
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
  
  

របាយការណ៍ 
ស្តីពី 

វឌ្ឍនភាពការងាររប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ និងល ើកទិស្លៅការងាររនតឆ្នាំ ២០២៣ 
ររស្់នាយកដ្ឋននរដ្ឋបា  និងរុគ្គ ិក 

១.  លស្ចកតីល្តើម 
  នៅនរោមសម្ពា ធនៃសកលភាវូៃីយកមម ៃិងោរររកួតររជែងកនុងតំរៃ់ ៃិងពិភពនោក  
រាែរដ្ឋា ភិបាលកមាុជាបាៃផ្តួចនផ្តីមគំៃិត ៃិងដ្ឋក់នចញៃូវវធិាៃោរសំខាៃ់ៗជានរចីៃ ន ីមបនីលីកកមាស់
ររសិទ្ធភាព ៃិងស័កតិសិទ្ធភាពនៃោររំនពញោរងារររស់មន្រៃតីរាែោរ ៃិងពរងឹងសមតថភាពស្ថថ រ័ៃកនុង 
រ ាបាលស្ថធារណៈ ន ីមបរីនងកីៃផ្លិតភាព ៃិងទិ្ៃនផ្លោរងារ សំនៅន ល្ីយតរនៅៃឹងតរមូវោរររស់ 
ររជាពលរ ាជ លនចេះជតម្ពៃោរនកីៃន ងីយ៉ា ងខាល ងំជាលំដ្ឋរ់ពីមួយនងៃនៅមួយនងៃ។ នៅកនុងៃ័យនៃេះ 
ោរពរងឹង ៃិងជកលមអ ំនណីរោរនៃោររគរ់រគង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសស គឺជាកិចចោរគៃលឹេះ ៃិង
ម្ពៃស្ថរៈសំខាៃ់រំផុ្ត សំនៅជររោល យធៃធាៃមៃុសសនៅកនុងវសិ័យស្ថធារណៈឱ្យោៃ់ជតម្ពៃសមតថភាព 
វជិាា ែីវៈចាស់ោស់ ៃិងររសិទ្ធភាពកនុងោររំនពញោរងារ។ 
  ោររគរ់រគងមន្រៃតីរាែោរ ម្ពៃស្ថរៈសំខាៃ់ណាស់ជ លរតូវផ្ារភាា រ់ោររំនពញតួនាទី្ ៃិង 
ភារកិចចររសម់ន្រៃតីរាែោររគរ់រូរនៅៃឹងោរឈាៃនៅសនរមចឱ្យបាៃនោលនៅ ៃិងនរសកកមមររស់អងគភាព 
ៃិងរកសួង ស្ថថ រ័ៃៃីមួយៗ នលីសពីនៃេះវាបាៃផ្ារភាា រ់អភិរកមធៃធាៃមៃុសសកនុងមុខងារស្ថធារណៈ
ររស់រ ា តាមរយៈលទ្ធផ្លនៃោរវាយតនមលនលីគុណផ្លររស់មន្រៃតីរាែោររគរ់រូរជ លៃឹងរតូវនររីរបាស់
ជាមូលដ្ឋា ៃសរម្ពរ់នធវីោរជតងតាងំ ោរ ំន ងីឋាៃៃតរស័កតិ ឬថ្នន ក់ ោររណតុ េះរណាត ល ៃិងោរផ្តល់ោរ
នលីកទឹ្កចិតតជាន ីម។ 
  រកសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្ បាៃខិតខំែំរុញឱ្យម្ពៃោរយកចិតតទុ្កដ្ឋក់ជកជររររព័ៃធរ ាបាលឱ្យ 
ម្ពៃរនរៀររររលអ ៃិងោររគរ់រគងរុគគលិកមន្រៃតីរាែោររកសួងទងំថ្នន ក់កណាត ល ៃិងថ្នន ក់រាែធាៃី នខតត 
ឱ្យម្ពៃររសិទ្ធភាព ោរទ្ទួ្លខុសរតូវររករនដ្ឋយររយិរ័ៃន ៃិងម្ពៃកិតតិយសស័កតិសមជាមន្រៃតីរាែោរ។ 
រ៉ាុជៃតនទេះម្ពៃោរខិតខំររឹងជររងពីថ្នន ក់ ឹកនារំកសួងកនុងោរជកជររររព័ៃធរ ាបាល ៃិងោររគរ់រគង
រុគគលិក យ៉ា ងណាក៏នដ្ឋយ ចំណុចអវែិាម្ពៃជ លរណាត លមកពីោរអៃុវតតតាមទ្ម្ពល រ់ ោរមិៃយកចិតត
ទុ្កដ្ឋក់ចំន េះោរងារររស់មន្រៃតីមួយចំៃួៃតូច នៅជតជាកតាត នធវីឱ្យោរជកជររររព័ៃធរ ាបាល ៃិងោរ
រគរ់រគងរុគគលិកម្ពៃភាពយតឺយ៉ា វ។ 
 

 នាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិក ជ លជានសនាធិោរររស់រកសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្ បាៃ
យកចិតតទុ្កដ្ឋក់កនុងោររនងកីៃររសិទ្ធភាពោរងារ តាមរយៈោរពរងឹងវៃ័ិយ ៃិងោរអភិវឌ្ឍសមតថភាព 
មន្រៃតរីាែោរ ទងំោរងាររគរ់រគងរ ាបាល ោរងាររគរ់រគងរុគគលិក ោរងារនរៀវតស ៃិងោរងារនរៀរចំ   
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សណាត រ់ធាន រ់កនុង ៃិងនរៅររនិវណរកសួង ន ីមបឱី្យោរងារ ំនណីរោរបាៃរលូៃ ៃិងម្ពៃររសិទ្ធភាព។ 
កនុងរររិទ្ោររាលដ្ឋលែំងឺកូវ ី ១៩ បាៃធូររស្ថល ៃិងនោលោរណ៍ររស់រកសួងបាៃអៃុញ្ញា តែូៃ
ថ្នន ក់ ឹកនា ំ ៃិងមន្រៃតីរាែោរមករំនពញោរងារររចនំងៃជាធមមតាវញិ នាយកដ្ឋា ៃបាៃនលីកទឹ្កចិតតឱ្យ
មន្រៃតីមករំនពញ ំនណីរោរជាធមមតានដ្ឋយអៃុវតតតាមវធិាៃោរររស់រកសួងសុខាភិបាល។  
២.   ទធ្ ស្លប្មចបានកនុង ឆ្នាំ ២០២២ 
       ២.១  ការងារប្គ្រ់ប្គ្ងរដ្ឋបា  
 ២.១. ១  ជផ្នកទ្ទ្លួលិខិត ៃិងរញ្ាូ ៃលិខិត  
 កនុងឆ្ន  ំ២០២២ នាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិកបាៃទ្ទួ្លលិខិតពីរកសួង ស្ថថ រ័ៃ ៃិងអងគភាព
នរោមឱ្វាទ្ ចំៃួៃ ២ ៦៨៣ ចារ់ កនុងននាេះ ៖ 

− ទ្ទួ្លលិខិតមកពីរកសួង ស្ថថ រ័ៃខាងនរៅ ចំៃួៃ ១ ៦១៣ ចារ់  
− អងគភាពនរោមឱ្វាទ្រកសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្ ចំៃួៃ ១ ០៧០ ចារ់ 
ជាមួយោន នៃេះផ្ងជ រ នាយកដ្ឋា ៃបាៃរញ្ាូ ៃលិខិតនផ្សងៗនៅរកសួង ស្ថថ រ័ៃខាងនរៅ ៃិង

អងគភាពនរោមឱ្វាទ្ ចំៃួៃ ៤ ០៨៦ ចារ់ កនុងននាេះបាៃរញ្ាូ ៃនៅ ៖ 
− ថ្នន ក់ ឹកនារំកសួង ៃិងអងគភាពថ្នន ក់កណាត ល ចំៃួៃ ២ ៨៨២ ចារ់ 
− រកសួង ស្ថថ រ័ៃ អងគភាពនានា ចំៃួៃ ៥៩៤ ចារ់ 
− រ ាបាលរាែធាៃី នខតត  ចំៃួៃ ២៤១ ចារ់ 
− មៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្រាែធាៃី នខតត ចំៃួៃ ១១៧ ចារ់ 
− លិខិតន ល្ីយតរ លិខិតអៃុញ្ញា តចារ់ ៃិងរបាយោរណ៍រកសួង ចំៃួៃ ២៥២ ចារ់ 

 ២.១.២  ជផ្នកចុេះនលខលិខិតនចញ  
 ក. ោរចុេះនលខលិខិតនចញររស់រកសួង 
 កនុងឆ្ន  ំ ២០២២  នាយកដ្ឋា ៃបាៃនរៀរចំលិខិតរទ្ដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរទ្ដ្ឋា ៃគតិយុតត ក់
ព័ៃធៃឹងវឌ្ឍៃភាពោរងារររស់រកសួងបាៃចំៃួៃ ៤ ៤៨២ នលខ កនុងននាេះរមួម្ពៃ៖ 

− នលខលិខិតនៅតាមរណាត អងគភាពនានានរៅរកសួង ចំៃួៃ ២ ០៩៦ នលខ 
− នលខររោស ៃិងនសចកតីសនរមច ចំៃួៃ ២១៣  នលខ 
− នលខលិខិត ក់ព័ៃធស្ថថ ៃភាពមន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ ១៨៦  នលខ 
− នលខលិខិតទូ្នៅ ចំៃួៃ ៤៥៦  នលខ 
− លិខិតនៅតាមរណាត អងគភាពចំណុេះរកសួង ចំៃួៃ ០៧៧  នលខ 
− នលខលិខិតអៃុញ្ញា តចារ់ ចំៃួៃ ០៧៨  នលខ 
− នលខវញិ្ញា រៃររតរញ្ញា ក់ោរសិកា វគគរណតុ េះ 
រណាត លតាមមែឈមណឌ ល ចំៃួៃ ០៥៣  នលខ 

− នលខលិខិតរញ្ញា នរសកកមម ចំៃួៃ ១ ៣២៣ នលខ 

ខ.ោរចុេះនលខលិខិតនចញររស់នាយកដ្ឋា ៃ  
  កនុងឆ្ន  ំ២០២២ នាយកដ្ឋា ៃបាៃចុេះនលខលិខិតនចញចំៃួៃ ៣៥៧ នលខ៖ 

− នលខលិខិត ក់ព័ៃធស្ថថ ៃភាពមន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ ០៤២  នលខ 
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− នលខលិខិតទូ្នៅ ចំៃួៃ ១០២  នលខ 
− នលខលិខិតនៅរកសួង ៃិងតាម ម.អ.ែ រាែធាៃី នខតត ចំៃួៃ ១៤៦  នលខ 
− នលខលិខិតអៃុញ្ញា តចារ់កនុងនាយកដ្ឋា ៃ ចំៃួៃ ០០៤  នលខ 
− នលខលិខិតរញ្ញា នរសកកមមររស់នាយកដ្ឋា ៃ ចំៃួៃ ០៦៣  នលខ 

       ២.២  ការងារកិចចការទូលៅ ស្នតិស្ុខ និងស្ណ្តនរ់ធ្្នរ់ 
 ន ីមបសុីវតថិភាពថ្នន ក់ ឹកនា ំ ៃិងមន្រៃតីរាែោរ នាយកដ្ឋា ៃបាៃពរងឹងសៃតិសុខសណាត រ់ធាន រ់
ៃិងបាៃនរៀរចំឱ្យម្ពៃសងាវ ក់ោរងារររករនដ្ឋយររសិទ្ធភាព ទងំអនាម័យ នស្ថភ័ណឌ ភាពកនុងររនិវណ
រកសួង  ូចខាងនរោម៖ 

− រតួតពិៃិតយសណាត រ់ធាន រ់ ចំណតរងយៃត ម៉ាូតូ ម្ពៃរនរៀរនរៀររយជាររចនំងៃ ន ីមបធីានា 
ឱ្យម្ពៃសណាត រ់ធាន រ់លអកនុងោរចតរងយៃត ៃិងម៉ាូតូកនុងររនិវណរកសួង 

− ជចកនវៃមន្រៃតីររចោំរចំៃួៃ ៤ រូរ ន ីមបសីរមរសរមួលជាមួយសៃតិសុខ ៃិងមន្រៃតីជារ់កិចច
សៃាទ្ទួ្លខុសរតូវរតួតពិៃិតយឧរករណ៍វាស់កនតត  ឧរករណ៍ោងន សវ័យររវតតនិៅតាម
ែនណតី រយៃត រចកចូលជានរៀងរាល់នងៃកនុងនម្ព៉ា ងរំនពញោរងារ ៃិងរតួតពិៃិតយរ័ណណ នចញ-
ចូលរកសួងរសរតាមនោលោរណ៍ជ លរកសួងបាៃដ្ឋក់នចញ 

− ពិៃិតយ ៃិងនមីលោរខុសរតូវកនុងោរនររីរបាស់សម្ពា រៈររស់រកសួង ៃិងនាយកដ្ឋា ៃ 
− មន្រៃតីៃគរបាលចំៃួៃ ៩ រូរ បាៃយមររចោំរ ២៤ នម្ព៉ា ង ន ីមបីោរ រសៃតិសុខ ៃិង
សណាត រ់ធាន រ់រកសួង ៃិងមន្រៃតីជារ់កិចចសៃាចំៃួៃ ២ រូរ បាៃយមរងយៃត ៃិងម៉ាូតូ កនុង
ររនិវណរកសួង នរៀងរាល់នម្ព៉ា ងនធវីោរ 

− ជរងជចកសម្ពា រៈោរ រនមនរាគ ល្ង (ម្ព៉ា ស់ ទឹ្កអាល់កុល នរស្ថមន ) សរម្ពរ់នររីរបាស់
កនុងនាយកដ្ឋា ៃ ជាពិនសសមន្រៃតីទ្ទួ្លលិខិតចូល ៃិងមន្រៃតីៃគរបាលយមររចរំកសួង 

− នាយកដ្ឋា ៃបាៃទ្ទួ្លសម្ពា រៈោរយិល័យ រមួម្ពៃ (ទូ្រដ្ឋក់ឯកស្ថរ (Leeco) ២ ងត) 
ចំៃួៃ ១ នរគឿង (កំុពយូទ័្រយួរន  (Dell Inspiron 7301-2 in 1 black) ចំៃួៃ ១ នរគឿង 
ៃិង(ម្ព៉ា សុីៃរពីៃធ័រ (HP Laserjet Pro MFP) ចំៃួៃ ១ នរគឿង ពីនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ 
ៃិងហរិញ្ាវតថុ 

− នសនីសុំទិ្ញឧរករណ៍វាស់កនតត  ោងន សវ័យររវតត ិចំៃួៃ ៦ នរគឿង 
− នសនីសុំវទិ្យុទក់ទ្ងពីនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ ៃិងហរិញ្ាវតថុ ចំៃួៃ ២ នរគឿង សរម្ពរ់នររីរបាស់
ទក់ទ្ងោរងារកនុងនាយកដ្ឋា ៃ 

− ែួសែុលម្ព៉ា សុីៃរតជាក់ចំៃួៃ ២ នរគឿង ររស់នាយកដ្ឋា ៃ 
− បាៃរញ្ចូ លសម្ពា រៈព័ត៌ម្ពៃវទិ្ា(ម្ព៉ា សុីៃរតជាក់) ជ លកំពុងនររីរបាស់កនុងនាយកដ្ឋា ៃ 
នៅកនុងរញ្ា ីស្ថរនពីភ័ណឌ ររស់នាយកដ្ឋា ៃចំៃួៃ ០៥ នរគឿង 

− បាៃរញ្ាូ ៃ ៃិងនផ្ញីលិខិតអនញ្ា ីញចូលរមួសៃនិបាត តាមរកសួង ស្ថថ រ័ៃ អងគោរន គូរ ៃិង
តាមមៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្រាែធាៃី នខតត ៃិងរ ាបាលរាែធាៃី នខតត 

− បាៃចូលរមួសហោរណ៍ជាមួយកងកម្ពល ងំៃគរបាលន ីមបនីរៀរចំសណាត រ់ធាន រ់ ចំណត
ៃិងទី្កជៃលងសរម្ពរ់នធវីនតសតកូវ ី ១៩  ែូៃថ្នន ក់ ឹកនា ំមន្រៃតីរាែោរ ៃិងនភញៀវជ លអនញ្ា ីញ
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ចូលរមួកនុងនងៃសៃនិបាតរូកសរុរលទ្ធផ្លោរងារ ឆ្ន  ំ២០២១ ៃិងនលីកទិ្សនៅោរងារឆ្ន  ំ
២០២២ ររស់រកសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្ 

− នសនីសុំែួសែុលររព័ៃធនភលីង ៃិងរណាត ញទុ្នយរងហូរទឹ្កម្ព៉ា សុីៃរតជាក់ជ លលិចរជារនៅ
កនុងរៃទរ់នាយកដ្ឋា ៃ នៅនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ ៃិងហរិញ្ាវតថុ 

− ទ្ទួ្លបាៃនៅអីោរយិល័យចំៃួៃ ១០ ពីនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ ៃិងហរិញ្ាវតថុ 
− រញ្ច រ់រញ្ា ីស្ថរនពីភ័ណឌ ឆ្ន  ំ២០២១ ៃិងបាៃរញ្ាូ ៃនៅនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ ៃិងហរិញ្ាវតថុ 
− បាៃរតូរនស្ថរងមីរៃទរ់នាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិក 
− បាៃទ្ទួ្លតុោរយិល័យ(ទំ្ហ ំ១.៤ ជម៉ារត)ចំៃួៃ ៣ ពីនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ ៃិងហរិញ្ាវតថុ 
− បាៃនរៀរចំសំនណីសុំពៃធផ្លូវរងយៃត ចំៃួៃ ០៩ នរគឿង នៅនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ ៃិងហរិញ្ាវតថុ
សរម្ពរ់ឆ្ន  ំ២០២២ 

− បាៃនរៀរចំសំនណីសុំទិ្ញម្ព៉ា សុីៃចនរម្ពេះទឹ្កស្ថអ ត ១ នរគឿង សរម្ពរ់រកុមៃគរបាល អនក
នរីកររែូៃថ្នន ក់ ឹកនា ំៃិងរុគគលិកអនាម័យ  

− បាៃចូលរមួរកទី្តាងំសរម្ពរ់ោនមរា៉ា សុវតថិភាពន ីមបោីរ រសុវតថិភាពនៅជាៃ់ផ្ទទ ល់ ី 
− ពិៃិតយ ៃិងនមីលោរខុសរតូវកនុងោរនររីរបាស់សម្ពា រៈររស់រកសួង ៃិងនាយកដ្ឋា ៃ 
− បាៃសរមរសរមួលជាមួយរកុមោរងាររនចចកនទ្សព័ត៌ម្ពៃវទិ្ា (IT) ររស់រកសួង កនុង
ោរ ំន ងីោនមរាសុវតថិភាព ចំៃួៃ ៤ រោរ់ ន ីមបពីរងឹងសុវតថិភាពកនុងរកសួង 

− បាៃនធវីសំនណីសុំងវោិសរម្ពរ់ទិ្ញសម្ពា រៈនររីរបាស់ រមួម្ពៃ (ន ៉ា អីុ មុង ភួយ កនៃទល 
នខនីយ)  ល់ៃគរបាលយមររចោំររកសួង  

− បាៃនធវីសំនណីសុំែួសែុលររព័ៃធរងហូរទឹ្កម្ព៉ា សុីៃរតជាក់នៅកនុងរៃទរ់នាយកដ្ឋា ៃ 
− បាៃនធវីសំនណីសុំរង់ពៃធផ្លូវរងយៃតចំៃួៃ ០៩ នរគឿង នៅនាយកដ្ឋា ៃផ្គត់ផ្គង់ ៃិងហរិញ្ាវតថុ។ 
− បាៃនសនីសុំ ំន ងីោត រនខៀៃសរម្ពរ់រិទ្ផ្សពវផ្ាយតារាងនរៀវតសររចជំខ ៃិងព័ត៌ម្ពៃនផ្សងៗ 
ៃិងបាៃនរៀរចំជកលមអសួៃផ្ទក  តទុ្នយរងហូរទឹ្កសរម្ពរ់នរស្ថចផ្ទក  ៃិងែួសែុលឥ ាោរូឡា
ជ លរនរីក នៅខាងមុខរកសួង។ 

       ២.៣.  ការងារប្គ្រ់ប្គ្ងរុគ្គ ិក 
 

 នាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិក បាៃខិតខំែំរុញ ៃិងចត់ជចងោរងារទក់ទ្ងៃឹងរុគគលិក
ន ីមបឱី្យមន្រៃតីរាែោរររស់រកសួង ម្ពៃសមតថភាព ៃិងម្ពៃ្ៃទៈកនុងោររំនពញោរងារឱ្យម្ពៃររសិទ្ធភាព 
ខាស់នដ្ឋយសនរមចបាៃលទ្ធផ្ល ូចតនៅ ៖ 
 

 ២.៣.១  ោរងាររគរ់រគងមន្រៃតីរាែោរ 
 គិត ល់ ំណាច់ឆ្ន  ំ២០២២ មន្រៃតីរាែោររករខណឌ សរុរររស់រកសួងម្ពៃ ចំៃួៃ  ១ ៤៩១ 
រូរ (រសី ៤០៩ រូរ)។ មន្រៃតីរាែោរនៅទី្សតីោររកសួងម្ពៃចំៃួៃ ៦៤១ រូរ (រសី ១៩៦ រូរ) ៃិងថ្នន ក់
មៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្រាែធាៃី នខតត ចំៃួៃ ៨៥០ រូរ (រសី ២១៣ រូរ)។ មន្រៃតីោម ៃរករខណឌ  ៃិង មន្រៃតី
មិៃសថិតកនុងរករខណឌ ររស់រកសួងចំៃួៃ ១៣១ រូរ (រសី ២០ រូរ)។  
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 នដ្ឋយជ កមន្រៃតីរាែោររនរមីោរងារនៅនាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិកម្ពៃចំៃួៃ ៤៨ រូរ 
(រសីចំៃួៃ ១៨ រូរ)។   
 

 ២.៣.២  ោរងារនរៀរចំររោសររស់រកសួង 
− ររោសទ្ទួ្លរករខណឌ មន្រៃតីរាែោរ  ចំៃួៃ  ២០  រូរ(រស ី០៥ រូរ) 
− ររោសនផ្ទររករខណឌ មន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ ១៣ រូរ(រសី០២ រូរ) 
− ររោសជតងតាងំមន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ ៧៣ រូរ(រស ី១៩ រូរ) 
− ររោសនផ្ទរភារកិចចមន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ ១០ រូរ(រសី០២ រូរ) 
− ររោសសរមួលភារកិចចមន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ ០៤ រូរ(រសី ០៤ រូរ) 
− ររោសដ្ឋក់មន្រៃតីរាែោរឱ្យសថិតនៅកនុងភាពទំ្នៃរោម ៃនរៀវតសនដ្ឋយរញ្ញា តតិ 

 ចំៃួៃ  ០១  រូរ  
− ររោសដ្ឋក់មន្រៃតីរាែោរឱ្យសថិតនៅកនុងភាពទំ្នៃរោម ៃនរៀវតសតាមសំនណីររស់ស្ថមីខលួៃ 

 ចំៃួៃ  ០៩  រូរ(រសី ០១ រូរ) 
− ររោសអៃុញ្ញា តឱ្យមន្រៃតីរាែោរសថិតកនុងស្ថថ ៃភាពទំ្នៃរពីោរងារ  

 ចំៃួៃ ០៦ រូរ 
− ររោសអៃុញ្ញា តឱ្យមន្រៃតីរាែោរចូលរនរមីោរងារវញិ ចំៃួៃ ១២ រូរ(រសី ០៥ រូរ) 
− ររោសអៃុញ្ញា តឱ្យមន្រៃតីរាែោរសថិតនៅនរៅរករខណឌ ន ីម ចំៃួៃ ០៣ រូរ 
− ររោសជតងតាងំមន្រៃតីរាែោរ ៃិងសរមួលភារកិចចសម្ពសភាពគណៈកម្ពម ធិោររគរ់រគង 
មែឈមណឌ លរណតុ េះរណាត លែំនាញមូលដ្ឋា ៃនខតតនសៀមរារ 
 ចំៃួៃ ០២ រូរ 

− ររោសលុរនឈាម េះមន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ ០៧ រូរ(រសី ០១ រូរ) 

២.៣.៣  ោរងាររតតួពិៃិតយរញ្ា ីសរមង់វតតម្ពៃររចជំខ ៃិងោរងារនផ្សងៗ 
ជផ្អកនលីអៃុរកឹតយនលខ ៥៦ អៃរក.រក ចុេះនងៃទី្ ០១ ជខនមស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៦ សតីពីោរ 

រគរ់រគងវតតម្ពៃមន្រៃតីរាែោរសុីវលិ ៃិងមន្រៃតីជារ់កិចចសៃា ោរងាររតួតពិៃិតយរញ្ា ីសរមង់វតតម្ពៃ ៃិង
ោរងារនផ្សងៗ តាមជខៃីមួយៗ កនុងឆ្ន  ំ២០២២ ទ្ទួ្លបាៃលទ្ធផ្ល ូចតនៅ ៖ 

− នាយកដ្ឋា ៃបាៃទ្ទួ្លរបាយោរណ៍វតតម្ពៃរគរ់ចំៃួៃ ពីរគរ់អងគភាពទងំថ្នន ក់កណាត ល  
ៃិងថ្នន ក់មៃទីររាែធាៃី នខតត 

− នរៀរចំលិខិតអៃុញ្ញា តចារ់ែូៃថ្នន ក់ ឹកនា ំៃិងមន្រៃតីរាែោរចំៃួៃ ៦៨ រូរ(រសី ២០ រូរ) 
− នរៀរចំលិខិតសរម្ពរ់ថ្នន ក់ ឹកនា ំ ៃិងមន្រៃតីរាែោរចូលរមួសិោា ស្ថោនផ្សងៗនដ្ឋយផ្ទទ ល ់
ៃិងតាមររព័ៃធនអ ចិរតូៃិច (ONLINE) ចំៃួៃ ៤២ រូរ (រសី ០២ រូរ) 

− នរៀរចំលិខិតផ្តល់វញិ្ញា រៃរ័រតរ ាបាលែូៃមន្រៃតីរាែោរចំៃួៃ ២៨ រូរ(រសី ០២ រូរ) 
− នរៀរចំនសចកតីសនរមចសតីពីសរមួលភារកិចចមន្រៃតីរាែោរចំៃួៃ ០១ រូរ (រសី ចំៃួៃ ០១ រូរ) 
− នរៀរចំនសចកតីសនរមចសតីពីោរចត់តាងំ មន្រៃតីរាែោរឱ្យរនរមីោរងារនៅកនុងោរយិល័យ 
នៃនាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិកចំៃួៃ ០២ រូរ 
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− នរៀរចំលិខិតន ល្ីយតរសំនណីសុំអៃុញ្ញា ត ល់សិសសមន្រៃតីជាៃ់ខាស់ ៃិងសិសសមន្រៃតីរកមោរ 
ន ីមបនីរែីសនរសីកជៃលងរំនពញោរងារងមី  ល់ នោក ន ង សំអាត មន្រៃតីរនរមីោរងារនៅ
មៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្នខតតកំពង់សាឺ។ 

២.៣.៤  លទ្ធផ្លនៃោរចុេះពរងឹងោរងាររ ាបាល ៃិងរុគគលិក តាមនាយកដ្ឋា ៃ ៃិងមៃទីរ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្ នខតត 

 គិតរតឹម ំណាច់ឆ្ន ំ ២០២២ នដ្ឋយទ្ទួ្លបាៃនោលោរណ៍អៃុញ្ញា ត ៏ខាង់ខាស់ពី              
ឯកឧត្តមរណឌិត្ស្ភាចរយ រដ្ឋមន្រនតី ឯកឧតតម ស្ថៃ វសិ្ថល រ ានលខាធិោរ ៃិងជាររធាៃរកុម
ោរងារកំជណទ្រមង់រ ាបាលស្ថធារណៈរកសួង បាៃ ឹកនារំកុមោរងារររស់នាយកដ្ឋា ៃ អម ំនណីរ
នដ្ឋយ ឯកឧតតមររធាៃនាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិក ៃិងមន្រៃតីែំនាញ ចុេះរតួតពិៃិតយោរអៃុវតត
ោរងាររគរ់រគងរ ាបាល ៃិងរុគគលិក នដ្ឋយនផ្ទត តសំខាៃ់នលីោររគរ់រគងរញ្ា ីវតតម្ពៃ តាមអងគភាពថ្នន ក់
កណាត ល ចំៃួៃ ២ នាយកដ្ឋា ៃ គឺ នាយកដ្ឋា ៃរណតុ េះរណាត ល ៃិងរស្ថវរជាវ ៃិងនាយកដ្ឋា ៃអភិវឌ្ឍៃ៍
សហគមៃ៍ ៃិងមៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្នខតត ចំៃួៃ ១១ រមួម្ពៃ នខតតតាជកវ នខតតកំពត នខតតរពេះសីហៃុ 
នខតតនរពជវង នខតតសទឹងជរតង នខតតរកនចេះ នខតតកំពង់ធំ នខតតរនាទ យម្ពៃែ័យ នខតតបាត់ ំរង នខតតកំពង់សាឺ 
ៃិងនខតតកណាត ល។ 

       ២.៤.  ការងារលរៀវត្ស  
  កនុងឆ្ន  ំ ២០២២ នាយកដ្ឋា ៃបាៃនរៀរចំឯកស្ថរ សតីពីោរជររររួលស្ថថ ៃភាព រ ាបាល ៃិង
ស្ថថ ៃភាពមន្រៃតីរាែោរសុីវលិតាមជខៃីមួយៗ ន ីមបីនរីករបាក់នរៀវតសែូៃថ្នន ក់ ឹកនាំ ៃិង មន្រៃតីរាែោរ
រកសួងឱ្យទៃ់នពលនវោ ូចខាងនរោម៖ 

− នសនីសុំជតងតាងំែូៃថ្នន ក់ ឹកនា ំៃិងមន្រៃតីរាែោរ ចំៃួៃ  ៨១  នាក់ (រសី ២២ នាក់) 
− នសនីសុំរបាក់នរៀវតសែូៃមន្រៃតីនផ្ទរចូល ចំៃួៃ  ១៧  នាក់ (រសី ០៧ នាក់) 
− នសនីសុំរបាក់ឧរតថមាមតងគត់ែូៃមន្រៃតី ចំៃួៃ  ០២  នាក់ (រសី ០២ នាក់) 
− នសនីសុំជកសរមួលភារកិចចតាមរចនាសមា័ៃធអងគភាពងមី  

 ចំៃួៃ  ០៥ នាក់ (រសី ០៣ នាក់) 
− នសនីសុំផ្ទត ច់របាក់នរៀវតសែូៃមន្រៃតីនផ្ទរនចញ  ចំៃួៃ  ០៣  នាក់  
− នសនីសុំលុរនឈាម េះមន្រៃតីទ្ទួ្លមរណភាព នបាេះរង់នចលោរងារ ៃិងចូលៃិវតតៃ៍   

 ចំៃួៃ  ០៥  នាក់ (រសី ០៣ នាក់) 
− នសនីសុំរបាក់ោភោរែូៃទី្ររឹកា ចំៃួៃ  ០១  នាក់  
− នសនីសុំ ំន ងីឋាៃៃតរសកតិ ៃិងថ្នន ក់តាមនវៃអតីតភាព ៃិងតាមករមិតសញ្ញា ររតែូៃ
ថ្នន ក់ ឹកនា ំៃិងមន្រៃតី ចំៃួៃ ៥៧៣ នាក់ (រសី ១៨៩នាក់) 

− នសនីសុំៃិយត័ថ្នន ក់ ៃិងៃិយត័រតូររករខណឌ ែូៃមន្រៃតីចំៃួៃ  ០៦  នាក់(រសី ០១ នាក់) 
− នសនីសុំរបាក់រំណាច់ែូៃែំៃួយោរថ្នន ក់ ឹកនា ំ ចំៃួៃ  ០១  នាក់ 
− នសនីសុំរញ្ចូ លសហព័ទ្ធែូៃមន្រៃតី ចំៃួៃ  ០៣  នាក់ 
− នសនីសុំរញ្ចូ លកំនណីតកូៃែូៃមន្រៃតី ចំៃួៃ  ១៥  នាក់ (រសី ០៧ នាក់) 
− នសនីសុំរបាក់ឧរតថមាលំជហម្ពតុភាពែូៃមន្រៃតី  ចំៃួៃ  ០៨  នាក់ (រសី ០៨ នាក់) 
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− នសនីសុំដ្ឋក់មន្រៃតីឱ្យសថិតនៅកនុងស្ថថ ៃភាពទំ្នៃរោម ៃនរៀវតស 
 ចំៃួៃ  ០២  នាក់ 

− នសនីសុំជតងតាងំែូៃទី្ររឹកា ៃិងែំៃួយោររកសួងចំៃួៃ  ០៣   នាក់ 
− ររោសដ្ឋក់មន្រៃតីរាែោរឱ្យចូលៃិវតតៃ៍            ចំៃួៃ    ០៦   នាក់ (រសី ០២ នាក់) 

៣.  រញ្ហនប្រឈម 
រញ្ញហ ររឈមខាល ងំចំន េះមុខគឺ៖ 

− កងវេះចំណតរងយៃតសរម្ពរ់ថ្នន ក់ ឹកនា ំៃិងមន្រៃតីរាែោរររស់រកសួង 
− សមតថភាពមន្រៃតីមួយចំៃួៃររស់នាយកដ្ឋា ៃនៅម្ពៃករមិត មិៃម្ពៃោរទ្ទួ្លខុសរតូវ
កនុងោររំនពញោរងារ (ខវេះសុចឆៃទៈ មិៃនោរពនពលនវោ រំនពញោរងារមិៃនទ្ៀងទត់) 

− ងវោិកមមវធីិររស់នាយកដ្ឋា ៃនៅម្ពៃករមិតតិចតួច 
− សមតថភាពថ្នន ក់ ឹកនា ំមន្រៃតីោរយិល័យរ ាបាល ៃិងកិចចោរទូ្នៅនៅមៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃ
រទ្មួយចំៃួៃនៅម្ពៃករមិត  

− ខវេះមនធាបាយ(រងយៃត)នធវី ំនណីរសរម្ពរ់ចុេះរំនពញនរសកកមមនៅតាមរណាត នខតត ។ 

៤.  ទិស្លៅការងាររនតស្ប្ារ់ឆ្នាំ ២០២៣ 
− សម្របសម្រួលការច ុះលលខលិខិតលចញ ចូលរបស់ម្រសួង  

− ម្រប់ម្រង ទទួល និងបបងបចរលិខិតលចញ-ចូលឱ្យបាៃរតឹមរតូវ ៃិងម្ពៃររសិទ្ធ
ភាព 

− រគរ់រគងោរចុេះនលខលិខិត ៃិងជងរកាលិខិតឱ្យបាៃរតឹមរតូវ ៃិងម្ពៃររសិទ្ធភាព 

− នរៀរចំរបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពោរងារររចជំខ រតីម្ពស ្ម្ពស ៩ជខ ៃិងររចឆំ្ន  ំ 
− រៃតពរងឹងោរងារសៃតិសុខ សណាត រ់ធាន រ់កនុង ៃិងនរៅររនិវណរកសួង  
− រៃតរគរ់រគងរទ្ពយសមបតតិរ ាររស់នាយកដ្ឋា ៃ  
− នរៀរចំ ំន ងីថ្នន ក់ររចឆំ្ន  ំតាមសញ្ញា រ័រត ៃិងអតីតភាពោរងារ 

− រៃតរគរ់រគង ៃិងនធវីរចចុរបៃនភាពមន្រៃតីរាែោររកសួងជាររច ំ

− នរៀរចំស្ថថ ៃភាពនរៀវតសែូៃមន្រៃតីរាែោរសរម្ពរ់ជខរៃតរនាទ រ់ឆ្ន  ំ ២០២៣ រសរតាម
លិខិតរទ្ដ្ឋា ៃគតិយុតតៃិងនោលោរណ៍ររស់រាែរដ្ឋា ភិបាលកមាុជា 

− នរៀរចំររោសដ្ឋក់មន្រៃតីរាែោរឱ្យចូលៃិវតតៃ៍តាមជខៃីមួយៗសរម្ពរ់ឆ្ន  ំ២០២៣ រសរ 
តាមនោលោរណ៍ចារ់ ៃិងលិខិតរទ្ដ្ឋា ៃគតិយុតត  

− នរៀរចំនរគឿងឥសសរយិយស ៃិងនមដ្ឋយោរងារែូៃថ្នន ក់ ឹកនា ំៃិងមន្រៃតីរាែោរ  
− រៃតពិៃិតយ នផ្ទៀងផ្ទទ ត់រចនាសមា័ៃធពីរគរ់អងគភាពនរោមឱ្វាទ្រកសួង 

− រៃតចុេះរតួតពិៃិតយ វាយតនមលនលីោរងាររគរ់រគងរ ាបាល ៃិងរុគគលិក នៅតាមនាយកដ្ឋា ៃ 
ៃិងមៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្រាែធាៃី នខតត  

− ពរងឹងសមតថភាពមន្រៃតីរាែោរនលែំីនាញរ ាបាល ៃិងរុគគលិក 

− រៃតរតួតពិៃិតយរបាយោរណ៍រចចុរបៃនភាពនៃោរនរីកផ្ដល់របាក់នរៀវតសមន្រៃតីរាែោរ តាម  
ររព័ៃធធនាោរររស់មៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ែៃរទ្ទងំ ២៥ រាែធាៃី នខតត 
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− រៃតអៃុវតតកំជណទ្រមង់រ ាបាលស្ថធារណៈអៃុរកឹតយនលខ ៥៦ អៃរក.រក សតីពីោរ
រគរ់រគងវតតម្ពៃមន្រៃតីរាែោរសុីវលិ ៃិងមន្រៃតីជារ់កិចចសៃា អៃុរកឹតយនលខ ២១៧ អៃ
រក.រក សតីពីរររនៃោរសុំចារ់ ៃិងោរអៃុញ្ាតចារ់ឈរ់សរម្ពករគរ់ររនភទ្ររស់
មន្រៃតីរាែោរសុីវលិ ៃិងលិខិតរទ្ដ្ឋា ៃគតិយុតតនានា។ 

៥.  លស្ចកតីស្ននិដ្ឋនន 
 តាមរយៈោរអៃុវតតជផ្ៃោរសកមមភាពររស់ខលួៃកនុងជខៃីមួយៗ កនុងឆ្ន  ំ ២០២២ កៃលង
មកនដ្ឋយោររកីរាលដ្ឋលែំងឺកូវ ី ១៩ បាៃធូររស្ថល នាយកដ្ឋា ៃបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យមន្រៃតីមករំនពញ
ោរងារជាធមមតា នដ្ឋយនលីកទឹ្កចិតតឱ្យមន្រៃតីរាែោរកនុងនាយកដ្ឋា ៃរៃតអៃុវតតនោលោរណ៍វធិាៃោរ    
អនាម័យររស់រកសួងសុខាភិបាល ន ីមបចូីលរមួយ៉ា ងសកមមកនុងោរអៃុវតតទិ្សនៅោរងារររស់នាយកដ្ឋា ៃ
ជ លជានសនាធិោរររស់រកសួង នលីោរងាររ ាបាល ៃិងរុគគលិក។  
 នដ្ឋយជ កចំន េះោរនរៀរចំរបាក់នរៀវតសែូៃថ្នន ក់ ឹកនា ំ ៃិងមន្រៃតីរាែោរនៃរកសួងអភិវឌ្ឍៃ៍
ែៃរទ្កនុងជខៃីមួយៗ កនុងឆ្ន  ំ ២០២២ បាៃនរៀរចំរសរតាមនោលោរណ៍ជណនារំរស់រាែរដ្ឋា ភិបាល
ៃិងស្ថរាចរជណនានំានាររស់រកសួងមុខងារស្ថធារណៈ។ 
 នាយកដ្ឋា ៃរ ាបាល ៃិងរុគគលិក នរតជាញ រៃតកិចចខិតខំររឹងជររងអៃុវតតតាមជផ្ៃោរសកមមភាព
ររស់ខលួៃឱ្យបាៃសនរមចតាមនោលនៅ  ៃិងរសរតាមនោលៃនយបាយររស់រកសួង រពមទងំនរតៀម 
លកាណៈអៃុវតតតាមរទ្រញ្ញា ជណនារំរស់ថ្នន ក់ ឹកនា ំជាពិនសសឯកឧតតមរណឌិ តសភាចរយរ ាមន្រៃតី។ 
              ប្រធ្ននាយកដ្ឋនន 
 
 

 

              

ចមលងែូៃ៖ 
- រ ានលខាធិោរររចោំរ 
- រ ានលខាធិោរទ្ទួ្លរៃទុក 
- អៃុរ ានលខាធិោរទ្ទួ្លរៃទុក 
- នាយកខុទ្ទោល័យ 
- អគគនាយករ ាបាល ៃិងហរិញ្ាវតថុ 
- នាយកដ្ឋា ៃជផ្ៃោរ ៃិងទំ្នាក់ទំ្ៃងស្ថធារណៈ 
«ន ីមបីនោរពែូៃរជារ» 

- ឯកស្ថរ ោលរបវតតិ 
-- 
 


