
 
 
រចនសម័្ន្្គប់្គង Management Structure 
 

 
 

 

សវត Background 

 សថ ប័នអធិករកិចចបនចប់កំេណីតេឡងីដំបូងេនសម័យសងគមររសតនិយមកនុងឆន ១ំ៩៦៩ ែដល
កលេនះ មនេឈម ះថគណៈកមមករជតិៃនករេបសសមអ តទូេទ។ សថ ប័នអធិករកិចចមនវតតមនជ
បនតបនទ ប់រហូតមកេដយមនេឈម ះេផសងៗគន ជអទិ៍ រកសួងរតួតពិនិតយកិចចកររដឋេនសម័យសធរណៈ 
រដឋរបជមនិតកមពុជឆន ១ំ៩៧៩-១៩៨៩ រកសួងរតួតពិនិតយ េនសម័យរដឋកមពុជឆន ១ំ៩៨៩-១៩៩៣ 
អគគេលខធិករដឋ នអធិករកិចចរជរដឋ ភិបល េនចេនល ះឆន ១ំ៩៩៣-១៩៩៨ និងបចចុបបននគឺ រកសួង

ទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។  
េដយែឡក សលបណតុ ះបណត លជំនញអធិករកិចច មិនមនវតតមនរគប់សម័យកលដូចបន

េរៀបរប់ខងេដីមេទ េលីកែលងែតេនសម័យសធរណៈរដឋរបជមនិតកមពុជ និងរដឋកមពុជ ែដលកល
េនះ មនេឈម ះថ សលកមម ភិបលរតួតពិនិតយ ចំណុះឲយរកសួងរតួតពិនិតយ។ ករបេងកីតឲយមនេឡងី

វញិនូវសលបណតុ ះបណត លជំនញអធិករកិចច េពលគឺវទិយសថ នជតិអធិករកិចចេនះ គឺឆលុះបញច ងំយ៉ង

 

 

វិទយសថ នជតិអធិករកិចច 
National Institute of Inspection 

 

 
 
 
 

 
េលក ងី សខុលង 

របធនករ.ិបណណុ ះបណត ល 

 
េលករស ីេហៀក គឹមសុឹង 

នយិករង 

 
បណឌិ ត េសម បូរ៉ន ់

នយក 

 
េលក រនិ បុណយរជ 

នយករង  
េលករស ីយិន សខុលណី 

នយិករង 
 

េលក ភួង សភ័ុណឌ  
នយករង  

េលក ឈនុ មករ 
នយករង 

 

េលក ស៊ុំ វណណ ៈ 
របធនករ.ិ រដឋបល បគុគលិក 

និងហរិញញវតថុ 
 

េលក តងំ ចូត 
របធនករ.ិែផនករ 
និងរសវរជវ 

 

េលក នង សភុព 
របធនករ.ិទំនក់ទំនង 

សធរណៈ 

 
េលក នី មូ៉េណ 
នយករង 

រចនសមព័នធរគប់រគងរបសវិ់ទយសថ នជតិអធិករកិចច 
Management Structure of National Institute of Inspection 

 

 

ជួយនយកវ'ទ)*ស,)ន 
តមភរកិចែ្ដលបន 
្បគលជ់ូន នងិទទលួ 
សិទ្ជន ាយកស្ីទីតម 
ករ្បគលស់ិទ្ិេនេពល
នយកវ'ទ)*ស,)នមនធុរៈ 

 
 

ជួយនយកវ'ទ)*ស,)ន 
េលើករងរហិរPQវត្T 



ពិតរបកដនូវជំហររបស់រជរដឋ ភិបល ពីតរមូវករចបំច់ៃនករងរបណតុ ះបណត លធនធនមនុសសកនុង    
វស័ិយអធិករកិចច េដីមបរីមួចំែណកដល់ករអភិវឌឍន៍ជតិ និងករេលីកកមពស់អភិបលកិចចលអ។ 

វទិយសថ នជតិអធិករកិចច រតូវបនបេងកីតេឡងីេដយអនុរកឹតយេលខ០៣ អនរក.បក ចុះៃថងទី១២ 
ែខមករ ឆន ២ំ០១៥ សតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច  ងអនុវតតករងរអនុេលមតមនិ របកសេលខ០៨៣/១៧ ទរពអ.របក ចុះៃថងទី២៥ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០១៧ សតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់វទិយសថ នជតិអធិករកិចច។  
 

ចក្4វិស័យ េបសកកម្ និងគុណតៃម្ Vision, Mission and Core Value 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ចក្4វិស័យ Vision 

វទិយសថ នជតិអធិករកិចចមនចកខុវស័ិយេលីកកមពស់គុណភពអប់រកំនុងវស័ិយអធិករកិចចែដលមន

ករទទួលសគ ល់ពីមជ"#ដឋ នជតិ និងអនតរជតិ។ 
 

េបសកកម្ Mission 

វទិយសថ នជតិអធិករកិចចមនេបសកកមម (១) ផតល់ករបណតុ ះបណត លជូនដល់មរនតីរជករ កង
កមល ងំរបដប់អវុធ និងនិសសតិកនុងវស័ិយអធិករកិចច និងវស័ិយពក់ព័នធ និង (២) សិកសរសវរជវ និង

ផសពវផសយឯកសរពក់ព័នធនឹងវស័ិយអធិករកិចច និងវស័ិយពក់ព័នធេដីមបពីរងឹងចំេណះដឹងែផនកអធិករ
កិចច។ 

 
គុណតៃម្ Core Value 

គុណតៃមលរបស់វទិយសថ នជតិអធិករកិចចគឺ សុចរតិភព (integrity) ករងរជរកុម (team work) 
លះបង់ចំេពះករងរ (commitment to duties) និងសមភព (fair play)។ 

 
េគលេដរួម Overall Objective 

េគលេដរមួរបស់វទិយសថ នជតិអធិករកិចច គឺអភិវឌឍធនធនមនុសសកនុងវស័ិយអធិករកិចចរបកបេដយ 

គុណភព និងសីលធម៌ដ៏របេសីរ េដីមបរីមួចំែណកកនុងករេលីកកមពស់អភិបលកិចចលអែដលជតរមូវករចបំច់កនុង 

ករអភិវឌឍន៍ជតិ និងកសងសងគមមួយសអ តសអំ។ 
 

េបសកកម្ 
Mission 

ចក្)វ+ស័យ 
Vision 

គុណតៃម្ 
Core 
Value 



េគលេដជក់លក់ Specific Objectives 
េដីមបសីេរមចេគលេដរមួអំពីករអភិវឌឍន៍ធនធនមនុសសកនុងវស័ិយអធិករកិចច     វទិយសថ នជតិ 

អធិករកិចច កំណត់យកេគលេដជក់លក់ចំនួន ៣ ដូចខងេរកម៖ 
• ផតល់ឱកសដល់មរនតីរជករ កងកមល ងំរបដប់អវុធ និងនិសសតិសិកស វជិជ ជីវៈ អធិករកិចច 
• ផតល់ករបណតុ ះបណត លេដីមបធីនថមរនតីរជករ កងកមល ងំរបដប់អវុធ និងសធរណជន 
ែដលបេរមីករងរកនុងវស័ិយអធិករកិចចមនជំនញពិតរបកដ និងចបស់លស់ 

• ជរមុញឲយមរនតីរជករ កងកមល ងំរបដប់អវុធ និងសធរណជនែដលបេរមីករងរកនុងវស័ិយ 
អធិករកិចចបំេពញករងររបកបេដយសមបទវជិជ ជីវៈ និងរបកន់ខជ ប់នូវរកមសីលធម៌វជិជ  
ជីវៈអធិករកិចចេដីមបរីមួចំែណកកនុងករេលីកកមពស់អភិបលកិចចលអ ែដលជតរមូវករចបំច់ 
កនុងករអភិវឌឍន៍ជតិ និងកសងសងគមមួយសអ តសអំ។ 

 
ទំនក់ទំនងសកម្ភពជយុទ្សHស្ និងចក្4វិស័យ The Connection between Strategic 
Actions and Vision 
 

 

េគលេដរួម 
អភិវឌឍធនធនមនុសសកនុងវស័ិយអធិករកចិចរបកបេដយគណុភព នងិសីលធម៌     
ដ៏របេសីរេដីមបីរួមចំែណកកនុងករេលីកកមពស់អភបិលកិចចលអែដលជតរមវូករចបំច់ 

កនុងករអភិវឌឍន៍ជតិ នងិកសងសងគមមយួសអ តសអ ំ

 
 

ចក្4វិស័យ 
េលីកកមពស់គណុភពអប់រកំនុងវស័ិយអធកិរកិចចែដលមនករទទលួសគ ល់ពី  

មជឈដឋ នជតិ និងអនតរជត ិ

េគលេដជក់លក់ 
• ផតល់ឱកសដល់មរនតីរជករ កងកមល ងំរបដប់អវុធ នងិនិសសិតសិកសវជិជ ជីវៈអធិករកិចច 
• ផតល់ករបណតុ ះបណត លេដីមបីធនថមរនតីរជករ កងកមល ងំរបដបអ់វុធ និងសធរណជន 

ែដលបេរមីករងរកនុងវស័ិយអធកិរកចិចមនជ
ំនញពតិរបកដ នងិចបស់លស់ 

• ជរមុញឲយមរនតីរជករ កងកមល ងំរបដប់អវុធ នងិសធរណជនែដលបេរមីករងរកនុងវស័ិយ 
អធិករកិចចបេំពញករងររបកបេដយសមបទវជិជ ជីវៈ និងរបកន់ខជ បន់ូវរកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ 
អធិករកិចចេដីមបីរួមចំែណកកនុងករេលីកកមពស់អភិបលកចិចលអែដលជតរមូវករចបំចក់នុងករ 
អភិវឌឍន៍ជតិ និងកសងសងគមមួយសអ តសអ ំ

 

យុទ្សHស្ 
• យុទធសរសតទ១ី៖ កសងលិខិតបទដឋ នគតយុិតត និងយនតករពកព់័នធ 
• យុទធសរសតទ២ី៖ អភិវឌឍសថ ប័ន និងរចនសមព័នធរគប់រគង 
• យុទធសរសតទ៣ី៖ កសងសមតថភព និងពរងឹងរបសិទធភពភពជអនកដឹកនវំទិយសថ ន 
• យុទធសរសតទ៤ី៖ ពរងឹងកររគប់រគងករងររដឋបល និងហិរញញវតថុ 
• យុទធសរសតទ៥ី៖ ពរងឹងកររគប់រគងករងរែផនករ នងិរសវរជវ 
• យុទធសរសតទ៦ី៖ ផតល់ករបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈអធកិរកចិចរយៈេពលខល ី
• យុទធសរសតទ៧ី៖ ផតល់េសវអប់រវំស័ិយអធកិរកិចច និងវស័ិយពក់ពន័ធ 
• យុទធសរសតទ៨ី៖ ពរងឹង នងិពរងីកទនំកទ់ំនង និងកចិចសហរបតបិតតកិរ 

 


