
  

 
 
 
 

របាយការណ៍ 
បូកសរបុសតពីីសកម្មភាពការងារ 

របសន់ាយកដ្ឋា នបណតុ ុះបណ្តត ល និងស្រាវស្រាវ 
ឆ្ន ាំ ២០២២ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ ២០២៣ 

១. ដសចកតីដ្តើម្ 
ការកសាងធនធានមនុស្សប្រករដោយគុណភាព និងប្រស្ិទ្ធភាព រមួមានចំដណេះដឹង ជំនាញ

ចាស្់លាស្់ ស្ីលធម៌ គុណធម៌ រញ្ញា សាា រតី ជាមូលោា នប្គឹេះស្ប្មារ់ការអភិវឌ្ឍដស្ដាកិចចស្ងគមប្រករ 
ដោយចីរភាព និងភាពសុ្ខដុម។ ដដីមបសី្ដប្មចបាននូវទ្ស្សនវសិ្័យដនេះ រាជរោា ភិបាលកមពុជា ដប្កាម
ការដឹកនាបំ្រករដោយគតិរណឌិ តដ៏ឈ្លា ស្វវ និងរញ្ញា ញាណដ៏ភាឺសាា ងររស្់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនា
បតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្រនេី បានោក់ដចញនូវយុទ្ធសាស្រស្តចតុដកាណដំណាក់កាលទី្៤ 
ស្ប្មារ់រាជរោា ភិបាលនីតិកាលទី្ ៦ វនរដាស្ភា ដដលបានកំណត់ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដៅកនុង
ប្ជុងទី្១ វនយុទ្ធសាស្រស្តចតុដកាណ។ ធនធានមនុស្សជាគនាឹេះស្ប្មារ់ប្ទ្ប្ទ្ង់ដស្ដាកិចច កិចចអភិវឌ្ឍន៍ 
ភាពប្រកួតប្រដជងររស្់ប្រដទ្ស្ជាតិទងំកនុងដពលរចចុរបនន និងទងំកនុងដពលអនាគត។  

តងំពីមុនរហូតដល់យុគគស្ម័យរដចចកវជិាា ទំ្ដនីរដនេះ ធនធានមនុស្សគឺជាមូលោា នប្គឹេះ ដដលមិន
អាចខាេះបានដៅកនុងដំដណីរការវនការអភិវឌ្ឍប្រដទ្ស្ជាតិ។ ប្រការដនេះ តប្មូវឱ្យរាជរោា ភិបាលនីតិកាលទី្ 
៦ បានយកចិតតទុ្កោក់កាន់ដតខ្ា ងំដ ងីដលីការវនិិដោគ “មូលធនពុទ្ធិ” ដោលគឺការអភិវឌ្ឍ “មូលធន
មនុស្ស” ស្ំដៅធានារដងកនីគុណភាព ដដលជាកតត កនុងការកំណត់ភាពប្រកួតប្រដជងរយៈដពលដវងររស្់
ប្រដទ្ស្ជាតិ ដដីមបទីញយកផលប្រដោជន៍ និងដប្រីប្បាស្់ឱ្យអស្់លទ្ធភាពនូវស្កាត នុពលធនធានមនុស្ស
ររស្់កមពុជាស្ប្មារ់ ធានាចីរភាពវនកំដណីនដស្ដាកិចច វឌ្ឍនភាព និងវរុិលភាពប្រជាពលរដា។  

ដដីមបីរួមចំដណកស្ដប្មចឱ្យបាន  នូវទ្ស្សនវស័ិ្យវនដោលនដោបាយ   ររស្់រាជរោា ភិបាល 
កមពុជា ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ដប្កាមការដឹកនាដ៏ំប្តឹមប្តូវររស្់ឯកឧតេតបណ្ឌតិសភាចារ្យ អ ៊ុក 
រ៉ាប ៊ុន ជារដាមស្រនតី បាននិងកំពុងយកចិតតទុ្កោក់អនុវតតការងារោ៉ា ងស្កមា ដោយទ្ទួ្លបានដជាគជ័យ
ជារនតរនាា រ់តមកមាវធីិ យុទ្ធសាស្រស្ត និងដោលនដោបាយររស្់រាជរោា ភិបាល។ ដោយដ កការងារ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្បានោក់ដចញ នូវដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន
មនុស្ស ដៅកនុងឆ្ន ២ំ០១២ ដដីមបដី ា្ីយតរដៅនឹងនិនាន ការវនវវិឌ្ឍនាការកនុងប្រដទ្ស្ កនុងតំរន់ និង
ស្កលដលាក វនការដធាីឱ្យប្រដស្ីរដ ងីនូវ ប្រស្ិទ្ធភាព តមាា ភាព គណដនយយភាព និងនិរនតរភាព។ ទ្នាឹម
ោន ដនាេះ ឯកសារដផនការយុទ្ធសាស្រស្តរយៈដពល ៥ ឆ្ន បំ្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ក៏បានកំណត់ស្កមាភាពជា
យុទ្ធសាស្រស្តស្ំខ្ន់ៗ ចំនួន ៤ ដដលកនុងដនាេះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស គឺស្កមាភាពជាយុទ្ធសាស្រស្ត 
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ដដលមានអាទិ្ភាពខពស្់រំផុត ស្ប្មារ់ោបំ្ទ្ដល់ស្កមាភាពជាយុទ្ធសាស្រស្ត ៣ ដផសងដទ្ៀតដៅកនុងវសិ្័យ
អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្។  

ដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស គឺជាមូលោា នប្គឹេះស្ប្មារ់កសាងធនធានមនុស្សររស្់
ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ប្តូវបានដរងដចកជាពីរសំ្ខ្ន់ទី្១ កសាងស្មតថភាពមស្រនតីរាជការតមរយៈ  
ការដរៀរចំស្ិកាា សាលា  វគគរណតុ េះរណាត ល ទ្ស្សនកិចចស្ិកា ដដីមបផី្លា ស្់រតូររទ្ពិដសាធន៍ ការស្ិការយៈ
ដពលដវង និងការរណតុ េះរណាត លដៅនឹងកដនាងទី្២     កសាងស្មតថភាពប្រជាជនដៅតមមូលោា ន
ជនរទ្តមរយៈការរណតុ េះរណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈមូលោា នដដលកនុងដនាេះ       ដដលប្កស្ួងបានរដងកីត
មជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត លជំនាញមូលោា ន បានចំនួន ១១ ដខតត ដស្ាីនឹង ១១ កដនាង គិតមកដល់ឆ្ន  ំ
២០២២។ ជារមួ ប្កស្ួងបានចូលរមួចំដណកោ៉ា ងស្កមា កនុងការកសាងស្ងគមជាតិ ជាពិដស្ស្ការកាត់
រនថយភាពប្កីប្ក ដ៏មានប្រស្ិទ្ធភាពប្ស្រតមដោលនដោបាយររស្់រាជរោា ភិបាលកមពុជា។ 

ដដីមបសី្ដប្មចបាននូវដោលនដោបាយខ្ងដលីដនេះ នាយកោា នរណតុ េះរណាត ល និងប្សាវប្ជាវ 
បាននិងកំពុងស្ហការជាមួយវដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងនាយកោា នោក់ព័នធ ក៏ដូចជាមនាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្រាជ
ធានី-ដខតត ដដីមបីជួយោបំ្ទ្ដល់ការកសាងស្មតថភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដល់មស្រនតីដៅតម
តប្មូវការណតុ េះរណាត លររស្់មស្រនតីរាជការ ប្ពមទងំប្រជាជនដៅមូលោា នជនរទ្ ឱ្យមានចំដណេះ  និង
ជំនាញប្គរ់ប្ោន់កនុងការរំដពញភារកិចច និងប្រកររររចិញ្ច ឹមជីវតិ។ 
២. ស្ថានភាពតន្រនេរីជការ 
 នាយកោា នរណតុ េះរណាត ល និងប្សាវប្ជាវ មានមស្រនតីរដប្មីការងារស្រុរចំនួន ៤០ នាក់ កនុងដនាេះ
ប្ស្ចំីនួន ០៦ នាក់។ 

 

ក. ចំនួនមស្រនតីរាជការស្ថិតកនុងភាពទំ្ដនរោា នដរៀវតស  ៖ ០០ នាក់ 
ខ.ចំនួនមស្រនតីរាជការកំពុងស្ហការជាមួយអងគការវដគូ  ៖ ០៣ នាក់ 
គ.ចំនួនមស្រនតីរាជការប្ករខណឌ ថ្ាី      ៖ ០៣ នាក់ 
ឃ. ចំនួនមស្រនតីរាជការដផារដចញ     ៖ ០២ នាក់ 

៣. លទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០២២ 
 ៣.១ ការងារកិចចការទ្ូម្ៅ 

ល.រ អងគភាព 
ចំនួនមស្រនតីរាជការ មុខងារ រដប្មីការដៅដប្ៅ 
រ ស្ ស្រុរ ប្រធាន អនុប្រធាន មស្រនតី រ ស្ 

១ ថ្នន ក់ដឹកនានំាយកោា ន ៧ ២ ៩ ១ ៨ ០ ០ ០ 
២ ការ.ិកិចចការទូ្ដៅ ៥ ១ ៦ ១ ៣ ២ ០ ០ 
៣ ការ.ិរណតុ េះរណាត ល ៥ ៣ ៨ ១ ៤ ៣ ១ ១ 
៤ ការ.ិប្សាវប្ជាវ ៦ ០ ៦ ១ ៣ ២ ១ ០ 
៥ ការ.ិផសពាផាយ ៦ ០ ៦ ១ ៤ ១ ០ ០ 
៦ ការ.ិមជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត ល ៥ ០ ៥ ១ ៣ ១ ០ ០ 

ស្រុរ ៣៤ ៦ ៤០ ៦ ២៥ ៩ ២ ១ 
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កនុងរយៈដពល ១២ដខ កនុងឆ្ន  ំ២០២២ ដនេះ ការោិល័យកិចចការទូ្ដៅអនុវតតបាន ៖ 
− ថ្នន ក់ដឹកនានំាយកោា នបានចូលរមួប្រជំុ និងស្ិកាា សាលាជាមួយថ្នន ក់ដឹកនាបំ្កស្ួង និងសាថ រ័ន
ដផសងៗ ប្រជំុរូកស្រុរស្កមាភាពការងារប្រចដំខ-ទិ្ស្ដៅរនតររស្់នាយកោា ន ស្រុរចំនួន 
៣០ ដលីក ប្រជំុដោយផ្លា ល់ ២៧ដលីក និងតមរយៈ Online(Zoom Meeting) ០៣ដលីក 

− ទ្ទួ្លលិខិតចូលកនុងអងគភាពបានចំនួន ១២៩ ដលីក (ពីដលខ ០០១ ដល់ដលខ ១២៩) 
− ទ្ទួ្លលិខិតចូលដប្ៅអងគភាពបានចំនួន ៦១  ដលីក (ពីដលខ ០០១ ដល់ដលខ ០៦១) 
− កសាងលិខិតដចញ(ប្រដភទ្លិខិតទូ្ដៅ)បានចំនួន  ១០០ លិខិត (ពីដលខ ០០១ ដល់ដលខ ១០០) 
− កសាងលិខិតដចញ (របាយការណ៍ ដរស្កកមា) បានចំនួន ៥៧លិខិត (ពីដលខ ០០១ ដល់
ដលខ ០៥៧)។ 

៣.២ ការងារបណ្្តុះបណ្តាលតន្រនេីរជការ 
ប្ករខណឌ វនការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សកនុងប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ប្តូវបានអនុវតតដោយ

អនុដលាមតមដោលនដោបាយ និងដផនការយុទ្ធសាស្រស្តដដលោក់ព័នធ។ ដោយដហតុផលកនុងឆ្ន ទីំ្១ វន
ការរនាដំររដផនការរណតុ េះរណាត លកាលលៈដទ្ស្ៈរររិទ្កូវដី-១៩ ស្កលមិនទន់រិទ្រញ្ច រ់ទងំ
ប្ស្ុង ស្ប្មារ់ឆ្ន  ំ២០២២   ដនេះ ស្កមាភាពរណតុ េះរណាត លប្តូវបានដំដណីរការកនុងរូរភាពពីរោ៉ា ងគឺ    
១). ការរណតុ េះរណាត ល ២).ការស្ប្មរស្ប្មួល និងកិចចស្ហការដលីកមាវធីិរណតុ េះរណាត លនានា។  

៣.២.១. ការរណតុ េះរណាត លមស្រនតីរាជការ 
 កនុងឆ្ន  ំ២០២២ ដនេះ រររិទ្កូវដី-១៩ បានទ្រ់សាក ត់ដស្ាីទងំប្ស្ុងទូ្ទងំប្រដទ្ស្ ដហយីចរនតវន
ដស្ដាកិចច និងស្ងគមនានាប្តូវបានដំដណីរការជាប្រប្កតីដ ងីវញិ ដតោ៉ា ងណាវធិានការសុ្វតថិភាព និងការ
ប្រយត័នដៅដតរនត ដដីមបរីដញ្ា ៀស្ការរកីរាលដ ងីមកវញិដៅកនុងស្ងគម។ ដៅកនុងរររិទ្វនការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនុស្ស  ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្បានរនាំ  ដរៀនរស្់  ដរៀនដធាីការកនុងរររិទ្ដនេះ ស្កមាភាពរណតុ េះ
រណាត លមួយចំនួនធំដធាីដ ងីពីចមាា យតម ប្រព័នធអនឡាញ(Online )។ 

ស្ប្មារ់ឆ្ន  ំ ២០២២ មស្រនតីរាជការប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្បានអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាពកនុងរររិទ្ពីរ
ោ៉ា ងគឺ វគគការរណតុ េះរណាត ល និងស្ិកាា សាលា (ពំុមានស្កមាភាពទ្ស្សនៈកិចចស្ិកាដ យី)។ 

កនុងឆ្ន  ំ២០២២ នាយកោា នរណតុ េះរណាត ល និងប្សាវប្ជាវបានដរៀរចំវគគរណតុ េះរណាត ល ចំនួន 
០៣វគគ មានស្ិកាា កាមស្រុរ ១៤៨ នាក់  ប្ស្ី ២៩ នាក់។ ដោយដ កស្ប្មារ់ការរណតុ េះរណាត ល និង
ស្ិកាា សាលារមួស្ប្មារ់ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ទងំអងគភាពដប្កាមឱ្វាទ្ដរៀរចំ និងដប្ៅអងគភាពដរៀរចំ
ទ្ទួ្លបានលទ្ធផល ដូចខ្ងដប្កាម៖ 

− មស្រនតីរាជការបានចូលរមួវគគរណតុ េះរណាត លស្រុរ
ចំនួន ៦៩៦ នាក់ ប្ស្ី ១៧ នាក់ ដដលការរ
ណតុ េះរណាត លដនេះប្រប្ពឹតតិដៅកនុងប្រដទ្ស្ ពំុ
មានដប្ៅប្រដទ្ស្។ 

− កសាងលិខិតដចញ (របាយការណ៍ 
ដរស្កកមា) បានចំនួន ៥៧លិខិត (ពីដលខ 
០០១ ដល់ដលខ ០៥៧)។ 

វគគរណតុ េះរណ្
តល សិ្កាា សាលា

ស្រុរ ៦៩៦ ១៣៩០
ប្សី្ ១៧ ១៧៨

៦៩៦
១៣៩
០

១៧ ១៧៨
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− មស្រនតីរាជការបានចូលរមួកនុងស្ិកាា សាលាស្រុរចំនួន ១៣៩០ នាក់ ប្ស្ី ១៧៨ នាក់។ 
ស្ិកាា សាលាប្រប្ពឹតតិដៅកនុងប្រដទ្ស្ទងំប្ស្ុង ពំុមានដប្ៅប្រដទ្ស្។     ស្រុរជារមួ មស្រនតីរាជ
ការប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ដដលបានចូលរមួវគគរណតុ េះរណាត លនិងស្ិកាា សាលា ទងំកនុង
ប្រដទ្ស្ និងដប្ៅប្រដទ្ស្ពំុមាន   ស្រុរទងំអស្់ចំនួន ២០៤៣ នាក/់ ប្ស្ី ១៨៨ នាក់ ។ 

− តរាងលទ្ធផលវនការកសាងស្មតថភាពមស្រនតីរាជការប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ឆ្ន  ំ២០២២ 

ល.រ ររោិយ សាថ រ័នដរៀរចំ សិ្កាា កាមស្រុរ សិ្កាា កាមប្សី្ 

១ មស្រនតីទ្ទ្ួលបានការរណតុ េះរណាត លកនុងប្រដទ្ស្ 
សាថ រ័នដប្ៅ ក.អ.ជ ១១៣៣ ១២៥ 
សាថ រ័នកនុង ក.អ.ជ ៩១០ ៦៣ 

២ មស្រនតីទ្ទ្ួលបានការរណតុ េះរណាត លដប្ៅប្រដទ្ស្ ដប្ៅប្រដទ្ស្ 0 0 
ស្រុរ ២០៤៣ ១៨៨ 

តរាងដប្រៀរដធៀរការរណតុ េះរណាត លមស្រនតីរាជការឆ្ន  ំ២០២១ និងឆ្ន  ំ២០២២ 

ល.រ ររោិយ 
សាថ រ័នដរៀរចំ ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២២ ភាពដប្រប្រួល 

ស្រុរ ស្រស្តី ស្រុរ ប្សី្ត ស្រុរ ស្រស្តី 

១ 
មស្រនតីទ្ទ្ួលបានការរណតុ េះ
រណាត លកនុងប្រដទ្ស្ 

សាថ រ័នដប្ៅ ក.អ.ជ ២៣១ ៣៨ ១១៣៣ ១២៥ ៩០២ ៨៧ 
សាថ រ័នកនុង ក.អ.ជ ២៨៦ ៥៦ ៩១០ ៦៣ ៦២៤ ៧ 

២ 
មស្រនតីទ្ទ្ួលបានការរណតុ េះ
រណាត ល ដប្ៅប្រដទ្ស្ 

ដប្ៅប្រដទ្ស្ ១ ១ 0 0 -១ -១ 

ស្រុរ ៥១៨ ៩៥ ២០៤៣ ១៨៨ ១៥២៥ ៩៣ 

លទ្ធផលស្រុរស្ប្មារ់ឆ្ន  ំ២០២២ ដនេះ ចំនួនស្ិកាា កាមចូលរមួស្រុរ ២០៤៣ នាក់ (ប្ស្ីចំនួន 
១៨៨នាក់)។ ដរីដប្រៀរដធៀរនឹងឆ្ន  ំ ២០២១ កនាងមកដនេះ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលរួមចំនួន 
៥១៨នាក់ (ប្ស្ីចំនួន ៩៥នាក់) ស្ឲ្យដឃញីថ្នកនុងឆ្ន  ំ២០២២ ចំនួនស្ិកាា កាមស្រុរបានដកីនដ ីង
ចំនួន ១៥២៥នាក់ គិតជាភាគរយដស្ាីនឹង ២៩៤%  ដដលកនុងដនាេះប្សី្ដកីនដ ីង ចំនួន ៩៣នាក់គិតជា
ភាគរយដស្ាីនឹង ៩៨ % ។ 

៣.២.២. ការស្ប្មរស្ប្មលួ និងកិចច 
ស្ហការដលីកមាវធីិរណតុ េះរណាត លនានា 

ដដីមបដី ា្ីយតរនឹងតប្មូវការវនការកសាងស្មតថភាព  មស្រនតីរាជការប្កស្ួងកនុងឆ្ន  ំ២០២២ ដនេះ   នាយក
ោា នរណតុ េះរណាត ល និងប្សាវប្ជាវ បានស្ប្មរស្ប្មួល និងស្ហការជាមួយសាថ រ័ន និងអងគភាពជាវដ

៥១៨

២០៤៣
២០២១
២០២២

៩៥.ន ១៨៨.ន ៩៨%
៥១៨.ន

២០៤៣.ន

២៩៤%

២០១១ ២០២២ % ដប្រប្រួល

អប្តដប្រប្រួលឆ្ន ២ំ០២២ ដធៀរនឹងឆ្ន ២ំ០២១

ប្សី្ ស្រុរ
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គូស្ប្មារ់ការងាររណតុ េះរណាត លបានចំនួន ៧៥ ដលីក កនុងដនាេះរមួមាន៖ ១). ផសពាផាយ និងដប្ជីស្ដរសី្
ដរកាជន ដប្កាមកមាវធីិអាហារូរករណ៍ស្ប្មារ់ការស្ិការយៈដពលដវង និងមធយមកនុងប្រដទ្ស្ចំនួន២៦
ដលីក ២).ស្ប្មរស្ប្មួល និងដរៀរចំឯកសាររដាបាលរវាងប្កស្ួង និងសាថ រ័នវដគូដដីមបោីបំ្ទ្ដល់
ស្កមាភាពរណតុ េះរណាត លថ្នន ក់ឧតតមស្ិកា និងដប្កាមឧតតមស្ិកាស្រុរ ២៤ ដលកី និង ៣). ដរៀរចំឯក
សារចត់រញ្ាូ នមស្រនតីរាជការចូលរមួវគគរណតុ េះរណាត ល ស្ិកាា សាលា ការស្ិការយៈដពលដវង មធយមស្រុរ 
ចំនួន ២៥ ដលីក ។ 
 ៣.៣ .ការងារសិក្ាស្រស្ថវស្រោវ 
 ការងារស្ិកាប្សាវប្ជាវ មានតួនាទី្ោ៉ា ងស្ំខ្ន់កនុងការស្ិកាពីការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ដដីមបី
ចងប្កងឯកសារដផសងៗ ដដលជាមូលោា នស្ប្មារ់ដធាីការស្ិការនត និងជួយដល់ការកសាងស្មតថភាព
មស្រនតីរាជការររស្់ប្កស្ួង ឱ្យមានស្មតថភាពប្គរ់ប្ោន់កនុងការអនុវតតការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ប្រករ
ដោយប្រស្ិទ្ធភាព និងគុណភាពខពស្់។ 

ស្ប្មារ់ឆ្ន  ំ២០២២ ដនេះ ការងារប្សាវប្ជាវ បានរនតការស្ិកាប្សាវប្ជាវដលីឯកសារនានា និង
ចុេះដស្ាងយល់តមមនាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ដលីតប្មូវការវគគរណតុ េះរណាត លជំនាញរដនថមដដលជាជំនួយ
ដល់ការស្ិកាប្សាវប្ជាវតប្មូវការការអភិវឌ្ឍ ស្មតថភាពការងារររស្់អងគភាពដប្កាមឱ្វាទ្ប្កស្ួង ដូច
ខ្ងដប្កាម ៖ 

− បានរញ្ច រ់ ស្ិកាប្ស្វប្ជាវ ប្រមូលឯកសារ និង ប្ស្ង់ទិ្ននន័យតមប្រព័នធដគហទំ្ព័រ ដលី
ការកំណត់ទី្តងំ វទិ្ាសាថ ន និង សាលារណតុ េះរណាត លជំនាញដដលោក់ព័នធវសិ្័យ
អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ 

− បានដរៀរចំរូកស្រុរ និងចងប្កងជាឯកសារទិ្ននន័យ ស្ប្មារ់មុខជំនាញ ទី្តងំររស្់ វទិ្ា
សាថ ន និង សាលារណតុ េះរណាត លជំនាញដដលោក់ព័នធវសិ្័យអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្។ 

៣.៤ .ការងារផ្សពវផ្ាយ   
  ចុេះថ្ត និងយកព័ត៌មានស្កមាភាពថ្នន ក់ដឹកនាវំនប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ និងស្កមាភាព

ររស្់អងគភាពដប្កាមឱ្វាទ្ប្កស្ួង   បានចំនួន ៥៣ ដលីក រមួមាន ៖១).ចុេះថ្តនិងប្ស្ង់ព័ត៌មាន
ស្កមាភាពឯកឧតេតបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋតន្រនេី និងថ្នន ក់ដឹកនា ំ ដៅទី្ស្តីការប្កស្ួង អភិវឌ្ឍន៍
ជនរទ្ ចំនួន ២៨ ដលីក និង ២).ស្កមាភាព ឯកឧតេតបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋតន្រនេី និងថ្នន ក់
ដឹកនាបំ្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ កនុងដខតតនានាទូ្ទងំ ២៥ រាជធានី ដខតត ចំនួន ២៧ ដលីក 

 ៣.៤.១  ស្កមាភាពផសពាផាយ 
ផសពាផាយស្កមាភាពររស្់ ឯកឧតេតបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋតន្រនេី និងថ្នន ក់ដឹកនាបំ្កស្ួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្បានចំនួន  ១៨៤ ដលីក រមួមាន ៖ ១).ផសពាផាយតមសាថ នីយទូ៍្រទ្ស្សន៍ជាតិកមពុជា 
ចំនួន ៥៦ដលីក ២).ផសពាផាយតមសាថ នីយ ៍ទូ្រទ្ស្សន៍អរសរាចំនួន ៥៨ដលីក ៣).ផសពាផាយតមសាថ នី
យ ៍ទូ្រទ្ស្សន៍បាយន័ ចំនួន ៦៦ ដលីក ៤).ផសពាផាយតមសាថ នីយ ៍ទូ្រទ្ស្សន៍ CNC ចំនួន ០២ ដលីក  និង 
៥).ផសពាផាយតមសាថ នីយ ៍ទូ្រទ្ស្សន៍ NTV ចំនួន ០២ ដលីក។  

 ៣.៤.២  ការងារប្ពឹតិតរប្តព័ត៌មាន និងផសពាផាយ 
នាយកោា នរណតុ េះរណាត ល និងប្សាវប្ជាវបាន ចងប្កងឯកសារស្ប្មារ់ដរៀរចំប្ពឹតតរ័ប្ត

ព័ត៌មាន និងដបាេះពុមពឯកសាររមួមាន៖ ១).ទិ្នានុដលខន៍ប្រចឆំ្ន  ំ ២០២៣ ររស្់ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍



 
របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្ន ២ំ០២០ ទិ្ស្ដៅការងារឆ្ន ២ំ០២១-  ទំព័រ - 6- 

ជនរទ្ ដធាីការដបាេះពុមពរចួជាសាថ ពរ ២).ផសពាផាយតមដគហទំ្ព័រររស្់ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ និងដគហ
ទំ្ព័រកាដស្ត កមពុជាថ្ាី រស្ាីកមពុជា នគរធំ និងដកាេះស្នតិភាព ៣).ដរៀរចំនឹងដបាេះពុមពប្ពឹតតិរ័ប្ត ២០២២ ឆ្ន ទីំ្
១៤ ដលខ ២៧. និង ២៨ ។  
    ៣.៥ ការងារបណ្្តុះបណ្តាលជាំនាញ តូលដ្ឋាន 

ការរណតុ េះរណាត លជំនាញមូលោា នជូនប្រជាពលរដាដៅតមជនរទ្ជាដោលរំណងមួយោ៉ា ង
ស្ំខ្ន់ររស្់ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្  ស្ំដៅដលីកកមពស្់ជីវភាពររស្់ប្រជាពលរដាដៅជនរទ្តមរយៈ
ការដប្រីជំនាញមូលោា នដដលបានទ្ទួ្លបានការរណតុ េះរណាត ល។ រចចុរបននដនេះនាយកោា នរណតុ េះរ
ណាត ល និងប្សាវប្ជាវ  មានមជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត លជំនាញមូលោា នចំនួន ១១ដខតត រមួមាន ដខតត
វប្ពដវង ដខតតសាា យដរៀង ដខតតកំពង់ចម ដខតតបាត់ដំរង ដខតតដោធិ៍សាត់ ដខតតកំពត ដខតតកំពង់ធំ ដខតត
ដស្ៀមរារ ដខតតរនាា យមានជ័យ ដខតតកំពង់ឆ្ន ងំ និងដខតតកណាត ល។   

ដៅកនុងឆ្ន  ំ២០២២ នាយកោា នរណតុ េះរណាត លបានរញ្ាូ នមស្រនតីចំនួន 0២ រូរ ដៅស្ិកាជំនាញ
ដថ្ទនិំងជួស្ជុលររកិាា មា៉ា សុ្ីនប្តជាក់ដដីមប ី ដធាីជាប្គូរដងាគ លចុេះប្តួតពិនិតយស្កមាភាពការងារណតុ េះរ
ណាត ល តមដខតតបានចំនួន ៣ ដខតតរមួមានដខតត ដខតតកំពត ដខតតដស្ៀមរារនិងដខតតរនាា យមានជ័យ។ 
ជាមួយោន  ដនេះមជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត លជំនាញមូលោា នទងំ ១១ ដខតត បានដធាីស្កមាភាព 
រណតុ េះរណាត លនិងមានទ្ទួ្លបានលទ្ធផលដូចខ្ងដប្កាម៖ 
 ៣.៥.១.ដខតតសាា យដរៀង 

មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលដវង និងរយៈដពលខាី មានចំនួន ១៧ 
វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ២៤៨ នាក់ ប្ស្ី ១៤៤  នាក់ ដោយវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ៣ 
មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ១៥ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ២២៥ នាក់ (ប្ស្ី ១២៤ នាក់) រមួ
មាន៖ (១). រដចចកដទ្ស្ដកវចនផលិតផលកស្ិកមា ៥វគគ ស្ិកាា កាម ៧៥ នាក់ ប្ស្ី ៦៦ នាក់ (២).
រដចចកដទ្ស្ដធាីជីកំរ៉ាុស្តិ៍ និងការដវចខចរ់ចំនួន ៥ វគគ ស្ិកាា កាម ៧៥ នាក់ ប្ស្ី ៥៨ នាក់ (៣). ការដថ្ទំ
មា៉ា សុ្ីនកស្ិកមាខ្ន តតូច ៥ វគគ ស្ិកាា កាម ៧៥ នាក់ ប្ស្ី ០ នាក់  ។  វគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលដវង
មានចំនួន ២ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ២ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ២៣ នាក់ (ប្ស្ី ៣០ 
នាក់) រមួមាន៖ (១). កាត់ដដរស្ដមាៀករំោក់រុរស្-នារ ី១ វគគ ស្ិកាា កាម ១០ នាក់ ប្ស្ី ១០ នាក់ (២). 
កំុពយូទ័្ររដាបាល ចំនួន ១ វគគ ស្ិកាា កាម ១៣ នាក់ ប្ស្ី ១០ នាក់  ។  
 ៣.៥.២. ដខតតវប្ពដវង 

មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលដវង និងរយៈដពលខាី មានចំនួន ១៧
វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ២៥២ នាក់ ប្ស្ី ១៣០ នាក់ ដោយវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ៥ 
មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ១៤ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ២១០ នាក់ (ប្ស្ី ៩៩ នាក់) រមួមាន
៖ (១). ជួស្ជុល ដថ្ទមំា៉ា សុ្ីនកស្ិកមា ២ វគគ ស្ិកាា កាម ៣០ នាក់ ប្ស្ី ៣ នាក់ (២). រដចចកដទ្ស្
ចិញ្ច ឹមប្តី ៤ វគគ ស្ិកាា កាម ៦០ នាក់ ប្ស្ី ៣៧ នាក់ (៣). រដចចកដទ្ស្ចិញ្ច ឹមមាន់ ៤ វគគ ស្ិកាា កាម ៦០ 
នាក់ ប្ស្ី ៣៤នាក់ (៤).រដចចកដទ្ស្ដធាីជីកំរ៉ាុស្តិ៍ ៣វគគ ស្ិកាា កាម ៤៥ នាក់ ប្ស្ី ១៨ នាក់ (៥).
រដចចកដទ្ស្រណតុ េះផសតិចំដរីង ១ វគគ ស្ិកាា កាម ១៥ នាក់ ប្ស្ី ៧ នាក់។  វគគរណតុ េះរណាត ល 
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រយៈដពលដវងមានចំនួន ៣ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៣ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ៤២ នាក់ 
(ប្ស្ី ៣១ នាក់) រមួមាន៖ (១). អ ុតស្ក់ដកស្មផស្សនារ ី១ វគគ ស្ិកាា កាម ១៥ នាក់ ប្ស្ី ១៥ នាក់ 
(២). កាត់ដដរស្ដមាៀករំោក់ ចំនួន ១ វគគ ស្ិកាា កាម ១០ នាក់ ប្ស្ី ១០ នាក់ (៣). កំុពយូទ័្ររដាបាល 
ចំនួន ១ វគគ ស្ិកាា កាម ១៧ នាក់ ប្ស្ី ៦ នាក់  ។  

៣.៥.៣. ដខតតកំពង់ចម 
មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលដវង និងរយៈដពលខាី មានចំនួន ៧ 

វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ១៧៨ នាក់ (ប្ស្ី ៩១ នាក់) ដោយវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ៣ 
មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៣ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ៧៨ នាក់ (ប្ស្ី ១៩នាក់) រមួមាន៖ 
(១).ចិញ្ច ឹមមាន់ ១ វគគ ស្ិកាា កាម ២៦ នាក់ ប្ស្ី ៣ នាក់ (២).រណតុ េះរណាត លជីកំរ៉ាុស្ត៍ ១ វគគ ស្ិកាា
កាម ២៧ នាក់ ប្ស្ី ៩ នាក់ (៣). ជួស្ជុល និងដថ្ទអំណតូ ងស្នរ់ ១ វគគ ស្ិកាា កាម ២៥ នាក់ ប្ស្ី ៣ 
នាក់។  វគគរណតុ េះរណាត ល រយៈដពលដវងមានចំនួន ៣ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៤ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូល
ដរៀនស្រុរចំនួន ១០០នាក់ (ប្ស្ី ៧៦ នាក់) រមួមាន៖ (១). កំុពយូទ័្ររដាបាល ២ វគគ ស្ិកាា កាម ៦០ 
នាក់ ប្ស្ី ៤៣ នាក់ (២). ភាសាអង់ដគាស្ ១ វគគ ស្ិកាា កាម ២៥ នាក់ ប្ស្ី ១៨ នាក់ (៣).ដកស្មភស្ស 
១ វគគ ស្ិកាា កាម ១៥ នាក់ ប្ស្ី ១៥ នាក់  ។  
 ៣.៥.៤. ដខតតបាត់ដំរង 

មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលដវង និងរយៈដពលខាី មានចំនួន ១១ 
វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ២៤០ នាក់ (ប្ស្ី ៥៩ នាក់) ដោយវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ៤ 
មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៩ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ១៨០នាក់ (ប្ស្ី ៣៦ នាក់) រមួមាន៖ 
(១).ដថ្ទមំា៉ា សុ្ីនកស្ិកមាខ្ន តតូច ៦ វគគ  ស្ិកាា កាម ១២០ នាក់ ប្ស្ី ០ នាក់ (២).ចិញ្ច ឹមមាន់ជាលកា
ណៈប្គួសារ ១ វគគ ស្ិកាា កាម ២០ នាក់ ប្ស្ី ១៣ នាក់ (៣). ស្ួនដំណាជំាលកាណៈប្គួសារ ១ វគគ ស្ិកាា
កាម ២០ នាក់ ប្ស្ ី៩នាក់ (៤) .រណុ្េះផសតិចំដរីង ១វគគ ស្ិកាា កាម ២០ នាក់ ប្ស្ី១៤នាក់។  

វគគរណតុ េះរណាត ល រយៈដពលដវងមានចំនួន ២ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ២ វគគ ដដលមានស្កិាា កាមចូល
ដរៀនស្រុរចំនួន ៦០ នាក់ (ប្ស្ី ២៣ នាក់) រមួមាន៖ (១). កំុពយូទ័្ររដាបាល ១ វគគ ស្ិកាា កាម ៤០ នាក់ 
ប្ស្ី ២៣ នាក់ (២).ជួស្ជុលដប្គឿងយន្កស្ិកមាខ្ន តតូច ១ វគគ ស្ិកាា កាម ២០នាក់ ប្ស្ី ០នាក់  
 ៣.៥.៥. ដខតតដោធិ៍សាត់ 

មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលដវង និងរយៈដពលខាី មានចំនួន ១១ 
វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ២៦៥ នាក់ (ប្ស្ី ១១៣ នាក់) ដោយវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ៣ 
មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៩ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ២២៥ នាក់ (ប្ស្ី ៩៥ នាក់) រមួមាន៖ 
(១).ចិញ្ច ឹមមាន់ ៣ វគគ ស្ិកាា កាម ៧៥ នាក់ ប្ស្ី ៤០ នាក់ (២).ស្ួនដំណាជំាលកាណៈប្គួសារ ២ វគគ 
ស្ិកាា កាម ៥០ នាក់ ប្ស្ី ៣៩ នាក់ (៣). ដថ្ទមំា៉ា សុ្ីនកស្ិកមាខ្ន តតូច ៤ វគគ ស្ិកាា កាម ១០០ នាក់ 
ប្ស្ី ១៦ នាក់។  វគគរណតុ េះរណាត ល រយៈដពលដវងមានចំនួន ១ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ២ វគគ ដដលមានស្ិកាា
កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ៤០ នាក់ (ប្ស្ី ១៨ នាក់) រមួមាន៖(១).កំុពយូទ័្ររដាបាល ២ វគគ ស្ិកាា កាម 
៤០ នាក់ ប្ស្ី ១៨ នាក់។  
 ៣.៥.៦. ដខតតកំពត 
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មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលដវង និងរយៈដពលខាី មានចំនួន ៩ 
វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ១៨០ នាក់ (ប្ស្ី ៩៩ នាក់) ដោយវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ៣ 
មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៨ វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ៧៨ នាក់ (ប្ស្ី ១៩នាក់) រមួមាន៖ 
(១).ចិញ្ច ឹមមាន់ជាលកាណៈប្គួសារ ៣ វគគ ស្ិកាា កាម ៦០ នាក់ ប្ស្ី ៤៨ នាក់ (២).ជួស្ជុល និងដថ្ទំ
មា៉ា សុ្ីនដោយនត ២ វគគ ស្ិកាា កាម ៤០ នាក់ ប្ស្ី ០ នាក់ (៣). រដចចកដទ្ស្ចិញ្ច ឹមប្តីអដណ្ង ៣ វគគ 
ស្ិកាា កាម ៦០ នាក់ ប្ស្ី ៣៨ នាក់។  វគគរណតុ េះរណាត ល រយៈដពលដវងមានចំនួន ១ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ១ 
វគគ ដដលមានស្ិកាា កាមចូលដរៀនស្រុរចំនួន ២០នាក់ (ប្ស្ី ១៣ នាក់) រមួមាន៖ (១). កំុពយូទ័្ររដាបាល 
១ វគគ ស្ិកាា កាម ២០ នាក់ ប្ស្ី ១៣ នាក់។  

៣.៥.៧. ដខតតកំពង់ធំ 
មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ៣  មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៤ 

វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ៨០ នាក់ (ប្ស្ី ៤៧ នាក់) រមួមាន៖ (១).ចិញ្ច ឹមមាន់ជាលកាណៈប្គួសារ ១ វគគ 
ស្ិកាា កាម ៣៥ នាក់ ប្ស្ី ៣៣ នាក់ (២).ការផលិតសារ ូលាងចន ១ វគគ ស្ិកាា កាម ១៥ នាក់ ប្ស្ី 
១៤ នាក់ (៣). ជួស្ជុល និងដថ្ទដំប្គឿងយនតកស្ិកមា ២ វគគ ស្ិកាា កាម ៣០ នាក់ ប្ស្ី 0 នាក់។  
 ៣.៥.៨. ដខតតរនាា យមានជ័យ  (មិនមានស្កមាភាព) 
 ៣.៥.៩. ដខតតដស្ៀមរារ 

មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ២ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ៣ 
វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ៦៥ នាក់ (ប្ស្ី ២៣ នាក់) រមួមាន៖ (១).ជំនាញដំណាបំ្គួសារនិងជីកំរ៉ាុស្ត៍ ១ វគគ 
ស្ិកាា កាម ២៥ នាក់ ប្ស្ី ២១ នាក់ (២).ជួស្ជុល និងដថ្ទដំប្គឿងយនតកស្ិកមា ២ វគគ ស្ិកាា កាម ៤០ 
នាក់ ប្ស្ី ២ នាក់ ។  
 ៣.៥.១០. ដខតតកណាត ល 

មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ២ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ២ 
វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ៤០ នាក់ (ប្ស្ី ៦ នាក់) រមួមាន៖ (១).ចិញ្ច ឹមមាន់ជាលកាណៈប្គួសារ ១ វគគ ស្ិកាា
កាម ២០ នាក់ ប្ស្ី ២ នាក់ (២).រដចចកដទ្ស្ស្ួនរដនា ១ វគគ ស្ិកាា កាម ២០ នាក់ ប្ស្ី ៤ នាក់ ។  

៣.៥.១១. ដខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 
មជឈមណឌ លបានដំដណីរការវគគរណតុ េះរណាត លរយៈដពលខាី មានចំនួន ២ មុខវជិាា  ដស្ាីនឹង ១២ 

វគគ ស្ិកាា កាមស្រុរ ២១២ នាក់ (ប្ស្ី ៥២ នាក់) រមួមាន៖ (១).ជួស្ជុល និងដថ្ទដំប្គឿងយនតកស្ិកមា
ខ្ន តតូច  ៨ វគគ ស្ិកាា កាម ១៣២ នាក់ ប្ស្ី 0១ នាក់ (២).ដធាីសារ ូលាងចន ៤ វគគ ស្ិកាា កាម ៨០
នាក់ ប្ស្ី ៥២ នាក់ ។  

លទ្ធផលស្រុរស្ប្មារ់ការរណតុ េះរណាត លជំនាញដៅមជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត លជំនាញមូល
ោា ន កនុងឆ្ន ២ំ០២២ ជូនប្រជាជនដៅជនរទ្ស្រុរបានចំនួន ១៧៦០ នាក់ (ប្ស្ី ៧៦៤នាក់) ដស្ាីនឹង 
៨៨.៦៦ភាគរយ។ ដរីដធៀរនឹងឆ្ន ២ំ០២១ ដដលមានស្ិកាា កាមស្រុរ ២១៩ នាក់ (ប្ស្ី ១១៦ នាក់) 
ដស្ាីនឹង ១០.០៩ ភាគរយដឃញីថ្ន ស្ិកាា កាមមានការដកីនដ ងីស្រុរចំនួន ១៥៤១ នាក់ ដស្ាីនឹង 
៧៨.៥៧% ។ 

៤. បញ្ហាស្របឈត និងសាំណ្ូតពរ 
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កនុងការអនុវតតដផនការស្កមាភាពកនាងមក នាយកោា នរណតុ េះរណាត ល និងប្សាវប្ជាវបានជួរ
ប្រទ្េះរញ្ញា  ការប្រឈម និងស្ំណូមពរ មួយចំនួនដូចតដៅ៖ 

− ខាេះអោរស្ិកាស្មរមយ កដនាងស្ប្មារ់ស្ិកាា កាម និងរុគគលិកសាន ក់ដៅ និងដរាងជាស្ប្មារ់
ហាត់ការ  

− ខាេះប្គូរដងាគ ល ដដលមានជំនាញចាស្់លាស្់ ដៅកនុងមជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត ល  ជំនាញ
មូលោា ន 

− ខាេះឧរករណ៍ ឬស្មាភ រឧរដទ្ាស្ស្ប្មារ់ជំនាញរណតុ េះរណាត លនីមួយៗ ឱ្យស្មប្ស្រតម
រចចុរបននភាពរដចចកដទ្ស្  

− ថ្វកិាស្ប្មារ់រដប្មីការងាររណតុ េះរណាត លមានកប្មិត មិនទន់ដ ា្ីយតរដៅនឹងតប្មូវការ
ជាក់ដស្តង 

− លំហូរថ្វកិាដដលមាន មានភាពយតឺោ៉ា វ និតិវធីិស្ាុគសាា ញ   និងមិនមានការកំណត់ដពល
ចាស្់លាស្់ ដដលដធាីឲ្យមានការលំបាកកនុងការអនុវតតស្កមាភាពតមដផនការ។ 

− រនតកិចចស្ហប្រតិរតតិការជាមួយសាថ រ័នោក់ព័នធ  និងវដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដដីមបរីញ្ាូ នមស្រនតី
ឱ្យចូលរមួវគគរណតុ េះរណាត ល ស្ិកាា សាលា ទ្ស្សនកិចចស្ិកា និងការស្ិការយៈដពលដវង
ដដីមបដីលីកកមពស្់ស្មតថភាពមស្រនតី។ 

៥. ទ្ិសម្ៅការងារសស្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ 
ដដីមបឈី្លនដៅស្ដប្មចបាននូវលទ្ធផលកាន់ដតប្រដស្ីរដ ងីរដនថមដទ្ៀត   នាយកោា នរណតុ េះ 

 រណាត ល និងប្សាវប្ជាវ នឹងខិតខំរនតស្ហប្រតិរតតិការលអជាមួយសាថ រ័នោក់ព័នធ និងអងគការនានា 
ដដីមបជំីរុញការកសាងស្មតថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដល់មស្រនតីរាជការ និងប្រជាពលរដាប្កីប្ក
ដៅជនរទ្ឱ្យកាន់ដតមានប្រស្ិទ្ធភាព  និងបានកំណត់ទិ្ស្ដៅស្ប្មារ់អនុវតតកនុងឆ្ន  ំ២០២៣ មានដូច
តដៅ ៖ 

 ៥.១. ការងារបណ្្តុះបណ្តាលតន្រនេ ី
ការោិល័យរណតុ េះរណាត ល បានកំណត់ដផនការរនតស្ប្មារ់ឆ្ន  ំ២០២៣ កនុងការពប្ងឹងស្មតថ

ភាពដលីការរណតុ េះរណាត លរមស្រនតីដប្កាមឱ្វាទ្ប្កស្ួង និង ការរណតុ េះរណាត លជូនប្រជាពលរដាជនរទ្
ដលីជំនាញមូលោា នចបំាច់តមតប្មូវការទី្ផាររចចុរបនន មានដូចតដៅ ៖ 

− ដរៀរចំវគគរណតុ េះរណាត លស្្ីពីវធីិសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាពមស្រនតីស្ប្មរស្ប្មួលស្ហគម
ន៍ជនរទ្ ចំនួន ០២ វគគ ស្ិកាា កាម ១១៤ នាក់ 

− ដរៀរចំវគគរណតុ េះរណាត លស្្ីពីវធីិសាស្រស្តប្សាវប្ជាវកនុងការអភិវឌ្ឍជនរទ្ ចំនួន ០១ វគគ 
ស្ិកាា កាម ៥៨ នាក់ 

− ដរៀរចំវគគរណតុ េះរណាត លស្តីពីជំនាញស្រដស្ររបាយការណ៍ និង កំណត់ដហតុ ចំនួន ០១ 
វគគ ស្ិកាា កាម ៦០ នាក់ 

− ដរៀរចំវគគរណតុ េះរណាត លស្្ីពីការរនាំុនឹងការដប្រប្រួលអាកាស្ធាតុកនុងការងារអភិវឌ្ឍ
ជនរទ្ ចំនួន ០១ ស្ិកាា កាម ៦០នាក់ 

− ដរៀរចំវគគរណតុ េះរណាត លស្តីពីការដរៀរចំគដប្មាងដមដរៀនស្ប្មារ់មជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត
លជំនាញមូលោា ន ចំនួន ០១ វគគ ៣៥ នាក់ 

− ដរៀរចំវគគរណតុ េះរណាត លស្តីពីការប្គរ់ប្គង និង ភាពជាអនកដឹកនា ំចំនួន ០២ វគគ១១នាក់ 
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− ដរៀរចំស្ិកាា សាលាស្តីពីការពប្ងឹងស្មតថភាពដលីការប្គរ់ប្គងអងគភាព ចំនួន ០២ វគគ 
ស្ិកាា កាម ១៣៤ នាក់ 

− ដរៀរចំស្ិកាា សាលាដចករដំលកចំដណេះដឹងដដលទ្ទួ្លបានពីដប្ៅប្រដទ្ស្ ចំនួន ០២ វគគ 
ស្ិកាា កាម ១៣៤ នាក់ 

 ៥ .២. ការងារស្រស្ថវស្រោវ 
  ការោិល័យប្សាវប្ជាវ បានកំណត់ដផនការរនតស្ប្មារ់ឆ្ន  ំ ២០២៣ កនុងការពប្ងឹងស្មតថភាព
ដលីការរណតុ េះរណាត លមស្រនតីដប្កាមឱ្វាទ្ប្កស្ួង និង ការរណតុ េះរណាត លជូនប្រជាពលរដាជនរទ្ដលី
ជំនាញមូលោា នចបំាច់តមតប្មូវការទី្ផាររចចុរបនន មានដូចតដៅ ៖ 

− ប្សាវប្ជាវអំពីគុណផលវនការងាររណតុ េះរណាត លទងំមស្រនតី និងប្រជាពលរដា និងចងប្កង
ជាឯកសារទុ្កស្ប្មារ់រដងកីនប្រស្ិទ្ធភាពការងាររណតុ េះរណាត ល 

− ចុេះថ្តស្កមាភាពពលរដាដដលបានរដងកីតមុខរររដោយដប្រីជំនាញមូលោា នតមរយៈ
មជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត លជំនាញមូលោា ន និងចងប្កងជាឯកសារទុ្ក 

− ដរៀរចំផលិតប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានស្ប្មារ់ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្  
 ៥.៣.ការងារផ្សពវផ្ាយ  

ដដីមបឈី្លនដៅស្ដប្មចបាននូវលទ្ធផលកាន់ដតប្រដស្ីរដ ងីរដនថមដទ្ៀត និងជាការរំដពញ
រដនថមនូវចំណុចខាេះខ្តនានាអំពីការអនុវតតការងារនាឆ្ន  ំ២០២២ កនាងមកការោិល័យផសពាផាយ
បានកំណត់ទិ្ស្ដៅស្ប្មារ់អនុវតតកនុងឆ្ន  ំ២០២៣ មានដូចតដៅ ៖ 
− រនតចុេះប្ស្ង់ព័ត៌មានស្តីពីស្កមាភាពថ្នន ក់ដឹកនា ំនិងកមាវធីិតមនាយកោា នជំនាញដដីមបី
ផសពាផាយតមទូ្រទ្ស្សន៍ ផលិតប្ពឹតិតរប្តព័ត៌មាន  និងផសពាផាយតមដគហទំ្ព័រប្កស្ួង 

− ស្ិកាប្សាវប្ជាវ និងផសពាផាយព័ត៌មានជូនថ្នន ក់ រាជធានី-ដខតតទំង២៥ ស្្ីពី “ការផ្ល់
ព័ត៌មានពីស្កមាភាពការងារតមថ្នន ក់ដខតតនីមួយៗមកប្កស្ួង”នូវស្កមាភាពថ្នន ក់ដឹកនា ំ
និងស្មិទ្ធផលដដលប្កស្ួងស្ដប្មចបានដៅកនុងស្ហគមន៍ដដីមបដីធាីការផសពាផាយ តមដគ
ហទំ្ព័រ និងតមប្ពឹតតិរប្ត ប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ស្ប្មារ់ឆ្ន  ំ២០២១ 

− រដងកីនការចងប្កង និងដកលមអការរចនាការដរៀរចំប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានឱ្យមានគុណភាព 
− ចុេះប្ស្ង់ទិ្ននន័យនិងព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាពវសិ្័យអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ដៅតមស្ហគមន៍
ជនរទ្ 

− ដរៀរចំផលិតវដីដអូរឯកសារ និងវដីដអូរអរ់រខំាីស្តីពីវសិ្័យអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្។ 
 ៥.៤.ការងារបណ្្តុះបណ្តាលជាំនាញតូលដ្ឋាន 

មជឈមណឌ លរណតុ េះរណាត លជំនាញមូលោា នទងំ ១១ ដខតត បានដលីកទិ្ស្ដៅដផនការស្ប្មារ់
ឆ្ន  ំ២០២៣ ទងំវគគរយៈដពលដវង និងវគគរយៈដពលខាីស្ររុចំនួន ១០៨ វគគ មានដូចខ្ងដប្កាម៖  

៥.៤.១. ដខតតសាា យដរៀង មានចំនួន ១៧ វគគ ៖ (១). កំុពយូទ័្រដាបាល ១ វគគ (២). ររកិាា
មា៉ា សុ្ីនប្តជាក់ ១ វគគ (៣). ជីកំរ៉ាុស្តិ៍និងការវចិខចរ់ ៥ វគគ (៣). ដថ្ទដំប្គឿង
យនតកស្ិកមាខ្ន តតូច ១០ វគគ  

៥.៤.២. ដខតតវប្ពដវង មានចំនួន ២២ វគគ៖ (១). អ ុតស្ក់ និងដកស្មផស្ស ១ វគគ (២). 
កាត់ដដរស្ដមាៀករំោក់រុរស្-នារ(ី៣).កំុពយូទ័្ររដាបាល ១ វគគ  (៤).ចិញ្ច ឹមនិង
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ពាបាលមាន់ ៤  វគគ (៥). ជីកំរ៉ាុស្តិ៍ ៤  វគគ (៦). ចឹញ្ច ឹមប្តី ៤ វគគ (៧).
រដចចកដទ្ស្រណតុ េះផសតិចំដរីង ៤វគគ (៨).ជួស្ជុលមា៉ា សុ្ីកស្ិកមា ៤ វគគ ។ 

៥.៤.៣. ដខតតកំពង់ចម មានចំនួន ៦ វគគ៖ (១). កាត់ដដរស្ដមាៀករំោក់ ១ វគគ (២). 
អ ុតស្ក់និងដកស្មផស្ស ១ វគគ (៣). កំុពយូទ័្ររដាបាល ១ វគគ (៤). ចិញ្ច ឹមនិង
ពាបាលមាន់ ១ វគគ (៥). ជីកំរ៉ាុស្តិ៍ ១ វគគ  ជួស្ជុលអណតូ ងស្នរ់ ១ វគគ ។ 

៥.៤.៦. ដខតតបាត់ដំរង មានចំនួន ១១ វគគ៖ (១).ជួស្ជុលដប្គឿងមា៉ា សុ្ីនខ្ន តតូច ១ វគគ 
(២).កំុពយូទ័្ររដាបាល ១ វគគ (៣).ចិញ្ច ឹមាន់ជាលកាណៈប្គួសារ ១វគគ (៤). 
រណតុ េះផសតិចំដរីង ១វគគ (៥).ដថ្ទមំា៉ា សុ្ីនកស្ិកមាខ្ន តតូច ៦វគគ (៦).
រដចចកដទ្ស្ដធាីស្ួនរដនាប្គួសារ ១វគគ 

៥.៤.៧. ដខតតដោធិ៍សាត់ មានចំនួន ១២ វគគ៖ (១).កំុពយូទ័្ររដាបាល ២ វគគ (២).ចិញ្ច ឹម
និងពាបាលមាន់៣វគគ (៣).ស្ួនដំណាជំាលកាណៈប្គួសារ ៣វគគ (៤). 
រដចចកដទ្ស្ដថ្ទដំប្គឿងយនតកស្ិកមា ៤ វគគ ។ 

៥.៤.៨. ដខតតកំពត មានចំនួន ១១ វគគ៖ (១).ចិញ្ច ឹមមាន់ជាលកាណៈប្គួសារ ៤ វគគ 
(២).រដចចកដទ្ស្ចិញ្ច ឹមប្តីអដណត ង ៣ វគគ (៣). រដចចកដទ្ស្ដថ្ទដំប្គឿងយនត
កស្ិកមា ៤ វគគ ។ 

៥.៤.៩. ដខតតកំពង់ធំ មានចំនួន ៧ វគគ៖ (១). ដថ្ទដំប្គឿងយនតកស្ិកមា ៤ វគគ (២). 
ការផលិតសារ ូលាងចន ២ វគគ (៣).ចិញ្ច ឹមមាន់លកាណៈប្គួសារ ១ វគគ។ 

១០. ដខតតរនាា យមានជ័យ មានចំនួន ៤  វគគ ៖ (១). ការជួស្ជុល និងដថ្ទដំប្គឿងយន្
កស្ិកមាខ្ន តតូច ៣ វគគ (២).ដភាងពិនោទ្យ ១ វគគ 

៥.៤.១១. ដខតតដស្ៀមរារ មានចំនួន ៨ វគគ៖  (១). ដធាីជីកំរ៉ាុស្តិ៍ ២ វគគ (២).សារ ូលាង
ចន ២ វគគ (៣)ដថ្ទនិំងជួស្ជុលដប្គឿងយនតកស្ិកមា ៤ វគគ 

៥.៤.១២. ដខតតកំពង់ឆ្ន ងំ មានចំនួន ៨ វគគ៖ (១). ដថ្ទដំប្គឿងយនតកស្ិកមាខ្ន តតូច ៦ 
វគគ  (២). សារ ូលាងចន ២ វគគ។ 

៥.៤.១៣. ដខតតកណាត ល មានចំនួន ២ វគគ៖ (១). ស្ួនដំណារំដនាប្គួសារ ២ វគគ (២).
រដចចកដទ្ស្ចិញ្ច ឹមមាន់ ២ វគគ។ 

៦. ការសននិដ្ឋាន 
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងពប្ងឹងស្មតថភាពររស្់មស្រនតីរាជការឱ្យដ ា្ីយតរនឹងតប្មូវកាជំនាញ 

និងនិនាន ការរកីចដប្មីនដស្ដាកិចច ស្ងគមនិងរដចចកវទិ្ាគឺជា ការចបំាច់កនុងការអនុវតតការងារឱ្យទ្ទួ្លបាន
ដជាគជ័យតមដោលដៅ និងធានាឱ្យមាននិរនតរភាពការងារអងគភាពនានាវនប្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍។  ដោយ
ដ កការ រររណតុ េះរណាត លជំនាញមូលោា នជូនប្រជាពលរដាជនរទ្ គឺការរមួចំដណកោ៉ា ងស្ំខ្ន់រំផុត
កនុងការដលីកកមពស្់ជីវភាពប្រជាពលរដា ដដលជាមូលោា នកាត់រនថយភាពប្កីប្កដៅតមជនរទ្។ ដោង
តមការខិតខំប្រឹងដប្រងតមតួនាទី្ និងភារកិចចដៅកនុងឆ្ន  ំ ២០២២ នាយកោា នរណតុ េះរណាត ល  និង
ប្សាវប្ជាវ  បានស្ដប្មចលទ្ធផលស្ំខ្ន់ៗដូចមានដៅកនុង ចំណុច ៣ កនុងរបាយការណ៍ដនេះ។ លទ្ធផល
ដដលស្ដប្មចបានខ្ងដលីដនេះ ជាការចូលរមួចំដណកកនុងការដលីកកមពស្់ស្មតថភាពមស្រនតីរាជការ និង
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ប្រជាជន    ដដីមបរុីពាដហតុ កាត់រនថយភាពប្កីប្ក  ប្ស្រតមយុទ្ធសាស្រស្តកាត់រនថយភាពប្កីប្កររស្់រាជ
រោា ភិបាល តមរយៈការផតល់ជូនដស្វារណតុ េះរណាត ល និងការរដងកីតមុខរររ ឬការរដងកីនរំណិនជីវតិដដល
ជួយកាត់រនថយការចំណាយកនុងជីវភាពប្រចវំថ្ាចំដោេះប្រជាពលរដា ដដលបានទ្ទួ្លវគគរណតុ េះរណាត ល
ជំនាញមូលោា ន៕ 

 


