
កម្មវិធីទី៤៖ សេវាគាំទ្ទរដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូសៅ

ការពង្រឹរសេវាគាំង្ររដ្ឋបាល និរកិច្ចការរូសៅ 11/24/2023

 

លទធផលននការអនុវត្តការងារឆ្ន ាំ ២០២២ និងទិេសៅការងារឆ្ន ាំ២០២៣
របេទ់្កេងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ថ្ងៃអង្គា រ ៣ក ើត ខែមាឃឆ្ន ាំខាលចត្វា ស័ ពស២៥៦៦

រាជធានីភ្ន ាំកពញថ្ងៃទី២៤ ខែម រាឆ្ន ាំ២០២៣



 មម វធិីទី៤

កសវាគាំទ្ទរដ្ឋបាលនិង ិចចការទូកៅ

• សទ្មបសទ្មួលកោយ៖

• ឯ ឧតតមបណ្ឌ ិត សួស គង់ រដ្ឋកលខាធិការទ្បចាំការ

• សមាជិ ៖

១.ឯ ឧតតមបាន បូរត័ន អគានាយ រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញ វតថ ុ

២.ឯ ឧតតមមា៉ា សុវណ្ណា ទ្បធាននាយ ោឋ នខែនការនិងទាំនា ់ទាំនងសាធារណ្ៈ

ជាអន កធា ើបទបង្គា ញ

៣. ឯ ឧតតមបានសុមា៉ា រា៉ា ទ្បធាននាយ ោឋ នែាត់ែាង់ និងហិរញ្ញ វតថ ុ

៤.ឯ ឧតតម កពទ្ជ កសោឋ ទ្បធាននាយ ោឋ នសវន មមថ្ែៃ ន ុង

៥. កោ ែលសុែសាំណ្ណង ទ្បធាននាយ ោឋ នរដ្ឋបាលនិងបុគាលិ 
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១-សេចក្តីស ត្ីម
២-េមិទ្ធ្លេសរមចបានក្នុងឆ្ន ាំ២០២២
៣-បញ្ហា  និងការរបឈម
៤- សមសរៀន និងបទ្ពិសោធន៍

- ចាំណុចខ្ល ាំង
- ចាំណុចសសោយ
-េាំណូមពរ
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ក្ាំណណទ្រមង់ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុោធារណៈរតូ្វបានរាជរដ្ឋា ភិបាលអនុវត្តចាប់
ពី ឆ្ន ាំ២០០៤ រហូត្ដល់បចចុបបនន មាន ៤ ដាំណាក្ក់ាល រឺ៖
• ដាំណាក្ក់ាលទី្១. (២០០៤-២០០៨) ភាពសជឿទុ្ក្ចិត្តសលីថវកិា 
• ដាំណាក្ក់ាលទី្២.រណសនយយភាពហរិញ្ញវត្ថុ (២០០៩-២០១៥)
• ដាំណាក្ក់ាលទី្៣. ការ្ោរភាា បថ់វកិាសៅសោលនសោបាយ(២០១៦-២០២០+២)
• ដាំណាក្ក់ាលទី្៤. រណសនយយភាពេមិទ្ធក្មម (២០២៣-២០២៧)

 សដ្ឋយេសរមចបានសោរជ័យទាំង ៣ ដាំណាក្់កាល និងក្ាំពុងបនតសៅដាំណាក្់
កាលទី្៤ក្នុងឆ្ន ាំ២០២៣សនេះ ។ 

សេចក្តីស្តើម



លទធផលេសទ្ម្ច្បានកនងុឆ្ន ាំ២០២២

•

ក្មមវធីិទី្៤ េសរមចសោលសៅបានចាំននួ៩១,១% ននណ្នការេក្មមភាពឆ្ន ាំ២០២២ មាន៖
I-ការងារណក្ទ្រមង់ PFMRP
១. ចូលរមួ្តល់របឹក្ោសោបល់ និងពិភាក្ោោមួយរក្ុមការងារណក្ទ្រមង់ FMIS របេ់ ក្េហវ រមួមាន ៖ ណ្នការេក្មមភាព ៣+2, 
យុទ្ធោស្រេតណក្ទ្រមង់របព័នធររប់ររងរបព័នធររប់ររងការវនិសិោរោធារណៈ ២០១៩-២០២៥ , ចក្ខុវេ័ិយនិងយុទ្ធោស្រេត េតីពី
េុសដុមនីយក្មមការណក្ទ្រមង់ ៣ បូក្ ១, ការវិយត្នមល ការររប់ររង ការវនិិសោរោធារណៈ (Public Investment 
Management Assessment - PIMA ) និងការរបជុាំ េិកាខ ោលា បណតុ េះបណាត លោសរចីនសទ្ៀត្ ។
២.ការសរៀបចាំរសរមាងវនិិសោរោធារណៈ ២០២៣-២០២៥
៣.ការសរៀបចាំណ្នការយុទ្ធោស្រេតថវកិាឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥
៤.ការសរៀបចាំណ្នការថវកិាព័ត៌្មានេមិទ្ធក្មមឆ្ន ាំ២០២៣
៥.ការសរៀបចាំេិកាខ ោលា បណតុ េះបណាត ល ក្ិចចរបជុាំពភិាក្ោ សរៀបចាំរបាយការណ៍េមិទ្ធក្មម
៦.ការអនុវត្តរបព័នធថវកិាព័ត៌្មានវទិ្ា FMIS , របព័នធ SARMIS , របព័នធសបកី្របាក់្សបៀរវត្សរ,៍ សបីក្របាក់្សបេក្ក្មម
តាមរបព័នធធនាោរទាំងអេ់ Electronic Bank Transfer to own account 
៧.ក្ាំពុងចាប់ស្តមីសរៀបចាំណ្នការថវកិាតាមរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាបណនថម ០១ Module សទ្ៀត្

ការពង្រឹរសេវាគាំង្ររដ្ឋបាល និរកិច្ចការរូសៅ 51/24/2023

លទ្ធ្លេសរមចបានក្នុងឆ្នាំ២០២២



• II. េក្មមភាពការងាររបចាាំនថៃ
1. របជុាំ ពិភាក្ោ េរមបេរមួលការសរៀបចាំណ្នការថវកិាពត័្ម៌ានេមិទ្ធក្មមឆ្ន ាំ២០២៣
2. េរមបេរមួល របជុាំពិភាក្ោសលីក្រសរមាងវនិិសោរោធារណៈ ោមួយនដរូ
3. េរមបេរមួលោមួយរកុ្មការងារណក្ទ្រមងហ់រិញ្ញវត្ថុោធារណៈ
4. េរមបេរមួលោមួយរក្េួងពាក្ព់ន័ធ សលីការងារសោលនសោបាយ ណ្នការ និងរសរមាងនដរូ
ស្សងៗ ។ េរមបេរមួលការងារអាោ៊ា ន និងអងគការមិនណមនរដ្ឋា ភិបាល 

5. ពិភាក្ោការសធវីេវនក្មមរសរមាងនដរូសលី ICT Audit , សធវីអធិការកិ្ចចសតតាមមនទីរ
6. ចូលរមួវរគបណតុ េះបណាត លស្សងៗោមួយរក្េួង ោថ បន័ពាក្់ពន័ធ
7. េិកាខ ោលារកុ្មការងារសយនឌរ័ និងរកុ្មការងារជនពិការ
8. សរៀបចាំរបាយការណ៍ ក្ាំណណទ្រមង់ េមិទ្ធក្មម ពាក្ក់្ណាត លអណត្តិ

២.លទធផលេសទ្ម្ច្បានកនងុឆ្ន ាំ២០២២

61/24/2023 ការពង្រឹរសេវាគាំង្ររដ្ឋបាល និរកិច្ចការរូសៅ

លទ្ធ្លេសរមចបានក្នុងឆ្នាំ២០២២
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9. សរៀបចាំតារាងេូចនាក្រេមិទ្ធក្មម សដីមបីស ល្ីយត្បតាមសោលការណ៍ណណនាាំរបេ់រក្េួងសេដាកិ្ចច និងហិរញ្ញវត្ថុេតីពីការ
សរៀបចាំថវកិាេមិទ្ធក្មម។

10. ការពរងឹងកិ្ចចេហរបតិ្បត្តិការោមួយអងគការមិនណមនរដ្ឋា ភិបាល៖ បានសរៀបចាំបនតកិ្ចចរពមសរពៀងេហរបតិ្បត្តិការរវង
រក្េួងអភិវឌឍន៍ជនបទ្ និងអងគការមិនណមនរដ្ឋា ភិបាលបានចាំននួ ១៦ កិ្ចចរពមសរពៀង។

11. បានចុេះតាមដ្ឋន និងវយត្នមលណ្នការរបចាាំឆ្ន ាំសឆ្ព េះសៅរក្របាយការណ៍េមិទ្ធក្មម អនុវត្តបាន១០០%។
12.  សរៀបចាំេិកាខ ោលាេតីពីលទ្ធក្មម និងរទ្ពយរដាចាំននួ ២វរគ ណដលមានេិកាខ កាមចូលរមួេរុបចាំននួ ៣៣៥ នាក្់។
13. ចុេះសបេក្ក្មមរតួ្ត្ពិនិត្យនីតិ្វធីិននការអនុវត្តចាំណាយថវកិាក្មមវធីិ និង គ្ូ គ្ងបញ្ា ីោរសពីភណឌ រទ្ពយេមបត្តិរដាសតតាមមនទីរ
អភិវឌឍន៍ជនបទ្ចាំននួ ២៥ រាជធានី សសត្ត។ 

14.   បានចុេះសធវីេវនក្មមសតអងគភាពចាំនួន ២៧អងគភាព ក្នុងសនាេះមានមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ្រាជធានីសសត្តចាំនួន ២៥  និងសរោង
ចាំននួ ០២រសរមាង។ បានតាមដ្ឋនអនុោេន៍េវនក្មម សត១៧េវនដ្ឋា ន ក្នុងសនាេះមានមនទរីអភិវឌឍន៍ជនបទ្រាជធានីសសត្ត
ចាំននួ ១៦ និងរសរមាងចាំននួ ០១រសរមាង។ 

15. ចុេះសធវីអធិការកិ្ចចសតតាមមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ្រាជធានីសសត្តចាំននួ ១៦ និងបានចុេះ្សពវ្ោយនីតិ្វធីិអធិការកិ្ចចបានចាំនួន៤
សសត្ត។

លទ្ធ្លេសរមចបានក្នុងឆ្នាំ២០២២
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16. បានចុេះ្សពវ្ោយណ្នការយុទ្ធោស្រេតបស្រញ្ហា បសយនឌ័រ និងបណតុ េះបណាត ល េតីពីទ្េសនៈសយនឌ័រ និងអនុេញ្ហញ
CEDAW ពិធីោរតាមជសរមីេ និងចាប់ពាក់្ព័នធនានា តាមអនុោេន៍របេ់ េសមតចអគ្គមហាសេនាបតី
សតសោហ ៊ុន សេន ដល់ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ និងមស្រនតីរាជការមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ្សសត្តសេៀមរាប។
16. សបីក្វរគេិកាខ ោលា ស្ពវ្ោយ េតីពីការសលីក្ក្មពេ់េិទ្ធិជនមានពិការភាពជូនថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំ និងមស្រនតីរាជការរបេ់រក្េួងអភិវឌឍនជ៍នបទ្ចាំនួន។ 

17. សរៀបចាំពិធីេាំសណេះេាំណាលោមួយមស្រនតីរាជការ និងមស្រនតីោប់កិ្ចចេនាមានជនពិការភាព ណដលក្ាំពុងបសរមីការងារសត
រក្េួងអភិវឌឍន៍ជនបទ្ ក្នុងឱកាេទិ្វជនមានពិការភាពក្មពុោសលីក្ទី្ ២៤ និងទិ្វជនមានពិការភាពអនតរោតិ្សលីក្ទី្
៤០។

18. ការងារររប់ររងរដាបាល ការចុេះសលសលិសិត្សចញចូលរបេ់រក្េួង និងនាយក្ដ្ឋា ន។
19. ការងារររប់ររងបុរគលិក្សដ្ឋយសតត ត្េាំខ្ន់សលីការររប់ររងបញ្ា ីវត្តមានតាមអងគភាព ថ្នន ក្់ក្ណាត លចាំននួ ២នាយក្ដ្ឋា ន 
និងមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ្រាជធានីសសត្ត ចាំននួ១១។

លទ្ធ្លេសរមចបានក្នុងឆ្នាំ២០២២



បញ្ហន និងការរបឈម

ក្.បញ្ហា
•ការស ញ្ីររបាយការណ៍មានភាពយតឺ្ោ៉ា វ នាាំឲ្យការបូក្េរុបមិនទន់សពលសវលា
•ការេរសេរេូចនាក្រក្នុងឆ្ន ាំ និងេូចនាក្រលទ្ធ្លចុងសរកាយ សតមិនទនប់ានលអ 
•ការវេ់ណវងេមិទ្ធក្មមរបេ់រសរមាងេហរបតិ្បត្តិការសទ្វភារី និងពហុភារី (សោល
ការណ៍រមួ របេ់ PFMRP)ពុាំទនប់ានដាំសណីរការសពញសលញ ។



បញ្ហន និងការរបឈម

ស.ការរបឈម
•ការសរៀបចាំរបាយការណ៍ លទ្ធ្លចុងសរកាយ (Outcome)ពុាំទនស់ ល្ីយត្បនឹងក្មមវធីិ
•ការវយត្នមលេូចនាក្រ និងវយត្នមលលទ្ធ្លេមិទ្ធក្មមសតពុាំទន់ររបរ់ជុងសរោយ
•ការអនុវត្តថវកិាក្មមវធីិ មានការយតឺ្ោ៉ា វសលេះៗសដ្ឋយោរនីតិ្វធីិេមុររោម ញ



សមសរៀន និងបទ្ពិសោធន៍

+ចាំណុចខ្ល ាំង
•មានរចនាេមពន័ធថវកិាក្មមវធីិចាេ់លាេ់ (ក្មមវធីិ អនុក្មមវធីិ ...)
•មានណ្នការយុទ្ធោស្រេតថវកិា និងថវកិារបចាាំឆ្ន ាំ សដីមបសី ទ្ងងតទ ត្ល់ទ្ធ្ល
•មានសោលការណ៍ណណនាាំចាេ់លាេ់ពីឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្េភាចារយរដាមស្រនតី
•មានកិ្ចចេហការបានលអន ទ្ក្នុងរក្េួង



សមសរៀន និងបទ្ពិសោធន៍

+ចាំណុចសសោយ
•ការអនុវត្តថវកិាពុាំទនប់ានរលូន ( សដីមឆ្ន ាំពុាំមានថវកិាចាំណាយ សហយីររសតចុងឆ្ន ាំ)
•ការវភិាជនថ៍វកិាពុាំទនស់ឆ្ព េះសៅក្ាំណត្ស់ោលសៅបានសតស យី 
•មានការតល េ់បតូរមស្រនតីជាំនាញណ្នការញឹក្ញាប់
•ការយល់ដឹងពីេមិទ្ធក្មមសតមានក្រមិត្



សមសរៀន និងបទ្ពិសោធន៍

+េាំណូមពរ
• ពរងឹងការទ្ទ្លួសុេរតូ្វរបធានក្មមវធីិនីមយួៗ
• បនតការបណតុ េះបណាត លថវកិាេមិទ្ធក្មមបណនថម 
•ការចូលរមួណេវងយល់ក្មមវធីិក្ាំណណទ្រមងហ់រិញ្ញវត្ថុោធារណៈពីររបក់្រមិត្ (ទាំង
ក្រមិត្ថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំ និងបសចចក្សទ្េ)



ក្រមងរូបភាពេក្មមភាពការងារ

នាយក្ដ្ឋា នរដាបាល និងបុរគលិក្ នាយក្ដ្ឋា ន គ្ត់្ គ្ង់ និងហរិញ្ញវត្ថុ



ក្រមងរូបភាពេក្មមភាពការងារ

ក្មមវធីិណក្ទ្រមង់ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុោធារណៈ នាយក្ដ្ឋា នណ្នការ និងទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងោធារណៈ



ក្រមងរូបភាពេក្មមភាពការងារ

នាយក្ដ្ឋា នេវនក្មមន ទ្ក្នុង អោគ ធិការដ្ឋា ន



ក្រមងរូបភាពេក្មមភាពការងារ

រក្ុមការងារសយនឌ័រ រកុ្មការងារជនពិការ



ក្រមងរូបភាពេក្មមភាពការងារ

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ្រាជធានី-សសត្ត អងគការមិនណមនរដ្ឋា ភិបាល



េូមអរគ្៊ុណ!
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