាា ញដូចខាងសរកាម៖ 

ការក្ំណរ់អរទន់យ េញ្ហដ េមាា ល់ 
េក្មមភាពកដលេសរមចបានសពញសលញ √ 
េក្មមភាពកដលេសរមចបានសដាយកផបក្ Ø 
េក្មមភាពកដលមិនទាន់បានអនុវរថ X 

 

២ .វឌ្ឍនភាពការងារ  
ការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦ សដាយសតថ រសៅ 

សលីការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ ការរគប់រគងនងិអភិវឌ្ណធនធានមនុេស និងការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស 
មានវឌ្ណនភាពការងារជាវជិជមានមួយចនំួនគួរឱ្យក្រ់េមាា ល់ ក្បុងសន្ទោះមានដូចជា៖ 

 

ស្កមមភាពការងារ 
ចាំនួន 
ស្កមមភាព 

វឌ្ឍនភាពការងារ 
េក្មមភាពកដល
េសរមចបាន 
សពញសលញ 

េក្មមភាពកដល
េសរមចបាន 
សដាយកផបក្ 

េក្មមភាពកដល
មិនទានប់ាន អនុ
វរថ 

ការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ ១៣ ១ ១២ ០ 
ការរគប់រគងនងិអភវិឌ្ណធនធានមនុេស ១៦ ០ ១៤ ២ 
ការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស ៦ ៤ ២ ០ 

េរុប ៣៥ ៥ ២៨ ២ 
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 ២.១. ការណកលមអគណុភាពសស្វាសាធារណៈ 
សៅក្បុងការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈកដលបានក្ណំរ់កផនការេក្មមភាពសៅក្បុងក្មមវធិីជារិក្ំកណ 

 រមង់រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ បានដាក់្សចញចសងាោ មេក្មមភាពចំននួ ០៧ សដាយកែក្ចសងាោ មេក្មម 
ភាព ៤ី បានអនុវរថរចួរាល់សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៥ រចួមក្ស យី។ សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦សនោះ ចសងាោ មេក្មមភាពកដលររូវ 
អនុវរថ គមឺានចនំួន 0៦ ចសងាោ មេក្មមភាព ក្បុងសន្ទោះមានកផនការេក្មមភាពលមអរិចនំនួ ១៣ ដូចជា៖ 

ចសងាោ មស្កមមភាព 
ចាំនួន 

ស្កមមភាព 

វឌ្ឍនភាពការងារ 
េក្មមភាពកដល 
េសរមចបានសពញ
សលញ 

េក្មមភាពកដល 
េសរមចបាន 
សដាយកផបក្ 

េក្មមភាពកដល
មិនទានប់ាន 
អនុវរថ 

ចសងាោ មេក្មមភាព ី១ ៣ 0 ៣ ០ 
ចសងាោ មេក្មមភាព ី២ ១ ០ ១ ០ 
ចសងាោ មេក្មមភាព ី៣ ២ 0 ២ 0 
ចសងាោ មេក្មមភាព ី៤ បានបញ្ច ប់សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៥ រចួរាល់ស ីយ 
ចសងាោ មេក្មមភាព ី៥ ២ 0 ២ 0 
ចសងាោ មេក្មមភាព ី៦ ២ 0 ២ 0 
ចសងាោ មេក្មមភាព ៧ី ៣ ១ ២ 0 

េរុប ១៣ ១ ១២ ០ 
 

 

រូបភាព៖ពិធីរបកាេដាក់្ឲ្យដំសណីរការនិងផសពវផាយជាផលូវការក្មមវធិីផថល់ព់រ៌មានសេវាសាធារណៈតាមរយៈ ូរេ់ពធសាម រ វូនម្ងៃ
 ី១៣ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅសាលាភូមិនធរដឌបាល 
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ការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ មានេក្មមភាពកដលររូវអនុវរថចនំួន១៣ កដលក្បុងសន្ទោះេក្មមភាព

កដលេសរមចបានសពញសលញមានចំនួន០១ និងេក្មមភាពកដលេសរមចបានសដាយកផបក្មានចំនួន១២។ 
ក្/.េក្មមភាពកដលេសរមចបានសពញសលញ គកឺារសរែបចំបសងោីរមូលដាឌ ន និបន់យជារិរគប់រគងមន្រនថីរាជការ 
មន្រនថីជាប់ក្ចិចេនា និងមន្រនថសីាធារណៈ  លួរបាក់្សបែវរស និងរបាក់្ឧបរទមភពីងវកិាជារ។ិ 

ខ/.េក្មមភាពកដលេសរមចបានសដាយកផបក្ រមួមាន៖  
(១) កាសរែបចំបសងោីរនិងដាក់្ឲ្យអនុវរថរបព់ននររួរពិនរិយ និងវាយរម្មលរបេ់រក្េួងអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា  
(២) ការសរែបចំបសងោីរនិងដាក់្ឲ្យអនុវរថរបព់ននររួរពិនិរយនិងវាយរម្មលរបេ់រក្េួងេុខាភិបាល  
(៣) ការសរែបចំបសងោីរនិងដាក់្ឲ្យអនុវរថរបព់ននររួរពនិិរយ នងិវាយរម្មលរបេ់រក្េួងមុខងារសាធារណៈ 

រក្េួងសេដឌក្ិចច និង រិញ្ដវរទុ រក្េួងមហាម្ផធ រក្េងួសាធារណការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន រក្េួងសរែបចំ
កដនដីនគរូបនីយក្មមនងិេណំង់ រក្េងួេងាមក្ិចច អរីរយុវជន និងយុវនីរេិមផទា រក្េងួ
ឧេា ក្មមនិងេិបផក្មម រក្េួងពាណិជជក្មម រក្េួងក្េិក្មម រុកាខ របមាញ់និងសនសា  រក្េួង
យុរថិធម៌  

(៤) ការសធវីបចចុបផនបក្មមក្រមងសេវាសាធារណៈ  
(៥) ការសធវីការេិក្ានងិចងរក្ងលំ ូរការងារម្នសេវាសាធារណៈេំខាន់កដលពាក់្ព់នននងឹការផថល់អាជាញ

បណតសាងេង់ ការចុោះបញ្ជ ីយានយនថ ការផថល់បណតសបកី្បរ ការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ការចុោះបញ្ជ ីដីធល ី
ការផថល់េបុំររអរតានុកូ្លដាឌ ន អរថេញ្ហដ ណបណត នងិលខិិរឆលងកដន  

(៦) ការសធវីការតាមដានររួរពិនិរយវឌ្ណនភាពម្នការកក្លមអសេវាសាធារណៈ  
(៧) ការសរែបចំបសងោីរមជឈមណឍ ល ូរេ់ពធ (Call Centre)  
(៨) ការតាមដានររួរពនិិរយការអនុវរថយនថការ ីភាប ក់្ងាររបរិបរថិការពិសេេ រគឹោះសាទ នសាធារណៈ 

េ រាេសាធារណៈ នងិរចក្សចញចូលករមួយ  
(៩) ការសរែបចំដាក់្ឲ្យដំសណីរការនូវយនថការផថល់ព់រ៌មានររែប់និងបណថឹ ងរវា៉ា របេ់អបក្សរបីរបាេ់សេវាសៅ

តាមរក្េួង សាទ ប់ន និងរដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារ ិ
(១០)ការសរែបចំបសងោីរមជឈមណឍ លជារិ  ួលព់រ៌មានររែប់ និងបណថឹ ងរវា៉ា របេ់អបក្សរបីរបាេ់សេវា  
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(១១) ការសរែបចំរចក្ទាវ រសអែចិររូនិចផថល់ព់រ៌មាន (Public Service Gateway)  
(១២)ការសរែបចំនិងដាក់្ឲ្យអនុវរថការផថល់សេវាសាធារណៈតាមរបព់ននព់រ៌មានវ ិាសដាយមានការផារភាជ ប់

ាប ជារបព់ននក្បុងរដឌបាលសាធារណៈ។  
ខាងសរកាមសនោះ គឺជាតារាងវឌ្ណនភាពការងារសធែបសៅនឹងកផនការេក្មមភាពកដលបានដាក់្សចញ៖ 

ចសងាោ មេក្មមភាព១.១៖ សរែបចំបសងោរី និង 
ដាក្ឱ់្យអនុវរថរបព់ននររួរពិនិរយនិងវាយ 
រម្មលគុណភាពនិងរបេ ិនភាពម្នការផថល ់
សេវាសាធារណៈ 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

១.១.១ ការសរែបចំបសងោីរនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថ
របព់ននររួរពិនិរយ និងវាយរម្មលរបេ់
រក្េួង អប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា 

- សលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់
រដឌបាលសាធារណៈ និងរកុ្មការងារម្នរក្េួង 
មុខងារសាធារណៈបាននិងក្ំពុងសរែបចំេិក្ា 
រសាវរជាវ របមូលឯក្សារធារុចូលមួយចំនួន
ពាក់្ព់ននសៅនឹងការសរែបចរំបព់ននតាមដានររួរ
ពិនិរយ និងវាយរម្មលសដាយសៅក្បុងសន្ទោះបាន
េិក្ានិងរបមូលឯក្សារពីរក្េួងស េចរណ៍ 
រក្េួងមហាម្ផធការយិាលយ់រចក្សចញចូលករ
មួយ រក្េួងេុខាភិបាល រក្េងួអប់រ ំយុវជន 
និងកី្ឡា និងរបស េឥណឍូ សនេុី សដាយក្បុង
សន្ទោះពិនិរយសមីលសលីេូចន្ទក្រេំខាន់ៗមួយ
ចំនួនកដលបានអនុវរថ។ 

 

 
Ø  

១.១.២ ការសរែបចំបសងោីរនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថ 
របព់ននររួរពិនិរយ និងវាយរម្មលរបេ់
រក្េួងេុខាភិបាល  

 
Ø  

១.១.៣ ការសរែបចំបសងោីរនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថ 
របព់ននររួរពិនិរយ និងវាយរម្មលរបេ់
រក្េួងមុខងារសាធារណៈ រក្េួងសេដឌ
កិ្ចចនិង រិញ្ដវរទុ រក្េួងមហាម្ផធ រក្េួង
សាធារណការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន រក្េួងសរែប
ចំកដនដីនគរូបនីយក្មម និងេំណង់ 
រក្េួងេងាមកិ្ចច អរីរយុវជន និងយុវ
នីរិេមផទា រក្េួងឧេា ក្មម និង
េិបផក្មម រក្េួងពាណិជជក្មម រក្េួង
ក្េិក្មម រកុាខ របមាញ់ និងសនសា  
រក្េួងយុរថិធម៌ 

 

Ø  

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. បនថសរែបចំបញ្ច ប់ការបសងោីរនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថរបព់ននររួរពិនិរយនិងវាយរម្មលគុណភាព និងរបេិ នភាពម្នការ  
ផថល់សេវាសាធារណៈ របេ់រក្េួងសាធារណការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន រក្េងួមហាម្ផធ(រចក្សចញចូលករមួយ) និង 
រក្េួងយុរថិធម៌ រក្េងួសរែបចំកដនដី នគរបូនីយក្មមនិងេណំង់ រក្េួងអប់រយុំវជន និងកី្ឡា និងរក្េងួ   
េុខាភិបាល 

២. សរែបចំប ដាឌ នគរិយុរថេថពីីការវាយរម្មលគុណផលរបេអ់ងាភាពផថលស់េវាសាធារណៈ 
 

  



លេខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្រងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ  ទំពរ័ 5 

ចសងាោ មេក្មមភាព១.២៖ សធវបីចចុបផនបក្មម 
ក្រមងពរ់ម៌ានសេវាសាធារណៈ រពមទាងំ 
ជំរញុការបណថុ ោះបណាថ ល និងផសពវផាយ 
អំពីសេវាសាធារណៈជាពិសេេតាមរបព់នន 
សអែចិររូនិច 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

១.២.១.សធវីបចចុ បផនបក្មមក្រមងសេវា
សាធារណៈ  
 

- សលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់ 
រដឌបាលសាធារណៈ បានអនុវរថការងារក្បុងការ
សធវីបចចុបផនបក្មមក្រមងព់រ៌មានសេវាសាធារណៈ  
ជាល នផលមានរក្េួងសាទ ប់នអងាភាពផថល់ 
សេវាចនំួន ២៦ បានសផញីក្រមងព់រ៌មានសេវា
សាធារណៈកដលបាននិងកំ្ពុងសធវីបចចុបផនបក្មម
មក្សលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់
រដឌបាលសាធារណៈ។ ឯក្សារកដលបានសធវី 
េុរកឹ្រយភាពរចួរាល់រកុ្មការងារបានដាក់្បញ្ជូ ន
ក្បុងសគ  ំព់ររបេ់រក្េួងមុខងារសាធារណៈ។ 

 

Ø  

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. បនថសធវីបចចុបផនបក្មម និងបញ្ច ប់ក្រមងព់រ៌មានសេវាសាធារណៈ របេរ់ក្េួងមួយចំនួនកដលសៅសេេេល ់

ចសងាោ មេក្មមភាព១.៣៖ កក្លមអនីរិវធីិ 
និងយនថការក្បុងការផថលស់េវាសាធារណៈ 
េខំាន់ៗកដលពាក់្ព់ននតធ លនឹ់ងជីវភាពរេ់
សៅរបេរ់បជាពលរដឌ 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

១.៣. ១ សធវីការេិក្ានិងចងរក្ងល ូំរ
ការងារម្នសេវាសាធារណៈេខំាន់កដល
ពាក់្ព់នននឹងការផថល់អាជាញ បណតសាងេង់ 
ការចុោះបញ្ជ ីយានយនថ ការផថល់បណតសបីក្
បរ ការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ការចុោះបញ្ជ ីដី
ធលី ការផថលេ់ំបុររអរតានុកូ្លដាឌ ន អរថ
េញ្ហដ ណបណត និងលិខិរឆលងកដន 

- បានចុោះររួរពិនិរយនិងផឋល់អនុសាេន៍កក្លមអ 
សលីសេវាអា ិភាពរបេ់រក្េួង សាទ ប់ន ចនំួន
០៣ សដាយក្ំណរេូ់ចន្ទក្រចំនួន ០៩ រមួ
មាន៖ េូចន្ទក្រ ី១. ប ដាឌ នគរិយុរថ  ី២. 
ការផសពវផាយព់រ៌មាន  ី៣.  ីតាងំនិងស ដាឌ
រចន្ទេមព់ននអងាភាពផថលស់េវា  ី៤. ឥរយិាបង
របេ់អបក្ផថល់សេវា  ី៥. លក្ខខណឍ ក្បុងការ
  ួលយក្សេវា  ី៦. នីរិវធីិម្នការផថល់សេវា 
 ី៧. រយៈសពលម្នការផថលស់េវា  ី៨. រម្មលម្ន
ការផថល់សេវា  ី៩. យនថការម្នការផថល់ព់រ៌មាន
ររែប់និងបណថឹ ងរវា៉ា ។ 

- (១) បានពិនិរយនិងផថល់អនុសាេន៍សលកីារ 
ផថលស់េវាសៅការយិាលយ់រចក្សចញចូលករមួយ 
របេ់រក្េួងសរែបចំកដនដី នគរបូនីយក្មម និង
េំណង់ និងមនធីរសរែបចំកដនដី នគរបូនី-
យក្មម និងេំណង់ សខរថរក្សចោះ សេែមរាប និង

 
 
 
 
Ø 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

១.៣.២ សធវកីារតាមដានររួរពិនិរយវឌ្ណន 
ភាពម្នការកក្លមអសេវាសាធារណៈ 

 

 
 
 
Ø 
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សខរថក្ំពរ សដាយសតថ រសលីសេវាេុរសិយាដី និង
សេវាេំណង់  

- (២) បានផថល់អនុសាេន៍កក្លមអសលីសេវា 
រក្េួងយុរថិធម៌ ពាក់្ព់ននសេវាផថល់រពឹរិថបររ
សថាោ លសទាេ  

- (៣) បានផថល់អនុសាេន៍កក្លមអសលីសេវា 
រក្េួងពាណិជជក្មមសខរថបារ់ដំបង 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. បនថចុោះររួរពិនិរយ និងកក្លមអនីរិវធីិនិងយនថការក្បុងការផថល់សេវាសាធារណៈសេវាអា ិភាពរបេ់រក្េួង
ការបរស េនិងេ របរិបរថកិារអនថរជារិ េុខាភិបាល ករ ៉ានិងថាមពល ឧេា ក្មមនិងេិបផក្មម 

ចសងាោ មេក្មមភាព១.៥៖ កក្លមអនីរិវធីិ 
និងយនថការក្បុងការផថលស់េវាសាធារណៈ 
កដលអនុវរថសដាយសាទ ប់នមានេមរទកិ្ចច ឬ 
សាទ ប់ន  ួលេមរទកិ្ចច តាមរយៈយនថការ
សផសងៗដូចជា  ីភាប ក់្ងាររបរិបរថកិារ
ពិសេេ រចក្សចញចូលករមួយ រគឹោះសាទ ន
សាធារណៈ េ រាេសាធារណៈ 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

១.៥.១ សរែបចំបសងោីរមជឈមណឍ ល ូរេ់ពធ 
(Call Centre) 

 
 
 
 

- បានេិក្ាពី េសនទានម្នការដាក់្ឱ្យអនុវរថ 
នូវមជឈមណឍ ល ូរេ់ពធព់រ៌មានសេវាសាធារណៈ
(Call Centre) ពីបណាថ របស េក្បុងរំបន់ ក្បុង
សន្ទោះរមួមាន៖ របស េឥណឍូ សនេុី និងរបស េ
ម្ងែង់ 

 

 
Ø 
 

 
 
 
 

១.៥.២ តាមដានររួរពិនិរយការអនុវរថយនថ
ការ ីភាប ក់្ងាររបរិបរថកិារពិសេេ រគឹោះសាទ ន
សាធារណៈ េ រាេសាធារណៈ និង
រចក្សចញចូលករមួយ 
 

- បានចុោះេិក្ាររួរពិនិរយ និងពរងីក្ការអនុវរថ 
យនថការ ីភាប ក់្ងាររបរិបរថិការពិសេេ ចំនួន
០៤ បកនទមស ែរសៅមនធរីសព យបកងអក្ សខរថម្រព
កវង សខរថកំ្ពរ សខរថរក្សចោះ និងសខរថកំ្ពង់ធំ 

- បានសរែបចំតាក្់ករងសេចក្ថីរពាងរបកាេេថីពី
ការដាក្ឱ់្យអនុវរថយនថការរចក្សចញចូលករមួយ
សដីមផដីាក្ឱ់្យអនុវរថសៅរក្េួងមុខងារសាធារណៈ 
សដាយបានរបជំុពិនិរយនិងពិភាក្ាសលសីេចក្ថី
រពាងរបកាេក្រមិរម្ផធក្បុងរក្េងួចំនួន០៤ 
សលីក្ និងកំ្ណរ់បញ្ជ ីស ម្ ោះរបសភ សេវា។ 
 នធឹមនឹងសនោះសេចក្ថីរពាងរបកាេសនោះ ក្ប៏ាន
ដាក់្របជំុឆលងក្រមិរថាប ក្ដឹ់ក្ន្ទសំដីមផពិីនិរយនិង
ផថល់សយាបល់សលសីេចក្ថីរពាងេថពីីការផថល់សេវា
សាធារណៈ តាមការយិាល់យរចក្សចញចូល

 

Ø 
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ករមួយរបេ់រក្េួងមុខងារសាធារណៈ 
- បានសរែបចំដាក់្សចញសេចក្ថីរពាងរពោះរាជរកឹ្រយ
េថីពីការផថល់សេវាសាធារណៈ សដាយបានរបជំុ 
ពិភាក្ានិងពិសរាោះសយាបល់ក្រមិរបសចចក្ស េ 
ម្នសលខាធិការដាឌ នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់ 
រដឌបាលសាធារណៈ។ សេចក្ថរីពាងរពោះរាជរកឹ្រយ
សនោះមានសាលសៅកំ្ណរ់ពីសាលការណ៍ និង
នីរិវធីិម្នការផថល់សេវាសាធារណៈ យនថការម្ន
ការផថលស់េវាសាធារណៈ រចន្ទេមព់ននអងាភាព
ផថល់សេវាសាធារណៈ ធនធានរបេ់អងាភាព  
ផថល់សេវាសាធារណៈ េិ និ ការពវកិ្ចច និងការ
ហាមឃារ់ការសរបីរបាេ់បសចចក្វ ិាព់រ៌មានយនថ
ការផថល់ព់រ៌មានររែប់និងបណថឹ ងរវា៉ា  និងការ
អនុវរថការផថល់សេវាសាធារណៈ។ 

- បានកក្េរមួលសេចក្ឋីរពាងរពោះរាជរកឹ្រយសៅ
ជាសេចក្ថីរពាងចាប់េថីពីសេវាសាធារណៈ 

- បានរេង់ ិនបន់យម្នការអនុវរថយនថការផថល់
សេវាសាធារណៈសៅតាមរក្េងួ-សាទ ប់ន៖ 
(១)  ីភាប ក់្ងាររបរិបរថកិារពិសេេ រមួមាន៖ 
រក្េួងេុខាភិបាល និងរក្េងួការងារ និង  
បណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ (២) រចក្សចញចូល
ករមយួ សៅថាប ក់្សរកាមជារិ (រកុ្ង រេកុ្ 
ខណឍ ) ចំនួន ៤៦ និងថាប ក់្ជារិរមួមាន៖ រក្ុម
របឹក្ាអភិវឌ្ណក្មពុជា រក្េួងអប់រ ំ យុវជននិង
កី្ឡា រក្េួងសរែបចំកដនដី នគរូបនីយក្មមនិង
េំណង់ រក្េួងវបផធម៌និងវចិិររេិលផៈ រក្េួង
បរសិាទ ន រក្េួងធនធាន ឹក្និងឧរុនិយម 
រក្េួងឧេា ក្មមនិងេិបផក្មម រក្េួង
យុរថិធម៌ រក្េួងព់រ៌មាន រក្េួងការងារ និង 
បណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ រក្េួងករ ៉ានិងថាមពល 
រក្េួងេុខាភិបាល រក្េួងពាណិជជក្មម រដឌ
សលខាធិការដាឌ នអាកាេចរេុីវលិ និងអជាញ ធរ
អបសរា (៣) រគឹោះសាទ នសាធារណៈរដឌបាល រមួ
មាន៖ រក្េួងអប់រយុំវជន និងកី្ឡា រក្េួង
េុខាភិបាល រក្េួងការងារនិងបណថុ ោះបណាថ ល
វជិាជ ជីវៈ រក្េួងវបផធម៌និងវចិិររេិលផៈ រក្េួង
េងាមកិ្ចច អរីរយុ នជន និងយុវនីរិេមផទា 
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រក្េួងស េចរណ៍ និង ីេថកីារគណៈរដឌមន្រនថី 
(៤) េ រាេសាធារណៈ រមួមាន៖រក្េួង
សាធារណៈការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន រក្េួងអប់រ ំ យុ
វជន និងកី្ឡា រក្េួងឧេា ក្មមនិងេិបផ
ក្មម រក្េួងករ ៉ានិងថាមពល និងរក្េួងការងារ 
និងបណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ។ 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. សរែបចំបសងោរីមជឈមណឍ ល ូរេ់ពធព់រ៌មានសេវាសាធារណៈ (Call Centre) 

២. បនថចុោះររួរពិនិរយការអនុវរថយនថការ ីភាប ក់្ងាររបរិបរថិការពិសេេសៅតាមបណាថ រាជធានី សខរថ 

៣. សរែបចំសេចក្ឋីរពាងចាប់សេវាសាធារណៈ 
 
 

ចសងាោ មេក្មមភាព១.៦៖ សរែបចដំាក្ឱ់្យ 
ដំសណីរការនូវយនថការផថលព់់រ៌មានររែប់ 
និងបណថឹ ងរវា៉ា របេអ់បក្សរបីរបាេស់េវា 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

១.៦.១ សរែបចំដាក្់ឱ្យដំសណីរការនូវយនថការ 
ផថល់ព់រ៌មានររែប់ និងបណថឹ ងរវា៉ា របេ់អបក្
សរបីរបាេ់សេវាសៅតាមរក្េួង សាទ ប់ន និង
រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារិ 

 

- រក្េួង សាទ ប់នចំនួន ២០ កដលមានយនថការ
ម្ន ការផថល់ព់រ៌មានររែប់និងបណថឹ ងរវា៉ាក្បុង
សន្ទោះ រមួមាន៖ 

- (១) រក្េងួសរែបចំកដនដីនគរបូនីយក្មម និង
េណំង់ មសធាបាយសរបីរបាេរ់មួមាន៖ របអប់
េំបុររ  ូរេព់ធ សគ  ំព់រ បណាថ ញ នំ្ទក់្
 ំនងេងាម 

- (២) រក្េងួវបផធម៌ និងវចិិររេលិផៈ  
មសធាបាយសរបីរបាេ ់រមួមាន៖ អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ 
បណាថ ញ នំ្ទក់្ ំនងេងាម 

- (៣) រក្េងួពាណិជជក្មម មសធាបាយសរបី 
របាេ់ រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល  ូរេព់ធ 
Hotline សគ  ំព់រ បណាថ ញ ំន្ទក្់ ំនងេងាម 

- (៤) រក្េងួសាធារណៈការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន 
មសធាបាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអប់េបុំររ 
អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ Hotline សគ  ំព់រ បណាថ ញ
 ំន្ទក្់ ំនងេងាម 

- (៥) រក្េងួបរសិាទ ន មសធាបាយសរបីរបាេ់ 
រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល  ូរេព់ធ 
Hotline សគ  ំព់រ 

- (៦) រក្េងួធនធាន ឹក្ និងឧរុនិយម   
មសធាបាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអបេ់ំបុររ 

 

Ø 
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អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ Hotline សគ  ំព់រ បណាថ ញ 
 ំន្ទក្់ ំនងេងាម 

- (៧) រកុ្មរបឹក្ាអភិវឌ្ណក្មពុជា មសធាបាយ 
សរបីរបាេ់ រមួមាន៖ អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ សគ  ំព់រ 

- (៨) រក្េងួឧេា ក្មម និងេបិផក្មម    
មសធាបាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអប់េបុំររ 
អីុកម៉ាល  ូរេព់ធ 

- (៩) រក្េងួយុរថធិម៌ មសធាបាយសរបីរបាេ់ 
រមួមាន៖ របអប់េបុំររ អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ           
សគ  ំព់រ បណាថ ញ ំន្ទក្់ ំនងេងាម 

- (១០) អាជាញ ធរអបសរា មសធាបាយសរបីរបាេ់ 
រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល សគ  ំព់រ     
បណាថ ញ ំន្ទក់្ ំនងេងាម 

- (១១) រក្េងួអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
មសធាបាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអប់េបុំររ 
 ូរេ់ពធ Hotline បណាថ ញ ំន្ទក្់ ំនងេងាម 

- (១២) រដឌសលខាធិការដាឌ នអាកាេចរេុវីលិ 
មសធាបាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអប់េបុំររ 
 ូរេ់ពធ សគ  ំព់រ 

- (១៣) រក្េងួពរ់ម៌ាន មសធាបាយសរបីរបាេ់ 
រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ 

- (១៤) រក្េងួេងាមកិ្ចច អរីរយុ នជន និង
យុវនីរិេមផទា មសធាបាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ 
របអប់េំបុររ 

- (១៥) រក្េងួការពារជារិ មសធាបាយសរបី 
របាេ ់ រមួមាន៖ របអបេ់ំបុររ  ូរេ់ពធ មក្
ជួប ំន្ទក្់ ំនងសដាយតធ ល ់

- (១៦) រដាឌ ក្រ ឹក្េវយរ់រកុ្ងភបសំពញ  មសធាបាយ
សរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល 
 ូរេ់ពធ សគ  ំព់រ បណាថ ញ នំ្ទក្់ ំនងេងាម 

- (១៧) រក្េងួការងារ និងបណថុ ោះបណាថ ល   
វជិាជ ជីវៈ មសធាបាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអប់ 
េបុំររ អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ សគ  ំព់រ បណាថ ញ 
 ំន្ទក្់ ំនងេងាម 

- (១៨) រក្េងួករ ៉ា និងថាមពល មសធាបាយសរបី 
របាេ់ រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល  ូរេ់ពធ 
សគ  ំព់រ មក្ជួប ំន្ទក្់ ំនងសដាយតធ ល ់
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- (១៩) រក្េងួសេដឌកិ្ចច និង រិញ្ដវរទុ  មសធា-
បាយសរបីរបាេ់ រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល 
 ូរេ់ពធ សគ  ំព់រ បណាថ ញ នំ្ទក្់ ំនងេងាម 

- (២០) រក្េងួេុខាភិបាល មសធាបាយសរបី 
របាេ់ រមួមាន៖ របអប់េំបុររ អីុកម៉ាល សគ - 
 ំព់រ បណាថ ញ ំន្ទក់្ ំនងេងាម  ូរេព់ធ មក្
ជួប ំន្ទក្់ ំនងសដាយតធ ល ់

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. ជំរញុ និងសរែបចំដាក់្ឱ្យដំសណីរការនូវយនថការផថល់ព់រ៌មានររែប់ និងបណថឹ ងរវា៉ា របេ់អបក្សរបីរបាេ់សេវា 
 

ចសងាោ មេក្មមភាព១.៧៖ េកិ្ា និងជំរញុការ  
ផថលស់េវាសាធារណៈតាមរបព់ននព់រ៌មានវ ិា វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

១.៧.១ ការសរែបចំរចក្ទាវ រសអែចិររូនិច   
ផថលព់់រ៌មាន(Public Service Gateway) 

 

- បានេកិ្ាសលី ីតាងំ ឧបក្រណ៍េមាភ រៈ េរមាប ់
សរែបចំបសងោីររចក្សអែិចររូនិចផឋល់ព់រ៌មាន 
សេវាសាធារណៈ(Public Service Gateway) 
សដាយបានពិសរាោះសយាបល់របជំុក្រមិរបសចចក្- 
ស េសលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ 
 រមង់រដឌបាលសាធារណៈ 

 
 
 

 
 
Ø 
 

 
 
 
 
 

១.៧.២ សរែបចំបសងោីរមូលដាឌ ន ិនបន់យជារិ 
រគប់រគងមន្រនថីរាជការ មន្រនថីជាបកិ់្ចចេនា 
និងមន្រនថីសាធារណៈ  ួលរបាក់្សបែវរស និង 
របាក់្ឧបរទមភពីងវកិាជារិ 

- បានដាក់្ឱ្យអនុវរថរបព់ននរគប់រគង ិនបន់យមន្រនថី
រាជការេុីវលិ មន្រនថីជាប់កិ្ចចេនា និងមន្រនថ ី  
សាធារណៈ   ួលរបាក្់សបែវរស និងរបាក់្
ឧបរទមភពីងវកិាជារិ តាមរបព់ននព់រ៌មានវ ិា 
សពញសលញ 

√ 
 

  

១.៧.៣ សរែបចំនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថការផថល់ 
សេវាសាធារណៈ តាមរបព់ននព់រ៌មានវ ិា 
សដាយមានការផារភាជ ប់ាប ជារបព់ននក្បុងរដឌ
បាលសាធារណៈ 

- មានរក្េួងសាទ ប់នចំនួន ០៩ កដលបានផថល់
សេវាតាម online ក្បុងសន្ទោះរមួមាន៖ (១)
រក្េួងពាណិជជក្មម (២)រក្េួងស េចរណ៍
(៣)រក្េងួកផនការ  (៤)រក្េួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី្ឡា (៥)រក្េងួម្របេណីយ ៍ និង
 ូរគមន្ទគមន៍  (៦)រក្េួងសាធារណៈការ 
និងដឹក្ជញ្ជូ ន (៧)រក្េងួវបផធម៌ និងវចិិររ
េិលផៈ(៨)រក្េួងេុខាភិបាល (៩)រក្េួង
យុរថិធម៌ 

- សលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់ 
រដឌបាលសាធារណៈ បានេ ការជាមួយ 
រក្េួងម្របេណីយនិ៍ង ូរគមន្ទគមន៍ក្បុងការ 
សរែបចំបសងោីរ និងរបកាេដាក់្ឲ្យដំសណីរការ

 
Ø 
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ការអនុវរថក្មមវធីិផថល់ព់រ៌មានសេវាសាធារណៈ
តាម ូរេ់ពធសាម រ វូន (Mobile App) សដាយ
មានេមាេភាពចូលរមួមក្ពីរក្េួង សាទ ប់ន 
អភិបាលរាជធានី សខរថ របធានការយិាល់យ
រចក្សចញចូលទាងំអេ់ អងាការរមាល ភាពក្មពុជា 
JICA KOICA UNDP World Bank ADB 
និងGIZ របមាណ ៣០០ន្ទក្់។ សៅសពលកដល
ការផថលព់់រ៌មានអំពីសេវាសាធារណៈតាមបសចចក្ 
វ ិា ូរេព់ធសាម រ វូន(Mobile App) ររូវបាន
ដាក់្ឱ្យអនុវរថរបជាពលរដឌនឹងអាច  ួលបាន
ព់រ៌មានអំពីសេវាសាធារណៈរគប់សពលសវលា។ 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. បនថសរែបចំរចក្ទាវ រសអែចិររូនិចផថល់ព់រ៌មាន (Public Service Gateway) 

២. តាមដានការអនុវរថការផថលព់់រ៌មានសេវាសាធារណៈតាម ូរេ់ពធសាម រ វូន 

៣. បនថជំរញុការផថល់សេវាតាមរបព់ននសអែចិររូនិច 
 

២.២. ការរគបរ់គងនងិអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 

ក្/សាទ នភាពមន្រនថរីាជការេុវីលិសៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦ 
 សៅក្បុងតារាងខាងសរកាម នឹងបងាា ញពីសាទ នភាពចនំួនមន្រនថីរាជការេុីវលិកដលបសរមីការងារសៅក្បុងវេ់ិយ 
សាធារណៈទាងំថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ សដាយបានក្ណំរ់ចំនួន សភ  នងិអាយុ។ 

 



លេខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្រងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ  ទំពរ័ 12 
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តារាង ី៥៖ របព់ននចំណារ់ថាប ក់្សបែវរសងម ី

រកប
ខណឌ  

ឋាននតរ 

ស្កត ិ

ថ្នន ក ់

៤ ៣ ២ ១ ៤ ៣ ២ ១ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ ១ 

ក 

ក្១         ៤៦១ ៤៧៩ ៤៩៦ ៥១៣ ៥៣១ ៥៥០ 

ក្២     ៣៩៤ ៤១០ ៤២៦ ៤៤៣       

ក្៣ ៣៤៥ ៣៥៤ ៣៦៤ ៣៧៩           

ខ 

ខ១         ៣៩៣ ៤០៧ ៤២១ ៤៣៦ ៤៥៣ ៤៧០ 

ខ២     ៣៤៤ ៣៥៨ ៣៦៩ ៣៨០       

ខ៣ ៣០០ ៣០៨ ៣១៨ ៣៣១           

  គ 
១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ ១ 

២៦៥ ២៧៤ ២៨៤ ២៩៥ ៣០៧ ៣២១ ៣៣៥ ៣៥២ ៣៧០ ៣៩០ 

 

ខ/ការពរងឹងការរគប់រគង និងអភិវឌ្ណធនធានមនុេស 
សៅក្បុងការរគប់រគងនងិអភិវឌ្ណធនធានមនុេស កដលបានក្ណំរ់កផនការេក្មមភាពសៅក្បុងក្មមវធិីជារ ិ

ក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ បានដាក់្សចញចសងាោ មេក្មមភាពចនំួន ០៨ ប៉ាុកនថចសងាោ មេក្មម 
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ភាព ៤ី និង ៥ី បានអនុវរថរចួរាល់សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៥ រចួមក្ស យី។ សដាយកែក្សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦សនោះ ចសងាោ ម 
េក្មមភាពកដលររូវអនុវរថ គមឺានចំននួ 0៦ ចសងាោ មេក្មមភាព រមួមានកផនការេក្មមភាពលមអរិចនំនួ១៦ ដូចជា៖ 

 

ចសងាោ មស្កមមភាព 
ចាំនួន 
ស្កមមភាព 

វឌ្ឍនភាពការងារ 

សផសងៗ 
េក្មមភាព
កដលេសរមច
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដលេសរមច
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិទាន់ 
បានអនុវរថ 

ចសងាោ មេក្មមភាព ី១ ៥ ០ ៣ ២  
ចសងាោ មេក្មមភាព ២ី ៤ ០ ៤ ០ េក្មមភាព ី១និង ី២បនថពីឆ្ប ២ំ០១៥ 
ចសងាោ មេក្មមភាព ៣ី ៣ ០ ៣ ០ េក្មមភាព ី១និង ី២បនថពីឆ្ប ២ំ០១៥ 
ចសងាោ មេក្មមភាព ៤ី បានបញ្ច ប់សៅក្បុ ងឆ្ប ២ំ០១៥ រចួរាល់ស ីយ 

ចសងាោ មេក្មមភាព ៥ី បានបញ្ច ប់សៅក្បុ ងឆ្ប ២ំ០១៥ រចួរាល់ស ីយ 
ចសងាោ មេក្មមភាព ៦ី ២ ០ ២ ០  
ចសងាោ មេក្មមភាព ៧ី ១ ០ ១ ០  
ចសងាោ មេក្មមភាព ៨ី ១ ០ ១ ០  

េរុប ១៦ ០ ១៤ ២  
 

 

 
 
 

រូបភាព៖េិកាខ សាលាសបីក្វគាបណថុ ោះបណាថ លេថីពី“ការជំរុញក្ំកណ រមង់អភិបាលក្ិចចលអេរមាប់មន្រនថីរាជការជាន់ខពេ់” ម្ងៃ ី០២ កខវចិឆិកា 
ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅេណាឌ ារេុខាភបំសពញ  
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ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ណធនធានមនុេស មានេក្មមភាពកដលររូវអនុវរថមានចំនួន១៦ កដលក្បុងសន្ទោះ
េក្មមភាពកដលេសរមចបានសដាយកផបក្មានចំននួ១៤ នងិេក្មមភាពកដលមិនទាន់បានអនុវរថមានចំនួន០២។ 
 ខ១/.េក្មមភាពកដលេសរមចបានសដាយកផបក្ រមួមាន៖  

(១) សរែបចំកផនការធនធានមនុេស ៣ឆ្ប  ំនិងក្សាងប ដាឌ នគរយុិរថេរមាប់ការបណថុ ោះបណាថ ល  
(២) សរែបចំក្មមវធិីបណថុ ោះបណាថ លក្រមិរជាន់ខពេ់រយៈសពលខលី  
(៣) ការសរែបចំ និងផថល់ក្មមវធិីបណថុ ោះបណាថ លដំបូងដល់មន្រនថីរក្បខណឍ ងមីសៅថាប ក់្ជារិ នងិថាប ក់្សរកាម

ជារិ សដាយមានការេរមបេរមួលជាមួយរក្េួង សាទ ប់ន ថាប ក់្ជារ ិនងិថាប ក់្សរកាមជារ ិ
(៤) សរែបចំមន្រនថីរាជការេុីវលិសៅតាមអងាវជិាជ ជីវៈចាេ់លាេ់ និងក្ណំរ់មុខរំកណង  
(៥) សរែបចំលក្ខនថិក្ៈេរមាប់ការរគប់រគងមន្រនថីរាជការេុីវលិសៅថាប ក់្សរកាមជារិ  
(៦) េិក្ាចងរក្ងមុខរំកណងេខំាន់របេ់មន្រនថីរាជការេុីវលិក្បុងរដឌបាលសាធារណៈ និងសរែបចំឯក្សារ

កណន្ទ ំ និងគំរូព់រ៌មានេថីពកីារពិពណ៌ន្ទ មុខរំកណងចាប់ពីក្រមិរអគាន្ទយក្ដល់ក្រមិរអនុរបធាន
ការយិាល់យ  

(៧) ការសរែបចំចងរក្ងមុខរំកណងទាងំអេ់រមួជាមួយការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងក្បុងរក្េួងមុខងារសាធារណៈ  
(៨) សរែបចំ នងិដាក់្ឲ្យអនុវរថរបព់ននរគប់រគងវរថមាន នងិការបំសពញការងាររបេ់មន្រនថីរាជការេុវីលិ  
(៩) សរែបចំរបព់ននរគប់រគងគុណផល នងិរបព់ននសលីក្ ឹក្ចរិថេរមាប់អនុវរថចំសពាោះមន្រនថកី្បុងក្រមិររគប់

រគងថាប ក់្ជារិនិងក្រមិររគប់រគងថាប ក់្សរកាមជារិ  
 (១០)ការសរែបចំនិងដាក់្ឲ្យអនុវរថរបព់ននរគប់រគងគុណផលនិងរបព់ននសលីក្ ឹក្ចរិថក្បុងរដឌបាលសាធារណៈ 
(១១)ការសធវីការវភិាគមុខងារ និងរចន្ទេមព់ននរពមទាងំការសរបីរបាេ់ធនធានមនុេសរបេ់រក្េួង សាទ ប់ន 
(១២)ការពិនិរយរបរិបរថិការសែងីវញិរបេ់រក្េួង សាទ ប់ន និងថាប ក់្សរកាមជារមុិខងាររចន្ទេមព់នន និងអភ ិ
 រក្មការងារ  
(១៣)ការអភិវឌ្ណ នងិការពរងីក្ការសរបីរបាេ់របព់ននព់រ៌មានវ ិាេរមាប់ការរគប់រគងធនធានមនុេសសៅ 

រូបភាព៖េិកាខ សាលាពិសរាោះសយាបល់លក្ខណៈ ូលាយ េថីពី “របព់ននរគប់រគងគុណផល” ន្ទម្ងៃ ី២៨ កខក្ញ្ហដ  ឆ្ប ២ំ០១៦ 
សៅេណាឌ ារ ុមីា៉ា វា៉ា រ ី 
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 តាមរក្េងួសាទ ប់នថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ (១៤)ការបសងោីរចំននួន្រេថកី្បុងមុខងារសាធារណៈ  
 និងក្បុងក្រមិររគប់រគង។ 
ខ២/.េក្មមភាពការងារកដលមនិទាន់អនុវរថ រមួមាន៖  
(១) ការសរែបចំបសងោីរមូលដាឌ ន ិនបន់យេរមាប់រគប់រគងេមរទភាពជំន្ទញរបេ់មន្រនថីរាជការេុីវលិ និង

របវរថិេមរទភាពការងារសដាយមានយនថការរគប់រគង និងវាយរម្មលេរមាប់ការសធវីកផនការអាជីពរេប 
តាមសេចក្ថីររូវការ  

(២) ការេិក្ានិងសរែបចំបសងោរីវ ិាសាទ នរដឌបាលសាធារណៈ  សដមីផផីថល់ការរសាវរជាវកផបក្សាលនសយាបាយ 
សាធារណៈ និងការបណថុ ោះបណាថ លពាក់្ព់នននឹងមុខងារសាធារណៈ។ 

ខាងសរកាមសនោះគឺជាតារាងវឌ្ណនភាពការងារសធែបសៅនឹងកផនការេក្មមភាពកដលបានដាក់្សចញ៖ 
ចសងាោ មេក្មមភាព២.១៖ សរែបចំ និងដាក់្ឱ្យ 
អនុវរថរក្បខណឍ គរិយុរថម្នការបណថុ ោះ បណាថ ល
ជាការពវកិ្ចចេរមាប់មន្រនថរីាជការេុវីលិនិង
កក្លមអក្មមវធីិបណថុ ោះបណាថ លនិង ការអភិវឌ្ណ
ធនធានមនុេសសៅតាមរក្េងួ សាទ បន់ថាប ក្់
ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ 

វឌ្ណនភាពការងារ 
 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 

េសរមច បាន
សដាយកផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

២.១.១.សរែបចំកផនការធនធានមនុេស ៣
ឆ្ប រំកិំ្ល និងក្សាងប ដាឌ នគរិយុរថេរមាប់ 
ការបណថុ ោះបណាថ ល 

 

- បានសធវីបចចុបផនបក្មមការកំ្ណរ់ពីររមូវការម្នការ
បណថុ ោះបណាថ ល និងខលឹមសារម្នក្មមវធីិម្នការ 
បណថុ ោះបណាថ លរវាងសលខាធិការដាឌ នកក្ រមង់
ទាងំ៣វេិ់យ (PAR. PFM. D&D) 

- បានសរែបចំសេចក្ថី រពាងេថី ពី រពោះរាជរកឹ្រយ
សាលការណ៍រមួម្នការរគបរ់គងមុខងារសាធារណៈ 
របេ់រដឌសដាយបានរបជំុកក្េរមួលក្រមិរបសចចក្ 
ស េរបេ់រក្េួងមុខងារសាធារណៈនិងសររែម 
ដាក់្របជំុក្រមិរថាប ក់្ដឹក្ន្ទំរក្េួងមុខងារ
សាធារណៈ សដីមផពិីនិរយនិងផថល់សយាបល់សលី 
ឯក្សាររពាងរពោះរាជរកឹ្រយ 

- សេចក្ថីរពាងរពោះរាជរកឹ្រយសនោះ មានសាលសៅ
កក្លមអនីរិវធីិនិងពរងឹងការអនុវរថពាក្់ព់ននសៅ
នឹងការសធវកីផនការធនធានមនុេស ការសរជីេ
សរេី ការសធវីក្មមេកិ្ា ការតាងំេ៊ប់ក្បុងរក្ប
ខណឍ  ការសែងីថាប ក់្ សែងីឋាននថរេក្ថ ិ ការ
ករងតាងំ ក្បុងមុខរំកណង ការបណថុ ោះបណាថ ល 
និងការ អភិវឌ្ណេមរទភាព ការេិក្ាបនថក្បុងឬ
សរៅរបស េ ការរគប់រគងគុណផល និងការ
សលីក្ ឹក្ចិរថ ការតល េ់បថូរក្កនលងសធវីការ ការ
ដាក់្ឱ្យ ំសនរាម នសបែវរស ការដាក់្ឱ្យេទិរសៅ
សរៅរក្បខណឍ សដីមឬសរៅរំកណង ការឈប់

 

Ø 
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េរមាក្ពីការងារ ការដាក់្វន់ិយ ការសចា 
របកាន់តាមផលូវរុលាការ ការសដាោះរសាយ ំន្ទេ់
ពាក់្ព់នន នឹងកិ្ចចការមុខងារសាធារណៈ ការ
ចាក្សចញពីមុខងារសាធារណៈ(ការបារ់បង់
េមផទាវជិាជ ជីវៈ ការលុបស ម្ ោះពីរក្បខណឍ  
មរណភាព និងការចូលនិវរថន៍)។ 

 

២.១.២. សរែបចំបសងោីរមូលដាឌ ន ិនបន់យ 
េរមាបរ់គប់រគងេមរទភាពជំន្ទញរបេ ់
មន្រនថីរាជការេុីវលិ និងរបវរថិេមរទភាពការងារ
សដាយមានយនថការរគប់រគង និង វាយរម្មល
េរមាប់ការសធវីកផនការអាជីពរេបតាមសេច
ក្ថីររូវការ 

 
 

- មិនទាន់បានចាប់សផថីមអនុវរថសៅសែីយស  

 

 

 
X 

២.១.៣. សរែបចំក្មមវធីិបណថុ ោះបណាថ ល 
ក្រមិរជាន់ខពេ់រយៈសពលខលី  
 

- បាន  ួលការឯក្ភាពក្បុងការសរែបចំវគាបណថុ ោះ 
បណាថ លមន្រនថីជាន់ខពេ ់សដាយក្បុងសន្ទោះ  ួល
បានការឯក្ភាពជាសាលការណ៍ក្បុងការសរែបចំ
ការបណថុ ោះបណាថ លមន្រនថីក្រមិរជាន់ខពេ់ ក្រមិរ
មធយម និងក្រមិររក្បខណឍ ងមី  

- វគាបណថុ ោះបណាថ លសនោះ នឹងចាប់អនុវរថសៅក្បុង
ឆមាេ ី២ ឆ្ប ២ំ០១៦ សដាយមានេកិាខ កាម 
ចូលរមួក្រមិរអគាន្ទយក្ និងអភិបាលសខរថរគប់ 
រាជធានី សខរថ 

 

Ø 

 

២.១.៤.សរែបចំនិងផថល់ក្មមវធីិបណថុ ោះបណាថ ល
ដំបូងដល់មន្រនថីរក្បខណឍ ងម ីសៅថាប ក់្ជារិ 
និងថាប ក់្សរកាមជារិ សដាយមានការេរមប
េរមួលជាមួយរក្េងួ សាទ ប់ន ថាប ក់្ជារិ
និងថាប ក់្សរកាមជារិ 

- បានសរែបចំក្មមវធីិបណថុ ោះបណាថ លេរមាប់វគា   
បណថុ ោះបណាថ លមន្រនថីរក្បខណឍ ងមីឆ្ប ២ំ០១៥ 
ម្នរក្េងួមុខងារសាធារណៈ 

 

 

Ø 

 

២.១.៥.េិក្ានិងសរែបចំបសងោីរវ ិាសាទ ន 
រដឌបាលសាធារណៈ សដីមផផីថលក់ាររសាវ
រជាវកផបក្សាលនសយាបាយសាធារណៈ 
និងការបណថុ ោះបណាថ លពាក់្ព់នននឹងមុខងារ 
សាធារណៈ 

- មិនទាន់បានចាប់សផថីមអនុវរថសៅសែយីស   

 X 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. សរែបចំនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថរក្បខណឍ គរិយុរថម្នការបណថុ ោះបណាថ លជាការពវកិ្ចចេរមាប់មន្រនថីរាជការេុីវលិ និងកក្ 
លមអក្មមវធីិបណថុ ោះបណាថ លនិងការអភិវឌ្ណធនធានមនុេសសៅតាមរក្េួងសាទ ប់នថាប ក់្ជារិនិងថាប ក់្សរកាមជារិ 

២. ពរងីក្វសិាលភាពម្នការបណថុ ោះបណាថ លមន្រនថីជាន់ខពេ់ មធយម និងមន្រនថីរក្បខណឍ ងម ី

           ៣. សរែបចំបញ្ច ប់រពោះរាជរកឹ្រយសាលការណ៍រមួម្នការរគប់រគងមុខងារសាធារណៈរបេ់រដឌ 
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ចសងាោ មេក្មមភាព២.២៖ សរែបចអំងាមន្រនថរីាជ
ការេុវីលិមុខរំកណង និងការពិព់ណ៌ន្ទមុខ 
រំកណងក្បុងមុខងារសាធារណៈ 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

២.២.១. សរែបចំមន្រនថីរាជការេុីវលិសៅតាមអងា
វជិាជ ជីវៈចាេល់ាេ ់និងកំ្ណរ់មុខរំកណង 

 

- រក្ុមការងារបាន និងកំ្ពុងសធវកីារេិក្ារសាវ 
រជាវនិងរបមូលចងរក្ងឯក្សារពាក់្ព់ននន្ទន្ទ 
េរមាបជ់ាធារុចូលសៅក្បុងការសរែបចំតាក់្ករង
អងាវជិាជ ជីវៈមន្រនថីរាជការេុីវលិសដាយសតថ រសៅ 
សលីអងាមន្រនថីរាជការេុីវលិ ក្បុងសន្ទោះ រមួមាន៖ 
អងាអប់រ ំេុខាភិបាល រដឌបាល បសចចក្ស េ 
និងការ ូរ 

 

Ø 

 

២.២.២.សរែបចំលក្ខនថិក្ៈេរមាប់ការរគប់ 
រគងមន្រនថរីាជការេុីវលិសៅថាប ក់្សរកាមជារិ  
 

- បានសរែបចនិំងដាក់្ឱ្យអនុវរថរពោះរាជរកឹ្រយសលខ 
នេ/រក្រ/០៤ ១៦/៣៧៣ េថីពីលក្ខនថិក្ៈសដាយ 
កែក្េរមាប់បុគាលិក្រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារិ 
និងបានសរែបចំេកិាខ សាលាផសពវផាយដល់រក្េួង 
សាទ ប់នថាប ក់្ជារិនិងថាប ក់្សរកាមជារិសដីមផ ីឱ្យ
មន្រនថីរាជការេុវីលិ  ួលបាននូវចំសណោះដឹងងម ី
េរមាបក់ារអនុវរថ 

- បានសរែបចំសារាចរកណន្ទេំថីពីកបបប នីរិវធីិ
អនុវរថរពោះរាជរកឹ្រយលក្ខនថិក្ៈសដាយកែក្េរមាប់ 
មន្រនថីរគប់រគងបុគាលិក្រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារិ 

 

Ø 

 

២.២.៣.េិក្ាចងរក្ងមុខរំកណងេខំាន់ 
របេ់មន្រនថីរាជការេុីវលិក្បុងរដឌបាលសាធារណៈ 
និងសរែបចំឯក្សារកណន្ទនិំងគំរព់ូរ៌មាន េថី
ពីការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណង ចាប់ពីក្រមិរ 
អគាន្ទយក្ ដលក់្រមិរ អនុរបធាន 
ការយិាល់យ 

- បានសរែបចំតារាងគំរូេថីពីការពិពណ៌ន្ទមុខ
រំកណងរគប់រគងក្បុងរចន្ទេមព់ននរក្េួង សាទ ប់ន 
ថាប ក់្ជារិនិងថាប ក់្សរកាមជារិ និងបានដាក់្របជំុ 
ពិសរាោះសយាបល់ក្រមិរអនថររក្េួងថាប ក់្ជារិ 
និងថាប ក់្សរកាមជារិ សដីមផពីនយល់កណន្ទកំ្បុងការ 
បំសពញតាមតារាងគំរូ េថីពីការពិពណ៌ន្ទមុខ    
រំកណង។  

- បានពនយលប់កនទមលក្ខណៈអនថររក្េងួចសងអៀរ 
ចំនួន០៤ សលីក្ដល់ រក្េងួ សាទ ប់ន ក្បុងការ 
សរែបចំការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងរគប់រគងក្បុង 
រចន្ទេមព់ននរក្េួងសាទ ប់ន 

- រក្េួងសាទ ប់នថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ 
ររូវសរែបចំការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងសនោះឱ្យ 
បានរចួរាល់ក្បុងរយៈសពលយូរបំផុរររឹមម្ងៃ ី 
៣០ កខក្ញ្ហដ  ឆ្ប ២ំ០១៦ 

 

Ø 

 

២.២.៤.សរែបចំរក្ងមុខរំកណងទាងំអេរ់មួ
ជាមួយការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងក្បុងមុខងារ
សាធារណៈ 
 

- រក្េួង-សាទ ប់ន ចំនួន ០៩ បានសធវីការសរែបចំ
ការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណក្បុងរចន្ទេមព់ននរគប់
រគង របេ់រក្េួង សាទ ប់ន រួមមាន៖ រក្េួង
ឧេា ក្មម និងេបិផក្មម រក្េួងការងារនិង

 

Ø 
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បណឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈ រក្េួងការបរស េនិង
េ របរិបរថិការអនថរជារិ រក្េួងវបផធម៌និង
វចិិររេលិផៈ រក្េួងបរសិាទ ន រក្េួងមុខងារ
សាធារណៈ រដឌសលខាធិការដាឌ នអាកាេចរេុី
វលិ រក្េួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា និងរក្េួង
ពាណិជជក្មម 

- បានចុោះសៅពនយល់បកនទមេរមាប់ការសរែបចំចង 
រក្ងការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងរក្េួង សាទ ប់ន 
សៅ ីេឋកីាររក្េួងកិ្ចចការន្ទរ ី

- បានសរែបចំវគាបណឋុ ោះបណាឋ លេឋីពីការសរែបចំ
ការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងរគប់រគងក្បុងរចន្ទ 
េមព់ននរក្េួង សាទ ប់ន េរមាប់រក្េួងមុខងារ
សាធារណៈ សដីមផសីឆលីយរប និងកាលកំ្ណរ់
កាលបរសិចឆ ររឹមម្ងៃ ី ៣០ កខក្ញ្ហដ  ឆ្ប ២ំ០១៦ 
ក្បុងការសរែបចំការចងរក្ងការពិពណ៌ន្ទមុខ
រំកណង ក្បុងរចន្ទេមព់ននរគប់រគងរបេ់រក្េួង
មុខងារសាធារណៈ ឲ្យទាន់សពលសវលា និង
របរពឹរថសៅ សៅសាលាភូមិនធរដឌបាលកដលមាន
រយៈសពល ០២ម្ងៃ កដលមាន ០២វគា េរមាប់
វគា ី១ បណឋុ ោះបណាឋ លចាប់ពីអគាន្ទយក្ ដល់
អនុរបធានន្ទយក្ដាឌ ន និងវគា ី២ បណឋុ ោះ
បណាឋ លចាប់ពីន្ទយក្ ីចារ់ការរគប់រគងធន
ធានមនុេស របធាននិងអនុរបធានមនធីរមុខងារ
សាធារណៈរគប់រាជធានី សខរថ 

- បានពិនិរយ និងសរែបចំការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណង 
រគងរគងម្នអគាន្ទយក្ដាខ នសាលនសយាបាយ 
មុខងារសាធារណៈម្នរក្េួង កដលមានេរុប 
៦៤ មុខរំកណង និងបានបញ្ជូ នសៅន្ទយក្ដាឌ ន
បុគាលិក្ របេ់រក្េួងមុខងារសាធារណៈ កាល
ពីម្ងៃ ី១៤ កខក្ញ្ហដ  ឆ្ប  ំ២០១៦ 

 ិេសៅអនុវរថបនថ  

១. បនថសរែបចំអងាមន្រនថីរាជការេុីវលិ និងមុខរំកណងវជិាជ ជីវៈ  

២. បញ្ច ប់ការសរែបចំការពិព់ណ៌ន្ទមុខរំកណងក្បុងមុខងារសាធារណៈក្បុងរចន្ទេមព់ននរគប់រគង 
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ចសងាោ មេក្មមភាព២.៣៖ សរែបចនិំងដាក់្ឱ្យ 
អនុវរថរបពន់នរគប់រគងគុណផល និងរបពន់ន
សលកី្ ឹក្ចិរថសៅតាមរក្េងួសាទ ប់នថាប ក់្ជារិ 
និងថាប ក់្សរកាមជារិ 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

២.៣.១.សរែបចំនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថរបព់ននរគប់
រគងវរថមាន និងការបំសពញការងាររបេ់មន្រនថី
រាជការេុីវលិ 
 

- បានសរែបចំ និងដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ៥៦ 
អនរក្.បក្ ចុោះម្ងៃ ី១ កខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៦ 
េថីពីការរគប់រគងវរថមានមន្រនថីរាជការេុីវលិ និង
មន្រនថីជាប់កិ្ចចេនា។ អនុរកឹ្រយសនោះមានសាល
សៅក្ំណរអំ់ពីរបព់ននរគប់រគងវរថមាន ណឍ ក្មម
ខាងវន់ិយចំសពាោះអវរថមានាម នការអនុញ្ហដ រ 
និងការសលីក្ ឹក្ចិរថ រពមទាងំយនថការរគបរ់គង
និងររួរពិនិរយចំសពាោះមន្រនថីរាជការេុីវលិ និង
មន្រនថជីាប់កិ្ចចេនា។  

- អនុរកឹ្រយសនោះ ររូវសរែបចំផសពវផាយ និងដាក់្
ឱ្យអនុវរថរបព់ននរគបរ់គងវរថមានេរមាប់មន្រនថី
រាជការេុីវលិនិងមន្រនថីជាប់កិ្ចចេនាសៅតាម
អងាភាពសរកាមឱ្វា រគប់ក្រមិរឱ្យបានរចួរាល់
មុនម្ងៃ ី០១ កខក្ក្ោដា ឆ្ប  ំ២០១៦ 

 

Ø 

 

២.៣.២. ការសរែបចរំបព់ននរគបរ់គងគុណផល
និងរបព់ននសលីក្ ឹក្ចិរថេរមាប់អនុវរថចំសពាោះ 
មន្រនថីក្បុងក្រមិររគប់រគងថាប ក់្ជារិ និងមន្រនថី
ក្រមិររគប់រគងថាប ក់្សរកាមជារិ 
 

- បានសរែបចំសេចក្ឋីរពាងឯក្សារកណន្ទេំឋីពី
របព់ននរគប់រគងគុណផលេរមាប់វេិ់យមុខងារ
សាធារណៈ និងបានដាក់្ឆលងកិ្ចចរបជំុក្រមិរ 
បសចចក្ស េរបេ់រក្េួងមុខងារសាធារណៈ 
និងដាក់្របជំុពិភាក្ា និងពិសរាោះសយាបល់
ក្រមិរអនថររក្េួងទាងំថាប ក់្ជារិនិងថាប ក់្សរកាម 
ជារិនិងកិ្ចចរបជំុរវាងសលខាធិការដាឌ នកក្ រមង់
ទាងំ៣ (PFM, D&D, PAR) សដីមផពិីនិរយផថល់
សយាបល ់ និងកក្េរមួលសលីសេចក្ឋីរពាងឯក្
សារកណន្ទេំឋីពីរបព់ននរគប់រគងគុណផល
េរមាប់វេិ់យមុខងារសាធារណៈ 

- សេចក្ថីរពាងឯក្សារកណន្ទសំនោះ សតថ រសៅសល ី
ចំនុចេំខាន់ៗមួយចំនួន រមួមាន៖ កផនការ 
ការងាររបចាឆំ្ប រំបេ់រក្េួង សាទ ប់ន កផនការ    
ការងាររបចាឆំ្ប រំបេ់អងាភាព ការពិពណ៌ន្ទមុខ
រំកណង លក្ខខណឍ ការងារ ការរគប់រគងវរថមាន 
របាយការណ៍ល នផល និងការររួរពិនិរយសែងី
វញិ និងការវាយរម្មលគុណផលការងារ។ 

- បានពិភាក្ានិងពិសរាោះសយាបលស់លីឯក្សារ

 

Ø 
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កណន្ទំេថីពី ”របព់ននរគប់រគងគុណផល”
េរមាបវ់េិ់យមុខងារសាធារណៈរវាងសលខាធិ
ការដាឌ នកំ្កណ រមង់ទាងំ ០៣ សៅសាលា
ភូមិនធរដឌបាល 

- បានពិភាក្ាសរែបចំពីតារាងកផនការេក្មមភាព
និងប ដាឌ នគរិយុរថមួយចំនួន កដលពាក់្ព់នន
េរមាបា់រំ ដល់ឯក្សារកណន្ទេំថីពី”របព់នន
រគប់រគងគុណផល” កាលពីម្ងៃ ី២៦ កខ   
ក្ក្ោដា ឆ្ប ២ំ០១៦ 

- បានសរែបចំក្មមវធីិ និងខលឹមសារេិកាខ សាលា
ពិសរាោះសយាបល់លក្ខណៈ ូលាយេថីពី “របព់នន
រគបរ់គងគុណផល ”សដីមផបីញ្ចបស់េចក្ថីរពាង 
ឯក្សារកណន្ទ ំ ឱ្យមានលក្ខណៈរគប់រជុង 
សរជាយមុននឹងដាក្ជូ់នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់
រដឌបាលសាធារណៈ អនុម់រកាលពីម្ងៃ ី១២ 
កខេហីា ឆ្ប  ំ២០១៦ 

 

២.៣.៣.សរែបចំនិងដាក់្ឱ្យអនុវរថរបព់ននរគប់
រគងគុណផលនិងរបព់ននសលីក្ ឹក្ចិរថក្បុងរដឌ
បាលសាធារណៈ 

- រងចាកំារសរែបចំបញ្ច ប់ និងអនុម់រសលីឯក្សារ 
កណន្ទេំថីពីរបព់ននរគប់រគងគុណផល 

 

Ø 
 
 

 

 េិសៅអនុវរថបនថ  
១. សរែបចំបញ្ច ប់ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថឯក្សារសាលការណ៍កណន្ទេំថីពីរបព់ននរគប់រគងគុណផលការងារ 
២. ចុោះរររួពិនរិយការអនុវរថការរគប់រគងវរថមានមន្រនថីរាជការេុីវលិ មន្រនថីជាប់ក្ិចចេនា 

 

ចសងាោ មេក្មមភាព២.៦៖ សធវកីារវភិាគមុខងារ
និងររួរពិនិរយរបរិបរថកិារសែងីវញិសៅតាម
រក្េងួសាទ ប់នថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ 

វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

២.៦.២. សធវីការវភិាគមុខងារ និងរចន្ទេមព់ននរពម
ទាងំការសរបីរបាេ់ធនធានមនុេស របេ់រក្េួង 
សាទ ប់ន 

  
 

- បានសរែបចំ រមង់កបបប សដីមផចុីោះររួរពិនិរយ
និងសធវីជំសរឿនការមន្រនថរីាជការេុីវលិ មន្រនថជីាប់
កិ្ចចេនា និងមន្រនថឧី ានុរក្សសដាយមានការ
ឯក្ភាពរវាងរក្េួងមុខងារសាធារណៈ និង
រក្េងួបរសិាទ ន េំសៅពរងឹងការរគប់រគងមន្រនថី 
និងកំ្ណរ់ពីររមូវការសរបីរបាេម់ន្រនថរីាជការ
េុីវលិ មន្រនថជីាប់កិ្ចចេនា និងមន្រនថឧី ានុ
រក្សកដលបានបសរមីការងារជាក់្កេថងសៅថាប ក្់
រក្េងួ ថាប ក់្មនធីររាជធានី សខរថ ូទាងំរបស េ 

- ការចុោះសធវីជំសរឿនសនោះបានអនុវរថសលីថាប ក់្រក្េួង 
និងសខរថចំនួន ២០ រមួមាន៖ រាជធានីភបំសពញ 

 Ø 
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សខរថក្ណាថ ល តាកក្វ ម្រពកវង សាវ យសរែង 
កំ្ពង់ធំ សេែមរាប ឧរថរមានជ់យ កំ្ពង់ចាម 
បារ់ដំបង បន្ទធ យមានជ់យ កក្ប កំ្ពរ រពោះ
េី នុ សកាោះកុ្ង កំ្ពង់េពឺ រផូងឃមុ ំ រក្សចោះ 
េធឹងកររង មណឍ លគិរ ីររនគិរ ីរក្សឃីញ
ក្រណីសផធរចូល-សចញ អវរថមានមានមូល
ស រុ (េទិរសៅក្បុងភាព ំសនរាម នសបែវរស 
និងមានជមៃឺជាសដីម) និងក្រណីខុេម្ងៃកខឆ្ប ំ
កំ្សណីរ។ 

- បានសរែបចំ និងដាក់្សចញនូវឯក្សារេរមាប់ 
ចុោះរេង់ ិនបន់យមន្រនថរីាជការេុវីលិ មន្រនថីជាប់
កិ្ចចេនាម្នរក្េួងេុខាភិបាល 

២.៦.៣. ពិនិរយរបរិបរថិការសែងីវញិរបេ់រក្េួង 
សាទ ប់ន និងថាប ក់្សរកាមជារិមុខងាររចន្ទេមព់នន 
និងអភិរក្មការងារ 
 

- បានសរែបចំ និងដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ 
១១៤ អនរក្.បក្ចុោះម្ងៃ ី០៧ កខក្ញ្ហដ  ឆ្ប  ំ
២០១៥ េថពីីការកំ្ណរ់រចន្ទេមព់ននរគប់រគង 
និងមុខរំកណងក្បុងរចន្ទេមព់ននរគប់រគងម្ន 
រក្េួងសាទ ប់នថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ 

- អនុរកឹ្រយសនោះ មានសាលបំណងសលីក្ក្មពេ់ 
របេិ នភាពម្នការរគប់រគង ការបំសពញមុខងារ 
ការក្ណំរ់គណសនយយភាព និងការ  ួលខុេ
ររូវ សៅតាមក្រមិរឋាន្ទនុរក្មម្នមុខរកំណង
នីមួយៗក្បុងមុខងារសាធារណៈ 

- បានចុោះេិក្ាសលីមុខងារ និងរចន្ទេមព់នន 
និងនីរិវធីិម្នការអនុវរថការងាររបេ់អងាភាព
ធនធានមនុេសសៅថាប ក់្សរកាមជារិ សខរថចំននួ 
០៥ រមួមាន៖ សខរថកំ្ពង់ធំ សខរថសកាោះកុ្ង 
សខរថបារ់ដំបង សខរថមណឍ លគិរ។ី 

- បានសរែបចំក្មមវធីិកចក្រកំលក្ចំសណោះដឹង និង 
ប ពិសសាធន៍េរមាប់មន្រនថីរាជការរបេ់រក្េួង
មុខងារសាធារណៈ ក្រមិររបធានការយិាលយ់ 
ចំនួន ៤៩ន្ទក់្ សៅសាលាភូមិនធ រដឌបាល 

 Ø 

 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១.បញ្ច ប់ការសធវីជំសរឿនមន្រនថីរាជការេុីវលិ មន្រនថីជាប់កិ្ចចេនា និងមន្រនថឧី ានុរក្សម្នរក្េួងបរសិាទ ន និងដាក់្សចញនូវ
របាយការណ៍ល នផល 

២. អនុវរថការចុោះររួរពិនិរយ/ជំសរឿនមន្រនថរីាជការេុីវលិម្នរក្េួងេុខាភិបាល។ 
 

ចសងាោ មេក្មមភាព២.៧៖ អភិវឌ្ណនិង ពរងីក្ការ វឌ្ណនភាពការងារ េក្មមភាព
កដល 

េក្មមភាព
កដល 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
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សរបីរបាេរ់បព់ននព់រ៌មានវ ិា េរមាបក់ារ
រគបរ់គងធនធានមនុេសសៅ តាមរក្េងួ សាទ បន់
ថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្ សរកាមជារិ  

េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

ទានប់ាន 
អនុវរថ 

២.៧.១.អភិវឌ្ណនិងពរងីក្ការសរបីរបាេ់របព់នន
ព់រ៌មានវ ិា េរមាបក់ាររគប់រគងធនធាន
មនុេសសៅតាមរក្េួង សាទ បន់ ថាប ក់្ជារិ និង
ថាប ក់្សរកាមជារិ 

- បានសរែបចំកក្េរមលួរបព់ននរគបរ់គងពរ់ម៌ាន 
មន្រនថីរាជការេុវីលិ និងតារាង ូទារ់សបែវរស
ឱ្យរេបតាមសារាចរេថីពី ការកក្េរមួលនីរិ
វធីិ ម្នការដាក់្មន្រនថីរាជការឱ្យចូលនិវរថន៍ 

- សរែបចំ និងដាក្់ឱ្យអនុវរថរបព់ននរគប់រគងព់រ៌ 
មានមន្រនថរីាជការេុីវលិ និងតារាង ូទារ់ 
សបែវរស Drag & Drop និងរបព់ននរគប់រគង 
 ិនបន់យ និងតារាងសបែវរសេរមាប់ការសរបី 
របាេ់ មន្រនថីជាប់កិ្ចចេនា រគូជាប់កិ្ចចេនា 
និងដំសណីរការរបព់ននរដឌបាលសអែចិររូនិច 

 

Ø 

 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១.បនថសរែបចំអភិវឌ្ណនិងពរងីក្ការសរបីរបាេ់របព់ននព់រ៌មានវ ិាក្បុងការរគប់រគងធនធានមនុេសសៅតាមរក្េួង សាទ ប់ន
ថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ 

 

ចសងាោ មេក្មមភាព២.៨៖ បន្រញ្ហជ បសយនឌ់្រក្បុង  
វេិយ់មុខងារសាធារណៈ  វឌ្ណនភាពការងារ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

២.៨.១.បសងោីនចំនួនន្រេថីក្បុងមុខងារសាធារណៈ
និងក្បុងក្រមិររគប់រគង 

- ចំនួនមន្រនថរីាជការេុីវលិជាន្រេថី ូទាងំរាជធានី 
សខរថ សៅក្បុងមុខងារសាធារណៈមានចំនួន 
៦៦ ១៨៩ រូប 

 

Ø 

 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

         ១. បនថជំរុញ និងបសងោីនចំនួនន្រេថីក្បុងមុខងារសាធារណៈ និងក្បុងក្រមិររគប់រគង 
 

២.៣. ការណកទរមង់របព័នធសបៀវត្ស 

 តារាងខាងសរកាម បងាា ញពីសាទ នភាពសបែវរសមន្រនថីរាជការេុីវលិ ឆ្ប ២ំ០១៦ នងិតារាងសបែវរសមន្រនថីរាជការេុីវលិ 
ក្ងក្មាល ងំរបដាប់អាវុធ រក្ុមរបកឹ្ារគប់របសភ  និងមន្រនថភូីមិ ២០១៥-២០១៦ និងការពាក្រណ៍េរមាប់ឆ្ប ២ំ០១៧ នងិ 
២០១៨។ 
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តារាង ី៦៖ របសភ រក្បខណឍ  ឋាននថរេ់ក្ថិ និងថាប ក់្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

តារាង ី៧៖ តារាងេសងខបេថពីីការដំសែងីសបែវរសជូនមន្រនថីរាជការេុវីលិ ក្ងក្មាល ងំរបដាប់អាវធុ រក្មុរបឹក្ា
រគប់របសភ  និងមន្រនថភូីមិ ២០១៥-២០១៦ 

ល.រ បរយិាយ 
ការដ្ាំស ើងសបៀវត្ស 

ឆ្ន ាំ ២០១៥ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ឆ្ន ាំ២០១៧ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

១ 
វេ់ិយរដឌបាល ការ ូរ 
និងបសចចក្ស េ 

552,800 សរែល 700,500 សរែល 853,500 សរែល 1,001,800 សរែល 

២ វេ់ិយអប់រ ំ 652,800 សរែល 800,500 សរែល 953,500 សរែល 1,101,800 សរែល 

៣ វេ់ិយេុខាភិបាល 652,800 សរែល 800,500 សរែល 953,500 សរែល 1,101,800 សរែល 

៤ នគរបាលជារិ 628,270 សរែល 784,730 សរែល 937,730 សរែល 1,086,030 សរែល 

៥ សយាធិន 582,430 សរែល 733,730 សរែល 880,730 សរែល 1,022,430 សរែល 

៦ មន្រនថីជាប់ក្ិចចេនា 160,000 សរែល 400,000 សរែល 500,000 សរែល 600,000 សរែល 
៧ រក្ុមរបឹក្ារាជធានី សខរថ  800,000 សរែល 870,000 សរែល 970,000 សរែល 1,085,000 សរែល 

៨ 
រក្ុមរបឹក្ា រក្ុង រេុក្ 
ខណឍ  

500,000 សរែល 650,000 សរែល 750,000 សរែល 860,000 សរែល 

៩ រក្ុមរបឹក្ា ឃុ ំេងាោ រ់ 300,000 សរែល 480,000 សរែល 570,000 សរែល 700,000 សរែល 
១០ សមភូមិ 160,000 សរែល 200,000 សរែល 225,000 សរែល 250,000 សរែល 
១១ អនុរបធានភូមិ 140,000 សរែល 160,000 សរែល 180,000 សរែល 200,000 សរែល 
១២ េមាជិក្ភូមិ 120,000 សរែល 140,000 សរែល 160,000 សរែល 180,000 សរែល 
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សៅក្បុងការអនុវរថការងារកក្ រមង់របព់ននសបែវរស កដលបានក្ំណរ់កផនការេក្មមភាពសៅក្បុងក្មមវធិីជារ ិ
ក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ បានដាក់្សចញចសងាោ មេក្មមភាពចនំនួ០៥ ប៉ាុកនថចសងាោ ម
េក្មមភាព ៥ី បានអនុវរថរចួរាល់សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៥ រចួមក្ស យី។ សដាយកែក្សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦ ចសងាោ មេក្មមភាព
កដលររូវអនុវរថមានចំនួន០៤ ចសងាោ មេក្មមភាព ក្បុងសន្ទោះមានកផនការេក្មមភាពលមអរិចនំនួ០៦ ដូចជា៖ 

ចសងាោ មស្កមមភាព 
ចាំនួន 

ស្កមមភាព 

វឌ្ឍនភាពការងារ 

សផសងៗ 
េក្មមភាព
កដលេសរមច
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដលេសរមច
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិទាន់ 
បានអនុវរថ 

ចសងាោ មេក្មមភាព ី១ ២ ១ ១ ០  
ចសងាោ មេក្មមភាព ២ី ២ ២ ០ ០  
ចសងាោ មេក្មមភាព ៣ី ១ ០ ១ ០  
ចសងាោ មេក្មមភាព ី៤ ១ ១ ០ ០  
ចសងាោ មេក្មមភាព ៥ី បានអនុវរថរចួរាល់សៅឆ្ប ២ំ០១៥ 

េរុប ៦ ៤ ២ ០  

ការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស មានេក្មមភាពកដលររូវអនុវរថមានចនំួន០៦ កដលក្បុងសន្ទោះេក្មមភាពកដល
េសរមចបានសពញសលញមានចំនួន០៤ និងេក្មមភាពកដលេសរមចបានសដាយកផបក្មានចំនួន០២។ 

ក្/.េក្មមភាពកដលេសរមចបានសពញសលញ រមួមាន៖  
(១) ការសរែបចំនិងដាក់្ឲ្យអនុវរថការបញ្ជូ ននិង  ួល ិនបន់យសបែវរសមន្រនថីរាជការេុីវលិតាមរបព់ននព់រ៌មាន

សអែចិររនូិច រវាងរក្េួងមុខងារសាធារណៈជាមយួនងឹអគាន្ទយក្ដាឌ នធន្ទារជារិ និងធន្ទារម្ដគូ  
(២) ការសរែបចបំសងោីរក្មមវធិីនងិតារាងសបែវរសមន្រនថីជាប់ក្ិចចេនាសៅក្បុងរបព់នន ិនបន់យរមួមន្រនថីរាជការេុីវលិ  
(៣) ការសរែបចំដាក់្ឲ្យអនុវរថការសបីក្សបែវរសមន្រនថីជាប់ក្ិចចេនាសៅតាមរបព់ននធន្ទារ  
(៤) ការសរែបចំកក្េរមួលរបាក់្បំណាច់មុខងាររបេ់នគរបាលជារិនិងសយាធិនឲ្យមានេងារិភាពសៅនឹង

របាក់្បំណាច់មុខងារមន្រនថីរាជកាេុីវលិ។ 
ខ/.េក្មមភាពកដលេសរមចបានសដាយកផបក្ រមួមាន៖  
(១) ការសរែបចំនិងដាក់្ឲ្យអនុវរថក្មមវធិីបញ្ជូ ននិង  ួលឯក្សារសបែវរសតាមរបព់ននសអែចិររូនចិ (Drag 

and Drop System)  
(២) ការសរែបចំក្ណំរ់សែងីវញិនូវរបាក់្សមា៉ា ងបកនទមេរមាប់វេ់ិយអប់រ ំ នងិរបាក់្សវនយាមេរមាប់វេ់ិយ 

េុខាភិបាល។ 
ខាងសរកាមសនោះគឺជាតារាងវឌ្ណនភាពការងារសធែបសៅនឹងកផនការេក្មមភាពកដលបានដាក់្សចញ៖ 
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ចសងាោ មេក្មមភាព៣.១៖ សរែបចំ និងដាក់្ 
ឱ្យអនុវរថការសបីក្ផថលស់បែវរសមន្រនថរីាជការេុី
វលិ និងមន្រនថជីាប់កិ្ចចេនាតាមធន្ទារ
សដាយសរបីរបាេរ់បព់ននសអែចិររូនិច 

វឌ្ណនភាព 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

៣.១.១ សរែបច ំ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថក្មមវធីិ 
បញ្ជូ ននិង  ួលឯក្សារសបែវរសតាមរបព់នន 
សអែចិររូនិច(Drag and Drop system) 

-  បានដាក្់ឱ្យអនុវរថ សៅសខរថមួយចំនួនក្បុង
សន្ទោះរមួ មានសខរថកំ្ពង់េព ឺ សខរថក្ណាថ ល ជា
សដីម 

 Ø  

៣.១.២ សរែបច ំ និងដាក់្ឲ្យអនុវរថការបញ្ជូ ន 
និង  ួល ិនបន់យសបែវរសមន្រនថរីាជការេុីវលិ
តាមរបព់ននពរ៌់មានសអែចិររូនិចរវាង រក្េួង 
មុខងារសាធារណៈជាមួយនឹង អគាន្ទយក្
ដាឌ នររន្ទារជារិ និងធន្ទារម្ដគូ 

-  មន្រនថរីាជការេុវីលិទាងំអេ ់ បានសបីក្សបែវរស
តាមរបព់ននធន្ទារ សដាយកផអក្សលីក្មមវធីិសផធរ
 ិនបន់យសបែវរសតាមរបព់ននសអែចិររូនិច √   

 
 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. បនថពរងីក្ការអនុវរថរបព់ននបញ្ជូ ន និង  ួលឯក្សារសបែវរយតាមរបព់ននសអែចិររូវនិចឱ្យបាន ូទាងំរបស េ 

ចសងាោ មេក្មមភាព៣.២៖ សរែបចំដាក់្ 
បញ្ចូលរបាក់្សបែវរសមន្រនថជីាប់កិ្ចចេនាសៅ
ក្បុងរបព់នន ិនបន់យរមួរបេម់ន្រនថរីាជការ និង 
សបីក្ផថលត់ាមរបព់ននធន្ទារ 

វឌ្ណនភាព 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

៣.២.១ សរែបចំបសងោីរក្មមវធីិ និងតារាង 
សបែវរសមន្រនថីជាប់កិ្ចចេនាសៅក្បុងរបព់នន
 ិនបន់យរមួមន្រនថីរាជការេុីវលិ  

- រក្េួងមុខងារសាធារណៈ បានសរែបចំក្មម
វធីិ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថនូវរបព់ននរគប់រគង 
មន្រនថីជាប់កិ្ចចេនាតាមព់រ៌មានវ ិា 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ២៦អន
រក្.បក្ េថីពីការកក្េរមលួនិងការរគប់រគង 
និងការសរបីរបាេ់មន្រនថជីាប់កិ្ចចេនា 

√   

៣.២.៣ សរែបចំដាក់្ឲ្យអនុវរថការសបីក្សបែវរស 
មន្រនថីជាប់កិ្ចចេនាសៅតាមរបព់ននធន្ទារ 

- មន្រនថីជាប់កិ្ចចេនាទាងំអេ់របមាណជាង 
២០,០០០ន្ទក្ ់បានសបីក្សបែវរសតាមរបព់នន
ធន្ទារ 

√   
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៣ចសងាោ មេក្មមភាព៣.៣៖ សរែបច ំ និងកក្
េរមួលឱ្យបានរចួរាលរ់បព់ននសបែវរសមន្រនថ ី
រាជការេុវីលិសដាយសតថ រសលកីារកក្េរមលួ 
សបែវរសមូលដាឌ នរបាក្ប់ណំាចមុ់ខងារ និង 
របាក្ឧ់បរទមភសផសងៗេរមាបម់ន្រនថរីាជការ េុី
វលិទាងំអេឱ់្យមានេងារិភាព េមធម៌និង
សឆលយីរបនឹងអា ិភាពរបេរ់ាជរដាឌ ភិបាល 
រពមទាងំារំ ដលផ់លរិភាព និងការផថល់
សេវា 

វឌ្ណនភាព 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

៣.៣.២ បនថសរែបចំកក្េរមលួរបាក់្ឧបរទមភ
សផសងៗរបេ់មន្រនថរីាជការេុីវលិ ក្ងក្មាល ងំ
របដាប់អាវុធ 

- សរែបចំបសងោីរដំសែងីសបែវរសេរមាប់មន្រនថី
រាជការរពមទាងំរបបេនថិេុខេងាម និង
របាក់្វភិាជន៍រគួសារេរមាប់អរីរមន្រនថីរាជ
ការេុីវលិ និងអរីរយុ នជន េរមាប់ឆ្ប ំ
២០១៧ 

- បានសរែបចំសេណារយី៉ាូសបែវរសេរមាប់ឆ្ប ំ
២០១៩-២០២៣ 

- បានរបជំុពិភាក្ាសលេីំសណីកំ្ណរ់សាល
ការផឋលក់ារសលីក្ ឹក្ចិរថដលន់្ទយក្សាលា 
ចំសណោះដឹង ូសៅ ន្ទយក្រគឹោះសាទ ន បណឋុ ោះ
បណាឋ លរគូ និងរគូឧស ធេ 

- បានដាក់្ឲ្យអនុវរថអនុរកឹ្រយេថពីីរគូពុ និក្ៈ
េិក្ា និងមន្រនថបីសរមីការងារក្បុងអាា ធិការ
ដាឌ នពុ ឌិក្ៈេិក្ាជារិ 

- បានសរែបចំអនុរកឹ្រយេថពីី ការផថល់របាក់្
ឧបរថមភក្បុងឱ្កាេពិធីចូលឆ្ប ងំមរីបម្ពណី
ជារិ 

   

៣.៣.៥ សរែបចំកំ្ណរ់សែងីវញិនូវរបាក់្សមា៉ា ង 
បកនទមេរមាប់វេិ់យអប់រនិំងរបាក់្សវនយាម 
េរមាប់វេិយ់េុខាភិបាល 

- បានសរែបចំសេចក្ថីរពាងអនុរកឹ្រយេថីពីការ
ក្រមិររបបសមា៉ា ង កំ្ណរ់សមា៉ា ងបកនទម និង
របាក់្សមា៉ា ងបកនទមេរមាប់បុគាលកិ្អប់រសំៅ
តាមរគឹោះសាទ នេិក្ាសាធារណៈ 

- បានពិនិរយ និងពិភាក្ាសលីនីរិវធីិម្នការ  
ផថល់សបែវរសេរមាប់មន្រនថីរាជការេុីវលិសៅ
ថាប ក់្សរកាមជារិ 

  

 

Ø 

 

 ិេសៅអនុវរថបនថ 
១.ររូវសរែបចំបញ្ច ប់អនុរកឹ្រយេថពីីការក្រមិររបបសមា៉ា ង កំ្ណរ់សមា៉ា ងបកនទម និងរបាក់្សមា៉ា ងបកនទមេរមាប់
បុគាលិក្អប់រសំៅតាមរគឹោះសាទ នេិក្ាសាធារណៈ 

២. េិក្ាសៅសលីល នភាពម្នការដំសែងីរបាក់្សវនយាមេរមាប់វេិ់យេុខាភិបាល 
៣. សរែបចំដំសែងីរបាក់្សបែវរស និងរបាក់្ឧបរទមភរបចាកំខេរមាប់មន្រនថីរាជការបំសពញភារកិ្ចចសៅសរៅរបស េម្ន
រក្េួងការបរស េ និងេ របរិបរថិការអនថរជារិ 

៤. សរែបចំរបាក់្ឧបរទមភរបពនន និងកូ្ន េរមាប់មន្រនថីរាជការេុវីលិបំសពញភារកិ្ចចសៅសរៅរបស េម្នរក្េួងការ
បរស េ និងេ របរិបរថិការអនថរជារិ 
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ចសងាោ មេក្មមភាព៣.៤៖ សរែបចកំក្េរមលួ
េនធេសនស៍បែវរសមូលដាឌ ន និងរបាក្់
បណំាច ់ មុខងារក្រមិរអរិបរមានិងអបផ
បរមារបេន់គរបាលជារិនិងសយាធិនឲ្យ
រេបជាមយួ និងមន្រនថរីាជការេុវីលិ 

វឌ្ណនភាព 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសពញ
សលញ 

េក្មមភាព
កដល 
េសរមច 
បានសដាយ
កផបក្ 

េក្មមភាព
កដលមនិ 
ទានប់ាន 
អនុវរថ 

៣.៤.២ សរែបចំកក្េរមួលរបាក្់បំណាច់
មុខងារ របេ់នគរបាលជារិនិងសយាធិន
ឲ្យមានេងារិភាពសៅនឹងរបាក់្បំណាច់
មុខងារមន្រនថរីាជការេុីវលិ 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ១៩១ អនរក្
.បក្ េថីពីការកក្ករបរម្មលឯក្សារម្នេនធេសន៍
សបែវរសមូលដាឌ នរបេ់មន្រនថរីាជការេុីវលិម្ន
រពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ ៣៧ អនរក្. 
បក្េថីពីការកក្េរមួល និងការដំសែងីរបាក់្ 
បំណាច់មុខងារជូនសយាធិនម្នក្ងសយាធពល
សខមរភូមិនធ 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ ៣៨ អនរក្. 
បក្េថីពីការកក្េរមួលនិងការដំសែងីរបាក់្ 
បំណាច់មុខងារជូនមន្រនថនីគរបាលជារិ 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ ៥០ អនរក្. 
បក្េថីពីការបកនទមរបបេនថិេុខេងាមេរមាប់
អរីរមន្រនថរីាជការេុីវលិនិងអរីរយុ នជន 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ៣៩អនរក្. 
បក្េថីពីរបាក់្បំណាច់មុខងារសៅរក្មនិងរពោះ
រាជអាជាញ  

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ៤១អនរក្. 
បក្េថីពីការកក្េរមួលរបាក់្បំណាច់មុខងារ 
មន្រនថីរាជការេុវីលិ 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ ៥៩ អនរក្
.បក្ េថីពីការកក្េរមួលនិងការដំសែងីរបាក់្ 
បំណាច់មុខងារ ជូនមន្រនថីពននន្ទាររក្េួង 
មហាម្ផធ 

- បានដាក់្សចញនូវអនុរកឹ្រយសលខ៤០អនរក្.បក្ 
េថីពីការកំ្ណរ់របាក់្ឧបរទមភរបចាកំខចំសពាោះ 
េមាជិក្ រកុ្មរបឹក្ារាជធានី សខរថ រកុ្ង 
រេុក្ ខណឍ  ឃុ ំេងាោ រ់ មន្រនថ ីភូមិ និងរបធាន 
ការយិាល់យរបជាពលរដឌរបេ់រដឌបាលរក្ុង 
រេុក្ ខណឍ   

 
 
 
 
 
√ 

  

 ិេសៅអនុវរថបនថ 

១. បនថសរែបចំដំសែងីសបែវរសមូលដាឌ ន របាក្់បំណាច់មុខងារ និងរបាក់្ឧបរទមភសផសងៗ ជូនមន្រនថរីាជការេុីវលិ 
នគរបាលជារិ និងសយាធិន 

២. ជំរុញការអនុវរថសារាចរកណន្ទេំថពីីកបបប នីរិវធីិអនុវរថរពោះរាជរកឹ្រយលក្ខនថកិ្ៈសដាយកែក្េរមាប់មន្រនថី
រគប់រគងបុគាលិក្រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារិ 
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៣. ការតាមដានរត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្ម្មល 

 

 
 

សៅក្បុងការអនុវរថ ការតាមដានររួរពិនិរយ និងវាយរម្មលការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ 
២០១៥-២០១៨ កដលបានក្ំណរ់សៅក្បុងក្មមវធិជីារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ គឺររមូវឱ្យ
មានការសរែបចំដាក់្សចញនូវយនថការ និងរបព់ននតាមដានររួរពិនិរយ និងវាយរម្មលការអនុវរថក្មមវធិជីារិក្ំកណ រមង់
រដឌបាលសាធារណៈ។ ការអនុវរថក្មមវធិជីារិសនោះ ររូវសធវកីារររួរពិនិរយនិងវាយរម្មលជារបចា ំ ស យីររូវដាក់្សចញនូវ
របាយការណ៍វឌ្ណនភាពការងារជារបចា ំររមីាេ ឆមាេ ឆ្ប ។ំ  

ក្បុងឆ្ប ២ំ០១៦ សនោះ រក្េងួមុខងារសាធារណៈ និងគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ បាន
សរែបចំេិកាខ សាលាថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្រំបន់ េថពីីការជំរុញការតាមដានររួរពិនិរយការអនុវរថក្មមវធិីជារកិ្ំកណ រមង់
រដឌបាលសាធារណៈ ូទាងំរបស េ េរុបចនំួន៦ សលីក្ ក្បុងសន្ទោះរមួ មាន៖ ថាប ក់្ជារចិនំួន១ សលីក្ នងិថាប ក់្រំបន់
ចំនួន៥ សលីក្ កដលមានេមាេភាពចូលរមួពីរគប់រក្េងួ សាទ ប់ន ថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ រពមទាងំអាជាញ ធរ
រគប់លំដាប់ថាប ក់្ ូទាងំ ២៥ រាជធានីសខរថ ជាពិសេេរក្ុមការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈតាមរក្េួង សាទ ប់ន
ថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារ ិដូចមានបងាា ញក្បុងតារាងខាងសរកាម៖ 

រូបភាព៖េិកាខ សាលាថាប ក់្ជារិេថីពីការជំរុញនិងការតាមដានររួរពិនិរយការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ 
២០១៥-២០១៨ ម្ងៃ ី២១ កខក្ញ្ហដ  ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅេណាឌ ារេុខាភបំសពញ 
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ល.រ កាលបរសិចេទ/ទីកណនលង ស្មាស្ភាពអនកចលូរមួ 
ចាំនួនអនកចូលរមួ 

ស្របុរមួ ស្តស្ត ី

១ 

េិកាខ សាលាថាប ក់្ជារ ិ

២១-ក្ញ្ហដ -២០១៦ 

រាជធានីភបំសពញ 

រគប់រក្េងួ សាទ ប់នថាប ក់្ជារ ិនិងថាប ក់្សរកាមជារ ិ
(គណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ   
គណៈក្មាម ធកិារជារេិរមាប់ការអភិវឌ្ណតាមកបប
របជាធិបសរយយសៅថាប ក់្សរកាមជារិ គណៈក្មាម ធិ
ការដឹក្ន្ទកំារងារកក្ រមង់ការរគប់រគង រិញ្ដវរទុ
សាធារណៈ អភិបាលម្នគណៈអភិបាលរាជធាន/ី
សខរថ រក្ុមការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ
ថាប ក់្ជារិ នងិថាប ក់្សរកាមជារ ិ អគាសលខាធិការម្ន
អគាសលខាធិការដាឌ នរពឹ នេភា អគាសលខាធិការម្ន
អគាសលខាធិការដាឌ នរដឌេភា អគាសលខាធកិារម្ន
អគាសលខាធិការដាឌ នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ដ អគាសលខា
ធិការម្នអគាសលខាធកិារដាឌ នឧរថមរក្មុរបឹក្ាម្ន 
អងាសៅរក្ម អគាេវនក្រម្នអាជាញ ធរេវនក្មមជារ ិ
អគាន្ទយក្ម្នរដឌក្រ ឹក្េវយរ់រាជធានភីបំសពញ អគា
ន្ទយក្ម្នអគាិេនីក្មពុជា របធានមនធីរសព យកាល់
កម៉ារ សព យមិរថភាពក្មពុជាេូសវែរ ន្ទយក្សាលា
ភូមិនធរដឌបាលេក្លវ ិាធិការ ម្នេក្លវ ិាល់
យនីរិសាន្រេថនិងវ ិាសាន្រេថសេដឌក្ិចច េក្ល
វ ិាធិការម្នេក្លវ ិាល់យភូមិនធភបំសពញ េក្ល
វ ិាធិការម្នេក្លវ ិាល់យជារិរគប់រគង 
េក្លវ ិាធិការម្នេក្លវ ិាល់យេុខាភិបាល 
េក្លវ ិាធិការម្នេក្លវ ិាល់យភូមិនធក្េិក្មម)  

៣០០ ៣៩ 

២ 

េិកាខ សាលាថាប ក់្របំន់ 

០៧-រុលា-២០១៦ 

សខរថរក្សចោះ 

សខរថរក្សចោះ ររនគិរ ី មណឍ លគិរ ី េធងឹកររង និង
សខរថរផូងឃមុ ំ(រក្មុការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធា 
រណៈថាប ក់្សរកាមជារិ អភិបាលម្នគណៈអភិបាល
សខរថ រក្ុមរបឹក្ាសខរថ ន្ទយក្រដឌបាល ន្ទយក្ ី
ចារ់ការធនធានមនុេស សមបញ្ហជ ការរំបន់របរិបរថិ
ការេឹក្រងសខរថ សមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធ រទ
សខរថ េបងការនគរបាលសខរថ របធានរុលាការ
សខរថ របធានមនធីរជំន្ទញទាងំ២៣ ក្បុងសខរថ 
របធានសាខាគយនងិរដាឌ ក្រសខរថ របធានសាខា
ពននដារសខរថ មនធីរមុខងារសាធារណៈ) 

២៨០ ៣៩ 
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៣ 

េិកាខ សាលាថាប ក់្របំន់ 

២៦-រុលា-២០១៦ 

សខរថក្ំពង់ចាម 

រាជធានីភបំសពញ សខរថក្ពំង់ចាម ម្រពកវង សាវ យ
សរែង និងសខរថក្ណាថ ល (រក្មុការងារកក្ រមង់រដឌ
បាលសាធារណៈថាប ក់្សរកាមជារិ អភិបាលម្នគណៈ
អភិបាលសខរថ រក្ុមរបកឹ្ាសខរថ ន្ទយក្រដឌបាល 
ន្ទយក្ ីចារ់ការធនធានមនុេស សមបញ្ហជ ការរំបន់
របរិបរថកិារេឹក្រងសខរថ សមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធ
 រទសខរថ េបងការនគរបាលសខរថ របធាន
រុលាការសខរថ របធានមនធីរជនំ្ទញទាងំ២៣ ក្បុង
សខរថ របធានសាខាគយនងិរដាឌ ក្រសខរថ របធាន
សាខាពននដារសខរថ មនធីរមុខងារសាធារណៈ) 

៣០០ ៤៣ 

៤ 

េិកាខ សាលាថាប ក់្របំន់ 

០៧-វចិឆិកា-២០១៦ 

សខរថសពាធិ៍សារ់ 

សខរថសពាធិ៍សារ់ ម្ប៉ាលិន បារ់ដំបង ក្ំពង់ឆ្ប ងំ 
និងក្ំពង់េពឺ(រក្ុមការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធា 
រណៈថាប ក់្សរកាមជារិ អភបិាលម្នគណៈអភិបាល
សខរថ រក្ុមរបកឹ្ាសខរថ ន្ទយក្រដឌបាល ន្ទយក្ ី
ចារ់ការធនធានមនុេស សមបញ្ហជ ការរំបន់របរិបរថិ
ការេឹក្រងសខរថ សមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធ រទ
សខរថ េបងការនគរបាលសខរថ របធានរុលាការ
សខរថ របធានមនធីរជនំ្ទញទាងំ២៣ ក្បុងសខរថ 
របធានសាខាគយនងិរដាឌ ក្រសខរថ របធានសាខា
ពននដារសខរថ មនធីរមុខងារសាធារណៈ) 

២៧៧ ៣៦ 

៥ 

េិកាខ សាលាថាប ក់្របំន់ 

២៣-វចិឆិកា-២០១៦ 

សខរថរពោះវហិារ 

សខរថរពោះវហិារ សេែមរាប បន្ទធ យមានជ់យ ឧរថរ
មានជ់យ និងសខរថក្ំពង់ធំ (រក្ុមការងារកក្ រមង់
រដឌបាលសាធា រណៈថាប ក់្សរកាមជារិ អភិបាលម្ន
គណៈអភិបាលសខរថ រក្មុរបកឹ្ាសខរថ ន្ទយក្រដឌ
បាល ន្ទយក្ ីចារ់ការធនធានមនុេស សមបញ្ហជ ការ
រំបន់របរិបរថកិារេឹក្រងសខរថ សមបញ្ហជ ការក្ងរាជ
អាវុធ រទសខរថ េបងការនគរបាលសខរថ របធាន
រុលាការសខរថ របធានមនធីរជនំ្ទញទាងំ២៣ ក្បុង
សខរថ របធានសាខាគយនងិរដាឌ ក្រសខរថ របធាន
សាខាពននដារសខរថ មនធីរមុខងារសាធារណៈ) 

២៩០ ១៧ 

៦ 

េិកាខ សាលាថាប ក់្របំន់ 

០៧-ធបូ-២០១៦ 

សខរថសកាោះកុ្ង 

សខរថសកាោះកុ្ង រពោះេី នុ ក្ពំរ កក្ប និងសខរថ 
តាកក្វ (រក្ុមការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធា រ
ណៈថាប ក់្សរកាមជារិ អភបិាលម្នគណៈអភិបាល
សខរថ រក្ុមរបកឹ្ាសខរថ ន្ទយក្រដឌបាល ន្ទយក្ ី

២៩៩ ៤៣ 
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ចារ់ការធនធានមនុេស សមបញ្ហជ ការរំបន់របរិបរថិ
ការេឹក្រងសខរថ សមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធ រទ
សខរថ េបងការនគរបាលសខរថ របធានរុលាការ
សខរថ របធានមនធីរជនំ្ទញទាងំ២៣ ក្បុងសខរថ 
របធានសាខាគយនងិរដាឌ ក្រសខរថ របធានសាខា
ពននដារសខរថ មនធីរមុខងារសាធារណៈ) 

សរៅពីេក្មមភាពល នផលខាងសលីសនោះ  ក៏្សៅមានវឌ្ណនភាពការងារមួយចំនួនស ែរពាក់្ព់នន ការងាររររួ 
ពិនិរយនងិវាយរម្មលម្នការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨   ួលបានវឌ្ណន 
ភាពការងារដូចខាងសរកាម៖ 

- បានដាក់្សចញនូវឯក្សារពាក់្ព់ននសៅនឹងការតាមដានររួរពនិិរយ នងិវាយរម្មលកដល  ួលបាន 
ការអនុម់រពីគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ កាលពីម្ងៃ ី០៣ កខមីន្ទ ឆ្ប ២ំ០១៦ 
សលីឯក្សារសាលចនំួន០៣ ក្បុងសន្ទោះរមួមាន៖ (១) របាយការណ៍វឌ្ណនភាពម្នការអនុវរថក្មមវធិ ី
ជារិកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈឆ្ប ២ំ០១៥ (២) តារាងកផនការការងារេថីពីការក្ណំរ់ ិេសៅ 
ការងារអា ិភាព២០១៦ (៣) ឯក្សារសាលការណ៍កណន្ទេំថីពីការតាមដានររួរពិនិរយ និងវាយ 
រម្មលការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨។   

- បានបណថុ ោះបណាថ លមន្រនថីម្នរក្េួងមុខងារសាធារណៈ កដលសតថ រសៅសលីវគាបណថុ ោះបណាថ លេថពី ី
ការជំរុញការតាមដានររួរពិនរិយ និងវាយរម្មលការអនុវរថក្មមវធិកី្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធាណៈ 
កដលបានរបរពឹរថសៅកាលពីម្ងៃ ី២៧ កខមងុិន្ទ ឆ្ប ២ំ០១៦ ដល់ម្ងៃ ០ី១ កខក្ក្ោដា ឆ្ប ២ំ០១៦ 
េមាេភាពកដលចូលរមួជាេិកាខ កាម រមួមាន៖ អាា ធកិាររង អធិការ អនុរបធានន្ទយក្ដាឌ ន 
របធានមនធីរ របធានការយិាល់យ េរុប ៦០ រូប។ 

- បានចូលរមួផថល់សយាបល់ក្បុងក្ិចចរបជុេំថីពីការសរែបចំពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងដល់រក្េួង សាទ ប់ន 
របព់ននរគប់រគងគុណផលេរមាប់វេ់ិយមុខងារសារធារណ:ការពិនិរយសលីរបាយការណ៍ ម្នការ 
េិក្ាសលីមុខងារនិងរចន្ទេមព់នន និងនរិិវធិីបំសពញការងាររបេ់អងាភាពធនធានមនុេសសេចក្ថ ី
រពាងរពោះរាជរក្ឹរយេថីពីការផថល់សេវាសាធារណ:សេចក្ថីរពាងរពោះរាជយរក្ឹរយេថីពីការរគប់រគងមុខងារ 

សាធារណ: របេ់រដឌនិរិវធិីម្នការរបលងសរជេីសរេីមន្រនថីគសរមាង ASEAN Standard Service  
- បានចូលរមួរបជុពំិភាក្ានងិផថល់សយាបល់សលីការសរែបចំសេចក្ថីរពាងចាប់េថីពីសេវាសាធារណៈ 
- បានសរែបចំបសងោីរ និងសធវីបចចុបផនបភាពរក្មុការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈតាមរក្េងួសាទ ប់ន 
ថាប ក់្ជារិនងិថាប ក់្សរកាមជារកិ្បុងសន្ទោះ៖ ថាប ក់្ជារិបានចំនួន ២៣ រក្េងួ-សាទ ប់ន និងថាប ក់្សរកាម 
ជារិបានចនំួន២៥ រាជធាន-ីសខរថ  

- បានចុោះេិក្ាេថពីីការអនុវរថមុខងាររគប់រគងនិងការអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុេសសៅថាប ក់្ជារនិិងថាប ក់្
សរកាមជារិជាមួយរក្ុមការងារសៅសខរថក្ំពង់ធំ ម្ងៃ ី ០៤ កខក្ក្ោដា ឆ្ប  ំ២០១៦ 
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- បានសរែបចំរររួពិនរិយសលីលខិរិប ដាឌ នគរិយុរថពាក់្ព់នននងិវេ់ិយមុខងារសាធារណៈសដមីផជីំរុញ
ការអនុវរថបនថមានជាក្ណំរ់សៅក្បុងតារាងតាមដានការអនុវរថការងារលិខរិប ដាឌ នគរិយុរថពាក់្ 
ព់ននសៅនឹងក្មមវធិជីារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៦ 

- បានរបជុំពភិាក្ា នងិផថល់សយាបល់សលកីារសរែបចំសេចក្ឋីរពាងសារាចរេឋពីីការសរជេីសរេីការរគប់ 
រគងមន្រនថីរាជការមន្រនថីជាប់ក្ិចចេនារបេ់រក្េួងអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា។ 

 

៤. ការផារភាា ប់ការងារណកទរមង់ណដ្លមានលកខណៈអនតរវសិ្យ័ 
សលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ បានអនុវរថការងារកដលមានលក្ខណៈកក្ 

 រមង់អនថរវេ់ិយ ក្បុងសន្ទោះរមួមាន៖  

(១)  បានរបជុំពភិាក្ាសលីការងារេរមបេរមួលរវាងក្ំកណ រមង់ទាងំ៣ (PAR PFM D&D) ម្ងៃ ី 
២២ កខមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅរក្េួងសេដឌក្ិចចនិង រិញ្ដវរទុ កដលសតថ រជាេំខាន់ៗសលី៖ ក្/ការសដាោះ
រសាយបញ្ហា របឈម របេ់សលខាធិការដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការជារិេរមាប់ការអភិវឌ្ណតាមកបបរបជា
ធិបសរយយសៅថាប ក់្សរកាមជារិ ពាក់្ព់នននឹងការផថល់ រិញ្ដបផទាន សដាយ EU តាមរយៈ Budget 
Support ចាប់ពឆី្ប ២ំ០១៦ ដល់ឆ្ប ២ំ០១៩ និងឆ្ប បំនថបន្ទធ ប់ស ែរ ខ/យនថការេរមបេរមួលរវាង
ក្មមវធិីកក្ រមង់ការអភិវឌ្ណតាមកបបរបជាធិបសរយយសៅថាប ក់្សរកាមជារិ ក្មមវធិកីក្ រមង់ការរគប់រគង
 រិញ្ដវរទុសាធារណៈ និងក្មមវធិីជារកិ្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ។ 

(២) បានរបជុំពភិាក្ារវាងសលខាធកិារដាឌ នទាងំ៣ រណំាងរក្េងួមហាម្ផធ រក្េួងអប់រយុំវជននិងក្ឡីានិង
រំណាងេ គមន៍អឺរ ៉ាបុ(EU SPACE) ម្ងៃ ២ី៥ កខមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅេណាឌ ារ Asia Tune 
សដាយសតថ រជាេំខាន់សៅសលី៖ ក្/ពិនិរយសមលីសែងីវញិនូវេមិ នផល និងេក្មមភាពអនថរវេ់ិយកដល
ពុំទាន់េសរមចបានក្បុងឆ្ប  ំ ២០១៥ និង ខ/ពិភាក្ានិងក្ណំរ់ការងារអា ិភាពម្នកផនការការងារ
និងងវកិារបចាឆំ្ប ២ំ០១៦ ។ 

(៣) បានសរែបចំសារាចរកណន្ទេំថីពីកបបប នីរិវធិីអនុវរថរពោះរាជរក្រឹយលក្ខនថិក្ៈសដាយកែក្េរមាប់មន្រនថី
រគប់រគងបុគាលកិ្រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារ ិ

(៤) បានរបជុំពភិាក្ារវាងក្ំកណ រមង់ទាងំ៣ ពាក់្ព់ននសៅនងឹក្មមវធិីបណថុ ោះបណាថ លមន្រនថីជាន់ខពេ់ នងិ
េិកាខ សាលាសបីក្វគាបណឋុ ោះបណាឋ លសនោះម្ងៃ ២ី៧ កខមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅសាលាភូមនិធរដឌបាល។ 

(៥) បានរបជុំពភិាក្ារវាងក្ំកណ រមង់ទាងំ៣ សដីមផពីិភាក្ាសលីឯក្សារកណន្ទេំថីពីរបព់ននរគប់រគង
គុណផល ម្ងៃ ី១៧ កខមីន្ទ ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅសាលាភូមនិធរដឌបាល។ 

(៦) បានរបជុំពភិាក្ាសលីការងារររួរាប  (Cross-Cutting Issues) រវាងកផនការេក្មមភាពម្នក្មម
វធិីកក្ រមង់ ការរគប់រគង រិញវរទុសាធារណៈ និងក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ 
២០១៥-២០១៨ កាលពីម្ងៃ ី១០ នងិម្ងៃ ី៣០ កខឧេភា ឆ្ប ២ំ០១៦ សៅរក្េួងសេដឌក្ិចចនិង
 រិញ្ដវរទុ។ 

(៧) ក្បុងរក្បខណឍ ម្នក្ិចចេ របរបិរថិការរវាងសលខាធិការដាឌ នកក្ រមង់ទាងំ៣ សលខាធិការដាឌ នទាងំ៣ 
បានឯក្ភាពាប បសងោីរនូវកផនការេក្មមភាពកដលររូវអនុវរថរមួាប កដលមានដូចខាងសរកាម៖ 
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- ពរងឹងការសបីក្ផថល់សបែវរសនងិរបាក់្លាភការសផសង  ៗតាមរបព់ននធន្ទារ ឬតាម E-Transfer សលខា    
ធិការដាឌ ន គ ក្ រ ជាអបក្ដកឹ្ន្ទ ំនិងេរមបេរមួលអនុវរថ 

- សរែបចំរក្បខ់ណឍ និងយនថការអនុវរថ ណឍ ក្មមចំសពាោះការរគប់រគងធនធានសាធារណៈ(រក្ុមរបឹក្ា
នីរិក្មមម្នរក្េួងសេដឌក្ិចចនិង រិញ្ដវរទុជាអបក្ដឹក្ន្ទ ំនិងេរមបេរមួលអនុវរថ) 

- កក្េរមួលរចន្ទេមព់ននសាទ ប់ន ឲ្យមានេមានគរិភាពជាមួយនឹងរបព់ននដំសណីរការការងារងមីកដល 
រមួមាន កផបក្រដឌបាលបុគាលិក្ រិញ្ដវរទុនិងកផបក្បសចចក្ស េទាងំថាប ក់្ជារិទាងំថាប ក់្សរកាមជារិ អគា 
សលខាធិការដាឌ ន អ គ     ួលបនធុក្កផបក្ រិញ្ដវរទុ សលខាធិការដាឌ ន គ ក្ រ និង សលខាធិការដាឌ ន   
គ ជ អ ប   ួលបនធុក្កផបក្រដឌបាល បុគាលិក្ និងបសចចក្ស េ 

- ររួរពិនរិយសែងីវញិនូវរបព់ននអធិការក្ិចចេវនក្មមម្ផធក្បុងន្ទសពលបចចុបផនបសៅរគប់រក្េងួ សាទ ប់ន 
សដីមផធីាន្ទបាននូវេុខដុមនយីក្មមរក្ុមរបកឹ្ានីរិក្មមម្នរក្េួងសេដឌក្ិចចនិង រិញ្ដវរទុ ជាអបក្ 
ដឹក្ន្ទ ំនិងេរមបេរមួលអនុវរថ 

- បសងោីនគុណភាពសលីការក្សាងេមរទភាពនងិការបណថុ ោះបណាថ លទាងំសៅថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្
សរកាមជារិសាលាភូមនិធរដឌបាល ជាអបក្ដឹក្ន្ទេំរមបេរមលួអនុវរថ 

-  សរែបចំរក្បខណឍ រមួម្នការរគប់រគង និងការកបងកចក្របាក់្រងាវ ន់ពចីណូំលមនិកមនសារសពីពនន 
របក្បសដាយេមធម៌ និងរបេិ នភាពទាងំសៅថាប ក់្ជារិទាងំថាប ក់្សរកាមជារិ អគាសលខាធិការដាឌ ន
រគប់រគង រិញ្ដវរទុសាធារណៈ ( អ.គ. . ជាអបក្ដឹក្ន្ទេំរមបេរមួលអនវុរថ) 

 នធឹមនងឹសនោះ សលខាធកិារដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ នងឹបនថសរែបចកំ្ិចចរបជុំ
ពិសរាោះសយាបល់ន្ទន្ទ សដីមផសីរែបចំនិងអនុវរថកផនការេក្មមភាពរមួរវាងសលខាធិការដាឌ នក្ំកណ រមង់ទាងំ៣ (PAR 
PFM D&D)។ 

៥. បញ្ហា របឈម 
ក្បុងការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈន្ទសពលក្នលងមក្ សទាោះបជីា  ួលបានល នផល 

ជាវជិជមានជាសរចីនយា៉ា ងណាក៏្សដាយក៏្សៅមានបញ្ហា របឈមមួយចំនួនកដលររូវករយក្ចិរថ ុក្ដាក់្ក្បុងសន្ទោះរមួមាន៖  
- ក្រមិរការងារអា ិភាពមានសរចីនសៅក្បុងការអនុវរថកដលពបិាក្នឹងេសរមចបានតាមការសរាង ុក្  
- ក្មាល ងំធនធានមនុេសមិនបានរបមូលផថុ ំគេឺទិរសៅរាយបា៉ា យកដលសធវីឱ្យផលិរភាព របេិ នភាព ម្ន
ការអនុវរថការងារសៅមានក្រមរិ  

- ងវកិាេរមាប់ារំ ដល់ដំសណីរការអនុវរថក្មមវធិីជារិសៅមានការយរឺយា៉ា វ នរីិវធិីសរចីន េមុគសាម ញ 
កដលសធវីឱ្យការ មាល ក់្និងផថល់ងវកិាេរមាប់ការអនុវរថមិនបានទាន់សពលសវលា 

- ខវោះការារំ ពីម្ដគូអភិវឌ្ណន៍ទាងំកផបក្បសចចក្ស េ នងិ រិញ្ដវរទុេរមាប់ការងារមួយចំននួ 
- េមរទភាព នងិចំសណោះដងឹរបេ់មន្រនថីរាជការសៅក្បុងរក្េួង សាទ ប់នថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ
អំពី េសនទាន និងការចូលរមួអនុវរថការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈសៅមានក្រមរិ 

- មន្រនថីរាជការសាធារណៈ ឆនធៈ និងការសបថជាញ ចិរថខពេ់សៅក្បុងការងារកក្ រមង់សៅមានក្រមរិ 
- វន់ិយសៅក្បុងការបំសពញការងាររបេ់មន្រនថីរាជការសាធារណៈ សៅមានក្រមរិ  
- េមរទភាពក្បុងការរគប់រគងការងារមិនបានកាល យជារបព់ននការងារ (យនថការម្នការរគប់រគង) 
- ការសលីក្ កឹ្ចិរថ ទាងំងវកិា នងិមិនកមនងវកិា សៅករជាបញ្ហា េរមាប់អបក្អនុវរថការងារកក្ រមង់ 
- យនថការ នងិរបព់ននរាយការណ៍ម្នការតាមដានររួរពនិិរយ និងវាយរម្មលសៅមានក្រមិរ។ 
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៦. វធិានការសដាោះរសាយ 
  នធឹមនងឹការជួបរប ោះនូវបញ្ហា របឈមជាសរចនីដូចកដលបានសរែបរាប់ពីខាងសលី គណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់ 
រដឌបាលសាធារណៈក៏្បានឯក្ភាពដាក់្សចញនូវដំសណាោះរសាយេមរេបមួយចំនួនដូចខាងសរកាម៖ 

(១) ដំសណាោះរសាយជាក់្លាក់្ក្បុងការអនុវរថកផនការេក្មមភាព ក្បុងររូវសតឋ រសៅសលចីណុំចដូចខាង
សរកាម៖ 
- គួរសធវីអា ិភាវូបនីយក្មមសលីការងារអា ិភាព 
- រក្េួង សាទ ប់នថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ ររូវមានកផនការេក្មមភាពជាក់្លាក់្ក្បុងការអនុវរថ 
ការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ 

- រក្េួងមុខងារសាធារណៈ ជាអបក្ផថល់ការារំ កផបក្របឹក្ាសយាបល់ នងិការបណថុ ោះបណាថ ល 
- រក្ុមការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈសៅតាមរក្េួងសាទ ប់នថាប ក់្ជារ ិ និងថាប ក់្សរកាមជារ ិ
ររូវចូលរមួអនុវរថការងារកក្ រមង់ឱ្យបានេក្មម  

- ររូវមានរបព់ននវាយរម្មលសលីការបណថុ ោះបណាថ លេមរទភាព 
(២) ដំសណាោះរសាយការងារេរមបេរមួល ក្បុងររូវសតឋ រសៅសល៖ី 

- ររូវមានការការកចក្រកំលក្ចំសណោះដឹងពាក់្ព់នននឹងការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ ពិសេេ
ជំរុញការផសពវផាយ និងបណឋុ ោះបណាឋ លឲ្យេុីជសរៅនងិេមរេបតាមសពលសវលា រគប់អបក្ពាក់្
ព់នននូវសាលការណ៍ លខិិរប ដាឌ នគរិយុរថន្ទន្ទពាក់្ព់នននិងការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ 

- ការេរមបេរមួលររូវសារពតាមសាលការណ៍៖េមរទភាព ការយល់ដឹង ឆនធៈ ការចូលរមួ និង
 ំន្ទក់្ នំង 

- ររូវមានរបបរបជុំជាស ែងទារ់របចារំរីមាេឬឆមាេរវាងេមាជិក្គណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់រដឌ
បាលសាធារណៈសដីមផពីិនរិយសមីលសលីវឌ្ណនភាពការងារសដាយមានការចូលរមួពីម្ដគូរអភិវឌ្ណ។ 

(៣) ដំសណាោះរសាយពាក់្ព់នននងិយនថការរបព់ននរាយការណ៍ ក្បុងររូវសតឋ រសៅសល៖ី 
- ររូវមានយនថការជាក់្លាក់្ក្បុងការផឋល់របាយការណ៍ នងិ រមង់របាយការណ៍ររូវមានភាព
សាមញ្ដ ងាយរេួលក្បុងការបសំពញ 

- រក្ុមការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈសៅតាមរក្េួងសាទ ប់នថាប ក់្ជារ ិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ
ររូវមានេមរទក្ចិច និង ំន្ទក់្ ំនងជាមួយនឹងអងាភាពជំន្ទញ សដីមផយីក្ ិនបន់យមក្ដាក់្ក្បុង
របាយការណ៍ 

- រក្េួង សាទ ប់ន ថាប ក់្ជារ ិ និងថាប ក់្សរកាមជារិ ររូវមានគណសនយយភាពក្បុងការផឋល់របាយ
ការណ៍វឌ្ណនភាពការងារជាស ែងទារ់ 

៧. សមសរៀនទទួលបានកនងុរកបខណឌ ម្នការអនវុត្តកមមវធិីជាត្ ិ
 សៅក្បុងការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈន្ទសពលក្នលងមក្សនោះ សយងី  ួលបាននូវ 
សមសរែន នងិប ពិសសាធន៍មួយចំនួនក្បុងរក្បខណឍ ម្នការអនុវរថក្មមវធិីជារិសនោះ ក្បុងសន្ទោះរមួមាន៖ 

- ភាពជាមាច េ់និងបុសរេក្មមចំសពាោះការងារកក្ រមង់ 
- ការរបមូលផថុ ំនិងសរបីរបាេ់ធនធាន កដលមានរសាប់  
- ការេរមបេរមួលនិងការារំ ាប សៅវញិសៅមក្សៅម្ផធក្បុងរក្េួង និងរវាងរក្េងួ សាទ ប់ន  
- ការពិសរាោះសយាបល់ដ៏ ូលំ ូលាយ 
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- ការ  ួលយក្គនំិរផថួចសផថីមងមីៗ និងការហ៊ានរបឈមនឹងហានិភ់យ 
- ការសដាោះរសាយបញ្ហា កផអក្សលកីារយល់ដងឹបញ្ហា ជារមួ 
- ការសដាោះរសាយបញ្ហា របឈមបចចុបផនប ររូវផារជាមយួនឹងការបា៉ា ន់របមាណ ុក្ជាសរេចពីផល 
វបិាក្ន្ទអន្ទគរ 

- ការអនុវរថការងារសផថីមសចញពចីំណុចសាមញ្ដ ងាយ  លួយក្ និងការគរិគូរររមឹររូវពីសដីម  ី
- ការក្ំណរ់អា ភិាពម្នការងារនិងជំហានររូវសដីរសដាយររមឹររូវ 
- ការអនុវរថការងារឈរសលី េសនៈសដីមផរីបេិ នភាព 
- ការសរជីេសរេីនងិសរបីរបាេ់អភិរក្មការងារសដាយររឹមររូវ 
- ការងលឹងកងលងរវាងម ចិឆតានិងសាទ នភាពការងារជាក់្កេថង 
- ភាព ន់ភលន់នងិការរបមូលផថុកំារារំ  
- ការតាមដាននិងរររួពិនរិយជារបចា។ំ 

 នធឹមនងឹសមសរែនប ពិសសាធន៍ម្នការអនុវរថកដលសយងី  លួបានក្នលងមក្ ក៏្សៅមានបញ្ហា មួយចំននួកដល 
សយងីររូវយក្ចិរថ ុក្ដាក់្បកនទមសលីបញ្ហា មួយចំននួក្បុងសន្ទោះរមួមាន៖ 

- ការផារភាជ ប់ក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈជាមួយក្ំកណ រមង់តាមវេ់ិយនងិសដីមផាីរំ ក្ំកណ
 រមង់តាមវេ់ិយ 

- ការររួរពិនរិយសែងីវញិ និងសធវីការវាយរម្មលរមួាប រវាងក្មមវធិីក្ំកណ រមង់ទាងំបី សដមីផកី្ំណរ់ 
េក្មមភាពរមួាប  និងរបទាក់្រក្ឡាាប  

- ជំរុញការចូលរមួរបេ់រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារិក្បុងការអនុវរថក្មមវធិីក្ំកណ រមង់៖ គណៈអភិបាល 
និងរក្ុមរបកឹ្ា 

- ការសរែបចំរចន្ទេមព់ននរដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារ ិ និងផលវបិាក្សលីការសរបីរបាេ់ធនធាន រិញ្ដវរទុ 
និងធនធានមនុេស 

- ការសរែបចំឱ្យមានរបព់ននតាមដាននិងវាយរម្មលរមួក្បុងរាជរដាឌ ភិបាលេរមាប់ការងារកក្ រមង់ទាងំប ី
និងក្មមវធិីកក្ រមង់តាមវេ់ិយ សដាយផារភាជ ប់ជាមួយយនថការសលីក្ កឹ្ចិរថ និងការកក្លមអ 

- ការសរែបចំឱ្យមានក្ញ្ច ប់ងវកិាជាក់្លាក់្េរមាប់ារំ ដល់េក្មមភាពកក្ រមង់ និងការក្សាង 
េមរទភាពមន្រនថីរាជការសៅតាមរក្េួង សាទ ប់ន 

- ការពរងឹងភាពជាអបក្ដឹក្ន្ទ ំ ភាពជាមាច េ់ និងេមរទភាពសាទ ប់ននងិធនធានមនុេស សដីមផធីាន្ទ 
របេិ នភាព និងនិរនថរភាពសលកីារងារកក្ រមង់។ 

៨. ទសិ្សៅការងារណដ្លរត្ូវអនុវត្តកនងុឆ្ន ាំ២០១៧ 
សៅក្បុងការក្ណំរ់ ិេសៅការងារអា ិភាពជហំានបន្ទធ ប់ គឺសតថ រសៅសលេីមាេធារុេខំាន់៣ រមួមាន៖ 

ការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ ការរគប់រគងនងិអភិវឌ្ណធនធានមនុេស និងការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស។ 
 ៨.១. ការណកលមអគុណភាពសស្វាសាធារណៈ 
  ការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ កដលររូវអនុវរថបនថសៅឆ្ប ២ំ០១៧ គេឺងោរ់ធៃន់សលីេក្មមភាព
ការងារជាអា ិភាពមួយចំនួនដូចខាងសរកាម៖ 

- សរែបចំបសងោីរមជឈមណឍ ល ូរេព់ធព់រ៌មានសេវាសាធារណៈ (Call Centre) 
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- សរែបចំ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថចាប់េថីពីសេវាសាធារណៈ 
- សរែបចំ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថរចក្ទាវ រសអែកិ្ររនូិចផថល់ព់រ៌មានសេវាសាធារណៈ (Public Service 

Gateway) 
- ររួរពិនរិយនិងកក្លមអនីរិវធិ ី និងយនថការក្បុងការផថល់សេវាសាធារណរបេ់រក្េួងសាទ ប់ន នងិ 
ថាប ក់្សរកាមជារ ិ

- សរែបចំបសងោីរ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថរបព់ននរររួពិនរិយ នងិវាយរម្មលគុណភាពសេវាសាធារណៈ   សដាយ 
មានការឯក្ភាពាប រវាងរក្េងួមុខងារសាធារណៈ នងិរក្េួងសាមី(មួយរក្េួងមថង) 

- សរែបចំ និងដាក់្ឲ្យដំសណីរការរចក្សចញចូលករមួយសៅរក្េងួមុខងារសាធារណៈ 
- សរែបចំបសងោីរ នងិដាក់្ឱ្យអនុវរថរបព់ននវាយរម្មលសាទ ប់នរដឌ និងការផឋល់ពានរងាវ ន់ និងរបាក់្រងាវ ន់ 
ដល់រក្េួងសាទ ប់នសាធារណៈកដលមានសាប ម្ដលអ។ 

៨.២. ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស 
សៅក្បុងការរគប់រគង និងអភិវឌ្ណធនធានមនុេស កដលររូវអនុវរថបនថសៅឆ្ប ២ំ០១៧ គេឺងោរ់ធៃន់សល ី

េក្មមភាពការងារជាអា ិភាពមួយចំននួដូចខាងសរកាម៖ 
- សរែបចំការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណងក្បុងមុខងារសាធារណៈក្បុងរចន្ទេមព់ននរគប់រគង 
- ររួរពិនរិយការអនុវរថការរគប់រគងវរថមានមន្រនថីរាជការេុីវលិ មន្រនថីជាប់ក្ចិចេនា 
- សរែបចំពិនិរយរបរិបរថិការសែងីវញិសៅតាមរក្េួងសាទ ប់ន នងិរដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារ ិ
- សរែបចំអភិវឌ្ណនិងពរងកី្ការសរបីរបាេ់របព់ននព់រ៌មានវ ិាក្បុងការរគប់រគងធនធានមនុេសសៅតាម 
រក្េួង សាទ ប់នថាប ក់្ជារ ិនិងថាប ក់្សរកាមជារ ិ

- សរែបចំ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថរក្បខណឍ គរិយុរថម្នការបណថុ ោះបណាថ លជាការពវក្ិចចេរមាប់មន្រនថីរាជការ 
េុីវលិ នងិកក្លមអក្មមវធិីបណថុ ោះបណាថ ល នងិការអភិវឌ្ណធនធានមនុេសសៅតាមរក្េងួ សាទ ប់ន 
ថាប ក់្ជារិ និងថាប ក់្សរកាមជារ ិ

- ពរងីក្វសិាលភាពម្នការបណថុ ោះបណាថ លមន្រនថជីាន់ខពេ់ មធយម និងមន្រនថីរក្បខណឍ ងម ី
- ជំរុញការអនុវរថរពោះរាជរក្ឹរយេថីពីលក្ខនថិក្ៈសដាយកែក្េរមាប់បុគាលិក្រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារ ិ
- ជំរុញការអនុវរថសារាចរកណន្ទ ំ េថីពីកបបប នរីិវធិី អនុវរថរពោះរាជរក្ឹរយលក្ខនថកិ្ៈសដាយកែក្ 
េរមាប់មន្រនថីរគប់រគងបុគាលិក្រដឌបាលថាប ក់្សរកាមជារ ិ

- សរែបចំរពោះរាជរក្រឹយេថពីីសាលការណ៍រមួម្នការរគប់រគងធនធានមនុេសក្បុងរដឌបាលសាធារណៈ 
- សរែបចំអងាមន្រនថីរាជការេុីវលិ និងមុខរំកណងវជិាជ ជីវៈ 
- សរែបចំបសងោីរ និងដាក់្ឱ្យអនុវរថរបព់ននរគប់រគងគុណផល នងិរបព់ននសលីក្ កឹ្ចិរថ 
- សរែបចំបសងោីរមូលដាឌ ន ិនបន់យេរមាប់រគប់រគងេមរទភាពជនំ្ទញរបេ់មន្រនថីរាជការេុីវលិ និងរបវរថិ 
េមរទភាពការងារ 

- សរែបចំរពោះរាជរក្រឹយរក្មេីលធម៌មន្រនថីរាជការេុីវលិ។ 
៨.៣. ការណកទរមង់របពន័ធសបៀវត្ស 

សៅក្បុងការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស កដលររូវអនុវរថបនថសៅឆ្ប ២ំ០១៧ គឺេងោរ់ធៃន់សលីេក្មមភាព
ការងារជាអា ិភាពមួយចំនួនដូចខាងសរកាម៖ 
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- សរែបចំដំសែងីរបាក់្សបែវរសមូលដាឌ ន របាក់្បណំាច់មុខងារនងិរបាក់្ឧបរទមភសផសងៗតាមសាលការណ៍
ក្ំណរ់របេ់រាជរដាឌ ភិបាល 

- េិក្ា នងិសរែបចំសាលនសយាបាយសបែវរស ២០១៨-២០២៣ 
- សរែបចំបសងោីរក្មមវធិី និងដាក់្ឲ្យដំសណីរការការការ់ពននសបែវរសរបេ់សាទ ប់ននរីិបញ្ដរថិ នងិសាទ ប់ន
ឯក្រាជយ។ 

  ៨.៤. ការតាមដានរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ម្មល 
- សរែបចំររួរពនិិរយសមលីវឌ្ណភាពម្នការអនុវរថលិខរិប ដាឌ នគរិយុរថ របេ់រាជរដាឌ ភបិាលកដលបាន
ដាក់្សចញ 

- ចុោះតាមដាន និងររួរពិនិរយសលកីារអនុវរថលិខិរប ដាឌ នគរិយុរថកដលបានដាក់្ឱ្យអនុវរថមានដូចជា៖ 
(១)ក្ណំរ់រចន្ទេមព់ននរគប់រគងនិងមុខរំកណងក្បុងរចន្ទេមព់ននរគប់រគងម្នរក្េងួសាទ ប់នថាប ក់្ជារ ិ
និងថាប ក់្សរកាមជារិ (២)ការសរែបចំការពិពណ៌ន្ទមុខរំកណង (៣)ការពរងឹងវរថមានមន្រនថីរាជការ 
មន្រនថីជាប់ក្ចិចេនា ជាសដីម 

- ចុោះតាមដាន និងររួរពនិិរយចនំួនមន្រនថីរាជការរក្េងួេុខាភបិាល និងរក្េួងក្េិក្មម រុកាខ របមាញ់ 
និងសនសា ។ 

៩. សស្ចកតសី្ននដិាឋ ន 
 សៅក្បុងរយៈសពលមួយឆ្ប សំនោះ រក្េួងមុខងារសាធារណៈ នងិសលខាធកិារដាឌ នម្នគណៈក្មាម ធិការកក្ រមង់
រដឌបាលសាធារណៈ បានដកឹ្ន្ទ ំ េរមបេរមួល និងជរុំញការអនុវរថក្មមវធិីជារិក្ំកណ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ 
២០១៥-២០១៨   ួលបានល នផលវជិជមានមួយចនំួន ក្បុងសន្ទោះរមួមានការកក្លមអគុណភាពសេវាសាធារណៈ ការ
រគប់រគងនិងអភិវឌ្ណធនធានមនុេស និងការកក្ រមង់របព់ននសបែវរស សដាយមានការចូលរមួពីរគប់ភាគីពាក់្ព់ននទាងំ 
រក្េួងសាទ ប់នថាប ក់្ជារិ ទាងំថាប ក់្សរកាមជារិ និងម្ដគូអភិវឌ្ណន្ទន្ទ។  នធឹមនងឹវឌ្ណនភាពការងារជាវជិជមានសនោះ ក៏្ការ
អនុវរថការងារកក្ រមង់រដឌបាលសាធារណៈ ជួបរប ោះនូវបញ្ហា របឈមមយួចំននួ នងិេក្មមភាពការងារជាសរចីនកដល
ទាមទារឱ្យមានការចូលរមួេ ការ សដាោះរសាយ និងអនុវរថការងារទាងំសនោះរមួាប  សដមីផសីាលសៅរមួក្បុងការបសរមី
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