
សេចក្តីស្តើមេន្និេទីអាស៊ា ន្េតពីីក្ិចចការមុខងារសធារណៈ (ACCSM) 

 វសិ័យមុខងារសាធារណៈគឺជាឆ្អឹងខនងននការអភិវឌ្ឍក្នុងរដឋជាសមាជិក្អាសា៊ា ននីមួយ  ៗ និងកិ្ច្ច 
សហរបតិបតតិការតំបន់។ ការធធវីឱ្យរបធសីធឡងីនូវកិ្ច្ចសហរបតិបតតិការក្នុងតំបន់របក្បធោយរបសិទិធភាព 
របសិទធផល គណធនយយភាពននរបព័នធមុខងារសាធារណៈនិងអភិបាលកិ្ច្ចលអ នឹងកំ្ពុងចូ្លរមួចំ្ណណក្ 
ធដីមបសីរមច្បាននូវច្ក្ខុវសិ័យអាសា៊ា ន ២០២៥ ណដលកាល យជាសហគមន៍ណដលមានភាពសអិតរមួតខាង 
នធោលបាយ សមាហរណក្មមធសដឋកិ្ច្ច គណធនយយភាពសងគម និងណផអក្ធលីធោលការច្ាប់ពិតរបាក្ដ 
ការតរមង់ធៅរក្របជាជន និងការយក្របជាជនជាសនូល។ 

 កិ្ច្ចសហរបតិបតតិការវសិ័យមុខងារសាធារណៈក្នុងចំ្ធោមរបធទសជាសមាជិក្អាសា៊ា នបានចាប់ 
ធផតីមក្នុងឆ្ន ១ំ៩៨០ ក្នុងនាមជាសននសិីទអាសា៊ា នសតីពីកំ្ណណទរមង់មុខងារសាធារណៈ (ACRCS) ។ 
បនាទ ប់មក្ សននិសីទអាសា៊ា នសតីពីកិ្ច្ចការមុខងារសាធារណៈ(ACCSM) រតូវបានបធងកីតធឡងីធៅឆ្ន ១ំ៩៨១ 
ធដីមបជីរមុញក្រមិតកិ្ច្ចសហរបតិបតតិការក្នុងវសិយ័មុខងារសារធារណៈអាសា៊ា នកាន់ណតខាល ងំ។ ក្នុងអំឡុង 
ធពលធនេះ សមាជិក្នន ACCSM បានពរងីក្ធោយបញ្ចូ លរដឋជាសមាជិក្អាសា៊ា នទងំ១០ ធៅក្នុងឆ្ន  ំ
១៩៩៩។ 

 ចាប់តងំពីការបធងកីត  ACCSM បានបនតជា ធវទិកាផ្លល ស់បតូរព័ត៌មាន នវានុវតតន៍ និងឧតតមានុវតតន៍  
ក្នុងការរគប់រគងវសិ័យសាធារណៈក្នុងអាសា៊ា ន។ ACCSM ក៏្បនតធលីក្ក្មពស់របសិទធិភាពកិ្ច្ចសហ
របតិបតតិការ និងការជួយោន ធៅវញិធៅមក្រវាងសមាជិក្អាសា៊ា ន ការក្សាងសមតថភាពណដលោរំទដល់
ការ កាត់បនថយគំលាតននការអភិវឌ្ឍក្នុងចំ្ធោមរដឋជាសមាជិក្អាសា៊ា ន។ 

 ធៅនថៃទី១៧ ណខវចិ្ឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១៥ កិ្ច្ចរបជំុច្ធងអៀតននរបមុខមុខងារសាធារណៈអាសា៊ា នណដល 
បានធធវីធៅក្នុងទីរកុ្ងសាយបឺចាោ៉ា  របធទសមា៉ា ធឡសុ ីបានរពមធរពៀងោន ធដីមបធីធវីការបតូរធ ម្ េះ ACCSM 

ធៅជាកិ្ច្ចសហរបតិបតតិការអាសា៊ា នសតីពីកិ្ច្ចការមុខងារសាធារណៈ ធដីមបឆី្លុេះបញ្ច ងំអំពីកិ្ច្ចសហរបតិបតតិ 
ការរបក្បធោយនិរនតរភាពរវាងរដឋសមាជិក្អាសា៊ា នទងំក្នុងអំឡុងធពល និងច្ធនាល េះធពលកិ្ច្ចរបជំុ។ កិ្ច្ច
របជំុ ច្ធងអៀតក៍្បានអនុម័តធសច្ក្តណីថលងការណ៍រមួពុរតចាោ៉ា សតពីីវសិយ័អាទិភាពរបសអ់ាសា៊ា នធរកាយឆ្ន  ំ
២០១៥ សធំៅធឆ្អ េះធៅរក្មុខងារសាធារណៈណដលធផ្លោ តធលពីលរដឋជាសនូល  រតូវបានចុ្េះហតថធលខាធោយ 
របមុខមុខងារសាធារណៈអាសា៊ា នទងំ១០។ 

 ដូច្ណដលមានណច្ងធៅក្នុងលក្ខខណឌ ធោងរបស់ ACCSM (Terms of Reference of ACCSM) 
ណដលរតូវបានអនុម័តធោយកិ្ច្ចរបជំុរបមុខងារសាធារណៈសរមាប់កិ្ច្ចរបជំុ ACCSM ធលីក្ទី១៨ ធៅនថៃ
ទី១៧ ណខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ ធៅទីរកុ្ងមា៉ា នីល របធទសហវលីីពីន ACCSM មានធបសក្ក្មមដូច្ខាងធរកាម
៖ 

១. ACCSM រតូវចូ្លរមួចំ្ណណក្ដល់ការសធរមច្បានធលីទសសនវសិ័យអាសា៊ា ន២០២៥ តមរយៈ 
ការពរងឹងកិ្ច្ចសហរបតិបតតិការវសិ័យមុខងារសាធារណៈធៅក្នុងអាសា៊ា ន។ 
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២. ACCSM នឹងផោល់កិ្ច្ចសហការអាសា៊ា នក្នុងការធលីក្ក្មពស់របសិទធភាព និងរបសិទធផលវសិ័យ 
មុខងារសាធារណៈ គណធនយយភាពសាធារណៈ និងអភិបាលកិ្ច្ចលអ។ 

៣. ACCSM សវេះណសវងធដីមបធីធវីធលីក្ក្មពស់ភាពខាល ងំ ននរដឋសមាជិក្អាសា៊ា នតមរយៈ៖ 

 ការធលីក្ក្មពស់យនតការណដលមានរសាប់សរមាប់បោោ ញទំនាក់្ទំនង ការធរៀនសូរត និង
ការណច្ក្ រណំលក្បទពិធសាធន៍ពីោន ធៅវញិធៅមក្ក្នុងចំ្ធោមសមាជិក្អាសា៊ា ន 

 ការធលីក្ក្មពស ់និងការសរមបសរមួលដល់ការផ្លល ស់បោូរននឧតតមានុវតតន៍ និងនវានុវតតន៍ននការ
រគប់រគង សាធារណៈធផសងៗ ធោយធលីក្ក្មពស់តួនាទីរបស់មជឈមណឌ លធនធានអាសា៊ា ន
(ARCs) ណដលជាអងគភាពផោល់នូវជំនាញការក្នុងវសិ័យអាទិភាពធៅតមសមតថភាព
របធទសនីមួយៗ 

 ការបធងកីតការោរំទគំនិតផោួច្ធផោីមរបក្បធោយការោរំទ ធដីមបជួីយដល់វសិ័យមុខងារសាធារ
ណៈអាសា៊ា នក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុម័តធលីការអនុវតតតមណបបទំធនីប 

 ការអនុវតតក្មមវធីិធផសងៗសោីពីកិ្ច្ចការមុខងារសាធារណៈធោយមានការោរំទ និងជំនួយឧបតថមភ 
ពីនដគូរសនទនាអាសា៊ា ននានា និងរធបៀបវារៈតំបន់ ឬ អនតរជាតិ។ 

 កិ្ច្ចសហរបតិបតតិរបស់ ACCSM ក្នុងធពលក្នលងមក្រតូវបានបងាា ញធឡងីតមរយៈណផនការ 
ការងារ ACCSM រមួមាន ណផនការការងារ ACCSM ឆ្ន  ំ២០០៨-២០១៥។ ណផនការការងារ ACCSM ឆ្ន  ំ
២០១៦-២០២០ នាធពលបច្ចុបបននបានកំ្ណត់ធោលធៅក្នុងការក្សាង និងរក្ាបាននូវមុខងារសាធារ
ណៈរបក្បធោយគុណផលខពស់ របក្បធោយថាមវនត និងយក្របជាពលរដឋជាសនូលសរមាប់របជាជននន
អាសា៊ា ន។ ធោលបំណងននណផនការការងារ ACCSM ឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០ មានដូច្តធៅ៖ 

១.ពរងឹងសមតថភាព និងលទធភាពរបស់មុខងារសាធារណៈអាសា៊ា នធដីមបធីឆ្លីយតបធៅនឹងបញ្ា របឈម 
កំ្ពុងធកី្តធឡងី និងតរមូវការរបស់របជាជនតមរយៈវធីិសាស្តសតនវានុវតតន៍ និងកិ្ច្ចសហរបតិបតតិការ និង 

២. បងកបរសិាថ នអំធោយផល ពរងឹងយនតការនានា និងការចូ្លររមួរបស់ភាគីពាក់្ព័នធសរមាប់មុខ
ងារ សាធារណៈអាសា៊ា នណដលធឆ្លីយតប ធបីក្ចំ្ហរ និងមានលក្ខណៈបទណបន 

 ណផនការការងារ ACCSM ឆ្ន  ំ ២០១៦-២០២០ ធផ្លត តធលីរបធានបទអាទិភាពចំ្នួនរបាគឺំ៖ 
(១) ការ បធងកីនសមតថភាពក្មាល ងំពលក្មម (២) ការក្សាងសមតថភាពសាថ ប័ន (៣) ការពរងឹងភាពជា
អនក្ដឹក្នា ំ (៤) ការ ពរងឹងមជឈមណឌ លធនធានអាសា៊ា ន និង (៥)ការកំ្ណណទរមង់វសិ័យសាធារ
ណៈ។ 

 សមិទធិផលសំខាន់មួយក្នុងចំ្ធពាេះសមិទធិផលនាៗរបស់ ACCSM គឺការបធងកីតមជឈមណឌ ល
ធនធានអាសា៊ា ន (ARCs) ណដលរតូវបានផតួច្ធផតីមធឡងីក្នុងអំឡុងធពលកិ្ច្ចរបជំុ ACCSM ធលីក្ទី៨ 
ធៅទីរកុ្ងមា៉ា នីល របធទសហវលីីពីន ក្នុងណខមក្រា ឆ្ន ១ំ៩៩៥។ ចាប់ធផតីមពីមជឈមណឌ លធនធានអាសា៊ា ន
ចំ្នួន៦ ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ មជឈមណឌ លធនធានអាសា៊ា នបានរកី្ដុេះោលជាបនតបនាទ ប់ និងគិតរតឹមឆ្ន ំ
២០១១ របធទសសមាជិក្ អាសា៊ា នទងំ១០ បានបធងកីតមជឈមណឌ លធនធានអាសា៊ា ន ធោយធផ្លត តធលី



របធានបទជំនាញឯក្ធទសរបស់របធទសនីមួយៗ (សូមធមីល see the ARC Directory as of 2012)។ 
បណនថមធលីធនេះ របធទសសមាជិក្អាសា៊ា ន បានធធវីការសវ័យវាយតនមលជាធទៀងទត់ធៅធលីមជឈមណឌ ល
ធនធានអាសា៊ា ន របស់ពួក្ធគ។ 

 ធោយសារតរមូវការការក្សាងសមតថភាព និងផលរបធោជន៍ននការវវិតតន៍ឥតឈប់ឈរននវសិ័
មុខងារសាធារណៈ របធទសសមាជិក្អាសា៊ា នមានបំណងច្ង់ឱ្យមជឈមណឌ លធនធានអាសា៊ា នធានាបាន
នូវភាពពាក់្ព័នធរបស់ខលួន។ ចំ្ណុច្ធនេះនាឱំ្យមានការណក្សរមួលរបធានបទរបស់មជឈមណឌ លធនធាន
អាសា៊ា នមួយចំ្នួនធំធៅច្ធនាល េះឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៩។ គិតរតឹមណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ របធានបទរបស់
មជឈមណឌ លធនធានអាសា៊ា នគឺ៖ 

 ការរគប់រគងសមតថភាពមុខងារសាធារណៈ (របធទសរប៊ាុយធណ ោរូសាឡមឹ) 
 ការផតល់ធសវាសាធារណៈ (របធទសក្មពុជា) 
 រកុ្មអនក្ជំនាញការអាសា៊ា នក្នុងមុខងារសាធារណៈ (របធទសឥណឌូ ធនសុី) 
 ការវាយតនមលគុណផលរមុខងារសាធារណៈ (របធទសឡាវ) 
 កិ្ច្ចសហរបតិបតតិការជាយុទធសាស្តសតសរមាប់នវានុវតតន៍វសិ័យមុខងារសាធារណៈ (របធទស

មា៉ា ធឡសុី) 
 ឆ្នទៈមាច ស់ការក្នុងរដឋបាលសាធារណៈ (របធទសមីោ៉ា ន់មា៉ា ) 
 ការវាយតនមល និងការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន (របធទសហវលីីពីន) 
 អនក្ដឹក្នាអំាសា៊ា នក្នុងក្មមវធីិធនធានមនុសសយុទធសាស្តសត - ការក្សាងធសវាសាធារណៈ

ណដល រចួ្រាល់ជាធរសច្សរមាប់អនាគត (របធទសសិងាបុរ)ី 
 នវានុវតតន៍ធនធានមនុសស (របធទសនថ) 
 ការរគប់រគងបុគគលិក្ (របធទសធវៀតោម) 

 ការពរងីក្កិ្ច្ចសហរបតិបតតិការរបស់ ACCSM ជាមួយនដគូសនទនាអាសា៊ា នបានចាប់ធផតីមក្នុង ឆ្ន ំ
២០០៨ ធៅធពលណដល ACCSM សាវ គមន៍ចិ្ន ជប៉ាុន និងសាធារណរដឋកូ្ធរ ៉ា (រតូវបានសាគ ល់ថាជា 
របធទសបូក្បី)។ ការចាប់ធផតីមសននិសីទអាសា៊ា នបូក្បី សោពីីកិ្ច្ចការមុខងារសាធារណៈរតូវបានរបារពធធឡងី 
ក្នុងណខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៩ ធៅទីរកុ្ងធវៀងច្នទន៍ របធទសឡាវ បានរពមធរពៀងោន កំ្ណត់របធានបទននកិ្ច្ច
សហរបតិបតតិការធលីមុខងារសាធារណៈរវាងអាសា៊ា ន និងរបធទសបូក្បី។ បនាទ ប់មក្ ធសច្ក្តីណថលងការណ៍
រមួលួងរបាបាងធលីកិ្ច្ចសហរបតិបតតកិារមុខងារសាធារណៈ អាសា៊ា នបូក្បី  រតូវបានអនុម័តធោយ
សននិសីទអាសា៊ា នបូក្បីសោីពីកិ្ច្ចការមុខងារសាធារណៈ ធលីក្ទី២ ក្នុងណខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៩ ធៅទីរកុ្ងលួង
របាបាង សាធារណរដឋរបជាមានិតឡាវ។  
 បនាទ ប់ពីធនេះមក្ កិ្ច្ចសហរបតិបតតិការជាមួយរបធទសបូក្បីបានពរងឹងតមរយៈការអនុវតតណផន 
ការការងារ ACCSM+3 សរមាប់ឆ្ន  ំ ២០១០-២០១៥ និងឆ្ន  ំ ២០១៦-២០២០។ ណផនការការងារ 
ACCSM+3 សរមាប់ឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០ (The ACCSM+3 Work Plan 2016-2020) រគបដណត ប់ 
ធលីរបធានបទចំ្នួន ០៧  ដូច្ជា៖ (១) អភិបាលកិ្ច្ចតមរបព័នធធអឡចិ្រតូនិក្ (E-governance); (២) 

http://www.asean.org/storage/images/2012/publications/ASEAN%20Conference%20on%20Civil%20Service%20Matters%20ASEAN%20Resource%20Centres%20Directory.pdf
http://asean.org/storage/2016/05/ASEAN-Cooperation-on-Civil-Service-Matters-2016-2020.pdf


ការរគប់រគងធនធានមនុសស និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស ; (៣) ផលិតភាពក្នុងវសិ័យសាធារណៈ ; 

(៤) អភិបាលកិ្ច្ចលអ  ; (៥) កំ្ណណទរមង់វសិ័យសាធារណៈ  ; (៦) ការក្សាងសមតថភាពរដឋបាលមូល
ោឋ ន និងកិ្ច្ចសហរបតិបតតិការ  ; និង (៧) ការរសាវរជាវ និងនវានុវតតន៍។ 
 ធោយទទួលសាគ ល់អំពីតួនាទីោ៉ា ងសំខាន់របស់មុខងារសាធារណៈ ក្នុងកិ្ច្ចខិតខំរបឹងណរបងក្នុង
ការក្សាងសហគមន៍អាសា៊ា ន ធៅក្នុងកិ្ច្ចរបជំុកំ្ពូលអាសា៊ា នធលីក្ទី៣០ ក្នុងណខធមសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
របមុខដឹក្នាអំាសា៊ា នបានចុ្េះហតថធលខាធលី ធសច្ក្តណីថលងការណ៍អាសា៊ា នសតពីីតួនាទីមុខងារសាធារណៈជា 
កាតលកី្រក្នុងការសធរមច្ធអាយបានច្ក្ខុវសិយ័សហគមន៍អាសា៊ា ន ២០២៥ (ASEAN Declaration on 

the Role of Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025)។ 
ធសច្ក្តីណថលងការណ៍បានបងាា ញអំពីការធបតជាញ ចិ្តតរបស់របធទសជាសមាជិក្អាសា៊ា ន ក្នុងការជំរុញកិ្ច្ចសហ 
របតិបតតិការមុខងារសាធារណៈ ក្នុងបញ្ា ពាក់្ព័នធជាក្នលឹេះ ការធលីក្ក្មពស់សតង់ោរវជិាជ ជីវៈ និង សមតថភាព
មស្តនតីរាជការ ការធានាធោលការណ៍អភិបាលកិ្ច្ចលអ និងការពរងឹងសាថ ប័នរោឋ ភិបាល ការរបកាន់ភាជ ប់ និង
ការការពារសុខុមាលភាពរបស់មស្តនតីរាជការ និងការពរងឹងការក្សាងសមព័នធភាព បោត ញទំនាក់្ទំនង និង 
ភាពជានដគូ ក្នុងចំ្ធោមរបធទសជាសមាជិក្អាសា៊ា ន រពមទងំនដគូសនទនាអាសា៊ា ន និងភាគីពាក់្ព័នធ 
ធផសងធទៀត។ 
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