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របាយការណ៍ 

 សមិទធផលរយៈពពល ១០ឆ្ន ាំ (២០០៨-២០១៧) និងទិសពៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

 របសព់បឡាជាតិរបបសនតិសខុសងគម (ប.ស.ស) 
 

 

 

I. ពសចក្តីពផតើម 

ការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ, ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព និងផ្ផបករាកស់ោធន រតូ្វាន
អនុវត្ថអនុសោមតាមចាបស់ថីពីការងារ និងអនុរកឹត្យសថីពីការបសងកើត្ ប.ស.ស សោយរសបតាមយុទ្នោស្រសថចតុ្សកាណ, 
យុទ្នោស្រសថអភវិឌណជាតិ្, យុទ្នោស្រសថគាំពារសងគមសរាបជ់នរកីរក និងជនងាយរងសរគោះ, យុទ្នោស្រសថអភវិឌណ 
វស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ, យុទ្នោស្រសថអភវិឌណវស័ិយការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ និងយុទ្នោស្រសថគាំពារសងគមសរាប់
ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ។ 

អនុសោមតាមចាប ់ និងផ្ផនការយុទ្នោស្រសថខាងសលើ ប.ស.ស ានោកផ់្ផនការអនុវត្ថជាំហានទី្១ របប
សនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារ សោយទ្ទ្លួានលទ្នផលយ៉ា ងលអរបសសើរ រពមទាំងទ្ទ្លួានការគាំរទ្ទាំង
សៅករមតិ្ថ្នប កជ់ាតិ្ និងអនថរជាតិ្។ 

កបុងរយៈសពល ១០ឆ្ប ាំ គិត្ចាបពី់ឆ្ប ាំ២០០៨ ដល់ដាំណ្តចឆ់្ប ាំ២០១៧ ការោកឱ់្យដាំសណើ រការជាំហានទី្១ 
ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ផ្ដលទ្ទ្ួលានសជាគជ័យសនោះ វាជាចលករដស៏ាំខាន់មយួសទ្ៀត្កបុងការជួយ ជរមុញឱ្យ 
ប.ស.ស អនុវត្ថជាំហានទី្២ ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ដល់កមមករនិសយជិត្។ ទ្នធឹមនឹងភាពសជាគជយ័ ប.ស.ស កា៏ន
រកសឃើញនូវបញ្ហា មយួចាំនួនផងផ្ដរទាំងចាំណុចខាល ាំង និងចាំណុចសខោយ ផ្ដលជាបទ្ពិសោធនដ៍ា៏នោរៈសាំខាន់
មយួសទ្ៀត្សរាបស់ធវើឱ្យរបសសើរសឡើងនូវការអនុវត្ថជាំហានទី្១ និងការអនុវត្ថជាំហានទី្២ របបសនថិសុខសងគមផ្ផបក
ផ្ែទាំសុខភាពជូនដល់កមមករនិសយជិត្ កបុងទិ្សសៅសលើកកមពស់សុខភាពកមមករនិសយជិត្ និងជាំហានទី្៣ ផ្ផបក
រាកស់ោធន ផ្ដលនឹងោកឱ់្យអនុវត្ថកបុងសពលដខ៏លីខាងមុខសនោះ។ 

សដើមផសីលើកកមពស់សុខុាលភាពសងគមឱ្យានកានផ់្ត្របសសើរ និងធានាសងគតិ្ភាពកបុងការគាំពារផ្ផបកហានិ-

ភយ័ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពរវាងកមមករនិសយជិត្កបុងវស័ិយឯកជន និងមស្រនថីរាជការកបុងវស័ិយោធារណៈ 
និងសោយានការផថល់ទ្ាំនុកចិត្ថ សសចកថីសជឿជាកទ់ាំងរសុងចាំសពាោះសមទិ្នផលកនលងមករបស់ ប.ស.ស រាជរោឌ ភាិល
ានរបគល់ភារកិចចែមីកបុងការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ និងផ្ផបក
ផ្ែទាំសុខភាពសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្នជនតាមរយៈរពោះរាជរកឹត្យ នស/រកត្/
០៣១៧/០៧៨ ចុោះនែងទី្០១ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពីការបសងកើត្របបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ
សរាបម់ស្រនថីោធារណៈ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្នជន 
សដើមផបីសងកើត្ឱ្យានការគាំពារផ្ផបកហានិភយ័ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ឱ្យានលកខណៈសីុសងាវ កគ់ប ជាមយួ
របពន័នគាំពារសងគមសរាបក់មមករនិសយជិត្ផ្ដលកាំពុងអនុវត្ថជាធរាន។ 

ជាមយួគប សនោះ សោយានការយកចិត្ថទុ្កោកពី់សាំណ្តករ់ាជរោឌ ភាិលរគបក់មមករនិសយជិត្ទាំងកបុងរបពន័ន 
និងសរៅរបពន័នទាំងអស់ានសិទ្និទ្ទ្ួលានការគាំពារសងគម តាមរយៈរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
ផ្ដលាន ប.ស.ស ជាសសនាធិការានសរៀបចាំរបកាសអនថររកសួង រវាងរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
រកសួងសសដឌកិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ និងរកសួងសុខាភាិល សលខ ៤០៤ ក.ប/រប.ក.ប.ស.ស ចុោះនែងទី្១១ ផ្ខតុ្ោ 
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ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពីការអនុវត្ថការផ្ែទាំសុខភាពតាមរបពន័នមូលនិធិសមធមសុ៌ខាភាិលសរាបក់មមករនិសយជិត្
សរៅរបពន័ន និងការផថល់រាកឧ់បត្ទមភបផ្នទមសរាបក់មមករនិសយជិត្ជាស្រសថីសៅសពលសរាលកូន។ 

ប.ស.ស សងឃមឹយ៉ា ងមុត្ាាំថ្ន តាមរយៈសមទិ្នផលការងារសសរមចានរយៈសពល ១០ឆ្ប ាំកនលងមកសនោះ 
វានឹងកាល យជាឧបករណ៍ដា៏នរបសិទ្នភាពមយួសរាបវ់ាស់ផ្វងតាមោន និងវាយត្នមលសលើការអនុវត្ថវស័ិយសនថិសុខ
សងគម សរាបជ់នទាំងឡាយណ្តផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ ការអនុវត្ថរបបសនថិសុខ
សងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថី
រាជការ និងអតី្ត្យុទ្នជន ការអនុវត្ថការផ្ែទាំសុខភាពតាមរបពន័នមូលនិធិសមធម ៌ សុខាភាិលសរាបក់មមករ
និសយជិត្សរៅរបពន័ន និងការផថល់រាកឧ់បត្ទមភបផ្នទមសរាបក់មមករនិសយជិត្ជាស្រសថីសៅសពលសរាលកូន សហើយ 
វាជាកញ្ច ក់ឆលុោះបញ្ហច ាំងឱ្យសឃើញពីចាំណុចវជិជាន និងអវជិជាន រពមទាំងបញ្ហា របឈមនានា សដើមផសីធវើការផ្កត្រមូវ 
និងសធវើការសោោះរោយសរាបស់រៀបចាំទិ្សសៅអនុវត្ថបនថឱ្យានកានផ់្ត្លអរបសសើរផ្ែមសទ្ៀត្។ 

II. សមិទធផលរយៈពពល ១០ឆ្ន ាំ (២០០៨-២០១៧) 

ក្. ការអនុវតតរបបសនតិសខុសងគមសរាបជ់នទ ាំងឡាយដដលសថតិពៅពរកាមបទ
បបញ្ញតតិននចាប់សតពីកីារងារ 

១. ពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវតតរបបសនតសិខុសងគមដផនក្ហានភិ័យការងារ 

 ១.១. ការងារបញ្ជកិា និងភាគទន 
 

និសយជក ឬ ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ នទាំងអស់ ផ្ដលសទិត្សៅកបុងផ្ដនអនុវត្ឋននចាបស់ឋីពីរបប-

សនឋិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ឋិននចាបស់ឋីពីការងារ រតូ្វានកាត្ពវកិចច 
ចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន និងបងភ់ាគទនហានិភយ័ការងារមកកបុង ប.ស.ស។ កបុងដាំណ្តកក់ាលចាប់
ដាំសណើ រការដាំបូង នន ប.ស.ស ការចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន រតូ្វអនុវត្ឋចាំសពាោះផ្ត្សហរគស  រគឹោះោទ ន
ណ្តផ្ដលានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន ០៨នាកស់ឡើង។ អរតាភាគទនផ្ផបកហានិភយ័ការងារជា អរតាឯកភាព 

ផ្ដលរតូ្វានកាំណត្ស់សមើនឹង ០,៨ភាគរយ ននរាកឈ់បួលមធយម កបុងលាំោបថ់្នប កន់នរាកឈ់បួលរបចាាំផ្ខរបស់
កមមករនិសយជិត្។ 

១.១.១. ការងារចុុះបញ្ជកិាសហរាស រគឹុះស្ថថ ន 

ចាបត់ាាំងពីដាំសណើ រការដាំបូងនាផ្ខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៨ រហូត្មកដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ សនោះ ប.ស.ស 
ានពរងីកវោិលភាពផ្ផបកហានិភយ័ការងារ រគបដណថ បស់ៅទូ្ទាំងរបសទ្ស និងានចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស 
រគឹោះោទ ន សរុបចាំននួ ១០ ៨៤៩សហរគស ានកមមករនិសយជិត្ សរុបចាំននួ ១ ៤៣៥ ៣១៦នាក ់រសីចាំននួ 
៨៦៨ ១៨៦នាក ់រតូ្វជា ៦០,៤៨ភាគរយ។  
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រកាហវិកទី្១. ោទ នភាពសហរគស រគឹោះោទ ន ចុោះបញ្ជិកាតាមរាជធានី-សខត្ថ ឆ្ប ាំ២០០៨-ឆ្ប ាំ២០១៧ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី
ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2017     10,849     1 ,435,316        868,186      2,118   299,045    70,159 909        44,405   20,561   1,209      254,640  49,598    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2016          8,731         1,136,271            798,027         935    59,192    36,014 426        24,969   14,425   509        34,223    21,589    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2015          7,796         1,077,079            762,013         755    55,491    36,686 388        31,426   20,640   367        24,065    16,046    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2014          7,041         1,021,588            725,327         934   174,413   125,605 576        88,195   55,470   358        86,218    70,135    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2013          6,107           847,175            599,722      1,524    79,041    56,119 840        34,166   19,457   684        44,875    36,662    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2012          4,583           768,134            543,603      1,478    93,917    66,681 595        30,811   20,136   883        63,106    46,545    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2011          3,105           674,217            476,922      1,195    79,531    56,864 844        41,515   29,574   351        38,016    27,290    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2010          1,910           594,686            420,058         927   143,454   101,852 550        71,827   46,172   377        71,627    55,680    

ឆ្ន ាំ2008- ឆ្ន ាំ2009            983           451,232            318,206         656   387,046   279,695         567   259,411   190,370           89   127,635     89,325 

ឆ្ន ាំ2008            327             64,186             38,511         327    64,186    38,511 327 64186 38511 0 0 0

តារាងទី ១ សហរាសចុុះបញ្ជ ិកា និងសមាជិកសរុប

បរយិាយ
សហរាសចុុះបញ្ជ ិកា និងសមាជិកសរុប ថ្នន កខ់េត្ត

រប ភព៖ ខប ទាជាតិ្ របបសនតិ សុេសងគម (២០០៨ ដល់ ២០១៧ )

សហរាសចុុះបញ្ជ ិកា និងសមាជិកថ្មី ថ្នន កក់ណ្តត ល

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី

 ឆ្ន ាំ2017                8,507         1,182,849            787,547        4,435    627,637    389,029        4,072    555,212    398,518 

 ឆ្ន ាំ2016                6,884         1,108,759            752,459        3,832    611,064    396,987        3,052    497,695    355,472 

បម្រមបរមួល (± %) 23.58% 6.68% 4.66% 15.74% 2.71% -2.00% 33.42% 11.56% 12.11%

រប ភព៖ ខប ទាជាតិ្ របបសនតិ សុេសងគម ឆ្ន ាំ 2017 ( ទិននន័ យលាំអិត្សូមខមើ លកនុ ងតារាង ឧបសមពន័ធទី 1)

តារាងទី ២. បចចុ បបននភាព សហរាស  រ្ឹុះ ស្ថា ន  និងកមមករនិខយាជិត្
បចចុ បបននភាព សហរាស  រ្ឹុះ ស្ថា ន  និងកមមករនិខយាជិត្

បរយិាយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កខ់េត្ត

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី
 ឆ្ន ាំ2017            1,021        696,554        576,772              626       341,023       279,441              395       355,531       297,331 

 ឆ្ន ាំ2016            1,006        687,686        566,645              646       362,001       298,371              360       325,685       268,274 

បម្រមបរមួល (± %) 1.49% 1.29% 1.79% -3.10% -5.80% -6.34% 9.72% 9.16% 10.83%

រប ភព៖ ខប ទាជាតិ្ របបសនតិ សុេសងគម ឆ្ន ាំ 2017 ( ទិននន័ យលាំអិត្សូមខមើ លកនុ ងតារាង ឧបសមពន័ធទី 2)

តារាងទី ៣ . បចចុ បបននភាព សហរាស វស័ិយកាត្់ខដ រ និងផលិត្ម្សបក ខជើ ង  ថ្នន កក់ណ្តត ល -ថ្នន ក់ ខេត្ត
សហរាស វស័ិយកាត្់ខដ រ និងផលិត្ម្សបក ខជើ ង  ថ្នន កក់ណ្តត ល -ថ្នន ក់ ខេត្ត

បរយិាយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កខ់េត្ត
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១.១.២. របពភទសហរាស រគឹុះស្ថថ ន ដដលបានចុុះបញ្ជកិា 
  

ចាបពី់ឆ្ប ាំ២០០៨ ដល់ដាំណ្តចឆ់្ប ាំ២០១៧ សនោះ ប.ស.ស ានទ្ទ្លួចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស 

រគឹោះោទ ន ចាំនួន ១០ ៨៤៩ កបុងសនាោះកាត្ស់ដរ ចាំននួ ៦ ៤៩២, វស័ិយសណ្តឌ គរាន ចាំននួ ៣៩៩, បាំសរ ើសសវា
កមមសផេងៗ ចាំនួន ២១២, សភាជនីយោឌ ន ចាំននួ ២១៩, , អងគការ ចាំននួ១៦២, និងសហរគសសផេងៗសទ្ៀត្
ចាំននួ ៣ ៣៦៥។  
 
 

១.១.៣. សហរាសបិទទវ រ និងផ្អា ក្ដាំពណើ រការ  

 
 

ជាការគរួឱ្យកត្ស់ាំគល់ កបុងចាំសណ្តមសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលានឈបដ់ាំសណើ រការខាង
សលើរហូត្មកដល់សពលសនោះ ានសហរគស រគឹោះោទ ន មយួចាំនួនានសបើកដាំសណើ រការសឡើងវញិសហើយ ផ្ដលកបុង
សនាោះមយួចាំននួានបថូរស ម្ ោះ មយួចាំននួសទ្ៀត្ានបថូរាច ស់ ផ្ដលភាគសរចើនជាសិបផកមម, ឡឥដឌ, សភាជនីយោឌ ន 

,.....ផ្ដលានទី្តាាំងសៅឆ្ង យ។ 

១.១.៤. រកាហវចិការងារចុុះបញ្ជកិា ឆ្ន ាំ២០០៨-ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 រកាហវិកទី្២. សហរគសចុោះបញ្ជិកា ឆ្ប ាំ២០០៨- ឆ្ប ាំ២០១៧  

 

 

 

 

 

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី

 ឆ្ន ាំ2008-ឆ្ន ាំ2017     2,342  252,467   80,639       2,241    244,178     77,090          101       8,289       3,549 

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆ្ន ាំ 2008-ឆ្ន ាំ2017 

តារាងទី ៤ .  សហរាសបិទទ្វវ រ និងផ្អា កដាំខ ើ រការ ថ្នន កក់ណ្តត ល -ថ្នន ក់ ខេត្ត
សហរាសបិទទ្វវ រ និងផ្អា កដាំខ ើ រការ ថ្នន កក់ណ្តត ល -ថ្នន ក់ ខេត្ត

បរយិាយ
សរុប បិទទ្វវ រ ផ្អា កដាំខ ើ រការ
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 រកាហវិកទី្៣. សាជិកចុោះបញ្ជិកា ឆ្ប ាំ២០០៨- ឆ្ប ាំ២០១៧  

 
 

១.១.៥. ការងារភាគទន 

កបុងចាំនួនសហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្ទាំងអស់ ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា សបឡា-

ជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ានោកឱ់្យជាបភ់ាគទន ពីឆ្ប ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ ានដូចខាងសរកាម៖ 
 

 
 

១.២. ការងារអធិការក្ចិច និងក្ិចចការនីតកិ្មម  

ការងារអធិការកិចច និងកិចចការនីតិ្កមម ានមុខងារកបុងការធានាឱ្យានការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបប
សនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ និងបទ្បញ្ហជ សផេងៗ
ជាធរាន។ ផ្ផបកសនោះសតថ ត្ជាសាំខានស់លើការងារមយួចាំនួនានជាអាទ្ិ៍ ការចុោះពនយល់ផ្ណនាាំាច ស់សហរគស 
រគឹោះោទ ន សថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម សដើមផឱី្យានការចុោះបញ្ជ ិកា និងបងភ់ាគទន 
សៅ ប.ស.ស, ការចុោះអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារ, ការអសងកត្អាំពីោទ នភាពរបស់អបករស់សៅកបុងបនធុករបស់ជនរងសរគោះ, 

សរុប រសី
ឆ្ន ាំ2017                   6,866                   6,104             1,156,675               793,085              91.88 89%

ឆ្ន ាំ2016                   6,618                   5,416             1,042,143               723,312              82.70 82%

ឆ្ន ាំ2015                   6,140                   5,622             1,038,151               726,705              74.33 92%

ឆ្ន ាំ2014                   5,758                   4,966               908,535               635,975              57.29 86%

ឆ្ន ាំ2013                   4,749                   4,577               824,011               576,808              43.14 96%

ឆ្ន ាំ2012 3,886                  3,459                  694,199              478,998              30.48             89%

ឆ្ន ាំ2011 2,450                  2,182                  573,023              395,386              24.31             89%

ឆ្ន ាំ2010 1,608                  1,444                  481,010              331,897              14.37             90%

ឆ្ន ាំ2009 605                    553                    317,224              222,057              8.02               91%

ឆ្ន ាំ2008 322                    301                    256,316              176,858              1.47               93%

427.98        

តារាងទី ៥ សហរាស រ្ឹុះស្ថា ន សរុប បានបង់ភា្ទ្វន

បរយិាយ
សហរាស

ជាបភ់ា្ទ្វន
(មធ្យមភា្)

សហរាស
បានបងភ់ា្ទ្វន

(មធ្យមភា្)

មានកមមករនិខយាជិត្ 
(មធ្យមភា្)

ភា្ទ្វន 
(ប លីានខរៀល)

ភា្រយសហរាស
បានបងភ់ា្ទ្វន

សរុបភា្ទ្វន
របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆ្ន ាំ 2008 ដល់ ឆ្ន ាំ2017 
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ការពរងឹងការអនុវត្ថចាបត់ាមរយៈការសធវើអធិការកិចច, ការោកក់ាំហិត្, ការពិនយ័  និងការោកប់ណថឹ ងសៅតុ្ោ
ការ កបុងករណីសហរគស  រគឹោះោទ នមនិរពមអនុវត្ថតាមចាប។់ 

លទ្នផលចុោះអធិការកិចច ឆ្ប ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ សរុបចាំនួន ១៦ ៥០៧សលើក សសមើនឹង ៦៣ ៥៧៣
(ដងសហរគស) កបុងសនាោះានោកពិ់នយ័មនិរពមចុោះបញ្ជ ិកា ចាំននួ ៩០១សហរគស និងមនិបងភ់ាគទន
ចាំននួ ២១៧សហរគស។ 

១.២.១. ការងារអធិការក្ិចច និងក្ិចចការនីតិក្មម 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

១.២.២. ការងារនីតិក្មម 
ានចុោះសធវើការតកពិនយ័ការចុោះបញ្ជ ិកា សហរគស រគឹោះោទ ន ចាំនួន ៦៣៥សហរគស 

តកពិនយ័ មនិបងភ់ាគទន សហរគស រគឹោះោទ ន ចាំននួ ២១៧ សហរគស  និងបនថតាមោននីតិ្វធីិតាមផលូវ
ចាបច់ាំសពាោះ សហរគស រគឹោះោទ ន ចាំននួ ៤៩ ផ្ដលានបថឹងសៅោោដាំបូងរាជធានីភបាំសពញ ផ្ដលានកាំហុស
ទកទ់្ងនឹងការរាយការណ៍ចាំននួកមមករនិសយជិត្មក ប.ស.ស មនិរតឹ្មរតូ្វ, ការរបកាសរាកឈ់បួល មនិរតឹ្ម
រតូ្វ, ការមនិបងភ់ាគទន, ការជាំទស់នឹងការអនុវត្ថមុខងារអធិការ ប.ស.ស រពមទាំងពិនយ័សផេងៗសទ្ៀត្ជាសដើម។  

 

១.៣. ការផតលព់សវាតាវកាលកិ្  

ែវីត្ផតិ្ចាំនួនសរគោះថ្នប កក់ារងារានបនថសកើត្ានជាបនថបនាធ បក់ថីកស៏ោយ ប.ស.ស ានសរៀបចាំអភវិឌណន៍
ផ្បបបទ្ការងារ និងានពរងីកយនថការននការផថល់តាវកាលិកឱ្យកានផ់្ត្ានភាពងាយរសួលទូ្លាំទូ្ោយបផ្នទម
សទ្ៀត្ សដើមផឱី្យកមមករនិសយជិត្ ផ្ដលទ្ទ្ួលរងនូវសរគោះថ្នប កក់ារងារទ្ទ្ួលានសសវារបកបសោយរបសិទ្នភាព និង
ទនស់ពលសវោ។ តាមរយៈសនោះ ប.ស.ស ានបសងកើត្ និងោកឱ់្យសរបើរាស់នូវរបពន័នរគបរ់គងទិ្នបនយ័ទមទរ

ការចុុះអធិ្ការកិចច
ចុុះបញ្ជ ិកា

ការចុុះអធិ្ការកិចច
ការងារម្ត្មយួ

 ការចុុះអធិ្ការកិចច
ទ្វរភា្ទ្វន

ការងារខផេងៗ
ម្ផនកអធិ្ការកិចច

ដងសហរាស ដងសហរាស ដងសហរាស ដងសហរាស

ឆ្ន ាំ2017 2,193                              284                                 490                                 14,766                            

ឆ្ន ាំ2016 2,648                              1,381                              695                                 1,588                              

ឆ្ន ាំ2015 3,384                              1,697                              311                                 1,016                              

ឆ្ន ាំ2014 2,501                              1,844                              680                                 1,306                              

ឆ្ន ាំ2013 9,087                              -                                  292                                 1,350                              

ឆ្ន ាំ2012 3,732                              -                                  1,434                              336                                 

ឆ្ន ាំ2011 3,556                              -                                  191                                 1,762                              

ឆ្ន ាំ2010 2,265                              -                                  67                                   623                                 

ឆ្ន ាំ2009 705                                 -                                  43                                   1,346                              

ឆ្ន ាំ2008 -                                  -                                  -                                  -                                  

សរុប 30,071                            5,206                              4,203                              24,093                            

បរយិាយ

តារាងទី៦ ការងារអធិ្ការកិចច
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តាវកាលិកហានិភយ័ការងារ ផ្ដលរបពន័នសនោះអាចរគបរ់គងាននូវរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ ការអសងកត្ និង
ការគណនាតាវកាលិក ផ្ដលវាានពសនលឿនកបុងការផថល់តាវកាលិក និងានភាពរតឹ្មរតូ្វ។ ប.ស.ស កា៏នពរងីក
ការចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួមនធីរសពទ្យោធារណៈ និងឯកជនានចាំននួ ១២២មូលោឌ ន និងានោកភ់ាប កង់ារ
ឱ្យរបចាាំការសៅតាមមនធីរសពទ្យានមយួចាំនួន សរាបជ់យួ សរមបសរមួលដល់ជនរងសរគោះ ផ្ដលជាសាជិក
របស់ ប.ស.ស ឱ្យទ្ទ្លួានការសរាកពាាល និងងាយរសួលទ្ទ្លួានសសវាសៅកផ្នលងផ្ដលជិត្។ មយួ
វញិសទ្ៀត្កបុងករណីានសរគោះថ្នប កធ់ងនធ់ងរ ប.ស.ស ានបញ្ជូ នមស្រនថីសៅដល់កផ្នលងសរគោះថ្នប កត់ធ ល់ សដើមផជីយួ 
សរមបសរមួល និងសធវើអនថរាគមនា៍នទនស់ពលសវោ។  

១.៣.១. របាយការណ៍ហានិភ័យការងារ 

ចាបពី់ឆ្ប ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ សនោះ ប.ស.ស ានទ្ទ្លួរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារពី 
បណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន តាមបណ្តថ រាជធានី-សខត្ថ សៅទូ្ទាំងរបសទ្ស។  

 
 
 

 

 

សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី

ឆ្ន ាំ2017       47,496       36,024   1,435,316 3.31%       45,882       34,773        42,716        33,029        2,944        1,671           222             73 

ឆ្ន ាំ2016       36,734       27,338   1,136,271 3.23%       34,513       25,683        31,899        24,162        2,446        1,461           168             60 

ឆ្ន ាំ2015       30,919       22,764   1,077,079 2.87%       30,281       22,273        27,804        20,802        2,296        1,404           181             67 

ឆ្ន ាំ2014       19,425       14,410   1,021,588 1.90%       18,699       13,820        17,216        13,003        1,387           790             96             27 

ឆ្ន ាំ2013       16,849       12,034      847,175 1.99%       16,775       12,030        15,452        11,310        1,227           690             96             30 

ឆ្ន ាំ2012       14,761       11,023      768,134 1.92%       14,233       10,709        13,603        10,354           571           333             59             22 

ឆ្ន ាំ2011       13,167       10,276      674,217 1.95%       12,571         9,734        12,084          9,492           440           227             47             15 

ឆ្ន ាំ2010         8,498         6,644      594,686 1.43%         7,611         5,878          7,214          5,652           358           206             39             20 

ឆ្ន ាំ2009         3,792         3,072      451,232 0.84%         3,547         2,872          3,355          2,754           176           108             16             10 

ឆ្ន ាំ2008  N/A  N/A        64,186  N/A            107              78               91               65             15             12               1               1 

សរុប 
2008-2017

191,641 143,585 184,219 137,850 171,434 130,623 11,860  6,902    925       325       

រស្ថល ធ្ងន់ ស្ថល ប់

តារាងទី ០៧ ស្ថា នភាពហានិភ័យការងារ

បរយិាយ

ស្ថា នភាពរបាយការ ៍ហានិភយ័ការងារ លទធផលអខងេត្ហានិភយ័ការងារ (នាក)់

ទទលួរបាយការ ៍
ហានិភយ័ការងារ (នាក)់

សមាជិក
សរុប

ផលខធ្ៀប
សរុប
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១.៣.២. រកាហវចិស្ថថ នភាពហានិភ័យការងារ ឆ្ន ាំ២០០៨ ដលឆ់្ន ាំ២០១៧ 

រកាហវិកទី្៤. ចាំននួកមមករនិសយជិត្ានចុោះបញ្ជិកា និងចាំននួហានិភយ័ការងារ (នាក)់ 

 

តាមរកាហវិកខាងសលើានបងាា ញឱ្យសឃើញថ្ន កមមករជួបហានិភយ័ការងារតាមឆ្ប ាំនីមយួៗាន
ការសកើនសឡើងជាសរៀងរាល់ឆ្ប ាំ រសបសៅនឹងកាំសណើ នននចាំននួកមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។ 

រកាហវិកទី្៥. ោទ នភាពហានិភយ័ការងារតាមរបសភទ្ និងករមិត្របសួ(នាក)់ 

 

សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី
ឆ្ន ាំ2017        45,882        34,773        34,567        27,736        11,300         7,024              15              13 

ឆ្ន ាំ2016        34,513        25,683        24,902        19,477         9,608         6,204                3                2 

ឆ្ន ាំ2015        30,281        22,273        22,487        17,280         7,791         4,991                3                2 

ឆ្ន ាំ2014        18,699        13,820        14,022        10,896         4,674         2,923                3                1 

ឆ្ន ាំ2013        16,775        12,030        12,060         9,007         4,703         3,015              12                8 

ឆ្ន ាំ2012        14,233        10,709        10,573         8,342         3,642         2,357              18              10 

ឆ្ន ាំ2011        12,571         9,734         9,006         7,386         3,565         2,348              -                -   

ឆ្ន ាំ2010         7,611         5,878         5,109         3,946         2,502         1,932              -                -   

ឆ្ន ាំ2009         3,547         2,872         2,523         2,043         1,024            829              -                -   

ឆ្ន ាំ20០8            107              78              56              50              51              28              -                -   

សរុប 2008-2017 184,219   137,850   135,305   106,163   48,860    31,651    54          36          

តារាងទី០៨ លទធផលអខងេត្ហានិភយ័ការងារ (របខភទថ្នន កខ់រាុះថ្នន ក)់

បរយិាយ

លទធផលអខងេត្ហានិភយ័ការងារ (នាក)់

សរុប ខរាុះថ្នន កក់ម្នលងខធ្វើការ ខរាុះថ្នន កខ់ពលខធ្វើដាំខ ើ រ ជាំងឺវជិាជ ជីវៈ



9 

ោទ នភាពហានិភយ័ការងារានការសកើនសឡើង រសបនឹងការសកើនសឡើងននចាំនួនកមមករនិសយជិត្ 
ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។  

១.៣.៣. ការចាំណាយតាមរបពភទតាវកាលកិ្ 
 

តាមរយៈការទមទរតាវកាលិកពីជនរងសរគោះ ប.ស.ស ានសចញសសចកថីសសរមចផថល់
តាវកាលិកហានិភយ័ការងារ ដល់កមមករនិសយជិត្ផ្ដលរងសរគោះ ចាំននួ ២០១ ៧៩៧(ដងនាក)់ សរាបក់ារ
ពាាលសៅតាមមនធីរសពទ្យ និងការផ្ែទាំ, ការាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារបសណ្តថ ោះអាសនប, ការាត្ប់ងស់មត្ទភាព
ការងារអចិនស្រនថយ,៍ ឧត្ថរជីវ,ី វភិាជនបូ៍ជាសព តាវកាលិកអបកចាាំផ្ែរកោ និងសចញសសចកថីសសរមចទូ្ទត្ន់ែលពាាល 
សវជជោស្រសថជូនមនធីរសពទ្យផលូវការ និងមនធីរសពទ្យសរៅផលូវការ និងសសវាោថ រនីតិ្សមផទ សរុបចាំនួន ៧៦,៦៤ ប ោីន
សរៀល។  

 
 

ការផថល់តាវកាលិកសនោះ សោយោរការសកើនសឡើងនូវចាំននួសរគោះថ្នប កក់ារងាររសបគប នឹងការ
សកើនសឡើងកមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។ 
 

១.៣.៤. ការងារវាយតនមលក្រមិតបាត់បងស់មតថភាពការងារជាអចិន្នតយ ៍

គណៈកមមការសវជជោស្រសថ ានអនុវត្ថត្នួាទី្ភារកិចចរបស់ខលួនរបកបសោយត្ាល ភាព, យុត្ថិធម៌
មនសិការ វជិាជ ជីវៈ និងកោងានជាំសនឿទុ្កចិត្ថពីសាំណ្តកម់ជឈោឌ នទូ្សៅ និងសាជិករបស់ ប.ស.ស ជាពិសសស
ពីនិសយជកជាាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន មកសលើការអនុវត្ថរបស់ ប.ស.ស តាមរយៈការចូលរមួបងភ់ាគទន 
ធានារា៉ា បរ់ងហានិភយ័ការងារជូនកមមករនិសយជិត្ សហើយវាកា៏នជរមុញឱ្យពកួសគផថល់ពត័្ា៌នពិត្ពីចាំនួនកមមករ
និសយជិត្ និងពីចាំននួរាកផ់្ខរបស់ពកួសគ សដើមផសីជៀសវាងការាត្ប់ងអ់ត្ទរបសយជនផ៍្ដលានផ្ចងសៅកបុងចាប។់ 

 

 

ល.រ ក . រប ខភ ទតាវ កាលិកហានិ ភ័យការងារ ឆ្ន ាំ2008 ឆ្ន ាំ2009 ឆ្ន ាំ2010 ឆ្ន ាំ2011 ឆ្ន ាំ2012 ឆ្ន ាំ2013 ឆ្ន ាំ2014 ឆ្ន ាំ2015 ឆ្ន ាំ2016 ឆ្ន ាំ2017

១ តាវកាលិកពាបាល             -           0.32         0.74         1.14         1.17         1.25         2.50         2.01         2.46         2.10 

២ តាវកាលិកម្ថ្ទ្វាំ             -           0.00         0.02         0.04         0.03         0.04         0.07         0.12         0.17         0.19 

៣ តាវកាលិកបាត្ប់ង់សមត្ាភាពបខណ្តត ុះអាសនន         0.00         0.13         0.36         0.57         0.56         0.77         1.11         1.92         2.55         2.39 

៤ តាវកាលិក.អចិន្រ្នតយ៍ខរកាម ២០% (វភិាជន៍)             -           0.01         0.04         0.05         0.05         0.14         0.09         0.18         0.41         0.53 

៥ តាវកាលិក.អចិន្រ្នតយ៍ចាបពី់ ២០% (ធ្នលាភ)             -           0.00         0.01         0.01         0.06         0.11         0.16         0.30         0.47         0.71 

៦ វភិាជន៍បូជាសព             -           0.02         0.04         0.08         0.24         0.39         0.43         0.75         0.67         0.84 

៧ តាវកាលិកឧត្តរជីវ ី(ធ្នលាភ)             -           0.00         0.03         0.08         0.12         0.24         0.40         0.70         1.11         1.60 

៨ តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា             -               -               -               -           0.00         0.00         0.01         0.03         0.04         0.06 

៩ ខសវាស្ថត រនីតិ្សមបទ្វ (បុននីតិ្សមបទ្វ)             -               -               -               -           0.00         0.01         0.01         0.04         0.09         0.06 

     0.00      0.48      1.23      1.97      2.24      2.97      4.78      6.05 7.96      8.47 

ល.រ េ. រប ខភ ទមូលដ្ឋា ន សុខាភបិាល
១ មនទីរខពទយផលូវការ         0.01         0.59         1.19         2.12         2.44         3.27         4.01         5.01 6.42         8.31 

២ មនទីរខពទយខរៅផលូវការ             -               -               -               -           0.38         0.69         0.76         1.09 1.44         2.75 

     0.01      0.59      1.19      2.12      2.82      3.95      4.77      6.10 7.86    11.06 

     0.01      1.08      2.42      4.09      5.06      6.92      9.55    12.15    15.83    19.53 

រប ភព៖ ខប ទាជាតិ្ របបសនតិ សុេសងគម ឆ្ន ាំ 2008 ដល់ឆ្ន ាំ2017

តារាងទី ០៩ ការ ចាំណ្តយ តាម រប ខភ ទតាវ កាលិកហានិ ភយ័ការងារ ( ្ិត្ប ីលាន ខរៀល )

សរុប (ក )

សរុប (េ)

សរុបរួម  (ក+េ)

សរុបចាំណ្តយ 2008-2017 76.64                
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រកាហវិកទី្៦. ការវាយត្នមលករមិត្ាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារជាអចិនស្រនថយ ៍

 

 

១.៤. ការងារស្ថត រនីតិសមបទ 

អនុសោមតាមចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយ ផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ថិ
ននចាបស់ថីពីការងារ កមមករនិសយជិត្ផ្ដលទ្ទ្ួលរងសរគោះថ្នប កក់ារងាររហូត្ដល់ពិការភាព រតូ្វទ្ទ្លួានសសវា
ោថ រនីតិ្សមផទ (បុននីតិ្សមផទ)។ សរាបរ់បបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ប.ស.ស ាននិងកាំពុង
ផថល់សសវាោថ រនីតិ្សមផទផ្ផបកសវជជោស្រសថ តាមរយៈការផថល់នូវអវយៈសិបផនិមមតិ្ រណប ឧបករណ៍ជាំនួយ ការ-
ពាាលសោយចលនា និងសសវាផ្ផបកសវជជោស្រសថមយួចាំននួសទ្ៀត្ រពមទាំងានសរមបសរមួលផថល់សសវាបណថុ ោះ-

បណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ដល់សាជិកផ្ដលទ្ទ្ួលរងសរគោះថ្នប កក់ារងាររហូត្ដល់ពិការភាពានមួយចាំនួនគួរឱ្យកត្់
សាំគល់។ សដើមផផីថល់សសវាោថ នីតិ្សមផទដល់សាជិកឱ្យានកានផ់្ត្ានរបសិទ្នភាព និងរពមទាំងចូលរមួ
ចាំផ្ណកសលើកកមពស់ដល់វស័ិយពិការភាពសៅកមពុជាផងផ្ដរសនាោះ សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ាននិងកាំពុង
សហការជាមយួនដគូអភវិឌណ អងគការជាតិ្ អនថរជាតិ្ និងោទ បនពាកព់ន័ននានា សរៀបចាំយនថការពរងឹង និងពរងីក
ការផថល់សសវាោថ នីតិ្សមផទសៅកបុងរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ឱ្យានការបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
ការជយួ សរមបសរមួលរកការងារ និងសសវាសងគមនានា។  

ទ្នធឹមនឹងការយកចិត្ថទុ្កោកស់លើការងារោថ នីតិ្សមផទ សៅកបុងរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័
ការងារ ប.ស.ស កក៏ាំពុងសរៀបចាំយនថការផថល់សសវាោថ នីតិ្សមផទសៅកបុងរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព
ផងផ្ដរ ផ្ដលការផថល់សសវាោថ នីតិ្សមផទសៅកបុងរបបសនថិសុខសងគមទាំងពីរ នឹងរតូ្វានោកឱ់្យអនុវត្ថសពញ
សលញសៅឆ្ប ាំ២០១៨ សនោះ។ សរាបក់ារងារោថ នីតិ្សមផទ សៅឆ្ប ាំ២០១៧ កនលងមក សសរមចាន៖  

- សហការជាមយួមជឈមណឍ លោថ រលទ្នភាពពលកមមតាមបណ្តថ រាជធានី-សខត្ថ ផថល់សសវាោថ រនីតិ្-

សមផទ ដល់សាជិកផ្ដលទ្ទ្ួលរងសរគោះថ្នប កក់ារងាររហូត្ដល់ពិការភាពានមយួចាំននួ 

- សហការជាមយួមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណ្តថ លជនពិការបនាធ យរពាប ចុោះសាភ សសាជិកផ្ដល
ទ្ទ្ួលរងពិការភាពដល់លាំសៅោឌ ន និងផថល់ការបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

- តាមោន ទ្ាំនាកទ់្ាំនង សួរសុខទុ្កខ និងពិនិត្យោទ នភាពរបសួសាជិក សដើមផផីថល់សសវាោថ រនីតិ្-

សមផទ 

- សហការជាមយួរកុមហ ុន Exceed ផថល់សសវាោថ រនីតិ្សមផទ ដល់សាជិក ប.ស.ស 



11 

- សហការជាមយួមូលនិធិជនពិការ និងោទ បនពាកព់ន័ន សដើមផជីរមុញការផថល់សសវាោថ រនីតិ្សមផទ 
ដល់សាជិកឱ្យានកានផ់្ត្ានរបសិទ្នភាព 

- សរៀបចាំសសចកថីរពាងរបកាស សថីពីសសវាោថ រនីតិ្សមផទសរាបរ់បបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ 
ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ថិននចាបស់ថី  
ពីការងារ។ 

- សហការជាមយួអងគការអនថរជាតិ្ខាងការងារ (ILO) អងគការសុខភាពពិភពសោក (WHO) និងទី្-

ភាប កង់ារសហរបតិ្បត្ថិការអនថរជាតិ្អាឡឺម៉ាង ់(GIZ) សដើមផសីរៀបចាំយនថការផថល់សសវាោថ រនីតិ្សមផទ។ 

- ចូលរួមវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងទ្សេនៈកិចចសិកោសថី ពីការផថល់សសវាោថ រនីតិ្សមផទសៅសរៅ 
របសទ្ស 

- សិកោរោវរជាវ និងសរៀបចាំផ្បបបទ្ នីតិ្វធីិ ោកឱ់្យដាំសណើ រការផថល់សសវាោថ រនីតិ្សមផទ។ 

 

២. ពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវតតរបបសនតសិខុសងគមដផនក្ដថទាំសខុភាព 

២.១. ការងារបញ្ជកិា និងភាគទន 

២.១.១. ការងារបញ្ជកិា (ការក្ាំណត់អតតសញ្ញញ ណក្មមក្រនិពោជិតពឡើងវិញ) 

ផ្ផអកតាមរបកាសសលខ០៩៣ កប/របក ចុោះនែងទី្០៧ ផ្ខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៦ សថីពីការកាំណត្ ់
ដាំណ្តកក់ាល និងកាលបរសិចឆទ្ននការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព និងសសចកថីជូនដាំណឹងសលខ 
១២៧ កប/ស.ជ.ណ ចុោះនែងទី្០២ ផ្ខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ សថីពីការចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិសយជិត្កបុង ប.ស.ស កបុង
ទិ្សសៅសនោះ ប.ស.ស ានកាំណត្ក់ារអនុវត្ថសោយសផថើមសចញពីសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលសទិត្សៅកបុងភូមោិស្រសថ 
រាជធានីភបាំសពញ សខត្ថកណ្តថ ល សខត្ថកាំពងស់ពឺ និងជាបនថបនាធ ប់្ នសៅកានស់ខត្ថដនទ្សទ្ៀត្ រសបតាមោទ នភាព
បសចចកសទ្ស និងភូមោិស្រសថជាកផ់្សថង។ 

ប.ស.ស ានចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្សឡើងវញិរតឹ្មឆ្ប ាំ២០១៧ សនោះ ានចាំននួ  
៣ ២៧១សហរគស ានកមមករនិសយជិត្ចាំននួ ១ ១២១ ៤០៩នាក់ រសី ៨៤៨ ១២៦នាក។់ 

 
 

 

ផ្ផអកតាមតារាងទី្១៨ ការសធវើផលសធៀបរវាងការចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្សឡើងវញិ 
សធៀបនឹងបចចុបផនបភាពសហរគសចុោះបញ្ជ ិកា សសរមចាន ៣៨,៤៥ភាគរយ។  

 

 

 

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី
 ្ិត្រតឹ្មឆ្ន ាំ2017      3,271      1,121,409  848,126      1,709  599,080  451,618      1,562  522,329  396,508 

បចចុបបននភាពសហរាស 
និងកមមករនិខយាជិត្ ឆ្ន ាំ2017

     8,507      1,182,849  787,547      4,435  627,637  389,029      4,072  555,212  398,518 

ផលខធ្ៀប (%) 38.45% 94.81% 107.69% 38.53% 95.45% 116.09% 38.36% 94.08% 99.50%

តារាងទី ១០ .  កាំ ត្់អត្តសញ្ញា  កមមក រនិខយាជិត្ជាថ្មី

បរយិាយ
កាំ ត្់អត្តសញ្ញា  កមមក រនិខយាជិ ត្ជាថ្មី 

សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល (រាជធានីភនាំខពញ) ថ្នន កខ់េត្ត



12 

២.១.២. ការងារភាគទន 

និសយជក ឬាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន ទាំងអស់រតូ្វានកាត្ពវកិចចរបមូលភាគទន និងបង់
ភាគទន មក ប.ស.ស។ អរតាភាគទនរបស់និសយជក ឬាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន សសមើនឹង ១,៣ (មយួសកផៀសបី) 
ភាគរយ និងកមមករនិសយជិត្កស៏សមើនឹង ១,៣ (មយួសកផៀសបី) ភាគរយផ្ដរ ននរាកឈ់បួលមធយមកបុងលាំោបថ់្នប ក ់
ននរាកឈ់បួលរបចាាំផ្ខរបស់កមមករនិសយជិត្។ 

 

 

 
 

សៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៧ ប.ស.ស ានោកឲ់្យជាបភ់ាគទន ចាំននួ ៦២៦សហរគស កបុងសនាោះសហរគស 
ានបងភ់ាគទន ានចាំនួន ៦១០សហរគស ានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន ៦០៨ ៩៦៥នាក ់រសី ៥០៥ ៦០៥នាក។់ 

២.២. ការងារអធិការក្ិចច និងក្ិចចការនីតិក្មម 
រកាហវិកទី្៧. ការចុោះអធិការកិចចផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 

 

- ចុោះសៅសរមបសរមួល (ចុោះសបើកផលូវ) 

ឆ្ន ាំ 2016 0.12                                                                                    

ឆ្ន ាំ 2015 0.61                                                                                    

ឆ្ន ាំ2014 0.66                                                                                    

ឆ្ន ាំ 2013 0.11                                                                                    

សរុបភា្ទ្វន (ប លីានខរៀល) (ក) 1.50                                                                                    

ឆ្ន ាំ 2017 154.75                                                                                 

ឆ្ន ាំ 2016 17.05                                                                                  

សរុបភា្ទ្វន (ប លីានខរៀល) (េ) 171.80                                                                                 

សរុបភា្ទ្វន (ប លីានខរៀល) (ក) + (េ) 173.30                                                                                 

តារាងទី ១១ ភា្ទ្វន ្ខរមាង ម្ថ្ទ្វាំសុេភាពខដ្ឋយ សម័រ្ចិត្ត (HIP)

 ភា្ទ្វន ម្ផនក ម្ថ្ទ្វាំសុេភាព

សរុប រសី សរុប រសី

ឆ្ន ាំ ២០១៧ 626            610               608,965      505,605      154.75        16              9,229          7,456          

ឆ្ន ាំ ២០១៦ 335            282               265,761      222,247      0.18           53              37,577        3,009          

បម្រមបរមួល (± %) 86.94% 116.31% 129.14% 127.50% 85966.01% -69.34% -75.44% 147.78%

តារាងទី ១១.១ សហរាស រ្ឹុះស្ថា ន បានបង់ភា្ទ្វន និងមិនបានបងភ់ា្ទ្វន

បរយិាយ
សហរាស

ជាបភ់ា្ទ្វន
(មធ្យមភា្)

 សហរាស
បានបងភ់ា្ទ្វន

(មធ្យមភា្)

 មានកមមករនិខយាជិត្
 (មធ្យមភា្)

 ភា្ទ្វនសរុប
(ប លីានខរៀល)

សហរាស
មនិបាន បង់
ភា្ទ្វន

 (មធ្យមភា្)

មានកមមករនិខយាជិត្
(មធ្យមភា្)
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- សហការរចុោះសៅពនយល់ផ្ណនាាំពីនីតិ្វធីិចុោះបញ្ជ ិកា  
- សហការចុោះផ្ចកលិខិត្ឱ្យសហរគស រគឹោះោទ នជាបភ់ាគទន 

- សហការចុោះសៅពនយល់ផ្ណនាាំពីតាវកាលិកផ្ែទាំសុខភាព និងការបងភ់ាគទន 
 

២.៣. ការផតលព់សវាតាវកាលកិ្ 

សដើមផឱី្យកមមករទ្ទ្លួានសសវាផ្ដលសៅជិត្កផ្នលងការងារ និងលាំសៅោទ ន កបុងដាំណ្តកក់ាល
សនោះ ប.ស.ស ានពរងីកវោិលភាពចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួមូលោឌ នសុខាភាិលទូ្ទាំងរាជធានី-សខត្ថ គិត្រតឹ្ម 
ឆ្ប ាំ២០១៧ ចាំនួន ១ ២៩៥ មូលោឌ ន រមួានមនធីរសពទ្យថ្នប កជ់ាតិ្ចាំនួន០៤ មនធីរសពទ្យបផ្ងអកចាំនួន ១០៧ មណឍ ល-

សុខភាព ចាំនួន ១ ១៦៩មូលោឌ ន មនធីរសពទ្យឯកជនចាំននួ ១៥មូលោឌ ន។ 

២.៣.១. សាជិក្ពៅពរបើរបាសព់សវា  
 

 

 

 

 
 

 
 

២.៣.២. ការចាំណាយតាវកាលកិ្  

 

៣. ជរមុញការពរៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យដាំពណើ រការរបបសនតិសខុសងគមដផនក្របាក្់ពស្ថធន 

ការសរៀបចាំបសងកើត្ឱ្យានរបបរាកស់ោធន សរាបក់មមករនិសយជិត្កបុងវស័ិយឯកជនបងាា ញឱ្យសឃើញ 
នូវការខិត្ខាំរបឹងផ្របងរបស់រាជរោឌ ភាិលចាំសពាោះអនាគត្ ននកាល ាំងពលកមមសកមម នាសពលបចចុបផនប និងមា៉ាងសទ្ៀត្ 
កជ៏ាការរមួចាំផ្ណកសលើកកមពស់ផលិត្ភាពពលកមមផងផ្ដរ សរពាោះថ្នតាមរយៈយនថការសនោះកមមករនិសយជិត្ ផ្ដល
ជាកាល ាំងពលកមមសកមម នឹងានភាពកកស់ៅថ កបុងចិត្ថចាំសពាោះអនាគត្របស់ខលួនសទោះបីជាកាំពុងសធវើការកបុងវស័ិយឯក-

ជនកថី កព៏ួកសគអាចានលទ្នភាពរស់សៅសោយខលួនឯងានសៅសពលជរាភាព សោយមនិអារស័យទាំងរសងុសលើ
ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ពីកូនសៅសនាោះសឡើយ។ ចាំណុចសនោះគឺជាផ្ផបកមយួសលើកកមពស់សិទ្និមនុសេសរាបជ់នចាស់ជរា។ 

បរយិាយ នាក់ ដងនាក់
ម្េវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ2017                              218,697                              559,647 

តារាងទី ១៣ ចាំនួនសមាជិកខៅទទួលខសវាម្ផនក ម្ថ្ទ្វាំសុេភាព

ឆ្ន ាំ 2016 0.19                                                                                                             

ឆ្ន ាំ 2015 0.32                                                                                                             

ឆ្ន ាំ2014 0.29                                                                                                             

ឆ្ន ាំ 2013 0.04                                                                                                             

សរុបភា្ទ្វន (ប លីានខរៀល) (ក) 0.85                                                                                                             

ឆ្ន ាំ 2017 26.54                                                                                                           

ឆ្ន ាំ 2016 0.01                                                                                                             

សរុបភា្ទ្វន (ប លីានខរៀល) (េ) 26.55                                                                                                           

សរុបភា្ទ្វន (ប លីានខរៀល) (ក) + (េ) 27.40                                                                                                           

តារាងទី ១៤ ចាំណ្តយ ្ខរមាង ម្ថ្ទ្វាំសុេភាពខដ្ឋយសម័រ្ចិត្ត (HIP)

ចាំណ្តយ ម្ផនក ម្ថ្ទ្វាំសុេភាព

ឆ្ន ាំ2016 ឆ្ន ាំ2015 ឆ្ន ាំ2014 ឆ្ន ាំ2013 សរុប
2,224                  11,466                 10,784                 2,564                  27,038                 

185                     956                     899                     214                     563.29                 

តារាងទី១២ សមាជិកខរបើរបាស់ (HIP)

( ្ិត្ជាមធ្យមភា្)
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ផ្ផបករាកស់ោធនសនោះ រតូ្វានថ្នប កដឹ់កនាាំកាំណត្ោ់កឱ់្យអនុវត្ថសៅឆ្ប ាំ២០១៩ ផ្ដលបចចុបផនប ប.ស.ស 
ាននិងកាំពុងសិកោបទ្ោឌ នគតិ្យុត្ថ ផ្ដល្នដល់ការសរៀបចាំសមទិ្និលទ្នភាពោកឱ់្យដាំសណើ រការសោយការរ ាំពឹង
ទុ្ក និងគម នផលប៉ាោះពាល់។ 

ខ. ការអនុវតតរបបសនតិសខុសងគមសរាបម់្នតីស្ថធារណៈ អតីតម្នតីរាជការ នងិអតីត-

យទុធជន 

សរាបក់ារសរៀបចាំោកឱ់្យដាំសណើ ការផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និង
អតី្យុទ្នជន រកុមការងារានសរៀបចាំលិខិត្បទ្ោឌ នគតិ្យុត្ថ ផ្បបបទ្ និងនីតិ្វធីិ ការងារដូចខាងសរកាម៖ 

- រពោះរាជរកឹត្យសលខ នស/រកត្/០២១៧/០៧៨ ចុោះនែងទី្០១ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពីការបសងកើត្
របបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាប ់
មស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្នជន 

- អនុរកឹត្យសលខ ១៣៤ អនរក.បក ចុោះនែងទី្២៣ ផ្ខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពីលកខខណឍ  ផ្បបបទ្ 
និងនីតិ្វធីិននការផថល់តាវកាលិកផ្ផបកហានិភយ័ការងារសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ និងផ្ផបកផ្ែទាំ
សុខភាពសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្នជន 

- សរៀបចាំសសចកថីរពាងលិខិត្គតិ្យុត្ថសផេងៗ 

 ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និងអតី្យុទ្នជន រតូ្វានោកឱ់្យអនុវត្ថ
សៅឆ្ប ាំ២០១៨។ សោយផ្ឡកផ្ផបកហានិភយ័ការងារសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ បចចុបផនបរកុមការងារសរៀបចាំាននិង
កាំពុងសិកោបទ្ោឌ នគតិ្យុត្ថ ផ្ដល្នដល់ការសរៀបចាំសមទិ្និលទ្នភាពោកឱ់្យអនុវត្ថសៅឆ្ប ាំ២០១៩ ខាងមុខ។ 

 

គ. ការអនុវតតការដថទាំសខុភាពតាមរបព័នធមូលនិធិសមធម៌សខុាភិបាល សរាប់ក្មមក្រ 
និពោជិតពរៅរបព័នធ និងការផតលរ់បាក្់បបតថមភបដនថមសរាប់ក្មមក្រនិពោជិតជា្សត ី
ពៅពពលសរាលក្នូ 

 អនុសោមតាមរបកាសអនថររកសួង រវាងរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ រកសួងសសដឌកិចច និង
ហិរញ្ដ វត្ទុ និងរកសួងសុខាភាិល សលខ ៤០៤ ក.ប/រប.ក.ប.ស.ស ចុោះនែងទី្១១ ផ្ខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពីការ
អនុវត្ថការផ្ែទាំសុខភាពតាមរបពន័នមូលនិធិសមធមសុ៌ខាភាិលសរាបក់មមករ និសយជិត្សរៅរបពន័ន និងការផថល់
រាកឧ់បត្ទមភបផ្នទមសរាបក់មមករនិសយជិត្ជាស្រសថីសៅសពលសរាលកូន។ ប.ស.ស ទ្ទ្ួលបនធុករគបរ់គង និងចុោះ
បញ្ជ ីកមមករនិសយជិត្សរៅរបពន័ន និងសបើករាកឧ់បត្ទមភបផ្នទមសពលសរាលកូនសរាបក់មមករនិសយជិត្កបុង និង
សរៅរបពន័ន។ 

១. ការងារចុុះបញ្ជកិា 

 
  

 

 

 

 

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី

ឆ្ន ាំ2017    21,379  184,436    27,665    15,513    87,575    13,136      5,866    96,861    14,529 

តារាងទី ១៥ សហរាសចុុះបញ្ជ ិកា និងសមាជិកសរុបខរៅរបពន័ធ (មូលនិធិ្សមធ្ម៌)

បរយិាយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កខ់េត្ត
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២. ការផតលត់ាវកាលកិ្ 

កមមករនិសយជិត្សរៅរបពន័ន រតូ្វសរបើរាស់សសវាតាមមូលោឌ នសុខាភាិលពីថ្នប កប់ឋម សៅមូលោឌ ន
សុខាភាិលថ្នប កទ់បសៅមូលោឌ នសុខាភាិលោធារណៈផ្ដលសៅជិត្បាំផុត្។ 

 ៣. ការពបើក្របាក្់បបតថមភបដនថមសរាប់ក្មមក្រនិពោជិតជា្សតពីៅពពលសរាលក្នូ 

 ការសបើករាកឧ់បត្ទមភបផ្នទមសរាបក់មមករនិសយជិត្ជាស្រសថីសៅសពលសរាលកូនទាំងកបុង និងសរៅរបពន័ន 
រតូ្វោកឱ់្យអនុវត្ថសៅនែងទី្១ ផ្ខមករា ឆ្ប ាំ២០១៨។ 

ឃ. ការងារាាំរទការអនុវតត 
១. ការងារពរៀបចាំពាលនពោបាយ និងលខិិតគតិយតុត 

ការសកើនសឡើងនូវទ្ាំហាំការងារ ចាំនួនសាជិក ោទ នភាពននការរកីចសរមើនសសដឌកិចចសងគម និងត្រមូវការនន 
ការផថល់សសវាោធារណៈ ជូនរបជាពលរដឌ និយយជារមួ និងនិយយសោយផ្ឡកសរាបក់មមករនិសយជិត្ ផ្ដល
បសរមើការងារសៅតាមបណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន ប.ស.ស រហូត្ដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ សនោះ ានខិត្ខាំរបឹងផ្របងបាំសពញ
ការងារសទ្វសទ្ផើងសោយានសរៀបចាំពរងឹង ពរងីក និងអភវិឌណនស៍គលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម តាមរយៈការ
សរៀបចាំផ្ផនការរយៈសពលផ្វង ផ្ដលានលកខណៈសីុជសរៅ និងការកោងលិខិត្បទ្ោឌ នគតិ្យុត្ថ សរាបជ់ា
មូលោឌ នកបុងការអនុវត្ថ សដើមផធីានាកបុងការផថល់សសវាសនថិសុខសងគម របកបសោយរបសិទ្នភាពទន ់ សពលសវោ 
និងសឆលើយត្បតាមត្រមូវការ។ 

 

 កិចចរបជុាំរបបសនថសុិខសងគមសរាបក់មមករនិសយជិត្ 

- ពិនិត្យសលើរាយការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុរបចាាំ របស់សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម  
- ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងរាយការណ៍សថីពីលទ្នផលការងារសសរមចាន របស់សបឡាជាតិ្របបសនថិ

សុខសងគម 

- ពិនិត្យ និងអនុមត័្ផ្ផនការចាំណូល ចាំណ្តយែវកិា របស់សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 

- ពិនិត្យ ពិភាកោ និងផ្កសរមួលខលឹមោរសសចកថីរពាងរបកាស សថីពីបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន និង
កមមករនិសយជិត្ កបុងសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 

- ពិនិត្យ ពិភាកោ និងផ្កសរមួលខលឹមោរសសចកថីរពាងរបកាស សថីពីការកាំណត្អ់រតាភាគទន ផ្បបបទ្ 
ននការបងភ់ាគទនសរាបរ់បបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 

 កិចចរបជុាំរបបសនថសុិខសងគមសរាបម់ស្រនថោីធារណៈ 

- ពិភាកោសលើសសចកថីរពាងអនុរកឹត្យសថីពីលកខខណឍ  ផ្បបបទ្ និងនីតិ្វធីិននការផថល់តាវកាលិកផ្ផបក
ហានិភយ័ការងារ សរាបម់ស្រនថីោធារណៈ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព សរាបម់ស្រនថរីាជការោធារណៈ 
អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្នជន 

- ពិនិត្យ និងផ្កសរមួលសលើខលឹមោរសសចកថីរពាង អនុរកឹត្យសថីពីការកាំណត្អ់រតាភាគទន ផ្បបបទ្ និង
នីតិ្វធីិននការបងភ់ាគទនរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារ សរាបម់ស្រនថីោធារណៈ និងផ្ផបក
ផ្ែទាំសុខភាព សរាបម់ស្រនថីោធារណៈ អតី្ត្មស្រនថីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្នជន។ 
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២. ការងាររគប់រគង និងបណតុ ុះបណាត លធនធានមនុសស 
២.១. ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវតថុ 

២.១.១. ការងាររដឋបាល 

ការងាររដឌាល ានត្នួាទី្យ៉ា ងសាំខានស់ៅកបុងការរគបរ់គងឯកោរ ការផគត្ផ់គង ់ និងការរគប់
រគងមស្រនថី បុគគលិក សដើមផធីានាាននូវការអនុវត្ថបទ្បញ្ហជ នផធកបុងឱ្យានរបសិទ្នភាព និងរសបតាមចាបស់ថីពី
សហលកខនថិកៈមស្រនថីរាជការសីុវលិ ននរពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា និងធានាាននូវរបសិទ្នភាពការងារខពស់។ សៅឆ្ប ាំ
២០១៧ សនោះ រដឌាលរបស់ ប.ស.ស សសរមចាន៖ 

ក្. ដផនក្រគប់រគងលខិតិ 

- រគបរ់គងលិខិត្ចូល  
- រគបរ់គងលិខិត្សចញ 

ខ.ការងារក្ស្ថងលខិិត 

- សរៀបចាំទូ្ទត្រ់ាកស់បៀវត្េ និងរាកក់នរមសផេងៗ ជូនមស្រនថី និងបុគគលិក 

- សរៀបចាំបងភ់ាគទនផ្ផបកហានិភយ័ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ដល់បុគគលិក 

- សរៀបចាំត្សមលើងករមតិ្មុខងារ និងរាកក់នរមសលើកទឹ្កចិត្ថ ជូនមស្រនថីរាជការ  
- សរៀបចាំត្សមលើងឋាននថរស័កក ថ្នប កត់ាមសវន និងតាមសញ្ហដ បរត្ រមួទាំងរាកក់នរមសលើកទឹ្កចិត្ថ

ជូនមស្រនថីរាជការ របចាាំ ប.ស.ស 

- សរៀបចាំត្សមលើងឋាននថរស័កក ថ្នប កត់ាមសវន និងរាកក់នរមសលើកទឹ្កចិត្ថ រមួទាំងរ ាំលឹករាក់
កនរមសលើកទឹ្កចិត្ថជូនមស្រនថីរាជការ ប.ស.ស 

- សរៀបចាំវាយត្នមលមស្រនថីរាជការសសបើសុាំសរគឿងឥសេរយិយស របចាាំ ប.ស.ស 

- សរៀបចាំសគលការណ៍សសបើសុាំរបជុាំពិភាកោសលើការកាំណត្ច់ាំននួសរជើសសរ ើសមស្រនថីរាជការ និង
បុគគលិក ជាបកិ់ចចសនា របចាាំ ប.ស.ស 

- ផ្កសរមួល និងផថល់រាកក់រមតិ្មុខងារ ជូនមស្រនថីរាជការ ផ្ដលានទ្ទ្ួលការផ្ត្ងតាាំងពី
សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 

- សរៀបចាំឯកោរបញ្ចូ លបុគគលិកោកលផងការងារ 
- ានោកប់ញ្ចូ លបុគគលិកឱ្យសពញសិទ្និ  

 

២.១.២. ការងារហរិញ្ញវតថុ   

ការងារគណសនយយ និងកិចចការហិរញ្ដ វត្ទុ របស់ ប.ស.ស របតិ្បត្ថិការតាមរយៈរបពន័នធនាគរទាំង 
រសុងសពាលគឺរាល់កិចចដាំសណើ រការននការរគបរ់គងចាំណូល និងចាំណ្តយ ានជាអាទ្ិ៍ ការរបមូលភាគទនពី
សហរគស រគឹោះោទ ន, ការបងរ់ាកពិ់នយ័, ការចាំណ្តយតាវកាលិកដល់កមមករនិសយជិត្ផ្ដលរងហានិភយ័
ការងារ និងការចាំណ្តយរដឌាល រតូ្វានរបរពឹត្ថសៅសោយឆលងកាត្ត់ាមរបពន័នធនាគរ កបុងសនាោះានធនាគរ
សអសីុលីោ ធនាគរកាណ្តឌីយ៉ា  ធនាគរឯកសទ្សវងី កបុងការរបមូលភាគទន សបើកផថល់តាវកាលិក និងការ
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រកោមូលនិធិបរមុងសនថិសុខសងគម កបុងសគលសៅធានាពីរបសិទ្នភាព និងគណសនយយភាព។ កបុងដាំសណើ រការនន
កិចចរបតិ្បត្ថិការ ប.ស.ស ានអនុវត្ថនូវការងារសាំខាន់ៗ  មយួចាំននួដូចខាងសរកាម៖ 

- សរៀបចាំផ្ផនការចាំណូល និងចាំណ្តយសរាបឆ់្ប ាំបនាធ ប ់(សលើកទិ្សសៅអនុវត្ថ) 
- សរៀបចាំរាយការណ៍ចាំណូល និងចាំណ្តយោចរ់ាកល់មអតិ្របចាាំផ្ខកបុងឆ្ប ាំ២០១៧  
- កត្រ់តាចាំណូលភាគទនរបចាាំផ្ខ ផ្ដលានមកពីការរបមូលភាគទនតាមសរាងចរក សហ-

រគស នីមយួៗសៅកបុង Account Receivable 

- កត្រ់តាចាំណ្តយរបចាាំនែងសៅកបុង Journal Entry 

- កត្រ់តាចាំណ្តយជាំពាកជ់ាោចរ់ាករ់បចាាំផ្ខ សរាបអ់ងគភាពផគត្ផ់គងដូ់ចជានែលពាាលសៅ 
តាមមនធីរសពទ្យនីមយួៗ និងតាវកាលិកធនោភផ្ដលសាជិក ប.ស.ស ទ្ទ្លួានកបុង 

Account Payable 

- សរៀបចាំអរតាបថូររាកស់រាបភ់ាគទនរបចាាំផ្ខនីមយួៗ 

- ពិនិត្យចាំណ្តយសផេងៗដូចជា ចាំណ្តយសបសកកមម, ចាំណ្តយរដឌាល, ចាំណ្តយបងាក រហា-

និភយ័ការងារ និងចាំណ្តយតាវកាលិក 

- សរៀបចាំបងព់ននសលើរាកស់លើកទឹ្កចិត្ថរបចាាំផ្ខនីមយួៗ 

- សរៀបចាំបញ្ជ ីសបើករាកស់បៀវត្េរបចាាំផ្ខនីមយួៗ 

- សផធៀងតធ ត្រ់ាយការណ៍ធនាគរជាមយួសសៀវសៅសបឡា។ 
  

២.២. ក្ិចចសហរបតិបតតិការ និងការងារបណតុ ុះបណាត លធនធានមនុសស 
កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ ជាការងារមយួសាំខានស់ៅកបុងការ

អភវិឌណអងគភាព និងពរងឹងនូវកិចចសហរបតិ្បត្ថិការរវាងផ្ផបកផ្ដលពាកព់ន័ន និងនដគូអភវិឌណនន៍ានាទាំងសៅកបុង
របសទ្ស និងសរៅរបសទ្ស សដើមផធីានានូវនិរនថរភាពននកិចចដាំសណើ រការរបស់អងគភាព សលើការសរៀបចាំផ្ផនការ ផ្បបបទ្ 
និងនីតិ្វធីិការងារ កដូ៏ចជាការអភវិឌណនូវចាំសណោះដឹងការដករសង ់ និងតល ស់បថូរបទ្ពិសោធនក៍ារងារែមីៗ។ កិចច
សហរបតិ្បត្ថិការ និងការងារបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ កជ៏ាការចូលរមួចាំផ្ណកសៅកបុងសកមមភាពការងារ
សងគមទាំងមូលឱ្យានការរកីចសរមើនផងផ្ដរ ផ្ដលថ្នប កដឹ់កនាាំ កដូ៏ចជាមស្រនថី ប.ស.ស ានចូលរមួកិចចរបជុាំពិភាកោ
ផថល់សយបល់ សិកាខ ោោ វគគបណថុ ោះបណ្តថ ល  និងទ្សេនកិចចសិកោទាំងសៅកបុងរបសទ្សនិងសរៅរបសទ្ស ដូច
ខាងសរកាម៖ 

២.២.១. ការបណតុ ុះបណាត លធនធានមនុសស 
- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លសថីពីនីតិ្វធីិ និងដាំសណើ រការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកផ្ែទាំ

សុខភាពានមស្រនថី  
- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លនផធកបុងសថីពីនីតិ្វធីិ ននការចុោះបញ្ជ ិកា កមមករនិសយជិត្កបុងសបឡា-

ជាតិ្របបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ដល់មស្រនថី និងបុគគលិក ប.ស.ស តាមោខា
សខត្ថ/ខណឍ   

- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លសថីពី Administration of old age penson ដល់មស្រនថីថ្នប កដឹ់កនាាំ 
និងថ្នប កក់ារយិល័យនន ប.ស.ស  
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- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លនផធកបុងសថីពីនីតិ្វធីិននការចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិសយជិត្ កបុងសបឡាជាតិ្
របបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព អនុគណនី៦១១២, អនុកមមវធីិទី្៤ ដល់មស្រនថី និង
បុគគលិក  

- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លនផធកបុង សថីពីបចចុបផនបភាពការងារជាំនាញទកទ់្ងនឹងរបបសនថិសុខ-

សងគម តាមបណ្តថ ោខាសខត្ថ-ខណឍ  ដល់មស្រនថី និងបុគគលិក 

- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លនផធកបុងសថី ពីនីតិ្វធីិននការចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន ដល់
បុគគលិកសទ្ើបផ្ត្ចូលែមី។ 

២.២.២. ការងារក្នងុរបពទស 

កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេសៅកបុងរបសទ្ស ប.ស.ស ានសរៀប
ចាំឱ្យានវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងសធវើបចចុបផនបភាពការងារនផធកបុងដល់មស្រនថី និងបុគគលិកជារបចាាំសរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ ថ្នប ក់
ដឹកនាាំ មស្រនថី និងបុគគលិក នន ប.ស.ស ានសរៀបចាំ និងចូលរមួសៅកបុងកិចចរបជុាំពិសរគោះសយបល់ពិភាកោការងារ 
ការសរៀបចាំផ្ផនការអភវិឌណន ៍និងសិកាខ ោោបណថុ ោះបណ្តថ លសលើកកមពស់ការយល់ដឹងតាមបណ្តថ រកសួង អងគការ 
និងោទ បន័ពាកព់ន័ននានាសៅទូ្ទាំងរបសទ្សជាសរចើនសលើក សៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៧ រមួាន៖ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសលើកកមពស់ការយល់ដឹងអាំពីបទ្បផញ្ដ ត្ឋិ និងរបកាសទកទ់្ងនឹងលកខ-
ខណឍ ការងារសរាបក់មមករការងារតាមផធោះ សៅសណ្តឌ គរ Himawari 

- ចូលរមួសិកាខ ោោផេពវផោយសឋីពី ផ្ផនការសកមមភាពសរាបអ់នុវត្ឋសគលនសយាយ
សឋីពីសទ្សនឋររបសវសនក៍ារងារសរាបរ់បសទ្សកមពុជាឆ្ប ាំ២០១៧ សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោផេពវផោយលទ្នផលននការវភិាគទិ្នបនយ័ សឋីពីបទ្ពិសោធនស៍្រសឋី ផ្ដល
រងអាំសពើហិងោកបុងរគួោរ និងទ្រមងអ់ាំសពើហិងោសផេងៗ សៅសណ្តឌ គរផ្ឡនសសកប 

- ចូលរមួសិកាខ ោោពិសរគោះសយបល់សលើកទី្០២ សលើសសចកថីរពាងបឋមចាបស់ឋីពីការពារ
ោកេ ីនិងចាបស់ឋីពី ការពារបុគគលរាយការណ៍ សៅអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុករលួយ 

- ចូលរមួរបជុាំពិភាកោពាកព់ន័ន នឹងការសរត្ៀមសរៀបចាំសនបិាត្បូកសរុបលទ្នផលការងារ ឆ្ប ាំ
២០១៦ និងសលើកទិ្សសៅអនុវត្ឋឆ្ប ាំ២០១៧ សៅទី្សថីការរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ ល 
វជិាជ ជីវៈ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោពិសរគោះសយបល់សលើកទី្២ សលើសសចកឋីរពាងសគលការណ៍ផ្ណនាាំ សឋីពី
ការ សរៀបចាំគិោនោឌ នសហរគស រគឹោះោទ ន សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសឋីពី សិទ្និរបស់យុវជនសៅកផ្នលងការងារ សៅទី្ភាប កង់ារជាតិ្មុខរបរ និង 
ការងារ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសឋីពី ការផ្កលមអគុណភាព និងរបសិទ្នភាពននការផឋល់សសវាោធារណៈ 
សៅសណ្តឌ គរសុខាភបាំសពញ 

- ចូលរមួរបជុាំពិនិត្យវាយត្នមលដាំសទ្ផើងឋាននឋរស័កឋិ និងថ្នប ក ់ សរាបឆ់្ប ាំ២០១៧ សៅទី្សថីការ
រកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
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- ចូលរមួសិកាខ ោោសឋីពី ការបស្រពាជ បការយល់ដឹងពីរបពន័ន FMIS សៅទី្សថីការរកសួង
ការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសឋីពីការពិនិត្យសមើលសទ្ផើងវញិនូវលទ្នផលរបចាាំឆ្ប ាំសៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការវាយត្នមលហានិភយ័ (Actuarial Study) សរាបរ់បពន័នសោធន 
សៅកមពុជា សៅទី្សថីការរកសួងសសដឌកិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

- ចូលរមួសិកាខ ោោសឋីពី ដាំសណើ រការសរៀបចាំផ្ផនការសកមមភាពសរាបក់ារអនុវត្ឋ សគលន-

សយាយជាតិ្សឋីពីមុខរបរ និងការងាររយៈសពល០៣ឆ្ប ាំ ២០១៧-២០១៩( )សៅសណ្តឌ គរ
ភបាំសពញ 

- ចូលរួមសិកាខ ោោរតី្ភាគី ពិនិត្យរបចាាំឆ្ប ាំសថី ពី កមមវធីិការងារសមរមយសរាប់កមពុជា 
(២០១៦-២០១៨) សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

- ចូលរមួវគគបណឋុ ោះបណ្តឋ លសឋីពី វទិ្ាោស្រសឋសសដឌកិចចសរាបអ់បកផ្ដលមនិផ្មនជាអបកសសដឌ-
កិចច សៅោកលវទិ្ាល័យភូមនិធភបាំសពញ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសឋីពី ការសរៀបចាំផ្ផនការយុទ្នោស្រសឋែវកិា និងផ្ផនការសកមមភាពដាំណ្តក ់
កាលទី្០៣ សៅសណ្តឌ គរ OC Boutique សខត្ថរពោះសីហនុ 

- ចូលរមួវគគបណឋុ ោះបណ្តឋ លពិសសស សៅទី្សថីការរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
- ចូលរមួកិចចរបជុាំអនុគណៈកមមការទី្មយួសឋីពីការបសងកើនឱ្កាសការងារសមរមយ និងានផលិត្ 

ភាពការងារខពស់ សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

- ចូលរមួវគគបណឋុ ោះបណ្តឋ ល សឋីពីការសរៀបចាំបញ្ជ ីោរសពើភណឍ  សៅទី្សថីការរកសួងការងារ និង
បណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

- ចូលរមួកិចចរបជុាំសថីពី កមមវធីិបណថុ ោះបណ្តថ លកមមសិកោបសចចកសទ្សជាមយួភាគីជប៉ាុន សៅអា-

កាសយនោឌ នអនថរជាតិ្ភបាំសពញ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី លទ្នផលននការសិកោពីលទ្នភាពរគបដណថ បរ់កុមរបជាជនសរាប ់
វស័ិយសសដឌកិចចសរៅរបពន័ន សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោពិសរគោះសយបល់សថីពី ចីរភាពននការសឆលើយត្បនឹងសមសរាគសអដស៍ និង
ជាំងឺសអដស៍សៅកមពុជា សៅសណ្តឌ គរហុាី៉ា វា៉ា រ ី

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី រតី្ភាគីសរត្ៀមថ្នប កជ់ាតិ្ សៅសណ្តឌ គរ Angkor Paradise 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី បចចុបផនបភាពននសគលបាំណង និងសគលសៅសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍
ផលូវសគក សៅសណ្តឌ គរកាាំបូឌីយ៉ា ណ្ត 

- ចូលរមួសិកាខ ោោរតី្ភាគីសថីពី ពិនិត្យរបចាាំឆ្ប ាំ សឋីពីកមមវធីិការងារសមរមយសរាបក់មពុជា 
សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

២.២.៣. ការងារពរៅរបពទស 

សរៅពីការងារសលើកកមពស់ធនធានមនុសេ និងកិចចសហរបតិ្បត្ថិការកបុងរបសទ្ស ការទ្ាំនាកទ់្ាំនង
សរៅរបសទ្សជាការងារមយួដស៏ាំខាន ់ សៅកបុងការសលើកកមពស់កិចចសហរបតិ្បត្ថិការជាមយួនដគូអភវិឌណនប៍រសទ្ស
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នានា និងការសធវើសាហរណកមមវស័ិយសនថិសុខសងគមរបស់កមពុជាសៅកបុងត្ាំបន ់សដើមផឱី្យានការតល ស់បថូរនូវបទ្-

ពិសោធន ៍បសចចកសទ្សការងារែមីៗ យកមកសធវើការអភវិឌណសៅកបុងរបសទ្ស។ ឆ្ប ាំ២០១៧ សនោះ ប.ស.ស ានបាំសពញ
នូវការងារសរៅរបសទ្សសាំខាន់ៗ មយួចាំនួនសរាបវ់ស័ិយសនថិសុខសងគម ដូចខាងសរកាម៖ 

- ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លសថីពីសគលនសយាយរាកឈ់បួល សៅោធារណៈរដឌកូសរ ៉ា 
- សោធនជរាភាព សៅរបសទ្សសវៀត្ណ្តម 

- ចូលរមួសិកាខ សិោសឋីពី របសិទ្និភាពននកមមវធីិសនឋិសុខសងគម សៅកបុងរបសទ្សកាំពុងអភវិឌណ
សៅអាសីុ សៅរបសទ្សឥណឍូ សណសីុ 

- ចូលរមួសិកាខ សិោសឋីពី ភាពជាអបកដឹកនាាំសរាបក់ាររគបដណឋ បរ់បបផ្ែទាំសុខភាពជា
សកល សៅរបសទ្សជប៉ាុន 

- ចូលរមួទ្សេនកិចចសិកោសថីពី របពន័នផថល់ពត័្ា៌នតាមទូ្រស័ពធ (Call Center) សៅ SSO 

របសទ្សនែ 

- ចូលរមួវគគបណឋុ ោះបណ្តឋ ល សឋីពីការធានារា៉ា បរ់ងសុខភាពសងគម សៅោធារណៈរដឌកូសរ ៉ា 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការទ្ាំនាកទ់្ាំនងរវាងភាគីពាកព់ន័ន សដើមផី្ នសៅការរគបដណថ ប់

សសវាសុខាភាិលជាសកល សៅរបសទ្សហាគ ណ្ត 

- ចូលរមួសនបិសិទ្សនថិសុខសងគមអនថរជាតិ្សថីពី អនាគត្ននការងារ សៅរបសទ្សា៉ា សឡសីុ 

- ចូលរមួកិចចរបជុាំរកុមរបឹកោសាគមសនថិសុខសងគមអាោ នសលើកទី្៣៤ សៅរបសទ្សនែ 

- ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរយៈសពលខលីសថីពីការសរៀបចាំរបពន័នសោធននិវត្ថន ៍សៅរបសទ្សអា-

ឡឺម៉ាង ់

- ចូលរមួសនបិសិទ្ជានខ់ពស់អាោ នសថីពីកិចចគាំពារសងគម សៅរបសទ្សហវីលីពីន 

- ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លសថីពីសសវាោថ រនីតិ្សមផទសរាបក់មមករពិការកាយសមផទសៅ
របសទ្សនែ 

- ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរយៈសពលខលីសថីពី ការសរៀបចាំរបពន័នធានារា៉ា បរ់ងសុខភាពសៅរបសទ្ស 
អាឡឺម៉ាង ់

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី យនថការហិរញ្ដ វត្ទុរបកបសោយនិរនថរភាពសរាបធ់ានារា៉ា បរ់ងសងគម 
និងនិរនថភាពននរបពន័នសោធនកបុងអាោ ន សៅរបសទ្សសវៀត្ណ្តម 

- ចូលរមួសិកាខ ោោអនឋរជាតិ្ សឋីពីការពសរងើកការរគបដណឋ បស់នឋិសុខសងគមកបុងសមយ័-

កាល ផ្ដលសសដឌកិចចជបួរបទ្ោះបញ្ហា  សៅរបសទ្សឥណឍូ សណសីុ 

- ចូលរមួកិចចរបជុាំកមមវធីិ អាទិ្ភាពជាសកលរបស់អងគការ ILO សឋីពីការបសងកើត្មូលោឌ នគាំពារ
សងគមសរាបទ់ាំងអស់គប  សៅទី្រកុងហេផឺ្ណវ របសទ្សសវីស 

- ចូលរមួកិចចរបជុាំពិភាកោសលើកិចចរពមសរពៀង សឋីពីតាវកាលិកជរាភាពសៅទី្រកុងាងកក រប-

សទ្សនែ 
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- ចូលរមួកិចចរបជុាំវគគបណឋុ ោះបណ្តឋ ល និងទ្សេនកិចចសិកោពាកព់ន័ន និងដាំសណើ រការននមុខងារ
របស់អងគភាពរតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលគសរាងធានារា៉ា បរ់ងសុខភាពសៅទី្រកុងសសអ ូល ោ-

ធារណៈរដឌកូសរ ៉ា 
 

២.៣. ការងារព័ត៌ានវិទា 

ប.ស.ស ានសរៀបចាំកិចចរបតិ្បត្ថិការងារ និងការរគបរ់គងទិ្នបនយ័តាមរយៈបសចចកវទិ្ាពត័្ា៌នវទិ្ា 
សលើការងារចុោះបញ្ជ ិកា, បងភ់ាគទន, ការផថល់តាវកាលិក, ការរគបរ់គងវត្ថានមស្រនថី និងការងារសាំខាន់ៗ មយួ
ចាំននួសទ្ៀត្សសរមចានសលើការងារពត័្ា៌នវទិ្ា ដូចខាងសរកាម៖ 

២.៣.១. ដផនក្ Programming 

- កមមវធីិចុោះស ម្ ោះសបកខជនរបឡង 

- អភវិឌណនក៍មមវធីិោថ រនីតិ្សមផទ 

- កមមវធីិ NSSF Program 

- កមមវធីិ NSSF Program v7.01 

- កមមវធីិ (E-Form Web Application) សរាបម់ស្រនថីោធារណៈ 

- កមមវធីិ E-Form (Web Application) សរាបក់មមករនិសយជិត្ 

- កមមវធីិ HSPIS  
- កមមវធីិបញ្ជ ិកា និងភាគទនសរាបស់ាជិកសរៅរបពន័ន 
- កមមវធីិបញ្ជ ិកានិងភាគទនសរាបម់ស្រនថីោធារណៈ 
- កមមវធីិបញ្ជ ិកា និងភាគទន 

- កមមវធីិរដឌាល 

- អភវិឌណនក៍មមវធីិ HR System 

- អភវិឌណនស៍គហទ្ាំពរ័ ប.ស.ស ែមី 
- សគហទ្ាំពរ័ ប.ស.ស 

- កមមវធីិតាវកាលិក ( NEW NSSF Benefit )៖ 

 ផ្ផបកតាវកាលិក (ហានិភយ័ការងារ) 
 ផ្ផបកអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារ 
 ផ្ផបកតាវកាលិក (ផ្ែទាំសុខភាព) 
 ផ្ផបកទូ្ទត្ច់ាំណ្តយសវជជោស្រសថសៅមនធីរសពទ្យ (សរគោះថ្នប កក់ារងារ) 
 ផ្ផបកអធិការកិចច 

- កមមវធីិទញទិ្នបនយ័សៅកានក់មមវធីិ Sage Accpac (NSSF Sage) 

- កមមវធីិ NSSF Sage Application 

- កមមវធីិផ្សវងរកទិ្នបនយ័ពត័្ា៌នផ្សវងរកអត្ថសញ្ហដ ណបណ័ត សញ្ហជ តិ្ផ្ខមរតាមរយៈ API 

- អភវិឌណនក៍មមវធីិណ្តត្ម់នធីរសពទ្យតាមអនឡាញ 
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- របពន័នណ្តត្ម់នធីរសពទ្យតាមអនឡាញតាមរយៈ Smartphone (IOS) 

- កមមវធីិផ្សវងរកពត័្ា៌នកមមករនិសយជិត្តាមរយៈ Smartphone (IOS) 

២.៣.២. ដផនក្ Networking  

- សហការជាមយួរកុមហ ុន Online សដើមផសីោោះរោយបញ្ហា  Link Failover  

- សោោះរោយបញ្ហា ត្ភាជ បស់ៅកាន ់Finger Print តាមបណ្តថ រាជធានី-សខត្ថ 
- សធវើការ Configure សដើមផអីនុញ្ហដ ត្ឱ្យអបកសរបើរាស់អាចសរបើរាស់ VOIP-PHONE តាមបណ្តថ  

រាជធានី-សខត្ថ 
- សរៀបចាំ PRTG សដើមផបីផ្នទមពត័្ា៌នមយួចាំននួសទ្ៀត្ (ID តាមរកុមហ ុន ISP នីមយួៗ) សដើមផី

ងាយរសួលដល់ផ្ផបកត្ាំផ្ហទាំសធវើការទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាមយួរកុមហ ុនផថល់សសវាកមម 
- សធវើការ Configure សដើមផអីនុញ្ហដ ត្ឱ្យ Admin អាចសៅកានម់នធីរសពទ្យ (ទញទិ្នបនយ័កបុង Finger 

Print ) 

- ដាំសឡើង Cisco Switch 2960-x សរាបភ់ាជ បា់៉ា សីុនសម (Server Farm) 

- សរៀបចាំបណ្តថ ញត្ភាជ បជ់ាមយួនាយកោឌ នអត្ថសញ្ហដ ណបណត សញ្ហជ តិ្ផ្ខមរ (VPN) 
- សហការជាមយួរកុមហ ុន RMO  សដើមផរីតួ្ត្ពិនិត្យសលើឧបករណ៍ Juniper និងឧបករណ៍ 

Microtech របស់រកុមហ ុន SINET កបុងសគលបាំណងសធវើ Active/ Standby និងសដើមផបីសងកើត្
ស ម្ ោះអបកសរបើរាស់អីុនសធើផ្ណត្សហើយបផ្នទមចូលរកុមមយួៗ 

- សធវើការ Configure NAT សដើមផតី្ភាជ បស់ៅកាន ់DVR តាមោខាសខត្ថ-ខណឍ  
- សធវើការ Configure ASA 5505 សរាបភ់ាជ បប់ណ្តថ ញសៅនាយកោឌ នអត្ថសញ្ហដ ណបណ័ត  

សញ្ហជ តិ្ ផ្ខមរ 
- សធវើការ Configure NAT កបុង ឧបករណ៍ Juniper និងConfigure Access-list កបុង Cisco 

ASA 5505 សដើមផអីនុញ្ហដ ត្ឱ្យអបកសរបើរាស់កបុងទូ្រស័ពធនដអាចសមើកាសម៉ារា៉ា សៅតាមោខារបស់ 
ខលួនាន 

- ដាំសឡើងកមមវធីិ សរាបស់មើលរូបភាព IVMS-4500 និង CatiEZ និង Configuration SNMP 

- សធវើបចចុបផនបភាពដារកាមបណ្តថ ញសៅោប កក់ារកណ្តថ ល 

- សហការជាមយួរកុមត្ាំផ្ហរទាំសរៀបចាំបណ្តថ ញផ្ខេសឡើងវញិ (សរៀបចាំោកស់ ម្ ោះសាំគល់សលើ
ផ្ខេ សធវើការោកលផងភាជ បរ់បពន័នទិ្នបនយ័នីមយួៗ) 

- សោោះរោយរបពន័នបណ្តថ ញ (កាំណត្អ់ត្ថសញ្ដ ណ) ផ្ដលពុាំអាចភាជ បម់កកានរ់បពន័នានចាំសពាោះ 
ា៉ា សីុនកុាំពយូទ្រ័មយួចាំនួន 

- សរៀបចាំ សហការ សធវើការ ផ្កសរមួល ដាំសឡើង ត្បណ្តថ ញ Network សផេងៗ 

- សរៀបចាំរបជុាំរកុមការងារបសចចកសទ្សពត័្ា៌នវទិ្ាជាមយួសហរគសសថីពីនីតិ្វធីិ និងយនថការ 
ននការផថល់អត្ថសញ្ហដ ណបណ័ត សញ្ហជ តិ្ផ្ខមរ 

- សរៀបចាំបិទ្បញ្ជ ីរបជុាំរកុមការងារបសចចកសទ្សពត័្ា៌នវទិ្ា សថីពីនីតិ្វធីិ និងយនថការននការផថល់ 
អត្ថសញ្ហដ ណបណ័ត សញ្ហជ តិ្ 
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២.៣.៣. ដផនក្តាំដហទ ាំ (Maintenance) 

- រតួ្ត្ពិនិត្យបនធប ់Server ជាសរៀងរាល់ចុងសាឋ ហ៍ 

- បសងកើត្ policy ែមីសៅសលើ Symantec Server កាំណត្ ់Live Update ជាសរៀងរាល់បនួសា៉ា ងមថង 
និងសធវើការ Scan  ជាសរៀងរាល់សា៉ា ង ៨យប ់សរាបា់៉ា សីុន Server សរាប ់Client វញិ
កាំណត្ឱ់្យ Live Update ជាសរៀងរាល់ ៤សា៉ា ងមថង និងសធវើការ Scan  ជាសរៀងរាល់សា៉ា ង១២ នែង
រត្ង ់(សរាបក់ារយិល័យបញ្ជ ិកា Scan សៅសា៉ា ង ១២: ៣០ នែងរត្ង)់ និងកាំណត្ឱ់្យសផញើោរ
សោយសវ័យរបវត្ថមកអីុផ្ម៉ាល ប.ស.ស Gmail និង Yahoo 

- សហការរវាងផ្ផបកត្ាំផ្ហទាំ និងផ្ផបកផ្ណត្សវ ើកសោោះរោយបញ្ហា  QMS មនិសាោះសលខសលើ
សអរកងទូ់្រទ្សេន ៍

- ជសួជុលកុាំពយូទ្រ័ និងតល ស់បថូរ UPS ផ្ដលខូច ត្ភាជ បប់ណ្តថ ញផ្ណត្សវ ើកែមី និងសោោះរោយ
បញ្ហា  Error កមមវធីិ ប.ស.ស  

- សធវើការ Scan Virus រគបកុ់ាំពយូទ្រ័សៅទី្ោប កក់ារកណ្តថ ល ប.ស.ស 

- សរមបសរមួលដល់ភាប កង់ារមនធីរសពទ្យ ប.ស.ស ផ្ដលានបញ្ហា កមមវធីិ HSPIS  និងរបពន័ន 
ផ្ណត្សវ ើកសផេងៗសទ្ៀត្ 

- រតួ្ត្ពិនិត្យសមើល Symantec Server ថ្នានបញ្ហា  Clients Virus attack, Live Update, 

Scan ជាសដើម 

- សោោះរោយបញ្ហា  Error ា៉ា សីុនរពីនធរ័ សៅរគបក់ារយិល័យទី្ោប កក់ារកណ្តថ ល ប.ស.ស 

- សធវើការ Call Remote សដើមផសីោោះរោយបញ្ហា កមមវធីិ ប.ស.ស និងបញ្ហា សផេងៗសៅ 

- សធវើការសរមបសរមួល និងសោោះរោយបញ្ហា ផ្ដលសកើត្ានសឡើងសៅរគបក់ារយិល័យទី្ោប ក ់
ការកណ្តថ ល ោខាសខត្ថ-ខណឍ  សៅតាមនធីរសពទ្យនដគូ ប.ស.ស  

២.៤. ការងារសវនក្មមនផទក្នងុ 

កបុងនយ័សលើកកមពស់របសិទ្និភាពរបស់រគឹោះោទ ន សវនកមមនផធកបុងានទ្ទ្ួលអនុវត្ថចសងាក មសកមមភាព
ទី្០៥ “ការអភវិឌណនស៍វនកមមនផធកបុង” ានសកមមភាពចាំននួ ០៣គឺ៖ 

- សកមមភាពទី្១ ៖ ពរងឹង និងពរងីកអភាិលកិចចសវនោឌ ននផធកបុង 

- សកមមភាពទី្២ ៖ រគបរ់គងធនធានមនុសេរបស់សវនកមមនផធកបុង 

- សកមមភាពទី្៣ ៖ ពរងឹងការអនុវត្ថមុខងារសវនកមមនផធកបុង។ 
 

២.៥. គណៈក្មមការពដាុះរស្ថយវិវាទ ឬ បណតឹ ង នន ប.ស.ស 

គណៈកមមការសោោះរោយវវិាទ្ ឬ បណថឹ ង នន ប.ស.ស រតូ្វានបសងកើត្សឡើងសដើមផសីោោះរោយវវិាទ្ 
ឬ បណថឹ ងផ្ដលទកទ់្ងសៅនឹងការអនុវត្ថបទ្បផញ្ដ ត្ថិ និងបទ្បញ្ហជ ខាងវស័ិយសនថិសុខសងគម រវាងសាជិក 
ប.ស.ស និសយជក និង ប.ស.ស ផ្ដលគណៈកមមការសនោះានការចូលរមួរតី្ភាគីរមួានត្ាំណ្តង ប.ស.ស ត្ាំណ្តង
និសយជក និងកមមករនិសយជិត្។  
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៣. ការងាររបជុាំផសពវផាយអប់រ ាំ និងបងាា រ 

ការងារផេពវផោយជាការងារមយួដស៏ាំខាន ់ ផ្ដល ប.ស.ស ានយកចិត្ថទុ្កោកខ់ពស់សោយកបុងសនាោះ 
ានសរៀបចាំនូវផ្ផនការផេពវផោយោធារណៈជាសរចើន សដើមផផីេពវផោយពីលទ្នផលសសរមចាន, ការងារបងាក រ
សរគោះថ្នប កក់ារងារ, ការអនុវត្ថសគលនសយាយននការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម កដូ៏ចជាការពរងឹងការអនុវត្ថ
បផ្នទមជាមយួផ្ផបកពាកព់ន័នរមួាននិសយជក, ត្ាំណ្តងកមមករនិសយជិត្, អងគការសហជីព, អងគភាពផថល់សសវាសុខា-

ភាិល, អងគការសរៅរោឌ ភាិល និងជាមយួរកសួង ោទ បន័ពាកព់ន័នមយួចាំននួសទ្ៀត្ សដើមផឱី្យទ្ទ្ួលានពត័្ា៌ន
ែមីៗពីការអនុវត្ថសគលនសយាយសនថិសុខសងគម និងឱ្យានការចូលរមួផេពវផោយ និងទ្បោ់ក ត្ហ់ានិភយ័ការ-
ងារទាំងអស់គប ។ ជាការគរួឱ្យកត្ស់ាំគល់សៅឆ្ប ាំ២០១៧ ការងារផេពវផោយមយួចាំននួរតូ្វានអនុវត្ថដូចខាង
សរកាម៖ 

- របជុាំផេពវផោយលទ្នផលការងារសសរមចាន របស់រកុមការងារ ទ្.ស.ប.ក និងរកុមការងារ 
ស.ផ.ក 

- របជុាំផេពវផោយសថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម និងសសវាននការផថល់តាវ-
កាលិកហានិភយ័ការងារ 

- របជុាំផេពវផោយសថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 

- របជុាំផេពវផោយសថីពីលកខខណឍ អនាមយ័, សុវត្ទិភាពការងារ, លកខខណឍ ការងារ, អត្ទរបសយជន៍
របបសនថិសុខសងគម, វធិានការទ្បោ់ក ត្ក់រណីសនលប ់និងមសធាាយដឹកជញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្ 

- របជុាំផេពវផោយសថីពី ការផេពវផោយអាំពីសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍ផលូវសគកសលើមសធាាយដឹកជញ្ជូ នដល់ 
អបកសបើកបរដឹកកមមករ និងកមមករនិសយជិត្, វគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងរបឡងយកបណត សបើកបរ      

- របជុាំផេពវផោយវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរគូបសងាគ លអាំពីចាបស់ថីពីចរាចរណ៍ផលូវសគក, រគូបសងាគ លភាប កង់ារ 
សសស្រងាគ ោះបឋម 

- ផេពវផោយសព័ត្រូបភាពតាមោទ នីយទូ្រទ្សេន ៍និងសព័ត្សាំសលងតាមវទិ្យុ 
- រពឹត្ថិបរត្, របតិ្ទិ្ន, ខិត្ថបណ័ត , សសៀវសៅផេពវផោយ និងឯកោរចុោះបញ្ជ ិកា រតូ្វានផ្ចកជូន

ដល់អបកចូលរមួកបុងកមមវធីិនីមយួៗ។ 

សរៅពីការងារផេពវផោយខាងសលើ ប.ស.ស កា៏នសគហទ្ាំពរ័ (www.nssf.gov.kh) ផ្ដលផធុកនូវរាល់
ពត័្ា៌ន និងឯកោរគតិ្យុត្ថសាំខាន់ៗ ទកទ់្ងនឹងការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយ 
ផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ រពមទាំងានបណ្តថ ញទ្ាំនាកទ់្ាំនងសងគម (Page Facebook 

www.facebook.com/nssfpage), របពន័នទូ្រស័ពធ និងទ្ាំនាកទ់្ាំនងបនាធ ន ់Hot Line ១២៨៦ ផ្ដលានផេពវផោយ
នូវពត័្ា៌នទនស់ហតុ្ការណ៍នានា ទកទ់្ងនឹងការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម និងអាចផថល់
ពត័្ា៌នតធ ល់ជាមយួនឹងសាជិកភាល មៗ។ មយួវញិសទ្ៀត្ ប.ស.ស កា៏នសធវើការផេពវផោយតាមរបពន័នផេពវផោយ
សផេងសទ្ៀត្ជាសរចើនផងផ្ដរ និងានចាត្ប់ញ្ជូ នមស្រនថីឱ្យចុោះសធវើការផេពវផោយ ពនយល់ផ្ណនាាំដល់បណ្តថ សហរគស 
រគឹោះោទ ន តធ ល់ជាពិសសស ការអនុវត្ថសគលនសយាយផ្ផបកហានិភយ័ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ពីនីតិ្វធីិ និង 
ផ្បបបទ្ននការចុោះបញ្ជ ិកា, ការបងភ់ាគទន និងទមទរ/ផថល់តាវកាលិក (អត្ទរបសយជន)៍ ផ្ដលកមមករនិសយជិត្ 
រតូ្វទ្ទ្ួលាន។ 

http://www.nssf.gov.kh/
http://www.facebook.com/nssfpage
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៣.១. ការពរងឹងការផសពវផាយពាលនពោបាយរបបសនតិសខុសងគម 

ការពរងឹងការផេពវផោយសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម ានសធវើការផេពវផោយសថីពីសគល-

នសយាយននការពរងឹងសសវាននការផថល់តាវកាលិកហានិភយ័ការងារជូនកមមករនិសយជិត្ មកដល់ដាំណ្តចឆ់្ប ាំ
២០១៧ សនោះ ានសធវើការរបជុាំផេពវផោយជូនដល់ត្ាំណ្តងសហរគស រគឹោះោទ ន ជនរងសរគោះផ្ដលជាសាជិក 
ប.ស.ស ត្ាំណ្តងអងគភាព មនធីរ អាជាញ ធរានសមត្ទកិចច មូលោឌ នផថល់សសវាសុខាភាិល (ចុោះកិចចរពមសរពៀងជា
មយួ ប.ស.ស) រពមទាំងជនរងសរគោះទាំងអស់ ផ្ដលកាំពុងទ្ទ្ួលានតាវកាលិកហានិភយ័ការងារពី ប.ស.ស  

មកចូលរមួរបជុាំ។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

៣.២. រក្ុមការងារ ប.ស.ស សហការជាមួយរក្ុមការងារផសពវផាយពរងឹងពាល
នពោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ការងារ 

 
 

៣.៣. ការងាររបជុាំផសពវផាយបងាា រហានិភយ័ការងារ 

៣.៣.១. រក្ុមការងារ ទ.ស.ប.ក្ 

រកុមការងារទ្បោ់ក ត្ក់រណីសនលប ់ និងបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ (ទ្.ស.ប.ក) ានត្នួាទី្សិកោ
រោវរជាវ រកមូលសហតុ្ករណីសនលបរ់បស់កមមករនិសយជិត្ចាត្វ់ធិានការសសស្រងាគ ោះបនាធ ន ់ និងសរមបសរមួលជា
មយួមនធីរសពទ្យ ជាមយួអាជាញ ធរពាកព់ន័ន សដើមផឱី្យជនរងសរគោះទ្ទ្លួានការសសស្រងាគ ោះបនាធ ន ់និងចូលរមួសរៀបចាំការ
ផេពវផោយពីកមមវធីិបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ។ រកុមការងារ ទ្.ស.ប.ក ាននិងកាំពុងសរៀបចាំកិចចរបជុាំផេពវផោយ

ខលើក និខយាជក/សហជីព/ជនរងខរាុះ/អាជាា ធ្រ រាជធានី-ខេត្ត សរុប រសី
ឆ្ន ាំ2017              250                                           28,258                 13          33,276          27,118 

ឆ្ន ាំ2016                35                                            5,704                   5            5,704            2,408 

បម្រមបរមួល (± %) 614.29% 395.41% 160.00% 483.38% 1026.16%

តារាងទី ១៦.១ ផេពវផាយ ម្ផនក ម្ថ្ទ្វាំសុេភាព

បរយិាយ
ស្ថា នភាពផេពវផាយ អនកចូលរមួរបជុាំផេពវផាយ

ខរាងចរក ខលើក សរុប រសី
 ឆ្ន ាំ2017                                    727                                    727                             142,187                             123,072 

 ឆ្ន ាំ2016                                      91                                      91                                 8,728                                 7,371 

បម្រមបរមួល (± %) 698.90% 698.90% 1529.09% 1569.68%

តារាងទី ១៧៖ រកុមការងារ ប .ស.ស សហការជាមួយរកុមការងារផេពវផាយ ពរងឹងខាល នខយាបាយ អភវិឌ្ឍនវស័ិយការងារ

បរយិាយ
សហរាសបានទទួលការផេពវផាយអបរ់ ាំ កមមករនិខយាជិត្ចូលរមួរបជុាំផេពវផាយ

រប ភព៖ ខប ទាជាតិ្ របបសនតិ សុេសងគម 

ខលើក និខយាជក/សហជីព/ជនរងខរាុះ/អាជាា ធ្រ រាជធានី-ខេត្ត សរុប រសី
ឆ្ន ាំ2017              428                                           48,683                 25          57,329          45,807 

ឆ្ន ាំ2016                74                                           12,868                 25          12,868            5,274 

ឆ្ន ាំ2015                46                                            4,841                 19            6,188            2,475 

ឆ្ន ាំ2014                23                                            2,907                   8            1,682               673 

សរុប 2014-2017              571                                           69,299                 25          78,067          54,229 

បរយិាយ
ស្ថា នភាពផេពវផាយ អនកចូលរមួរបជុាំផេពវផាយ

តារាងទី ១៦ ការងារផេពវផាយ ខាល នខយាបាយ ន្រនការអនុវត្តរបបសនតិសុេសងគម
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អបរ់ ាំដូចសភលៀងរលឹម សដើមផឱី្យនិសយជក ត្ាំណ្តងសហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្ ទ្ទ្លួានការអបរ់ ាំ
សថីពីលកខខណឍ ការងារ, លកខខណឍ អនាមយ័ និងសុវត្ទិភាពការងារ, ការទ្បោ់ក ត្ក់រណីកមមករ និសយជិត្សនលប់
បងាក រសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍សោយមសធាាយសធវើដាំសណើ រកមមករនិសយជិត្ និងអត្ទរបសយជនរ៍បបសនថិសុខសងគម កបុង 
នយ័ទ្បោ់ក ត្ ់និងបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ ពិសសសករណីកមមករនិសយជិត្សនលបឱ់្យសទិត្សៅករមតិ្ទបបាំផុត្។  

កបុងាតុ្ភាពករណីកមមករនិសយជិត្សនលប ់ រកុមការងារ ទ្.ស.ប.ក កា៏នចុោះជួយ សរមបសរមួល 
ចាត្វ់ធិានការផ្កលាំអ និងជួយ សសស្រងាគ ោះ។ 

ោទ នភាពាតុ្ភាពករណីសនលប ់និងការផេពវផោយអបរ់ ាំកមមករនិសយជិត្ឆ្ប ាំ២០0៨ និងឆ្ប ាំ២០១៧ 

- ោទ នភាពាតុ្ភាពករណីសនលប ់

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- ការផេពវផោយអបរ់ ាំ 
 

 

 

ខរាងចរក ខលើក សរុប រសី
ឆ្ន ាំ2017                      88                      88                  7,296                  5,129 

ឆ្ន ាំ2016                      77                      77                13,042                11,738 

ឆ្ន ាំ2015                      90                      90                13,450                12,105 

ឆ្ន ាំ2014                      27                      19                  3,100                  2,790 

ឆ្ន ាំ2013                      71                      32                10,917                  9,825 

ឆ្ន ាំ2012                      15                     105                28,000                25,200 

សរុប  2012-2017                     368                     411                75,805                66,787 

តារាងទី ១៨ ការរបជុាំផេពវផាយ អប់រ ាំទប់ស្ថេ ត្់ករ ីកមមករសនលប់

បរយិាយ សហរាស កមមករនិខយាជិត្

រកាហវិកទី្៨. ចាំនួនសរាងចរក និងកមមករនិសយជិត្សនលប់ 

មូលសហតុ្សនលបប់ណ្តថ លមកពី៖ 

- ោយភាយថ្នប ាំគីមផី្ដលរបជាជនាញ់ោកផ់្រស 

- ផលិត្ទ្ឹកផ្ដលសរបើរាស់ានធូលីដី 
- បរោិទ នសៅជុាំវញិអគរផលិត្កមមមនិសាអ ត្

រត្ឹមរត្ូវ 
- បរយិការណ៍កសៅថ កបុងអាគរផលិត្កមមសៅថ  និង

ហប ់

- តានត្ឹងអារមមណ៍ និង 

- សលនស់ោល  ភយ័ត្ៗគប  
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៣.៣.២.រក្ុមការងារសវុតថិភាពចរាចរណ៍ផលវូពាក្សរាប់ា ាំពារក្មមក្រនពិោជិត 

បចចុបផនបសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ ជាបនធុកដធ៏ាំដល់រាជរោឌ ភាិល សោយោរជនរងសរគោះានាត្់
បងជី់វតិ្ របសួ ពិការ ខូចខាត្រទ្ពយសមផត្ថិរដឌ និងឯកជនយ៉ា ងសរចើន ជាពិសសសកមមករ-កមមការនីិ ផ្ដលទ្ទ្លួ
រងសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍សពលកាំពុងសធវើដាំសណើ រសៅ និងរត្ឡបម់កពីបាំសពញការងារសោយមសធាាយនានា។ សដើមផី
ចូលរមួចាំផ្ណកកបុងការកាត្ប់នទយ កដូ៏ចជាទ្បោ់ក ត្ក់រណីសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ សនោះ សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 
តាមរយៈរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ានបសងកើត្រកុមការងារសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍ផលូវសគកសរាប់
គាំពារកមមករនិសយជិត្សៅកាត្ថ់្ន (ស.ផ.ក) សោយសសចកថីសសរមចសលខ០០២/១៣ ក.ប/ស.ស.រ ចុោះនែងទី្
២៥ ផ្ខមករា ឆ្ប ាំ២០១៣ ផ្ដលានសាសភាពមកពីរកសួងពាកព់ន័ន, ត្ាំណ្តងភាគីនិសយជក, កមមករនិសយជិត្ 

និងអងគការជនពិការអនថរជាតិ្(HI)។ រកុមការងារសនោះានភារកិចចកោងផ្ផនការសកមមភាព, សិកោរោវរជាវ
របមូលទិ្នបន័យវភិាគ, រសង់សទិ តិ្មសធាាយដឹកជញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្, ផេពវផោយអប់រ ាំផ្ណនាាំពីចាប ់ និង
សុវត្ទិភាពចរាចរណ៍ និងសហការជាមយួអាជាញ ធរ ផ្ដនដី សមត្ទកិចចពាកព់ន័នកបុងការចាត្វ់ធិានការបងាក រ និងទ្ប់
ោក ត្ក់រណីសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ រពមទាំងអនុវត្ថភារកិចចសផេងសទ្ៀត្ តាមការរបគល់ជូនរបស់រដឌមស្រនថីរកសួងការងារ 
និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ។ 
 

សរាបឆ់្ប ាំ២០១៧ សនោះ រកុមការងារានសរៀបចាំផ្ផនការការងារ និងសាភ រឧបសទ្ធសសរាប់
ផេពវផោយអបរ់ ាំដល់អបកសបើកបរដឹកកមមករនិសយជិត្ កមមករ/កមមការនីិ សថីពីចាបច់រាចរណ៍ផលូវសគក, បសចចកសទ្ស 
រតួ្ត្ពិនិត្យយនយនថ, វជិាជ សសស្រងាគ ោះបឋម, ពាកម់កួសុវត្ទិភាព និងវធីិការពារសរគោះថ្នប កស់ផេងៗជាពិសសសចាំណុច
ផ្ដលបណ្តថ លឱ្យានសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ជាញឹកញាប ់ និងការងារមយួចាំននួសទ្ៀត្ ានគរួឱ្យកត្ស់ាំគល់ ដូច
បងាា ញលទ្នផលខាងសរកាម៖ 

 

- ការងារផេពវផោយដល់កមមករនិសយជិត្ 

 
 

ស្ថល ប់ ធ្ងន់ រស្ថល សរុប រសី ម ូតូ្ រថ្យនត ខផេងៗ
បងេខឡើងខដ្ឋយ

យានយនតដឹកកមមករ
បងេខឡើងខដ្ឋយ
យានយនតដន្រទ

ខរាងចរក
ធ្នាារ/មី

រកូហ ិរ-
ខផេងៗ

 ឆ្ន ាំ2017         1,771         36       320    1,970    2,326    2,326 87.62% 3.96% 8.42% 45.10% 54.52% 50.52% 18.71% 30.77%

 ឆ្ន ាំ2016         7,592       118    1,293    7,898    9,309    5,839 73.00% 15.00% 13.00% 39.00% 61.00% 66.00% 7.00% 27.00%

បម្រមបរមួល (± %) -76.67% -69.49% -75.25% -75.06% -75.01% -60.16% 20.03% -73.60% -35.23% 15.64% -10.62% -23.45% 167.29% 13.96%

រប ភព៖ រកុ មការ ងារ សុវត្ាិភាពចរាច រ ៍ផលូ វ ខាក សរមាប់ ាាំពារកមមករនិខយាជិត្ (ស.ផ .ក )  ឆ្ន ាំ2017

តារាងទី ១៩៖ ស្ថា នភាពខរាុះ ថ្នន ក់ចរាចរ ៍របស់កមមករនិខយាជិត្

ខរាុះថ្នន កច់រាចរ ៍  របស់
កមមករ

ករ ី
ស្ថា នភាពជនរងខរាុះ(នាក)់ យានយនតទូខៅ(%) យានតយនតបងេខហតុ្(%) តាមវស័ិយ(%)

ខរាងចរក ខលើក កមមករនិខយាជិត្ អនកខបើកបរ សរុបរមួ រសី

ឆ្ន ាំ2017                 671                 682                   60,677             30,241           90,918           55,093 

ឆ្ន ាំ2016                 154                 137                   24,922               1,488           26,410           15,794 

ឆ្ន ាំ2015                 307                 103                   17,776               3,591           21,367           12,820 

ឆ្ន ាំ2014                 123                   22                     2,675               1,600             4,275             2,565 

ឆ្ន ាំ2013                 172                   24                     2,880               1,867             4,747             2,848 

សរុប               1,427                 968                  108,930             38,787         147,717           89,120 

តារាងទី ២០ ផេពវផាយ ចាប់ សតី ពីចរាចរ ៍ផលូ វខាក និងវធិានការទប់ស្ថេ ត្ខ់រាុះថ្នន កច់រាចរ ៍

បរយិាយ
សហរាស កមមករនិខយាជិត្

របភព៖ រកុមការងារសុវត្ាិភាពចរាចរ ៍ផលូ វខាកសរមាប់ាាំពារកមមករនិខយាជិត្ (ស.ផ.ក) ឆ្ន ាំ2013-ឆ្ន ាំ2017
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III. បញ្ញា របឈមក្នងុការអភិវឌ្ឍរបបសនតសិខុសងគម 

ក្.បញ្ញា របឈមការអនុវតតរបបសនតិសខុសងគមសរាប់ជនទាំងឡាយដដលសថតិពៅ
ពរកាមបទបបញ្ញតតិននចាប់សតពីីការងារ 

១. បញ្ញា របឈមពលើការពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវតតដផនក្ហានភិ័យការងារ 
 

រហូត្មកដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ សនោះ សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម សៅជបួបញ្ហា របឈមមយួចាំននួ
ដូចត្សៅ៖ 

១.១. និពោជក្សហរាស រគឹុះស្ថថ ន មួយចាំនួនតូច៖ 

- មនិទនោ់គ ល់ពី ប.ស.ស ចាស់ពាកព់ន័ននឹងនីតិ្វធីិចុោះបញ្ជ ិកា បងភ់ាគទន និងផថល់ទិ្នបនយ័ 

កមមករនិសយជិត្មនិចាស់តាមផ្ខនីមយួៗ 

- ពិាកជបួាច ស់សហរគស (សភាជនីយោឌ ន, កលឹមកាំោនថ, ខារា៉ា អូសខ,...) 
- ពនាសពលកបុងការចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្ 

- បិទ្ទវ រ តអ កសកមមភាព បថូរអាសយោឌ ន បថូររដឌាលែមី បថូរាច ស់ បថូរយសីហាែមី សោយមនិាន
ជូនដាំណឹងមក ប.ស.ស 

- របសភទ្សិបផកមមមនិសរៀបរយ គម នឯកោរគតិ្យុត្ថរតឹ្មរតូ្វ 
- ផថល់រាយការណ៍ហានិភយ័ការងារមនិរតឹ្មរតូ្វ យឺត្យ៉ា វ រកោទុ្កឯកោរទមទរតាវកា- 

លិកយូរ ឬចាាំសរុបរមួសទ្ើបសផញើមក ប.ស.ស 

- មនិទនប់ងភ់ាគទនហានិភយ័ការងារ 
១.២. ក្មមក្រនិពោជតិមួយចាំនួនតូច៖ 

- មនិទនយ់ល់ចាស់ពី ប.ស.ស មនិានឯកោរបញ្ហជ កពី់អត្ថសញ្ហដ ណចាស់ និង
ទមទរតាវកាលិកមនិផ្មនសរគោះថ្នប កក់ារងារ 

- មនិានចុោះសាំបុរត្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

- សៅទ្ទ្លួការពាាលសៅមនធីរសពទ្យ ផ្ដលមនិានចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស និង
សរបើរាស់សសវាមនិចាំសគលសៅ 

១.៣.ពសវាមូលដាឋ នសខុាភិបាលមួយចាំនួន៖ 

គុណភាពននការផថល់សសវាពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថ របស់មនធីរសពទ្យមូលោឌ នមយួចាំននួសៅ 
ានករមតិ្។ 

២. បញ្ញា របឈមពលើការពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវតតដផនក្ដថទ ាំសខុភាព 

ការអនុវត្ថផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ជបួបញ្ហា របឈមមយួចាំននួដូចត្សៅ៖ 
២.១. និពោជក្សហរាស រគឹុះស្ថថ នមួយចាំនួនតូច៖ 

- ការកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្សឡើងវញិ 

 ពនាសពលកបុងការចុោះ 
 ខាល ចប៉ាោះពាល់សងាវ កផ់លិត្កមម សោយបញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្មកតិ្ច 
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- មនិានរាយការណ៍ពីចាំនួនបុគគលិកចូលែមី និងោឈបពី់ការងារ និងមយួចាំននួសទ្ៀត្ាន
រាយការណ៍ផ្ដរ ផ្ត្មនិចាស់ោស់ 

- មនិទនប់ងភ់ាគទនផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពាន។ 

២.២.ក្មមក្រនិពោជតិមួយចាំនួនតូច៖ 

- ការកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្សឡើងវញិ 

 ខចីឯកោរសគសរបើ មនិហា នរាបខ់ាល ចសគបញ្ឈបពី់ការងារ 
 មនិទនយ់ល់ចាស់ពីអត្ទរបសយជនផ៍្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 

 ខាល ចាត្ប់ងអ់តី្ត្ភាពការងារសពលបថូរស ម្ ោះរតឹ្មរតូ្វវញិ 

- ពាយមោកា់ាំងមនិរពមបងាា ញកាត្សោយយល់ថ្ន រគូសពទ្យផថល់សសវាលអទល់ផ្ត្បងរ់ាក ់
ភាល មៗ។ 

២.៣.ពសវាមូលដាឋ នសខុាភិបាលមួយចាំនួនតូច៖ 

រគូសពទ្យមយួចាំនួនតូ្ចមនិទនយ់ល់ចាស់អាំពីលាំហូរ ននការផថល់សសវាជូនសាជិកសោយ
រលូន (បញ្ជូ នអបកជាំងឺពីមយួសៅមយួ) និងផថល់ឱ្សែោរវន័ថដល់សាជិកមនិរគបរ់គន។់ 

 

៣. បញ្ញា របឈមពលើការជាំរញុការពរៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យដាំពណើ រការដផនក្របាក្់ពស្ថធន 

៣.១. កងវោះធនធានមនុសេ 
៣.២. ខវោះជាំនាញការសរាបក់ារគណនាគណិត្វទិ្ាសលើការបងភ់ាគទន និងការផថល់តាវកាលិក 

៣.៣. ខវោះទិ្នបនយ័ផ្ដលជាមូលោឌ នសរាបក់ារសិកោ និងវភិាគ 

៣.៤. មនិទនស់រៀបចាំសិកោសមទិ្និលទ្នភាពននការអនុវត្ថ 
ខ. ការអនុវតតរបបសនតិសខុសងគមសរាបម់្នតីស្ថធារណៈ អតតីម្នតីរាជការ និងអតតី 

យទុធជន 

១.ការចុោះបញ្ជ ីមស្រនថីោធារណៈមនិទនស់ឆលើយត្បសៅនិងមស្រនថីរាជការសរុប 

២.មស្រនថីោធារណៈមនិទនយ់ល់ចាស់ពីអត្ទរបសយជនផ៍្ដលខលួនរតូ្វទ្ទ្ួលាន 

៣.ការផេពវផោយសៅមនិទនទូ់្លាំទូ្ោយ 

គ. ការអនុវតតការដថទាំសខុភាពតាមរបព័នធមូលនិធិសមធម៌សខុាភិបាល សរាម់ក្មមក្រ
នពិោជិតពរៅរបព័នធ និងការផតលរ់បាក្់បបតថមភបដនថមសរាប់ក្មមក្រនិពោជិតជា្សត ី
ពៅពពលសរាលក្នូ 

១. ពិាកកបុងការអសញ្ជ ើញនិសយជកមកចុោះបញ្ជ ី សហរគស និងកមមករនិសយជិត្ 

២. និសយជកមនិទនយ់ល់ចាស់ពីអត្ទរបសយជនផ៍្ដលកមមករនិសយជិត្នឹងទ្ទ្លួាន 

៣. ការជូនដាំណឹងមក ប.ស.ស ានការយតឺ្យ៉ា វ  
៤. កមមករនិសយជិត្ជាស្រសថីមនិានអត្ថសញ្ហដ ណបណ័ត  ឬអត្ថសញ្ហដ ណបណ័ត មនិចាស់ោស់ 

៥. កមមករនិសយជិត្មនិទនយ់ល់ចាស់ពីការសរបើរាស់របពន័នធនាគរ 
៦. ទូ្រស័ពធមនិផ្មនជារបសភទ្ោម ត្ហវូន  
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ឃ. ការងារាាំរទការអនុវតត 
១. បញ្ហា ធនធានមនុសេសៅានករមតិ្ 

២. ការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគមមនិទនទូ់្លាំទូ្ោយ 

៣. ពិាករកជាំនាញសវជជបណឍិ ត្ 

៤. បញ្ហា សនលបស់ៅផ្ត្បនថសកើនសឡើង 

៥. សរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍បងកសឡើងសោយអបកសបើកបរដឹកកមមករានការសកើនសឡើង 

៦. និសយជក និងកមមករនិសយជិត្មយួចាំននួមនិទនោ់គ ល់ ប.ស.ស 

IV. ការពដាុះរស្ថយ នងិទិសពៅអនុវតតបនត 
 សដើមផធីានាដល់ការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយ ផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទ្បផញ្ដ ត្ថិ 
ននចាបស់ថីពីការងារឲ្យានរបសិទ្នភាព ទនស់ពលសវោ និងសដើមផសីោោះរោយនូវបញ្ហា របឈមនានា សបឡាជាតិ្
របបសនថិសុខសងគម ានទិ្សសៅសាំខាន់ៗ មយួចាំននួសរាបអ់នុវត្ថបនថ ដូចខាងសរកាម៖ 

ក្.ការអនុវតតរបបសនតិសខុសងគមសរាបជ់នទ ាំងឡាយដដលសថតិពៅពរកាមបទ
បបញ្ញតតិននចាប់សតពីកីារងារ 

១. ការពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវតតដផនក្ហានិភ័យការងារ 

១.១. និពោជក្សហរាស រគឹុះស្ថថ ន រតូវសហការ៖ 

- បនថផេពវផោយពនយល់ផ្ណនាាំពីយនថការអនុវត្ថជាធរាន 

- បនថពាយមសរមបសរមួលណ្តត្ជ់ួបសៅសពលរសសៀល និងពនយល់ឱ្យអស់លទ្នភាពមុននឹង
ចាត្វ់ធិានការ 

- ចុោះសរមបសរមួល និងពនយល់តធ ល់ សដើមផកីាំណត្ពី់ោទ នភាពសហរគសដាំសណើ រការ ឬមនិ
ដាំសណើ រការ 

- ពាយមទ្ាំនាកទ់្ាំនងតធ ល់ សដើមផជីួយ បសរងៀនឱ្យសចោះសរៀបចាំឯកោរបងភ់ាគទន និងឯកោរ 
ទមទរតាវកាលិក 

- ចុោះសៅទរតធ ល់តាមរយៈការោកលិ់ខិត្កាំហិត្។ 

១.២.ក្មមក្រនិពោជតិរតូវ៖ 

- ចុោះសរមបសរមួល និងពនយល់តធ ល់ពីសគលការណ៍ជាធរាន 

- ជាំរុញឱ្យចុោះសាំបុរត្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

- ផ្ណនាាំឱ្យសៅយកសសវាជាមយួមូលោឌ នសុខាភាិល ផ្ដលចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស 
វញិ។ 

១.៣. ពសវាមូលដាឋ នសខុាភិបាល 

- សរមបសរមួលជាមយួនឹងមូលោឌ នសុខាភាិល ផ្ដលានចុោះកិចចរពមសរពៀងសោយផថល់ 
សសវាានកានផ់្ត្លអរបសសើរ និងរបជុាំសោោះរោយបញ្ហា របឈមនានា 

- បនថចុោះកិចចរពមសរពៀង និងោកភ់ាប កង់ារ ប.ស.ស សៅតាមមូលោឌ នសុខាភាិលសនាោះ។ 
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២. ការពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវតតដផនក្ដថទាំសខុភាព 

២.១. និពោជក្សហរាស រគឹុះស្ថថ ន រតូវសហការ៖ 

- ចុោះពនយល់ពីនីតិ្វធីិននការកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណ សាជិក និងការផថល់សសវា 

- ផ្ណនាាំរាបពី់រសបៀបសរៀបចាំរាយការណ៍ចាំននួបុគគលិកឱ្យានរតឹ្មរតូ្វ។ 

២.២.ក្មមក្រនិពោជតិរតូវ៖ 

- ចុោះពនយល់ពីនីតិ្វធីិននការកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណសាជិកជាែមី (ផេពវផោយសសចកថីជូនដាំណឹង 
សលខ ១២៧ ក.ប/ស.ជ.ណ សថីពីការចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិសយជិត្កបុង ប.ស.ស) 

- ចុោះពនយល់ និងផេពវផោយពីតាវកាលិកផ្ែទាំសុខភាព និងសរមបសរមួលសាជិកឱ្យសរបើ
រាស់សសវាតាមរយៈភាប កង់ារ ប.ស.ស សៅតាមមនធីរសពទ្យ។ 

២.៣. ពសវាមូលដាឋ នសខុាភិបាល 

- របជុាំពិភាកោ សដើមផផី្សវងរកដាំសណ្តោះរោយកបុងការផថល់ឱ្សែ និងសសវាឱ្យរលូន 

- សរមបសរមួល និងសសបើសុាំរគូសពទ្យមនិឱ្យផេពវផោយលកផ់លិត្ផលដល់សាជិក 

- បនថចុោះកាំណត្ក់រមតិ្ផថល់សសវា និងកិចចរពមសរពៀងទូ្ទាំង២៥រាជធានី-សខត្ថ 
- ចុោះពនយល់ពីវធីិោស្រសថទូ្ទត្ន់ែលសសវា 

- ចុោះពនយល់ពីនីតិ្វធីិននការកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណសាជិកសៅ តាមមូលោឌ នសុខាភាិលតាម 
រយៈរបពន័ន SMS and H-SPIS ។ 

៣. ការជាំរញុការពរៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យដាំពណើ រការដផនក្របាក្់ពស្ថធន 

៣.១. សរជើសសរ ើសបុគគលិក និងបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ 
៣.២. សសបើសុាំសហការជាមយួនឹងនដគូអភវិឌណកបុងការសរៀបចាំយនថការអនុវត្ថ និងបណថុ ោះបណ្តថ លធនធាន 

មនុសេ 
៣.៣. សសបើសុាំពីនដគូអភវិឌណឱ្យានអបកជាំនាញការគណិត្វទិ្ាកបុងការរោវរជាវ និងរបមូលទិ្នបនយ័ 

សរាប ់សធវើការវភិាគសលើការបងភ់ាគទន និងសសវារតូ្វផថល់ 

៣.៤. សរៀបចាំសិកោសមទិ្និលទ្នភាពោកឱ់្យអនុវត្ថ, សសបើសុាំសគលការណ៍ោកឱ់្យអនុវត្ថ និងសរៀបចាំលិខិត្ 
បទ្ោឌ នគតិ្យុត្ថ។ 

ខ. ការអនុវតតរបបសនតិសខុសងគមសរាបម់្នតីស្ថធារណៈ អតីតម្នតីរាជការ និងអតីត
យទុធជន 

១. ជរមុញការចុោះបញ្ជ ីមស្រនថីោធារណៈសោយសហការជាមយួរកសួង ោទ បន អងគភាព ោម ី

២. រតូ្វបសងកើនការផេពវផោយរគបវ់ធីិោស្រសថតាមរយៈ 
- ការរបជុាំផេពវផោយសោយតធ ល់ 

- ផេពវផោយតាមរយៈទូ្រទ្សេន ៍វទិ្យុ ោរពត័្ា៌ន សហវសបុក សគហទ្ាំពរ័ និង 

- តាមរយៈរបពន័នផេពវផោយនានា។ 
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គ. ការអនុវតតការដថទាំសខុភាពតាមរបព័នធមូលនិធិសមធម៌សខុាភិបាល សរាម់ក្មមក្រ
នពិោជិតពរៅរបព័នធ និងការផតលរ់បាក្់បបតថមភបដនថមសរាប់ក្មមក្រនិពោជិតជា្សត ី
ពៅពពលសរាលក្នូ 

១. ជរមុញការចុោះអសញ្ជ ើញនិសយជកឱ្យមកចុោះបញ្ជ ីសដើមផឱី្យកមមករទ្ទ្ួលានអត្ទរបសយជនរ៍បបសនថិ
សុខសងគម 

២. ជរមុញឱ្យានការផេពវផោយឱ្យានទូ្លាំទូ្ោយ 

៣. ជរមុញការផេពវផោយពត័្ា៌នដល់និសយជក ឬអបកត្ាំណ្តង និងកមមករនិសយជិត្ 

៤. ពាយមពនយល់ដល់កមមករនិសយជិត្សោយតធ ល់ សៅសពលកមមករនិសយជិត្មកបាំសពញទ្រមងឯ់ក-

ោរ សសបើសុាំរាកឧ់បត្ទមភសៅទី្ោប កក់ារ ប.ស.ស  
៥. ផ្ណនាាំឱ្យកមមករនិសយជិត្យល់ពីសលខទូ្រស័ពធបនាធ ន ់១២៨៦ 

៦. ពនយល់ និងជរមុញឱ្យានអត្ថសញ្ហដ ណបណ័ត ចាស់ោស់។ 

ឃ. ការងារាាំរទការអនុវតត 
១. ករណីធនធានមនុសេសៅានករមតិ្ 

- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល 

- សសបើសុាំនដគូអភវិឌណននូ៍វវគគបណថុ ោះបណ្តថ លទាំងខាងកបុង និងសរៅរបសទ្ស 

- សរៀបចាំយុទ្នោស្រសថអភវិឌណនធ៍នធានមនុសេសរាបរ់យៈសពលផ្វង 

២. សរៀបចាំសធវើវសិោធនកមមចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាម
បទ្បផញ្ដ ត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ 

៣. សរៀបចាំលកខនថិកៈសោយផ្ឡកសរាបស់លើកទឹ្កចិត្ថបផ្នទមសលើជាំនាញសវជជបណឍិ ត្ 

៤. បសងកើនការផេពវផោយពីលកខខណឍ អនាមយ័ សុវត្ទិភាពការងារ វធិានការទ្បោ់ក ត្ក់រណីសនលប ់

៥. ករណីសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ 

- សហការជាមយួោទ បន អងគភាពពាកព់ន័នជរមុញឱ្យអបកសបើកបររតូ្វ៖ 

 តល ស់បថូររែយនថដឹកទ្ាំនិញ/រែយនថរទុ្ង ផ្ដលផ្កនឆបខុសចាប ់មកសរបើរាស់រែយនថដឹក
ជញ្ជូ នអបកដាំសណើ រផ្ដលានសៅអីរតឹ្មរតូ្វ 

 ចុោះបសរងៀនអាំពីចាបស់ថីពីចរាចរណ៍ដល់អបកសបើកបររែយនថដឹកកមមករ 
៦. បសងកើនការផេពវផោយពីសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគមដល់និសយជក និងកមមករនិសយជិត្

ឱ្យានកានផ់្ត្ទូ្លាំទូ្ោយ។ 
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 អាសយដ្ឋា ន នងិលលខទូរសព័្ទសម្រាប់ទំនាក់ទនំងជាមួយ ប.ស.ស តាមបណ្តា លខត្ា-ខណ្ឌ  

3 
ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ខលេទូរស័ពទដដ ខលេទូរស័ពទខលើតុ្ E-mail 

១ ខេត្តកណ្តត ល 

ផទះខលេ០១ ផលូវខលេ២០២, ភូមខិដើមខមៀន, 
សង្កា ត្ខ់ដើមខមៀន, ក្កុងតាខមៅ , ខេត្តកណ្តត ល 

០៨៥ ៥៦៧ ៧៦៦ 

៩៧៧ ៩៦៣ ០៧៨ 
០២៤ ៦៤០ ១៦៧៦ samphearak@nssf.gov.kh 

ភូមកិនុង, ឃុុំព្ក្ពកតាមាក,់ ក្សុកេាចក់ណ្តត ល, 
ខេត្តកណ្តត ល 

០៩៦ ៦១៥ ៦១៦៨ 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 

០៩៨ ៥៤៨ ៨០៥ 

០២៣ ៥១៩ ៨៩៩៩ nssf_reythearith@nssf.gov.kh 

២ ខេត្តកុំពងស់ពឺ 

សាខាទី១ 

ផលូវជាតិ្ខលេ៤ ភូមចុិងបខង្កោ ល ឃុុំព្បកចាន 
ក្សុកអងោសនួល ខេត្តកណ្តា ល 

សាខាទី២ 

ផលូវជាតិ្ខលេ៤ ភូមចិុំការដូង សង្កា ត្ច់ារមន 
ក្កុងចារមន ខេត្តកុំពងស់ពឺ 

០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 

០១៥ ២១០ ២១០ 

០៦០ ២១២ ២១២ 

០២៤ ៥០៨ ០៧៧៧ movratha@yahoo.com 

៣ ខេត្តសាា យខរៀង 
ផលូវជាតិ្ខលេ០១, ភូមខិោងបព្នល, សង្កា ត្ស់ាា យខរៀង, 

ក្កុងសាា យខរៀង, ខេត្តសាា យខរៀង 
០៧៧ ៦៦៣ ២១៤ ០៤៤ ៧១៥ ៨៣១ pek.samol@nssf.gov.kh 

៤ ខេត្តក្ពះសីហនុ សង្កា ត្ខ់លេ០៤, ក្កុងក្ពះសីហនុ, ខេត្តក្ពះសីហនុ 
០១៧ ៩៣៣ ៣៩៦ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 
០៣៤ ៩៣៤ ៦០៦ tong_samnieng@nssf.gov.kh 

៥ ខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 
ផទះខលេC៤៩៥, ក្កុមទី១៨, ភូមមិ៉ុងបាោុំង, 
សង្កា ត្ខ់បេរ, ក្កុងកុំពងឆ់្ន ុំង, ខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 

០១៦ ៨៨៤ ៣៤៨ 

០២៦ ៩៨៨ ៨៩១ 

០២៦ ៧៧៥ ៥៦៦ 
nssf_kcn@nssf.gov.kh 

៦ ខេត្តខសៀមោប  បុរខីសៀងណ្តុំ, ភូមខិាន រ, សង្កា ត្ក់្ជាវ, ក្កុងខសៀមោប, 
ខេត្តខសៀមោប 

០១២ ៥៣៤ ៣៤៥ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៧ 
០៦៣ ៩៦៥ ៩៣៤ 

pang_sokchea@yahoo.com 

sokchea@nssf.gov.kh 

៧ ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

ភូមគីិឡូព្មត៉្ខលេ០៤, សង្កា ត្ផ់ារកណ្តត ល, 
ក្កុងខប៉ាយព្បត៉្, ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ ០៧៧ ៦៦៣ ២១៨ 

០៨៩ ៩៨៧ ៨៨៧ 
០៥៤ ៧១១ ៤៤១ nssf_bmc@nssf.gov.kh ភូម០ិ៣, សង្កា ត្ក់្ពពន្ទល , ក្កុងសិរខីសាភណ័, ខេត្តបន្ទទ

យមានជយ័ 

៨ ខេត្តកុំពងច់ាម 

សាខាទី១ 

ផលូវខលេ៦A, ភូមបិាធាយ, ឃុុំបាធាយ, ក្សុកបាធាយ, 
ខេត្តកុំពងច់ាម 

០១២ ៥២០ ៧៦៧ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

០៤២ ៦៥២ ១៩៩៩ 

០៤២ ៩៤៣ ៣៨៨ 
say.sothon@nssf.gov.kh 

mailto:pang_sokchea@yahoo.com
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ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ខលេទូរស័ពទដដ ខលេទូរស័ពទខលើតុ្ E-mail 

សាខាទី២ 

ភូមទីិ៤, សង្កា ត្វ់ាលវង,់ ក្កុងកុំពងច់ាម, 
ខេត្តកុំពងច់ាម 

៩ ខេត្តក្កខចះ  
ផលូវជាតិ្ខលេ៧, ភូមអូិរឫសស,ី សង្កា ត្អូ់រឫសស,ី 

ក្កុងក្កខចះ, ខេត្តក្កខចះ 

០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 

០៩៧ ២៦២ ៧៥៤៧ 
០៧២ ២១០ ៤២៣ 

kratie@nssf.gov.kh 

soksay.he@nssf.gov.kh 

១០ ខេត្តដក្ពព្វង 
ផទះខលេ១០៧, ភូមខិលេ០៣, សង្កា ត្ក់ុំពងល់ាវ, 

ក្កុងដក្ពព្វង, ខេត្តដក្ពព្វង 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 

០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 
 

reythearith@yahoo.com 

rey.thearith@nssf.gov.kh 

១១ ខេត្តតាព្កវ ផលូវខលេ០៣, ភូមចិក, សង្កា ត្រ់កាកនុង, ក្កុងដូនព្កវ, 
ខេត្តតាព្កវ ០១២ ៦៣៦ ៤៣៩ ០៣២ ២១០ ៦៦៦ 

vannak-rk@nssf.gov.kh 

vannaknssf@gmail.com 

១២ ខេត្តកុំពត្ 
ភូម០ិ១ឧសភា, ឃុុំកុំពងក់ណ្តត ល, ក្សុកកុំពុងបាយ, 

ក្កុងកុំពត្, ខេត្តកុំពត្ 
០១២ ៦២៣ ៣៣២ ០៣៣ ៩៣២ ១៣៣ 

phokchetra@gmail.com 

sin.kosal@nssf.gov.kh 

១៣ ខេត្តព្កប 
ផលូវខលេ ៣៣A, ភូមអូិរក្កសា, សង្កា ត្អូ់រក្កសា, 

ក្កុងព្កប, ខេត្តព្កប 
០៩៣ ៩៣៣ ៣៨៣ N/A N/A 

១៤ ខេត្តខកាះកុង 
ផទះខលេ២៦, ក្កុម០២, ភូម០ិ៣, សង្កា ត្ដ់ងទុង, 

ក្កុងខេមរភូមនិទ, ខេត្តខកាះកុង 

០៩៧ ៩៧៣ ៩០០៦ 

០១២ ៦២៥ ៨៥៥ 
០៣៥ ៩៣៦ ៤៣៦ kongkea.nssf.kk@gmail.com 

១៥ ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 
ផទះខលេK2 117, ផលូវ ៦១៦ ភូមរិ ុំខចក៤, សង្កា ត្រ់ត្នៈ, 

ក្កុងបាត្ដ់ុំបង, ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 
០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ ០៥៣ ៩៥៣ ៣៣៦ battambang@nssf.gov.kh 

១៦ ខេត្តដបលិ៉ន ភូមវិត្ត, សង្កា ត្ដ់បលិ៉ន, ក្កុងដបលិ៉ន, ខេត្តដបលិ៉ន ០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧ ០៥៥ ៩៥៦ ៦៦៧ somit.ream@nssf.gov.kh 

១៧ ខេត្តខោធិ៍សាត្ ់
ផទះខលេ០០៧, ភូមោិ ុំ, សង្កា ត្ផ់ទះដក្ព, ក្កុងខោធិ៍សាត្,់ 

ខេត្តខោធិ៍សាត្ ់
០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ ០៥២ ៩៥១ ១២៣ nssf_ps@nssf.gov.kh 

១៨ ខេត្តកុំពងធ់ុំ ភូមទីិ០៧,សង្កា ត្ក់ុំពងធ់ុំ, ក្កុងសទឹងព្សន, ខេត្តកុំពងធ់ុំ ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ ០៦២ ២១០ ៤៦៣ ly_sokha2007@yahoo.com 

១៩ ខេត្តសទឹងព្ក្ត្ង 
ភូមថិ្ៅលាត្, សង្កា ត្ក់្សះឬសស,ី ក្កុងសទឹងព្ក្ត្ង, 

ខេត្តសទឹងព្ក្ត្ង 
០១២ ៤០៥ ៤៥១  nganrachana@gmail.com 

២០ ខេត្តរត្នគិរ ី ភូមខិទសអនលុង, សង្កា ត្បឹ់ងកព្នសង, ក្កុងបាលុង, ខេត្ត 
រត្នគិរ ី

០១១ ៤៥១ ៧៧៧ 

០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦ 
០៧៥ ៩៧៤ ១៨៤ sam_ath@nssf.gov.kh 

២១ ខេត្តមណឌ លគិរ ី ភូមចិុំបក,់ សង្កា ត្ស់ាព នមានជយ័, ក្កុងព្សនមខន្ទរមយ, 
ខេត្តមណឌ លគិរ ី

០១២ ២០៥ ៧៥៦ 

០៨៨ ៨២០ ៥៧៥៦ 
N/A kosol_vicheth@yahoo.com 

២២ ខេត្តឧត្តរមានជយ័ 
ភូមឈូិក, សង្កា ត្ស់ុំខោង, ក្កុងសុំខោង, 

ខេត្តឧត្តមានជយ័ 

០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ 

០៨៥ ៣១១ ៣០០ 
N/A simmao2013@gmail.com 

mailto:kratie@nssf.gov.kh
mailto:reythearith@yahoo.com
mailto:vannak-rk@nssf.gov.kh
mailto:phokchetra@gmail.com
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ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ខលេទូរស័ពទដដ ខលេទូរស័ពទខលើតុ្ E-mail 

២៣ ខេត្តក្ពះវហិារ ភូមកិណ្តត ល, សង្កា ត្ក់ុំពងក់្បណ្តក, ក្កុងក្ពះវហិារ, 
ខេត្តក្ពះវហិារ 

០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 

០១២ ២៥៩ ២៥៨ 
N/A 

nssf_pvh@nssf.gov.kh 

savuthnou22@gmail.com 

២៤ សាខាេណឌ ដខង្កា  ផទះខលេA04, ផលូវ៣០ព្មក៉្ត្, ភូមកិ្សាុំខដ្ឋក, សង្កា ត្ព់ង
ទឹក, េណ័ឌ ដខង្កា , ោជធានីភនុំខពញ 

០១២ ៦៩៥ ៥៥០ 

០៨៦ ២៧១ ៣៧១ 
០២៣ ៩៩៥ ៤៨៤ lpl@nssf.gov.kh 

២៥ សាខាេណឌ បញសសពី្កវ 
ផទះខលេ០៦, ផលូវខលេ៣៤២(ផលូវខៅខ្ហោនភនុំខពញ) 

ព្កងផលូវ៥៩៨, ភូម៤ិ, មណឌ ល៦, 
សង្កា ត្ក់្ចាុំងចុំខរះទី១, េណឌ ឬសសពី្កវ, ោជធានីភនុំខពញ 

០៩២ ៤៨៦ ២៥៦ 

០៨៨ ៦៩១ ១៩១១ 
០២៣ ៦៦៣ ៣០៣០ vannaknssf@nssf.gov.kh 

២៦ សាខាេណឌ មានជយ័ 
បុរខីបង៉ហួត្, ផទះខលេ៤៣, ផលូវ P-១០C, 

សង្កា ត្និ់ខោធ, េណឌ ចារសអុំខៅ, ោជធានីភនុំខពញ 
០៧៧ ៣៦៦ ៥៥៥ ០២៣ ៩០១ ៥៣០ Lay.sovan@nssf.gov.kh 

២៧ 
សាខាេណឌ  

ខោធិ៍ព្សនជយ័ 

ផទះខលេ៣១, ផលូវសខមាចជាសីុម, សង្កា ត្ព់្ក្ពកលាភ, 
េណឌ ខក្ជាយចង្កា រ, ោជធានីភនុំខពញ 

០១២ ៩៩១ ៥៥៨ 023 901 529 sovanrithsom@gmail.com 

 

mailto:nssf_pvh@nssf.gov.kh
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ឧបសម្ពន័្ធទី៧
ឧបសម្ពន័្ធទី៧
ឧបសម្ពន័្ធទី៧

ឧបសម្ពន័្ធទី១២
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ស.ហ កមមករ ស្សី
1 ភនពំពញ 4,435                  627,637              389,029              

2 ពេត្តកណ្តត ល 431                     144,257              111,280              

3 ពេត្តកំពងស់ពឺ 173                     85,662                71,866                

4 ពេត្តបន្ទា យមានជយ័ 316                     17,848                10,313                

5 ពេត្តពសៀមរាប 727                     29,161                13,885                

6 ពេត្តស្ពះសីហនុ 280                     35,873                22,188                

7 ពេត្តស្វា យពរៀង 160                     55,658                37,498                

8 ពេត្តកំពងឆ់្ន ងំ 91                       38,028                32,640                

9 ពេត្តកំពងច់ាម 163                     30,483                24,695                

10 ពេត្តស្កពចះ 146                     6,977                  2,608                  

11 ពេត្តតាកកវ 137                     38,966                32,624                

12 ពេត្តព្ស្ពកវង 47                       4,916                  4,002                  

13 ពេត្តកំពត្ 73                       6,958                  3,129                  

14 ពេត្តកកប 40                       493                     182                     

15 ពេត្តព ះកុង 44                       10,467                7,141                  

16 ពេត្តបាត្ដំ់បង 410                     8,487                  3,835                  

17 ពេត្តព្បលិ៉ន 63                       2,990                  1,707                  

18 ពេត្តពោធិ៍ស្វត្់ 160                     10,122                7,803                  

19 ពេត្តកំពងធំ់ 148                     6,189                  2,433                  

20 ពេត្តសាឹងកស្ត្ង 79                       1,112                  418                     

21 ពេត្តរត្នៈគិរ ី 109                     3,723                  1,296                  

22 ពេត្តមណ្ឌ លគិរ ី 55                       1,255                  419                     

23 ពេត្តឧត្តរមានជយ័ 53                       3,348                  1,674                  

24 ពេត្តស្ពះវហិារ 38                       1,125                  406                     

25 ពេត្តត្បងួឃមុ ំ 129                     11,114                4,476                  

8,507                  1,182,849           787,547              

១. បចចុបបននភាព សហស្ាស ស្គឹះស្វា ន  និងកមមករនិពោជិត្

ល.រ  រាជធានី-ពេត្ត
ឆ្ន ២ំ០១៧

សរុប

ឧបសម្ពន័្ធទី១ 



71 
  

 
 

សរុប ស្សី
1 ភនពំពញ 626                       341,023                279,441                

2 ពេត្តកណ្តត ល 155                       128,103                102,401                

3 ពេត្តកំពងស់ពឺ 82                         64,943                  55,199                  

4 ពេត្តបន្ទា យមានជយ័ 5                           4,198                    2,892                    

5 ពេត្តពសៀមរាប 1                           19                         15                         

6 ពេត្តស្ពះសីហនុ 31                         15,356                  12,687                  

7 ពេត្តស្វា យពរៀង 31                         30,998                  25,990                  

8 ពេត្តកំពងឆ់្ន ងំ 18                         30,820                  26,936                  

9 ពេត្តកំពងច់ាម 10                         24,042                  21,810                  

10 ពេត្តស្កពចះ -                        -                        -                        

11 ពេត្តតាកកវ 45                         36,306                  31,018                  

12 ពេត្តព្ស្ពកវង 3                           3,921                    3,640                    

13 ពេត្តកំពត្ 5                           2,447                    2,176                    

14 ពេត្តកកប -                        -                        -                        

15 ពេត្តព ះកុង 3                           5,759                    4,446                    

16 ពេត្តបាត្ដំ់បង 1                           104                       71                         

17 ពេត្តព្បលិ៉ន -                        -                        -                        

18 ពេត្តពោធិ៍ស្វត្់ 2                           7,032                    6,599                    

19 ពេត្តកំពងធំ់ 1                           13                         12                         

20 ពេត្តសាឹងកស្ត្ង -                        -                        -                        

21 ពេត្តរត្នៈគិរ ី -                        -                        -                        

22 ពេត្តមណ្ឌ លគិរ ី -                        -                        -                        

23 ពេត្តឧត្តរមានជយ័ -                        -                        -                        

24 ពេត្តស្ពះវហិារ -                        -                        -                        

25 ពេត្តត្បងួឃមុ ំ 2                           1,470                    1,439                    

1,021                    696,554                576,772                សរុប

២ . បចចុបបននភាព សហស្ាសវស័ិយ ត្់ពដរ និងផលិត្កសបក ពជើង ថ្នន កក់ណ្តត ល /ថ្នន ក់ពេត្ត

ល.រ រាជធានី /ពេត្ត ចំនួនស.ហ
ចំនួនកមមករនិពោជិត្

ឧបសម្ពន័្ធទី៧
ឧបសម្ពន័្ធទី៧
ឧបសម្ពន័្ធទី៧

ឧបសម្ពន័្ធទី១២

ឧបសម្ពន័្ធទី២ 
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