
្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ 

ជោត ិសាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត 
 

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

គណកមា� ធកិារែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

គេ្រមាង្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

លក�ខណ� េយោង 

ស្រមាប់ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោចំននួ ១៦រូប 

(ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន ១០រូប, ែផ�កវ�ភាគធុរកិច� ៥រូប នងិ ែផ�ក្រគប់្រគងការផោ� ស់ប��រ ១រូប) 

េសចក�ីេផ�ើម 

បច��ប្បន�្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ៃនរោជរដោ� ភបិាលកម��ជោ បាននងិកំពងុអនវុត�កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ងេគាលបំណងេដើម្បីែកលម�ទទួលបាននវូអភបិាលកចិ�ល� និង តមា� ភាពក��ងការ

្រគប់្រគងថវ�កាជោតិ ជោពិេសសេនៅក��ងការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងៃនស�ងដ់ោរការ្រគប់្រគងេលើចំណូល ចំណោយថវ�កាជោត ិ

នងិបេង�ើនគណេនយ្យភាព នងិ្របសិទ�ភាពៃនការ្របមូលផ��ធំនធានចរន� នងិ មូលធនរបស់រោជរដោ� ភបិាល ។ េដើម្បី

សេ្រមចបាននវូេគាលេដៅេនះ ្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� រួមនងឹកិច�សហ្របតិបត�ិការជោមួយៃដគូអភិវឌ្ឍ បាន

បេង�ើតេឡើងនវូែផនការសកម�ភាពមួយគ ឺ េសៀវេភៅកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ែដលេសៀវេភៅ

េនះ ជោការបណ�� ៃំនគេ្រមាងែដលនងឹអន�ុ� តឱ្យដំេណើរការកំែណទ្រមង់ចូលេទៅជិតេគាលេដៅរបស់ខ��ន្របកបេដោយ

្របសិទ�ភាព នងិ ទានេ់ពលេវលា ។ 

គេ្រមាងេនះរួមប���លទាងំការែកទ្រមង់ដំេណើរការការ្រគប់្រគងថវ�កា ដូចជោការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង ៃនលំហរូ

ថវ�កា ការកំណត់ទូេទៅៃនថវ�កាកម�វ�ធី នងិ ្របតិបត�ិការហិរ��វត��ជោេដើម រួមទាងំការកសាងសមត�ភាពស្រមាប់ទាងំអស់

គា�  នងិ គេ្រមាងស��លៃនកម�វ�ធទីាងំមូលែដល្រត�វបានេហៅថោ ្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ េហៅកាតថ់ោ FMIS ែដលមាននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ៃនអគ�េលខោធកិារដោ� ន ជោេលខោធកិារដោ� ន

្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ចាប់តំាងពីែខ មិថុនោ ឆា� ំ ២០០៦ ។ 

ជហំានទី១ៃនគេ្រមាង  FMIS ្រត�វបានអនុវត�េដោយេជោគជ័យ េដោយដោកឱ់្យអនុវត�មុខងោរស��លទាងំ៦ 

(រួមមានមុខងោរ វ�ភាជន៍ថវ�កា, ការទិញ, គណនី្រត�វទារ, គណនី្រត�វសង, ្រគប់្រគងសាច់្របាក់ និង េសៀវេភៅធំ) ៃន



្របពន័� FMIS េទៅតាមអគ�នោយកដោ� នគន�ះឹពាក់ពន័�េនៅ កសហវ, អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិ និងរតនោគាររោជធាន-ី

េខត�ទាងំ២៥។ េនៅក��ងជហំានទី២ ៃនគេ្រមាង FMIS បានបន�ព្រងកីវ�សាលភាពការដោកឱ់្យេ្របើ្របាស់េនៅតាមអង�ភាព

ថវ�កាែដលជោឣណោប័កេផ�រសិទ�ិេពញេលញ ្រកសួង-សា� ប័ន និងមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត��រោជធានី-េខត�ទាងំ២៥ ។ 

បែន�មពីេលើេនះ េនៅក��ងឆា� ំ ២០២០ េនះ ្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS បានដោកឱ់្យអនុវត�េដោយផ��វការ្របពន័� 

FMIS េនៅតាម្រកសួង-សា� ប័ន ចំននួ ១៧ ថ�ីបែន�ម នងិ ឣណោប័កេផ�រសិទ�េពញេលញចំននួ ១៣ បែន�មេទៀត ្រពមទាងំ

ការេធ�ើសនោ� នកម�របាយការណ៍ធនោគារពាណិជ�ជោមួយនឹង្របពន័� FMIS និង កពំុងអភិវឌ្ឍមុខងោរថ�ីៃន្របពន័� FMIS 

ចំននួ ២ បែន�ម (មុខងោរការេរៀបចំែផនការថវ�កា នងិ មុខងោរលទ�កម�) ែដលនងឹ្រត�វដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់សាកល្បងេនៅ

ឆា� ំ ២០២១។ 

រចនោសម�ន័�្រគប់្រគងក��ងជហំានទី២ ៃនគេ្រមាង FMIS រួមមាន ្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័�       

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ នងិ ្រក�មការងោរអនុវត�គេ្រមាង្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� ។ គេ្រមាង FMIS ជំហានទី២ គ្ឺរគប់្រគងេដោយ្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង

្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េ្រកាមកិច�ដឹកនំោេដោយ្របធាន្រក�មការងោរ

្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ឯកឧត�មបណ� ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុីប រដ�េលខោធិការ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� នងិ 

េ្រកាមកិច�គំា្រទដ៍ខ�ង់ខ�ស់េដោយផោ� ល់របស់ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ អនូ ពន័�មុនីរ�ត� ឧបនោយករដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន�ី

្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត�� ែដល្របហាក់្របែហលេទៅនងឹរចនោសម�ន័�្រគប់្រគងក��ងគេ្រមាង FMIS េនៅជហំានទី១។ 

ស� ិតេនៅក��ងដំណោកក់ាលផោ� ស់ប��រពីដំណោកក់ាលទី៣ ឈានេទៅដំណោកក់ាលទី៤ ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ គេ្រមាង FMIS បានេដើរតនួោទីយ៉ោងសំខោនក់��ងការពេន��នដំេណើរការ នងិសកម�ភាព

កំែណទ្រមង់េដើម្បធីានោឱ្យបាននវូ្របសិទ�ភាព នងិ គុណភាពក��ងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��របស់រោជរដោ� ភបិាល ជោពិេសស

្របតិបត�កិារក��ងការែកលម�ការផ�ល់េសវោដលស់ា� ប័នេផ្សងេទៀតរបស់រដោ� ភបិាល នងិ ្របជោជនកម��ជោ ។ 

ក��ងេគាលេដៅបន�ការគំា្រទដល់ដំេណើរការអនុវត�គេ្រមាង FMIS ជហំានទី១ នងិ ជហំានទី២ ែដលបាន

ដោកឱ់្យេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS ជោផ��វការេនៅ្រកសួង-សា� ប័នចំននួ ៣៧, ឣណោប័កេផ�រសិទ�េពញេលញចំននួ ២៥ និង  

មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត��រោជធានី-េខត�ទាងំ ២៥ និង ការេ្រត�មេរៀបចំែផនការព្រងកីការអនុវត�គេ្រមាង FMIS 

ជហំានទី៣ ឆា� ំ ២០២១-២០២៥ េដោយជ្រម�ញការេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS ឱ្យដល់រដ�បាលសាលារោជធានី-េខត�ទាងំ

២៥, បន�ជ្រម�ញការអភិវឌ្ឍ នងិ េ្របើ្របាស់មុខងោរថ�ីចំននួពីរ (មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា នងិ មុខងោរលទ�កម�) និង 

ការប��� បែផនការែកស្រម�ល និង ត្រមង់ទិស នីតិវ�ធអីនវុត�ការងោរថ�ី (Business Streamline) តាម្របពន័� FMIS 

េនៅតាមបណោ� ្រកសួង-សា� ប័នទាងំអស់, េលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS មានត្រម�វការជោចំាបាច់នវូ ម�ន�ីជោប់-



កិច�សន្យោ ចំននួ ១៦រូប បែន�មរួមមានែផ�កដូចជោ៖ ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ១០រូប, ែផ�កវ�ភាគធុរកិច�ចំននួ ៥រូប នងិ 

ែផ�ក្រគប់្រគងការផោ� ស់ប��រ ១រូប។ 

មុខដំែណងែដល្រត�វការេ្រជើសេរ�ស 

• ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (ICT Staff) - ១០រូប៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កសុវត�ិភាពបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (IT Security) - ២រូប 

2. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ (Database Administrator) - ២រូប 

3. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងកម�វ�ធ ីPeopleSoft (PeopleSoft Administrator) - ១រូប 

4. ម�ន�ីែផ�កគំា្រទបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (IT Support Officer) - ១រូប 

5. ម�ន�ីែផ�កបណោ� ញតភា� ប់ នងិសុវត�ិភាព (Network and Security) - ២រូប 

6. ម�ន�ីែផ�ក្រត�តពនិតិ្យគុណភាព នងិ េតស�កម�វ�ធ ី(Software Assurance and Testing) - ២រូប 

• ែផ�កវ�ភាគធុរកិច� (Business Analyst) - ៥រូប៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កវ�ភាគធុរកិច�ស្រមាប់មុខងោរៃន្របពន័� FMIS - ៤រូប 

2. ម�ន�ីែផ�កវ�ភាគធុរកិច�ស្រមាប់ជនំយួគំា្រទ - ១រូប 

• ែផ�ក្រគប់្រគងការផោ� ស់ប��រ (Change Management Team) - ១រូប 

 

តួនោទី និងទំនួលខុស្រត�វ 

• ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (ICT Staff) - ១០រូប៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កសុវត�ិភាពបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (IT Security) - ២រូប 

 េធ�ើការជោមួយម�ន�ីបេច�កេទសេផ្សងេទៀតរបស់ ្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� េដោយមានភារកិច�

ទទួលខុស្រត�វេលើែផ�ករចនោ ការអភិវឌ្ឍន៏ ការដំេឡើង នងិការអនុវត�ការងោរេផ្សងៗក��ងគេ្រមាង 

FMIS 



  វ�ភាគ នងិ វោយតៃម�ែផ�កែដលពុំទានម់ានសុវត�ិភាពសម្រសបក��ងេហដោ� រចនោសម�ន័� (ដូចជោេនៅ

េលើ Software, Hardware នងិបណោ� ញតភា� ប់) 

 ែស�ងរកវ�ធសីា�ស�  នងិ ឧបករណ៍ែដលឣចេដោះ្រសាយ ក��ងការទប់សា� ត់ ឬែកលម�ែផ�កែដល

បានរកេឃើញថោ ្របពន័�សុវត�ភិាពេនៅមានក្រមិត 

 ែស�ងរក នងិ េ្របើ្របាស់នីតិវ�ធនីងិបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ េដើម្បីអភវិឌ្ឍសមត�ភាពសុវត�ភិាពនងិែកលម�ការ

េ្របើ្របាស់ឱ្យ្របេសើរេឡើង 

  វ�ភាគ នងិ វោយតៃម�ការខូចខោតេទៅេលើទិន�នយ័ ឬេហដោ� រចនោសម�ន័� ែដលបណោ� លមកពីប��

សុវត�ិភាព រួចេធ�ើការែស�ងរកឧបករណ៍ និង  វ�ធសីា�ស�ស្រមាប់ទាញយកមកវ�ញនវូទិន�នយ័ ឬ  

េហដោ� រចនោសម�ន័�ែដលបានខូចខោត 

 េធ�ើការវោយតៃម�ហានភិ័យ និង ការសាកល្បងេលើ្របពន័�ដំេណើរការទិន�នយ័ 

 េធ�ើេតស�សាកល្បងនោនោ ែដលេឆ�ើយតប្រសបេទៅនឹង េគាលនេយោបាយ និងនតីិវ�ធីសុវត�ភិាព 

 គំា្រទការបេង�ើត ការអនុវត� នងិ ការ្រគប់្រគង ៃនដំេណោះ្រសាយប�� សុវត�ិភាព 

 ដំេណើរការការ្រត�តពនិតិ្យសុវត�ិភាព ការវ�ភាគេលើទិន�នយ័នងិសុវត�ភិាព និងការវ�ភាគេលើនតីិវ�ធ ី

េដើម្បីរកឱ្យេឃើញនវូប�� សុវត�ិភាព រួចប���ន ឬចាត់វ�ធានការសម្រសប 

 េរៀបចំឯកសារកំណត់េគាលនេយោបាយ លក�ខណ� បេច�កេទស និងឯកសារបងោ� ត់បងោ� ញេផ្សងៗ

ពាកព់ន័�នឹងការ្រគប់្រគង នងិ ការការពារសុវត�ភិាព របស់្របពន័� កម�វ�ធី េហដោ� រចនោសម�ន័� និង

បណោ� ញតភា� ប់ 

 បងោ� ត់បេ្រង�នដល់សមាជកិេផ្សងៗេនៅក��ង្រក�មការងោរ េដើម្បីែចករ�ែលកការយល់ដឹង នងិ

ជំនោញែផ�កសុវត�ភិាព 

 ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លែដលទាក់ទងនងឹជនំោញេទៅតាមភាពចំាបាច់ 

 េរៀបចំរបាយការណ៏្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ និង្របចំាែខ អំពីដំេណើរការជោ្រប្រកតីរបស់្របពន័�

មូលដោ� នទិន�នយ័ ទិន�ន័យែដល្រត�វបានផ��ក ហានភិយ័ែដលប៉ះពាលដ់ល់សុវត�ិភាព្របពន័� ការ

េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង និងការេធ�ើបច��ប្បន�កម�្របពន័� ។ 

 

 

 



2. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ (Database Administrator) - ២រូប 

 ្រត�តពនិតិ្យ នងិតាមដោនដំេណើរការរបស់្របពន័�្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ឱ្យមានភាពរលនូ និង

មាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ 

 ្រត�តពនិតិ្យ នងិ ែថរក្សោនវូដំេណើរការ Backup ជោ្របចំា នងិ Recovery តាមត្រម�វការជោក់

ែស�ងេលើមជ្ឈដោ� នេតស�  

 ដំេឡើង្របពន័�្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�ន័យ (DBMS) ដូចជោ Oracle, Microsoft SQL 

Server, MySQL េនៅេលើ្របពន័�ែដលមាន្រសាប់ និង្របពន័�្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ថ�ីៗដៃទ

េទៀតតាមត្រម�វការរបស់្រក�មការងោរ 

 សិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង េធ�ើបច��ប្បន�ភាពកម�វ�ធីមូលដោ� នទិន�នយ័ នងិកម�វ�ធពីាកព់ន័�េផ្សងៗ 

(Application tools)ឱ្យទាន់សម័យកាល 

 េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង នងិ េរៀបចំរោល់ដំេណើរការ្របពន័�ឱ្យមានភាពរលនូេនៅតាម្របពន័�មូលដោ� ន

ទិន�ន័យនីមួយៗ ែដលកពំុងដំេណើរការេលើមជ្ឈដោ� នែដលមាន្រសាប់  

 សិក្សោ នងិ េរៀបចំគេ្រមាងក��ងការ្រគប់្រគង នងិែបងែចកឃា� ងំផ��កទិន�ន័យ(Storage) ស្រមាប់

េ្របើ្របាស់េទៅតាមត្រម�វការ នោេពលបច��ប្បន� និងេពលអនោគត 

 េរៀបចំ ែថទា ំនងិដំេឡើង Oracle Real Application Cluster(RAC) Architectureេនៅ

ក��ង្របពន័�មូលដោ� នទិន�ន័យ  

 េរៀបចំ ដំេឡើង ែថទា ំ នងិកំណត់ដំេណើរការក��ងការេផ�រទិន�នយ័េទៅកាន់មជ្ឈមណ� លសេ�ងោ� ះ

ទិន�ន័យ  (Disaster Recovery Center) តាមរយៈ Oracle Data Guard 

 េរៀបចំែផនការ និងដំេណើរការស្រមាប់ការ Backup នងិ Recovery ទិន�ន័យមក វ�ញេនៅេពល

ចំាបាច់ 

 Patching, updating, upgrading និង migrating្របព័ន�្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័តាម

ត្រម�វការជោក់ែស�ង 

 បេង�ើត នងិ េរៀបចំ SQL Scripts ស្រមាប់ស្រម�ល នងិ េដោះ្រសាយប�� នោនោពអី�កេ្របើ្របាស់ 

នងិ្របពន័�ផោ� ល ់

 ពនិិត្យ ែថទា ំនងិ តេម�ើង Data Warehousing 



 បេង�ើត កំណត់សិទ�ិ និង ្រគប់្រគង អ�កេ្របើ្របាស់ទាងំអស់េនៅក��ង្របពន័�្រគប់្រគងទិន�នយ័ នងិ 

Data Warehousing 

 ្រត�តពនិតិ្យ នងិ ែថទាយ៉ំោងម៉ត់ចត់បំផុត សុវត�ភិាពរបស់្របពន័�មូលដោ� នទិន�ន័យតាមេគាល

នេយោបាយរបស់សា� ប័ន 

 េធ�ើការជិតស� តិជោមួយ្រក�មហ៊នុផ�តផ់�ង់េទៅេលើការអនុេលាមតាមកិច�្រពមេ្រព�ងទិញឣជោ� ប័ណ� 

 េរៀបចំជោឯកសារ អំពកីារដំេឡើង នងិ ការកំណត់មុខងោររបស់កម�វ�ធីនីមួយៗ របស់្របពន័� 

 េរៀបចំរបាយការណ៍្របចំាៃថ� សបា� ហ ៍និង្របចំាែខ អពំីដំេណើរការជោ្រប្រកតីរបស់្របពន័�្រគប់្រគង

មូលដោ� នទិន�នយ័ែដល្រត�វបានផ��ក ហានភិយ័ែដលប៉ះពាល់ដល់សុវត�ិភាព្របពន័� ការេធ�ើឱ្យ

្របេសើរេឡើង នងិការេធ�ើបច��ប្បន�កម�្របពន័� 

 មានបទពេិសាធនយ៉៍ោងតិច១ឆា� ំ ទាក់ទងនឹងការ្រគប់្រគងកម�វ�ធីមូលដោ� នទិន�ន័យ (RDBMS) 

 មានចំេណះដឹងល�ខោងែផ�ក្របពន័�មូលដោ� នទិន�នយ័ ដូចជោ Oracle Database, SQL 

Server, MySQL, PostgreSQL, ...    

 មានចំេណះដឹងល�ទាក់ទងនិងការងោររបស់្រក�មការងោរ  DBA ដូចជោ Oracle Backup & 

Recovery, RAC Architecture, Data Guard, Performance Tuning, Applying 

Patch, Database Security, Oracle Enterprise Manager, Migration, 

Upgrade ... 

 មានចំេណះដឹងឣចេ្របើ្របាស់្របពន័�្របតិបត�ិការ Linux, Linux Distribution, Unix, 

Unix Distribution 

 មានមូលដោ� នចំេណះដឹងក��ងការសរេសរភាសា SQL 

 មានសមត�ភាពក��ងការេរៀបចំ រចនោ វោយតៃម� ការេ្រគាងទុកធនធានេលើ្របពន័� េដើម្បធីានោបាន

នវូភាពរលនូ  នងិ ការបងោ� រនវូហានភិ័យនោនោែដលឣចេកើតមានជោយថោេហត ុ

 យល់ដឹងអំព ីMiddleware Application Process 

 មានមូលដោ� នចំេណះដឹងែផ�ក្របព័ន�បណោ� ញ 

 មានទំនោក់ទំនងល� មានភាពរស់រោយ ្របា្រស័យទាក់ទងល�េនៅក��ង្រក�ម មានភាពៃច�្របឌិតខ�ស់ 

នងិ ការេដោះ្រសាយប�� បានរហ័ស ឣចទទួលរោល់សមា� ធក��ងការងោរ 



 មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយទាក់ទងនងឹការ្រគប់្រគងកម�វ�ធីមូលដោ� នទិន�នយ័ ការដំេឡើង ការ

េរៀបចំែបបបទ និង េដោះ្រសាយប�� ជោមួយនងឹអ�កគំា្រទខោងេ្រកៅ ឬ្រក�មហ៊នុផ�តផ់�ង ់។ 

3. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងកម�វ�ធ ីPeopleSoft (PeopleSoft Administrator) - ១រូប 

 រចនោ េរៀបចំ និង ដំេឡើង មជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេមែដលមានលក�ណៈេ្រចើន្រសទាប់ (n-tier 

application) 

 េដោះ្រសាយប�� នោនោែដលេកើតមានេឡើងក��ងមជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេម 

 តាមដោនសុវត�ិភាព នងិការែថទា ំ្រត�តពនិិត្យជោ្របចំានវូដំេណើរការរបស់មជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេម 

 សិក្សោ នងិែកែ្របនវូកហំុសបេច�កេទសនោនោែដលមានេនៅក��ងមជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេមឱ្យកាន់ែតមាន

ដំេណើរការល�្របេសើរ នងិរលនូ 

 វោយតៃម� ែបងែចក នងិ តាមដោនេលើធនធានឧបករណ៍ជោមួយ្រក�មការងោរពាក់ពន័� 

 Patching និង Upgrading មជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេមែដលមាន្រសាប់ 

 េរៀបចំរបាយការណ៍្របចំាៃថ� សបា� ហ៍ នងិ ្របចំាែខ អពំីដំេណើរការៃនមជ្ឈដោ� នកម�វ�ធ ី

 េរៀបចំែផនការ នងិនតីិវ�ធសី្រមាប់ការចម�ងទុក និង សា� រមកវ�ញេនៅេពលចំាបាច់ស្រមាប់

មជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេម 

 សិក្សោ និង ្រសាវ្រជោវនវូបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗស្រមាប់អភិវឌ្ឍមជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេមឱ្យមានភាពទាន់

សម័យ នងិ សុវត�ិភាពកានែ់ត្របេសើរេឡើង 

 ផលតិឯកសារនីតិវ�ធី នងិ ឯកសារេគាលការណ៍ែណនំោស្រមាប់ការ្រគប់្រគងមជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេម 

 េធ�ើការយ៉ោងជតិស� ិទ�ជោមួយ្រក�មការងោរពាកព់ន័�ក��ងការេដោះ្រសាយប�� នោនោែដលឣចធានោ

បាន្របពន័�មានដំេណើរការរលនូ ។ 

 មានបទពេិសាធនយ៉៍ោងតិច១ឆា� ំ េនៅក��ងែផ�ក្រគប់្រគងមជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេម ដូចជោ Web 

Master  

 មានចំេនះដឹងេ្របើ្របាស់បានៃន្របពន័�្របតិបត�កិារ Linux, Linux Distribution, Unix, 

Unix Distribution 

 មានមូលដោ� នចំេណះដឹងែផ�ក្របព័ន�មូលដោ� នទិន�នយ័ ដូចជោ Oracle Database, MS SQL 

Server, MySQL,… 

 មានមូលដោ� នចំេណះដឹងក��ងការសរេសរភាសា SQL Query Statements 



 មានមូលដោ� នចំេណះដឹងែផ�ក្របព័ន�បណោ� ញ 

 មានចំេណះដឹងែផ�កភាសាសរេសរកម�វ�ធី ដូចជោ Java, C++, Python, ... 

 មានសមត�ភាពក��ងការេរៀបចំ រចនោ វោយតៃម� េ្រគាងទុក េលើ្របពន័�េដើម្បធីានោបាននវូភាពរលនូ

របស់្របពន័� នងិការបងោ� រនវូហានភិយ័ែដលឣចេកើតមានជោយថោេហត ុ

 មានទំនោក់ទំនងល� មានភាពរស់រោយ ្របា្រស័យទាក់ទងល�េនៅក��ង្រក�ម មានភាពៃច�្របឌិតខ�ស់ 

នងិ េដោះ្រសាយប�� បានរហស័ ឣចទទួលរោល់សមា� ធក��ងេពលបំេពញការងោរ 

 មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយទាក់ទងនងឹការេរៀបចំរចនោសម�័ន� ការដំេឡើង ការេរៀបចំែបបបទ 

នងិ េដោះ្រសាយប�� ជោមួយនងឹអ�កគំា្រទខោងេ្រកៅ ឬ្រក�មហ៊នុផ�តផ់�ង ់

 មានចំេណះដឹង នងិ មានបទពិេសាធនេ៍ទៅេលើការ្រគប់្រគងមជ្ឈដោ� នកម�វ�ធីេមៃន្របពន័� ERP( 

Oracle PeopleSoft, SAP, MS Dynamics NAV, MS CRM,...) មានឣទិភាពខ�ស់ 

 មានចំេណះដឹងទាក់ទងនឹងការងោររបស់្រក�មការងោរ  DBA ដូចជោ Oracle Backup & 

Recovery, Performance Tuning, Applying Patch, Migrating, Upgrading គឺ

្រត�វបានេលើកទឹកចិត� ។ 

4. ម�ន�ីែផ�កគំា្រទបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (IT Support Officer) - ១រូប 

 ដំេឡើងកុំព្យ�ទ័រ Hardware, ្របព័ន�្របតិបត�ិការ, កម�វ�ធកីុំព្យ�ទ័រេផ្សងៗ នងិ សមា� របណោ� ញតភា� ប់ 

 េដោះ្រសាយប��  Hardware ឬ Software កុពំ្យ�ទ័រ, អុីែមល, សុវត�ភិាពទិន�ន័យ, អុនីធណិឺត 

 តាមដោន និង េដោះ្រសាយប�� ែដលេលើកេឡើងេនៅក��ង្របពន័� Helpdesk 

 ធានោថោ្របពន័�មានសុវត�ិភាពខ�ស់ េដោយេធ�ើបច��ប្បន�ភាពកម�វ�ធកីំចាត់េមេរោគ នងិ MS. 

Windows Security ជោ្របចំា 

 រក្សោទំនោក់ទំនងការងោរឱ្យជតិស� ិទ� និង ព្រងឹងការងោរជោ្រក�ម ជោមួយ្រក�មការងោរ នងិ អ�កេ្របើ

្របាស់ 

 យល់ដឹងអំពកីារេរៀបចំ Active Directory និង Microsoft Exchange Server 

 េរៀបចំ និង អនុវត�ែផនការ នងិ តារោងការងោរស្រមាប់ការេធ�ើតំែហទា ំនងិ បច��ប្បន�ភាព 

 ផ�ល់េសវោ្រទ្រទង់េលើឧបករណ៍ សមា� របេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន មានដូចជោ ម៉ាសីុន្រពនី ម៉ាសីុនែស�ន 

DVR ជោេដើម នងិ ត្រម�វការផោ� ស់ប��រសមា� រេផ្សងៗ 



 ្រទ្រទង់ និង េដោះ្រសាយប��  ែដលអ�កេ្របើ្របាស់ជបួ្របទះ ដល់ទីតំាងអ�កេ្របើ្របាស់ផោ� ល ់ ឬ

េដោះ្រសាយពីចមា� យ 

 ឣចេធ�ើដំេណើរ នងិ បំេពញេបសកកម�ការងោរេនៅតាមេខត�បាន 

 េរៀបចំរបាយការណ៍ ្របចំាែខ ្របចំាសបា� ហ៍ ្របចំាែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗ 

 ការងោរេផ្សងៗេទៀតតាមការចាត់ែចងរបស់ថោ� ក់ដឹកនំោ ។ 

5. ម�ន�ីែផ�កបណោ� ញតភា� ប់ និងសុវត�ិភាព (Network and Security) - ២រូប 

  វ�ភាគ និង វោយតៃម�ែផ�កែដលពុំទានម់ានសុវត�ិភាពសម្រសបក��ងេហដោ� រចនោសម�ន័�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័តម៌ាន្របពន័� FMIS ទាងំេនៅេលើ Software, Hardware នងិបណោ� ញតភា� ប់ 

 ែស�ងរកវ�ធីសា�ស�  នងិ ឧបករណ៍ែដលឣចេដោះ្រសាយ ក��ងការទប់សា� ត់ ឬ ែកលម�ែផ�កសុវត�ិភាព 

 ែស�ងរក និង េ្របើ្របាស់នតីិវ�ធ ីនងិ បេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ េដើម្បីព្រងឹងែផ�កសុវត�ភិាព 

  វ�ភាគ នងិ វោយតៃម�ការខូចខោតេទៅេលើទិន�នយ័ ឬេហដោ� រចនោសម�ន័� ែដលបណោ� លមកពីប��

សុវត�ិភាព រួចេធ�ើការែស�ងរកឧបករណ៍ និងវ�ធសីា�ស�ស្រមាប់ទាញយកមកវ�ញនវូទិន�នយ័ ឬជសួ

ជលុេហដោ� រចនោសម�ន័�ែដលបានខូចខោត 

 េធ�ើការវោយតៃម�ហានភិ័យ និងការសាកល្បងេលើ្របពន័�ដំេណើរការទិន�នយ័ 

 េធ�ើេតស�សាកល្បងនោនោ ែដលេឆ�ើយតប្រសបេទៅនឹង េគាលនេយោបាយ និងនតីិវ�ធីសុវត�ភិាព 

 ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីវគ�បណ�� ះបណោ� លេផ្សងៗែដលពាកព់ន័� 

 ដំេណើរការការ្រត�តពនិតិ្យសុវត�ិភាព ការវ�ភាគេលើទិន�នយ័នងិសុវត�ភិាព និងការវ�ភាគេលើនតីិវ�ធ ី

េដើម្បីរកឱ្យេឃើញនវូប�� សុវត�ិភាព រួចប���ន ឬចាត់វ�ធានការសម្រសប 

 បងោ� ត់បេ្រង�នដល់្រក�មការងោរ េដើម្បីែចករ�ែលកការយល់ដឹង នងិជនំោញែផ�កសុវត�ភិាព 

 េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៏ ្របចំាែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗ 

អំពសីា� នភាពៃន្របពន័�សុវត�ភិាពបច��ប្បន� 

 មានបទពិេសាធន៍េទៅេលើការដំេឡើងការេធ�ើឱ្យដំេណើរការ្របពន័�សុវត�ភិាពរបស់ឧបករណ៍ 

Router , Firewall Switchដូចជោ Fortigate, Juniper, Cisco, Palo Alto, HP, Huawei ជោ

េដើម 

 យលដឹ់ងពី្របពន័�បណោ� ញតភា� ប់បេច�កវ�ទ្យោ (Network) ែដល្រតឹម្រត�វេទៅតាមលក�ណៈ

បេច�កេទសេនៅក��ងមជ្ឃមណ� លផ��កទិន�នយ័ នងិេនៅតាមការដោ� នេផ្សងេទៀត 



 ្រត�តពនិតិ្យជោ្របចំាេទៅេលើ្របពន័�ដំេណើរការរបស់ឧបករណ៍ Router, Firewall, Switch និង

េរៀបចំកាលវ�ភាគក��ងការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង (Upgrade OS) នវូ្របពន័�ដំេណើរការរបស់

ឧបករណ៍នីមួយៗ 

 មានបទពិេសាធនក៍��ងការេរៀបចំ្របពន័�េហដោ� រចនោសម�ន័�បណោ� ញតភា� ប់ នងិ សុវត�ភិាព 

 មានចំេណះដឹងទាក់ទងនិងឧបករណ៍ F5 Load balancer។ 

6. ម�ន�ីែផ�ក្រត�តពនិតិ្យគុណភាព នងិ េតស�កម�វ�ធ ី(Software Assurance and Testing) - ២រូប 

 ្រសាវ្រជោវែស�ងយលត់្រម�វការបទដោ� ន, េរៀបចំ និង កសាង េគាលការណ៍ែណនំោ នតីិវ�ធី នងិ វ�ធី

សា�ស� េផ្សងៗ ពាក់ពន័�នងឹការ្រត�តពនិតិ្យគុណភាព នងិ េតស�សាកល្បងកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោ

ព័តម៌ាន Software  Assurance and Testing  

 េរៀបចំ នងិ អភិវឌ្ឍឧបករណ៍ (Tools) ស្រមាប់បេ្រមើដលក់ចិ�ការ្រត�តពនិតិ្យគុណភាព (Quality 

Assurance) 

 ចូលរួមេរៀបចំ នងិ អនុវត�ែផនការ្រគប់្រគងគុណភាព េដើម្បធីានោបាននវូអនុេលាមភាពត្រម�វការ

ខោងក��ង (Internal Requirement) និង បទដោ� នខោងេ្រកៅ (External Standard) តយ៉ួោងដូច

ជោ ISO9001  

 ្រត�តពនិតិ្យឯកសារគេ្រមាង (Project) េដើម្បធីានោបាននវូព័តម៌ានលម�ិតែដលឣច្រទ្រទង់ដល់

ការអភិវឌ្ឍ នងិ េរៀបចំឯកសារ្រត�តពនិិត្យគុណភាព (QA Materials) រួមមាន ឯកសារកចិ�

សន្យោ, ឯកសារលក�ខណ� ត្រម�វការ, ឯកសារលក�ខណ� មុខងោរ និង បេច�កេទស, មុខងោរ

ផលតិផល (feature), សំេណើរសំុផោ� ស់ប��រែផ�កកម�វ�ធី ឬនតីិវ�ធី (Software/Process Change 

Request) និង ឯកសារពាកព់ន័�េផ្សងៗ 

 ចូលរួមេរៀបចំែផនការ និង ករណីេតស�សាកល្បងកម�វ�ធី (Test Plan, Test Case, Test 

Script/Scenario)  

 ្រត�តពនិតិ្យ Code េដើម្បីធានោបាននវូផលតិផលសេ្រមចេឆ�ើយតបនងឹត្រម�វការរបស់អ�កេ្របើ

្របាស់ ឬមា� ស់គេ្រមាង 

 េរៀបចំ និង អនុវត�ការេតស�សាកល្បងេដោយផោ� ល ់នងិ ស�យ័្របវត� ិ(Manual and Automated 

Tests) េដើម្បីែស�ងរកនវូភាពមិន្រប្រកតី ឬប�� េផ្សងៗេលើកម�វ�ធី 



 ្រត�តពនិតិ្យេឡើងវ�ញេលើ User Interface េដើម្បីធានោបាននវូសង�តភិាពមុខងោរ នងិ កំណតប់ាន

ប�� គន�ះឹ ែដលអ�កេ្របើ្របាស់ឣចនឹងជបួ្របទះ 

 កត់្រតាភាពមិន្រប្រកតី ឬប�� េផ្សងៗ េលើកម�វ�ធកី��ង្របព័ន�ជោកំណត់េហតុ (Tracking 

System) 

 េធ�ើការ្រត�តពនិតិ្យ និង េរៀបចំឯកសារវ�ភាគហានភិយ័ែដលឣចេកើតមានេឡើងេលើកម�វ�ធី 

 ចូលរួមេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលេតស�សាកល្បង, របាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យគុណភាព នងិ    

ផ�ល់េយោបល ់

 គំា្រទ នងិ ្រត�តពនិតិ្យេលើការ្រគប់្រគង Source Code, Configuration Management នងិ 

Change Request Management េលើកម�វ�ធ ី

 គំា្រទ ្រត�តពនិតិ្យ នងិ ្របឹក្សោេលើការ្រគប់្រគង នងិ េរៀបចំមូលដោ� នទិន�នយ័ (Database 

Architecture)  

 ្រគប់្រគងេលើឧបករណ៍េតស� , ឯកសារេតស�សាកល្បង នងិ ការ្រត�តពនិតិ្យគុណភាព ( Testing 

and QA Document and Tools) 

 ចូលរួមកិច�ការសវនកម�គុណភាពខោងក��ង និង េ្រកៅសា� ប័ន េទៅតាមត្រម�វការ 

 ្រត�តពនិតិ្យកម�វ�ធី នងិ វឌ្ឍនភាពការងោរេទៅតាមែផនការសកម�ភាពរបស់សា� ប័ន ដូចជោ ដំេណើរ

ការសកម�ភាព, មុខងោរ, កម�វ�ធី នងិ ឯកសារែដល្រត�វផលតិ    

 ផ�លក់ារ្របឹក្សោ និង បណ�� ះបណោ� លដល់្រក�មការងោរពាកព់ន័�ក��ងការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍,េតស�

សាកល្បង, នងិ នតីិវ�ធីេផ្សងៗ តាមត្រម�វការ  

 អនុវត�កិច�ការេផ្សងៗ តាមត្រម�វការ និងការចាត់ែចងេដោយថោ� ក់ដឹកនំោ ។ 

• ែផ�ក វ�ភាគធុរកិច� (Business Analyst) - ៥រូប៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កវ�ភាគធុរកិច�ស្រមាប់មុខងោរៃន្របពន័� FMIS - ៤រូប 

 េធ�ើការយ៉ោងជតិស� ិទ� នងិ សហការជោមួយ្រក�មការងោរ ៃនេលខោធិការដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង 

FMIS នងិ ្រកសួង-សា� ប័ននោនោ េដើម្បីែស�ងយល់ នងិ សិក្សោអំពនីតីិវ�ធអីនុវត�ការងោរបច��ប្បន� 

នងិ នតីិវ�ធីអនវុត�ការងោរក��ង្របព័ន� FMIS (ដំេណើរការៃន្របព័ន� FMIS) 

 េធ�ើេសចក�ី្រពាង និង ែកស្រម�លេលើ ឯកសារនតីិវ�ធអីនុវត�ស�ងដ់ោរ (SOPs) ៃននតីិវ�ធអីនុវត�

ការងោរេនៅ្រកសួង-សា� ប័នែដលនងឹ្រត�វេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS 



 បណ�� ះបណោ� ល ឬ ្រទ្រទង់ដលក់ារបណ�� ះបណោ� លនោនោស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS េទៅ

តាមមុខងោរនីមួយៗៃន្របពន័� FMIS មានដូចជោ េសៀវេភៅធំ (GL) គណន្ីរត�វសង (AP) គណនី

្រត�វទារ (AR)  វ�ភាជន៍ថវ�កា (BA) ការទិញ (PO) នងិ ការ្រគប់្រគងសាច់្របាក់ (CM) 

 មានភាពបតែ់បនក��ងការបំេពញការងោរ ឣចចុះេបសកកម�ការងោរេនៅតាមបណោ� រោជធានី-េខត�

ទាងំ២៥ 

 បន�ការជយួគំា្រទការងោរជោ្របចំាៃថ�ដល់អ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS េនៅតាមអគ�នោយកដោ� ន 

នោយកដោ� នគន�ឹះ ៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត��, រតនោគាររោជធានី-េខត�ទាងំ២៥, ្រកសួង-  

សា� ប័ន នងិ មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

 ចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍ នងិ ែកលម�េលើ្របពន័� FMIS េដើម្បធីានោថោ្របពន័� FMIS ដំេណើរការសម

្រសប នងិ ជយួស្រម�លស្រមាប់អនុវត�ការងោរ នងិ េដើរតជួោធាតុដ៏សំខោនរ់បស់រោជរដោ� ភបិាល  

កម��ជោស្រមាប់ ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្របកបេដោយ្របសិទ�ភិាព នងិ គណេនយ្យភាព 

 សរេសរ និង េរៀបចំឯកសារលក�ខណ� ត្រម�វនោនោ េដើម្បផី�ល់េទៅកាន្់រក�មការងោរែផ�កអភិវឌ្ឍ 

 េរៀបចំឯកសារេលើមុខងោរនីមួយៗៃន្របពន័� FMIS នងិ េសៀវេភៅែណនំោពីរេបៀបេ្របើ្របាស់  

ស្រមាប់បងោ� ត់បងោ� ញដលអ់�កេ្របើ្របាស់្របពន័�បច��ប្បន� នងិ អ�កេ្របើ្របាស់េ្រកាយៗេទៀត ក��ងការ

ែស�ងយល ់នងិ សា� តជ់នំោញក��ងការេ្របើ្របាស់្របពន័� 

 មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយក��ងការេ្របើ្របាស់កម�វ�ធ ី Microsoft Office នងិ ឣចេ្របើកម�វ�ធី      

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាននោនោ េដើម្បីតាមដោន នងិ េរៀបចំរបាយការណ៍ 

 េរៀបចំរបាយការណ៍្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ នងិ ្របចំាែខ ស្រមាប់ដោក់ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ អពំសីា� ន

ភាពការងោរ ប�� ្របឈម វឌ្ឍនភាព និង ការងោរពាកព់ន័�េផ្សងៗែដល្រត�វប��ប់ ។ 

2. ម�ន�ីែផ�កវ�ភាគធុរកិច�ស្រមាប់ជនំយួគំា្រទ - ១រូប 

 េឆ�ើយតប នងិ ្រគប់្រគង សំណួរ ឬការទំនោក់ទំនងែស�ងរកជនំយួគំា្រទ ពអី�កេ្របើ្របាស់តាមរយៈ

ទូរស័ព� ្របពន័�ជនំយួគំា្រទ សារេអឡិច្រត�នចិ នងិ បណោ� ញទំនោក់ទំនងេផ្សងៗ 

 ផ្សព�ផ្សោយអពំី្របពន័�ជនំយួគំា្រទ នងិ នីតិវ�ធីស្រមាប់ទំនោក់ទំនងែស�ងរកជនំយួ ឱ្យបានទូលំ

ទូលាយជោពិេសសអ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS 

 ្រត�វេឆ�ើយតបភា� មៗ នងិ ប���នបន�ប�� េដើម្បីែស�ងរកដំេណោះ្រសាយ តាមនីតិវ�ធីស្រមាប់ជនំយួ

គំា្រទ ចំេពាះប�� ែដលបានេលើកេឡើង នងិ ទំនោក់ទំនងមកកំឡ�ងេពលេម៉ាងេធ�ើការ 



 ផ�លព់័តម៌ាន និង ជនូដំណឹងដល់្រគប់អ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS េនៅេពល្រត�វផោ� កដំេណើរការ

្របពន័�  FMIS បេណោ� ះឣសន� 

 េបើកសំបុ្រតប��  (Ticket Issue) ែដលបានេលើកេឡើងេនៅក��ង្របពន័�ជនំយួគំា្រទ នងិ េដោះ

្រសាយប�� តាមលទ�ភាព ឬ ប���នសំបុ្រតបន� េដើម្បីែស�ងរកដំេណោះ្រសាយឱ្យបានទាន់េពល

េវលា 

 ្រត�វកំណត់្របេភទ ចំណោតថ់ោ� ក់ នងិ ក្រមិតៃនសំបុ្រតប��  ែដលមានក��ង្របពន័�ជនំយួគំា្រទ 

 តាមដោន នងិ ្រត�តពនិតិ្យសំបុ្រតប��  (សំបុ្រតប�� ែដលបានេដោះ្រសាយរួចរោល់្រត�វបិទ នងិ 

សំបុ្រតប�� ែដលបេង�ើតយរូេហើយមិនមានដំេណោះ្រសាយ) 

 ផ�ល់របាយការណ៍្របចំាសបា� ហ៍ នងិ ្របចំាែខ អពំីប�� របស់អ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� និងសំបុ្រត

ប�� ែដលបានេលើកេឡើងេនៅក��ង្របពន័�ជនំយួគំា្រទ និង របាយការណ៍នោនោពាកព់ន័�នងឹគេ្រមាង 

 បេង�ើត នងិ េរៀបចំជោមូលដោ� នចំេណះដឹង (Knowledge Base) ដំេណោះ្រសាយអំពកីារេ្របើ

្របាស់្របពន័� FMIS ចំេពាះសំណួរ ការទំនោក់ទំនងែស�ងរកជនំយួគំា្រទ ប��  ឬ សំបុ្រតប��  

ែដលបានេចាទេឡើងដែដលៗឬេ្រចើនដង 

 មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយក��ងការេ្របើ្របាស់កម�វ�ធ ី Microsoft Office នងិ ឣចេ្របើកម�វ�ធី      

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាននោនោ េដើម្បីតាមដោន នងិ រោយការណ៍នវូសា� នភាពរបស់អ�កេ្របើ្របាស់្របព័ន� 

 សិក្សោែស�ងយល់ឱ្យដឹងច្បាស់អំពកីារេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS, មុខងោរស��លនីមួយៗៃន្របពន័� 

FMIS, User Security Matrix, ការ្រគប់្រគងេលើេលខសមា� ត់របស់អ�កេ្របើ្របាស់ នងិ របាយ

ការណ៍ផលិតេចញពី្របពន័� FMIS 

 បំេពញ នងិ ្របតិបត�កិារងោរនោនោ េទៅតាមកិច�ការែដលបានដោក់េដោយអ�ក្រគប់្រគង ឬ ថោ� ក់

ដឹកនំោ 

 បណ�� ះបណោ� ល ឬ ្រទ្រទង់ដលក់ារបណ�� ះបណោ� លនោនោស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS េទៅ

តាមមុខងោរនីមួយៗៃន្របពន័� FMIS មានដូចជោ េសៀវេភៅធំ (GL) គណន្ីរត�វសង (AP) គណនី

្រត�វទារ (AR)  វ�ភាជន៍ថវ�កា (BA) ការទិញ (PO) នងិ ការ្រគប់្រគងសាច់្របាក់ (CM) 

 មានភាពបតែ់បនក��ងការបំេពញការងោរ ឣចចុះេបសកកម�ការងោរេនៅតាមបណោ� រោជធាន-ីេខត�

ទាងំ២៥ 



 បន�ការជយួគំា្រទការងោរជោ្របចំាៃថ�ដល់អ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS េនៅតាមអគ�នោយកដោ� ន 

នោយកដោ� នពាកព់ន័�គន�ះឺ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� នងិ ហិរ��វត��, រតនោគាររោជធានី-េខត�ទាងំ ២៥, 

្រកសួង-សា� ប័ន នងិ មន�ីរេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� 

 េរៀបចំរបាយការណ៍្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ នងិ ្របចំាែខ ស្រមាប់ដោក់ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ អពំសីា� ន

ភាពការងោរប�� ្របឈម វឌ្ឍនភាព និង ការងោរពាកព់ន័�េផ្សងៗែដល្រត�វបានប��ប់ ។ 

• ែផ�ក្រគប់្រគងការផោ� ស់ប��រ (Change Management Team) - ១រូប 

 េរៀបចំយុទ�សា�ស�  នងិ្រត�តពនិតិ្យដំេណើរការអនុវត�ផលប៉ះពាលក់ារផោ� ស់ប��រ ៃនលហំរូនតីិវ�ធី

ការងោរ អនោគត េទៅេលើនតីិវ�ធកីារងោរបច��ប្បន� រចនោសម�ន័�សា� ប័ន នងិេគាលនេយោបាយ្រគប់្រគង

ធនធានមនុស្សរបស់សា� ប័ន ឬអង�ភាព ែដលទទួលផលប៉ះពាលេ់ដោយការអនុវត�្របពន័� FMIS 

 ដឹកនំោ េរៀបចំ នងិអភិវឌ្ឍរចនោសម�័ន�សា� ប័ន និង្រកបខ័ណ� ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស េដើម្បីស្រមប

ស្រម�លការផោ� ស់ប��រ 

 អភិវឌ្ឍយុទ�សា�ស�  នងិែផនការអនុវត�ការផោ� ស់ប��រ ្រពមទាងំគំា្រទ និង តាមដោនការអនុវត� 

ែផនការការផោ� ស់ប��រេទៅេលើរចនោសម�ន័�សា� ប័ន នងិការ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស 

 គំា្រទការងោរេរៀបចំការវោយតៃម�េទៅេលើសមត�ភាព និងការយល់ដឹងអំព្ីរបពន័� FMIS របស់បុគ�ល 

ឬសា� ប័នែដល្រត�វទទួលបានផលប៉ះពាលេ់ដោយការអនុវត�្របពន័� FMIS ទាងំេនៅថោ� ក់ជោត ិ នងិ

ថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ(ឧ. ការវោយតៃម�ផលប៉ះពាលក់ារផោ� ស់ប��រ នងិការវោយតៃម�ការេ្រត�មខ��នទទួល

យកការផោ� ស់ប��រ) 

 គំា្រទដលក់ារេរៀបចំ ក្រមងសំណួរែដលសួរញកឹញោប់ (FAQs)  េដើម្បធីានោថោអ�កេ្របើ្របាស់ឣច

ទទួលបានពត័៌មានឆាប់រហ័ស និងផ�លជ់នំយួ្របសិនេបើមានត្រម�វការ មុននឹងទាក់ទងេទៅ្របព័ន� 

help desk 

 េធ�ើការជិតស� ិទ� នងិ ស្រមបស្រម�ល ជោមួយ្រក�មការងោរពាកព់ន័� នងឹ្រក�មការងោរ្រគប់្រគងការ

ផោ� ស់ប��រក��ងការេរៀបចំ នងិ អនុវត�នវូែផនការ និងសកម�ភាព េដើម្បីគំា្រទនវូសកម�ភាពទាងំមូល

ៃនការ្រគប់្រគងការផោ� ស់ប��រ នងិ ការអនុវត�គេ្រមាង្របពន័� FMIS 

 តាមដោន នងិេធ�ើបច��ប្បន�ដលអ់�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS ជុំវ�ញការវ�វឌ្ឍ និងការែកស្រម�ល ៃន

្របពន័� FMIS, វោយតៃម�ពីវឌ្ឍនភាពគេ្រមាងេដើម្បីែកលម� នងិចាត់វ�ធានការបានទានេ់ពលេវលា 



 គំា្រទការថត កាត់ត និងផលតិ រូបភាព និង វ�េដអនូោនោ អំពីគេ្រមាង FMIS េដើម្បីផ្សព�ផ្សោយេទៅកាន់

េគហទំព័រ និងបណោ� ញសង�មនោនោ េដើម្បីប��� បការយល់ដឹងអំពីគ្រមាងេទៅកាន់សាធារណជន 

 យល់ដឹងអពំីរេបៀបក��ងការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍សមា� របេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន នងិ មិនែមនបេច�កវ�ទ្យោ

ព័តម៌ាន  

 ្រត�វយល់ដឹងច្បាស់អំពីគេ្រមាង និង ផ�លក់ារប��� បការយល់ដឹងអំពីគេ្រមាង ដល្់រកសួង-          

សា� ប័ននោនោែដលអនុវត�គេ្រមាង 

 ចូលរួមបេង�ើត និងេរៀបចំវ�ធីសា�ស�ស្រមាប់េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយអពំីគេ្រមាងឱ្យបានកានែ់តទូលំ

ទូលាយ 

 ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លែដលទាក់ទងនងឹជនំោញេទៅតាមភាពចំាបាច់ 

 មានភាពបិុន្របសប់ នងិជនំោញទំនោក់ទំនងច្បាស់លាស់ ក��ងការប��� បសារគន�ឹះ និងផ�ល់បទ

បងោ� ញក��ងកិច�្របជុំ អង�ពធិ ីនងិសិកា� សាលា នោនោ។ 

សមត�ភាព 

ជនំោញ ត្រម�វការ 

ជនំោញបេច�កេទស • ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន៖ ្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រតេឡើងេទៅ ទាក់ទងនងឹ 

 វ�ទ្យោសា�ស�កុំព្យ�ទ័រ ឬ បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ឬ ជនំោញពាកព់ន័�េផ្សងៗ 

• ែផ�កវ�ភាគធុរកិច�៖ ្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រត ទាក់ទងនងឹជនំោញ

្រគប់្រគង, គណេនយ្យ, ហិរ��វត�� និង មុខជនំោញពាក់ពន័�េផ្សងៗ 

• ែផ�ក្រគប់្រគងការផោ� ស់ប��រ៖ ្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រតេឡើងេទៅ ទាក់ទង

នងឹែផ�កទំនោកទំ់នងការ្រគប់្រគងការផោ� ស់ប��រ ែផ�កទំនោក់ទំនង ែផ�ក្រគប់្រគង 

ែផ�កពត័ម៌ាន នងិបណោ� ញផ្សព�ផ្សោយ នងិែផ�កពាក់ពន័�េផ្សងៗ 

ក្រមតិសិក្សោ បានប��ប់ការសិក្សោថោ� ក់ក្រមិតបរ��� ប្រតេលើែផ�កទាក់ទងនងឹវ�ស័យ នងិតាម

ជំនោញនីមួយៗ 

ភាសា េចះសា� ត់េលើភាសាែខ�រ នងិ ឣចឣន សា� ប់ សរេសរ នងិ នយិោយភាសា

អង់េគ�សបានល�  



បទពេិសាធន ៍ - យ៉ោងេហាចណោស់មានបទពិេសាធនក៍ារងោររយៈេពល ១ឆា� ំ េទៅតាមែផ�ក នងិ

តនួោទីខោងេលើ 

- ស្រមាប់ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ឣទិភាពចំេពាះេបក�ជនែដលមានបទពិេសាធន៍

ជោមួយផលតិផល Oracle 

សមិទ�កម�្រត�វសេ្រមចបាន 

- ្រត�វបំេពញការងោរឱ្យបានល� នងិ ម៉តច់តត់ាមតនួោទីដូចែដលបានប�� ក់ក��ងចំណចុតនួោទី និង ទំនលួខុស

្រត�វខោងេលើ 

- ផ�ល់របាយការណ៍្របចំាែខេលើវឌ្ឍនភាពការងោរ 

- ផ�ល់របាយការណ៍ស្រមាប់ការវោយតៃម�េលើការងោរសេ្រមចបានេដោយ ្របធានេលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគង

គេ្រមាង FMIS។ 

ការកំណត់េពល និងលទ�ផលការងោរ 

េបសកកម�ស្រមាប់ការងោរេនះ្រត�វេធ�ើេឡើងេនៅក��ង្របេទសកម��ជោក��ងរយៈេពលរហតូដល់ ២ឆា� ំ ។ លទ�ផលការងោរ

ទាមទារឱ្យសេ្រមចបានឆាប់តាមែដលឣចេធ�ើេទៅបាន ។ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោនងឹរោយការណ៍េដោយផោ� លេ់ទៅ្របធាន

េលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS។ 

្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោនងឹ្រត�វបំេពញមុខងោរ និងតនួោទី ស� ិតេ្រកាមកិច�ដឹកនំោរបស់្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័� 

FMIS (FMWG) នងិ ្របធាន្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័� FMIS ែដលស� ិតេនៅនោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន ៃនអគ�

េលខោធកិារដោ� ន នងិ េនៅេលខោធកិារដោ� ន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័� FMIS។ សមាសភាពៃន្រក�មការងោរ

្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័� FMIS រួមមាន៖ 

 

មុខតំែណង េឈា� ះ និង តនួោទ ី

្របធាន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង

្របពន័� FMIS 

ឯកឧត�មបណ� ិត ហ៊ាន សាហីុប ជោ្របធាន្រក�មការងោរ FMWG 



្របធានេលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគង

គេ្រមាង្របពន័� FMIS 

េលាក មន� ្របាថោ�  ជោអន្ុរបធាន្របចំា្រក�មការងោរ FMWG 

ម�ន�ីបេច�កេទសជោន់ខ�ស់ ៃនកសហវ ម�ន�ីបេច�កេទសជោន់ខ�ស់ េនៅនោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន 

្រក�មការងោរ្រគប់្រគងខោងេលើេនះ មានភារកិច� នងិ ទទួលខុស្រត�វខ�ស់ េដោយផោ� លក់��ងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដោយចីរភាព 

ចំេពាះការងោរគេ្រមាងខោងេលើ ។ ការងោរែដលបំេពញេដោយម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោែដល្រត�វេ្រជើសេរ�សេនះ នឹងមិនផ�ល់

ឣនភុាពណោមួយដល់ទំនលួខុស្រត�វរបស់្រក�មការងោរខោងេលើេនះេឡើយ ។ េទាះបីជោយ៉ោងេនះក� ីម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ េនៅ

ែតបំេពញតនួោទី នងិ ការងោរេទៅតាមទំនលួខុស្រត�វេរៀងៗខ��ន ្រសបតាមកាតព�កិច�របស់ខ��នផោ� ល។់ 

នីតិវ�ធីការងោរ 

ការបំេពញការងោរ្របកបេដោយការទំនោក់ទំនងយ៉ោងជិតស� ទិ� គជឺោកតា� ចំបង ។ តនួោទីក��ងការបេ្រង�ន នងិ ្របឹក្សោ

េយោបល់ គជឺោការសំខោន ់ រួមទាងំការេធ�ើេតស�បានេជោគជ័យ គមិឺន្រតឹមែតការផ�លន់វូការែណនំោែផ�កបេច�កេទស

បុ៉េណោ� ះេទ បុ៉ែន�ចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍក��ងគេ្រមាង នងិ ្រក�មការងោរៃននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន េហើយែថមទាងំ

ជ្រម�ញឱ្យ្រក�មការងោរយល់ច្បាស់ពីសិទ�ិ នងិ កាតព�កិច�េដោយ្រសបច្បាប់ ៃនកសហវ នងិរោជរដោ� ភបិាល េ្រកាមកិច�សន្យោ

របស់គេ្រមាង នងិ ច្បាប់ពាកព់ន័�េផ្សងៗេនៅកម��ជោ។ 

 វ�ធីសា�ស�ក��ងការរោយការណ ៍

កិច�ការដំបូងៃនេបសកកម�ការងោរ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ្រត�វផលតិផ�ល់របាយការណ៍ែផនការ ែដលរួមមានែផនការ

សកម�ភាពលម�តិ នងិ ទទួលការយល្់រពមពី្របធានេលខោធិការដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ។ ជោេរៀងរោលែ់ខ ្រត�វ  

ផ�ល់របាយការណ៍ៃនេបសកកម�ការងោរ ែដលរួមមាន លទ�ផលសេ្រមចបាន នងិ ទទួលការយល់្រពមពី្របធាន

េលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ស្រមាប់ការេបើកផ�ល្់របាក់េបៀរវត្សជោេរៀងរោលែ់ខ ។ កំឡ�ងេពលបំេពញ

ការងោរ ម�ន�នីីមួយៗ្រត�វមានតនួោទីផលិតនវូរបាយការណ៍្របចំា្រតមីាសផងែដរ ស្រមាប់ជោធាតុចូលេលើកេឡើង នងិ

ចូលរួមក��ងកិច�ពិភាក្សោ ជោមួយ្របធានេលខោធិការដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ្របធាន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

FMIS និង គណៈកមា� ធិការែកទ្រមង់ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត�� ។ 

ភាសា 

ភាសាែខ�រ នងិ ភាសាអង់េគ�ស នងឹ្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាប់រោល់ទំនោក់ទំនង រោយការណ៍ នងិ បេង�ើតឯកសារ។ 



ទីតាងំបំេពញការងោរ 

ជោទូេទៅ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ្រត�វបំេពញការងោរេនៅការ�យោលយ័ ៃននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន ឬ េនៅេលខោធិការ

ដោ� ន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ែដលស�តិេនៅជោន់ទី៦ ៃនអគារ ខ នងិ អគារ គ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត�� 

ឣសយដោ� នផ��វេលខ៩២ សងោ� ត់វត�ភ�ំ ខណ� ដូនេពញ រោជធានភី�ំេពញ ្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ ។ 

បរ�កា� រ និងបរ�សា� នការងោរ 

បរ�កា� រការងោរ ដូចជោតុការ�យោល័យ េកៅអី និង េសវោអុីនធណិឺត នឹង្រត�វផ�លជ់នូស្រមាប់បំេពញការងោរ ។ េដោយែឡក    

ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ្រត�វមាន នងិយកកុពំ្យ�ទ័រ និងសមា� រការ�យោលយ័ផោ� ល់ខ��នេផ្សងេទៀតចំាបាច់ ស្រមាប់បំេពញការងោរ 

នងិសេ្រមចលទ�ផលការងោរ ។ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ មិនអន�ុ� តឱ្យេធ�ើការងោរ នងិ ទំនោកទំ់នងេផ្សងៗេលើការងោរផោ� ល់

ខ��ន េ្រកៅពកីារងោរស្រមាប់គេ្រមាងក��ងកំឡ�ងេម៉ាងការងោរេនោះេឡើយ ។ 

ការេលើកទកឹចិត� 

ក��ងកំឡ�ងេពលបំេពញការងោរ េបក�ជនមានឱកាសទទួលបានការបណ�� ះបណោ� លជំនោញបែន�ម ទាងំែផ�កទន់ និង ែផ�ក

បេច�កេទស ។ 
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