ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
លេខាធិការដ្ឋានព្រុម្ការងារ
ព្រប់ព្រងរលព្ោង FMIS

នីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរ
Standard Operating Procedures (SOPs)
២៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

ោតិកា
What
១.លតើនីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរជាអវី?

Why

២.លេតុអវីតព្ម្ូវឱ្យោននីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរ?
៣.លតើនីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរបលងកើតល

SOP

ើងលដ្ឋយរលបៀបណា?

៤.ឧទាេរណ៍នននីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរដែេេអ
៥.េំហាត់ និង ការបលចេ ញម្តិលសសងៗ

How

When
Who

លោេបំណង
 យល់ពីសញ្ញាណទូទៅនៃៃីតិ វិធីអៃុវតតសតង់ដារ
 យល់ពីម្ូលដាាៃគ្រឹះនៃការបទងកើតៃីតិ វិធីអៃុវតតសតង់ដារ
 អាចបទងកើត Process Map សគាប់ៃីតិ វិធីអៃុវតតការងារបចចុបបៃន
 យល់ពីការវិភា្លាំហរូ ការងារសគាប់ការកកលម្អដទាំ ណើរការការងារឱ្យកាៃ់កតាៃគបសិទិភា
ធិ ព

១.លតើនីតិ វិធីអនុវតត សតង់ដ្ឋរជាអវី ?
ិ អ
ៃិយម្ៃ័យនៃៃីតិ វធ
ី ៃុវតតសតងដា
់ រ (SOP)
ិ ី កដលបញ្ញាក់
 SOP ្ឺជាឯកសារនៃៃីតិ វធ

ចាស់អាំពីការគបគពរតតិទៅនៃសាាប័ៃម្ួយ។
កនុងទ ឹះរួម្ាៃការបរិយាយពី
ៃិង

ចាប់

សកម្មភាព

ិ ប
ៃីតិ វធ
ី ាំទពញកិចចការងារគសបតាម្

បទបញតតិ ៃិងទោលៃទយាបាយ

របស់សាាប័ៃ។
 ទោលបាំណងចម្បងរបស់ៃីតិ វិធអ
ី ៃុវតតសតង់ដារ្ឺ
ទដើម្បីឱ្យរាល់ដាំទណើរការការងារគបគពរតតិទៅ
គបកបទដាយសងគតិភាព។

១.លតើនីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរជាអវី ?(ត)
ិ អ
ធាតុចល
ូ សគាប់ៃត
ី ិ វធ
ី ៃុវតតសតងដា
់ រ

ែំលណើការ

Process
លោេ
នលោបាយ

Policy

នីតិ វិធី
Procedure

២.លេតុអវីបានជាលយើងព្តូវការនីតិ វធ
ិ ីអនុវតតសតង់ដ្ឋរ?

សត ង់ដារ ៃិង សងគតិភាព

ាៃសូច ករសគាប់វាយ
តនម្ៃសម្ិទផ
ធិ លការងារ

្ុណភាពការងារ ៃិង
គបសិទភា
ធិ ព

បទងកើៃផលិតភាពការងារ

្ណទៃយយភាព (ាៃទាំៃួល
ខុសគតូវ)

បណុត ឹះបណ្ត
ត លម្ន្តៃតីថ្មី

កាត់បៃាយកាំហុស

ការពារអនកទគបើគបាស់

៣. រលបៀបបលងកើត នីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរ (SOPs)

ការសិកា / វិភា្ពី
ៃីតិ វិធីអៃុវតតការងារ
បចចុបបៃន

(Current Business
Process
Study/Analysis)

Process
Mapping

ការកកលម្អ

ការសរទសរ SOPs
ជាម្ួយ process map

ដាំទណើរការ

ៃិង flow chart
diagram

Process
Improvement

(Writing SOP with
Process map and flow
chart diagram)

៣.១ ការសិរារីនីតិ វិធីអនុវតតការងារបចេុ បបនន (ត)
ការវិភារលេើនីតិ វិធីអនុវតត ការងារ
Business Process Analysis
 កាំណត់ដាំទណើរការទោល ៃិងកសែ ងយល់ពីលាំហូរការងារ
បចចុបបៃន។
1. ៃិយ័តនផៃកនុង
2. កិចចលទធិកម្ម
3. ធា ចាំណ្តយ

4. ទចញអាណតតិ
5. កត់គតាចាំណូល ៃិងសាលាកបគត

 កាំណត់កកៃៃងដាក់គបព័ៃធិ FMISទៅកនុងដាំទណើរការ

៣.២ Process Mapping
លតើ Process Mapping ជាអវី ?
 Process Mapping្ឺជាឧបករណ៍គ្ប់គ្ងកដលពិពណ៌ អាំពីលាំហូរនៃការងារ។ វាបងាាញទស៊េ រនី ៃគពរតតិការណ៍កដលបាៃ
បទងកើតរហូតដល់ទទួលបាៃលទធិផលបញ្ច ប់។ ទោលបាំណងម្ួយនៃការបទងកើត Process Mapping ្ឺទដើម្បីទទួលបាៃការ
យល់ដរងកាៃ់កតគបទសើរអាំពីដាំទណើរការនៃការអៃុវតតការងារ។
 Process Mapping ផតល់ៃូវការយល់ដរងអាំពីដាំទណើរការយា៉ាងលម្អិត ៃិង ជួយគកុម្ការងារគបម្ូល្ាំៃិតទយាបល់សគាប់
ការកកលម្អដាំទណើរការ,បទងកើៃទាំ ក់ទាំៃងរវាងគកុម្ការងារ ៃិង ផតល់ឯកសារអាំពដ
ី ាំទណើរការ ។

 Process Mapping ៃរងកាំណត់ពីឧបស្គរារាាំងៃិងការពៃាទពល ៃិងជួយកាំណត់ពីគពាំកដៃដាំទណើរការ ,ភាពជាាចស់ទលើ
ដាំទណើរការ ,ការទទួលខុសគតូវទលើដាំទណើរការ ៃិង ផតល់ៃូវការវាស់កវងទលើដាំទណើរការគបកបទដាយគបសិទភា
ធិ ព។

៣.២ Process Mapping (ត)
និម្ិតតសញ្ញា

ដាំទណើរការ
ៃិម្ិតតសញ្ញាម្ូលដាាៃម្ួយចាំៃួៃកដលគតូវបាៃទគបើ

គបាស់ទៅកនុង Process Mapទដើម្បីពណ៌ អាំពី

សកម្មភាព

ដាំទណើរការសាំខាៃ់ៗាៃដូចជា សញ្ញាគពួញ,រងែង,់
គបអប់រាងពងគកទពើឬចតុទកាណ។ ៃិម្ិតតសញ្ញាទាំង
ទៃឹះម្កពីភាសា UML កដលជាៃិម្ិតតសញ្ញាសត ង់ដារ

អៃតរជាតិសគាប់្រូ Process Map ។

ឯកសារ
ទិសទៅ

A

តាំណភាាប់
ពៃាទពល
គពាំកដៃ

ចាំណច
ុ នៃការ
សទគម្ចចិតត/គតួត
ពិៃិតយ
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៦.៣ ការដរេម្អរែំលណើរការ (ត) (Process Improvement)

 ការពៃាទពល (Delays)
 ដាំទណើរការការងារទឡើង វិញ (Rework Loops)
 ជាំហាៃកដលោមៃតនម្ៃៃិងជាំហាៃកដលាៃតនម្ៃបកៃាម្ (Non-Value Added Steps vs.
Value-Added Step)

 ទពលទវលាដាំទណើរការ (Processing Time)

Administration Consolidation
& IT Office
Financial Controller

 ចាំណច
ុ នៃការសទគម្ចចិតត (Decisions point)

4.5.1.1

4.5.9.1

Receive commitment
request &
documents, stamp,
date, register

Attach commitment
visa & update
commitment

4.5.9.2

4.5.1.2
End

Send docs to
FCs

Check docs

Check docs for
correctness,
completeness, &
funds

Y

4.5.2.2
Check
avai.fund

Y

N

Ask for additional
info/send docs
back to LM

Presentation
note

4.5.2.3 Enter
commitment into
Excel

4.5.3.1.2
Send docs back
to FCs

4.5.3.1.1
N

Check
avai.fund

Y

Approve & initial
on FC sheet

N

Check docs &
avai.fund

Y

Approve & sign on
explanation note

4.5.4.1.2

Send docs back
to FCs

4.5.4.1.1

4.5.5.3

4.5.5.1.1
Approve & prepare
new presentation
note & commitment
letter

4.5.5.2. Enter
commitment into
Excel

Initial on
documents

Prepare
presentation note

N

4.5.2.1.2

4.5.5.1.2
Y

Check docs &
avai.fund

4.5.6

N

Send docs back
to FCs

MEF Senior
Manageme
nt
approvals

Sign & date on
presentation note

4.5.7.1.2
Send docs back to
Chief of FAO

Send docs to
LMs

4.5.2.1.1

Commitment request
& documents, stamp,
date, register

Deputy chief of
Financial
Controller

 ភាពសៃួ ៃោន (Duplication / Redundancy)

Start

Chief of
Financial
Controller

 ឱ្កាសនៃការទធែើសែ័យគបវតតិកម្មទលើគបតិបតតិការ (Automation Opportunities)

Deputy chief of
Deputy director of Chief of Financial
Financial Affairs
Affairs Office
FAD
Office

កដលទយើងកសែ ងរកៃូវ:

Commitment Process at Financial Affairs Department (Procure to Pay)
(without FCs attached in LMs)

Director of FAD

កនុងអាំឡុងទពល Process mapping ទយើងក៏គតូវពិចារណ្តពីការកកលម្អដាំទណើរការ

4.5.7.1.1
N

Check docs &
avai. fund

Y

Sign & date
presentation note

4.5.8.1.2
Send docs back to
Chief of FAO

4.5.8.1.1
N

Check docs &
avai. fund

Y

Approve & sign
presentation note

៣.៣ ការដរេម្អរែំលណើរការ (ត)
1. យល់ដរងអាំពីតួ ទីរបស់ FMIS ទៅកនុងដាំទណើរការកដលកាំពុងដាំទណើរការ ទយើងអាចវិភា្ទម្ើលថាទតើការទផៃៀងផ្ទៃត់ទដាយនដអាចសគម្ួល
បាៃដូចទម្តច ៃិង ទដាយរទបៀបណ្ត ?
ិ ្ទលើភាពសាំខាៃ់បាំផុតចាំទពាឹះតគម្ូវការទដើម្បីអៃុវតត
a. វិភា្ទៅទលើថាទតើ ចាំណច
ុ ទផៃៀងផ្ទៃត់ាៃទៅកកៃៃងណ្តខៃឹះ , វភា
ការទផៃៀងផ្ទៃត់នៃធាតុចូល (ដូចជាសាំទៅឯកសារទដាយនដ)ទដើម្បីធា ភាពគតរម្គតូវៃិងសុពលភាពនៃការបញ្ចូ ល
គបតិបតតិការ
b. គបសិៃទបើតគម្ូវការកាៃ់កតទគចើៃទលើការងាររដាបាល ទ ឹះការទផៃៀងផ្ទៃត់អាចគតូវបាៃសគម្ួល

c. គបសិៃទបើគបតិបតតិការាៃភាពសមុ ្សាមញទដាយសារកតចរិកលកខណៈរបស់គបតិបតតិការទ ឹះទម្ទរឱ្យម្ន្តៃតីាៃ
សម្តាភាពខពស់កនុងការទធែើការងារទលើការទផៃៀងផ្ទៃត់ជាជាងទធែើការងាររដាបាល
d. គតូវគបាកដថាទៅទពលអនកទធែើការកកតគម្ូវការទផៃៀងផ្ទៃត់ ្ួរកតទគបើគបាស់ទោលការណ៍នៃទាំ ស់ផលគបទយាជៃ៍ (ឧទហរណ៍៖
អនកកដលទរៀបចាំឯកសារ ម្ិៃ្ួរជាអនកទធែើការពិៃិតយទ ឹះទទ)

2. សគម្ួលការទផៃៀងផ្ទៃត់ទដាយនដជាម្ួយៃរងគបព័ៃធិ FMIS ទៅកនុងដាំទណើរការ

Tip for
FMIS

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram

 ទតើ Process map បទងកើតទដាយរទបៀបណ្ត
 Process map អាចបទងកើតបាៃតាម្កម្ម វិធីទូទៅដូចជា៖

Microsoft word

Microsoft Excel

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជំហានទី ១
កាំណត់ដាំទណើរការ
(Identify the process)

ជំហានទី ៦
បញ្ច ប់លាំហូរនៃដាំទណើរការ

(Finalize the process
flowchart)

គពាងសកម្មភាពកដលពាក់ព័ៃធិ

ជំហានទី ៣
កសែ ងរកៃូវកដៃកាំណត់

(Brainstorm activities
involve)

(Figure out the
boundaries)

ជំហានទី ៥

ជំហានទី ៤

្ូសៃិម្ិតតសញ្ញាម្ូលដាាៃ នៃ
flowchart

កាំណត់លាំដាប់លាំទដាយ ៃិង
ជាំហាៃ របស់ដាំទណើរការ

(Draw basic flowchart
symbols)

(Determine the sequence
and step)

ជំហានទី ២

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជាំហាៃទី ១ : កាំណត់ដទាំ ណើរការ



ទតើដាំទណើរការម្ួយណ្តកដលគតូវការបងាាញឱ្យទ ើញ ?

 ទធែើការវាយទ្មឹះដាំទណើរការទៅទលើឯកសារ

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជាំហាៃទី ២ : គពាងសកម្មភាពកដលពាក់ពៃ
័ ធិ

 ទធែើការសទគម្ចៃូវកគម្ិតនៃភាពលម្អិតរបស់ដាំទណើរការកដលគតូវដាក់បញ្ចូ ល

 កាំណត់ៃូវ អនកកដលពាក់ព័ៃធិ ការងារកដលគតូវទធែើ ៃិង ទពលទវលាបញ្ច ប់ការងារ

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជាំហាៃទី ៣ : កសែ ងរកៃូវកដៃកាំណត់

 ទតើដាំទណើរការចាប់ទផតើម្ទៅទីណ្ត ៃិង ទៅទពលណ្ត ?

Start

 ទតើដាំទណើរការបញ្ច ប់ទៅទីណ្ត ៃិង ទៅទពលណ្ត ?

End

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជាំហាៃទី ៤ : កាំណត់លដា
ាំ ប់លទាំ ដាយ ៃិងជាំហាៃ របស់ដទាំ ណើរការ

 បងាាញពីលាំហូរទូទៅ ឬ រាល់សកម្មភាពលម្អិត ឬ ការសទគម្ចចិតត

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជាំហាៃទី ៥ : ្ូសៃិម្ត
ិ ស
ត ញ្ញាម្ូលដាាៃ នៃ flowchart

ធាតុៃីម្ួយៗទៅកនុង Process Mapគតូវបាៃតាំណ្តងទដាយ

ៃិម្ិតតសញ្ញាជាក់លាក់ម្ួយ។ ទយើងអាចទគបើគបាស់កម្ម វិធី
Visio ទដើម្បី្ូររូបសញ្ញា

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជាំហាៃទី ៦ : បញ្ច បល
់ ហ
ាំ រូ នៃដាំទណើរការ

 ពិៃិតយទឡើង វិញៃូវ្ាំៃូសតាងលាំហូរជាម្ួយភា្ីពាក់ព័ៃធិ

គតូវគបាកដថាអនកបាៃបញ្ចូ លព័តា
៌ ៃ
សាំខាៃ់ដច
ូ ជាចាំណងទជើងៃិងកាល
បរិទចេទកដលៃរងទធែើឱ្យងាយគសួលកនុង
ការទធែើជាឯកសារទយាង
Make sure you’ve included
important chart information like a
title and date, which will make it
easy to reference.

៣.៤ ការសរលសរ SOPs ជាម្ួយ Process Map និង Flow Chart Diagram (ត)

ជាំហាៃទី ៦ : បញ្ច បល
់ ហ
ាំ រូ នៃដាំទណើរការ
(Finalized the process flowchart)

 សរទសការពណ៌ ពីលាំហូរជាលាយលកខណ៏អកសរ

 ដាក់ៃីតិ វិធីអៃុវតតសតង់ដារជូៃថានក់ដរក ាំគតួតពិៃិតយ ៃិង
អៃុម្័ត

៤. ឧទាេរណ៍នននីតិ វិធីអនុវតតសតង់ដ្ឋរដែេេអ
Example of Good SOP

Box in green indicates role
or position that is given
authority to access FMIS

Box in yellow
indicates activity or
task in FMIS

Business process analysis from “as-is” to “to-be”
As-Is with KIT

4.1.1.3.1 Mandate process in Cheque at Accounting Office (AO) - Existing

4.1.1.3.1.1

Officials

4.1.1.3.1.2
Mandate & Entry
slip

Receive mandate
from EO
& stamp and date

Start

4.1.1.3.1.8

Deputy Chief
Office

Sign on Credit &
debit advice

Y

Credit & Debit
advice; Entry slip;
Cheque; Mandate;
Entry slip (EO)

Check docs

Check docs

Credit & Debit advice;
Entry slip; Copied
Cheque; Mandate;
Entry slip (EO)

4.1.1.3.1.14

4.1.1.3.1.15

Dispatch cheque &
supporting docs to
payees/ bank

Archive the docs

Chief Office

N

Send back to EO

End

N

Send back to EO

Y

4.1.1.3.1.10
N

Check docs

Y

4.1.1.3.1.4
Check docs

Sign on Credit &
Debit advice

Y

Deputy Director of
Accounting Department

Director of Accounting Department

Send back to EO

4.1.1.3.1.3

N

Y

Deputy
Director
General

N

To-Be (simplified verification and with FMIS)

4.1.1.3.1.9

Credit & Debit
advice; entry slip
and Cheque

Prepares docs &
record into KIT
system

Check docs

Simplification of verification activities

4.1.1.3.1.5
N

Check docs

Check docs

N

Send back to EO

Y

Y

4.1.1.3.1.7
Sign on Entry slip &
send to EO

N

4.1.1.3.1.6

Y

Check docs

N

Send back to EO

Check docs

Y
4.1.1.3.1.11
Sign on Credit &
Debit advice;
Cheque; Entry slip

Check docs

N

Official of
Secrectariat

Director General

Y
4.1.1.3.1.12
N

Check docs

Y

Sign on Credit &
Debit advice;
Cheque

4.1.1.3.1.13
Stamp on Credit &
Debit advice;
Cheque
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ទព្ម្ង់ពារយលសនើសុំ
1. ពាកយទសន ើសុាំកុាំពយូទ័រសគាប់ទគបើគបាស់គបព័ៃធិ FMIS
2. ពាកយទសន ើសុាំបកៃាម្តួ ទី ៃិងម្ុខងារអនកទគបើគបាស់គបព័ៃធិ FMIS
3. ពាកយទសន ើសុាំបកៃាម្អនកទគបើគបាស់គបព័ៃធិ FMIS
4. ពាកយទសន ើសុាំផ្ទៃស់បតូរតួ ទី ៃិងម្ុខងារគបព័ៃធិ FMIS
5. ពាកយទសន ើសុាំផ្ទៃស់បតូរទីតាាំងអោរ
6. ពាកយទសន ើសុាំផ្ទៃស់បតូរទីតាាំងអនកទគបើគបាស់គបព័ៃធិ FMIS
7. ពាកយទសន ើសុាំផ្ទៃស់បតូរអនកទគបើគបាស់គបព័ៃធិ FMIS
8. ពាកយទសន ើសុាំវ្គបណតុឹះបណ្ត
ត លសគាប់អនកទគបើគបាស់គបព័ៃធិ FMIS

ទព្ម្ង់ពារយលសនើសុំ
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ពារយលសនើសុំ
បតូ រតួនាទី និងម្ុ ងារអនរលព្បើព្បាស់ព្បរន FMIS
អនកកាំពុងទគបើគបាស់កដលគតូវបតូរតួ ទី ៃិងម្ុខងារ
ទ្មឹះ :

អកសរ

តាាំង :

ៃៈ : ការិយាល័យ

ទ ទ

:

:

យកដាាៃ :
តួ ទីបចចុបបៃនទៅកនុងគបព័ៃធិ :
ម្ុខងារបចចុបបៃនកនុងគបព័ៃធិ :
តួ ទីថ្មីកនុងគបព័ៃធិ :
ម្ុខងារថ្មីកនុងគបព័ៃធិ :
ម្ូលទហតុនៃការទសន ើសុាំ :

ម្ន្តៃត ីទទួលបៃៃុ កកដលអាចទាំ ក់ទាំៃងជាម្ួយគកុម្ការងារFMIS
ទ្មឹះ :
ៃៈ :

អកសរ

តាាំង :

ទលខទូរស័ពៃ :
នថ្
ទធែើទៅ

បញ្ញាក់: សូម្ទធែើការពិភាកាឱ្យបាៃចាស់លាស់
ម្ុៃៃរងសទគម្ចទធែើការទសន ើសុាំម្កគកុម្ការងារ FMIS

ទ ទ:

កខ

ឆ្នាំ រកា ៃពែស័ក ព.ស ២៥៦២
នថ្ទី

កខ

ឆ្នាំ ២០១៨

ការទំនារ់ទំនង និង សសរវសាយរត៌ោន
FMIS CambodiaFMIS Cambodia

f mis . me f .gov. k h

សូម្អររុណ!
សគាប់ព័ត៌ាៃបកៃាម្ពាក់ព័ៃធិៃរងគបព័ៃធិ FMIS
សូម្ចូលទៅកាៃ់ទ្ហទាំព័រ៖ fmis.mef.gov.kh

អាចតាម្ដាៃព័ត៌ាៃពាក់ព័ៃធិតាម្បណ្ត
ត ញសងគម្របស់ FMIS៖

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

