
  

 

 

ព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ាន 
លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

 

រិធីព្បកាសទទួលស្គា ល់ជ័យលាភី  ជូនដល់អង្ាភារផ្តល់សសវា 
ស្គធារណៈគំរកូ្នុង្វិស័យអប់រ ំនិង្វិស័យសខុាភិបាល 

  រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃេុធ ៧លកតី កែម្សាេណ៍ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក េ.ស. ២៥៦៣  
ម្តវូនងឹថ្ងៃទ០ី៧ កែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩លនេះ ឯកឧតតរអគគបណឌិ តសភាចារយ អូន េ័នធរុនីរត័ន 
ឧបនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ារន្រនតីម្កសួងលសដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ  តំណាងដ៏្ែពង់ែពស់របស់សលរតច្ 
អគគរហាលសនាបតលីតលោ ហ នុ កសន នាយករដ្ារន្រនតថី្នម្េេះរាោណាច្ម្កករពុោ 

"រន្រនតរីាជការ ោែ្ុបំលម្ររីាន្រសដ   
រិនករនោលៅហាា យរាន្រសដ" 
សលរដច្នាយករដ្ារម្នីដ  

ហ ុន កសន 

ម្មតិកា 
• េិធីម្បកាសទទួេសាគ េ់ជ័យលាភី្ជូនដ្េ ់
    អងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈគំរកូនុងវស័ិយអប់រ ំ   
    និងវស័ិយសុខាភិ្បាេ 
• សកិាាសាលាថ្នន ក់តំបន់លេកីទី៣ សដេីី “ការលរៀបចំ្
ឯកសារកណនាអំាសា ន សដេីីការផ្ដេល់សវា 

     សាធារណៈ” 
• សកិាា សាលាកច្ករកំេកបទេិលសាធន៍  ថ្នការ
ម្គប់ម្គង និងផ្ដេល់សវាសាធារណៈថ្នអងគភាេ 
ជ័យលាភី្ផ្តេល់សវាសាធារណៈគំរកូនុងវសិយ័ 
អប់រ ំនិងវសិយ័សុខាភិ្បាេ 

• ឯកឧតតរកិតតបិណឌិ ត លេម្ជ ប ុនធិន  អលញ្ជ ីញ
លបីកសកិាា សាលាេិលម្រេះលោបេ ់“លេីលសច្កតី
ម្ាងករាវធីិោតិកំកណទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ  
២០១៩-២០៣០” 

• សកិាា សាលាេិលម្រេះលោបេថ់្នន ក់តំបន់លេ ី
   ឯកសារលសច្កតមី្ាងបឋរថ្នករាវធីិោតិកំកណ 
   ទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ  ២០១៩-២០៣០  
• េិធីលបីកសកិាា សាលាកច្ករកំេកបទេិលសាធន៍
ថ្នការម្គប់ម្គង និងការផ្តេល់សវាសាធារណៈ 
ថ្នអងគភាេផ្តេល់សវាសាធារណៈគំរកូនុងវសិយ័
សុខាភិ្បាេ  

 

“យុទធសាន្រសតអភ្វិឌ្ឍន៍ោតកិម្បកាា យករពុោលៅោម្បលទសម្មនច្ំណូេរធយរកម្រិតែពស់កនុងឆ្ន  ំ២០៣០” 

 ១ 

  តលៅទេ័ំរ៤ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ 

សកិាា ស្គលាថ្នន ក្់ត្បំន់សលើក្ទី៣  សដរីី “ការសរៀបចំឯក្ស្គរណណន ំ
អាស្គ៊ា នសដរីកីារផ្ដលស់សវាស្គធារណៈ” 

 លែតតលសៀររាប៖ ឯកឧតតរកតិតបិណឌិ ត លេម្ជ ប នុធនិ រដ្ារន្រនតមី្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
ឯកឧតតរ នាក់ លណរ  ុន អភ្ិបាេរងលែតត តំណាងឯកឧតតរ លទៀ សីហា អភ្ិបាេថ្នគណៈ
អភ្ិបាេលែតតលសៀររាប និងលលាកម្សី Sonali Dayaratne តំណាងថ្ន   តលៅទេ័ំរ២ 

       លេែ ០១ កែ រិងុនា - ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩ 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ២ 

និលវសនដ្ឋា នករាវធិីអភ្ិវឌ្ឍន៍សហម្បោោតិម្បចា ំ
ម្េេះរាោណាច្ម្កករពុោ(UNDP) បានអលញ្ជ ីញោគណៈអធិបតី
ដ៏្ែពង់ែពស់កនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាថ្នន ក់តំបន់លេីកទី៣ សដីេី“ការ
លរៀបច្ំឯកសារកណនាអំាសា នសដីេីការផ្ដេ់លសវាសាធារណៈ” កដ្េ
ម្បម្េឹតតលៅ េីថ្ងៃទី២៧ ដ្េ់ថ្ងៃទី២៩ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ លៅលេី
ទឹកដ្ីថ្នសរបតិតលបតិកភ្ណឌ វបបធរ៌ដ៏្សរបូរកបបកនុងលែតតលសៀររាប 
ថ្នម្េេះរាោណាច្ម្កករពុោ។ សិកាា សាលាលនេះលរៀបច្ំល ីងកនុង
លរេបណំង លដ្រីបមី្បរូេធាតុចូ្េ េនិតិយផ្តេ់លោបេ់ នងិអនុរ័ត
កនុងកម្រតិបលច្ចកលទសលៅលេលីសច្កដមី្ាងឯកសារកណនាអំាសា នសដេីី
ការផ្ដេ់លសវាសាធាណៈថ្នម្បលទសសម្មជកិអាសា ន រុននងឹដ្ឋក់ឆ្ាង
សលម្រច្ចុ្ងលម្កាយេីថ្នន ក់ដ្ឹកនាទំទួេបនទុករុែងារសាធារណៈ ថ្ន
បណាដ ម្បលទសសម្មជិកអាសា ន។ សិកាា សាលាលនេះបានអលញ្ជ ីញ
វាគាិនោអនកឯកលទសោន់ែពស់ថ្នន ក់ោតិអនកឯកលទសោន់ែពស់
ថ្នករា វធិីអភ្ិ វឌ្ឍន៍សហម្បោោតិ(UNDP) និងទីម្បឹកាតំបន់ 
ម្េរទងំរន្រនតបីលច្ចកលទសោន់ែពស់ោតណំាង ម្បលទសសម្មជកិអាសា ន
រកលធាីបទបងាា ញ នងិកច្ករកំេកបទេលិសាធន៍លេីម្បធានបទាក់េ័នធ
នឹងការផ្តេ់លសវាសាធារណៈម្បកបលដ្ឋយគណលនយយភាេ និង 
នវានុវតតន៍ ម្េរទងំលរៀបច្ឱំ្យម្មនលវទកិារេភិាកាកនងុច្លំណារម្បលទស

តរកទេ័ំរ១ ោសម្មជកិអាសា នលេីលសច្កតមី្ាង ឯកសារកណនាអំាសា ន សតេីកីារ
ផ្តេល់សវាសាធារណៈ កដ្េម្បលទសអាសា នទងំ១០ ម្តូវលម្បីម្បាស់
ោរគគុលទសន៍កនុងការកកេរអការផ្តេ់លសវាសាធារណៈកនុងម្បលទស
របស់ែាួន  សំលៅផ្ដេ់លសវាជូនម្បោជនឱ្យបានកាន់កតេអម្បលសីរល ងី។ 
អងគសិកាា សាលាលនេះលរៀបច្ំលទបីងលដ្ឋយ លេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា  
ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួេីទីម្បឹកាតំបន់ តំណាងម្បលទសោ
សម្មជិកអាសា នទងំ១០ តំណាងលេខាធិការដ្ឋា នអាសា ន ថ្នន ក់
ដ្ឹកនាមំ្កសួងរុែងារសាធារណៈ ថ្នន ក់ដ្ឹកនាទំទួេបនទុកកផ្នកលសវា
សាធារណៈរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន និងរដ្ាបាេរាជធានី លែតត តំណាង
អគគលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការដ្ឹកនាកំារកកទម្រង់កាម្គប់ម្គង
ហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ តំណាងលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការោតិ
សម្ម្មប់ការអភ្ិ វឌ្ឍតារកបបម្បោធិបលតយយលៅថ្នន ក់លម្ការោតិ 
រន្រនតីតំណាងធនាររេិភ្េលលាក(WB) ករាវធិីអភ្ិវឌ្ឍន៍សហ
ម្បោោត(ិUNDP) អងគការកិច្ចសហម្បតិបតតិការអាេាឺរ ង់(GIZ) 
អងគការតម្មា ភាេករពុោ(TIC) និងរន្រនតីរាជការថ្នម្កសួងរុែងារ 
សាធារណៈ សរុបច្ំនួនម្បម្មណ ១៨០ នាក់។ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

សកិាា ស្គលាណចក្រណំលក្បទរិសស្គធន៍ននការព្គប់ព្គង្ និង្ការផ្ដលស់សវាស្គធារណៈរបសអ់ង្ាភារជ័យ
លាភីណដលបានផ្តលស់សវាស្គធារណៈគំរកូ្នងុ្វសិយ័អប់រនំងិ្វសិយ័សខុាភិបាល 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃអងាគ រ ៦លកតី កែម្សាេណ៍ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី០៦ កែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតដរ យក់ ប នុណា រដ្ាលេខាធកិារម្កសួងរុែងារសាធារណៈ នងិោ
អនុម្បធានម្បចាកំារថ្នគណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្ដេល់សវាសាធារណៈ
ថ្នន ក់ោតិ តំណាងដ៏្ែពង់ែពស់ឯកឧតដរកិតតិបណឌិ ត លេម្ជ ប ុនធិន  
រដ្ារន្រនដីម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងោម្បធានគណៈករាការវាយ
តថ្រាអងគភាេផ្ដេ់លសវាសាធារណៈថ្នន ក់ោតិ បានអលញ្ជ ីញោអធបិតី
ភាេដ៏្ែពង់ែពស់កនុងេធិលីបកីសិកាា សាលាកច្ករកំេកបទេលិសាធន៍ថ្នការ
ម្គប់ម្គងនងិការផ្ដេ់លសវាសាធារណៈរបស់អងគភាេជ័យលាភ្កីនុងការ
ផ្តេ់លសវាសាធារណៈគរូំកនុងវស័ិយអប់រ ំនងិវស័ិយសុខាភ្បិាេ។  

សិកាា សាលាលនេះ ម្មនការលធាីបទបងាា ញកច្ករកំេកបទេិលសាធន៍េី
ម្បធានរនទីរលេទយបកងអកោជ័យលាភ្ីអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈ
គំរូកនុងវស័ិយសុខាភ្ិបាេច្ំនួនបីគឺ រនទីរលេទយបកងអកបាកាន លែតត
លាធិ៍សាត់ (CPA1) រនទីរលេទយបកងអកលែតតលកាេះកុង (CPA2) និង
រនទរីលេទយបកងអកលែតតកេំង់ចារ (CPA3) ម្េរទងំវទិាេ័យច្នំនួេរី
គឺវទិាេ័យលេម្ជច្ិនាដ លែតតបាត់ដ្ំបង និងវទិាេ័យហ ុនកសន លែតត
ឧតដរម្មនជ័យ។ ោចុ្ងលម្កាយថ្នអងគសិកាា សាលាក៏ម្មនលវទិកា
សំណួរច្លរាយីផ្ងកដ្រ លដ្រីបលីអាយម្មនការកច្ករកំេកបទេលិសាធន៍ថ្ន
ការម្គប់ម្គង និងផ្តេ់លសវាជូនម្បោេេរដ្ាកាន់កតទូេំទូលាយ។ 

សកិាា ស្គលា  សតរីីការណចក្រណំលក្ចំសណេះដងឹ្  និង្បទរិសស្គធន៍ននការអនុវត្តព្បរ័នធព្គប់ព្គង្ណផ្ែក្សលើ
សមទិធក្មម 
 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េឹកថ្ងៃេុធ ១លរាច្ កែអាសាឍ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣  ម្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតតរ ឈុន សុោតិ អគគនាយក ថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេ
នលោបាយរុែងារសាធារណៈ     និងោម្បធានលេខាធិការដ្ឋា ន  
គណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ (គ.ក.រ) ថ្នម្កសួង
រុែងារសាធារណៈ បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលា
សតីេីការកច្ករកំេកច្ំលណេះដ្ឹង និងបទេិលសាធន៍ថ្នការអនុវតតម្បេ័នធ
ម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរិទធករា កដ្េបានលរៀបច្ំលទបងីកនុងលរេបំណង 
លដ្ីរបីលេីកករពស់ការយេ់ដ្ឹងេីទសសនទន ម្ទឹសតី កតាត លោគជ័យ 
នងិកតាត រនិលោគជ័យ ថ្នការអនុវតតម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរទិធករា
ោសកេ ដ្េ់រន្រនតីរាជការកដ្េអនុវតតការងារកកទម្រង់រដ្ាបាេ
សាធារណៈ ការកច្ករកំេកបទេិលសាធន៍លោគជ័យ ថ្នការអនុវតត
ម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរទិធករាលៅម្បលទសជប នុ នងិបញ្ហា ម្បឈរ

ថ្នការអនុវតតម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរិទធករាលៅម្បលទសករពុោ។ 
សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្ំលដ្ឋយលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការកក
ទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លៅលភាជនយីដ្ឋា ន
ទលនាបាសាក់២ កដ្េម្មនសម្មសភាេចូ្េររួេ ី ម្បធាន អនុម្បធាន
នាយកដ្ឋា ន និងរន្រនតីជំនាញថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ សរុប
ច្ំនួន ៥០រូប កនុងលនាេះន្រសតី ១៤រូប។ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ៣  



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ឯកឧតតរកិតតិបណឌិ ត លេម្ជ  ប ុនធិន រដ្ារន្រនតីម្កសួង 
រុែងារសាធារណៈ  ឯកឧតតរសាន្រសាត ចារយ រ រ ប ុនលហង រដ្ារន្រនតី
ម្កសួងសុខាភ្ិបាេ និងឯកឧតតរបណឌិ តសភាចារយ ហង់ ជួនណារ  ុន 
រដ្ារន្រនតមី្កសងួអប់រ ំ យុវជន នងិកាី  អលញ្ជញីោអធបិតភីាេដ៏្ែពង់ែពស់
កនុងេិធីម្បកាសទទួេសាគ េ់ជ័យលាភ្ីជូនដ្េ់អងគភាេផ្តេ់លសវា 
សាធារណៈគរូំកនុងវស័ិយអប់រ ំនងិវស័ិយសុខាភ្បិាេ លៅវទិាសាថ នោតិ
អប់រ។ំ កនងុឱ្កាសលនេះកដ្រ ឯកឧតតរអគគបណឌិ តសភាចារយ អូន េ័នធរុនរីត័ន 
ឧបនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ារន្រនតីម្កសួងលសដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ ក៏បាន
អលញ្ជ ីញផ្តេ់កតិតយិសម្បគេ់ានរងាា ន់ដ្េ់ម្មច ស់ជ័យលាភ្លីេែ១ 
រកេ៤ីអងគភាេ កនងុលនាេះអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈគរូំកនងុវសិយ័អប់រ ំ
ច្នំនួរយួគ ឺវទិាេ័យលេម្ជច្និាត  លែតតបាត់ដ្បំង នងិអងគភាេផ្តេ់លសវា
សាធារណៈគរូំកនុងវស័ិយសុខាភ្បិាេច្ំនួនបី(ម្មន៣កម្រិត)គឺ រនទីរ
លេទយបកងអកបាកាន លែតតលាធិ៍សាត់(CPA1) រនទីរលេទយបកងអកលែតត

លកាេះកុង(CPA2) និងរនទីរលេទយបកងអកលែតតកំេង់ចារ(CPA3)។ 
េិធីម្បកាសលនេះផ្ងកដ្រ ម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួេី រដ្ាលេខាធិការ
តណំាងម្គប់ម្កសងួសាថ ប័ន គណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្ដេល់សវា
សាធារណៈថ្នន ក់ោតិ(គ.វ.ជ.) គណៈករាការបលច្ចកលទសអនតរម្កសួង 
អភ្បិាេថ្នគណៈអភ្បិាេរាជធាន ីលែតត រនទរីាក់េ័នធ (រនទរីសុខាភ្បិាេ 
រនទរីអប់រ ំ យុវជននងិកាី  រនទរីរុែងារសាធារណៈ រនទីរបរសិាថ ន និង
រនទីរលសដ្ាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ) តំណាងអងគការថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍន៍ តំណាង
សាថ នទូតសឹងាបុរ ី សាកេវទិាធិការនិងនាយកវទិាសាថ ន នាយក
រនទីរលេទយថ្នន ក់ោតិ ម្បធានរជឈរណឌ េោតិ អភ្ិបាេថ្នគណៈ
អភ្ិបាេម្កុង ម្សុក ែណឌ  រនទី រលេទយបកងអករាជធានី លែតត ម្កុង 
ម្សុក ែណឌ  នាយក នាយកិាវទិាេ័យទូទងំម្បលទស ម្េរទងំថ្នន ក់
ដ្ឹកនា ំ និងរន្រនតីរាជការថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ សរុបម្បម្មណ 
១២០០នាក់ កនុងលនាេះន្រសតីម្មន ៣០០នាក់។ 
 
 

ឯក្ឧត្តមក្ិត្តិបណឌិ ត្ សរព្ជ ប៊ានុធនិ អស ជ្ ើញសបើក្សកិាា ស្គលារិសព្រេះសោបល ់ “សលើសសចក្តីព្ាង្ក្មម
វិធីជាត្ិក្ំណណទព្មង្់រដឋបាលស្គធារណៈ ២០១៩-២០៣០” 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េឹកថ្ងៃម្េហសបតិ៍ ៧លកីត កែភ្ម្ទបទ 
ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី៥ កែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតរកតិតបិណឌិ ត លេម្ជ ប ុនធនិ រដ្ារន្រនតមី្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
បានអលញ្ជ ីញោអធបិតភីាេដ៏្ែពង់ែពស់កនុងេធិលីបកីសិកាា សាលាេលិម្រេះ
លោបេ“់លេីលសច្កតមី្ាងករាវធិោីតកិកំណទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 
២០១៩-២០៣០”លៅសណាា ររសុខាភ្នំលេញ។ សិកាា សាលាេលិម្រេះ
លោបេ់នាថ្ងៃលនេះលរៀបច្លំ ងីម្មនលរេបណំង៖(ទី១)កច្ករកំេក
ច្ំលណេះដ្ឹងនិងឧតតម្មនុវតតន៍ សតីេីរដ្ាបាេសាធារណៈ នងិដ្លំណាេះ
ម្សាយម្បកបលដ្ឋយនវានុវតតន៍សម្ម្មប់កកេរអការផ្តេ់លសវាសាធារណៈ 
កផ្អកលេីគុណផ្េសំលៅផ្តេ់ោេុទធិដ្េ់ការេិភាកាេិលម្រេះលោបេ់
កនុងអងគសិកាា សាលាលនេះ (ទី២)េិនិតយនិងកកេរអលេីកផ្នការ

សករាភាេ ថ្នករាវធិីោតិកំកណទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ២០១៩-
២០៣០ ឱ្យកាន់កតម្មនសុម្កតឹយភាេ នងិអាច្អនុវតតបាន នងិ(ទ៣ី)
ម្បរូេធាតុចូ្េបកនថរលេីលសច្កតមី្ាងករាវធិោីតកិកំណទម្រង់រដ្ាបាេ
សាធារណៈ ២០១៩-២០៣០ លដ្រីបឱី្យម្មនេកាណៈម្គប់ម្ជងុលម្ោយ 
ោក់កសតងនិយរ និងអាច្ទទួេយកអនុវតតបានទងំអស់រន ។ សិកាា
សាលាេិលម្រេះលោបេ់លនេះ រិនម្តឹរកតោលវទកិាេភិាកានងិេលិម្រេះ
លោបេម់្បរូេធាតុចូ្េលនាេះលទកងរទងំោលវទិកាដ៏្េអរួយសម្ម្មប់
ថ្នន ក់ដ្ឹកនានំិងរន្រនតីរាជការថ្នម្កសួង សាថ ប័ន ថ្នន ក់ោតិ និងថ្នន ក់
លម្ការោត ិ ម្គឹេះសាថ នសាធារណៈ សហម្រសសាធារណៈ វស័ិយឯកជន 
ថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍន៍ និងថ្ដ្គូាក់េ័នធនានាលផ្សងលទៀតអាច្ទទួេបាននូវ
េុទធិ ឧតតម្មនុវតតន៍ និងនវានុវតតន៍ លដ្ីរបោីជំនួយ  តលៅទេ័ំរ៥ 

៤ ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ 

តរកទេ័ំរ១ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

សកិាា ស្គលា      រិសព្រេះសោបលថ់្នន ក្ត់្ំបន់ សលើឯក្ស្គរសសចក្តីព្ាង្បឋមននក្មមវធិីជាត្ិក្ំណណទព្មង្ ់
រដឋបាលស្គធារណៈ ២០១៩-២០៣០ សៅសេត្តសទងឹ្ណព្ត្ង្  

 លែតតសទងឹកម្តង៖ នាម្េកឹថ្ងៃសុម្ក ៧លរាច្ កែភ្ម្ទបទ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ កែកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩  
ឯកឧតតរ ឆ្យ ឆ្ម្តាវុធ អនុរដ្ាលេខាធកិារថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ
បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាេិលម្រេះលោបេ់ថ្នន ក់
តបំន់ លេីឯកសារលសច្កតមី្ាងបឋរថ្នករាវធិោីតកិកំណទម្រង់រដ្ាបាេ
សាធារណៈ ២០១៩-២០៣០។ សិកាា សាលាេលិម្រេះលោបេ់នាថ្ងៃលនេះ 
លរៀបច្ំ ល ីងកនុ ង លរេបំណងលដ្ីរបីេិនិតយផ្ត េ់ លោបេ់ និង 
កកសម្រួេឯកសារលសច្កតីម្ាងថ្នករាវធិីោតិកំកណទម្រង់រដ្ាបាេ 
សាធារណៈ២០១៩-២០៣០ សំលៅលធាឱី្យឯកសារលនេះកាន់កតម្មនេកាណៈ
ោក់កសតង ងាយយេ់ និងអនុវតតបានម្គប់កម្រិត ម្េរទងំេិភាកា

លេីការកំណត់អំេីតួនាទីភារកិច្ចរបស់តួអងគាក់េ័នធកនុងលនាេះររួម្មន
ម្កសួងរុែងារសារធារណៈ គណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេ 
សាធារណៈ ម្កសួង-សាថ ប័ន និងរាជធានី-លែតត។ សិកាា សាលាលនេះ 
លរៀបច្ំ លដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និង លេខាធិការដ្ឋា ន   
គ.ក.រ និងម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េរួរេីថ្នន ក់ដ្ឹកនាថំ្នម្កសួងរុែងារ 
សាធារណៈ អភ្ិបាេរងថ្នគណៈអភ្ិបាេលែតតសទឹងកម្តង និងម្កុរ
ការងារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈលៅលែតតទងំ១០ ររួម្មន លែតត
សទងឹកម្តង ឧតតរម្មនជ័យ ម្េេះវហិារ ម្កលច្េះ តបូងឃាុ ំរណឌ េគរិ ីរតនៈគរិ ី
ថ្ម្េកវង សាា យលរៀង និងលែតតកំេង់ចារ សរុបច្ំនួន ១០០នាក់ កនុង
លនាេះន្រសតីម្មន ១៥នាក់។ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ៥ 

កនុងការលរៀបច្ំការងារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ     
កនុងកដ្នសរតថកចិ្ចលរៀងៗែាួន លដ្ឋយម្បកាន់ភាជ ប់នូវអភ្មិ្ករ បុលរសករា
ច្ំលាេះការងារកកទម្រង់សីុជលម្ៅលដ្ីរបីផ្េិតភាេ ឱ្យបានកាន់កត
ម្បលសីរល ងីសំលៅលឆ្ាយីតបលៅនងឹតម្រវូការោក់កសតងរបស់ម្បោេេរដ្ា 
នងិម្សបលៅតារការវវិតតន៍ថ្នសាកេភាវូបនយីករា។ សិកាា សាលាលនេះ 
សហការលរៀបច្ំលដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ ធនាររេភិ្េលលាក  
ឧបតថរភលដ្ឋយរដ្ឋា ភ្ិបាេអូន្រសាត េី និងសហភាេអឺរ  ុប កដ្េម្មន
សិកាា ការចូ្េររួសរុបច្ំនួន ៣០០នាក់ លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ីញ
ចូ្េរួរេីថ្នន ក់ដ្ឹកនាំម្កសួងរុែងារសាធារណៈ តំណាងរកេី 
អគគលេខាធិការដ្ឋា នថ្នគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញ
វតថុសាធារណៈ លេខាធិការដ្ឋា នថ្នគណៈកម្មា ធិការោតិសម្ម្មប់ការ
អភ្វិឌ្ឍតារកបបម្បោធបិលតយយលៅថ្នន ក់លម្ការោត ិនងិលេខាធកិារដ្ឋា ន
អច្ិថ្ន្រនតយ៍ថ្នគណៈកម្មា ធិការដ្ឹកនាំការងារកកទម្រង់ច្ាប់ និង
ម្បេ័នធយុតតិធរ៌ រាជបណឌិ តសភាករពុោ ម្កុរម្បឹកាអនកច្ាប់ ម្កសួង 
សាថ ប័ន រដ្ាបាេថ្នន ក់លម្ការោតិ និងតំណាងថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍ (EU, 
AFD, ADB, DFAT, IMF, JICA, Sweden, UNICEF, USAID, 

GIZ, UNDP) រដ្ឋា ករទឹកសាយត័រាជធានីភ្នំលេញ អាោ្ធរអគគិសនី
ករពុោ រនទីរលេទយកាេ់ករ ម្ត រនទីរលេទយរិតតភាេករពុោ-សូលវៀត 
រនទរីលេទយកុម្មរោត ិ សាកេវទិាេ័យភូ្រនិទនតីសិាន្រសតនងិវទិាសាន្រសត
លសដ្ាកចិ្ច សាកេវទិាេ័យភូ្រនិទភ្នលំេញ សាកេវទិាេយ័ោតមិ្គប់ម្គង 
សាកេវទិាេ័យសុខាភ្បិាេ  សាកេវទិាេ័យបញ្ហញសាន្រសត  ម្េរទងំ 
វស័ិយឯកជន(ធនាររកាណាឌ្ីោ  ធនាររលអសីុេីដ្ឋ ធនាររ 
ឯកលទសវងី ធនាររABA)។ 
 

តរកទេ័ំរ៤ 

 



  

 

 លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ៦ 

សកិាា ស្គលាថ្នន ក្់ត្បំន់សលើក្ទី២ សតរីី “ការសរៀបចំឯក្ស្គរណណនអំាស្គ៊ា នសតរីីការផ្តលស់សវាស្គធារណៈ” 

 លែតតលសៀររាប៖ នារលសៀេថ្ងៃច័្នទ ១៣លរាច្ កែអាសាឍ 
ឆ្ន កុំរ ឯកសក័ េ.ស ២៥៦៣ ម្តវូនងឹថ្ងៃទ២ី៩ កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតតរកតិតបិណឌិ ត លេម្ជ ប ុនធនិ រដ្ារន្រនតមី្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
ឯកឧតតរ នាក់ លណរ  នុ អភ្បិាេរងលែតត តណំាងឯកឧតតរ លទៀ សីហា 
អភ្បិាេថ្នគណៈអភ្បិាេលែតតលសៀររាប នងិលលាកNick Beresford 
នាយកម្បតិបតតិ UNDP ម្បចាមំ្េេះរាោណាច្ម្កករពុោ បានអលញ្ជ ីញ
ោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាថ្នន ក់តំបន់លេីកទី២ សតីេី“ការ
លរៀបច្ំឯកសារកណនាអំាសា នសតីេីការផ្តេ់លសវាសាធារណៈ” កដ្េ
បានលរៀបច្ំលទបងីកនុងលរេបំណងម្បរូេធាតុចូ្េលធាីការេិនិតយផ្តេ់
លោបេ់លេីលសច្កតមី្ាងរបាយការណ៍សតេីមី្បេ័នធនងិការអនុវតតការផ្តេ់
លសវាសាធារណៈ ថ្នម្បលទសោសម្មជិកអាសា ន និងលសច្កតីម្ាង
ម្មតិកា ថ្នឯកសារកណនាំអាសា នសតីេីការផ្តេ់លសវាសាធារណៈ 
ម្េរទងំកច្ករកំេកនូវបទេលិសាធន៍ នងិទសសនទនងាីៗ  សតេីកីារផ្តេ់
លសវាសាធារណៈម្បកបលដ្ឋយការលេញច្ិតតេី ម្បោេេរដ្ា។  
អងគសិកាា សាលា បានអលញ្ជ ីញវាគាិនម្បកបលដ្ឋយជំនាញ និង  

បទេិលសាធន៍ និងម្មនតួនាទីោទីម្បឹកា អនកឯកលទសោន់ែពស់ រន្រនតី
ោន់ែពស់រកេីធនាររេិភ្េលលាក(World Bank) ករាវធិីអភ្ិវឌ្ឍ
សហម្បោោត ិ(UNDP) នងិម្បលទសអាសា នបូក៣ (សាធារណរដ្ា
កូលរ  ) រកចូ្េររួ នងិលធាបីទបងាា ញលេីម្បធានបទជុវំញិការផ្តេ់លសវា
សាធារណៈលតត តលេីការលេញច្តិតរបស់ម្បោេេរដ្ា។ សិកាា សាលាលនេះ 
លរៀបច្ំលទបងីលដ្ឋយលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេ
សាធារណៈថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ កដ្េម្បម្េឹតតលៅចាប់េ ី
ថ្ងៃទ២ី៩ ដ្េ់ថ្ងៃទ៣ី១ កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ លៅលេទីកឹដ្ ីថ្នសរបតិត
លបតិកភ្ណឌ វបបធរ៌ដ៏្សរបូរកបបកនុងលែតតលសៀររាប ថ្នម្េេះរាោណា
ច្ម្កករពុោ លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួេតីណំាងសម្មជកិអាសា ន
ទងំ១០ អាសា នបូក៣ លេខាធិការដ្ឋា នអាសា ន ថ្នន ក់ដ្ឹកនាមំ្កសួង
រុែងារសាធារណៈ ម្កុរការងារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈថ្ន
ម្កសួង សាថ ប័ន និងម្បធានអងគភាេម្ច្កលច្ញចូ្េកតរួយថ្នសាលា
រាជធានី លែតតទងំអស់ រន្រនតីជំនាញរកេីម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ោត ិ
នងិថ្នន ក់លម្ការោត ិនងិថ្ដ្គូអភ្វិឌ្ឍន៍ សរុបច្នំនួម្បម្មណ ១៥០នាក់។ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

រធិសីបើក្សកិាា ស្គលាណចក្រណំលក្បទរសិស្គធនន៍នការព្គបព់្គង្    នងិ្ការផ្តលស់សវាស្គធារណៈននអង្ាភារ
ផ្តលស់សវាស្គធារណៈគរំកូ្នងុ្វសិយ័សខុាភិបាល សៅសេត្តក្ំរង្់ចាម 
 លែតតកំេង់ចារ៖ នាម្េឹកថ្ងៃច្នទ ៨លរាច្ កែអសសុជ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក 
េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២១ កែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ ឯកឧតតរកិតតិ
បណឌិ ត លេម្ជ ប ុនធិន រដ្ារន្រនតីម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងោម្បធាន

គណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេ
ផ្តេ់លសវាសាធារណៈថ្នន ក់
ោតិ បានអលញ្ជ ីញោអធិបតី
កនងុេិធីលបីកសិកាាសាលាកច្ក
រកំេកបទេិលសាធន៍ថ្នការ
ម្គប់ម្គងនិងការផ្តេ់លសវា 

សាធារណៈថ្នអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈគំរកូនុងវស័ិយសុខាភិ្បាេ។ 
សិកាា សាលានាម្េឹកលនេះ គឺោលវទិកាដ៏្ម្មនសារៈសំខាន់សម្ម្មប់ការលរៀន
សូម្តេីរន លៅវញិលៅរក លដី្របផី្គួបផ្សបំញ្ហញ ញាណរបស់លយងីសម្ម្មប់លធាី
ការកកេរអលសវាសាធារណៈកនុងវស័ិយសុខាភិ្បាេឱ្យកាន់កតេអម្បលសីរ 
តារការច្ង់បានរបស់រាជរដ្ឋា ភិ្បាេ និងម្បោជនរបស់លយងី។ ការលរៀន
សូម្តេីបទេិលសាធន៍បរលទសអាច្ឱ្យលយងីទទួេបាននូវទសសនទនងាីៗ 
ប ុកនតការលរៀនសូម្តេីរន លៅវញិលៅរក រិនម្តឹរកតផ្តេ់នូវទសសនទនងាីៗ
ប ុលណាណ េះលទ ប ុ កនតកងរទំងផ្តេ់នូវចំ្លណេះដឹ្ងកដ្េម្តូវនឹងបរបិទថ្ន
ការងារផ្តេ់លសវារបស់លយងីលទៀតផ្ង។ សិកាា សាលាលនេះ លរៀបចំ្លដ្ឋយ
ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លៅសាលាលែតតកំេង់ចារ កដ្េម្មនសម្មសភាេ

អលញ្ជ ីញចូ្េរួររកេីថ្នន ក់ ដឹ្កនាំថ្ន ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ  
អភិ្បាេថ្នគណៈអភិ្បាេលែតតកំេង់ចារ ថ្នន ក់ដឹ្កនាថំ្នម្កសួងសុខាភិ្បាេ 
ម្បធានរនទីរលេទយថ្នន ក់ោតិ ម្បធានរនទីរសុខាភិ្បាេលែតតកំេង់ចារ 
ម្បធានការោិេ័យសុខាភិ្បាេម្សុកម្បតិបតតិ ម្បធានរនទីរលេទយបកងអក 
រាជធានី លែតត និងម្បធានរនទីរលេទយបកងអកម្កុង ម្សុក ែណឌ  គណៈករា
ការបលច្ចកលទសថ្នគណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្តេល់សវាសាធារណៈ
គំរកូនុងវស័ិយសុខាភិ្បាេ តំណាងថ្នធនាររេិភ្េលលាក ទីភាន ក់ងារកិច្ច
សហម្បតិបតតិការអាេាឺរ ង់ ករាវធីិអភិ្វឌ្ឍសហម្បោោតិ និងអងគការ
តម្មា ភាេករពុោ សរបុចំ្នួន ៤០០នាក់ កនុងលនាេះន្រសតី ៣៧នាក់។ 
 

រិធីសបើក្សកិាា ស្គលារិសព្រេះសោបលស់លើសសចក្ដី
ព្ាង្ក្រណីសិក្ាាក្់រ័នធព្បសិទធភារននការ 
ព្គបព់្គង្វត្ដមានមន្ដនដរីាជការសុវីលិសៅសេត្តតាណក្វ 

 លែតតតាកកវ៖ នាម្េឹកថ្ងៃអងាគ រ ៣លកីត កែអសសុជ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក 
េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ កែតុលា ឆ្ន ំ២០១៩ ឯកឧតតរ 
ឈុន សុោតិ អគគនាយក ថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារ
សាធារណៈ និងោម្បធានលេខាធិការដ្ឋា នថ្នគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់
រដ្ាបាេសាធារណៈ(គ.ក.រ)ថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ បានអលញ្ជ ីញ
ោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាេិលម្រេះលោបេ់លេីលសច្កដីម្ាង
ករណីសិកាាក់េ័នធម្បសិទធភាេថ្នការម្គប់ម្គងវតដម្មនរន្រនដរីាជការសីុវេិ។
លរេបំណងថ្នអងគសិកាា សាលាលនេះ គឺលដី្របសិីកាកសាងយេ់េីសាថ នភាេ
ោក់កសតងថ្នការម្គប់ម្គងវតតម្មនរន្រនតរីាជការសីុវេិលៅម្កសួង សាថ ប័ន ថ្នន ក់ោតិ 
និងថ្នន ក់លម្ការោតិ (លដ្ឋយលធាកីារលម្ជីសលរសីសំណាកគម្រូ ម្កសួង សាថ ប័ន 
និងរាជធានី លែតត រួយចំ្នួន) និងម្បរូេធាតុចូ្េាក់េ័នធលៅនឹងការ
លរៀបចំ្ករណីសិកាខាងលេី រចួ្លរៀបចំ្និងដ្ឋក់លច្ញករណីសិកាសតេីី“ម្បសិទធ
ភាេថ្នការម្គប់ម្គងវតតម្មនរន្រនតរីាជការសីុវេិ”។  

សិកាា សាលាលនេះ លរៀបចំ្លដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងលេខាធិការដ្ឋា ន
គណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ(គ.ក.រ) លៅសណាា ររអាេីស
វាី  កដ្េម្មនសម្មសភាេអលញ្ជញីចូ្េររួរកេីតំណាងម្កសួងសុខាភិ្បាេ 
ម្កសួងសាធារណការនិងដឹ្កជញ្ជូ ន ម្កសួងកិច្ចការនារ ី ម្កសួងវបបធរ៌
និងវចិិ្ម្តសិេបៈ និងម្កសួងកសិករា រកុាា ម្បម្មញ់ និងលនសាទ និង
តំណាងរកេី រាជធានីភ្នំលេញ លែតតកំេត លែតតកកប លែតតម្េេះសីហនុ 
លែតតលកាេះកុង និងលែតតតាកកវ សរបុចំ្នួន ៧៥ នាក់ កនុងលនាេះន្រសត ី០៩ នាក។់ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ៧  



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

វគាបណតុ េះបណ្តត លសតរីីវិធីស្គន្ដសតននការសរៀបចំ
ព្បរ័នធតាមដានព្ត្ួត្រិនិត្យ  និង្វាយត្នមៃ 
ក្មមវិធីជាត្ិក្ំណណទព្មង្់រដឋបាលស្គធារណៈ 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃច្នទ ៣លរាច្  កែភ្ម្ទបទ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ កែកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩  
ឯកឧតតរ ស រូ សាលរឿន ទមី្បកឹាម្កសួងរុែងារសាធារណៈ នងិោអគគនាយករង
ថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារសាធារណៈ បានអលញ្ជញីលបកី
វគគបណតុ េះបណាត េ សតេីវីធិសីាន្រសតថ្នការលរៀបច្មំ្បេ័នធតារដ្ឋនម្តតួេនិតិយ  
និងវាយតថ្រាករាវធិោីតកិកំណទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈលៅសណាា ររ
តារាកអ រផ្ត។ លរេបំណងថ្នវគគបណតុ េះបណាត េលនេះ គឺលដ្រីបេីម្ងងឹ
សរតថភាេកនុងការលរៀបច្មំ្កបែណឌ យុទធសាន្រសតថ្នការអនុវតតគលម្ម្មងថ្ន
ការតារដ្ឋនម្តួតេិនិតយវាយតថ្រាលដ្ឋយកផ្អកលេីេទធផ្េ។ វគគ 
បណតុ េះបណាត េលនេះ ម្បម្េតឹតលៅរយៈលេេេរីថ្ងៃ គចឺាប់េថី្ងៃទ១ី៦-១៧ 
កែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ កដ្េលរៀបច្លំទបងីលដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
និងលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ក.រ. កដ្េម្មនសម្មសភាេអលញ្ជញីចូ្េររួរកេី
តណំាងម្កសងួរុែងារសាធារណៈ ម្កសងួ-សាថ ប័ន រាជធាន-ីលែតត សរុប
ច្ំនួន ៨០នាក់។ 

វគាបណដុ េះបណ្តដ លសដរីី “បដិសណ្តឋ រកិ្ចច” សព្មាប់
មន្ដនតីណផ្នក្ជួរមុេននមនទីរសរទយថ្នន ក្ជ់ាត្ ិ

 រាជធានីភ្នំលេញ៖ នាម្េឹកថ្ងៃម្េហសបតិ៍ ៦លរាច្ កែភ្ម្ទបទ 
ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ កែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
លៅទីសតីការម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លលាកជំទវ ឈ ី វជិជរា  អនុរដ្ា
លេខាធិការ ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធី
លបីកវគគបណដុ េះបណាដ េសដីេី “បដិ្សណាា រកិច្ច” សម្ម្មបរ់ន្រនតីកផ្នកជរួរុែ
ថ្នរនទរីលេទយថ្នន កោ់តិ ររួម្មន រនទរីលេទយកាេ់ករ ម្ត រនទរីលេទយរិតតភាេកែារ-
សូលវៀត រនទីរលេទយម្េេះអងគឌ្ងួ រនទីរលេទយម្េេះកុសុរៈ រនទីរលេទយកុម្មរ
ោតិ រនទីរលេទយគុនធបុបាា  រជឈរណឌ េោតិរាំរម្មតានិងទរក ។េ។  
លរេបំណងថ្នវគគបណតុ េះបណាត េលនេះ គឺលដី្របបីលងកីនគុណភាេថ្នការ

ផ្តេ់លសវាសាធារណៈកផ្នកសុខាភិ្បាេ ឱ្យកាន់កតម្បលសីរល ីង។  វគគ 
បណតុ េះបណាត េលនេះ នឹងម្បម្េឹតតលៅរយៈលេេេីរថ្ងៃ ចាប់េីថ្ងៃទី១៩ 
ដ្េ់ថ្ងៃទី២០ កែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួេី 
ថ្នន ក់ដឹ្កនាំថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារសាធារណៈ 
ថ្នន ក់ដឹ្កនាតំំណាងម្កសួងសុខាភិ្បាេ និងតំណាងរនទីរលេទយថ្នន ក់
ោតិផ្ងកដ្រ។ វគគបណតុ េះបណាត េលនេះ សហការលរៀបចំ្លដ្ឋយម្កសួងរុែងារ
សាធារណៈ  ម្កសួងសុខាភិ្បាេ និងធនាររលអសីុេីដ្ឋ ភី្អិេសីុ។ 
 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ៨  



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

សកិាា ស្គលា សដរីីការរនិិត្យ នងិ្សធវើបចចុបបននក្មមតារាង្លក្ាណៈវនិិចឆយ័សព្មាប់ការវាយត្នមៃ និង្ការ
ទទលួស្គា លអ់ង្ាភារផ្ដលស់សវាស្គធារណៈគំរកូ្នងុ្វសិយ័សខុាភិបាល 

 លែតដកំេត៖ នាម្េឹកថ្ងៃេុធ ៩លកីត កែអាសាឍ ឆ្ន ំកុរ  
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ លៅ
សណាា ររឌ្ោី រ ង់ លែតតកេំត ឯកឧតដរ ឆ្យ ឆ្ម្តាវុធ អនុរដ្ាលេខាធកិារ
ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធីលបីកនិង
ដ្ឹកនាសំកិាា សាលា សដេីកីារេនិតិយ នងិលធាបីច្ចុបបននករាតារាងេកាណៈ
វនិិច្ឆ័យសម្ម្មប់ការវាយតថ្រា និងការទទួេសាគ េ់អងគភាេផ្ដេ់លសវា
សាធារណៈគំរូកនុងវស័ិយសុខាភ្ិបាេ។ សិកាា សាលាលនេះលរៀបច្លំ ងី
កនុងលរេបណំង លដ្រីបេីនិតិយ នងិកកសម្រេួេកាណៈវនិិច្ឆ័យសម្ម្មប់
ការវាយតថ្រា និងការទទួេសាគ េ់អងគភាេផ្ដេ់លសវាសាធារណៈគំរូ 
កនុងវស័ិយសុខាភ្ិបាេឱ្យកាន់កតម្មនភាេម្គប់ម្ជុងលម្ោយម្សប

តារសាថ នភាេោក់កសដង។ សិកាា សាលាលនេះ ម្បម្េឹតតលៅរយៈលេេ 
បីថ្ងៃចាប់េីថ្ងៃទី១០ រហូតដ្េ់ថ្ងៃទី១២ កែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួេីរន្រនដីោន់ែពស់ រន្រនដីបលច្ចកលទសកដ្េ
ោតំណាងថ្នគណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈ
ថ្នន ក់ោត ិ (គ.វ.ជ) រកេមី្កសួងរុែងារសាធារណៈ ទសីដកីារគណៈរដ្ារន្រនដ ី
ម្កសួងសុខាភ្ិបាេ ម្កសួងរហាថ្ផ្ទ ម្កសួងលសដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ 
ម្កសួងបរសិាថ ន លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប អគគលេខាធិការដ្ឋា នថ្ន
គណៈកម្មា ធកិារដ្កឹនាកំារងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 
នងិលេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ។ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ៩ 

ក្ិចចព្បជុំរនិិត្យនងិ្សធវើបចចុបបននក្មមតារាង្លក្ាណៈវិនិចឆយ័ននការវាយត្នមៃ និង្ទទលួស្គា លអ់ង្ាភារ
ផ្ដលស់សវាស្គធារណៈគរំកូ្នងុ្ វសិយ័អប់រ ំ
 រាជធានីភ្នំលេញ៖ នាម្េឹក ថ្ងៃសុម្ក ៥លកីត កែកតតិក ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣   ម្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  

ឯកឧតដរ ឆ្យ ឆ្ម្តាវុធ អនុរដ្ាលេខាធកិារ ថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
បានអលញ្ជ ីញោអធបិតភីាេកនុងេធិលីបកីកចិ្ចម្បជុេំនិតិយ នងិលធាីបច្ចុបបនន
ករាតារាងេកាណៈវនិិច្ឆ័យ ថ្នការវាយតថ្រានិងទទួេសាគ េ់អងគភាេ
ផ្ដេ់លសវាសាធារណៈគរូំកនងុវស័ិយអប់រ។ំ កចិ្ចម្បជុលំនេះម្មនលរេបណំង
េនិតិយ នងិេភិាកាលដ្រីបលីធាបីច្ចបុបននករាតារាងេកាណៈវនិចិ្ឆ័យសម្ម្មប់
ការវាយតថ្រា និងការទទួេសាគ េ់អងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈគំរូ
កនុងវស័ិយអប់រ។ំ កចិ្ចម្បជុលំនេះ លរៀបច្លំដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
កដ្េម្មនសម្មសភាេចូ្េររួេី ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ ទីសដីការ
គណៈរដ្ារន្រនដី ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីា  ម្កសួងរហាថ្ផ្ទ 
ម្កសួងលសដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ  និងម្កសួងបរសិាថ ន កដ្េម្មនច្ំនួន
សរុប ១៥ នាក់ ។ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

សកិាា ស្គលា សតរីីការសរៀបចំក្រណីសកិ្ាាក្រ់ន័ធការអភវិឌ្ឍសមត្ថភារមន្ដនតរីាជការព្ក្បេណឌ ថ្ម ី
 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃអងាគ រ ១៥លរាច្ កែកតតកិ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតតរ ស ូរ សាលរឿន ទីម្បឹកាម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងោ
អគគនាយករង ថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារសាធារណៈ
បានចូ្េរួរោអធិបតីេិធីលបីកសិកាា សាលាសតីេីការលរៀបច្ំករណី
សិកាាក់េ័នធការអភ្ិវឌ្ឍសរតថភាេរន្រនតីរាជការម្កបែណឌ ងាី។ 
សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្ំល ងីកនុងលរេបំណង លដ្ីរបកីសាងយេ់េី
ម្បសិទធភាេថ្នការអនុវតតការងាររបស់រន្រនតីរាជការម្កបែណឌ ងាីលម្កាយ
េីទទួេការបណតុ េះបណាត េ និងម្បរូេធាតុចូ្េសំខាន់ៗាក់េ័នធ
នងឹការអភ្វិឌ្ឍសរតថភាេរន្រនតរីាជការម្កបែណឌ ងាតីារម្កសួង សាថ ប័ន 
សំលៅលរៀបច្ំដ្ឋក់លច្ញលសច្កតីម្ាងករណីសិកាសតីេី“ការអភ្ិវឌ្ឍ
សរតថភាេរន្រនតរីាជការម្កបែណឌ ងា”ីឲ្យម្មនេកាណៈម្គប់ម្ជងុលម្ោយ។
សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្លំដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារ
សាធារណៈ ថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លៅលភាជនីយដ្ឋា នទលនា 
បាសាក់២ កដ្េម្មនសម្មសភាេចូ្េររួេរីន្រនតជីនំាញបលច្ចកលទសថ្ន

ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងម្កសួង សាថ ប័នាក់េ័នធច្ំនួន១១ 
កនុងលនាេះររួម្មន៖ ម្កសួងឧសាហករានិងសិបបករា ម្កសួងកផ្នការ 
ម្កសួងសាធារណការនិងដ្ឹកជញ្ជូ ន ម្កសួងអប់រយុំវជន និងកីា  
ម្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយរ ម្កសួងកសិករា រុកាា ម្បម្មញ់និង
លនសាទ ម្កសួងាណិជជករា ម្កសួងសុខាភ្ិបាេ ម្កសួង
ថ្ម្បសណីយ៍និងទូរគរនាគរន៍ ម្កសួងការងារនិងបណតុ េះបណាត េ 
វោិជ ជីវៈ និងម្កសួងកិច្ចការនារ។ី  

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ១០ 

ឯក្ឧត្តមកិ្ត្តបិណឌិ ត្ សរព្ជ ប៊ានុធិន អស ជ្ ើញជាអធិបតី្ក្នងុ្រិធីសបើក្សកិាា ស្គលាណចក្រណំលក្បទរិសស្គធន៍
ននការព្គប់ព្គង្នងិ្ការផ្តលស់សវាស្គធារណៈននអង្ាភារផ្តលស់សវាស្គធារណៈគំរកូ្នងុ្វសិយ័អប់រ ំ

 លែតតបាត់ដ្បំង៖ នាម្េឹកថ្ងៃច្នទ ១៤លរាច្ កែកតតិក ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣   ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតតរកតិតបិណឌិ ត លេម្ជ ប នុធនិ រដ្ារន្រនតមី្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
និងោម្បធានគណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈ
ថ្នន ក់ោតិ បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីដ៏្ែពង់ែពស់កនុងេិធីលបីកសិកាា សាលា
កច្ករកំេកបទេលិសាធន៍ថ្នការម្គប់ម្គង នងិការផ្តេ់លសវាសាធារណៈ
ថ្នអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈគរូំកនុងវស័ិយអប់រ។ំ សិកាា សាលាលនេះ
លរៀបច្ំល ីងកនុងលរេបំណងផ្ដេ់ោលវទិកាសម្ម្មប់ការលរៀនសូម្ត
លដ្ីរបីផ្គួបផ្សំបញ្ហញ ញាណកនុងការកកេរអលសវាសាធារណៈកនុងវស័ិយ
អប់រឱំ្យកាន់កតម្បលសីរតារការច្ង់បានរបស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាេនងិម្បោជន។ 

សិកាា សាលាបានលរៀបច្ឱំ្យម្មនការលធាបីទបងាា ញរបស់ជ័យលាភ្អីងគភាេ
ផ្ដេ់លសវាសាធារណៈគរូំកនុងវស័ិយអប់រ ំ លវទកិាេភិាកាសដេីកីារម្គប់ម្គង
វទិាេ័យម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាេ ការតាងំេិេណ៌សដីេីសរិទធផ្េ 
នងិនវានុវតតន៍ថ្នវទិាេ័យគរូំ នងិការលធាទីសសនកចិ្ចសិកាលៅវទិាេ័យ 
លេម្ជ ច្និាត  កដ្េោអងគភាេជ័យលាភ្លីេែ១ ថ្នផ្ដេល់សវាសាធារណៈ
គំរូកនុងវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០១៩។ អងគសិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្ំលដ្ឋយ
ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ កដ្េម្បម្េឹតតលៅរយៈលេេេីរថ្ងៃ ចាប់េី 
ថ្ងៃទី២៥-២៦ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ កដ្េម្មនសម្មសភាេចូ្េរួរ
រកេី ថ្នន ក់ដ្ឹកនាំថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងម្កសួងអប់រ  ំ 
យុវជន និងកីា  អភ្ិបាេរង ថ្នគណៈអភ្ិបាេលែតតបាត់ដ្ំបង 
តណំាងថ្នធនាររេភិ្េលលាក ទភីាន ក់ងារកចិ្ចសហម្បតបិតតកិារអាេារឺ ង់ 
ករាវធិីអភ្ិវឌ្ឍសហម្បោោតិ អងគការតម្មា ភាេករពុោ គណៈករាការ
បលច្ចកលទសថ្នគណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈ
គំរូកនុងវស័ិយអប់រ ំ ម្បធានគណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្ដេ់លសវា
សាធារណៈគំរូថ្នន ក់រាជធានី លែតត ម្បធានរនទីររុែងារសាធារណៈ 
ម្បធានរនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីា   ម្េរទងំនាយក នាយិកាម្គប់
វទិាេ័យទូទងំម្បលទស សរុបច្ំនួន ៦១៥នាក់។ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

១១ 

បាឋក្ថ្នសដរីី “ការសព្បើព្បាសទិ់ននន័យសដើមបណីក្លមែការផ្ដលស់សវាស្គធារណៈ (Using Data to Transform 
Public Service Delivery)” 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃសុម្ក ១០លកតី កែរគិសិរ ឆ្ន កុំរ 
ឯកសក័ េ.ស ២៥៦៣ ម្តវូនងឹថ្ងៃទ០ី៦ កែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ លលាកជទំវ 
ឈ ីវជិជរា  អនុរដ្ាលេខាធិការម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងលលាកម្សី 
អុីវឯក នឹរនួន ( IvEk Nimnoun ) តំណាង UNDP បានអលញ្ជ ីញ
ោគណៈអធិបតីកនុងេិធីបាឋកថ្នសដីេី “ការលម្បីម្បាស់ទិននន័យលដ្ីរបី
កកេរអការផ្ដេ់លសវាសាធារណៈ (Using Data to Transform 
Public Service Delivery)” លៅទសីដកីារម្កសងួរុែងារសាធារណៈ។ 
បាឋកថ្នលនេះ លធាីល ីងកនុងលរេបំណងលដ្ីរបីលេីកករពស់គុណភាេ 
និងម្បសិទធភាេការផ្ដេ់លសវាសាធារណៈ និងលដ្ីរបបីន្រញ្ហជ បទសសន

ទនងាីៗ សដីេីការផ្ដេ់លសវាសាធារណៈតាររយៈការលធាីបទបងាា ញ
របស់ម្គឧូលទទសកដ្េោវាគានិអលញ្ជញីរកេសីាកេវទិាេ័យ Michigan 
ថ្នសហរដ្ាអាលរ រកិ  ជូនដ្េ់អនកចូ្េររួសាដ ប់។ បាឋកថ្នលនេះលរៀបច្ំ
លទបងីលដ្ឋយ លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ
ថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួេី ថ្នន ក់
ដ្កឹនាមំ្កសួងរុែងារសាធារណៈ រន្រនតទីទេួបនទកុកផ្នកលសវាសាធារណៈ
របស់ម្កសួងសាថ ប័ន ករាវធិអីភ្វិឌ្ឍន៍សហម្បោោត(ិUNDP) នងិរន្រនតី
រាជការថ្នម្កសងួរុែងារសាធារណៈ សរុបច្ំនួនម្បម្មណ ៦០ នាក់។ 

សកិាា ស្គលារសិព្រេះសោបលស់លើសសចក្តពី្ាង្អនពុ្ក្តឹ្យ សដរី”ីការដាក្ឱ់្យអនវុត្តព្បរន័ធព្គបព់្គង្ណផ្ែក្សលើ
សមទិធក្មម" នងិ្សសចក្តពី្ាង្សសចក្តណីណនសំតរី ី"ព្បរន័ធព្គបព់្គង្ណផ្ែក្សលើសមទិធក្មម" សៅសេត្តក្រំង្ច់ាម 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ 

 លែតតកេំងចារ៖ នាម្េឹកថ្ងៃម្េហសបតិ៍ ១០លរាច្ កែកតតិក 
ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទ២ី១ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតរ ឆ្យ ឆ្ម្តាវុធ អនុរដ្ាលេខាធកិារថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាេិលម្រេះលោបេ់លេី
(១)-លសច្កតីម្ាងអនុម្កឹតយសដីេី ”ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតម្បេ័នធម្គប់ម្គង
កផ្អកលេីសរិទធករា" និង(២)-លសច្កតី ម្ាងលសច្កតី កណនាំសតីេី  
"ម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរិទធករា"។ សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្លំដ្ឋយ
ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងលេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការកក
ទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ (គ.ក.រ) លៅសណាា ររ៧រករា កដ្េ
ម្មនសម្មសភាេចូ្េររួេី ម្កសួងាក់េ័នធច្ំនួន២២ និងថ្ដ្គូកិច្ច
សហម្បតបិតតកិារអាេារឺ ង់(GIZ) សរុបម្បម្មណ ៤១នាក់ (ម្សីច្នំនួ 
៩នាក់)។ សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្ំល ីងកនុងលរេបំណងម្បរូេ
ទសសនទន ធាតុចូ្េ និងបទេិលសាធន៍លផ្សងៗ លដ្ីរបីកកេរអ 
និងសម្រួច្ែាឹរសារបកនថររុននឹងដ្ឋក់ឆ្ាងកិច្ច ម្បជុំ លៅលេេ

លម្កាយលទៀត សំលៅលធាឱី្យម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរិទធករាលនេះ អាច្
អនុវតតអាច្បានលៅតារម្កសួង សាថ ប័ន នងិរដ្ាបាេថ្នន ក់លម្ការោត។ិ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

១២ 

សកិាា ស្គលារសិព្រេះសោបលស់លើការសរៀបចពំ្ក្បេណឌលទធផ្លននការតាមដានព្តួ្ត្រនិតិ្យ នងិ្វាយត្នមៃ
ការអនុវត្តក្មមវធិីជាត្កិ្ំណណទព្មង្់រដឋបាលស្គធារណៈ សៅសេត្តក្ំរង្់ធ ំ

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃម្េហសបតិ៍ ៣លរាច្ កែកតតកិ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៩  
ឯកឧតតរ យក់ ប ុនណា រដ្ាលេខាធិការម្កសួងរុែងារសាធាណៈ 
និងោម្បធានគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ បាន

ដ្ឹកនាកំិច្ចម្បជុំេិភាកាលេីលសច្កតីម្ាងអនុម្កឹតយ សតីេីការដ្ឋក់លអាយ
អនុវតតនូវម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរទិធករា លៅទសីដកីារម្កសួងរុែងារ
សាធារណៈ។ កិច្ចម្បជុំលនេះ ម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួលដ្ឋយ ឯកឧតតរ
អនុម្បធានគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ នងិឯកឧតតរ 
លលាកជទំវ លលាក លលាកម្សីរកេលីេខាធកិារដ្ឋា នថ្នគណៈកម្មា ធកិារ
កកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ និងអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយ 
សរុបច្ំនួន ២៥នាក់។ កិច្ចម្បជុំលនេះ ម្មនលរេបំណង េិនតិយ
េភិាកា នងិកកេរអលសច្កតកីណនាសំតេីមី្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរទិធករា 
និងលសច្កតីម្ាងអនុម្កឹតយសតីេីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អក
លេីសរិទធករា កផ្អកតារការផ្តេ់លោបេ់ថ្នកិច្ចម្បជុំអនតរម្កសួង 
នាលេេកនាងរក។ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ 

 លែតតកេំង់ធ៖ំ នាម្េកឹថ្ងៃម្េហសបតិ៍ ១០លរាច្ កែកតតកិ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២១ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតដរ ស រូ សាលរឿន ទមី្បកឹាម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងោអគគ
នាយករង ថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារសាធារណៈ បាន
អលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាេិលម្រេះលោបេ់លេីការ
លរៀបច្ំម្កបែណឌ េទធផ្េថ្នការតារដ្ឋនម្តួតេិនិតយ និងវាយតថ្រា
ការអនុវតតករាវធិីោតិកំកណទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ។ 
សិកាា សាលាកនុងលេេលនេះ លរៀបច្ំល ងីកនុងលរេបំណង (១)លរៀបច្ំ
ម្បេ័នធតារដ្ឋនម្តួតេិនិតយ និងវាយតថ្រាការអនុវតតករាវធិីោតិកំកណ
ទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ (២)ម្បរូេធាតុចូ្េសំខាន់ៗ លដ្ីរប ី

កកេរអម្កបែណឌ េទធផ្េថ្នការអនុវតតករាវធិីោតិ (៣)កសាងយេ់
ម្បសិទធភាេ និងបញ្ហា ម្បឈរថ្នការអនុវតតោក់កសតងាក់េ័នធនឹង 
សូច្នាករកដ្េបានកណំត់ នងិយនតការថ្នការអនុវតត (៤)លរៀបច្ដំ្ឋក់
លច្ញនូវទម្រង់ថ្នម្កបែណឌ េទធផ្េកដ្េម្មនេកាណៈសារញ្ញ និង
ងាយអនុវតតាក់េ័នធលៅនឹងយនតការអនុវតត រហូំរទិននន័យ ម្បេ័នធ
របាយការណ៍សតីេីសាថ នភាេថ្នការអនុវតតករាវធិីោតិកំកណទម្រង់ 
រដ្ាបាេសាធារណៈ។  សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្ំលដ្ឋយម្កសួងរុែងារ
សាធារណៈ និងលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេ
សាធារណៈលៅសាលាលែតតកំេងធំ កដ្េម្មនសម្មសភាេចូ្េររួេី
ថ្នន ក់ដ្ឹកនាមំ្កសួងរុែងារសាធារណៈ អភ្ិបាេរងថ្នគណៈអភ្ិបាេ
លែតតកំេង់ធំ នាយករដ្ាបាេ អភ្ិបាេម្កុង ម្សុក និងតំណាងរនទីរ
ជំនាញជុំវញិលែតតកំេង់ធំ ម្កុរការងារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ
ម្កសងួ-សាថ ប័ន(ម្កសួងលរៀបច្កំដ្នដ្នីគរូបនយីករា នងិសំណង់ ម្កសងួ
ឧសាហករានិងសិបបករា ម្កសួងបរសិាថ ន ម្កសួងធនធានទឹកនិង
ឧតុនិយរ និង ម្កសួងកសិករា រុកាា ម្បម្មញ់ និងលនសាទ) ម្បធាន
រនទរីរុែងារសាធារណៈ នងិម្ករុការងារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 
ថ្នរាជធានភី្នលំេញ លែតតថ្ម្េកវង បនាទ យម្មនជ័យ លសៀររាប ម្េេះវហិារ 
ថ្ប េិន សាា យលរៀង តាកកវ និងលែតតតបូងឃាុ ំ។ 

ក្ិចចព្បជុំរិភាក្ាសលើការសសចក្តីព្ាង្អនុព្ក្តឹ្យ សតរីកីារដាក្់សអាយអនវុត្តនវូព្បរ័នធព្គប់ព្គង្ណផ្ែក្សលើ
សមទិធក្មម 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

១៣ ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ 

កិ្ចចព្បជំុរិភាក្ាសលើសសចក្តីព្ាង្អនុព្កឹ្ត្យ សតរីីការដាក់្ឱ្យអនុវត្តព្បរ័នធព្គប់ព្គង្ណផ្ែក្សលើសមិទធក្មម 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃសុម្ក ១២លរាច្ កែអសសុជ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ កែតុលា ឆ្ន ំ២០១៩  
ឯកឧតតរ យក់ ប ុនណា រដ្ាលេខាធិការម្កសួងរុែងារសាធារណៈ
បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកិច្ចម្បជុំេិភាកាលេីលសច្កតីម្ាងឯកសារ
កណនាសំតេីមី្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរទិធករា នងិលសច្កតមី្ាងអនុម្កតឹយ 
សតីេីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរិទធករា លៅទីសតីការ
ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ។ 

កិច្ចម្បជុំលនេះ ម្មនការចូ្េររួេីតំណាងម្កសួងលសដ្ាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ 
(អគគនាយកដ្ឋា នងវកិា អគគនាយកដ្ឋា នហរិញ្ញវតថុរដ្ាបាេថ្នន ក់លម្ការ
ោតិ អគគនាយកដ្ឋា នេនធដ្ឋរ) ម្កសួងរហាថ្ផ្ទ ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន 
និងកីា  ម្កសួងសុខាភ្ិបាេ ម្កសួងាណិជជករា ម្កសួងវបបធរ៌ 
និងវចិ្ិម្តសិេបៈ អងគភាេម្បឆ្ងំអំលេីេុករេួយ រដ្ាលេខាធិការដ្ឋា ន
អាកាសច្រសីុវេិ លេខាធិការដ្ឋា នថ្នគណៈកម្មា ធិការោតិសម្ម្មប់
ការអភ្វិឌ្ឍតារកបបម្បោធបិលតយយលៅថ្នន ក់លម្ការោត ិអគគលេខាធកិារដ្ឋា ន
ថ្នគណៈកម្មា ធិការដ្ឹកនាំការងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវតថុ
សាធារណៈ លេខាធិការដ្ឋា នអច្ិថ្ន្រនតយថ៍្នគណៈកម្មា ធិការដ្ឹកនាកំារ
កកទម្រង់ច្ាប់និងម្បេ័នធយុតតិធរ៌ និងថ្នន ក់ដ្ឹកនាថំ្នម្កសួងរុែងារ
សាធារណៈ សរុបច្ំនួន ៥៦នាក់ ន្រសតី ៨នាក់។ 

ក្មមវធិីណចក្រណំលក្ចំសណេះដឹង្ និង្បទរិសស្គធនស៍តរីី “ការរព្ង្ឹង្ភារជាអនក្ដកឹ្នកំ្នងុ្វសិយ័មុេងារ
ស្គធារណៈ” 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃេុធ ០៤លកតី កែអសសុជ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី០២ កែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតតរ គង់ សុភ្ី អនុរដ្ាលេខាធិការថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ
បានអលញ្ជញីោវាគានិកនុងករាវធិកីច្ករកំេកច្លំណេះដ្ងឹនងិបទេលិសាធន៍
សតេី“ីការេម្ងងឹភាេោអនកដ្កឹនាកំនុងវស័ិយរុែងារសាធារណៈ”។ ករាវធិី
កច្ករកំេកច្ំលណេះដ្ឹងនិងបទេិលសាធន៍ លនេះលរៀបច្ំលទបងីកនុងលរេ
បណំង បន្រញ្ហជ បការយេ់ដ្ងឹេកីារអភ្វិឌ្ឍន៍ងាីៗ ថ្នរដ្ាបាេសាធារណៈ 
ោសកេ នងិលេីកករពស់ភាេោអនកដ្កឹនាកំនុងការបលំេញការងាររបស់ 
រន្រនតីរាជការថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈកនុងកម្រិតម្គប់ម្គងលដ្ីរបី

បលងកីតម្បសិទធភាេការងារ និងលដ្ីរបីលម្តៀរែាួនោលម្សច្កនុ ងការ
បំលេញការងារកនុងបរបិទ ថ្នការតា ស់បតូ រថ្នសកេភាវូបនីយករា។ 
គរួបញ្ហជ ក់ផ្ងកដ្រថ្ន៖ ករាវធិកីច្ករកំេកច្លំណេះដ្ងឹ នងិបទេលិសាធន៍
លនេះលរៀបច្លំដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ នងិលេខាធកិារដ្ឋា នគណៈ
កម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈលៅសាលាភូ្រនិទរដ្ាបាេកដ្េ
ម្មនសម្មសភាេចូ្េររួោម្ប ធាននាយកដ្ឋា ន អនុម្បធាននាយកដ្ឋា ន 
ម្បធានរនទីរ អនុម្បធានរនទីរថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈសរុបច្ំនួន
៦០នាក់ ន្រសតី១៤នាក់។ 

 



  

 

 លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ១៤ 

កិ្ចចព្បជំុរិនិត្យ និង្សធវើបចចុបបននក្មមតារាង្លក្ាណៈវិនិចឆយ័សព្មាប់ការវាយត្នមៃ និង្ការទទួលស្គា ល់
អង្ាភារផ្ដលស់សវាស្គធារណៈគំរកូ្នងុ្វិសយ័អប់រ ំសៅសេត្តក្រំត្ 

 លែតដកេំត ៖ នាម្េកឹថ្ងៃេុធ ១៥លកតី កែរគិសិរ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក 
េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ កែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ លលាកជំទវ  
នាង េីណា ទមី្បកឹាម្កសួងរុែងារសាធារណៈ នងិឯកឧតតរបណឌិ ត 
ជ័យ សារនិ អរគ ធកិារថ្នម្កសួងអប់រ ំយុវជន នងិកាី  បានអលញ្ជ ីញ
ោគណៈអធបិតកីនុងកចិ្ចម្បជុសំដេីកីារេនិតិយ នងិលធាបីច្ចុបបននករាតារាង
េកាណៈវនិិច្ឆ័យសម្ម្មប់ការវាយតថ្រា និងការទទួេសាគ េ់អងគភាេ
ផ្ដេ់លសវាសាធារណៈគំរូកនុងវស័ិយអប់រ។ំ កិច្ចម្បជុំលនេះ លរៀបច្ំល ងី
កនុងលរេបណំងលដ្រីបេីនិតិយ នងិកកសម្រេួេកាណៈវនិចិ្ឆ័យសម្ម្មប់
ការវាយតថ្រា និងការទទួេសាគ េ់អងគភាេផ្ដេ់លសវាសាធារណៈគំរូ
កនុងកម្រិតវទិាេ័យឱ្យកាន់កតម្មនភាេម្គប់ម្ជុងលម្ោយម្សបតារ
សាថ នភាេោក់កសដង និងលម្តៀរលរៀបច្ំលសច្កដីម្ាងតារាងេកាណៈ
វនិិច្ឆ័យសម្ម្មប់ការវាយតថ្រា និងការទទួេសាគ េ់អងគភាេផ្ដេ់លសវា

សាធារណៈគរូំកនុងកម្រតិអនុវទិាេ័យ នងិបឋរសិកា។ កចិ្ចម្បជុលំនេះ 
លរៀបច្ំលដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ កដ្េម្បម្េឹតតលៅរយៈលេេ
េីរថ្ងៃ ចាប់េីថ្ងៃទី១១ រហូតដ្េ់ថ្ងៃទី១២ កែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ លៅ
សណាា ររកំេតឌ្ីោ រ ង់ លែតតកំេត លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជញីចូ្េររួេី
ថ្នន ក់ដ្ឹកនាថំ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ គណៈករាការបលច្ចកលទស 
អនតរម្កសួងថ្នគ.វ.ជ កដ្េម្មនសម្មសភាេរកេ ីទសីដកីារគណៈរដ្ារន្រនដ ី
ម្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីា  ម្កសួងរហាថ្ផ្ទ ម្កសួងលសដ្ាកិច្ច និង
ហរិញ្ញវតថុ អគគលេខាធិការដ្ឋា នថ្នគណៈកម្មា ធកិារដ្កឹនាកំារកកទម្រង់
ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ នងិម្កសួងបរសិាថ ន ម្េរទងំរន្រនតរីាជការ
ថ្នម្កសងួរុែងារសាធារណៈ។ 

ក្ិចចព្បជុំរិភាក្ាសលើការសរៀបចំក្រណីសកិ្ាអំរីការសលើក្ទឹក្ចិត្តព្គូបសព្ង្ៀនផ្ារភាជ ប់នឹង្លទធផ្លនន
ការសកិ្ារបសស់សិស 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េឹកថ្ងៃច្នទ ៥លរាច្ កែរិគសិរ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ កែ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩ លៅទី
សតីការម្កសួងរុែងារសាធារណៈ ម្មនកិច្ចម្បជុំេិភាកាោរួយ 
ទមី្បកឹាបលច្ចកលទសថ្នធនាររេភិ្េលលាកលេីការលរៀបច្កំរណីសិកា

អំេីការលេីកទឹកច្ិតតម្គូបលម្ងៀនផ្ារភាជ ប់ នឹងេទធផ្េថ្នការសិកា
របស់សិសស លម្ការអធបិតភីាេឯកឧតតរ យក់ ប ុនណា រដ្ាលេខាធកិារ
ថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ។ កិច្ចម្បជុំលនេះ ម្មនសម្មសភាេចូ្េ
ររួេថី្នន ក់ដ្កឹនា ំ អគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារសាធារណៈ 
រន្រនតីបលច្ចកលទសរបស់សហគរន៍អុឺរ  ុប និងរន្រនតីរកេីម្កសួងលសដ្ាកិច្ច
និងហរិញ្ញវតថុ។ កិច្ចម្បជុំលនេះ ម្មនលរេបំណងេិភាកាលេីវធិីសាន្រសត 
នងិយនតការថ្នការលរៀបច្កំរណីសិកាសដេីរីបបលេីកទកឹច្តិតម្គបូលម្ងៀន 
ររួទងំការផ្តេ់អនុសាសន៍បកនថរ លដ្ីរបឱី្យេទធផ្េថ្នការសិកាឆ្ាុេះ
បញ្ហជ ំងនូវភាេោក់កសតង និងអាច្យកោរូេដ្ឋា នសម្ម្មប់ការ
េចិារណាលេីការលរៀបច្លំរេនលោបាយលផ្សងៗលៅលេេអនាគត។ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ១៥ 

កិ្ចចព្បជំុរិសព្រេះសោបលស់លើសសចក្ដីព្ាង្សសចក្ដីណណនសំដរីីព្បរ័នធព្គប់ព្គង្ណផ្ែក្សលើសមិទធក្មម និង្
សសចក្ដីព្ាង្សសចក្ដីណណនសំដរីកីាររិរណ៌នមុេត្ំណណង្ 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េកឹថ្ងៃច្នទ ៥លរាច្ កែរគិសិរ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូ វនឹងថ្ងៃទី១៦ កែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៩   
ឯកឧតតរ ឆ្យ ឆ្ម្តាវុធ អនុរដ្ាលេខាធិការថ្នម្កសួងរុែងារ 
សាធារណៈ បានអលញ្ជ ីញដ្ឹកនាកំិច្ចម្បជុំលដ្ីរបីេិភាកាលេីលសច្កដី
ម្ាងលសច្កដីកណនាសំដីេីម្បេ័នធម្គប់ម្គងកផ្អកលេីសរិទធករា និង
លសច្កដីម្ាងលសច្កដីកណនា ំ សដីេីការេិេណ៌នារុែតំកណងកនុង
លរេបណំងម្បរូេធាតុចូ្េបកនថរ លដ្រីបឱី្យឯកសាលនេះម្មនេកាណៈ
ម្គប់ម្ជុងលម្ោយនិងអាច្យកលៅអនុវតតលៅតារម្កសួង សាថ ប័ន
ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាេ។ កចិ្ចម្បជុលំនេះ លរៀបច្លំដ្ឋយម្កសួងរុែងារ
សាធារណៈ នងិលេខាធកិារដ្ឋា នថ្នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេ

សាធារណៈ(គ.ក.រ) នងិរមំ្ទលដ្ឋយកចិ្ចសហម្បតបិតតកិារអនតរោតិ
អាេារឺ ង់(GIZ) កដ្េបានម្បម្េតឹតលៅរយៈលេេេរីថ្ងៃ ចាប់េថី្ងៃទ១ី៦ 
រហូតដ្េ់ថ្ងៃទ១ី៧ កែធន ូ ឆ្ន ២ំ០១៩ លៅសណាា ររថ្បតង (BAITONG) 
លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជញីចូ្េររួេថី្នន ក់ដ្កឹនាថំ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
អគគនាយករងថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារសាធារណៈ 
ម្បធាននាយកដ្ឋា ន អនុម្បធាននាយកដ្ឋា ន ម្បធានការោិេ័យ 
និងរន្រនដីជំនាញថ្នកិច្ចសហម្បតបិតតិការអនតរោតិអាេារឺ ង់(G I Z ) 
សរបុច្ំនួន ២០នាក់ ន្រសដីច្ំននួ ៤នាក់។ 

ក្ិចចព្បជុំរិភាក្ាសលើសសចក្ដីព្ាង្ចាប់ សដរីីសសវាស្គធារណៈ 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េឹកថ្ងៃសុម្ក ៩លរាច្ កែរិគសិរ ឆ្ន កុំរ 
ឯកសក័ េ.ស ២៥៦៣ ម្តវូនងឹថ្ងៃទ២ី០ កែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ លៅទសីដកីារ
ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លលាកជំទវ ឈ ី វជិជរា  អនុរដ្ាលេខាធិការ 
ថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ បានអលញ្ជញីដ្កឹនាមំ្ករុការងារបលច្ចកលទស
ម្បជុេំភិាកាលេីលសច្កដមី្ាងច្ាប់សដេីលីសវាសាធារណៈកនងុលរេបណំង

លដ្ីរបមី្បរូេធាតុចូ្េបកនថរសម្ម្មប់លរៀបច្ំលសច្កដីម្ាងច្ាប់សដីេី
លសវាសាធារណៈ។ កចិ្ចម្បជុលំនេះ លរៀបច្លំដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
កដ្េម្មនសម្មសភាេចូ្េររួេថី្នន ក់ដ្កឹនាថំ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
និងធនាររេិភ្េលលាក (World Bank)។ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ១៦ 

សកិាា ស្គលារសិព្រេះសោបលស់តរី ី “ការរនិតិ្យស ើង្វញិសលើការបណតុ េះបណ្តត ល នងិ្ត្ព្មវូការននការក្ស្គង្
សមត្ថភារមន្ដនតរីាជការសុវីលិ” 

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េឹកថ្ងៃអងាគ រ ០៩លកីត កែកតតិក ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី ០៥ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតតរកតិតបិណឌិ ត លេម្ជ ប ុនធនិ រដ្ារន្រនតមី្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាេិលម្រេះលោបេ់សតីេី 
“ការេនិតិយល ងីវញិលេីការបណតុ េះបណាត េ នងិតម្រវូការថ្នការកសាង
សរតថភាេរន្រនតីរាជការសីុវេិ”។ សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្ំល ងីកនុង
លរេបំណងលដ្ីរបីបលងកីតោលវទិកាេិលម្រេះលោបេ់ កច្ករកំេក 
បទេិលសាធន៍ និងម្បរូេទិននន័យថ្នការបណដុ េះបណាដ េ កដ្េកំេុង
អនុវតតោក់កសតងលៅតារម្កសួង សាថ ប័ន ថ្នន ក់ោតិ និងរដ្ាបាេថ្នន ក់
លម្ការោតិ ម្េរទងំសិកាេីតម្រូវការចាបំាច់្ថ្នការបណដុ េះបណាដ េ 
សម្ម្មប់លធាីោរូេដ្ឋា នកនុងការលរៀបច្ំឯកសារម្កបែ័ណឌ  សតីេីការ 
បណតុ េះបណាត េកដ្េម្មនេកាណៈោកាតេាកិច្ចនិងោម្បេ័នធ សំលៅ

លេីកករពស់គុណភាេ និងម្បសិទធភាេថ្នការបណតុ េះបណាត េកសាង
សរតថភាេរន្រនតីរាជការ ម្សបតារលរេនលោបាយ និងយុទធសាន្រសត
របស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាេ។ ទនទឹរនឹងលនេះក៏ម្មនការចូ្េរួរលធាីបទបងាា ញ
កច្ករកំេកទសសនទនបទេិលសាធន៍ និងការអនុវតតការងារាក់េ័នធ
នងឹការអភ្វិឌ្ឍសរតថភាេេសំីណាក់វាគានិកដ្េអលញ្ជញីរកេមី្កសួងរុែងារ
សាធារណៈ ម្កសួងរហាថ្ផ្ទ ម្កសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីា  និង
ម្កសួងកសិករា រុកាា ម្បម្មញ់និងលនសាទ ម្េរទងំម្មនការេិភាកា
ោម្ករុ លដ្ឋយម្មនការចូ្េររួរតោិ ងផុ្សផុ្េេសិីកាា ការផ្ងកដ្រ។
សិកាា សាលាលនេះម្បម្េតឹតលៅរយៈលេេរយួថ្ងៃលេញ លដ្ឋយម្មនការចូ្េររួ 
េសំីណាក់ឯកឧតតរ លលាកជទំវោថ្នន ក់ដ្កឹនា ំម្ករុការងារបលច្ចកលទស
សម្ម្មប់ការអនុវតតសករាភាេកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈថ្នម្កសួងរុែងារ
សាធារណៈ សិកាា ការរកេមី្គប់ម្កសួង សាថ ប័ន ថ្នន ក់ោត ិនងិរដ្ាបាេ
ថ្នន ក់លម្ការោតិ ម្បម្មណ ២០០នាក់។ 

 លែតតកេំងចារ៖ នាម្េឹកថ្ងៃសុម្ក ១១លរាច្ កែកតតិក ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣   ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ កែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  
ឯកឧតតរ ឆ្យ ឆ្ម្តាវុធ អនុរដ្ាលេខាធកិារថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ
បានអលញ្ជ ីញោអធិបតីកនុងេិធីលបីកសិកាា សាលាេិលម្រេះលោបេ់លេី 
"លសច្កតមី្ាងករាវធិោីតកិកំណទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ២០១៩-២០៣០"។ 
សិកាាសាលាលនេះ លរៀបច្លំដ្ឋយម្កសួងរុែងារសាធារណៈ នងិលេខាធកិារដ្ឋា ន
ថ្នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ (គ.ក.រ) លៅសណាា ររ 
៧រករា កដ្េម្មនសម្មសភាេចូ្េររួេី ម្កសួងាក់េ័នធច្ំនួន២២ 
និងថ្ដ្គូសហម្បតិបតតិការបលច្ចកលទសអាេាឺរ ង់(GIZ) សរុបច្ំនួន 
៤១នាក់ (ម្សីច្ំនួន៩ នាក់)។ សិកាា សាលាលនេះ លរៀបច្ំល ងីកនុង
លរេបំណងម្បរូេទសសនទន ធាតុចូ្េ នងិបទេលិសាធន៍លផ្សងៗ 
លដ្រីបកីកេរអ នងិសម្រេួលសច្កតមី្ាងករាវធិោីតកិកំណទម្រង់រដ្ាបាេ

សាធារណៈ២០១៩-២០៣០ ឱ្យកាន់កតម្បលសីរ និងម្គបដ្ណត ប់
ម្គប់ម្ជុងលម្ោយ សំលៅបលងកីតភាេងាយម្សួេដ្េ់ការអនុវតតលដ្ឋយ
ម្កសួង សាថ ប័ន នងិរដ្ាបាេថ្នន ក់លម្ការោត ិសំលៅធានាបាននូវរដ្ាបាេ
សាធារណៈលតត តលេីម្បោជនោសនូេ កដ្េម្មនេកាណៈ ខាា ងំ សាអ តសអ ំ
និងឆ្ា តថ្វ។ 

សកិាា ស្គលារសិព្រេះសោបលស់លើ "សសចក្តពី្ាង្ក្មមវធិជីាត្កិ្ណំណទព្មង្រ់ដឋបាលស្គធារណៈ២០១៩-២០៣០"  

 



  

 

កិ្ចចព្បជំុរវាង្សលខាធិការដាឋ នននក្មមវិធីណក្ទព្មង់្ទងំ្បី បូក្មួយ ព្បចាពំ្តី្មាសទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩  

 រាជធានភី្នលំេញ៖ នាម្េឹកថ្ងៃសុម្ក ៩លរាច្ កែរិគសិរ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ កែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ឯកឧតតរ 
យក់ ប ុនណា រដ្ាលេខាធិការម្កសួងរុែងារសាធារណៈ និងោ
ម្បធានគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ បានអលញ្ជ ីញ
ដ្ឹកនាកំិច្ចម្បជុំបដូ លវនរវាងលេខាធិការដ្ឋា នថ្នករាវធិីកកទម្រង់ទងំបី 
បូករួយ ម្បចាមំ្តីម្មសទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ កិច្ចម្បជុំលនេះ លរៀបច្ំល ងី
កនុងលរេបំណង៖ (១)កំណត់បញ្ហា ម្បឈរ និងរកវធិានការលដ្ឋេះ
ម្សាយថ្នការអនុវតតកផ្នការសករាភាេរួរថ្នករាវធិីកកទម្រង់ទងំបី 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ១៥ ១៧ 

បូករួយ និងកំណត់អំេីទិសលៅបនាទ ប់ (២)េិនិតយសំលណីកផ្នការ
សករាភាេររួងាីថ្នករាវធិីកកទម្រង់ទងំបីបូករួយសម្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០២០ 
(៣)េិភាកាអំេីការលរៀបច្ំសិកាា សាលាសតីេីភាេម្បទក់ម្កា រន ថ្ន
ករាវធិីកំកណទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ ោរួយករាវធិីកំកណទម្រង់
ដ្ថ្ទលទៀត និងលរេនលោយតារវស័ិយ (លរៀបច្ំលៅម្តីម្មសទី២ 
ឆ្ន ២ំ០២០) និង (៤)េិនិតយ និងេិភាកាលេីរលបៀបវារៈបកនថរកដ្េ
លសនីលដ្ឋយករាវធិីកកទម្រង់បីលផ្សងលទៀត។ កិច្ចម្បជុំលនេះ លរៀបច្ំលដ្ឋយ 
លេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ  លៅ 
ទីសដីការម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ីញចូ្េររួេី
ថ្នន ក់ដ្កឹនាោំរដ្ាលេខាធកិារ អនុរដ្ាលេខាធកិារ អគគនាយក អគគនាយករង 
នងិរន្រនតជីនំាញថ្នអគគនាយកដ្ឋា នលរេនលោបាយរុែងារសាធារណៈ 
ថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារោតសិម្ម្មប់
ការអភ្វិឌ្ឍតារកបបម្បោធបិលតយយលៅថ្នន ក់លម្ការោតលិេខាធកិារដ្ឋា នគណៈ 
កម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ  តណំាងអគគលេខាធកិារដ្ឋា នគណៈ
កម្មា ធិការដ្ឹកនាកំារងារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
និងតំណាងលេខាធិការដ្ឋា នអច្ិថ្ន្រនដយ៍ថ្នគណៈកម្មា ធិការដ្ឹកនាំ 
ការកកទម្រង់ច្ាប់ នងិម្បេ័នធយុតតិធរ៌សរុបច្ំនួន ២៣នាក់។ 

គណៈក្មមការបសចចក្សទសអនដរព្ក្សងួ្ននគណៈក្មមការវាយត្នមៃអង្ាភារផ្តលស់សវាស្គធារណៈថ្នន ក្ជ់ាត្ិ
(គ.វ.ជ) សធវើទសសនក្ចិចសកិ្ាព្បមលូធាត្ចុលូជាក្ណ់សដង្សៅមណឌលសេុភារ 
 លែតដកេំង់ធ៖ំ នាម្េឹកថ្ងៃអងាគ រ ១៣លរាច្ កែរិគសិរ ឆ្ន កុំរ 
ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ ម្តូ វនឹងថ្ងៃទី២៣ កែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៩   
ឯកឧតដរ ឆ្យ ឆ្ម្តាវុធ អនុរដ្ាលេខាធកិារថ្នម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 
បានអលញ្ជញីដ្កឹនាគំណៈករាការបលច្ចកលទសអនដរម្កសួងថ្នគណៈករាការ
វាយតថ្រាអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈថ្នន ក់ោត(ិគ.វ.ជ) លធាទីសសនកចិ្ច
សិកាម្បរូេធាតុចូ្េោក់កសដងលៅរណឌ េសុែភាេច្ំនួនេីរគឺ៖ 
(១)រណឌ េសុែភាេសាលាវស័ិយលៅកនុងលែតតកំេង់ធំ និង 
(២)រណឌ េសុែភាេចារឈូកលៅកនុងលែតតលសៀររាប លដ្ីរបីលរៀបច្ំ
តារាងេកាណៈវនិិច្ឆ័យថ្នការវាយតថ្រា និងការទទួេសាគ េ់អងគភាេ
ផ្ដេ់លសវាសាធារណៈគំ រូកនុ ងវស័ិយសុខាភ្ិបាេ កនុងច្ំលណារ
រណឌ េសុែភាេទូទងំម្បលទស។ ការលធាីទសសនកិច្ចលនេះ បានម្បម្េឹតត
លៅរយៈលេេេរីថ្ងៃចាប់េថី្ងៃទ២ី៣ រហូតដ្េ់ថ្ងៃទ២ី៤ កែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩។ 
គណៈករាការបលច្ចកលទសអនដរម្កសួងសម្ម្មប់វស័ិយសុខាភ្ិបាេ  
ថ្នគណៈករាការវាយតថ្រាអងគភាេផ្តេ់លសវាសាធារណៈថ្នន ក់ោត(ិគ.វ.ជ) 
ម្មនសម្មសភាេរកេមី្កសួងរុែងារសាធារណៈ ទសីដកីារគណៈរដ្ារន្រនដី 
ម្កសួងលសដ្ាកចិ្ច នងិហិរញ្ញវតថុ  ម្កសួងសុខាភ្ិបាេ ម្កសួងបរសិាថ ន 

និងគណៈកម្មា ធិការោតិសម្ម្មប់ការអភ្ិវឌ្ឍតារកបបម្បោធិបលតយយ
លៅថ្នន ក់លម្ការោតិ (គ.ជ.អ.ប) សរុបច្ំនួន ២២នាក់ ។ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ១៨ 

ម្បភ្េៈ ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 

ការដំស ើង្ត្នមៃសនទសសន៍សបៀវត្សមូលដាឋ ន(គតិ្ជាសរៀល) 

ម្បភ្េៈ ម្កសួងរុែងារសាធារណៈ 

ចំនួនមន្ដនតរីាជការសុវីលិជាបុរស នងិ្ន្ដសត ីតាមព្បសភទព្ក្បេណឌ  ក្នងុ្ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 



  

 

លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

១៩ ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ 

ម្ប
ភ្េ
ៈ ម្
កស

ួងរុ
ែងា

រសា
ធា
រណ

ៈ 

 



  

 

 លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រង់រដ្ាបាេសាធារណៈ 

រកាសិទធមិ្គបោ់ ងលដ្ឋយ៖ លេខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារកកទម្រងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ 
ម្េឹតតបិម្តេត័ម៌្មនលេែ ០១ ២០ 

រដ្ាបាេយកម្បោជនោសនូេថ្ន
ការផ្ដេល់សវានងិឈរលេីម្េហាវហិារ
ធរ៌លដ្ឋយម្មនការចូ្េរួររបស់ 
ម្បោជនកនុងដ្ំណាក់កាេថ្នការ
លរៀបច្ំការអភ្ិវឌ្ឍការផ្ដេ់ការម្តួត
េិនិតយនិងវាយតថ្រាលសវា ។ 

ប្រជាជនជាស្នូល 

រន្រនដីកាន់សុច្រតិធរ៌ បំលេញកាងារ
ម្បកបលដ្ឋយតម្មាភាេ គណលនយយភាេ  
នងិការទទេួែុសម្តវូឈរលេីអភ្មិ្ករ 
ឆ្ាុេះកញ្ចក ់ ងូតទកឹ ដុ្េះកកអេ េាបាេ 
និងវេះកាត ់។                  
 

ស្អា តស្ាំ 

រដ្ាបាេលម្បីម្បាសន់ឹងអភ្ិវឌ្ឍម្បេ័នធ
េ័ត៌ម្មន នងិបលច្ចកវទិាទន់សរ័យ
កនុងការផ្ដេល់សវាឱ្យម្មនម្បសិទធភាេ 
និងម្បលសីរោេំដ្ឋប់ ។ 

ឆ្លា តវៃ 

រដ្ាបាេម្មនសរថភាេរងឹម្ម ំ នវានុវតតន ៍
ដ្លំណីរការ នងិអាច្បតក់បនលឆ្ាយីតប
លៅនឹងបរបិទសងគរម្បកបលដ្ឋយ
និរនដរភាេ នងិម្បសិទធភាេ ។                
 

ខ្ា ងំ 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់រណ្តា ញស្ងគមររស់្គណៈកម្មា ធិការកកទប្មង់រដ្ឋបាលស្អធារណៈ 

គណៈកម្មា ធិការកកទម្រងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ 
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