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ជាត ិសាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

គណៈក្ម្មា ធិការដឹក្នាាំការងារកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 

គម្ព្ម្មងព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

លរខខណ្ឌ សោង 

សព្ម្មប់បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាចាំនួ្ន្ ២៨ រូប 

សសចរតីស្តើម្ 

ក្នុងការបន្ដម្ោលន្ម្ោបាយ ម្ដើមបីជាំរុញឱ្យម្មន្អភិបាលកិ្ចេលអ និ្ង តម្មា ភារក្នុងការព្គប់ព្គងថវិកាជាតិ ជា

រិម្សសការចាំណាយថវិកាជាតិ ជាមួយនឹ្ងការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនូ្វសដង់ដារនន្ការព្គប់ព្គងនិ្ងគណម្ន្យយភារក្នុងការម្ព្បើ-

ព្បាស់ធន្ធាន្ចរន្ដ និ្ង ធន្ធាន្មូលធន្ ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ នន្រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុជា បាន្ និ្ង ក្ាំរុងកតអនុ្វតត

ក្មាវ ិធីកក្ទព្មង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈដាំណាក់្កាលទី៣ គឺ “ការផ្សារភាា បថ់វកិាម្ៅន្ងឹម្ោលន្ម្ោបាយ” ចាប់ម្ផ្សដើមរីឆ្ន ាំ 

២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ ២០២២ ម្ហើយក្ាំរុងឈាន្ម្ឆ្ព ះម្ៅកាន់្ដាំណាក់្កាលទី ៤ “ការបម្ងក ើន្គណម្ន្យយភារសមទិធក្មា” ។ ព្បរ័ន្ធ

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈម្ៅកាត់ថា ម្អហវអឹមអាយម្អស (FMIS) ម្មន្តួនាទសីាំខាន់្គឺ

ជាឧបក្រណ៍សនូលក្នុងការព្ទព្ទង់ដល់ការអនុ្វតតក្មាវ ិធីកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈម្ៅព្គប់ដាំណាក់្កាល ឱ្យ

ទទួលបាន្នូ្វព្បសិទធភារ និ្ង ស័ក្ដសិទធភិារ ជារិម្សស ម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនូ្វការបម្ព្មើម្សវាជូន្ម្ៅដល់ការព្ទព្ទង់និ្ងោាំព្ទ

ដល់ការអនុ្វតតថវិកាក្មាវ ិធី និ្ង អងគភារថវិកាម្រញម្លញ ព្រមទាំងការបន្ដព្ទព្ទង់ដល់ការកក្លមអគណម្ន្យយសាធារណៈ និ្ង 

ព្បរ័ន្ធថវិកាម្ៅក្នុងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

ក្មាវ ិធីកក្ទព្មង់ម្ន្ះ រមួម្មន្ទាំងដាំម្ណើរការកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងថវិកា ដូចជា ការកក្លមអនី្តិវ ិធីនន្ការព្គប់ព្គង

ថវិកា ថវិកាក្មាវ ិធី និ្ង ការអនុ្វតតថវិកា, ការក្សាងសមតថភារ និ្ង ការអនុ្វតតគម្ព្ម្មងសនូលមួយព្ទព្ទង់ដលក់្មាវធីិ

ទាំងមូល គឺគម្ព្ម្មង “ព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ - FMIS” កដលបចេុបបន្ន

ព្គប់ព្គង និ្ង ដឹក្នាាំអនុ្វតតម្ដាយព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS (FMWG) ម្ព្កាមការដឹក្នាាំរបស់ឯក្ឧតតមបណឌ តិ

សភាចារយ ហ៊ា ន សាហ ីប រដឋម្លខាធិការព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ កដលជាតាំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯក្ឧតតមអគគបណឌ តិ

សភាចារយឧបនាយក្រដឋមន្តន្តី អនូ រ័នធម្ នីរ័ត្ន រដឋមន្តន្តីព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ ។ ព្កុ្មការងារ FMWG ម្មន្សម្មស-

ភារទាំងក្ព្មិតថាន ក់្ដឹក្នាាំ និ្ង មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសក្នុងម្នាះ នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ នន្អគគម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្សួង

ម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ គឺជាម្លខាធិការដាឋ ន្សព្ម្មប់ព្កុ្មការងារម្ន្ះផ្ទា ល់ ។ 

ក្នុងម្ោលម្ៅបន្តការោាំព្ទដល់ដាំម្ណើរការអនុ្វតតគម្ព្ម្មង FMIS ជាំហាន្ទី១ និ្ង ជាំហាន្ទី២ កដលបាន្ដាក់្ឱ្យ

ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ជាផ្សាូវការម្ៅព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ចាំនួ្ន្ ៣៧, អងគភារថវិកាអាណាប័ក្ម្ផ្សារសិទធម្រញម្លញចាំនួ្ន្ ២៥, 

រតនាោររាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង ២៥ និ្ង មន្ាីរម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុរាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង ២៥ ព្រមទាំង អនុ្វតតកផ្សន្ការរព្ងីក្ការ 

អនុ្វតតគម្ព្ម្មង FMIS ជាំហាន្ទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ ការម្ព្បើព្បាស់មុខ្ងារសនូលទាំង ៤ នន្ព្បរ័ន្ធ FMIS ឱ្យដល់រដឋបាល

រាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង២៥, បន្ដជាំរុញការអភិវឌ្ឍ និ្ង ម្ព្បើព្បាស់មុខ្ងារថាីចាំនួ្ន្រីរ (មុខ្ងារម្រៀបចាំកផ្សន្ការថវិកា និ្ង មុខ្ងារលទធ-



ក្មាម្រញម្លញ) ម្ៅព្គប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្, ការសិក្ានិ្ងអភិវឌ្ឍមុខ្ងារថាីចាំនួ្ន្ ២ បកន្ថមម្ទៀត និ្ង ការបន្តរា បកផ្សន្ការកក្

សព្មួល និ្ង តព្មង់ទិសនី្តិវិធីអនុ្វតតការងារថាី (Business Streamline) តាមព្បរ័ន្ធ FMIS ម្ៅតាមបណាដ ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្

ទាំងអស់, និ្ង បន្ដអភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្នានា , ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ម្មន្តព្មូវ

ការជាចាាំបាច់នូ្វ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ា ចាំនួ្ន្ ២៨ រូប រួមម្មន្ដូចខាងម្ព្កាម៖ 

ម្ ខដ្ណំណ្ងណដ្លព្តូ្វសព្រើសសរ ើសរួម្មាន 

1.  កផ្សនក្អភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ប៍ម្ចេក្វទិារត័ម៌្មន្ - ៦ របូ 

1.1 មន្តន្តីអភិវឌ្ឍព្បរន័្ធ ន្ិងសរម្សរក្មាវិធ ី(Junior Web Developer/Programmer) - ២ រូប 

1.2 មន្តន្តីជាន្់ខ្ពស់អភវិឌ្ឍព្បរន័្ធ ន្ិង សរម្សរក្មាវិធ ី(Senior Web Developer/Programmer) - ២ រូប 

1.3 មន្តន្តីព្គប់ព្គងព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម (Junior Application System Administrator) - ១ រូប 

1.4 មន្តន្តីជាន្់ខ្ពស់ព្គបព់្គងព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម (Senior Application System Administrator) - ១ រូប 

2. កផ្សនក្សវុតថភិារបម្ចេក្វទិារត័ម៌្មន្ ន្ងិ គមនាគមន្ ៍-  ៣ របូ 

2.1 មន្តន្តីវិភាគព្បតិបតតិការសន្ដសុិខ្រត័ម៌្មន្ (Junior Security Operation Analyst) - ២ រូប 

2.2 មន្តន្តីអភិបាលក្ិចេ ន្ិង វិសវក្មាសុវតថិភារបម្ចេក្វិទា (Junior Governance and Security Engineering) - ១ រូប 

3.  កផ្សនក្ម្ហដាឋ រចនាសមពន័្ធបម្ចេក្វទិារត័ម៌្មន្ ន្ងិ គមនាគមន្ ៍- ៥ របូ 

3.1 មន្តន្តីោាំព្ទបម្ចេក្ម្ទស (Junior Technical Support Engineer) - ៥ រូប 

4.  កផ្សនក្ព្គបព់្គងគណុភារ - ៣ របូ 

4.1 មន្តន្តីជាន្់ខ្ពស់សវន្ក្មាព្បរន័្ធរ័តម៌្មន្ (Senior Information System Auditor) - ២ រូប 

4.2 មន្តន្តីព្តួតរិន្ិតយគណុភារ (Junior Quality Assurance Analyst) - ១ រូប 

5.  កផ្សនក្វភិាគធរុក្ចិេបម្ចេក្វទិារត័ម៌្មន្ - ៣ របូ 

5.1 មន្តន្តីវិភាគធុរក្ិចេ (Junior Business Analyst) - ៣ រូប 

6.  កផ្សនក្រដឋបាល ន្ងិ ធន្ធាន្ - ៣ របូ 

6.1 មន្តន្តីជាំន្ួយោាំព្ទ (Helpdesk Staff) - ៣ រូប 

7.  កផ្សនក្ព្គបព់្គងការផ្ទា សប់ដូរ -  ២ របូ 

7.1 មន្តន្តីព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បដរូ (Change Management Staff) - ២ រូប 

8. កផ្សនក្ម្ោលន្ម្ោបាយ ន្ងិ ោាំព្ទគម្ព្ម្មង - ៣ របូ 



8.1 មន្តន្តីព្គប់ព្គងក្ចិេសន្ា (Contract Management Staff) - ១ រូប 

8.2 មន្តន្តីជាំន្ួយការព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង (Project Management Assistance) - ១ រូប 

8.3 មន្តន្តីសព្មបសព្មួលគម្ព្ម្មង (Project Coordinator) - ១ រូប 

 

 

តួ្នាទី និង ការទទួលខ សព្តូ្វ 

1. កផ្សនក្អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ - ៦ រូប 

1.1មន្តន្តីអភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធ និ្ងសរម្សរក្មាវ ិធី (Junior Web Developer/Programmer) - ២ រូប 

• ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្ផ្សសងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ ម្ដាយម្មន្ភារកិ្ចេទទួលខុ្ស

ព្តូវម្លើកផ្សនក្រចនា ការអភិវឌ្ឍ ការដាំម្ ើង និ្ង ការអនុ្វតតការងារម្ផ្សសងៗក្នុងគម្ព្ម្មងព្បរ័ន្ធ FMIS 

• បម្ងកើត រចនា និ្ង អភិវឌ្ឍម្គហទាំរ័រ ក្មាវ ិធីក្នុងម្គហទាំរ័រ និ្ង ម្សវាម្គហទាំរ័រសព្ម្មប់ព្បរ័ន្ធ FMIS និ្ង 

ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ងហិរញ្ញវតថុ 

• ចូលរួមវគគបណដុ ះបណាដ លតាមការចាត់បញ្ាូន្របស់ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ង ហិរញ្ញវតថុ 

• ម្ធវើរបាយការណព៍្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាត ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ ម្ដាយកផ្សអក្ម្ៅម្លើដាំម្ណើរការរបស់ព្បរ័ន្ធ ទាំហាំនន្ការ

ចូលម្ព្បើព្បាស់ និ្ង លទធផ្សលតាំកហទាំសាំរាប់ម្ធវើក្ាំកណកព្បម្ដើមបីម្ធវើឱ្យម្មន្ភារម្ជឿន្ម្លឿន្ និ្ង ព្បម្សើរម្ ើង 

• ម្មន្បទរិម្សាធន៍្ោ៉ា ងតិច១ឆ្ន ាំ ម្ៅម្លើកផ្សនក្អភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធ និ្ងសរម្សរក្មាវ ិធី 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងម្លើកផ្សនក្ភាសា PHP, .Net (C#, Visual Basic), Java, SQL, Python 

• បម្ងកើន្ចាំម្ណះដឹង និ្ង អាចចូលរួមអភិវឌ្ឍម្ដាយម្ព្បើព្បាស់  SQL Server, MySQL និ្ង Oracle  

• ម្មន្ការនចនព្បឌិ្ត និ្ងម្ដាះព្សាយបរា បាន្រហ័ស 

• ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ព្តូវម្មន្ការរាោម និ្ង តស ូបាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ រិបាក្ និ្ង ម្មន្អតតចរ ិតសាូតបូត និ្ង មឺុងម្ម៉ា ត់ 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

1.2 មន្តន្តីជាន់្ខ្ពស់អភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធ និ្ង សរម្សរក្មាវ ិធី (Senior Web Developer/Programmer) - ២ រូប 

• ជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្ផ្សសងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ ម្ដាយម្មន្ភារកិ្ចេទទួលខុ្សព្តូវម្លើ

កផ្សនក្រចនា ការអភិវឌ្ឍ ការដាំម្ ើង និ្ង ការអនុ្វតតការងារម្ផ្សសងៗក្នុងគម្ព្ម្មងព្បរ័ន្ធ FMIS 

• បម្ងកើត រចនា និ្ង អភិវឌ្ឍម្គហទាំរ័រ ក្មាវ ិធីក្នុងម្គហទាំរ័រ និ្ង ម្សវាម្គហទាំរ័រសព្ម្មប់ព្បរ័ន្ធ FMIS និ្ង 

ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ងហិរញ្ញវតថុ 

• វាយតនមា និ្ង ព្បតិបតដិការព្គប់ព្គងម្គហទាំរ័រ និ្ង ព្តួតរិនិ្តយតាមដាន្ព្បរ័ន្ធកដលអនក្ផ្សគត់ផ្សគង់បាន្ផ្សដល់ 



• ចូលរួមវគគបណដុ ះបណាដ លតាមការចាត់បញ្ាូន្របស់ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ង ហិរញ្ញវតថុ 

• ម្ធវើរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាត ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ ម្ដាយកផ្សអក្ម្ៅម្លើដាំម្ណើរការរបស់ព្បរ័ន្ធ ទាំហាំនន្ការ

ចូលម្ព្បើព្បាស់ លទធផ្សលតាំកហទាំ និ្ង ការគាំរាមក្ាំកហងកផ្សនក្ព្បរ័ន្ធសុវតថិភារសាំរាប់ម្ធវើក្ាំកណកព្បម្ដើមបីម្ធវើឱ្យ

ម្មន្ភារម្ជឿន្ម្លឿន្ និ្ង ព្បម្សើរម្ ើង 

• ម្មន្បទរិម្សាធន៍្ោ៉ា ងតិច៣ឆ្ន ាំ ម្ៅម្លើកផ្សនក្អភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធ និ្ងសរម្សរក្មាវ ិធី  

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទលូាំទលូាយម្លើកផ្សនក្ភាសា PHP, .Net (C#, Visual Basic), Java, SQL, Python 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង និ្ង អាចអភិវឌ្ឍម្ដាយម្ព្បើព្បាស់  SQL Server, MySQL និ្ង Oracle  

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង និ្ងបទរិម្សាធន៍្ម្ៅម្លើការអភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធនន្ព្បរ័ន្ធ ERP ម្មន្អាទិភារខ្ពស់ 

• ម្មន្ការនចនព្បឌិ្ត និ្ងម្ដាះព្សាយបរា បាន្រហ័ស 

• ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ព្តូវម្មន្ការរាោម និ្ង តស ូបាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ រិបាក្ និ្ង ម្មន្អតតចរ ិតសាូតបូត និ្ង មឺុងម្ម៉ា ត់ 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

1.3 មន្តន្តីព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម (Junior Application System Administrator) - ១ រូប 

• ម្រៀបចាំ ដាំម្ ើង ព្តួតរិនិ្តយ កថទាំ និ្ងម្ដាះព្សាយបរា នន្ព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម  

• អាចសិក្ា និ្ងព្សាវព្ជាវនូ្វបម្ចេក្វិទាថាីៗកដលម្ធវើឱ្យសុវតថិភារព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្មកាន់្កតព្បម្សើរម្ ើង 

• អាចសិក្ា និ្ងព្សាវព្ជាវ និ្ងម្ធវើបចេុបបន្នភារនិ្ងទាំម្ន្ើបក្មាព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ សបាដ ហ៍ និ្ងព្បចាាំកខ្ អាំរីដាំម្ណើរការនន្ព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ម្រៀបចាំឯក្សារនី្តិវិធី និ្ងឯក្សារម្ោលការណ៍កណនាាំសព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងខាងវិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទ័រ ឬ ជាំនាញកដលពាក់្រ័ន្ធ 

• ម្មន្បទរិម្សាធន៍្ោ៉ា ងតិច១ឆ្ន ាំ ម្ៅក្នុងកផ្សនក្ព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម  

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងម្ព្បើព្បាស់បាន្ទក់្ទងនឹ្ងព្បរ័ន្ធព្បតិបតតិការ Linux និ្ង Unix 

• ម្មន្ការនចនព្បឌិ្ត និ្ងម្ដាះព្សាយបរា បាន្រហ័ស 

• ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជនូ្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង ម្មន្សីលធម៌ក្នុងការរស់ម្ៅលអ 

• ព្តូវម្មន្ការរាោម និ្ង តស ូបាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ រិបាក្ និ្ង ម្មន្អតតចរ ិតសាូតបូត និ្ង មឺុងម្ម៉ា ត់ 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

1.4 មន្តន្តីជាន់្ខ្ពស់ព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម (Senior Application System Administrator) - ១ រូប 

• ម្រៀបចាំ ដាំម្ ើង ព្តួតរិនិ្តយ កថទាំ និ្ងម្ដាះព្សាយបរា នន្ព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ដាំម្ ើងព្បរ័ន្ធក្នុងទព្មង់ជារចនាសមព័ន្ធ Cluster និ្ង Disaster Recovery 



• សិក្ា និ្ងព្សាវព្ជាវនូ្វបម្ចេក្វិទាថាីៗកដលម្ធវើឱ្យសុវតថិភារព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្មកាន់្កតព្បម្សើរម្ ើង 

• សិក្ា និ្ងព្សាវព្ជាវ និ្ងម្ធវើបចេុបបន្នភារនិ្ងទាំម្ន្ើបក្មាព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ សបាដ ហ៍ និ្ងព្បចាាំកខ្ អាំរីដាំម្ណើរការនន្ព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ម្រៀបចាំកផ្សន្ការ និ្ងនី្តិវិធីសព្ម្មប់ការចមាងទុក្ និ្ងសាដ រមក្វិញម្ៅម្រលចាាំបាច់សព្ម្មប់ព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ម្រៀបចាំឯក្សារនី្តិវិធី និ្ងឯក្សារម្ោលការណ៍កណនាាំសព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងខាងវិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទ័រ ឬ ជាំនាញកដលពាក់្រ័ន្ធ 

• ម្មន្បទរិម្សាធន៍្ោ៉ា ងតិច៣ឆ្ន ាំ ម្ៅក្នុងកផ្សនក្ព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្ម  

• ម្មន្ចាំចាំម្ណះដឹងម្ព្បើព្បាស់បាន្ទក់្ទងនឹ្ងព្បរ័ន្ធព្បតិបតតិការ Linux និ្ង Unix 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងមូលដាឋ ន្កផ្សនក្ព្បរ័ន្ធមូលដាឋ ន្ទិន្នន័្យ ដូចជា Oracle Database, SQL Server, MySQL 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង និ្ងបទរិម្សាធន៍្ម្ៅម្លើការព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវ ិធីម្មនន្ព្បរ័ន្ធ ERP ម្មន្អាទិភារខ្ពស់ 

• ម្មន្ការនចនព្បឌិ្ត និ្ងម្ដាះព្សាយបរា បាន្រហ័ស 

• ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជនូ្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង ម្មន្សីលធម៌ក្នុងការរស់ម្ៅលអ 

• ព្តូវម្មន្ការរាោម និ្ង តស ូបាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ រិបាក្ និ្ង ម្មន្អតតចរ ិតសាូតបូត និ្ង មឺុងម្ម៉ា ត់ 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

2. កផ្សនក្សុវតថិភារបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ និ្ង គមនាគមន៍្ - ៣ រូប 

2.1 មន្តន្តីវ ិភាគព្បតិបតតិការសន្ដិសុខ្រ័ត៌ម្មន្ (Junior Security Operation Analyst) - ២ រូប 

• ព្តួតរិនិ្តយ តាមដាន្ព្រឹតតិការណ៍សុវតថិភារ (Security Events) និ្ង ការម្ព្ក្ើន្រំលឹក្កផ្សនក្សុវតថភិារ  

(Security Alert)កដលទញម្ចញរីព្បរ័ន្ធព្តួតរិនិ្តយសុវតថិភារ (SIEM), Firewalls, Network devices, 

Web applications, and User Devices, etc. 

• តាមដាន្ និ្ង ម្ធវើការវិភាគសីុជម្ព្ៅម្លើឧបបតតិម្ហតុសុវតថភិារ (Security Incident) Incident Pickets រីព្កុ្ម

ការងារ Level 1 និ្ង រីព្បរ័ន្ធព្តួតរិនិ្តយសុវតថិភារ ម្ដើមបីម្ធវើការការពារការគាំរាមក្ាំកហងម្លើព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វទិា-

រ័ត៌ម្មន្ និ្ង ការវាយព្បហារម្ផ្សសងៗ 

• សិក្ា ម្រៀបចាំឯក្សារ និ្ង នី្តិវ ិធីក្នុងការម្ឆាើយតបនឹ្ងការវាយព្បហារ ការម្ដាះព្សាយក្តាត សុវតថិភារ និ្ង ការ

ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ជនូ្ព្កុ្មការងារបនាា ប់ 

• អាចដាំម្ ើង និ្ង ព្គប់ព្គងមុខ្ងារព្តួតរិនិ្តយ និ្ង ក្ាំណត់នី្តិវិធីការងារម្លើព្បរ័ន្ធព្តួតរិនិ្តយសុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទក់្ទងនឹ្ងការវាយតនមាភារងាយរងម្ព្ោះ (Vulnerability Assessment) និ្ង មូលដាឋ ន្នន្

ការម្ធវើម្តសតព្បរ័ន្ធសុវតថិភារ (Penetration Testing) 

• ការសិក្ា និ្ង វិភាគហានិ្ភ័យរបស់ព្បរ័ន្ធសុវតថិភារម្ៅម្លើព្បរ័ន្ធនានាកដលព្គប់ព្គងម្ដាយនាយក្ដាឋ ន្ 

ម្ដើមបីធានាបាន្នូ្វដាំម្ណើរការរលូន្ និ្ង សុវតថិភារខ្ពស់ 



• ចូលរមួក្នុងការវិភាគម្ៅម្លើការគាំរាមក្ាំកហងទាំងខាងក្នុង និ្ង ខាងម្ព្ៅ ការម្រៀបចាំកផ្សន្ការ ការសព្មបសព្មួល 

ការម្រៀបចាំដាំម្ណាះព្សាយ ការម្ដាះព្សាយ និ្ង ការវាយតនមាលទធផ្សល 

• សហការជាមួយព្កុ្មការងារពាក់្រ័ន្ធក្នុងការវិភាគ និ្ង វាយតនមាក្តាត សុវតថិភារ ម្ដើមបីផ្សតល់ជាដាំម្ណាះព្សាយ 

និ្ង អនុ្សាសន៍្ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិ្ភ័យម្លើព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ (Incident Management) 

• អាចម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធព្បតិបតតិការដូចជា Linux OS, Windows Server, Windows OS 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងរីព្បរ័ន្ធសតង់ដារ និ្ង ព្បម្ភទអនុ្ម្លាមភារសុវតថិភារដូចជា សដង់ដារ ISO 27001ជាម្ដើម

កាន់្កតព្បម្សើរ 

• អាចបាំម្រញការងារជាព្កុ្ម ឬម្មន្ឯក្រាជយភារក្នុងការម្ដាះព្សាយបរា បាន្ឆ្ប់រហ័ស ឆ្ា តនវ ម្មន្ភារនចន-

ព្បឌិ្តខ្ពស់ និ្ង អាចម្ធវើការម្ព្កាមសម្មព ធការងារ 

• ចូលរួមវគគបណតុ ះបណាត លម្ផ្សសងៗ និ្ង បាំម្រញការងារដនទម្ទៀតតាមការកណនាាំ និ្ងចាត់តាាំងរបស់ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាដ ហ៍ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណក៍ដលម្មន្តព្មូវការម្ផ្សសងៗទក់្ទងនឹ្ង

បរា សុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

2.2 មន្តន្តីអភិបាលកិ្ចេ និ្ង វិសវក្មាសុវតថិភារបម្ចេក្វិទា (Junior Governance and Security Engineering) - ១ រូប  

• ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្ផ្សសងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ងហិរញ្ញវតថុ ម្ដាយម្មន្ភារកិ្ចេទទលួខុ្ស-

ព្តូវម្លើកផ្សនក្រចនា អភិវឌ្ឍ ការងារសុវតថិភារ និ្ង ការអនុ្វតតការងារម្ផ្សសងៗក្នុងគម្ព្ម្មង FMIS 

• ម្ធវើការម្រៀបចាំឯក្សារ និ្ង ទព្មង់ការងារ ម្លើការព្គប់ព្គងសុវតថិភារព្សបតាមបទដាឋ ន្បម្ចេក្ម្ទស ISO 27001  

• ម្ធវើការម្រៀបចាំ និ្ង ម្ធវើបចេុបបន្នភារ ម្ោលន្ម្ោបាយ, ម្ោលការណ,៍ នី្តិវ ិធីកផ្សនក្សុវតថិភារបម្ចេក្វិទា-

រ័ត៌ម្មន្និ្ងគមនាគមន៍្ 

• សិក្ា និ្ង កសវងរក្ នី្តិវ ិធី និ្ង បម្ចេក្វិទាថាីៗ ម្ដើមបីអភិវឌ្ឍសមតថភារ និ្ង រព្ងឹង សុវតថិភារឱ្យព្បម្សើរម្ ើង 

• វិភាគ និ្ង វាយតនមាកផ្សនក្កដលរុាំទន់្ម្មន្សុវតថិភារសមព្សបក្នុងម្ហដាឋ រចនាសមព័ន្ធ (ដូចជាម្ៅម្លើ Software, 

Hardware និ្ង បណាត ញតភាា ប់) 

• កសវងរក្វិធីសាន្តសត និ្ង ឧបក្រណ៍កដលអាចម្ដាះព្សាយ ក្នុងការទប់សាក ត់ ឬកក្លមអកផ្សនក្កដលបាន្រក្ម្ ើញថា 

ព្បរ័ន្ធសុវតថិភារម្ៅម្មន្ក្ព្មិត 

• ោាំព្ទការបម្ងកើត ការអនុ្វតត និ្ង ការព្គប់ព្គង នន្ដាំម្ណាះព្សាយបរា សុវតថិភារ 

• ដាំម្ណើរការព្តួតរិនិ្តយសុវតថិភារ ការវិភាគម្លើទិន្នន័្យនិ្ងសុវតថិភារ និ្ង ការវិភាគម្លើនី្តិវ ិធី ម្ដើមបីរក្ឱ្យ

ម្ ើញនូ្វបរា សុវតថិភារម្ធវើការចាត់វិធាន្ការសមព្សប 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ម្ធវើបទបងាា ញវគគបណតុ ះបណាត ល និ្ង សិកាខ សាលាកដលទក់្ទងម្ៅនឹ្ងកផ្សនក្សុវតថិភារបម្ចេក្វទិា-

រ័ត៌ម្មន្និ្ងគមនាគមន៍្ 

• ចូលរមួក្នុងក្មាវ ិធីវគគបណតុ ះបណាត ល និ្ង សិកាខ សាលាកដលពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកផ្សនក្សុវតថិភារ 



• បងាា ត់បម្ព្ងៀន្ដល់សម្មជិក្ម្ផ្សសងៗម្ៅក្នុងព្កុ្ម ម្ដើមបីកចក្រកំលក្ចាំម្ណះដឹង និ្ងជាំនាញម្លើកផ្សនក្សុវតថិភារ 

• ម្មន្បទរិម្សាធន៍្ និ្ង ចាំម្ណះដឹងទក់្ទងនឹ្ង: ISO 27001, NIST, CIS ។ 

• អាចបាំម្រញការងារជាព្កុ្ម ឬម្មន្ឯក្រាជយភារក្នុងការម្ដាះព្សាយបរា បាន្ឆ្ប់រហ័ស ឈាា សនវ ម្មន្ភារនចន-

ព្បឌិ្តខ្ពស់ និ្ង អាចម្ធវើការម្ព្កាមសម្មព ធការងារ 

• ម្មន្អាទិភារសព្ម្មប់ម្បក្ខជន្កដលម្មន្សរញ បព្ត ISO 27001, Security+, CySA+ 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាដ ហ៍ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្ផ្សសងៗ អាំរីសាថ ន្-

ភារនន្ព្បរ័ន្ធសុវតថិភារបចេុបបន្ន  

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

3. កផ្សនក្ម្ហដាឋ រចនាសមព័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ និ្ង គមនាគមន៍្ - ៥ រូប 

3.1មន្តន្តីោាំព្ទបម្ចេក្ម្ទស (Junior Technical Support Engineer) - ៥ រូប 

• ព្សាវព្ជាវ វិភាគ ក្ាំណត់ និ្ង ម្ដាះព្សាយម្លើបរា កដលបាន្ម្លើក្ម្ ើងម្ដាយអនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

• ទាំនាក់្ទាំន្ង និ្ង សួរបរា ក់្ម្ៅកាន់្អនក្ម្ព្បើព្បាស់ ម្ដើមបីយល់ចាស់អាំរីឫសគល់នន្បរា កដលព្តូវម្ដាះព្សាយ 

• ក្ាំណត់អាទិភារ និ្ង ម្ធវើការម្ដាះព្សាយ ម្លើសាំបុព្តបរា  កដលបាន្បញ្ាូន្ឱ្យម្ដាះព្សាយ  

• ដាំម្ ើង និ្ង ក្ាំណត់កុ្ាំរយូទ័រ hardware, software, ព្បរ័ន្ធព្បតិបតតិការ, ក្មាវ ិធី និ្ង សម្មា របណាត ញតភាា ប់ 

• ព្តួតរិនិ្តយ និ្ង តាំកហទាំម្លើកុ្ាំរយូទ័រ និ្ង បណាត ញតភាា ប់របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

• អនុ្វតត និ្ង ព្បតិបតតិតាមម្ោលការណ៍ និ្ង នី្តិវ ិធីក្នុងការម្ដាះព្សាយបរា ជនូ្អនក្ម្ព្បើព្បាស់ ជារិម្សសនី្តិ-

វិធីនន្ការម្ដាះព្សាយម្ៅក្នុងព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទ 

• ជាំនួ្យ និ្ង បងាា ត់បងាា ញជនូ្អនក្ម្ព្បើព្បាស់ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ម្ៅក្នុងក្មាវ ិធី និ្ង ឧបក្រណ៍សម្មា រ បម្ចេក្វិទា-

រ័ត៌ម្មន្ នានា តាមតព្មូវការ 

• ជួយដល់ព្បធាន្ ឬ អនក្ព្គប់ព្គងក្នុងការម្រៀបចាំឯក្សារសព្ម្មប់កណនាាំ ឬ បណតុ ះបណាត លម្លើការម្ដាះព្សាយ

បរា  និ្ង ការម្ព្បើព្បាស់កុ្ាំរយូទ័រ 

• ម្ដាះព្សាយបរា  hardware ឬ software កុ្ាំរយូទ័រ, អីុកមល, សុវតថិភារទិន្នន័្យ, បរា អីុន្ធឺណិត និ្ងតាមដាន្ 

និ្ង ម្ដាះព្សាយបរា ម្ៅក្នុងព្បរ័ន្ធ Helpdesk 

• ធានាថាព្បរ័ន្ធម្មន្សុវតថិភារខ្ពស់ ម្ដាយម្ធវើបចេុបបន្នភារក្មាវ ិធីក្ាំចាត់ម្មម្រាគ និ្ង MS. Windows Security 

ជាព្បចាាំ 

• រក្ាទាំនាក់្ទាំន្ងការងារឱ្យជិតសន ិទធ និ្ង រព្ងឹងការងារជាព្កុ្ម ជាមួយព្កុ្មការងារ និ្ង អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

• អាចម្ធវើការងារជាមួយ និ្ងយល់ដឹងអាំរី AD និ្ង Exchange server 

• ម្រៀបចាំ និ្ង អនុ្វតតកផ្សន្ការ និ្ង តារាងការងារសព្ម្មប់ការម្ធវើតាំកហទាំ និ្ង បចេុបបន្នភារ 

• ផ្សតល់ម្សវាព្ទព្ទង់ម្លើឧបក្រណ៍ សម្មា របម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្មន្ដូចជា ម្ម៉ា សីុន្ព្រីន្ ម្ម៉ា សីុន្កសគន្ ព្បរ័ន្ធកាម្មរា៉ា

សុវតថិភារ ជាម្ដើម និ្ងតព្មូវការផ្ទា ស់បតូរសម្មា រម្ផ្សសង  ៗ



• ព្ទព្ទង់ និ្ង ម្ដាះព្សាយបរា  កដលអនក្ម្ព្បើព្បាស់ជួបព្បទះ ដល់ទីតាាំងអនក្ម្ព្បើព្បាស់ផ្ទា ល់ ឬម្ដាះព្សាយរី

ចម្មៃ យ ព្រមទាំងតាមដាន្ការម្ដាះព្សាយជូន្អនក្ម្ព្បើព្បាស់រហូតដល់បិទបញ្េប់បរា  

• ម្មន្សមតថភារក្នុងការបត់កបន្ និ្ង ផ្ទា ស់បតូរ ម្លើកិ្ចេការ និ្ង ការម្ព្បើព្បាស់ម្ៅតាមការរកី្ចម្ព្មើន្នន្បម្ចេក្វិទាថាីៗ  

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទលូាំទលូាយក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធី Microsoft Office និ្ង អាចម្ព្បើក្មាវ ិធីកុ្ាំរយូទ័រម្ដើមបីតាម-

ដាន្នូ្វសាថ ន្ភាររបស់ព្បរ័ន្ធដាំម្ណើរការ 

• ម្មន្ភារបត់កបន្តាមកាលៈម្ទសៈការងារ អាចម្ធវើដាំម្ណើរ និ្ង បាំម្រញម្បសក្ក្មាការងារម្ៅតាមម្ខ្តតបាន្ 

• ចូលរមួក្នុងក្មាវ ិធីវគគបណតុ ះបណាត លកដលពាក់្រ័ន្ធ តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាដ ហ៍ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្ផ្សសងៗផ្សតល់ជូន្ព្បធាន្

នាយក្ដាឋ ន្ 

• បាំម្រញការងារម្ផ្សសង កៗដលផ្សតល់ម្អាយម្ធវើ តាមការចាត់កចងម្ដាយព្បធាន្នាយក្ដាឋ ន្ ឬ អនក្ព្គប់ព្គង  

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

4. កផ្សនក្ព្គប់ព្គងគុណភារ - ៣ រូប 

4.1មន្តន្តីជាន់្ខ្ពស់សវន្ក្មាព្បរ័ន្ធរ័ត៌ម្មន្ (Senior Information System Auditor) - ២ រូប 

• ព្សាវព្ជាវកសវងយល់តព្មូវការបទដាឋ ន្, ម្រៀបចាំ និ្ង ក្សាងម្ោលការណក៍ណនាាំ និ្ងនី្តិវិធីម្ផ្សសងៗ ពាក់្រ័ន្ធ

នឹ្ងសវន្ក្មាព្បរ័ន្ធរ័ត៌ម្មន្ (Information System Audit)  

• ផ្សតល់ព្បឹក្ាម្លើបរា ពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងការព្គប់ព្គងហានិ្ភ័យបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំទាំងកផ្សនក្ធុរកិ្ចេ 

និ្ង បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ជារិម្សសម្លើក្មាវ ិធី, ម្ហដាឋ រចនាសមព័ន្ធ និ្ង ដាំម្ណើរការទាំងមូលម្ៅក្នុងគម្ព្ម្មង

របស់សាថ ប័ន្ (Application, Infrastructure, and Process) 

• ព្តួតរិនិ្តយ វ ិភាគ និ្ង ម្រៀបចាំការវាយតនមាហានិ្ភ័យបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំរមួទាំង ម្ធវើការក្ាំណត់

កផ្សនក្កដលសាថ ប័ន្គួរគិតគូរម្លើការវិនិ្ម្ោគបកន្ថម និ្ង កផ្សនក្ទាំងឡាយកដលសវន្ក្មានផ្សាក្នុងគួរម្ផ្ទត តម្លើ 

• ម្រៀបចាំកផ្សន្ការសវន្ក្មាសុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ និ្ង គុណភារក្មាវ ិធីបម្ចេក្វទិារ័ត៌ម្មន្  

• អនុ្វតតកិ្ចេការសវន្ក្មាសុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ និ្ង គុណភារក្មាវ ិធីបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ៅតាមព្ោ និ្ងតព្មូវការ

របស់ថាន ក់្ដឹងនាាំ 

• ចូលរមួព្តួតរិនិ្តយសុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ និ្ង គុណភារក្មាវ ិធីទាំងមុន្ និ្ង ម្ព្កាយការអភិវឌ្ឍ និ្ង អនុ្វតត 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធផ្សលសវន្ក្មាសុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ និ្ង គុណភារក្មាវ ិធីបម្ចេក្វិទាជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• សព្មបសព្មួលការងារ និ្ង សហការជាមួយ អងគភារពាក់្រ័ន្ធទាំងក្នុងនិ្ងម្ព្ៅសាថ ប័ន្ រួមម្មន្ សវន្ក្រនផ្សាក្នងុ 

ជាម្ដើមព្តួតរិនិ្តយ វាយតនមា និ្ង ផ្សតល់ម្ោបល់ម្លើការព្គប់ព្គងកផ្សនក្រ ឹង, កផ្សនក្ទន់្ និ្ង បណាត ញម្ផ្សសងៗ 

អនុ្ម្លាមម្ៅតាមម្ោលន្ម្ោបាយព្គប់ព្គង (Control Policy) 



• រិនិ្តយម្ោលន្ម្ោបាយ និ្ង នី្តិវ ិធីព្គប់ព្គងបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ (IT Management Policies) ដូចជា ការ

ព្គប់ព្គងសាំម្ណើផ្ទា ស់បតូរ (Change Request Management), កផ្សន្ការបន្តអាជីវក្មា (Business 

Continuity Plan), ការសាត រម្ព្ោះមហន្តរាយ (Disaster Recovery) និ្ង សុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ (Information 

Security) ម្ដើមបីធានាបាន្ភារព្គប់ព្ោន់្នន្ការព្គប់ព្គងដាំម្ណើរការទាំងមូល 

• សិក្ា និ្ង ព្សាវព្ជាវឧបក្រណ៍, បម្ចេក្វិទា និ្ង នី្តិវ ិធីថាីៗ ម្ដើមបីទទលួបាន្ចាំម្ណះដឹងថាីនិ្ងជយួម្ធវើឱ្យ

ព្បម្សើរម្ ើងក្នុងការជាំនាញវិភាគទនិ្នន័្យ និ្ង វាយតនមាហានិ្ភ័យ សព្ម្មប់កផ្សនក្សវន្ក្មាព្បរ័ន្ធរ័ត៌ម្មន្  

• ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារការងារ និ្ង របាយការណព៍្បចាាំកខ្ ដាក់្ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• អនុ្វតតកិ្ចេការម្ផ្សសងៗ តាមតព្មូវការ និ្ង ការចាត់កចងម្ដាយថាន ក់្ដឹក្នាាំ  

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

4.2 មន្តន្តីព្តួតរិនិ្តយគុណភារ (Junior Quality Assurance Analyst) - ១ រូប 

• ព្សាវព្ជាវកសវងយល់តព្មូវការបទដាឋ ន្, ម្រៀបចាំ និ្ង ក្សាងម្ោលន្ម្ោបាយ, ម្ោលការណក៍ណនាាំ និ្ង នី្តិ-

វិធីម្ផ្សសងៗ ពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងគុណភារ  (Quality Management System)  

• ផ្សតល់ការសព្មបសព្មួល កណនាាំ និ្ងជាំរុញដល់ម្មេ ស់នី្តិវ ិធី (Process Owners) ម្ដើមបីធានាបាន្អនុ្ម្លាម

ភារនន្ព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងគុណភារ 

• ព្តួតរិនិ្តយឯក្សារគម្ព្ម្មង (Project) ម្ដើមបីធានាបាន្នូ្វរ័ត៌ម្មន្លមអិតកដលអាចព្ទព្ទង់ដល់ការអភិវឌ្ឍ 

និ្ង ម្រៀបចាំឯក្សារព្តួតរិនិ្តយគុណភារ (QA Materials) រួមម្មន្ ឯក្សារកិ្ចេសន្ា, ឯក្សារលក្ខខ្ណឌ

តព្មូវការ, ឯក្សារលក្ខខ្ណឌ មុខ្ងារនិ្ងបម្ចេក្ម្ទស, មុខ្ងារផ្សលិតផ្សល (Product feature) , សាំម្ណើសុាំ

ផ្ទា ស់បតូរកផ្សនក្ក្មាវ ិធី ឬនី្តិវ ិធី (Software/Process Change Request) និ្ង ឯក្សារពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

• ចូលរមួម្រៀបចាំកផ្សន្ការនិ្ងក្រណមី្តសតសាក្លបងក្មាវ ិធី 

• ម្ធវើម្តសតមុខ្ងារ (Functionality) , ការទទួលសាគ លម់្តសតសាក្លបង (Acceptance Test) ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់

វិធីសាន្តសត (Manual Testing and Automatic testing )  

• ម្ធវើម្តសត និ្ង ក្ាំណត់ក្ាំហុសឆគង ឬភារមិន្ព្បព្ក្តី, ក្ត់ព្តាក្នុងព្បរ័ន្ធក្ាំណត់ម្ហតុ (Tracking System) និ្ង

ព្តួតរិនិ្តយម្លើការម្ដាះព្សាយក្ាំហសុ (Bug Fixes) 

• ចូលរួមម្រៀបចាំរបាយការណល៍ទធផ្សលម្តសតសាក្លបង, របាយការណព៍្តួតរិនិ្តយគុណភារ និ្ង ផ្សតល់ម្ោបល់ 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារការងារ និ្ង របាយការណព៍្បចាាំកខ្ ដាក់្ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• អនុ្វតតកិ្ចេការម្ផ្សសងៗ តាមតព្មូវការ និ្ង ការចាត់កចងម្ដាយថាន ក់្ដឹក្នាាំ  

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

5. កផ្សនក្វិភាគធុរកិ្ចេបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ - ៣ រូប 

5.1 មន្តន្តីវ ិភាគធុរកិ្ចេ (Junior Business Analyst) - ៣ រូប 

• តាមដាន្ ម្ឆាើយតប និ្ង ម្ដាះព្សាយបរា របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់តាមរយៈព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទ 



• ោាំព្ទ ព្ទព្ទង់ និ្ង ផ្សសរវផ្សាយអាំរីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ ជូន្ដល់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS 

• សហការម្ធវើការជាព្កុ្ម ជាមួយការិោល័យពាក់្រ័ន្ធក្នុងនាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ និ្ងបណាត អគគ

នាយក្ដាឋ ន្នន្ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្នានាម្ដើមបីកសវងយល់ និ្ងសិក្ាអាំរីនី្តិវ ិធីអនុ្វតតការងារបចេុបបន្ន និ្ងនី្តិវិធី

អនុ្វតតការងារក្នុងព្បរ័ន្ធ FMIS 

• ចូលរមួសិក្ា វិភាគ និ្ង ម្រៀបចាំឯក្សារ នី្តិវ ិធីអនុ្វតតការងារសដង់ដារ (SOP), នី្តិវ ិធីអនុ្វតតការងារ (End 

to End Process) និ្ងនី្តិវិធីអនុ្វតតការងារតព្មង់ទិសថាី (Streamline Business Process) សព្ម្មប់

ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ អងគភារថវិកាអាណាប័ក្ម្ផ្សារសិទធ និ្ងបណាត អងគភារពាក់្រ័ន្ធនានា កដលនឹ្ងព្តូវម្ព្បើព្បាស់

ព្បរ័ន្ធ FMIS 

• ព្សាវព្ជាវ និ្ង ម្រៀបចាំឯក្សារដាំម្ណាះព្សាយក្ាំហុសឆគង (Defect Report) ជាមូលដាឋ ន្ចាំម្ណះដឹង ក្ព្មិត

បឋម អាំរីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ចងព្ក្ងឯក្សារនី្តិវិធីអនុ្វតតការងារថាី (SOP-Business Streamline) សព្ម្មប់ជាមូលដាឋ ន្

ក្នុងការម្រៀបចាំព្បរ័ន្ធ FMIS 

• បម្ងកើត និ្ង ម្រៀបចាំជាមូលដាឋ ន្ចាំម្ណះដឹង (Knowledge Base) ព្រមទាំង ដាំម្ណាះព្សាយអាំរីការម្ព្បើ

ព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ចាំម្ពាះចមៃល់សាំណួរ ការទាំនាក់្ទាំន្ងកសវងរក្ជាំនួ្យោាំព្ទ  

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទលូាំទលូាយក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធី Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

Visio..) អាចម្ព្បើព្បាស់ម្លើក្មាវ ិធី សារម្អ ិចព្តូនិ្ច (Email) ោ៉ា ងសាា ត់ជាំនាញ និ្ង ម្ចះម្ព្បើក្មាវ ិធីបម្ចេក្

វិទារ័ត៌ម្មន្នានា ម្ដើមបីតាមដាន្ និ្ងរាយការណ៍នូ្វសាថ ន្ភាររបស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ ព្រមទាំងម្រៀបចាំ

របាយការណ៍ 

• ម្មន្ភារបត់កបន្ក្នុងការបាំម្រញការងារ អាចចុះម្បសក្ក្មាការងារម្ៅតាមបណាត ម្ខ្តត 

• ចូលរួមព្ទព្ទង់ដល់ការបណដុ ះបណាដ លនានា សព្ម្មប់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ម្ៅតាមមុខ្ងារនន្ព្បរ័ន្ធ 

FMIS កដលព្តូវដាក់្ឱ្យអនុ្វតត 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធផ្សលការងារព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាដ ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ សព្ម្មប់ដាក់្ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ អាំរី

សាថ ន្ភារការងារ បរា ព្បឈម វឌ្ឍន្ភារ និ្ង ការងារពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗកដលព្តូវបញ្េប់ 

• ម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ងបម្ព្មើការងារបាន្យូរអកងវង ។ 

6. កផ្សនក្រដឋបាល និ្ង ធន្ធាន្ - ៣ រូប 

6.1មន្តន្តីជាំនួ្យោាំព្ទ (Helpdesk Staff) - ៣ រូប 

• ម្ឆាើយតប និ្ង ព្គប់ព្គង សាំណួរ ឬការទាំនាក់្ទាំន្ងកសវងរក្ជាំនួ្យោាំព្ទ រីអនក្ម្ព្បើព្បាស់តាមរយៈទូរស័រា 

ព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទ សារម្អ ិចព្តូនិ្ក្ និ្ង បណាដ ញទាំនាក់្ទាំន្ងម្ផ្សសងៗ 

• ផ្សសរវផ្សាយអាំរីព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទ និ្ង នី្តិវ ិធីសព្ម្មប់ទាំនាក់្ទាំន្ងកសវងរក្ជាំនួ្យ ឱ្យបាន្ទលូាំទលូាយជា

រិម្សសអនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS 



• ព្តូវម្ឆាើយតបភាា មៗ និ្ង បញ្ាូន្បន្ដបរា ម្ដើមបីកសវងរក្ដាំម្ណាះព្សាយ តាមនី្តិវិធីសព្ម្មប់ជាំនួ្យោាំព្ទ 

ចាំម្ពាះបរា កដលបាន្ម្លើក្ម្ ើង និ្ង ទក់្ទងមក្អាំ ុងម្រលម្ម្ម៉ាងម្ធវើការ 

• ផ្សដល់រ័ត៌ម្មន្ និ្ង ជូន្ដាំណឹងដល់ព្គប់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ម្ៅម្រលព្តូវផ្ទអ ក្ដាំម្ណើរការព្បរ័ន្ធ  

FMIS បម្ណាដ ះអាសន្ន 

• ម្បើក្សាំបុព្តបរា  (Ticket Issue) កដលបាន្ម្លើក្ម្ ើងម្ៅក្នុងព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទ និ្ង ម្ដាះព្សាយបរា

តាមលទធភារ ឬ បញ្ាូន្សាំបុព្តបន្ដ ម្ដើមបីកសវងរក្ដាំម្ណាះព្សាយឱ្យបាន្ទន់្ម្រលម្វលា 

• ព្តូវក្ាំណត់ព្បម្ភទ ចាំណាត់ថាន ក់្ និ្ង ក្ព្មិតនន្សាំបុព្តបរា  កដលម្មន្ក្នុងព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទ 

• តាមដាន្ និ្ង ព្តួតរិនិ្តយសាំបុព្តបរា  (សាំបុព្តបរា កដលបាន្ម្ដាះព្សាយរួចរាល់ព្តូវបិទ និ្ង សាំបុព្តបរា

កដលបម្ងកើតយូរម្ហើយមិន្ម្មន្ដាំម្ណាះព្សាយ) 

• ចូលរួមបណតុ ះបណាត លរីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទជនូ្អនក្ដល់ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS 

• សិក្ា ម្រៀបចាំ និ្ង ផ្សដល់ជាធាតុចូល ក្នុងកក្លមអ និ្ង អភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទឱ្យកាន់្កតទាំម្ន្ើប និ្ង ម្ឆាើយ-

តបតាមតព្មូវការ 

• ផ្សដល់របាយការណ៍ព្បចាាំសបាដ ហ ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ អាំរីបរា របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ និ្ង សាំបុព្តបរា កដល

បាន្ម្លើក្ម្ ើងម្ៅក្នុងព្បរ័ន្ធជាំនួ្យោាំព្ទ និ្ង របាយការណ៍នានាពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងគម្ព្ម្មង 

• បម្ងកើត និ្ង ម្រៀបចាំជាមូលដាឋ ន្ចាំម្ណះដឹង (Knowledge Base) ដាំម្ណាះព្សាយអាំរីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ 

FMIS ចាំម្ពាះសាំណួរ ការទាំនាក់្ទាំន្ងកសវងរក្ជាំនួ្យោាំព្ទ បរា  ឬ សាំបុព្តបរា  កដលបាន្ម្ចាទម្ ើងដកដលៗ

ឬម្ព្ចើន្ដង 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទលូាំទលូាយក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធី Microsoft Office និ្ង អាចម្ព្បើក្មាវ ិធីបម្ចេក្វិទា-

រ័ត៌ម្មន្នានា ម្ដើមបីតាមដាន្ និ្ង រាយការណ៍នូ្វសាថ ន្ភាររបស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ 

• សិក្ាកសវងយល់ឱ្យដឹងចាស់អាំរីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS, មុខ្ងារសនូលនី្មួយៗនន្ព្បរ័ន្ធ FMIS, User 

Security Matrix, ការព្គប់ព្គងម្លើម្លខ្សម្មៃ ត់របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ និ្ង របាយការណ៍ផ្សលិតម្ចញរីព្បរ័ន្ធ 

FMIS 

• បាំម្រញ និ្ង ព្បតិបតតិការងារនានា ម្ៅតាមកិ្ចេការកដលបាន្ដាក់្ម្ដាយអនក្ព្គប់ព្គង ឬ ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• បណដុ ះបណាដ ល ឬ ព្ទព្ទង់ដល់ការបណដុ ះបណាដ លនានាសព្ម្មប់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ម្ៅតាមមុខ្ងារ

នី្មួយៗនន្ព្បរ័ន្ធ FMIS ម្មន្ដូចជា ម្សៀវម្ៅធាំ (GL) គណនី្ព្តូវសង (AP) គណនី្ព្តូវទរ (AR) វិភាជន៍្

ថវិកា (BA) ការទិញ (PO) ការព្គប់ព្គងសាច់ព្បាក់្ (CM) ម្រៀបចាំកផ្សន្ការថវិកា (BP) និ្ង លទធក្មាម្រញ

ម្លញ (PR) និ្ង មុខ្ងារថាីៗកដលព្តូវអនុ្វតតបកន្ថមម្ទៀត 

• ម្មន្ភារបត់កបន្ក្នុងការបាំម្រញការងារអាចចុះម្បសក្ក្មាការងារម្ៅតាមបណាដ រាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង២៥ 



• បន្ដការជួយោាំព្ទការងារជាព្បចាាំនថៃដល់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ម្ៅតាមអគគនាយក្ដាឋ ន្ នាយក្ដាឋ ន្

ពាក់្រ័ន្ធគន្ាឹះ នន្ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ង ហិរញ្ញវតថុ, រតនាោររាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង ២៥, ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្, មន្ាីរ

ម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ និ្ង រដឋបាលរាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង ២៥ 

• ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាដ ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ សព្ម្មប់ដាក់្ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ អាំរីសាថ ន្ភារការងារ

បរា ព្បឈម វឌ្ឍន្ភារ និ្ង ការងារពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗកដលព្តូវបាន្បញ្េប់ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

7. កផ្សនក្ព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បដូរ - ២ រូប 

7.1មន្តន្តីព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បដូរ (Change Management Staff) - ២ រូប 

• ម្រៀបចាំយុទធសាន្តសត និ្ង ព្តួតរិនិ្តយដាំម្ណើរការអនុ្វតតផ្សលប៉ាះពាលក់ារផ្ទា ស់បតូរនន្លាំហូរការងារបចេុបបន្ន ម្ៅ

ម្លើ រចនាសមព័ន្ធសាថ ប័ន្ និ្ង ម្ោលន្ម្ោបាយព្គប់ព្គងធន្ធាន្មនុ្សសរបស់នាយក្ដាឋ ន្ រ ឺ សាថ ប័ន្កដលម្មន្

ផ្សលប៉ាះពាល់ម្ដាយការអនុ្វតតព្បរ័ន្ធ FMIS 

• សព្មបសព្មួលការងាររិធីការ ម្រៀបចាំរិធី កិ្ចេព្បជុាំ និ្ង ព្រឹតតិការណ៍នានា តាមតព្មូវការរបស់ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• សព្មបសព្មួលការងារ និ្ង ម្រៀបចាំកផ្សន្ការ ក្នុងការចុះម្បសក្ក្មារបស់ព្កុ្មការងារ ទាំងកផ្សនក្មុខ្ងារនន្ព្បរ័ន្ធ 

FMIS និ្ង កផ្សនក្ព្គប់ព្គងម្ហដាឋ រចនាសមព័ន្ធ ម្ៅការដាឋ ន្អនុ្វតតគម្ព្ម្មង FMIS  

• សព្មបសព្មួល និ្ង ចូលរួមម្រៀបចាំការបណតុ ះបណាត លសព្ម្មប់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS  

• ដឹក្នាាំ ម្រៀបចាំ និ្ង អភិវឌ្ឍរចនាសមព័ន្ធសាថ ប័ន្ និ្ង ព្ក្បខ្ណឌ ព្គប់ព្គងធន្ធាន្មនុ្សស ម្ដើមបីសព្មបសព្មួល

ការផ្ទា ស់បតូរ 

• ោាំព្ទ និ្ង តាមដាន្ការអនុ្វតតកផ្សន្ការការផ្ទា ស់បតូរម្ៅម្លើរចនាសមព័ន្ធសាថ ប័ន្ និ្ង ការព្គប់ព្គងធន្ធាន្មនុ្សស 

• ោាំព្ទការងារម្រៀបចាំការវាយតនមាម្ៅម្លើសមតថភាររបស់នាយក្ដាឋ ន្ ឬ សាថ ប័ន្កដលព្តូវទទួលបាន្ផ្សលប៉ាះពាល់

ម្ដាយការអនុ្វតតព្បរ័ន្ធ FMIS ទាំងម្ៅថាន ក់្ជាតិ និ្ង ថាន ក់្ម្ព្កាមជាតិ (ឧ. ការវាយតនមាផ្សលប៉ាះពាល់ការផ្ទា ស់បតរូ, 

ការវាយតនមាការម្ព្តៀមខ្ាួន្ទទួលយក្ការផ្ទា ស់បតូរ) 

• ោាំព្ទដល់ការម្រៀបចាំ ក្ព្មងសាំណួរកដលសួរញឹក្ញាប់  (Frequently Asked Question) ម្ដើមបីធានាថាអនក្

ម្ព្បើព្បាស់អាចទទួលបាន្រ័ត៌ម្មន្ឆ្ប់រហស័ និ្ង ផ្សតល់ជាំនួ្យព្បសិន្ម្បើម្មន្តព្មូវការ មុន្នឹ្ងទក់្ទងព្បរ័ន្ធ 

ជាំនួ្យោាំព្ទ (Helpdesk) 

• ម្ធវើការជិតសន ិទធជាមួយព្កុ្មការងារខាងក្នុង និ្ង ខាងម្ព្ៅនន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បតូរក្នុងការម្រៀបចាំ 

និ្ង អនុ្វតតនូ្វកផ្សន្ការ និ្ង សក្មាភារ ម្ដើមបីោាំព្ទនូ្វសក្មាភារទាំងមូលរបស់ការព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បតូរ និ្ង 

សក្មាភារទាំងមូលរបស់ការអនុ្វតតគម្ព្ម្មង FMIS 

• តាមដាន្ការវិវឌ្ឍ នន្ការកក្កព្បក្មាវ ិធី ព្បរ័ន្ធ FMIS, វាយតនមារីវឌ្ឍន្ភារគម្ព្ម្មងម្ដើមបីម្ធវើការកក្លមអ និ្ង 

ចាត់វិធាន្ការបាន្ទន់្ម្រលម្វលា 



• ផ្សលិតវមី្ដអូអាំរីគម្ព្ម្មងព្បរ័ន្ធ FMIS ម្ដើមបីផ្សសរវផ្សាយម្ៅកាន់្បណាត ញសងគមនានា បន្តរា បការយល់ដឹងអាំរី

គព្ម្មងម្ៅកាន់្សាធារណជន្ 

• បម្ងកើតរបាយការណព៍្បចាាំនថៃ, ព្បចាាំសបាត ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ ឬម្ដាយកផ្សអក្ម្លើតព្មូវការរបស់ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• យល់ចាស់អាំរីការផ្ទា ស់បតូរម្ៅកាន់្ បម្ចេក្វិទាចុងម្ព្កាយបាំផុ្សតកដលទក់្ទងម្ៅនឹ្ង វិស័យទាំនាក់្ទាំន្ង និ្ង 

គមនាគមន៍្ ម្ដាយចូលរួមជាមួយនឹ្ងព្កុ្មហ ុន្ក្នុងព្សុក្ ក្នុងរិធីតាាំងរិរ័រណ៍ ឬ សន្និសីទម្ផ្សសងៗ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង  

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

8. កផ្សនក្ម្ោលន្ម្ោបាយ និ្ង ោាំព្ទគម្ព្ម្មង - ៣ រូប 

8.1 មន្តន្តីព្គប់ព្គងកិ្ចេសន្ា (Contract Management Staff) - ១ រូប 

• ម្រៀបចាំម្សចក្ដីព្ពាង, វាយតនមា និ្ង ចរចាម្លើការម្រៀបចាំកិ្ចេសន្ា និ្ង កិ្ចេព្រមម្ព្រៀង នានារបស់គម្ព្ម្មង   

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ និ្ង នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ នន្អគគ-

ម្លខាធិការដាឋ ន្ ក្សហវ 

• បម្ងកើត ម្រៀបចាំ រិនិ្តយ កក្សព្មួល និ្ង សព្មបសព្មួលការអនុ្វតតម្លើកិ្ចេសន្ា ឯក្សារម្ោលន្ម្ោបាយ 

និ្ង ឯក្សារគតិយុតតិនានារបស់គម្ព្ម្មង 

• ម្មន្ទាំនាក់្ទាំន្ងលអជាមួយនឹ្ងអនក្ផ្សគត់ផ្សគង់ និ្ង អនក្ពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកិ្ចេសន្ា ម្ហើយម្ដើរតួនាទីជាជន្បម្ងាគ ល

សព្ម្មប់ទាំនាក់្ទាំន្ងភាគីទាំងសងខាងនន្កិ្ចេសន្ា 

• ម្រៀបចាំ ទុក្ដាក់្ និ្ង ចងព្ក្ងទុក្នូ្វរាល់ឯក្សារទាំងឡាយពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកិ្ចេសន្ា រួមទាំងកិ្ចេសន្ាក្ាំរុង

ម្មន្អានុ្ភារអនុ្វតត និ្ង កិ្ចេសន្ាកដលបាន្រលត់កាតរវកិ្ចេ 

• កាត ប់បាន្ខ្ាឹមសារ និ្ង រ័ត៌ម្មន្ម្ៅក្នុងកិ្ចេសន្ាបាន្ព្គប់ព្ជុងម្ព្ជាយ សព្ម្មប់លទធភារម្ឆាើយតបទន់្ម្រល 

• ព្គប់ព្គងទិន្នន័្យ បចេុបបន្នភារតារាងព្គប់ព្គងកិ្ចេសន្ា តាមដាន្រំលឹក្ និ្ង ម្រៀបចាំម្ធវើការបន្តកិ្ចេសន្ាឱ្យ

បាន្ទន់្ម្រលម្វលា 

• ព្គប់ព្គង និ្ង ម្រៀបចាំការម្សន ើសុាំផ្ទា ស់បតូរ និ្ង ការផ្ទា ស់បតូរ ឬ វិម្សាធន្ក្មាម្ៅក្នុងកិ្ចេសន្ា 

• តាមដាន្ និ្ង ម្ព្តៀមកិ្ចេការចាាំបាច់ម្ដើមបីបិទបញ្េប់កិ្ចេសន្ា ឬ ម្រៀបចាំឯក្សារបកន្ថមសព្ម្មប់បន្តម្ព្តៀមម្ធវើ

កិ្ចេសន្ាបកន្ថម ឬ វិម្សាធន្ក្មាកិ្ចេសន្ា 

• សព្មបសព្មួល និ្ង កសវងរក្ដាំម្ណាះព្សាយនូ្វវិវាទពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកិ្ចេសន្ានានា 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ព្បមូលឯក្សារម្ព្តៀម ក្នុងការផ្សតល់ជូន្ឯក្សារម្ោង និ្ង តព្មូវការ សព្ម្មប់សវន្ក្រ និ្ង 

គណម្ន្យយក្រព្បឹក្ាម្ោបល់ និ្ង កណនាាំដល់ព្កុ្មការងារពាក់្រ័ន្ធទក់្ទងនឹ្ងការម្រៀបចាំកិ្ចេសន្ា និ្ង 

លក្ខខ្ណឌ របស់កិ្ចេសន្ា 

• សហការ និ្ង សព្មបសព្មួលសក្មាភារការងារពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងដាំម្ណើរការ នន្ការម្ដញនថា និ្ង កិ្ចេលទធក្មា មុន្

នឹ្ងទទួលបាន្ចុះកិ្ចេសន្ា 



• សហការ សព្មបសព្មួល និ្ង ព្ទព្ទង់ដល់ការម្រៀបចាំ និ្ង ម្សន ើសុាំការទូទត់នានាព្សបតាមតព្មូវការ និ្ង លក្ខខ្ណឌ  

នន្កិ្ចេសន្ា ព្រមទាំងការម្សន ើសុាំទូទត់ម្បៀវតសជាព្បចាាំរបស់ទីព្បឹក្ា និ្ង បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាគម្ព្ម្មង 

• សរម្សរ និ្ង ម្រៀបចាំលិខិ្តរដឋបាល និ្ង ឯក្សារនានាតាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

• ធានាថា កិ្ចេសន្ានានាកដលបាន្ម្រៀបចាំព្តូវអនុ្ម្លាមតាមចាប់ និ្ង លិខិ្តបទដាឋ ន្គតិយុតតនានានន្ព្រះ-

រាជាណាចព្ក្ក្មពុជា 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ម្ធវើការបទបងាា ញពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងការងារ តាមតព្មូវការ និ្ង ការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

• ព្តូវរក្ាការសម្មៃ ត់អាំរីកិ្ចេសន្ាព្បក្បម្ដាយវិជាា ជីវៈ 

• ព្តូវយល់ដឹងរីវដដនន្ការម្រៀបចាំកិ្ចេសន្ា 

• ម្មន្សមតថភារខាងវិភាគ និ្ង ជាំនាញការគិតកបបនចនព្បឌិ្ត (Creative Thinking) និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ (Innovative) 

• ម្មន្សមតថភារ និ្ង ជាំនាញចាស់លាស់ ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍សម្មា រការ ិោល័យ និ្ង ក្មាវ ិធី

ការ ិោល័យ Microsoft Office ដូចជា Word, Excel, PowerPoint, Outlook ជាម្ដើម 

• ម្មន្ភាររហ័ស និ្ង ឆ្ប់យល់ដឹង ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ និ្ង ឧបក្រណ៍សម្មា រ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្នានា  

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង និ្ង ជាំនាញកផ្សនក្អក្សរសាន្តសតកខ្ារ និ្ង ភាសាអង់ម្គាសចាស់លាស់ (ការសរម្សរ និ្ង 

ម្វយាក្រណ៍) 

• ម្មន្បទរិម្សាធន៍្កផ្សនក្ចាប់, ព្គប់ព្គងរដឋបាលទូម្ៅ, ម្ោលន្ម្ោបាយ និ្ង នី្តិក្មា  នឹ្ងព្តូវបាន្ម្លើក្ទឹក្-

ចិតតសព្ម្មប់ការងារម្ន្ះ 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទលូាំទលូាយម្លើវាក្យស័រាចាប់ និ្ង កិ្ចេសន្ាចាស់លាស់ 

• ចូលរួម និ្ង ផ្សតល់ការបណតុ ះបណាត ល សិកាខ សាលា កិ្ចេព្បជុាំនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង 

ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ផ្សតល់របាយការណព៍្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាត ហ ៍និ្ង ព្បចាាំកខ្ កដលម្រៀបរាប់ និ្ង បងាា ញរីសក្មាភារការងារជាព្បចាាំ 

ជនូ្អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ  ភារម្សាា ះព្តង់ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជនូ្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

8.2 មន្តន្តីជាំនួ្យការព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង (Project Management Assistance) - ១ រូប 

• សរម្សរ និ្ង ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារ ព្បចាាំសបាត ហ៍ កខ្ ព្តីម្មស ឆ្ន ាំ របស់គម្ព្ម្មងបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្

សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (FMIS) និ្ង គម្ព្ម្មងម្ផ្សសងៗរបស់នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទា-

រ័ត៌ម្មន្ 

• តាមដាន្វឌ្ឍន្ភារ សមិទធក្មា បរា ព្បឈម និ្ង ម្ធវើការព្បមូលបូក្សរុបការងារ និ្ង សក្មាភារអនុ្វតត

គម្ព្ម្មង របស់ព្កុ្មការងារតាមកផ្សនក្នី្មួយៗ របស់គម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងម្ផ្សសងៗរបស់នាយក្ដាឋ ន្ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង បចេុបបន្នភារព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គង និ្ង វាយតនមាដាំម្ណើរការ និ្ង សមិទធក្មារបស់គម្ព្ម្មង 



• បចេុបបន្នភារ តាមដាន្ និ្ង រំលឹក្ម្លើការអនុ្វតតសក្មាភារតាមកផ្សន្ការនានារបស់គម្ព្ម្មង 

• រិនិ្តយម្លើការម្រៀបចាំ និ្ង ការតាមដាន្ម្លើការអនុ្វតតថវិកាគម្ព្ម្មងម្ធៀបជាមួយនឹ្ងកិ្ចេសន្ា ឬ កផ្សន្ការ

ថវិកាគម្ព្ម្មង 

• រិនិ្តយការងារទូទត់ និ្ង ឯក្សារព្ទព្ទង់សព្ម្មប់ការទូទត់ជាមួយព្កុ្មហ ុន្ផ្សគត់ផ្សគង់ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង រិនិ្តយអាំរីការកបងកចក្ លទធភារ និ្ង បន្ាុក្របស់ធន្ធាន្ម្ៅក្នុងគម្ព្ម្មងនី្មួយៗ 

• ចូលរួមម្រៀបចាំឯក្សារកផ្សន្ការគម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងនានារបស់នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

• រិនិ្តយ ម្ផ្សាៀងផ្ទា ត់ និ្ង កក្តព្មូវរបាយការណ៍ព្បចាាំកខ្ និ្ង ព្បចាាំឆ្ន ាំ សព្ម្មប់ទូទត់ម្បៀវតស របស់ទីព្បឹក្ា

គម្ព្ម្មង និ្ង បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាគម្ព្ម្មង ម្ដើមបីធានាបាន្ភារព្តឹមព្តូវ និ្ង ចាស់លាស់ មុន្នឹ្ងដាក់្

ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំរិនិ្តយ 

• ព្បមូល ទទួល រិនិ្តយ និ្ង ម្រៀបចាំលក្ខខ្ណឌ ម្ោងការងារ ឯក្សារបរា ក់្រីតព្មូវការ (Justification) 

សព្ម្មប់បន្ដកិ្ចេសន្ាបម្ព្មើម្សវាក្មារបស់ទីព្បឹក្ាអន្តរជាតិ និ្ង បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាគម្ព្ម្មង ឱ្យបាន្

ទន់្ម្រលម្វលា 

• ព្បមូលទិន្នន័្យតព្មូវការរីកផ្សនក្ពាក់្រ័ន្ធ, ម្រៀបចាំលក្ខខ្ណឌ ម្ោង និ្ង លិខិ្តម្សន ើសុាំម្ព្ជើសម្រ ីសបុគគលិក្ជាប់កិ្ចេ-

សន្ាគម្ព្ម្មងថាីសព្ម្មប់ចូលបម្ព្មើការងារក្នុងគម្ព្ម្មង FMIS 

• ទាំនាក់្ទាំន្ងរាល់កិ្ចេការងារពាក់្រ័ន្ធនានារបស់ទីព្បឹក្ាអន្តរជាតិ និ្ង បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាគម្ព្ម្មងដូចជា 

ការកណនាាំ ផ្សដល់ដាំណឹង និ្ង សព្មបសព្មួលការងារម្ផ្សសងៗ 

• សរម្សរ រិនិ្តយ និ្ង កក្តព្មូវ ម្លើលិខិ្តរដឋបាល និ្ង ឯក្សារនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

• ជយួរិនិ្តយ ម្រៀបចាំឯក្សារ កាលវិភាគ និ្ង រលំឹក្ការងារនានា ជនូ្ព្បធាន្ព្គប់ព្គងផ្ទា ល់ 

• ចូលរួម សរម្សរ និ្ង ម្រៀបចាំក្ាំណត់ម្ហតុនន្កិ្ចេព្បជុាំនានា សព្ម្មប់រាយការណ៍ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ និ្ង ទុក្ជាឯក្-

សារកាលបបវតតិ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ទុក្ដាក់្ម្សៀវម្ៅ របាយការណ៍ និ្ង ឯក្សារនានា ឱ្យបាន្ព្តឹមព្តូវ ម្ដាយកបងកចក្តាមកផ្សនក្ ឬ 

ព្បម្ភទ នន្ឯក្សារ 

• ម្ធវើកិ្ចេការរដឋបាលនានា ដូចជា ម្បាះរុមព ថតចមាង កសគន្ និ្ង រក្ាទុក្ឯក្សារ តាមតព្មូវការរបស់អនក្

ព្គប់ព្គង ព្រមទាំងម្រៀបចាំការព្គប់ព្គងឯក្សារ  

• ម្ធវើក្ាំណត់ព្តា ម្រៀបចាំកផ្សន្ការ និ្ង បញ្េូលក្នុងព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងកិ្ចេព្បជុាំ សព្ម្មប់អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ម្ធវើបទបងាា ញអាំរីវឌ្ឍន្ភាររបស់គម្ព្ម្មងគម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងម្ផ្សសងៗរបស់នាយក្ដាឋ ន្ 

• ម្មន្ទាំនាក់្ទាំន្ងលអជាមួយនឹ្ងព្កុ្មការងារ និ្ង ជាជន្បម្ងាគ លសព្ម្មប់ទាំនាក់្ទាំន្ងនានាពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងគម្ព្ម្មង 

ទាំងតាមការទាំនាក់្ទាំន្ងផ្ទា ល់ និ្ង តាមការសរម្សរ ព្សបតាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង បទរិម្សាធន៍្ និ្ង សាា ត់ជាំនាញក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធីព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងនានា 



• ម្មន្សមតថភារ និ្ង ជាំនាញចាស់លាស់ ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍សម្មា រការ ិោល័យ និ្ង ក្មាវ ិធី

ការ ិោល័យ (ក្មាវ ិធី Microsoft Office) ដូចជា Word, Excel, PowerPoint, Outlook ជាម្ដើម 

• ម្មន្ភាររហ័ស និ្ង ឆ្ប់យល់ដឹង ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ និ្ង ឧបក្រណ៍សម្មា រ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្នានា  

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង និ្ង ជាំនាញកផ្សនក្អក្សរសាន្តសតកខ្ារ និ្ង អង់ម្គាស ចាស់លាស់ និ្ង ជាំនាញខាងរិនិ្តយអក្ខរា-

វិរុទធ និ្ង ម្វយាក្រណ៍ 

• ម្មន្ជាំនាញចាស់លាស់ក្នុងការគណនាម្លខ្ និ្ង ការទូទត់ម្ផ្សសងៗ 

• ម្មន្បទរិម្សាធន៍្កផ្សនក្ព្គប់ព្គងរដឋបាលទូម្ៅ, នី្តិក្មា, លទធក្មា, គណម្ន្យយ ឬ ធនាោរ នឹ្ងព្តូវបាន្ម្លើក្

ទឹក្ចិតតសព្ម្មប់ការងារម្ន្ះ 

• ចូលរមួការបណតុ ះបណាត ល សិកាខ សាលា កិ្ចេព្បជុាំនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ផ្សតល់របាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាត ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ កដលម្រៀបរាប់ និ្ង បងាា ញរីសក្មាភារការងារជា

ព្បចាាំ ជនូ្អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ  

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ  ភារម្សាា ះព្តង់ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

8.3 មន្តន្តីសព្មបសព្មួលគម្ព្ម្មង (Project Coordinator) - ១ រូប 

• ម្រៀបចាំកផ្សន្ការព្គប់ព្គង ឬ កផ្សន្ការអនុ្វតតគម្ព្ម្មងនានា របស់គម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងនានាកដល

ម្រៀបចាំ និ្ង អភិវឌ្ឍម្ដាយនាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

• សព្មបសព្មួល និ្ង ចូលរួមោាំព្ទសក្មាភារនានាក្នុងការព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងនានារបស់

នាយក្ដាឋ ន្ ម្ដាយជាំរុញម្លើ ការម្រៀបចាំកផ្សន្ការគម្ព្ម្មង, ការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធីព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង, ការម្រៀបចាំ

បម្ងកើតព្កុ្មការងារ និ្ង រចនាសមព័ន្ធគម្ព្ម្មង, ការម្រៀបចាំឯក្សារសព្ម្មប់គម្ព្ម្មង និ្ង របាយការណ៍គម្ព្ម្មងនានា  

• តាមដាន្ និ្ង ជាំរុញវឌ្ឍន្ភារ សមិទធក្មា បរា ព្បឈម និ្ង ម្ធវើការព្បមូលបូក្សរុបការងារ របស់ព្កុ្មការងារ

តាមកផ្សនក្នី្មួយ  ៗ របស់គម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងម្ផ្សសង រៗបស់នាយក្ដាឋ ន្ ម្ដើមបីបញ្េប់កិ្ចេការបាន្ទន់្ម្រល

ម្វលាតាមកផ្សន្ការកដលបាន្ម្ព្ោងទុក្ 

• ចូលរួមសរម្សរ និ្ង ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារ ព្បចាាំសបាត ហ ៍កខ្ ព្តីម្មស ឆ្ន ាំ របស់គម្ព្ម្មងបម្ចេក្វទិា-

រ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (FMIS) និ្ង គម្ព្ម្មងម្ផ្សសងៗម្ទៀតរបស់នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្-

វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ដើមបីរាយការណ៍ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង សព្មបសព្មួលកិ្ចេព្បជុាំព្បចាាំកខ្ និ្ង ព្បចាាំព្តីម្មស ម្ដើមបីម្ធវើការតាមដាន្វឌ្ឍន្ភារគម្ព្ម្មង កិ្ចេការ

រិម្ព្ោះថាី និ្ង ម្ដាះព្សាយបរា ព្បឈមនានា 

• ទាំនាក់្ទាំន្ង និ្ង ម្ឆាើយតបម្ៅនឹ្ងតព្មូវការរ័ត៌ម្មន្ និ្ង វឌ្ឍន្ភាររបស់គម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងនានា 

• ម្រៀបចាំកិ្ចេព្បជុាំ, ឯក្សារពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកិ្ចេព្បជុាំ និ្ង ម្ធវើបទបងាា ញនានាពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកិ្ចេការគម្ព្ម្មង FMIS និ្ង 

គម្ព្ម្មងនានា 



• ក្ត់ព្តា និ្ង ម្រៀបចាំឯក្សារពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងការផ្ទា ស់បតូរនានា ម្ៅក្នុងគម្ព្ម្មង 

• ចូលរួមបា៉ា ន់្សាា ន់្ និ្ង វិភាគអាំរីហានិ្ភ័យកដលអាចម្ក្ើតម្មន្ម្ ើងក្នុងការអនុ្វតតគម្ព្ម្មង និ្ង កសវងរក្

ដាំម្ណាះព្សាយ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ព្បមូលឯក្សារម្ព្តៀម ក្នុងការផ្សតល់ជូន្ឯក្សារម្ោង និ្ង តព្មូវការ សព្ម្មប់ម្ឆាើយតបនឹ្ងកិ្ចេការ

សវន្ក្មា 

• សរម្សរ និ្ង រិនិ្តយម្លើលិខិ្តរដឋបាល និ្ង ឯក្សារនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

• ចូលរួម និ្ង ផ្សតល់ការបណតុ ះបណាត ល សិកាខ សាលា កិ្ចេព្បជុាំនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ម្មន្សមតថភារ និ្ង ជាំនាញចាស់លាស់ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធីសព្ម្មប់ម្រៀបចាំកផ្សន្ការគម្ព្ម្មង និ្ង តាមដាន្

វឌ្ឍន្ភារគម្ព្ម្មង  

• ម្មន្សមតថភារ និ្ង ជាំនាញចាស់លាស់ ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍សម្មា រការ ិោល័យ និ្ង ក្មាវ ិធី

ការ ិោល័យ (ក្មាវ ិធី Microsoft Office) ដូចជា Project, Word, Excel, PowerPoint ជាម្ដើម 

• ម្មន្ភាររហ័ស និ្ង ឆ្ប់យល់ដឹង ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ និ្ង ឧបក្រណ៍សម្មា រ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្នានា 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង និ្ង ជាំនាញកផ្សនក្អក្សរសាន្តសតកខ្ារ និ្ង អង់ម្គាស ចាស់លាស់ និ្ង ជាំនាញខាងរិនិ្តយអក្ខរាវិរុទធ 

និ្ង ម្វយាក្រណ៍ 

• ម្មន្ជាំនាញក្នុងការទាំនាក់្ទាំន្ង ព្បាព្ស័យទក់្ទង ការផ្សតល់បទបងាា ញ និ្ង ម្ធវើការជាព្កុ្ម 

• ផ្សតល់របាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាត ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ កដលម្រៀបរាប់ និ្ង បងាា ញរីសក្មាការងារជាព្បចាាំ ជូន្

អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ  

• ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ម្បក្ខជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 



សម្ត្ថភារ 

ជ ាំនាញ តព្មវូការ 

ជ ាំនាញបម្ចេក្ម្ទស កផ្សនក្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបររិញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ង

ជាំនាញវិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទ័រ ឬ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ឬ ជាំនាញពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

កផ្សនក្វិភាគធុរកិ្ចេ និ្ង កផ្សនក្ជាំនួ្យោាំព្ទ ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្ត ទក់្ទង

នឹ្ងជាំនាញព្គប់ព្គង, គណម្ន្យយ, ហិរញ្ញវតថុ ឬ មុខ្ជាំនាញពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

កផ្សនក្ព្គប់ព្គងគុណភារ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ង

ជាំនាញវិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទរ័, សវន្ក្មាបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ឬ វិទាសាន្តសតទិន្នន័្យ 

កផ្សនក្សុវតថិភារព្បរ័ន្ធ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ងកផ្សនក្ 

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្, វិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទ័រ និ្ង/ឬ វិរញ បន្បព្តជាំនាញពាក់្រ័ន្ធនឹ្ង

សុវតថិភារព្បរ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

កផ្សនក្ព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បដូរ ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ង

កផ្សនក្ទាំនាក់្ទាំន្ងការព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បតូរ, គណម្ន្យយនិ្ងហិរញ្ញវតថុ, ព្គប់ព្គង, 

ការបណដុ ះបណាដ ល, រ័ត៌ម្មន្ និ្ងបណាត ញផ្សសរវផ្សាយ និ្ងកផ្សនក្ពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ  

កផ្សនក្ោាំព្ទគម្ព្ម្មង៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ងកផ្សនក្

ព្គប់ព្គងរដឋបាល, ម្សដឋកិ្ចេ, គណម្ន្យយ, ព្គប់ព្គងកិ្ចេសន្ា, នី្តិក្មា និ្ង កផ្សនក្

ពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

ក្ព្មតិសកិ្ា បាន្បញ្េប់ការសិក្ាម្លើកផ្សនក្ទក់្ទងនឹ្ងវិស័យពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងតួនាទីខាងម្លើ 

ភាសា ម្ចះសាា ត់ម្លើការម្ព្បើព្បាស់ភាសាកខ្ារ និ្ង អាចអាន្ សាត ប់ សរម្សរ និ្ង និ្ោយ

ភាសាអង់ម្គាសបាន្លអ  

បទរមិ្សាធន្ ៍ ោ៉ា ងម្ហាចណាស់ម្មន្បទរិម្សាធន៍្ការងាររយៈម្រល ១ឆ្ន ាំ ម្ៅតាមកផ្សនក្ និ្ង តួ-

នាទីខាងម្លើ ។ 

សមិ្ទធរម្មព្តូ្វសសព្ម្ចបាន 

ព្តូវបាំម្រញការងារឱ្យបាន្លអ និ្ង ហាត់ចត់តាមតួនាទីដូចកដលបាន្បរា ក់្ក្នុងចាំណុចតួនាទី និ្ង ការទទួលខុ្សព្តូវខាងម្លើ, 

ផ្សតល់របាយការណព៍្បចាាំកខ្ម្លើវឌ្ឍន្ភារការងារ និ្ង ផ្សតល់របាយការណស៍ព្ម្មប់ការវាយតនមាម្លើការងារសម្ព្មចបាន្ម្ដាយ 

ព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 



ការរំណ្ត់្សរល និងសមិ្ទធ្លការងារ 

សមិទធផ្សលសព្ម្មប់ការងារម្ន្ះព្តូវបាំម្រញម្ៅក្នុង ព្បម្ទសក្មពុជាក្នុងរយៈម្រលរហូតដល់ ១ឆ្ន ាំ ។ លទធផ្សលការងារទមទរឱ្យ 

សម្ព្មចបាន្ឆ្ប់តាមកដលអាចម្ធវើម្ៅបាន្ ។ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ានឹ្ងរាយការណ៍ម្ដាយផ្ទា ល់ម្ៅព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្

ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 

ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរសព្មាង 

បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ានឹ្ងព្តូវបាំម្រញមុខ្ងារ និ្ង តួនាទី សថ ិតម្ព្កាមកិ្ចេដឹក្នាាំរបស់ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

(FMWG) និ្ង ព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS កដលសថ ិតម្ៅនាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

នន្អគគម្លខាធិការដាឋ ន្ និ្ង ម្ៅម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ សម្មសភារនន្ព្កុ្មការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងព្បរ័ន្ធ FMIS រួមម្មន្ ៖ 

ម្ ខតំ្ណណ្ង ស ម្ ះ និង តួ្នាទី 

ព្បធាន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS 

ឯក្ឧតតមបណឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហ ីប រដឋម្លខាធិការ ព្ក្សួង 

ម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ 

អនុ្ព្បធាន្ព្បចាាំការព្កុ្មការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ឯក្ឧតតម ម្នត ព្បាថ្នន  ជាអគគម្លខាធិការរង នន្អគគម្លខាធិការដាឋ ន្

ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ 

ព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ម្លាក្ ម្អៀច ម្សដាឋ  ជាព្បធាន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ នន្

អគគម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ 

មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសជាន់្ខ្ពស់ នន្ក្សហវ មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ជាន់្ខ្ពស់ ម្ៅនាយក្ដាឋ ន្ 

ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងខាងម្លើម្ន្ះ ម្មន្ភារកិ្ចេ និ្ង ទទួលខុ្សព្តូវខ្ពស់ ម្ដាយផ្ទា ល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍព្បក្បម្ដាយចីរភារ ចាំម្ពាះ

ការងារគម្ព្ម្មងខាងម្លើ ។ ការងារកដលបាំម្រញម្ដាយបុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាកដលព្តូវម្ព្ជើសម្រ ីសម្ន្ះ នឹ្ងមិន្ផ្សតល់អានុ្ភារ

ណាមួយដល់ការទទួលខុ្សព្តូវរបស់ព្កុ្មការងារខាងម្លើម្ន្ះម្ ើយ ។ ម្ទះបីជាោ៉ា ងម្ន្ះក្តី បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ា ម្ៅកត

បាំម្រញតួនាទី និ្ង ការងារម្ៅតាមការទទួលខុ្សព្តូវម្រៀងៗខ្ាួន្ ព្សបតាមកាតរវកិ្ចេរបស់ខ្ាួន្ផ្ទា ល់ ។ 

នីតិ្វិធីការងារ 

ការបាំម្រញការងារព្បក្បម្ដាយការទក់្ទងោ៉ាងជតិសន ិទធ គឺជាក្តាត ចាំបង ។ តួនាទីក្នុងការបម្ព្ងៀន្ និ្ង ព្បឹក្ាម្ោបល់ គឺជា

ការសាំខាន់្ រួមទាំងការម្ធវើម្តសតបាន្ម្ជាគជយ័ គឺមិន្ព្តឹមកតការផ្សតល់នូ្វការកណនាាំកផ្សនក្បម្ចេក្ម្ទសប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ ប៉ាុកន្តចូលរមួ

ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងគម្ព្ម្មង និ្ង ព្កុ្មការងារនន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ហើយកថមទាំងជាំរុញឱ្យព្កុ្មការងារយល់



ចាស់រីសិទធិ និ្ង កាតរវកិ្ចេម្ដាយព្សបចាប់ នន្ក្សហវ និ្ង រាជរដាឋ ភិបាល ម្ព្កាមកិ្ចេសន្ារបស់គម្ព្ម្មង និ្ង ចាប់

ពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗម្ៅក្មពុជា ។ 

វិធីសាស្តសតរនុងការរាយការណ្៍ 

កិ្ចេការដាំបូងនន្ម្បសក្ក្មាការងារ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាព្តូវផ្សលិតផ្សតល់របាយការណ៍កផ្សន្ការ កដលរួមម្មន្កផ្សន្ការ

សក្មាភារលមអិត និ្ង ទទួលការយល់ព្រមរីព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ ជាម្រៀងរាល់កខ្ ព្តូវផ្សតល់

របាយការណ៍នន្ម្បសក្ក្មាការងារ កដលរួមម្មន្ លទធផ្សលសម្ព្មចបាន្ និ្ង ទទួលការយល់ព្រមរីព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្

ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS សព្ម្មប់ការម្បើក្ផ្សតល់ព្បាក់្ម្បៀវតសជាម្រៀងរាលក់ខ្ ។ ក្ាំ ុងម្រលបាំម្រញការងារ បុគគលកិ្-

ជាប់កិ្ចេសន្ានី្មួយៗព្តូវម្មន្តួនាទីផ្សលតិនូ្វរបាយការណព៍្បចាាំព្តីម្មសផ្សងកដរ សព្ម្មប់ជាធាតុចូលម្លើក្ម្ ើង និ្ង ចូល

រួមក្នុងកិ្ចេរិភាក្ា ជាមួយព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ព្បធាន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS និ្ង គណៈក្ម្មា ធិការកក្ទព្មង់ នន្ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហរិញ្ញវតថុ ។ 

ភាសា 

ភាសាកខ្ារ និ្ង ភាសាអង់ម្គាស នឹ្ងព្តូវម្ព្បើព្បាស់សព្ម្មប់រាល់ទាំនាក់្ទាំន្ង រាយការណ ៍និ្ង បម្ងកើតឯក្សារ ។ 

ទីតំងបំសរញការងារ 

ជាទូម្ៅ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាព្តូវបាំម្រញការងារម្ៅការោិល័យ នន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ កដលសថ ិតម្ៅ អោរ 

ខ្ និ្ង អោរ គ នន្ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ង ហិរញ្ញវតថុ អាសយដាឋ ន្ផ្សាូវម្លខ្៩២ សងាក ត់វតតភនាំ ខ្ណឌ ដូន្ម្រញ រាជធានី្ភនាំម្រញ 

ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

បរិកាខ រ និងបរិសាថ នការងារ 

បរ ិកាខ រការងារ ដូចជាតុការិោល័យ ម្ៅអី និ្ង ម្សវាអីុន្ធឺណិត នឹ្ងព្តូវផ្សតល់ជូន្សព្ម្មប់បាំម្រញការងារ។ ម្ដាយក ក្ 

បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាព្តូវម្មន្ និ្ង យក្កុ្ាំរយូទ័រផ្ទា ល់ខ្ាួន្ និ្ង សម្មា រការ ិោល័យម្ផ្សសងម្ទៀតចាាំបាច់ សព្ម្មប់បាំម្រញ

ការងារ និ្ង សម្ព្មចលទធផ្សលការងារ ។ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ា មិន្អនុ្រញ តឱ្យម្ធវើការងារ និ្ង ទាំនាក់្ទាំន្ងម្ផ្សសង មៗ្លើ

ការងារផ្ទា ល់ខ្ាួន្ ម្ព្ៅរីការងារសព្ម្មប់គម្ព្ម្មងក្នុងក្ាំ ងុម្ម្ម៉ាងការងារម្នាះម្ ើយ ។ 

ការសលើរទឹរចិត្ត 

ក្នុងក្ាំ ុងម្រល ឬបនាា ប់រីបញ្េប់កិ្ចេសន្ា ម្បក្ខជន្នឹ្ងព្តូវបាន្ផ្សតល់ឱ្កាសទទួលបាន្ការបណតុ ះបណាត ល និ្ង ជាំនាញបកន្ថម ។ 


