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ល.រ ្រកសួង-សា� ប័ន 
ចំនួនសកម�ភា 

ឆា� ២ំ០១៩ 

សា� ប័នេសវេសដ�កិច� 

១ រដ�េលខាធកិារដ� នឣកាសចរណ៍សីុវ�ល  ៣១ 

២ ្រកសួងឧស្សោហកម� នងិសិប្បកម� ២១ 
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២០ ្រកសួងការពារជត ិ ២៤ 

២១ ្រកសួងមហាៃផ� (រដ�បាលទូេ�) ២៩ 

២២ ្រកសួងមហាៃផ� (សន�ិសុខសាធារណៈ) ២១ 

២៣ ្រកសួងបរ�សា� ន ២៣ 
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សា� ប័នកពំលូ និងឯករជ្យ 

៣១ ្រកសួងយតុ�ិធម៌ ២៧ 

៣២ សាលា惀ឧទ�រណ៍ ៤ 

៣៣ ្រកសួង្រពះបរមរជវងំ ១៣ 

៣៤ អគ�េលខាធកិារដ� ន្រក�ម្របឹក្សោធម�ន�ុ� ៧ 

៣៥ អគ�េលខាធកិារដ� ន្រពឹទ�សភា  ៨ 

៣៦ អគ�េលខាធកិារដ� នរដ�សភា  ១០ 

៣៧ ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ៤ 

៣៨ តលុា惀ការកំពលូ  ៤ 

៣៩ គណៈកមា� ធិការជតិេរៀបចំការេបាះេឆា� ត ១០ 

៤០ ឣជ� ធរសវនកម�ជត ិ ២២ 

៤១ អង�ភាព្របឆំាងអំេពើពកុរលយួ ១០ 



 

 

iv 

ទម�ន់ចេង� មសកម�ភាព, េគាលបណំង និងែផ�កៃន 

ែផនការសកម�ភាពរមួ ដំណកក់ាលទ៣ី បច��ប្បន�ភាព ២០១៩ 

១. ក្រមតិចេង� មសកម�ភាព 
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ែផ�ក េគាលបំណង ចេង� មសកម�ភាព ទម�ន់ 

េគាលបណំង៣៣ 
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ែផ�ក េគាលបំណង ចេង� មសកម�ភាព ទម�ន់ 
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ទ្រមង់្របកបេដយេជគជ័យ និងចីរភាព  

(សមត�ភាពជំនញ សមត�ភាពអនុវត�កែំណ
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សរុប ១.០០ 

 

២. ក្រមតិេគាលបណំង 

េគាលបំណង េឈា� ះេគាលបំណង ទម�ន់ 
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េគាលបំណង ១៣ ព្រងងឹការ្រគប់្រគងសាច់្របាក ់នងិ គណន ី ០.២០ 

េគាលបំណង ១៤ ែកលម�ការអនុវត�ថវ�កា និងព្រងឹងការអនុវត�ែផនការចំណយ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

ែផ�កទី ២៖ បន�ព្រងងឹគណេនយ្យភាពហិរ��វត�� 



 

 

viii 

េគាលបំណង េឈា� ះេគាលបំណង ទម�ន់ 

េគាលបំណង ២១ ព្រងងឹការអនុវត�មាតកិាថវ�កាថ�ី នងិប�ងគ់ណេនយ្យថ� ី ០.២០ 

េគាលបំណង ២២ ព្រងងឹការអនុវត�្របពន័�អនុវត�ថវ�កាថ�ីនងិដំេណើរការ្របតិបត�កិារថ�ី ០.២៥ 

េគាលបំណង ២៣ ព្រងងឹការអនុវត�្របពន័�គណេនយ្យថ�ី ្របពន័�កត្់រតាថ�ី ្របពន័�របាយការណ៍ថ� ី ០.២០ 

េគាលបំណង ២៤ ព្រងងឹការអនុវត�ឧបករណ៍ នងិយន�ការេដើម្បីបេង�ើនការទទួលខុស្រត�វ នងិ 

គណេនយ្យភាព(្របពន័�្រត�តពនិតិ្យ) 

០.២០ 

េគាលបំណង២៥ បេង�ើនតមា� ភាពថវ�កា ០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

ែផ�កទី ៣៖ ការផ្សោរភា� បថ់វ�កាេ�នឹងេគាលនេយបាយ 

េគាលបំណង៣១ ព្រងងឹ នងិព្រងកីការអនតុ�ថវ�កាកម�វ�ធី នងិ ការ្រត�តពនិិត្យថវ�កា ០.២៥ 

េគាលបំណង៣២ េរៀបចំថវ�កាឱ្យមានលក�ណៈ ្រគប់្រជ�ងេ្រជយ និងេធ�ើសមាហរណកម�ថវ�កា ០.១៥ 

េគាលបំណង៣៣ េរៀបចំនងិដក់ឱ្យអនុវត�្របពន័�បន� ត់គណេនយ្យភាព (រវងនតិិប��ត�ិ នងិ 

នតិិ្របតិបត�,ិ រវងកសហវ នងិ្រកសួង- សា� ប័ន នងិេ�ក��ង្រកសួងសា� ប័ន) 

០.១៥ 

េគាលបំណង៣៤ ព្រងងឹការេរៀបចំេគាលនេយបាយនងិការេធ�ើែផនការហិរ��វត��សាធារណៈ 

(ការេរៀបចំេគាលនេយបាយនងិែផនការចំណូលនិងចំណយរយៈេពល

មធ្យម) 

០.២៥ 

េគាលបំណង៣៥ ព្រងងឹការអនុវត�េគាលនេយបាយវ�មជ្ឈការហិរ��វត�� ០.២០ 

សរុប ១.០០ 

ែផ�កទី ៤៖ ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជំហានបន� ប ់

េគាលបំណង៤១ បេង�ើត្រកបខ័ណ� ថវ�កាព័តម៌ានសមិទ�កម� (Performance Informed 

Budgeting) 

០.៣០ 

េគាលបំណង៤២ េរៀបចំ និងដកឱ់្យអនុវត�្រកបខណ� គណេនយ្យភាពសមិទ�កម� ០.៣០ 

េគាលបំណង៤៣ ព្រងងឹ្របសិទ�ភាព្របពន័�្រត�តពនិិត្យ ០.២០ 

េគាលបំណង៤៤ េរៀបចំ និងអនុវត�ែផនការកសាងសមត�ភាព (េដយរួមទាងំសា� ប័ននតីិ

ប្ប��ត� ិនងិឣជ� ធរសវនកម�ជតិ)  

០.២០ 

សរុប ១.០០ 

ែផ�កទី ៥៖ ការគា្ំរទដលក់ារអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដយេជគជ័យ និងចីរភាព (សមត�ភាពជំនញ 

សមត�ភាពអនុវត�កែំណទ្រមង ់េលើកទកឹចិត�) 



 

 

ix 

េគាលបំណង េឈា� ះេគាលបំណង ទម�ន់ 

េគាលបំណង៥១ បេង�ើនភាពជអ�កដឹកនំ, សមត�ភាព ្រគប់្រគង នងិបណ�� ះឆន�ៈកំែណទ្រមង ់

្រពមទាងំ បេង�ើនភាពជមា� ស់ នងិការទទួលខុស្រត�វ 

០.៤០ 

េគាលបំណង៥២ បេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការកសាងសមត�ភាព នងិវ�ធានការេលើកទឹកចិត� ០.៣០ 

េគាលបំណង៥៣ ព្រងងឹការកសាងសមត�ភាពស្រមាប់អនវុត� កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណកក់ាលទី៣ 

០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

 

៣. ក្រមិតែផ�ក 

ែផ�ក េឈា� ះែផ�ក ទម�ន់ 

ែផ�កទី ១ បន�ព្រងងឹភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា ០.១៥ 

ែផ�កទី ២ បន�ព្រងងឹគណេនយ្យភាពហិរ��វត�� ០.២០ 

ែផ�កទី ៣ ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នងឹេគាលនេយបាយ ០.៣០ 

ែផ�កទី ៤ ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជហំានបន� ប់ ០.២០ 

ែផ�កទី ៥ ការគំា្រទដល់ការអនុវត�កម�វ�ធែីកទ្រមង់្របកបេដយេជគជយ័ នងិចីរភាព 

(សមត�ភាពជនំញ សមត�ភាពអនុវត�កំែណទ្រមង់ េលើកទឹកចិត�) 

០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សា엘� ប័នេសវេសដ�កចិ� 



























































































































































































































































































































































































 

 កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

 

 

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ដំណកក់ាលទី ៣ 

 ឆា�  ំ២០១៩ 

្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ��� ន 

 

ែផ�កទី ១៖ បន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចតិ�ៃនថវ�កា 

ែផ�កទី ២៖ បន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរញវត�� 

ែផ�កទី ៣៖ ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាលនេយបាយ 

ែផ�កទី ៤៖  ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជំហានបន� ប ់

ែផ�កទី ៥៖ ការគំា្រទដល់ការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង្់របកបេដយ 

  េជគជ័យ និងចីរភាព 

 

 

















































































 

 កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

 

 

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ដំណកក់ាលទី ៣ 

 ឆា�  ំ២០១៩ 

្រកសួងេទសចរណ៍ 

ែផ�កទី ១៖ បន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចតិ�ៃនថវ�កា 

ែផ�កទី ២៖ បន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរញវត�� 

ែផ�កទី ៣៖ ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាលនេយបាយ 

ែផ�កទី ៤៖  ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជំហានបន� ប ់

ែផ�កទី ៥៖ ការគំា្រទដល់ការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង្់របកបេដយ 

  េជគជ័យ និងចីរភាព 

 

 



























































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សា⍨� ប័នេសវហរិ��វត�� ការបរេទស 

និងេសវសា⍨ធារណៈទូេ� 

























































































































































































 

 កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

 

 

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ដំណកក់ាលទី ៣ 

 ឆា�  ំ២០១៩ 

្រកសួងការបរេទស និង សហ្របតិបត�ិការអន�រជតិ 

 
ែផ�កទី ១៖ បន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចតិ�ៃនថវ�កា 

ែផ�កទី ២៖ បន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរញវត�� 

ែផ�កទី ៣៖ ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាលនេយបាយ 

ែផ�កទី ៤៖  ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជំហានបន� ប ់

ែផ�កទី ៥៖ ការគំា្រទដល់ការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង្់របកបេដយ 

  េជគជ័យ និងចីរភាព 

 

 





















































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សា喐� ប័នការពារជតិ សន�ិសុខ នងិ

សណ� ប់ធា� ប់សា喐ធារណៈ 





















































































































































 

 កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

 

 

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ដំណកក់ាលទី ៣ 

 ឆា�  ំ២០១៩ 

្រកសួងបរ�សា� ន 
 

ែផ�កទី ១៖ បន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចតិ�ៃនថវ�កា 

ែផ�កទី ២៖ បន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរញវត�� 

ែផ�កទី ៣៖ ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាលនេយបាយ 

ែផ�កទី ៤៖  ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជំហានបន� ប ់

ែផ�កទី ៥៖ ការគំា្រទដល់ការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង្់របកបេដយ 

  េជគជ័យ និងចីរភាព 

 

 





































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សាᛘ� ប័នសង�មកចិ� 















































































































































 

 កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

 

 

ែផនការសកម�ភាពលម�ិត ដំណកក់ាលទី ៣ 

 ឆា�  ំ២០១៩ 

្រកសួងធម�ការ និង សាសន 
 

ែផ�កទី ១៖ បន�ព្រងឹងភាពេជឿទុកចតិ�ៃនថវ�កា 

ែផ�កទី ២៖ បន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរញវត�� 

ែផ�កទី ៣៖ ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាលនេយបាយ 

ែផ�កទី ៤៖  ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជំហានបន� ប ់

ែផ�កទី ៥៖ ការគំា្រទដល់ការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង្់របកបេដយ 

  េជគជ័យ និងចីរភាព 
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