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ព្រសងួមុខងារសាធារណៈ 
 

សសចរតពី្បកាសព័ត៌មាន 
សតពីី 

សននិបាតបូរសរបុលទធផលការងារឆ្ន ាំ២០១៦និងសលើរទិសសៅការងារឆ្ន ាំ២០១៧ 
របសព់្រសងួមុខងារសាធារណៈ 

សៅសាលាភូមិនទរដ្ឋបាល ថ្ថៃទី ០៩-១០  ខខ មីនា  ឆ្ន ាំ ២០១៧  
 

ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិ ត្ សពព្រ ប ុនធិន រដ្ឋមន្តនតីរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ អញ ជ្ ីញជាអធិបតី្ដ្ខ៏ពងខ់ពស់កនុង
ពិធីញបីកនិងបិទអងគសននិបាត្បូកសរុបលទធផលការងារឆ្ន ាំ២០១៦ និង ញលីកទិសញៅការងារឆ្ន ាំ២០១៧ របស់រកសួង
មុខងារសាធារណ្ៈ ដដ្លនឹងរបរពឹត្តញៅចាបពី់ឋងៃទី៩ ដ្ល់ឋងៃទី១០ ដខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ញៅសាលាភូមិនទរដ្ឋបាល 
ញោយមានការចូលរមួពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំរកសួង និង របធាននាយកោឋ នរគបរ់គងបុគគលិករបស់រកសួង សាា បន័នានា 
ញភញៀវកិត្តិយស និងមន្តនតីរាជការឋនរកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ សរុបចាំនួនជាង៣០០នាក។់ 

អងគសននិបាត្ នឹងញធវីការពិភាកាញលីរបធានបទចាំនួន១២ ដដ្លញធវីបទអនតរាគមន៍ញោយថ្នន កដឹ់្កនាាំរកសួង រមួមាន 
(១)អគគនាយកោឋ នរដ្ឋបាលនិងហរិ ញ្វត្ាុ (២)អគគនាយកោឋ នរគបរ់គងមុខងារសាធារណ្ៈ (៣)អគគនាយកោឋ ន
ញោលនញោបាយមុខងារសាធារណ្ៈ (៤)អោគ ធិការោឋ ន (៥)នាយកោឋ នសវនកមមឋផទកនុង (៦)សាលាភូមិនទរដ្ឋបាល 
(៧)ការងារញយនឌរ័ (៨)ការងារយុវជន (៩)ការរគប់រគងមុខងារសាធារណ្ៈញៅថ្នន ក់ញរកាមជាតិ្ (១០)ការអនុវត្ត
ការរតួ្ត្ពិនិត្យនិងោាំរទការអនុវត្តកមមវធីិញោលនញោបាយនិងយុទធសាន្តសតចតុ្ញកាណ្ដ្ាំណាក់កាលទី៣ របស់រោឋ ភិបាល
កមពុជា (១១)ការងារអភិវឌឍតាមដបបរបជាធិបញត្យយញៅថ្នន ក់ញរកាមជាតិ្     (១២)                     
          និងការផារភាជ ប់ជាមួយកាំដណ្ទរមងញ់ផេងៗញទៀត្របស់រាជរោឋ ភិបាល។ 

រកសួងមុខងារសាធារណ្ៈ កនុងនាមជាញសនាធិការរបស់រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា ញលីការងាររគបរ់គង ដឹ្កនាាំ និង
អភិវឌឍន៍វសិ័យមុខងារសាធារណ្ៈ និង ដកទរមង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ សញរមចបានសមិទធផលសាំខាន់ៗ កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
ដូ្ចខាងញរកាម៖ 

 មន្តនតីរាជការសុីវលិទូទាំងរបញទសកនុងតារាងញបៀវត្េតាមរបពន័ធពត័្ម៌ានវទិាមានចាំនួនសរុប២០១,០១៨នាក ់
(ន្តសតី៧៩,៨៦៦នាក ់ញសនីនឹង៤០%) កនុងញនាោះមន្តនតីរាជការញៅថ្នន កជ់ាតិ្ចាំនួន៣៨,៥៤៣នាក ់ញសនីនឹង ១៩% 
និងថ្នន កញ់រកាមជាតិ្ចាំនួន១៦២,៤៧៥នាក ់

 បានញរជីសញរសីរកបខណ្ឌ មន្តនតីរាជការសុីវលិចាំនួន៧,៦៤១កដនលង រកបខណ្ឌ ពិញសសចាំនួន៦,២៤១កដនលង 
ញរបីរបាស់មន្តនតីជាបកិ់ចចសនាចាំនួន១៧,៦៥៩កដនលង ឧទានុរកេចាំនួន៩៦០កដនលង រគូបញរងៀនពុទធិកជាបកិ់ចច
សនាចាំនួន១,៤៦២កដនលង រគូកិចចសនាចាំញណ្ោះដឹ្ងទូញៅចាំនួន៦,០៨៨កដនលង រគូកិចចសនាអបរ់ ាំញរៅ
របពន័ធចាំនួន២,៤៧២កដនលង និង រគូថ្នន កពី់រញវននិងថ្នន ក់គួបចាំនួន១៦,៥១៨កដនលង 

 បានញសនីសុាំការសញរមចពីរបមុខរាជរោឋ ភិបាល និង ផតល់ទិដ្ឋការជូនរកសួងសាា ប័ន ញដី្មបអីភិឌឍនអ៍ជីព
មន្តនតីរាជការសុិវលិចាំនួន៥៧,៩៤៤ករណី្ 

 បានការដកត្រមូវការដរបរបួលសាា នភាពរដ្ឋបាលនិងរគួសាររបស់មន្តនតីរាជការសុីវលិចាំនួន១០១,៦១៩ករណី្ 
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 បានរកញឃញីរបាកញ់បៀវត្េដដ្លរតូ្វបដងវរចូលងវកិារដ្ឋវញិចាំនួន៥,៩១៧,៣៧៥,៩៦៩ញរៀល 
 បានជួយរបមូលពនធញលីញបៀវត្េមន្តនតីរាជការសុីវលិសរុបចាំនួន១២,៧៤៧,៩៨៦,០៧០ញរៀល 
 បានចុោះញធវីអធិការកិចច ញដី្មបពិីនិត្យរសាវរជាវ និង ញោោះរសាយករណី្មិនរបរកតី្របស់មន្តនតរីាជការសុីវលិ 

ចាំនួន៤៥     ញោយរកញឃញីទឹករបាកដ់ដ្លញបីកញលីសចាំនួន២០៣,៧៨៣,៩៦៤ញរៀល ញហយីចាត្់
វធិានការឱ្យបដងវរងវកិាចូលរត្នាោរញខត្តចាំនួន៥៤,៦៦៦,៣៣០ញរៀល និង ញសនសុីាំឱ្យលុបញ ម្ ោះញចញពី
រកបខណ្ឌ មន្តនតីរាជការសុីវលិចាំនួន០១ករណី្ 

 បានញរៀបចាំនិងោកឱ់្យអនុវត្តរបពន័ធរគបរ់គងមន្តនតីជាបកិ់ចចសនាតាមរបពន័ធពត័្ម៌ានវទិា និង ការញបីកផតល់
របាកក់ឋរមរបចាាំដខជូនមន្តនតីជាបកិ់ចចសនាតាមរបពន័ធធនាោរ 

 បានអនុវត្តយុទធសាន្តសតបន្តរជ បញយនឌរ័កនុងវសិ័យមុខងារសាធារណ្ៈ ២០១៤-២០១៨ ចាំនួនន្តសតីជាមន្តនតីរាជការ
បានញកីនដ្ល់៤០% និង ចាំនួនន្តសតីកនុងមុខដ្ាំដណ្ងរគបរ់គងចាប់ពីថ្នន ក់ការោិល័យដ្ល់ថ្នន កអ់គគនាយកញកីន 
ដ្ល់ ២២% 

 បានោកឱ់្យអនុវត្តកមមវធីិផតល់ពត័្ម៌ានញសវាសាធារណ្ៈ តាមរយៈទូរស័ពទសាម ត្ហវូន ញោយមានការសហការ
ជាមួយរកសួងឋរបសនីយនិ៍ងទូរគមនាគមន៍ 

 បានោកឱ់្យអនុវត្តយនតការទីភាន កង់ាររបតិ្បត្តិការពិញសសញៅរកសួងសុខាភិបាល ចាំនួន០៤បដនាមញទៀត្ 
រមួមាន មនទីរញពទយបដងែកញខត្តកាំពត្ ញខត្តឋរពដវង ញខត្តរកញចោះ និងញខត្តកាំពង់ធាំ 

 វគគបណ្តុ ោះបណាត លសិសេមន្តនតីជានខ់ពស់ចាំនួនសរុប ៥៦    (    ១១   ) 
 បណ្តុ ោះបណាត លវគគវរិកឹត្យការមន្តនតីជានខ់ពស់ ដដ្លមានសិកាា កាមចាំនួន ៣៧៨    (ន្តសត៣ី៩នាក)់ 
 បណ្តុ ោះបណាត លវគគវរិកឹត្យការមន្តនតីមធយម ដដ្លមានសិកាា កាមចាំនួន ១២៤    (ន្តសត១ី១នាក)់ 
 វគគបណ្តុ ោះបណាត លមន្តនតីរកសួងបរសិាា ន ចាំនួន១វគគ ដដ្លមានសិកាា កាមចាំនួន ២០    (ន្តសត០ី៦នាក)់ 
 វគគបណ្តុ ោះបណាត លថ្នន កដឹ់្កនាាំជាន្តសតីឋានៈរដ្ឋញលខាធិការ និង អនុរដ្ឋញលខាធិការ ចាំនួន១វគគ ដដ្លមាន

សិកាា កាមចាំនួន      
 វគគបណ្តុ ោះបណាត លសតីពី “ការជាំរុញកាំដណ្ទរមង់អភិបាលកិចចលែសរមាបម់ន្តនតីរាជការជានខ់ពស់” ចាំនួន០៣វគគ 

ដដ្លមានសិកាា កាមចូលរមួសរុបចាំនួន១៧០នាក ់ (ន្តសតី១៥នាក)់ ញដី្មបពីរងឹងសមត្ាភាពថ្នន កដឹ់្កនាាំ
ករមិត្អគគញលខាធិការ អគគនាយក អោគ ធិការ និងអភិបាលឋនគណ្ៈអភិបាលរាជធានី ញខត្ត 

 បានញរៀបចាំដ្ាំញឡងីសនទសេន៍ញបៀវត្េដ្ល់ ១៧០០ញរៀល កនុងមួយឯកតា និង ដ្ាំញឡងីរបាកញ់បៀវត្េជូន 
(១)វសិ័យរដ្ឋបាល ការទូត្ និងបញចចកញទស ដ្ល់ ៧០០,៥០០ញរៀល (២)វសិ័យអបរ់ ាំនិងសុខាភិបាល 
ដ្ល់ ៨០០,៥០០ញរៀល (៣)នគរបាល ដ្ល់ ៧៨៤,៧៣០ញរៀល (៤)ញោធិន ដ្ល់ ៧៣៣,៧៣០ញរៀល 
(៥)របធានរកុមរបឹការាជធានី ញខត្ត ដ្ល់ ១,០៩០,០០០ញរៀល (៦)សមាជិរកុមរបឹការាជធានី ញខត្ត 
ដ្ល់ ៨៧០,០០០ញរៀល (៦)របធានរកុមរបឹការកុង រសុក ខណ្ឌ  ដ្ល់ ៨១០,០០០ញរៀល  (៧)សមាជិក
រកុមរបឹការកុង រសុក ខណ្ឌ  ដ្ល់ ៦៥០,០០០ញរៀល (៨)របធានរកុមរបឹកាឃុាំ សងាា ត្ ់ដ្ល់ ៧៥០,០០០
ញរៀល (៩)ជាំទបទី់១និងទី២ ញៅសងាា ត្រ់ងទី១និងទី២ ដ្ល់ ៥៥០,០០០ញរៀល (១០)សមាជិក
រកុមរបឹកាឃុាំ សងាា ត្ ់ ដ្ល់ ៤៨០,០០០ញរៀល (១១)ញមភូមិ ដ្ល់ ២០០,០០០ (១២)អនុរបធានភូមិ 
ដ្ល់ ១៦០,០០០ញរៀល (១៣)សមាជិកភូមិ ដ្ល់ ១៤០,០០០ញរៀល និង (១៤)មន្តនតីជាបកិ់ចចសនា ដ្ល់ 
៤០០,០០០ញរៀល។ 
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