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លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 
ការពិពណ៌នាការងារ (Job Description - JD) 

 

កមមវធិជីាត ិ កមមវធិីជាតិសរាបក់ារអភវិឌឍតាមបបបរបជាធិបតតយយតៅថ្នន កត់រកាមជាតិ បផនការ
អនុវតតរយៈតពលបីឆ្ន ាំដាំណាកក់ាលទី២ (ផអ៣ ទី២)៖ ២០១៥-២០១៧ 

មខុតាំបែង បុគគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុក 
ទកីបនលងបាំតពញការងារ រដឋបាលរកុង រសុកទូទាំងរបតទស (រកុងរសុក.......តខតត.....) 
រយៈតពល មយួឆ្ន ាំ (អាចបនត) 

១). សាវតា 

 បផនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយកចិតតទុកដាកត់ៅតលើការពរងឹង និង ការ
អភវិឌឍសមតថភាពរបស់រដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិ ជាពិតសសរដឋបាលរកុង រសុក ឱ្យកាល យជាស្ថថ បន័អភបិាលកចិេមលូ
ដាឋ ន និងអភវិឌឍមូលដាឋ នយ៉ា ងពិតរបកដ។ មូលដាឋ នរគឹឹះសាំខាន់ៗ  ដូចជារចនាសមពន័ធ នីតិវធិី របពន័ធ នងិឧបករែ៍ជា
តរចើនសរាបក់ារបាំតពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិរតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ និងបានផតល់ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹ
ាាំសរាបក់ារតបាឹះជាំហានតឆ្ព ឹះតៅមុខ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យផអ៣ទ១ី កាល យជាកាល ាំងចលករមយួដស៏ាំខាន ់
សរាបក់ារងារកាំបែទរមង ់ និងជាសនិទនកមមដស៏ាំខាន ់ បដលនាាំឲ្យរាជរដាឋ ភបិាល តាមរយៈកិចេរបជុាំតលើកទី១០ 
របស់ គ.ជ.អ.ប កាលពបីខធនូឆ្ន ាំ២០១៤ បានសតរមចចិតតអនុវតតដាំណាកក់ាលទី២  (ផអ៣ទី២) បដលចាបត់ផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១៥ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ចកខុវស័ិយននផអ៣ទ២ីតនឹះគ ឺ “រដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិផតល់តសវា និងអភវិឌឍមូលដាឋ នបានកានប់តតរចើន 
កានប់តលែរបតសើរ កានប់តានលកខែៈតឆលើយតបចាំត ឹះតសចកតីរតូវការរបស់របជាពលរដឋរបស់ខលួន”។ ផអ៣ទ២ីបនត  
តតត តការយកចិតតទុកដាកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដឋបាលរកុង រសុក ប៉ាុបនតកា៏នការ កព់ន័ធជាមយួនឹងថ្នន ករ់ដឋបាលថ្នន ក់
តរកាមជាតិតផេងៗតទៀតផងបដរ។ ទកទ់ងជាមយួភាន កង់ារអនុវតតតៅថ្នន កជ់ាតិ កនុងរកបខែឌ ផអ៣ទី២ នឹងមនិអនុវតត
តដាយអនុកមមវធិីតទៀតតទ។ ភាន កង់ារអនុវតតតៅថ្នន កជ់ាតិ គឺជារកសួងស្ថថ បន័ទាំងឡាយណាបដលានការ កព់ន័ធ
ជាមយួការងារកាំបែទរមង ់ជាពិតសសការតផទរមុខងារនិងធនធានកនុងការផតល់តសវានិងការអភវិឌឍមូលដាឋ ន។ សមទិធ
ផលសាំខាន់ៗ  ននការតផទរមុខងារគឺរដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិានលទធភាព កនុងការតឆលើយតបតៅនឹងតរមូវការរបស់របជា
ពលរដឋកនុងការទទួលបាននូវតសវា ត ើយការផតល់តសវានឹងរតូវអនុវតតតដាយរដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិបដលានលកខ
ែៈសមរសប និងតៅតកៀកបាំផុតនឹងរបជាពលរដឋ។ ការតផទរមុខងារជាបឋមានការតផទរមុខងារជាកល់ាកន់ងិសម
រសបមយួចាំនួនពីរកសួងតៅរដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិ និងការតផទរមុខងារននតសវាទីរបជុាំជនពីរដឋបាលតខតត តៅរដឋបាល
រកុងរសុក។ 

ចកខុវស័ិយសរាបធ់នធានមនុសេតៅរដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិ គឺការតរបើរបាស់ធនធានទាំងអស់បដលានរមួ
ទាំងមន្តនតីរាជការសីុវលិ បគុគលិកកិចេសនា ទាំងបផនកឯកជន នងិអងគការសងគមសីុវលិ។ ការបតងកើតមែឌ លអភវិឌឍន៍
ធនធានមនុសេតៅរាជធាន ីតខតត គឺជាយនតការថ្មមីយួតទៀតននផអ៣ទី២ បដលសងឃមឹថ្ននឹងធានាបាននូវការតរៀបចាំវធិី
ស្ថន្តសតននការអភវិឌឍសមតថភាពបដលានលកខែៈតឆលើយតប និងរបកបតដាយការផតួចតផតើម សាំតៅសតរមចបានតដាយ
តជាគជយ័កនុងការអភវិឌឍសមតថភាពតៅរដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិ។  

ការអភវិឌឍសមតថភាពដល់មន្តនតីរាជការនឹងរតូវបនតពរងឹងតាមរយៈទីរបឹកាតៅថ្នន កជ់ាត ិ និងតៅថ្នន កត់រកាម  
ជាតិ។ ជាលទធផលននការអភវិឌឍសមតថភាព តគសងឃមឹថ្នជាំនួយបតចេកតទសនឹងរតូវបានបនថយជាបតែតើ រៗ ឬជាំនួយ
បតចេកតទសទាំងតនឹះរតូវបានបបងវរពីថ្នន ករ់ាជធានី តខតត តៅថ្នន ករ់កុង រសុក ជាពិតសសគឺរតូវតធវើការតល ស់បតូរនូវទាល ប់
និងឥរយិបថ្ននការតរបើរបាស់ជាំនួយបតចេកតទស បដលទីរបឹកាបតងបតបាំតពញការងារជាំនួសមន្តនតីរាជការ តៅជាបបប
បផនបដលទីរបឹការតូវតតត តបតតៅតលើការអភវិឌឍសមតថភាពដល់មន្តនតីរាជការ។ ដូចតនឹះ បុគគលិកកិចេសនា ទីរបឹកា
បដលសថិតតៅកនុងរកបខែឌ ផអ៣ទី២ ចាាំបាចរ់តូវតតត តការយកចិតតទុកដាកត់ៅតលើការសរមបសរមួល និងការផតល់
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កិចេអនតរាគមនប៍ផនកអភវិឌឍនស៍មតថភាពឱ្យបានតរចើនជាងមុន របកបតដាយគុែភាពនងិភាពសកកិសិទធ ជាជាងទាល ប់
ននការតធវើជាំនួស។ បុគគលិកកចិេសនា នងិទីរបឹការតូវតផទរចាំតែឹះដងឹដល់នដគូរបស់ខលួនយ៉ា ងតចិកនុង២ដាំណាកក់ាល៖ 
ដាំណាកក់ាលទ១ី គឺជាការបតរងៀនផងនិងជួយ តធវើការផងដូចជា ជាបឋមរតូវតរមងទ់សិឲ្យយល់អាំពីតួនាទីនងិភារកិចេ
របស់ខលួន និងស្ថថ បន័របស់ខលួន រតបៀបបាំតពញការងារ ការតរៀបចាំបផនការការងារ ការចាតអ់ាទិភាពការងារ ការនាាំឲ្យ
ចូលរមួតទ ល់កនុងសិកាខ ស្ថលា វគគបែតុ ឹះបណាត ល និងកចិេរបជុាំតាមមូលដាឋ នជាតដើម។ ដាំណាកក់ាលទ២ី គឺជាការ
ពរងឹងបបនថម និងការបកតរមូវតាមរយៈការរតួតពិនិតយតលើការបាំតពញការងារ តដាយបផែកតលើគុែភាព ភាពទនត់ពល 
និងភាពានទាំនុកចិតតកនុងការបាំតពញការងារ។ តនឹះជាលកខែៈវនិិចឆយ័ចមបងននការវាយតនមលការបាំតពញការងាររបស់
បុគគលិកកចិេសនានិងទីរបកឹាកមមវធិ។ី  

តដើមបជីាំនឹះបាននូវបញ្ហា របឈមគួរឲ្យរពួយបារមភបដលអធិបាយខាងតលើ ទីរបឹកានិងបុគគលិកកិចេសនាតៅ
តាមរដឋបាលថ្នន កត់រកាមជាតិនានាបដលកនុងតនាឹះរមួទាំងបគុគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុកនឹងរតូវតរជើសតរ ើស និង
ចាតត់ាាំងឲ្យតៅបតរមើការងារយ៉ា ងជតិសនិទធជាមយួរកុមរបកឹា គែៈអភបិាល នងិការយិល័យនានារបស់រដឋបាល
រកុងរសុក តដើមបអីភវិឌឍសមតថភាពកនុងការបាំតពញអែតតិរបស់ខលួន។  

លទធផលននការបាំតពញការងាររបស់បុគគលិកគាំរទបតចេកតទសរកុង រសុកនឹងរតូវបានវនិិចឆយ័តដាយបផែកតលើ
លទធផល និងករមតិននការតផទរចាំតែឹះដឹងនិងជាំនាញរបស់បុគគលិកតនាឹះតៅឱ្យមន្តនតរីាជការ និងបុគគលិកបដលជានដគូ
របស់ខលួន។ 
២). តួនាទី និងភារៈកចិ្ច 

២.១. តួនាទ ីនិងភារកចិ្ចទូទៅ 

បគុគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុក រតូវជួយ គាំរទដល់រដឋបាលរកុង រសុក ជាពិតសសការយិល័យបផនការ 
និងគាំរទឃុាំ សងាក ត ់ តដើមបគីាំរទជាចមបងទាំងថ្នន ករ់កងុរសុក និងឃុាំសងាក ត ់កនុងការតរៀបចាំដាំតែើ រការកស្ថងបផនការ  
កនុងការសិកាលទធភាព រគបរ់គង អនុវតត រតួតពនិិតយគតរាង និងកនុងការរគបរ់គងទនិននយ័ពត័ា៌នវទិា និងជួយ ដល់
ការយិល័យ កព់ន័ធទាំងឡាយកនុងការអនុវតតមខុងារបដលបានតផទរឲ្យរដឋបាលរកុងរសុក។ 
២.២. ភារកចិ្ចជាកល់ាក ់

បគុគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុករតូវអនុវតតភារកចិេសាំខាន់ៗ ដូចខាងតរកាម៖ 
ដាំតែើ រការកស្ថងបផនការ នងិការតរៀបចាំនងិរគបរ់គងគតរាង៖ 
 សរមបសរមួល និងជួយ គាំរទដល់គែៈកាម ធិការសរមបសរមួលបតចេកតទស និងរកុមការងារ
បតចេកតទសកស្ថងបផនការរកុង រសុក និងគែៈកមមការបផនការ និងថ្វកិាឃុាំសងាក តក់នុងដាំតែើ រការ
កស្ថងបផនការអភវិឌឍន ៍និងកមមវធិីវនិិតយគទាំងមូលរបស់រដឋបាលរកុង រសុក និងឃុាំ សងាក ត។់ 

 គាំរទដល់រដឋបាលរកុងរសុក ជាពិតសសការយិល័យរបស់បផនការ និងគាំរទឃុាំសងាក ត ់ តដើមបជីួយ រកុង
រសុក និង ឃុាំ សងាក តក់នុងការចាតអ់ាទិភាព តរៀបចាំបផនការសិកាលទធភាព និងអនុវតដគតរាងនានា (គតិ
ទាំងគតរាងបដលគាំរទតទ ល់តដាយនដគូអភវិឌឍនន៍ានាដល់រដឋបាលរកុងរសុក និងឃុាំសងាក ត)់ តដាយ
បផែកតាមតសចកតីបែនាាំននការអនុវតតគតរាងរកុង រសុក ឃុាំសងាក ត ់ ជាពិតសសការសិកាសុវតថិភាពដធីល ី 
បរសិ្ថថ ន នងិជនជាតិតដើមភាគតិច តដើមបធីានានូវតាល ភាព និងគែតនយយភាព។ 

មែឌ លអភវិឌឍនធ៍នធានថ្នន កត់ខតត៖ 
 ផតល់ការគាំរទដល់រដឋបាលរកុងរសុក កនុងការតរៀបចាំបផនការកស្ថងសមតថភាព និងបផនការអនតរាគមន ៍
តាមការតសនើសុាំរបស់មែឌ លអភវិឌឍនធ៍នធានមនុសេថ្នន កត់ខតត។ 

 ស ការជាមយួបុគគលិក និងមន្តនតីបដលានការ កព់ន័ធកនុងការអភវិឌឍសមតថភាពដល់រដឋបាលរកុង 
រសុក និងឃុាំសងាក ត ់សតីអាំពកីារអនុវតដគតរាងមូលនិធិរកងុរសុកនិងគតរាងមូលនិធឃុិាំសងាក ត ់។ 

 ស ការជាមយួការយិល័យជាំនាញ បដល កព់ន័ធនឹងការតផទរមុខងារកនុងការតរមងទ់ិសដល់រដឋបាល 
រកុង រសុក សតីអាំពមីុខងារបដលបានតផទរ។  
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 ជួយ បែតុ ឹះបណាត លបនតដល់អនក កព់ន័ធកនុងរដឋបាលរកងុ រសុករបស់ខលួនទទួលខុសរតូវ បនាទ បព់ីខលួន
បានទទួលការបែតុ ឹះពីថ្នន កជ់ាតិ ឬថ្នន កត់ខតត។ 

ការអនុវតតមខុងារ៖ 
 ផតល់ការគាំរទដល់រដឋបាលរកុងរសុក ជាពិតសសការយិល័យ កព់ន័ធនានាកនុងការតរៀបចាំបផនការ
សកមមភាព តរជើសតរ ើសទីតាាំង អនកទទួលផល កនុងការអនុវតតមុខងារបដលបានទទួល។ 

 ស ការជាមយួការយិល័យជាំនាញនិងមន្តនតីបដល កព់ន័ធកនុងការតសនើតរៀបចាំរចនាសមពន័ធសមរសបមយួ
តដើមបទីទួលខុសរតូវរគបរ់គង និងអនុវតតមុខងារបដលបានតផទរឲ្យ។ 

កចិេការរដឋបាល៖ 
 ជួយ រដឋបាលរកុងរសុកនិងឃុាំសងាក តអ់ាំពីការតរៀបចាំនិងផេពវផាយពត័ា៌នតាមមតធាបាយតផេងៗដល់
របជាពលរដឋមូលដាឋ ន ។ 

 តរៀបចាំរបាយការែ៍រកីចតរមើនឱ្យបានតទៀងទត ់រចួដាកជូ់នរបធានការយិល័យ និងអនក កព់ន័ធនានា ។ 
កចិេការពត័ា៌នវទិា៖ 
 ជួយ ដល់មន្តនតីរដឋបាលរកុង រសុកកនុងការតរៀបចាំអតថបទ/តសៀវតៅបផនការអភវិឌឍន ៍ និងកមមវធិីវនិិតយគ 
អតថបទករែីសិកា ឯកស្ថរសិកាលទធភាពគតរាង របាយការែ៍វាយតនមល នងិរបាយការែ៍តផេងៗ
តទៀតរបស់រដឋបាលរកុង រសុក និងតរៀបចាំរបាយការែ៍បដលផលិតតចញពីរបពន័ធទិនននយ័។ 

 ផតល់ការបែនាាំបឋមដល់មន្តនតីបដលានការ កព់ន័ធពីចាំតែឹះដងឹកនុងការតរបើកុាំពយុទរ័ នងិតរៀបចាំវគគបែតុ ឹះ
បណាត លមូលដាឋ នអាំពីការតរបើកុាំពយុទរ័ និងកមមវធិីការយិល័យ ដូចជា MS Word, Excel, PowerPoint, 
និងការតបាឹះពុមភឯកស្ថរ។ 

 តធវើការបែនាាំ និងតរមងទ់ិសដល់រដឋបាលរកុង រសុកកនុងការតរបើរបាស់អុីបមល និងអុិនតធើបែត តដាយ
បែនាាំឲ្យស្ថគ ល់នូវតគ ទាំពរ័សាំខាន់ៗ របស់គ.ជ.អ.ប និងរកសួងស្ថថ បន័នានារបស់រាជរដាឋ ភបិាល។ 

 ស ការែ៍យ៉ា ងជិតសនិទធជាមយួទីរបឹការគបរ់គងកមមវធិជីាតិថ្នន ករ់កុង រសុក និងបគុគលិកគាំរទរដឋបា
លរកុង រសុកកនុងការរតួតពិនតិយ តរបើរបាស់ និងបញ្េូ លទនិននយ័តៅកនុងរបពន័ធទិនននយ័របស់តលខាធិការ
ដាឋ ន គ.ជ.អ.ប ទាំងឡាយណាបដលទកទ់ងនឹងរកុង រសុក។ 

ភារៈកចិេតផេងៗតទៀត៖  
 ជួយ ផដល់តយបល់និងការគាំរទដល់រដឋបាលរកុងរសុកនងិឃុាំសងាក តអ់ាំពីការបន្តញ្ហា បតយនឌរ័និងការ
រគបរ់គងធនធានធមមជាតិនិងបរសិ្ថថ នតៅកនុងបផនការអភវិឌឍនរ៍កុងរសុកនិងបផនការអភវិឌឍនឃុ៍ាំសងាក ត់
តដាយបផែកតលើទសេនៈតយនឌរ័ការកាតប់នថយភាពរកីរកនងិការរគបរ់គងធនធានធមមជាតិនិងបរសិ្ថថ ន។ 

 គាំរទនិងផដល់តយបល់ដល់រដឋបាលរកុងរសុកនិងឃុាំសងាក តត់ដើមបជីាំរញុកិចេស ការនិងភាពជានដគូឱ្យ
ានរបសិទធភាពជាមយួមនទីរជាំនាញស្ថថ បន័ជាតិនងិអនដរជាតិសាគមមូលដាឋ ននិងវស័ិយឯកជន ។ 

 បាំតពញភារកិចេតផេងតទៀតតាមការតសនើសុាំរបស់អភបិាលរកុង រសុក ទីរបឹការគបរ់គងកមមវធិីជាតថិ្នន កត់ខតត 
និងថ្នន ករ់កុង រសុក។ 

៣). ការទទួលខុសត្តវូនិងខ្ខែគណៈទនយ្យភាព 
បគុគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុក ននផអ៣ ដាំណាកក់ាលទី២ រតូវចុឹះកិចេសនាបាំតពញការងារជាមយួ

តលខាធិការដាឋ ន គ.ជ.អ.ប និងសថិតតៅតរកាមការទទួលខុសរតូវរមួរបស់របធានតលខាធិការដាឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 
តៅថ្នន កត់ខតត បគុគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុកសថិតតៅតរកាមការទទួលខុសរតូវតដាយតទ ល់ពីអភបិាល

តខតត តាមរយៈនាយករដឋបាលស្ថលាតខតត។ បគុគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុក បាំតពញការងារតៅតាមរដឋបាលរកុង 
រសុកបដលបានកាំែត ់និងរតូវានគែតនយយភាព រពមទាំងរាយការែ៍អាំពីវឌឍនៈភាពទកទ់ងនឹងការអនុវតតកមមវធិី
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តដាយតទ ល់ជូនអភបិាលរកុង រសុក តាមរយៈនាយករដឋបាលរកុង រសុក តដាយចមលងជូនរដឋបាលតខតតតាមរយៈទី
របឹការគបរ់គងកមមវធិីជាតិថ្នន កត់ខតត និងរកងុ រសុក។ 
៤). លកខណៈសម្បតត ិ

 បគុគលិកគាំរទបតចេកតទសរកងុ រសុករតូវានលកខែៈសមបតតិដូចខាងតរកាម៖ 
 បញ្េបប់រញិ្ហា បរ័តរង កនុងវស័ិយអភវិឌឍនជ៍នបទ កសិកមម បរសិ្ថថ ន មុខងារស្ថធារែៈ ការរគបរ់គង ធុរៈ
កិចេ ចាប ់ និងតសដឋកិចេជាតដើម (សញ្ហា បរ័តានករមតិតលើសពីតនឹះ កានប់តលែរបតសើរ) និងានបទ
ពិតស្ថធនយ៍៉ា ងតិច៣ឆ្ន ាំទកទ់ងនឹងមុខតាំបែងខាងតលើ។ 

 ានការយល់ដឹងអាំពអីភបិាលកិចេ និងដាំតែើ រការកស្ថងបផនការថ្នន ករ់កុង រសុក នងិឃុាំសងាក ត។់ 
 ានបទពិតស្ថធនក៍នុងការតរៀបចាំកមមវធិអីភវិឌឍនស៍មតថភាព ដូចជាការបែតុ ឹះបណាត ល ការសរមប
សរមួលសិកាខ ស្ថលា និងតរៀបចាំរបាយការែ៍បែតុ ឹះបណាត ល។ 

 ានការយល់ដឹងចាស់អាំពកីារតរៀបចាំនិងរគបរ់គងគតរាងសាំតែើ  ការអនុវតត ការតាមដាន និងតរៀបចាំ
របាយការែ៍ ជាពិតសសគតរាងមូលនិធិរកងុ រសុក នងិឃុាំសងាក ត។់ 

 ានការយល់ដឹងបផនករគបរ់គងកិចេការរដឋបាល និងស្ថរតពើភែ័ឌ រទពយសមបតត។ិ  
 ានចាំតែឹះដឹង និងជាំនាញកុាំពយូទរ័ (Ms. Office, Internet and Email) ។ 
 ានបទពិតស្ថធនក៍នុងការបញ្េូ ល និងរគបរ់គងបណាត ញ និងទនិននយ័។  បថ្ទាំ នងិជួសជុលកុាំពយុទរ័ 
(បផនករងឹ នងិបផនកទន)់ និងតដាឹះរស្ថយបញ្ហា បដលជួបរបទឹះកនុងការតរបើរបាស់កុាំពយុទរ័ (ជាការរបតសើរ)។ 

 តចឹះភាស្ថបខមរចាស់លាស់ នងិានចាំតែឹះដឹងភាស្ថអងត់គលសសរាបប់ាំតពញការងារ។ 

 ានអាសយដាឋ នកនុងរកងុ រសុក តគលតៅ ជាការរបតសើរ។ 

បញ្ជា ក់ ៖ មខុតាំបែងតនឹះជារបតភទកចិេសនាការងារតធវើការតពញតា៉ា ង។ កនុងករែីបដលតបកខជនជា មន្តនតរីាជ
ការសីុវលិ តនាឹះតបកខជនរតវូដាក ់កយសុាំសថិតតៅកនុងភាពទាំតនរគម នរបាកត់បៀវតេកនុងរយៈតពល ននការបាំតពញការងារ
ជាមយួកមមវធិជីាត។ិ 
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