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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
 

េ្រកមករដឹកនំរបស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត ភូ លីវឌុ  អគគេលខធិករៃន ជញ ធរ
ជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ (NiDA) និង
េ ក Makoto Fuse ្របធន្រកុម្របឹក តំ ង JICA ឯក រេនះ្រតូវបនេរៀបចំ
េឡើងេ យ្រកុមករងរែដលមនសមសភពដូចខងេ្រកម។ ករសិក េនះបន
ទទួលករឧបតថមភគំ្រទពីទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្របេទសជបុ៉ន (JIC-
A) ែដលជែផនកមួយៃន "គំេ ងព្រងឹងសមតថភពេលើករ្រគប់្រគង ICT េនកនុង 
NiDA"។ 
 
្រកុមករងរចុះសិក ៖   

               Mayumi Miyata, អនកជំនញរយៈេពលខ្លី (អនកសរេសរអតថបទ) 

Misaki Kimura, អនកស្រមបស្រមួលគំេ ងរបស់ JICA (អនកសរេសរអតថ 

បទចំនុច ២.៤ និង ២.៧.២) 

  បូរ ីេសង, NiDA 

  សិទធិ ៉ សីុ, NiDA 

  ពិន ៉ វនិ, NiDA 

  នី នុត, NiDA 
 

្រកុមករងរេយើងខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ងេ្រជ លេ្រជចំេពះម្រន្តី ICT 
របស់រ ្ឋ  ភិបលទំងអស់ ែដលបនទទួល ្វ គមន៍្រកុមករងរេយើងខញុំ និងបនផ្តល់
នូវព័ត៌មនែដលមន រៈ្របេយជន៍ និងមតិេយបល់ល្ៗអ នន។ ម្រន្តីទំងេនះរមួ
មន េ ក ជ មនិត ្របធននយក ្ឋ នែផនកទំនក់ទំនង និង IT ៃន្រកុម្របឹក កំ
ែណទំរង់ ៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េ ក េម ៉ កល ្របធនករយិល័យ IT ៃនន
យក ្ឋ នសថិតិ និងព័ត៌មន ៃន្រកសួងពណិជជកមម េ ក ែសន កុសល អនុ្របធនអគគ
នយក ្ឋ នរដ្ឋបលៃន្រកសួងវបបធម៌ និង វចិិ្រតសិលបះ េ ក លឹម សីុេឡង  

្របធននយក ្ឋ ន IT ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ េ ក សុក ថ ្របធនែផនក 

ICT ៃនករយិល័យអប់រ ំ ៃន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី  េ ក ឈួន ចន់រទិធី 
្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន េ ក េព្រជ ឃុនបញញ  ្របធនែផនក
្រគប់្រគងបេចចកវទិយ ៃន្រកសួងកិចចករបរេទស និង សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េ ក 

ែហម មុនីរទិធិ ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃន្រកសួងសុខភិបល េ ក ហង  រទិធី 
ម្រន្តីនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃន្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និង ថមពល េ ក ែប៉ត រសមី 
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្របធននយក ្ឋ ន ICT ្រកសួងព័ត៌មន េ ក ែអម វធុ អនុ្របធនន
យក ្ឋ ន ៃន្រកសួងម ៃផទ េ ក ជ សំបូរ ម្រន្តីករយិល័យ ICT ៃន្រកសួងយុត្តិ
ធម៌ េ ក អិុត គុណអរណុរះ ម្រន្តីនយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ ៃន្រកសួងករងរ 
និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េ ក វន៉ រទិធសមបត្តិ ្របធនករយិល័យព័ត៌មន ៃន
នយក ្ឋ នែផនករ និងេគលនេយបយ ៃន្រកសួងករពរជតិ េ ក ំង ចូត 

អនុ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃន្រកសួងកិចចករសភ និង អធិករកិចច េ ក ស់ 

បុ៊នថន ្របធននយក ្ឋ ន វទិយ ថ នជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករ េ ក េសឿន 

បុ៊នលី ្របធនករយិល័យ IT ៃននយក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃន្រកសួង ធរណករ និង 

ដឹកជញជូ ន េ ក គង់ វជិជ  ្របធនករយិល័យព័ត៌មន ៃន្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 

េ ក ំង ៉  អនុ្របធននយក ្ឋ នែផនករសថិតិ និងបូកសរបុ ៃន្រកសួងសងគម
កិចច អតីតយុទធជន និង យុវនិតិសមបទ េ ក គង់ សុភរក  ្របធននយក ្ឋ នសថិតិ 

និងព័ត៌មនេទសចរណ៍ ៃន្រកសួងេទសចរណ៍ េ ក េ  សមផស  អនុ្របធនន
យក ្ឋ នហិរញញវតថុ ៃន្រកសួងធនធនទឹក និង ឧត្តុនិយម េ ក មីុ ហុ៊ល អនុ្របធនន
យក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃន្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក ៊ ង សុផ ្ល  ្របធនករយិល័យ IT 
ៃន ្រកុងភនំេពញ េ ក គឹម សុជតិ ្របធននយក ្ឋ នព័ត៌មន ៃនរដ្ឋេលខធិ
ករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ និង េ ក សុខ ខន ្របធនករយិល័យ IT ៃនន
យក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃនរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សីុវលិ។ 

េយើងខញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះគំនិតេយបល់ និងទស នៈដ៏មនតំៃល
របស់អនកជំនញកនុងវស័ិយទំងេនះ ែដលរមួមន េ ក Shuhei Ueno អនកជំនញ 

JICA េ ក រស់ ៉  ៃននយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករ េ ក Shigeo Kato អនក
ជំនញ JICA េ ក បុ៊ត ហួរ  ្របធនករយិល័យ IT ៃននយក ្ឋ នពនធ រ និង
ម្រន្តីទំងអស់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ។ េ ក Yusuke Tanaka អនកជំ
នញ JICA និងជសមជិកៃនគំេ ង បនរមួចំែណកេ យផទ ល់កនុងករផ្តល់នូវគំរ ូ

IT ទក់ទងនឹងេស កមមគយ (សូមេមើល្របអប់ទី៤)។ 
េយើងខញុំសូម ្វ គមន៍ចំេពះករផ្តល់ជទស នៈ និងមតិ ថ បនេផ ងៗ សំ

ប់ែកលំអែផនករេនះឲយកន់ែត្របេសើរ។ សូមទំនក់ទំនងមកកញញ  បូរ ី េសង 

មរយៈ bory_seng@nida.gov.kh ។ 
 

ៃថងទី ៣០ ែខតុ  ឆន ំ២០០៨ 
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ករពនយល់អំពីពក កត់  
 

្របព័នធស្វ័យ្របវត្តសំ ប់្រគប់្រគងទិននន័យគយ ASYCUDA 

នយកែផនកព័ត៌មនវទិយ CIO 

្របព័នធ្រគប់្រគងមតិក/ព័ត៌មន CMS 

្រកុម្របឹក កំែណទំរង់រដ្ឋបល CAR 

Database (បណ្តុំ ទិននន័យែដលរក ទុកកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ) DB 

ករ្រគប់្រគងទិននន័យបរ ិ ថ ន EDM 

សហគមន៍អឺរ ៉បុ EU 

្របព័នធរដ្ឋបលព័ត៌មនវទិយ (ភ.ព.) GAIS 

Hardware (ឧបករណ៍ែផនករងឹៃនកំុពយូទ័រ ដូចជ Hard Disc និង Ram 

ជេដើម) 
H/W 

ធនធនមនុស /បុគគលិក  HR 

បេចចកវទិយគមនគមន៍ព័ត៌មនវទិយ ICT 

បេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយ IT 

នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករនិងវនិិេយគ ICD (MEF) 

ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្របេទសជបុ៉ន JICA 

្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់ករ្រគប់្រគង MIS 

្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ MAFF 
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្រកសួងពណិជជកមម MOC 

្រកសួងវបបធម៌ និង វចិិ្រតសិលបះ MCFA 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ MEF 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី  MOEYS 

្រកសួងបិរ ថ ន MOE 

្រកសួងកិចចករបរេទស និង សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ MFAIC 

្រកសួងសុខភិបល MOH 

្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និង ថមពល MIME 

្រកសួងពត៌មន MOInfo 

្រកសួងម ៃផទ MoInt 

្រកសួងយុត្តិធម៌ MOJ 

្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ MLVT 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ MLMUPC 

្រកសួងករពរជតិ MOND 

្រកសួងកិចចករសភ និង អធិករកិចច MONASRI 

្រកសួងែផនករ MOP 

្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និង ទូរគមនគមន៍ MPT 

្រកសួង ធរណករ និង ដឹកជញជូ ន MPWT 
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្រកសួងធមមករ និង សន MRC 

្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ MRD 

្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនិតិសមបទ MSAVYR 

្រកសួងេទសចរណ៍ MOT 

្រកសួងធនធនទឹក និង ឧត្តុនិយម MWRM 

្រកសួងកិចចករនរ ី MWA 

េវទិកសំ ប់ផ្តល់ពហុេស កមម MSPP 

ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

ព័ត៌មនវទិយ 
NiDA 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយថន ក់ជតិ NII 

វទិយ ថ នសថិតិជតិ NIS 

មូលនិធិជតិសំ ប់សនិ្តសុខសងគម NSSF 

ករ យតំៃលធនធនធមមជតិ NRA 

ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី OCM 

្របតិបត្តិករ និងករែថទំ O&M 

កំុពយូទ័រ PC 

ភនំេពញ PP 

្រកុងភនំេពញ PPM 



vi 

្របព័នធរដ្ឋបលព័ត៌មនវទិយថន ក់េខត្ត PAIS 

Software (កមមវធីិកំុពយូទ័រ ដូចជ Microsoft Office និង Nero ជេដើម) S/W 

រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សីុវលិ SSCA 

រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ SSCS 

Synchronous Transfer Mode (វធីិបញជូ នទិននន័យ្រសបេពលជមួយគន  

កនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ) 
STM 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល និង អប់រវំជិជ ជីវៈ និង បេចចកេទស TVET 
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េសចក្តីសេងខប 
 
េ យបនយល់ដឹងអំពីសក្ត នុពលៃនប ្ត ញ network ថមីរបស់រ ្ឋ ភិបល គឺ េហ ្ឋ
រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយថន ក់ជតិ (NII) េនះ NiDA បនចប់េផ្តើមសិក អំពី ែផនករ
ព្រងីកេស កមម e-Government េដើមបីទញយក្របេយជន៍ពី កនុងកំរតិអតិបបរម ម
លទធភពែដល ចេធ្វើបន។ េគលបំណងៃនករសិក េនះ គឺេដើមបីកំណត់នូវត្រមូវ
កររបស់ application របស់ e-government ែដលនឹងរមួចំែណកកនុងករបេងកើននូវសមតថ
ភពបំេពញករងរកនុង ថ ប័ន ករេធ្វើឲយ្របេសើរនូវេស កមម ធរណៈ ករ្របមូល
ទិននន័យសំ ប់ករេរៀបចំេគលនេយបយនន និងជចុងេ្រកយរមួចំែណកកនុងករ
បេងកើតនូវែផនទីបង្ហ ញផ្លូវែដល ចកំណត់ទិសេ បន្រតឹម្រតូវមួយ សំ ប់ករ
ព្រងីកេស កមម e-Government ។ ករសិក េនះ ក៏មនរមួបញចូ លនូវែផនកេផ ងៗ ទក់
ទងេទនឹង ថ នភពៃន ICT េនកនុងរ ្ឋ ភិបល ែដលជបុេរល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករព្រងីក
េស កមម e-Government ដូចជ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធនធនមនុស  និងចំេណះដឹង
ែផនក ICT ជេដើម។ េផ្ត តេទេលើ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលចំនួន២៩េនកនុងទី្រកុងភនំេពញ 
ែដលរមួមន្រកសួងចំនួន២៥ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកុងភនំេពញ និងរដ្ឋេលខ
ធិករ ្ឋ នចំនួន២ បុ៉ែន្តមនែត ថ ប័នចំនួន២៥បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនផ្តល់ព័ត៌មនពក់
ព័នធនន។   
 

ថ នភព ICT េនកនុងរ ្ឋ ភិបល 

េនកនុងែផនកវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង
កនុងជំពូកទី២ ករវភិគ ថ នភពដ៏ទូលំ
ទូ យមួយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យ
េ្របើ្របស់នូវសនទស ន៍ៃនភពេ្រត មល
កខណៈសំ ប់ករងរ e-Government េដើ
មបីេធ្វើករ យតំៃលអំពី ថ នភព ICT 
ៃន្រកសួងនីមួយៗ និងេដើមបីកំណត់នូវ
បញ្ហ ទក់ទងេទនឹងករេ្របើ្របស់ ICT 
េនកនុងករយិល័យរដ្ឋេផ ងៗ។ ជលទធផល បនបង្ហ ញថជទូេទ ថ នភព ICT 
េនកនុងរ ្ឋ ភិបលកមពុជមនលកខណៈេកមងខចីេនេឡើយ េហើយគំ តេរខូបនីយកមម 
បនេកើតមនរ ងទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលនីមួយៗ េ យមនទីភន ក់ងរចំនួន៤ឋិតេន

0
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ICT management
capacity & leadership

Financial Resource

Infrastructure

ICT Literacy &
Experience

សនទស ន៍ជមធយមៃនភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ 

ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT 

ចំេណះដឹង និងបទ 

ពិេ ធន៍ែផនក ICT 
ធនធនហិរញញវតថុ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 
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កនុងកំរតិទប ច់ឆង យពី ថ ប័នដ៏ៃទ។ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលែដលបនេធ្វើអេងកតរចួ ្រតូវ
បនែចកេចញជបី្របេភទ រមួមន “កំរតិខពស់” “កំរតិមធយម” និង”កំរតិទប”។ 
      

កំរតិ សនទស ន៍សរបុ ្រកសួង/ទីភន ក់ងរ ចំនួន 

ខពស់ > 2.4 ពិនទុ 

(េ្រចើនជង 60%) 

OCM, MEF, MFAIC, MoInt, MOP, MOT, 

PPM  

7 

មធយម < 2.4 ពិនទុ 

> 1.8 ពិនទុ (45%) 

(េលើមធយមភគ) 

MOC, MCFA, MOEYS, MOH, MIME, 

MOInfo, MLVT, MOND, MPWT, MRD, 

MWRM, SSCS, SSCA 

13 

ទប < 1.8 ពិនទុ (45%) 

(េ្រកមមធយមភគ) 

MOE, MONASRI, MOSAVY, MWA 4 

មិនដឹង គម នព័ត៌មន MAFF, MOJ, MPTC, MRC, MLMUPC 5 

 
 
ជងេនះេទេទៀត បញ្ហ ចំនួន២៨េនកនុងែផនកេផ ងៗ ្រតូវបនរកេឃើញ និង្រតូវបន
ចត់ទុកជឧបសគគសំ ប់ករព្រងីកេស កមម e-government នេពលអនគត។ វធិន
ករមួយចំនួន្រតូវបនផ្តល់ជអនុ សន៍ សំ ប់េ ះ្រ យ ល់បញ្ហ ែដលបនរក
េឃើញ េហើយ្រតូវបនចត់ចូលេទកនុង្រកុមកមមវធីិចំនួន៤្របេភទ (សូមេមើលរបូភព
ខងេ្រកម)។   
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េសចក្តីសេងខបអំពីបញ្ហ  វធិនករ និងកមមវធីិែដលបនផ្តល់ជអនុ សន៍ 
 
 

 



x 

ត្រមូវករែផនក Application  
្របេភទបញជ ី application ចំនួនបី្រតូវបនសិក ដូចខងេ្រកម៖  
 
(1) បញជ ី application ែដលមន្រ ប់្រតូវបនែណនំសំ ប់ករេ្របើ្របស់ NII 

្រកសួង នយក ្ឋ ន/ទីភន ក់ងរ ្របព័នធព័ត៌មន 

OCM CAR ្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់ករ្រគប់្រគងបុគគលិក (HRMIS) 

MEF នយក ្ឋ នពនធ រ ្របព័នធពនធ មរបបពិត (real-regime)  

 នយក ្ឋ នគយ ASYCUDA 
 MEF FMIS 
MOEYS នយក ្ឋ នែផនករ ្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់្រគប់្រគងករអប់រ ំ(EMIS) 

 នយក ្ឋ នែផនករ HRMIS សំ ប់ MOEYS 

 នយក ្ឋ នហិរញញវតថុ ្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់្រគប់្រគងហិរញញវតថុ និង កមមវធីិ 

 មិនមន ្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់្រគប់្រគងករអប់រេំ្រក្របព័នធ 
(NFEMIS) 

MOH នយក ្ឋ នៃន CDC CamEwarn Database 

 នយក ្ឋ នែផនករ HIS(្របព័នធពត៌មនវទិយែផនកសុខភិបល) 

MoInt មិនមន លិខិតឆ្លងែដនេអឡិច្រតូនិច (e-Passport) 

MLVT NSSF ្របព័នធពត៌មនវទិយែផនកករងរៃន NSSF 

MLMUPC មិនមន Database ផទុកបញជ ីដីធ្លី （LMAP） 

MOP NIS ករផ ព្វផ យសថិតិ និង GIS 

MOT នយក ្ឋ ន IT DB ផទុកសថិតិែផនកេទសចរណ៍ 

 
(2) បញជ ី application ថមីៗែដល្រតូវករសំ ប់បំេរ ើេស កមម e-government ទក់ទងនឹង៖ 

・ ករផ្តល់្របក់ឧបតថមភសំ ប់្រទ្រទង់សន្តិសុខសងគម (NSSF, MLVT, MOH) 

・ ពកយបណ្តឹ ងសំ ប់បញជូ នេទកន់ ថ នីយ៍បូ៉លីស (MoInt) 

・ េស កមមននទក់ទងនឹងសុខភព (MOH/Hospitals) 

・ លិខិតអនុញញ តននទក់ទងនឹងបរ ិ ថ ន (MAFF) 
 
(3) បញជ ី យ application ថមីៗ ែដលេសនើេឡើងេ យ្រកសួងនន 

ល.រ ្រកសួង រដ្ឋករសីុវលិ/ ត្រមូវករែផនក Application ែផនក/នយក ្ឋ ន 

1 MOInfo ករផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណដល់្របព័នធផ ព្វផ យ មជឈមណ្ឌ លផ ព្វផ យព័ត៌មន 

2 MCFA application សំ ប់ផ្តល់សិទធិអនកនិពនធ នយក ្ឋ នកមមសិទធិបញញ  

3 MLVT 
ករេចញេ យេ្របើ្របស់ប័ណ្ណអនុញញ តផ្តល់ករងរ 
លិខិតអនុញញ តករងរសំ ប់ជនបរេទស  

មិនមន 
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ល.រ ្រកសួង រដ្ឋករសីុវលិ/ ត្រមូវករែផនក Application ែផនក/នយក ្ឋ ន 

4 MLVT ករ្របកសបេងកើត្រកុមហុ៊នថមី មិនមន 

5 MOEYS 
្របព័នធ្រគប់្រគងកមមវធីិសិក មរយៈ្របព័នធអីុនធឺណិត 
(Online) 

្រ ្ត ចរយ ម នន 

6 MOEYS 
Applications សំ ប់សិក ពីចំងយ និង ជ ធរណៈ 
(Open and Distance Learning Applications) 

សិស / ្រ ្ត ចរយ ម នន

7 MOEYS ្របព័នធ ម ន ESP  មិនមន 

8 MIME ករចុះបញជ ី្របកសនីយប័្រត មិនមន 

10 MOT ករ្រគប់្រគងព័ត៌មនែផនកេទសចរណ៍ ករយិល័យផ្តល់ព័ត៌មន និង សថិតិ 

11 MOP ឃ្ល ំងផទុកទិននន័យសថិតិ ៃផទកនុង 

12 MOP ្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនអំពីឃំុ/សងក ត់ ៃផទកនុង 

13 MOE 
្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់ករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 
ករ ម ន និង ករ យតំៃល 

ករយិល័យ្រគប់្រគងទិននន័យ 
បរ ិ ថ ន 

14 MFAIC ករ្រគប់្រគងឯក រ និង ទិ ្ឋ ករ ថ នកុងសុ៊លេន ម្របេទសនន 

 15 MOND ករ្រគប់្រគងឯក រផ្លូវករ ៃផទកនុង 

16 MOJ ករផ ព្វផ យព័ត៌មនទក់ទងនឹងចបប់  ធរណៈ 
 
រចនសមព័នធ e-Government របស់្របេទសកមពុជ 
រចនសមព័នធ e-Government របស់្របេទសកមពុជបនផ្តល់នូវគំេ ង 
ជមូល ្ឋ នមួយ សំ ប់ករបេងកើតែផនករព្រងីកេស កមម e-Government េនះ 

 



xii 

 
ដំ ក់កលចំនួន៧ សំ ប់ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 

ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government ្រតូវបនែចកេចញជ៧ដំ ក់កល រមួជ
មួយនឹងករពិពណ៌នេ យសេងខបអំពីដំ ក់កលនីមួយៗ។ 
 

 
 
ដំ ក់កលទី១៖ បរយិកសជំរញុ 
កនុងដំ ក់កលទី១េនះ មនកមមវធីិចំនួនបួនែដលបនបេងកើតបរយិកសកនុងករ
ផ្តល់េស កមមែផនក e-government ្រតូវបនកំណត់ េដើមបីបង្ហ ញអំពីបញ្ហ ែដលបនជួប
្របទះកនុងកំឡុងេពលេធ្វើករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង។ 

១.  កមមវធីិ្រគប់្រគង e-Government (េ្រគងសេ្រមចមុនឆន  ំ២០១០) 

(1) បេងកើតនយក ្ឋ ន ICT េន្រគប់្រកសួងទំងអស់ មរយៈ្រពះ ជ្រកឹតយ 
(2) បេងកើតគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលករងរ ICT (គណៈកមម ធិករ G-CIO) 

(3) គំ្រទជផ្លូវករចំេពះេគលេ រមួេនកនុងករងរ e-Government 

(4) ក់េចញនូវទិសេ សំ ប់ករចូលរមួពីសំ ក់វស័ិយឯកជនេនកនុងគំេ ង 
ICT 
(5) ពិចរ កនុងករចត់ ំងយ៉ងេ ចបុគគលិក ICT មន ក់េនកនុង្រកុម 



xiii 

េបសកកមម ទិភព (Priority Mission Group) 

២.  កមមវធីិបេងកើតធនធនមនុស ែផនក ICT (កំឡុងេពលអនុវត្តគំេ ង) 

(1) បណ្តុ ះប ្ត លនយកែផនកពត៌មន (CIO)ទំង យ អំពីករេរៀបចំែផន 

ករ និង ក់សំេណើ  ទក់ទងនឹង ICT និង ករសរេសរ RFP 

(2) បណ្តុ ះប ្ត លអគគនយក និង នយកទំង យអំពីករេ្របើ្របស់ 

ប ្ត ញ network 

(3) បណ្តុ ះប ្ត ល CIO ទំង យែដលមនគំេ ង ICT ទក់ទងេទនឹង 

ករ្រគប់្រគងគំេ ង និង ប ្ត ញ network  

(4) បណ្តុ ះប ្ត លអនក្រគប់្រគងេគហទំព័រ (webmasters) អំពី CMS, NII និង 
េស កមមបេង្ហ ះេគហទំព័រ (web hosting)  

(5) បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកបេចចកេទស NiDA អំពី open source platform សំ ប់ 
e-Gov 
(6) បណ្តុ ះប ្ត លអនកេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រទំង យេនកនុងរ ្ឋ ភិបលអំពីរេបៀប
េ្របើយូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) 

៣.  កមមវធីិ្របតិបត្តិករ NII (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០០៩) 

(1) យុទធនករផ ព្វផ យអំពី NII  

(2) សកមមភពននទក់ទងនឹងករករពរសុវតថិភពប ្ត ញ Network 

៤.  កមមវធីិទក់ទងនឹងករងរេរៀបចំឯក រ និង បមនីយកមម (េ្រគងសេ្រមច 

េនឆន  ំ២០១៣) 

(1) េសៀវេភែណនំអំពីទ្រមង់ករៃផទកនុងទក់ទងនឹងេស កមម ធរណៈ 
(2) េសចក្តីែណនំអំពីលទធភពេធ្វើសហ្របតិបត្តិកររមួ (Inter-operability guide- 

line) សំ ប់្របព័នធព័ត៌មនវទិយរដ្ឋបលនន (េ្រគងសេ្រមចមុនឆន ំ ២០១១) 

(3) ករផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើ្របស់យូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) 

(4) េសចក្តីែណនំអំពីលទធកមមេស កមម និង េ្រគ ងបរកិខ រ ICT  

(5) េសចក្តីែណនំអំពីករបេងកើតេគហទំព័ររ ្ឋ ភិបល៖ េ យេ្របើ 
្របស់ CMS ធរណៈ (open) 

 
 



xiv 

ដំ ក់កលទី២៖ Application សំខន់ៗសំ ប់អន្តរ្រកសួង (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ
២០១២)  

បេងកើត applications សំខន់ៗសំ ប់អន្តរ្រកសួង។ កនុងន័យេនះ ករបេងកើត្របព័នធពត៌
មនវទិយសំ ប់្រគប់្រគងបុគគលិកសំ ប់ CAR និងករបេងកើត្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់
្រគប់្រគងហិរញញវតថុសំ ប់ MEF ្រតូវបនេសនើេឡើងកនុងដំ ក់កលទី២េនះ។   
 
ដំ ក់កលទី៣៖ ករែកលំអ portal រ ្ឋ ភិបល (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០១០) 

េសនើេធ្វើករែកលំអ portal រ ្ឋ ភិបលែដលមន្រ ប់រមួជមួយនឹង search engine 

សំ ប់ដំ ក់កលទីបីេនះ និង េសនើេ យមនករបេងកើត្របព័នធសំ តេគហទំព័រ 
(web clearing system)  ែដលរមួមន search engine របស់េគហទំព័រននរបស់រ ្ឋ
ភិបល និង index database ែដលមនលកខណៈជ Gov’t URL directory។ 
 
ដំ ក់កលទី៤៖  interface រមួ សំ ប់ application ែដល្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺ
ណិត (on-line)  (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០១៣) 
េសនើេធ្វើករេរៀបចំ (design) និងបេងកើត e-government portal architecture ែដលមន
លកខណៈរមួសំ ប់ដំ ក់កលទីបួនេនះ។  platform ែដលមនលកខណៈរមួេនះគួរ
ែតគួរែតផ្តល់នូវ module សំ ប់ករបញជ ក់ មយថភូត (authentication) ករបង់្របក់ 
ែបបបទៃនករេធ្វើសចច នុម័ត ែបបបទៃនករេឆ្លើយតប និងយ៉ងេ ច module សំ ប់ 
search engine ្រពមជមួយនឹងមុខងរចំបច់មួយចំនួនេទៀត ែដលនឹង្រតូវករកនុងកំ
ឡុងេពលេធ្វើករ េរៀបចំ/រចន (design) េគហទំព័រ។ 
 
ដំ ក់កលទី៥៖ Portal ពណិជជកមម (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០១៥) 
េសនើបេងកើត Portal ពណិជជកមមែដល ច្របតិបត្តិករេ យេពញេលញ មុននឹងបេងកើត 
portal សំ ប់្របជពលរដ្ឋ េ យេហតុថលទធភពកនុងករេ្របើ្របស់អីុនធឺណិត
(internet) មនភពេជឿនេលឿនយ៉ងរហ័សកនុងចំេ មសហគមន៍អនកជំនួញ ជងកនុង
ចំេ ម្របជពលរដ្ឋធមម ។   
 
ដំ ក់កលទី៦៖  Portal សំ ប់្របជពលរដ្ឋ  (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០២០) 

ករបេងកើត portal សំ ប់្របជពលរដ្ឋ គឺជេគលេ ចុងេ្រកយៃនគំេ ងព្រងីកេស  
កមម e-Government។ Portal េនះនឹងជួយស្រមួលដល់ករបំេរ ើេស កមម ធរណៈ 
ននជូន្របជពលរដ្ឋយ៉ងេពញេលញ មរយៈ្របព័នធអីុនធឺណិត (on-line)។ 
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ដំ ក់កលទី៧៖ ករែកលំអេស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-services) (គម នេពលកំណត់) 

ដំ ក់កលចុងេ្រកយ គឺករបេងកើត applications សំ ប់បំេរ ើេស កមមេអឡិច្រតូនិច
(e-services) ែដលជត្រមូវករចំបច់សំ ប់េស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នចំនួន
ៃមភ។  Applications ថមីៗទំងេនះ្រតូវែតេរៀបចំបេងកើតេ យយកគំរូ ម interface (របូ
ស ្ឋ នខងេ្រកៃនកមមវធីិកំុពយូទ័រ) រមួមួយរបស់ application ែដលគួរែត្រតូវបន
បេងកើតេហើយជេ្រសចកនុងកំឡុងេពលេនះ។ េស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-services) នឹង
្រតូវបំេរ ើបែនថម មត្រមូវករជក់ែស្តង។ 
 
រយៈេពលសំ ប់ករអនុវត្តន៍ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 
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1 

ជំពូកទី១   េសចក្តីេផ្តើម 

១.១ ទិដ្ឋភពទូេទ  

េយង មែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) 
២០០៦-២០១០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ”កំពុងខិតខំជំរញុ
ករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយពត៌មនវទិយ (IT) េន្រគប់វស័ិយ
កនុងករងរអភិបលកិចច និងកិចចកររ ្ឋ ភិបល”។ ម
រយៈសិទធិអំ ចរបស់ខ្លួន ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចច
ករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ 
(NiDA) េ្រកមចំណុះទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ជអងគភព
ែដលមនតួនទី និងភរកិចចេដើមបីេរៀបចំែផនករ និងអនុ
វត្តេគលនេយបយអភិវឌ  និងជំរញុវស័ិយ IT។  េទះ
បីជរ ្ឋ ភិបលេប្តជញ បំេពញករងរេនះក៏េ យ ក៏សមតថ
ភពរបស់្របេទសកមពុជេនកនុងវស័ិយ e-Government មនលកខណៈេកមងខចីេន
េឡើយ។ ជក់ែស្តង េយង មលទធផលអេងកតឆន ំ២០០៨របស់អងគករសហ្របជជតិ
អំពី e-Government បនបង្ហ ញថ្របេទសកមពុជគឺជ្របេទសែដលសថិតេនកនុងដំ

ក់កល “កំពុងចប់េផ្តើមអភិវឌ ” េលើវស័ិយេនះ េហើយឋិតេនេលខេរៀងទី ១៣៩ 
កនុងចំេ ម្របេទស ១៨៣1។.   
 
េដើមបីសេ្រមចបននូវទិសេ ជេគលករណ៍ខងេលើ NiDA បនអនុវត្តនូវគំេ ង 

e-Government គំេ ង្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយ (ភ.ព.) (GAIS) គំេ ង្របព័នធរដ្ឋបល
ពត៌មនវទិយថន ក់េខត្ត (PAIS) ែដលរមួបញចូ លទំងេហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនជតិ 
(NII) និង ប ្ត ញ broadband network េន ម ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលនន។ យ៉ង
មិញេនកនុង  GAIS មន applications សំ ប់ e-Government សំខន់ៗ ដូចជ្របព័នធចុះ
បញជ ីយនយន្ត ្របព័នធចុះបញជ ីេទច្រកយនយន្ត និង្របព័នធចុះបញជ ី ន ក់េន។ PAIS 
និង NII េ្រគង នឹង ក់េ យដំេណើ រករេនែខមិន ឆន ំ២០០៩ខងមុខេនះ េដើមបភជ ប់
ទំនក់ទំនងរ ង ថ ប័នរបស់រ ្ឋ ភិបលជង១៣០ (រមួបញចូ លទំងមនទីរេពទយ និង

                                                  
1  ដក្រសង់េចញពីេគហទំព័ររបស់នយក ្ឋ នេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចៃនអងគករសហ្របជជតិ មរយៈអតថបទស្តីអំពី “លទធ
ផលអេងកត្របចំឆន ំ២០០៨របស់អងគករសហ្របជជតិអំពី e-Government សកល” ឆន ំ២០០៨ ែដល ចរកេឃើញ ម 
www2.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm, Accessed September 2008 

NSDP 2006-2010

Policy Objectives

• Develop a cost-efficient and 

world class post and 

telecommunications system 

nation-wide (4.68)

• Promoting extensive use of 
Information Technology in 
all aspects of governance 
and government (4.69)

Information and Communication 
Technology section

វស័ិយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 
និងព័ត៌មនវទិយ 

ទិសេ ជេគលករណ៍ 
 បេងកើត្របព័នធៃ្របសនីយ៍ និង ទូរ
គមនគមន៍េនទូទំង្របេទស
ែដលមនលកខណៈអន្តរជតិ
ែដលចំ យតិចែតផ្តល់្រប
េយជន៍េ្រចើន។ 

 ខិតខំជំរញុករេ្របើ្របស់បេចចក
វទិយពត៌មនវទិយ (IT) េន្រគប់
វស័ិយកនុងករងរអភិបលកិចច
និងកិចចកររ ្ឋ ភិបល។ 
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ម វទិយល័យមួយចំនួនផង) េន មេខត្តននចំនួន១០ មរយៈែខ ប ្ត ញ
ែដល្របកបេទេ យសុវតថិភព គួរេ យទុកចិត្ត និងមនេលប នេលឿន។  េហ ្ឋ
រចនសមព័នធទំងេនះមិន្រតឹមែតផ្តល់នូវ platform សំ ប់ applications ៃន GAIS និង 
PAIS ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ែថមទំងផ្តល់នូវវ ិ លភពយ៉ងទូ
លំទូ យដល់ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលទំង យកនុងករេ្របើ្របស់ applications របស់
ខ្លួនេដើមបីបំេពញត្រមូវករចំបច់នន។ 
 
េទះបីជ NiDA បនបំេពញភរកិចចជេ្រចើនទក់ទងនឹងកិចចករេនះក៍េ យ បុ៉ែន្ត 
e-Government េនមនវ ិ លភពករងរធំេធងជងេនះេទេទៀតែដល្រតូវបំេពញ
េ្រកពីករងរបេងកើតនិង ក់េ យេ្របើ្របស់នូវ្របព័នធ GAIS និង PAIS ។ េដើមបីេធ្វើ
េ យរ ្ឋ ភិបលទទួលបននូវ្របក់ចំេណញជអតិបបរមពីវនិិេយគទុន NiDA មន
តួនទីជចំបងកនុងករទញយកអតថ្របេយជន៍ឲយបនេ្រចើន មលទធភព ែដល ច
េធ្វើបនពី្របព័នធែដលជ្រទពយសមបត្តិរមួទំងេនះ។ កនុងន័យេនះ ែផនករដ៏ទូលំទូ

យមួយទក់ទងេទនឹងករព្រងីកេស កមម e-government ្រតូវបនេគទទួល
គ ល់។ េដើមបីកំណត់នូវេសចក្តី្រតូវកររបស់ e-Government applications NiDA បន

ចប់េផ្តើមសិក អំពីែផនករព្រងីកេស កមម e-government ែដលជែផនកមួយៃនគំេ ង
ជំនួយែផនកបេចចកេទស ែដលឧបតថមភគំ្រទេ យទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ
ៃន្របេទសជបុ៉ន (JICA) េនកនុង “គំេ ងអភិវឌ សមតថភពែផនក្រគប់្រគង ICT េន 

NiDA*” ជេហតុេធ្វើេ យ  NiDA ចេធ្វើករស្រមបស្រមួលករេ្របើ្របស់ NII 

្របកបេ យ្របសិទធិភព។  .   
 

* គំេ ងេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យ ្រស័យេទេលើ “ែផនករសកមមភពសំ ប់ករអភិវឌឃន៍ 
ICT េនកនុង្របេទសកមពុជ” ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ NiDA និងអនកជំនញខងែផនក ICT 
របស់ JICA េនកនុងឆន ំ២០០៤។ JICA បនបញជូ នអនកជំនញខងវស័ិយេផ ងៃន ICT មក្របេទស
កមពុជរយៈេពលពីរែខ េដើមបីបំេពញបញច ប់ករងរបេងកើតែផនករសកមមភពេនះ េ យេយងេទ

មករេសនើសំុរបស់ NiDA នូវជំនួយែផនកបេចចកេទស កនុងករបេងកើតែផនករេមដ៏ទូលំទូ យ
មួយសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ ICT េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករសិក េនះក៏បនេធ្វើេទ មទស នៈជ
មូល ្ឋ នៃន e-Government ែដលមនេនកនុងែផនករសកមមភពផងែដរ។ 

១.២ េគលបំណង និងទិសេ   

ទិសេ ៃនករសិក េនះ គឺេដើមបីកំណត់នូវេសចក្តី្រតូវកររបស់ e-Government 

applications កនុងករសេ្រមចបននូវេគលបំណងមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖  



3 

 បេងកើនសមតថភពបំេពញករងរ្របកបេ យេជគជ័យេនខងកនុង ថ ប័ន 

 ែកលំអេស កមម ធរណៈ 
 ្របមូលទិននន័យសំ ប់ករវភិគេគលនេយបយ 

 
ករសិក េនះ្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្តយ៉ងយកចិត្ត ក់ពីសំ ក់្រកុមករងរ 
NiDA រមួជមួយនិងអនកជំនញ JICA េដើមបីសេ្រមចេ យបននូវលទធផលដូចខង
េ្រកម៖  

 សមតថភពែដលនឹងមនកររកីចំេរ ើនេន ថ ប័ន NiDA កនុងករេធ្វើករងរសិក  
និងែកត្រមូវែផនករព្រងីកេស កមមដ៏ទូលំទូ យេ យខ្លួនឯង។  

 សហ្របតិបត្តិករ និងទំនក់ទំនងជិតសនិទធជមួយទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលដ៏ៃទ
េទៀត ែដលនឹង្រតូវបេងកើតេឡើង េដើមបីជំរញុករងរ e-Government។  

១.៣ វ ិ លភពៃនករសិក  

ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី១ខងេ្រកម វ ិ លភពៃនករសិក អំពីែផនករ
ព្រងីកេស កមម e-government រមួបញចូ លនូវករបេងកើត applications េដើមបីចូលរមួេលើក
កំពស់េស កមម ធរណៈ េ យេយងេទ ម platform របស់្របព័នធរដ្ឋបលពត៌
មនវទិយ (AIS)។   

របូភពទី 1៖ វ ិ លភពៃនករសិក អំពីែផនករព្រងីកេស កមម e-government 

 
AIS: ្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយ GAIS: ្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយ (ភ.ព.) PAIS 1: ្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយ
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ថន ក់េខត្ត (េខត្តចំនួន១០) PAIS 2: ករព្រងីក PAIS 1 (េខត្តចំនួន១៤) RAIS: ្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយេនតំបន់
ជនបទ NAIS: ្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយថន ក់ជតិ 

េរៀបេរៀងេ យេ ក Makoto FUSE អគគទី្របឹក របស់ JICA 

 
ករសិក េនះក៏បនេផ្ត តេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗមួយចំនួនេទៀត ដូចជសមតថភពកនុង
ករ្រគប់្រគង ICT ករដឹកនំ ចំេណះដឹងែផនក IT ៃនម្រន្តី ជករ លទធភពទទួលបន
នូវករេ្របើ្របស់បរកិខ រ និងេស កមម ICT ែដលជក ្ត េធ្វើេ យករងរព្រងីកេស
កមមេនះសេ្រមចបនេជគជ័យ។ 
 
ករសិក េនះេផ្ត តេទេលើែត ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិបុ៉េ ្ណ ះ ែដលរមួមន្រកសួងទំង
២៥ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកុងភនំេពញ រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នចំនួន២ ែដលសរបុ
ទំងអស់មនចំនួន២៩ ថ ប័នរដ្ឋេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ (សូមេមើល ងទី១ខង
េ្រកម)។ ករសិក េនះមិនេផ្ត តេទេលើ ថ ប័ននីតិបញញត្តិ និង ថ ប័នតុ ករេទ។ 
េ យបនេគរពេទ មនីតិវធីីៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ករសិក មិន ច្រប្រពឹត្ត
េទេន្រកសួងចំនួន៤។ ដូេចនះមនែត ថ ប័នរដ្ឋចំនួន២៥បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនសិក  
និងចុះេនកនុងរបយករណ៍េនះ។ 
     

ងទី 1៖ ថ ប័នរដ្ឋែដលបនសិក រចួ 

ល.រ េឈម ះ ថ ប័ន អក រកត់ 

1   ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី OCM 

2   ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ MAFF 

3   ្រកសួងពណិជជកមម MOC 

4   ្រកសួងវបបធម៌ និង វចិិ្រតសិលបះ MoCFA 

5   ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ MEF 

6   ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី  MOEYS 

7   ្រកសួងបិរ ថ ន MOE 

8   ្រកសួងកិចចករបរេទស និង សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ MFAIC 

9   ្រកសួងសុខភិបល MOH 

10   ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និង ថមពល MIME 

11   ្រកសួងពត៌មន MOInfo 

12   ្រកសួងម ៃផទ MoInt 

13   ្រកសួងយុត្តិធម៌*1 MOJ 

14   ្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ MLVT 
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ល.រ េឈម ះ ថ ប័ន អក រកត់ 

15   ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់*2 MLMUPC

16   ្រកសួងករពរជតិ MOND 

17  ្រកសួងកិចចករសភ និង អធិករកិចច MONASRI

18   ្រកសួងែផនករ MOP 

19   ្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និង ទូរគមនគមន៍ MPTC 

20   ្រកសួង ធរណករ និង ដឹកជញជូ ន MPWT 

21   ្រកសួងធមមករ និង សន MRC 

22   ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ MRD 

23   ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនិតិសមបទ MOSAVYR

24   ្រកសួងេទសចរណ៍ MOT 

25   ្រកសួងធនធនទឹក និង ឧត្តុនិយម MWRM 

26  ្រកសួងកិចចករនរ ី MWA 

27   ្រកុងភនំេពញ MPP 

28   រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នៃនរដ្ឋករសីុវលិ   SSCS 

29   រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នៃន កសចរណ៍សីុវលិ SSCA 
ចំ ំ៖ ្រកសួងែដលមនឆនូត្របេផះ គឺជ្រកសួងែដលមិនបនចុះសិក ។ *1. ព័ត៌មនទក់ទងនឹង្រកសួងយុត្តិធម៌មនចំនួន
តិចតួចបំផុត េ យ រពំុ ចទទួលបននូវចំេលើយ្រគប់្រគន់កនុងកំឡុងេពលសិក ។  *2. មិនបនចុះសិក េន MLMUPC 

បុ៉ែន្ត្របមូលបននូវព័ត៌មនមិនផ្លូវករមួយចំនួនពីម្រន្តីតំ ងមកពី្រកសួងេនះ ែដលបនចូលរមួេនកនុងសិកខ េលើកទី២។ 

១.៤ វធីិ ្រស្តៃនករសិក  

វធីិ ្រស្តៃនករសិក េនះ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទីពីរខងេ្រកម ែដលរមួ
មននូវដំ ក់កលសំខន់ៗចំនួនបី ដូចជ ករេរៀបចំ ករ យតំៃលអំពីតំរវូករន
ន និងករេរៀបចំែផនករ។ ្រតូវករករេរៀបចំសិកខ ចំនួនពីរ ែដលមនចូល
រមួពីសំ ក់បុគគលពក់ព័នធននែដលេធ្វើករងរែផនក ICT មកពី ថ ប័នរដ្ឋននែដល
ជេគលេ ៃនករសិក ។ សិកខ េលើកទីមួយេផ្ត តេទេលើករេសនើសំុកិចចសហ
្របតិបត្តិករកនុងករងរសិក េនះ ឯសិកខ េលើកទីពីរេផ្ត តេទេលើករងរបណ្តុ ះ
ប ្ត លករេរៀបចំែផនករែផនក ICT េ យចំទិសេ  និងចំចំនុច ទិភព។  សិកខ

េលើកទីពីរក៏្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីេធ្វើករ្របមូលនូវទស នៈ និងមតិេយបល់
ទក់ទងេទនឹងេស កមម e-Government ែដលផ្តល់េ យទីភន ក់ងរដ៏ៃទននេនកនុង
្របេទសកមពុជ ដូចបនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី២។ ករងរទំងេនះមនេគលបំណង
សំខន់សំ ប់បេងកើតទំនក់ទំនងរ ង ថ ប័ន NiDA និង ថ ប័នពក់ព័នធននែដលេធ្វើ
ករងរែផនក ICT និងសំេ ចូលរមួអភិវឌ សមតថភពែផនក ICT េ យចំទិសេ  
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និងចំចំនុច ទិភពសំ ប់ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល។ 

របូភពទី 2៖ ងែផនករៃនករសិក  

 
 
Toolkit (បណ្តុំ ឯក រមួយស្រមប់) សំ ប់ករេរៀបចំែផនករែផនក ICT (សូមេមើលឧប
សមព័នធ) ្រតូវបនបេងកើតរចួជេ្រសចសំ ប់្រកុមករងរសិក របស់ NiDA និងសំ ប់ ថ
ប័នរដ្ឋែដលជេគលេ  និង ទិភព។ រមួបញចូ លនូវវធីិ ្រស្ត និងករអនុវត្តន៍ជ
មូល ្ឋ នេនកនុងដំ ក់កល យតំៃលអំពីេសចក្តី្រតូវករ និងដំ ក់កលេរៀបចំ
ែផនករ េ យមនភជ ប់ជមួយនូវបញជ ីសំនួរ (ឯក រ យតំៃល) សំ ប់ករងរ
្របមូលព័ត៌មននន។ Toolkit េនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងករងរសិក ទំងមូល 
េដើមបីដឹកនំ្រកុមករងរសិក របស់ NiDA េហើយក៏្រតូវបនេ្របើ្របស់ជេសៀវេភ
សិក េនកនុងសិកខ េលើកទីពីរ ែដលជឳកសមួយសំ ប់ម្រន្តីពក់ព័នធមកពី្រក
សួងននសិក អំពីរេបៀបេរៀបចំែផនករ ICT សំ ប់្រកសួងរបស់ខ្លួន។ ែផនករ
ព្រងងស្តីអំពី ICT ែដលបនបេងកើតេនកនុងសិកខ ទំងេនះ ្រតូវបនភជ ប់ជមួយ
នឹងរបយករណ៍េនះ េដើមបីទុកជឯក រេយងសំ ប់ករែស្វងយល់អំពីែផនករ
បចចុបបនន និងអនគតៃន ICT េនកនុង្រកសួងនីមួយៗ។   
 
ករ យតំៃលអំពីេសចក្តី្រតូវករ ្រតូវបនែចកជពីរែផនក គឺែផនកវភិគ ថ នករណ៍ជក់
ែស្តង និងែផនក យតំៃលអំពីត្រមូវករ application ែដលនឹង្រតូវបង្ហ ញេនកនុងជំពូក
ទី២ និងទីបីៃនរបយករណ៍េនះ។ ែផនកទំងពីរេនះ្រតូវបនចត់ទុក មលំ ប់ជ 
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“ករពិនិតយេមើល ថ នករណ៍ជក់ែស្តង (Reality Check)” និង “ករពិនិតយអំពីែបបបទ
ករងរ (Process Review)” េនកនុង toolkit។ ែផនក “ករពិនិតយេមើល ថ នករណ៍ជក់
ែស្តង” បង្ហ ញអំពីករផ្តល់េស កមម ធរណៈសំខន់ៗរបស់្រកសួងនន ែដល ច
ែ្របក្ល យេទជករអនុវត្តន៍េ យេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ។ ែផនកេនះបនចូលរមួចំ
ែណកេ យផទ ល់កនុងករកំណត់នូវត្រមូវកររបស់ e-Government applications ែដល
ជេគលេ ចំបងៃនករសិក េនះ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ េ យ រេជគ
ជ័យៃនករផ្តល់េស កមម e-Government ្រស័យេទេលើក ្ត ជេ្រចើន ជករងរសំ
ខន់កនុងករសិក អំពីកំរតិៃនករេ្របើ្របស់ ICT កនុងេពលបចចុបបននកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ទូលំទូ

យមួយ ទក់ទងេទនឹងធនធនមនុស  និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធជេដើម។ ដូចេនះ អ្វី
ែដលេយើងេ ថ “ករពិនិតយេមើល ថ នករណ៍ជក់ែស្តង (Reality Check)” គឺមន
េគលបំណងេធ្វើករ យតំៃលនូវករេ្រត មទទួលយកនូវបេចចកវទិយថមីេដើមបីេ្របើ្របស់
េនកែន្លងករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលជបុេរលកខខ័ណ្ឌ សំ ប់ែផនករ
ព្រងីកេស កមម e-Government។ េ យបនែស្វងយល់ និងដឹងអំពីទី ំងែដលេយើង
កំពុងឈរ គឺ មន រៈសំខន់សំ ប់ករេរៀបចំែផនករនន ជពិេសសសំ ប់េធ្វើ
េ យែផនកររបស់េយើងសេ្រមចបននូវលទធផលជក់ែស្តង និងរមួបញចូ លនូវវធិន
ករចំបច់មួយចំនួនសំ ប់េរៀបចំនូវករព្រងីកេស កមម e-Government េផ ងៗ។       

១.៥ ្រកុមករងរសិក  

្រកុមករងរសិក  និងរចនសមព័នធរបស់្រកុម្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទីបីខង
េ្រកម។ សូមបញជ ក់ថសមជិកសនូលៃនគំេ ងបួននក់ េនកនុង្រកុមករងរសិក
ែដលមកពី NiDA គឺសុទធែតជម្រន្តី ជករនរ ី ែដលជនិចចកលមននទីជជំនួយ
ករ។ ករចត់ែចងេ យមនរចនសមព័នធែបបេនះ គឺេធ្វើកនុងេគលបំណងេដើមបីេ យ
អនកជំនញែដលជ្រស្តីមក JICA ចមនលទធភព ចដឹកនំៃដគូែដលជ្រស្តីដូចគន  
កនុងកិចចករងរផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗ។ សមជិៃនគំេ ងទំងអស់្រតូវបនេសនើេ យបំេពញ
ករងរ ត់ជួបជលកខណៈផ្លូវករ (ជមួយម្រន្តីមកពី្រកសួងេផ ងៗ) ្រ វ្រជវអំពី

ថ ប័នរដ្ឋនន េធ្វើកិចចសមភ សន៍ និងកត់្រ នូវលទធផលសមភ សន៍។ ្រកុមករងរ
សនូលជួប្របជំុគន ជេទៀងទត់ េហើយសមជិកៃនអងគ្របជំុទំងអស់្រតូវបនេសនើេ យ
យករណ៍អំពីភពវវិត្តន៍ៃនករងរ េធ្វើករបញជ ក់នូវចំនុចែដលមិនចបស់ ស់ និង

បេញចញេយបល់ទក់ទងេទនឹងលទធផលៃនករសិក ។ សមជិកជួរមុខៃនគំេ ង
មកពី NiDA មនតួនទីស្រមបស្របួលករេរៀបចំសិកខ  ែដលមនករចូលរមួពី
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ម្រន្តីមកពី ថ ប័នពក់ព័នធននែដលេធ្វើករងរែផនក ICT ។       

របូភពទី 3៖ ្រកុមករងរសិក  និងរចនសមព័នធ 

 

១.៦ រចនសមព័នធៃនរបយករណ៍េនះ 

របយករណ៍សិក េនះែចកេចញជបួនជំពូក ដូចមនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី៤ខង
េ្រកម។ បនទ ប់ពីជំពូកទី១ គឺជំពូកទី២ ែដលស្តីអំពីករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង
េទេលើករេ្របើ្របស់ ICT េនកនុងរ ្ឋ ភិបល។ ជំពូកទី៣្រតូវបនេ្របើ្របស់សំ ប់េធ្វើ
ករ យតំៃលអំពី applications ែដលមន្រ ប់ និងត្រមូវករបែនថមនូវ e-Government 

applications ថមីៗ។ េយង មលទធផលសិក ៃនជំពូកទី២ និងទី៣ ែផនករព្រងងស្តី
អំពីករព្រងីកេស កមម e-Government ្រតូវបនបង្ហ ញ សំ ប់ ក់ជសំេណើ រេទកន់
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ។   

របូភពទី 4៖ រចនសមព័នធៃនរបយករណ៍សិក  
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ជំពូកទី២ ករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង 

២.១ វធីិ ្រស្តៃនករសិក ្រ វ្រជវ 

ករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណងេដើមបី យតំៃលនូវ
ករេ្រត មលកខណៈសំ ប់ទទួលយកនូវបេចចកវទិយព័ត៌មន េដើមបីេ្របើ្របស់េនកែន្លង
ករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងបេងកើតនូវេស កមម e-government ែដលជបុេរ
លកខខ័ណ្ឌ សំ ប់ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government។ េ្របើ្របស់នូវវធីិ ្រស្ត
ទូលំទូ យមួយ សំ ប់ យតំៃលក ្ត ចំបងេផ ងៗ ែដលករផ្តួចេផ្តើមករងរ 
e-Government ្រតូវករ េយង មបទពិេ ធន៍ៃនរ ្ឋ ភិបល្របេទសដ៏ៃទ។ េ្រគង
ករ យតំៃលសំ ប់ករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តងេនះ មនបង្ហ ញេនកនុងរបូភព
ទី៥ខងេ្រកម ែដលក ្ត ចំបងៗជេ្រចើន្រតូវបនរមួបញចូ ល។ េយង មេ្រគងករ
យតំៃលេនះ ឯក រ យតំៃល (ដូចមនេនកនុង Toolkit សំ ប់ករេរៀបចំែផនករ

ែផនក ICT) ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។   

របូភពទី 5៖ េ្រគងករ យតំៃលសំ ប់ករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង 

 
* សូចនករសំ ប់ែផនកទី (5) ករេធ្វើបមនីយកមមៃននីតិវធីិេនះ ជដំបូង្រតវូបនកំណត់ជ % ៃននីតិវធីិ ែដលបន
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េធ្វើករកត់្រ  កនុងចំេ មេស កមម ធរណៈនន ែដលបនសិក េនកនុងែផនក “ករពិនិតយអំពីែបបបទករងរ 
(Process Review)”។ បុ៉ែន្ត មនករលំបកកនុងករ្របមូលនូវព័ត៌មនែដលគួរឲយេជឿជក់ពី្រកសួងទំងអស់។ ដូេចនះ 
ចំនុចេនះ្រតូវបន យតំៃលជបរមិណ (qualitative) កនុងកំឡុងេពលេធ្វើសមភ សន៍។  

 
ករសមភ សន៍េ យេយង មសំនួរេ្រត មទុកជមុន (Structured interview) ្រតូវបន
្រប្រពឹត្តេទ េ យេ្របើ្របស់ឯក រ យតំៃល។ NiDA បនបញចូ នលិខិតផ្លូវករែដល
ចុះហតថេលខេ យឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី សុខ ន មរយៈទីស្តីករគណៈរដ្ឋ
ម្រន្តី េទកន់្រកសួងនន េដើមបីេសនើសំុេ យបំេពញនូវព័ត៌មនេនកនុងឯក រ យ
តំៃល និងេសនើសំុេ យ្រកុមករងរចុះេធ្វើករសមភ សន៍។ ឯក រ យតំៃលជភ
ែខមរ ្រតូវបនភជ ប់េទជមួយលិខិតផ្លូវករទំងេនះ (សូមេមើលឧបសមព័នធ)។ កនុងកំឡុង
េពលេធ្វើកិចចសមភ សន៍ ្រកុមករងរបនេធ្វើករបញជ ក់េឡើងវញិនូវចំេលើយែដលបន
ផ្តល់េ យ និងបំេពញេនកនុងឯក រ យតំៃល។       
 
ព័ត៌មនែដលបំេពញេនកនុងឯក រ យតំៃល នឹងបំែលងេទជពិនទុ មអ្រ ក្រមិត
ដូចបនបង្ហ ញេនកនុង ងទី២ខងេ្រកម។ េលខេរៀងពិនទុសំ ប់ែផនកទំង៤ ្រតូវ
បនេរៀបជលំ ប់េនកនុងរបូភព ៉ ែដលមនលកខណៈដូចតបូងេព្រជ េហើយ្រតូវ
បនកំណត់ជ “របូភពស្តីអំពីតថភពៃន ICT” ដូចមនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី៦។ 
សនទស ន៍ និង ងទំងេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីសំរលួដល់ករងរេ្រប បេធៀប
ជទូេទនូវភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government រ ង្រកសួងនីមួយៗ។ 
មនេគលបំណងពនយល់ដល់ម្រន្តីែផនក ICT ៃន្រកសួងនីមួយៗអំពីតួនទីរបស់ពួក

េគេនកនុងរ ្ឋ ភិបល និងេលើកទឹកចិត្តពួកេគេ យបេងកើននូវភពេ្រត មលកខណៈសំ
ប់ករងរេនះ។ យ៉ង មិញ េ យ រករបង្ហ ញអំពីព័ត៌មនលំអិតេនមនកំ

រតិេនេឡើយេនះ សូម នឯក រ យតំៃលែដលទទួលបនពី្រកសួងនីមួយៗ េដើ
មបីេ យបន្រជបកន់ែតចបស់។ សូមបញជ ក់ថ ចំនុចខ្លះ្រតូវបនកំណត់ជ “គម ន 
(មិនមនព័ត៌មន)” េ យេហតុថេយើងមិន ចមនលទធភពទទួលបននូវតួេលខ
ទំងេនះ។  

ងទី 2៖ សនទស ន៍ៃនករេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government 

មំុ (Pillars) ែផនក សំនួរ ចំេលើយ កំរតិ*1 
ពិនទុអតិ
បរម 

4-1 
ែផនក ICT 

ច់េ យែឡក 
្រតឹម្រតូវ 1 1 

(1) ករដឹកនំ 
និងសមតថភព្រគ
ប់្រគង ICT  

ថ ប័ន 
  

    មិន្រតឹម្រតូវ 0   
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មំុ (Pillars) ែផនក សំនួរ ចំេលើយ កំរតិ*1 
ពិនទុអតិ
បរម 

4-2 # បុគគលិក ICT 
កំរតិខពស់(បុគគលិកមន ក់្រគប់្រគងចំនួនកំុពយូទ័រតិច
ជង៣៥) 

1  1 
បុគគលិក ICT  
  

  
  
 
=     ចំនួនកំុពយូទ័រ     

កំរតិទប (បុគគលិកមន ក់្រគប់្រគងចំនួនកំុពយូទ័រ
េ្រចើនជង៣៥) 

 1/2   

         ចំនួនបុគគលិកែផនក ICT  មិនមន (គម នបុគគលិកែផនក ICT) 0   

    
4-3 អនកមនបរញិញ េទ បរញិញ ្រតី ឬសញញ ប័្រតទុតិយ

ភូមិ មនេ្រចើនជងពក់ក ្ត ល 
1 1 

     
អនកមនបរញិញ េទ បរញិញ ្រតី ឬសញញ ប័្រតទុតិយ
ភូមិ មនតិចជងពក់ក ្ត ល 

 2/3   

      

កំរតិវបបធម៌ៃនបុគគលិក 
ែផនក ICT  
 
  

អនកមនែតបរញិញ ប័្រតរង ឬទបជង  1/3   

        
អនកគម នកំរតិវបបធម៌ែផនក ICT + បនេរៀនែតវគគ
សិក ខ្លីៗ 

0    

    4-4 បំែរបំរលួជំនញ កំណត់កំរតិេទ មអ្រ ែ្រប្របួល  0-8/8 1 

 7-1 
បនផ្តល់ ករគំ្រទ
បុ៉ ្ណ ? 

គំ្រទខ្ល ំង 1 1 

 

ករដឹកនំកនុង
ករងរ ICT 

   បង្ហ ញករយល់េឃើញ  4/5   

       បង្ហ ញចំ ប់ រមមណ៍  3/5   

       កំរតិអនកេ្របើ្របស់ធមម   2/5   

       មិនមនករគំ្រទ/មនឧបសគគ  1/5   
       5 

លទធភពទទួលបនថវកិរៃផទកនុង  6-3 េសទើរែតគម នលទធភព  1/5 1 

     មនករលំបក  2/5   

     មិនសូវលំបក  3/5   

     មិនមនករលំបក  4/5   

      ចរកបនេពលែដល្រតូវករ 1   

លទធភពទទួលបនថវកិពីខងេ្រក េសទើរែតគម នលទធភព  1/5 1 

     មនករលំបក  2/5   

     មិនសូវលំបក  3/5   

     មិនមនករលំបក  4/5   

(2) ធនធន
ហិរញញវតថុ 
 

      ចរកបនេពលែដល្រតូវករ 1   
            2 
(3) េហ ្ឋ រចន
សមព័នធ 

បរកិខ រ 5-1 PC សំ ប់បុគគលិកទំងអស់ 1 1 

    3-1 

PC (# បុគគលិក/PC) 
 = ចំនួនបុគគលិក 

បុគគលិក ១-៥នក់/PC   3/4   

          ចំនួន PC បុគគលិក ៦-១០នក់/PC   1/2   

        បុគគលិក ១១-១៥នក់/PC   1/4   

        បុគគលិកេ្រចើនជ១៥នក់/PC 0   

    5-1 េ្រចើនជង 50% 1 1 

    5-2 

# ម៉សីុនេបះពុមព/PC 

 = ចំនួនម៉សីុនេបះពុមព 20 - 50%  2/3   

           ចំនួន PC តិចជង 20%  1/3   

        គម នម៉សីុនេបះពុមព 0   

  
LAN 

(ប ្ត ញែដល 5-4 េតើមន LAN ែដរឬេទ? មន 1 1 
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មំុ (Pillars) ែផនក សំនួរ ចំេលើយ កំរតិ*1 
ពិនទុអតិ
បរម 

ចេធ្វើកំុពយូទ័រ
ចទំនក់ទំន

ងគន បន) 

        មិនមន 0   

    5-5 ទំងអស់ 1 1 

      េ្រចើនជង 33%  2/3   

      តិចជង 33%  1/3   

      

% ៃន PC ែដលភជ ប់ 
LAN 

មិនមន 0   

  អីុនធឺណិត 5-6 

មនភជ ប់ប ្ត ញ
អីុនធឺណិត (% ៃន 

PCទំងអស់)  

េ្រចើនជង 50% 1 1 

      = # PC ភជ ប់អីុនធឺណិត 30-49%  3/4   
           # PC 10-29%  1/2   
       តិចជង 10%  1/4   

        គម នអីុនធឺណិត 0   

    5-6 េលប ន េលើសពី 11.6Kbps/PC 1 1 

    5-8   តិចជង 11.6Kbps/PC 0   

    5-9 

ភពគួរឲយេជឿជក់បន 
(េ យមិនមនបញ្ហ ដូ
ចជ ច់ប ្ត ញញឹក
ញប់ជេដើម) 

កំណត់កំរតិ  1-5/5 1 

            7 

3-3 

Word processing 
(ជំនញ យអតថបទេ
យេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូ
ទ័រ) 

មិនមន 0 1 (4)ចំេណះដឹង 
និងបទពិេ ធន៍ 
ICT 

ជំនញែផនក 
ICT 
ៃនម្រន្តី ជករ 

  (word) តិចជង 20%  1/4   
        20-40%  1/2   
        40-60%  3/4   
        េ្រចើនជង 60% 1   

      Spread Sheet មិនមន 0 1 

      (excel) តិចជង 20%  1/4   
        20-40%  1/2   
        40-60%  3/4   
        េ្រចើនជង 60% 1   

      ករេធ្វើបទបង្ហ ញ មិនមន 0 1 

      (powerpoint) តិចជង 20%  1/4   
        20-40%  1/2   
        40-60%  3/4   
        េ្រចើនជង 60% 1   

      មិនមន 0 1 

  

  

  

ករែស្វងរកព័ត៌មន 
េលើេគហទំព័រ (Web 

browse/search)  
  

តិចជង 20%  1/4   

        20-40%  1/2   
        40-60%  3/4   
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មំុ (Pillars) ែផនក សំនួរ ចំេលើយ កំរតិ*1 
ពិនទុអតិ
បរម 

        េ្រចើនជង 60% 1   

  
  

  
រេអឡិច្រតូនិច

(E-mail) 
មិនមន 0 1 

        តិចជង 20%  1/4   
        20-40%  1/2   
        40-60%  3/4   
        េ្រចើនជង 60% 1   

  

  

  

File sharing 
(ករែចករែំលកឯក រ
េលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ)  

មិនមន 0 1 

        តិចជង 20%  1/4   
        20-40%  1/2   
        40-60%  3/4   
        េ្រចើនជង 60% 1   

  

  

  

Printer Sharing 
(ករែចករែំលកករេ្របើ
្របស់ម៉សីុនេបះពុមព
េលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ) 

មិនមន 0 1 

        តិចជង 20%  1/4   
        20-40%  1/2   
        40-60%  3/4   
        េ្រចើនជង 60% 1   

  ្រតឹម្រតូវ 1 1 

  
គំេ ងេជគជ័យ  
  មិន្រតឹម្រតូវ 0   

 

បទពិេ ធន៍
កនុងករងរ
គំេ ង ICT  
  

  គំេ ងប ជ័យ ្រតឹម្រតូវ 1 1 

     (េលើកែលងគំេ ង GAIS) មិន្រតឹម្រតូវ 0   

 
រេអឡិច្រតូ

និច(E-mail) 
5-3 មន 1 1 

     

េតើមន្របព័នធ រេអឡិ
ច្រតូនិចកនុង ថ ប័នែដរ
ឬេទ? មិនមន 0   

 េគហទំព័រ 8-1 មន 1 1 

 
  

  

េតើមនេគហទំព័រ្របចំ
ថ ប័នែដរឬេទ? 

  
មិនមន 0   

 
  

8-3 
កលបរេិចឆទបញចូ លព័ត៌
មនបែនថមចុងេ្រកយ 

េនកនុងសប្ត ហ៍ែតមួយ 1 1 

       េនកនុងែខែតមួយ   3/4   

       េនកនុងកំឡុងេពលបីែខ  1/2   

       េនកនុងកំឡុងេពលមួយឆន ំ  1/4   

       មិនបនបញចូ លព័ត៌មនបែនថមជងមួយឆន ំ 0   
            12 

4 ឧទហរណ៍៖ តិចជង 20% 0 1 

  មូល ្ឋ នចបប់ 20-40% 1/5   

(5) 
ករេធ្វើបមនីយក
មមៃននីតិវធីិ*2   បទបញញត្តិ 40-60% 2/5   

  

កំរតិៃនឯក រ
ផ្លូវចបប់ និង 
ឯក រសេម
ធនៃននីតិវធីិ   ្របកស 60-80% 3/5   

      
េសៀវេភែណនំអំពី
ែបបបទករងរ 

េ្រចើនជង 80% 4/5   
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មំុ (Pillars) ែផនក សំនួរ ចំេលើយ កំរតិ*1 
ពិនទុអតិ
បរម 

        ទំងអស់ 1   
            1 

*1. កំរតិ្រតូវបនកំណត់ជអតិបបរមជចំនួនេលខ១ ដូចេនះទមងន់ៃនសំនួរគឺមនលកខណៈដូចគន ។ 

*2. ្រតូវបនលុបេចញពីវ ិ លភពៃនករ យតំៃល េ យ រពំុមនព័ត៌មន។  

 

របូភពទី 6៖ សនទស ន៍ៃនភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government 

 

២.២ ភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government ៖ គំ តេរខូបនីយកមមេនកនុង

រ ្ឋ ភិបល 

េទះបីជភពេ្រត មលកខណៈ សំ ប់ករងរ e-Government មនសភពខុសៗគន  ពី 
្រកសួងមួយេទ្រកសួងមួយេទៀតក៏េ យ ែដល ថ ប័នខ្លះេនមនកំរតិទប ច់ឆង យ 
ពី ថ ប័នដ៏ៃទ បុ៉ែន្តជរមួ ថ នភព ICT េនកមពុជមនលកខណៈេកមងខចីេនេឡើយ។ 
េទះបីជសថិតេនកនុងដំ ក់កលដំបូងេនះក្តី គំ តេរខូបនីយកមម បនេកើតមន
រ ង្រកសួងនីមួយៗ េ យ របញ្ហ ចំបង គឺកង្វះខតថវកិ។ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល
ែដលបនេធ្វើអេងកតរចួ ្រតូវបនែចកេចញជបី្របេភទ រមួមន “កំរតិខពស់” “កំរតិមធយម” 
និង”កំរតិទប” េយងេទ មកំរតិសនទស ន៍ៃនភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ 
e-Government (សូមេមើល ងទី៣)។ លទធផលសនទស ន៍ៃន ថ ប័នទំងអស់នឹង
បង្ហ ញេនកនុងទំព័របនទ ប់។ ងគំរែូដលកំណត់អំពីកំរតិមធយមៃន ថ ប័នទំងអស់ 
ែដលបនេធ្វើដំេណើ រដល់ពក់ក ្ត លផ្លូវទក់ទងនឹងករងរេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញេន
កនុងរបូភពទី៧ៃនទំព័រេនះ។  
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របូភពទី 7៖សនទស ន៍ជមធយមៃនភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government 

 
 

 
 
 
 
 
 
មនភពចំបច់កនុងករេលើកកំពស់ ថ ប័នែដលមនកំរតិទប េ យេដើរទន់្រក

សួងមួយចំនួនែដលសថិតេនកនុងកំរតិខពស់ ចមនសមតថភពអភិវឌ  ICT េនកនុង
កែន្លងករងររបស់ពួកេគេ យខ្លួនឯង។ ករអនុវត្តន៍គំេ ង PAIS និង NII នឹងផ្តល់ជ
្របេយជន៍ដល់ករកត់បនថយនូវគំ តេរខូបនីយកមមរ ង្រកសួងទំងេនះ។ េហើយ 
NiDA ជ ថ ប័នែដលេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់េនករបំេពញកិចចករេនះ។ 

ងទី 3៖ ថ ប័នែដលសថតិេនកនុងកំរតិខពស់ មធយម និងទប ែផនក ICT 

កំរតិ សនទស ន៍សរបុ ្រកសួង/ទីភន ក់ងរ ចំនួន តួនទីចំបង 
របស់ NiDA 

ខពស់ > 2.4 ពិនទុ 
(េ្រចើនជង 60%) 

OCM, MEF, MFAIC, 
MoInt, MOP, MOT, PPM 

7 ផ្តល់ករែណនំទក់ទង
នឹងបញ្ហ ទូេទ 

មធយម < 2.4 ពិនទុ 
> 1.8 ពិនទុ (45%) 

(េលើមធយមភគ) 

MOC, MCFA, MOEYS, 
MOH, MIME, MOInfo,   
MLVT, MOND, MPWT, 
MRD, MWRM, SSCS, 
SSCA 

13 ផ្តល់ករែណនំទក់ទង
នឹងបញ្ហ ទូេទ។  ផ្តល់
អនុ សន៍ និងករ
្របឹក មសំេណើ រសំុ។

ទប < 1.8 ពិនទុ (45%) 

(េ្រកមមធយមភគ) 

MOE, MONASRI, 
MOSAVY, MWA 

4 េធ្វើកិចចផ្តួចេផ្តើម និងចូល
រមួយ៉ងសកមម កនុងករ
អភិវឌ ន៍ ICT  

មិនដឹង 
គម នព័ត៌មន MAFF, MOJ, MPTC, 

MRC, MLMUPC 
5 មិនមនព័ត៌មន 

្រគប់្រគន់ 

 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

ICT management
capacity & leadership

Financial Resource

Infrastructure

ICT Literacy &
Experience

ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT

ចំេណះដឹង និងបទ
ពិេ ធន៍ែផនក ICT ធនធនហិរញញវតថុ

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
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របូភពទី 8៖ សនទស ន៍ៃនភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government ៃន ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលទំងអស់ 

កំ
រតិ

ខ
ពស់

 

MoInt 3.13 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MFAIC 2.89 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

OCM 2.85 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

MEF 2.72 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MOP 2.69 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MOT 2.55 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

PPM 2.43 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 
MOInfo 2.40 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MRD 2.39 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

MOH 2.36 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MOEYS 2.30 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MIME 2.12 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MOC 2.05 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

SSCA 1.98 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

កំ
រតិ

ម
ធ
យម

 

SSCS 1.96 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MPWT 1.92 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

z

MCFA 1.85 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MLVT 1.80 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MWRM 1.76 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MOND 1.74 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

 

កំ
រតិ

ទ
ប

 

MOE 1.57 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

 

MWA 1.46 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

MOSAVYR 0.99 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

MONASRI 0.77 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
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២.៣ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

២.៣.១ េហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយថន ក់ជតិ (NII) 

ទិដ្ឋភពទូេទេ យសេងខបស្តីអំពីេហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយថន ក់ជតិនឹង្រតូវ
េលើកយកមកបង្ហ ញេនកនុងែផនកេនះ េដើមបីែស្វងយល់អំពីបុេរលកខ័ណ្ឌ ៃនែផនករ
ព្រងីកេស កមម e-Government និងេដើមបីឲយ្របកដថែផនករេនះ្រតូវបនអនុវត្ត
េ យ្រសបេទ មកិចចអភិវឌ ន៍ៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ network កនុងរ ្ឋ
ភិបលទំងមូល និងេស កមមពក់ព័នធនន។ 

 
NII គឺជប ្ត ញ network ែខ កបអុបទិក (fiber optic cable network) របស់រ ្ឋ ភិ
បល ែដលភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ងករយិល័យក ្ត លៃន្រកសួងទំងអស់េនកនុង
ទី្រកុងភនំេពញ និងករយិល័យក ្ត លដ៏ៃទេទៀតចំនួន៩េន មេខត្ត។ េខត្តទំង
៩េនះរមួមន េសៀម ប កំពង់េ ម បនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់ចម កំពង់
ធំ ក ្ត ល ែកវ និងកំពត។ ្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយថន ក់េខត្ត (PAIS) ែដល
ឧបតថមភគំ្រទេ យរ ្ឋ ភិបលកូេរ ៉ កំពុងឋិតេនកនុងដំ ក់កលបេងកើត (គិត្រតឹម
ែខតុ  ឆន ំ២០០៨)។ NII ្រតូវបនេ្រគង ក់ឲយេ្របើ្របស់េនែខមិន ឆន ំ២០០៩
ខងមុខេនះ េនមជឈមណ្ឌ ល IT ចំនួន៣កនុងទី្រកុងភនំេពញ ្រកុងេសៀម ប និង្រកុង
្រពះសីហនុ ែដលសុទធែតជសមសភពៃន PAIS/NII។ ជក ្ត ែដលមន្របេយ
ជន៍មួយ កនុងករពិនិតយេមើលនូវវ ិ លភពៃនគំេ ង GAIS និង PAIS មរយៈ
សមសភពបី្របេភទ គឺ NII Applications និងមជឈមណ្ឌ ល IT ដូចបនបង្ហ ញេន
កនុង ងទី៤ខងេ្រកម។ សូមបញជ ក់ថ PAIS គឺជគំេ ងបែនថមថមីមួយេទៀត
របស់គំេ ង GAIS ែដលបនអនុវត្តមុន។   
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ងទី 4៖ វ ិ លភពៃនគំេ ង GAIS/PAIS 

 
្របេភទ ព័ត៌មនលំអិត 

ប ្ត ញ  
Network 

 ករយិល័យក ្ត លៃន្រកសួងចំនួន២៧ េនទី្រកុងភនំេពញ
ភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងគន  

 សងក ត់ និងខ័ណ្ឌ េនកនុងទី្រកុងភនំេពញ(សងក ត់ចំនួន៧៦ និង
ខ័ណ្ឌ ចំនួន៧)  

 ថ ប័នែដលេ្របើ្របស់ PAIS និងករយិល័យរ ្ឋ ភិបលមួយ
ចំនួនេទៀត េន មេខត្តចំនួន៩ (PAIS) 

LAN  

 ្រកសួងចំនួន២៧និងខ័ណ្ឌ េនកនុងទី្រកុងភនំេពញចំនួន៧ 
(GAIS) 

 ថ ប័នែដលេ្របើ្របស់ PAIS េន មេខត្តចំនួន៩ (PAIS) 

 ករយិល័យរ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនេទៀត េន មេខត្តចំនួន៩
(PAIS) 

NII a) 

ឧបករណ៍ 

បនទ ប់បន ំ 
(Peripheral) 

 Server (ម៉សីុនកំុពយូទ័រេមសំ ប់រក ទុកទិននន័យ), PC,

ម៉សីុនេបះពុមព, Scanner (ឧបករណ៍សំ ប់ថតចំលងឯក រ
ចូលកនុងម៉សីុនកំុពយូទ័រ), ឧបករណ៍សំ ប់ Backup ទិននន័យ
និងឧបករណ៍ជំនួយេផ ងៗ 

្របព័នធចុះបញជ ី 
ន ក់េន 

 កំេណើ ត មរណៈភព ពហ៍ពិពហ៍ និងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនជ
េដើម 

 ករ្រគប់្រគងេសៀវេភ ន ក់េន និងេសៀវេភ្រគួ រ 

្របព័នធចុះបញជ ី 
អចលនៈ្រទពយ 

 ករ្រគប់្រគងអចលនៈ្រទពយ៖ ករចុះបញជ ី/ករលុបេចញពី
បញជ ី និងករបំែបក/កររមួបញចូ ល្រទពយជេដើម 

 ករ្រគប់្រគងកមមសិទធិអចលនៈ្រទពយ៖ ករផ្ល ស់ប្តូរកមមសិទធិ
និងសថិតិជេដើម 

្របព័នធចុះបញជ ី 
យនយន្ត 

 ករ្រគប់្រគងយនយន្ត៖ ករចុះបញជ ី ករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធ
ករ្រតួតពិនិតយ ករេធ្វើប័ណ្ណសំគល់ ករេធ្វើផ្ល កេលខ និងករ
្រគប់្រគងកមមសិទធិយនយន្ត   

Application 
S/Wb) 

្របព័នធចុះបញជ ី 
េទច្រកយនយន្ត 

 ករ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្ត៖ ករចុះបញជ ី ករផ្ល ស់ប្តូរ
រចនសមព័នធ ករ្រតួតពិនិតយ ករេធ្វើប័ណ្ណសំគល់ ករេធ្វើផ្ល ក
េលខ និងករ្រគប់្រគងកមមសិទធិេទច្រកយនយន្ត 
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្របេភទ ព័ត៌មនលំអិត 

VoIP & រេអ
ឡិច្រតូនិច 

 ទូរស័ពទ VoIP នឹង្រតូវភជ ប់េនករយិល័យនន  

 Account (អត្តសញញ ញ និងេលខសំងត់) សំ ប់េ្របើ រេអ
ឡិច្រតូនិច ែដល្រគប់្រគងេ យមជឈមណ្ឌ ល IT នឹង្រតូវែចក
ជូនម្រន្តី ជករ្រគប់របូ។ 

មជឈមណ្ឌ ល 
្រគប់្រគងទិននន័យ  

 ផ្តល់េស កមមផ្តល់ទីកែន្លង (hosting service) សំ ប់ដំេឡើង
server េផ ងៗរបស់ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលនន និងផ្តល់េស កមម
្រគប់្រគងទិននន័យ ករ Backup ទិននន័យ និងសុវតថិភពជេដើម 

 ដំេឡើង និងេធ្វើ្របតិបត្តិករ server ននរបស់គំេ ង PAIS

ែដលេនកនុងេខត្តជិតៗ 

NOC 
(មជឈមណ្ឌ ល្របតិ 
បត្តិករប ្ត ញ 
 Network) 

 ផ្តល់នូវបរ ិ ថ ន្រគប់្រគងែបបសមហរណកមមសំ ប់ប ្ត ញ
network និង ធនធន IT េនទូទំង្របេទស 

 ដំេឡើង្របព័នធ្រគប់្រគង/សុវតថិភពសំ ប់ NII និង ធនធន IT 

 ម ន និង្រគប់្រគង្របតិបត្តិករ និងសុវតថិភពៃន ប ្ត ញ
network និង ធនធន IT  

TSC 
(មជឈមណ្ឌ ល 
ផគត់ផគង់ែផនក 
បេចចកេទស)  

 ផគត់ផគង់ករយិល័យែដលេនឆង យៗ នូវបរកិខ រ រមួជមួយនិង
បុគគលិក ែដលចំបច់សំ ប់ជួសជុល/េ ះ្រ យបញ្ហ  និង
គំ្រទែផនកបេចចកេទស 

 ផ្តល់សមភ រៈដល់បុគគលិកែដលគំ្រទែផនកបេចចកេទស 

 ចុះផ្តល់ករគំ្រទែផនកបេចចកេទសដល់ទីកែន្លង ដល់ប ្ត
េខត្តែដលេនជិតខង 

មជឈមណ្ឌ ល 
IT 

(្រកុងភនំេពញ 
្រកុងេសៀម ប 
និង្រកុង្រពះ
សីហនុ) 

មជឈមណ្ឌ លអប់រ ំ  

 ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកបេចចកេទសដល់អនកេ្របើ្របស់ 
និងបុគគលិកែផនក IT 

 ផ្តល់បរកិខ រ/េស កមមទក់ទងនឹងករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករ
អប់រ ំសំ ប់ PAIS និង NII   

្របភពៈ Kisan Telecom 

a) NII បនជំនួស GAIS នូវែខ កបអុបទិក (fiber optic cable)  

b) Application ចំនួនបួន្របេភទ្រតូវបនបេងកើត សំ ប់គំេ ង GAIS។ េនកនុងគំេ ង PAIS application ទំងេនះនឹង្រតូវបនែក
ត្រមូវឲយ្របេសើរជងមុន េធ្វើករភជ ប់ទំនក់ទំនងគន  និង្រតូវបនព្រងីកដល់ករយិល័យេខត្តចំនួន៩េផ ងេទៀត។ ្របព័នធចុះ
បញជ ីអចលនៈ្រទពយទំនងជនឹង្រតូវជំនួសេ យ application ថមីបេងកើតេ យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង 
សំណង់។     

 
NII មនប ្ត ញ Network បី្របេភទ គឺ Backbone Network, Access Network និង 

Remote Network (LAN)។ េ្រប បបនដូចជ Backbone Network របស់ខ្លួន NII នឹង្រតូវ
ភជ ប់េទកន់ប ្ត ញ backbone network អុបទិកជតិ មរយៈ MSPP Switch 
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(STM-16) ែដលមនេលប ន 2.5Gbps ។ Access Network គឺជប ្ត ញ network ៃផទកនុង
េខត្ត/្រកុង សំ ប់ទី្រកុងភនំេពញ និងទីរមួេខត្តៃនប ្ត េខត្តសំខន់ៗចំនួន៩។ េ យ
បនភជ ប់េទកន់ Access Network, Remote Network ្រតូវបនភជ ប់េនករយិល័យអនក
េ្របើ្របស់ PAIS និង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល និង ធរណៈនន។  STM-1 (េ យេ្របើ
្របស់ែខ កបអុបទិកែដលមនេលប ន 155Mbps) នឹងភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ង Access 

Node និង Remote Node។ របូស ្ឋ នប ្ត ញ network ជក់ែស្តង ្រតូវបនបង្ហ ញ
េនកនុងរបូភពទី៩ រមួជមួយនឹងទី ំងជក់ែស្តងនន និងសមសភពប ្ត ញ 

network ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី១០។ បញជ ី Access Node និង Remote Node ក៏
្រតូវបនផ្តល់ជូនផងែដរ។ 

របូភពទី 9៖ របូស ្ឋ នប ្ត ញ Network ជក់ែស្តងៃន NII 

Access Node

Remote Node

Remote Node

NOC/TSC/Ed. CenterData Center

City/Provincial Office

N
II 

B
ac

kb
on

e

STM-16
Switch

2.5Gbps

STM-16
Switch

Application 
Server

AGW

phonePC

Access Node

Remote Node

STM-1
Switch

AGW

IPS
SSW

Remote Node

STM-1
Switch

AGW

L3 
Switch

STM-16
Switch STM-1

Switch

AGW

Remote Node

STM-1
Switch

AGW
STM-16
Switch

STM-1
Switch

AGW

O&M/File 
Server

SSW

2.5Gbps

Hosting 
Server

STM-1 
(155Mbps)

IX

Internet

Router

PSTN
E1

10Mbps/
45Mbps

Trunk 
Gateway

L3 
Switch

SSW

STM-1 
(155Mbps)STM-1 

(155Mbps)

1Gbps

Soft 
Switch

Proxy 
Server

1Gbps

 
្របភពៈ Kisan Telecom 
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របូភពទី 10៖ ទី ងំជក់ែស្តង និងសមសភពប ្ត ញ network 

 
្របភពៈ Kisan Telecom; ្រកុមករងរសិក  បនរមួបញចូ លរបូភពបីែផនកឲយក្ល យជរបូែតមួយ 
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ងទី 5៖ បញជ ី យ Access Node និង Remote Node 

1.  ទី្រកុងភនំេពញ   

ល.រ Access Node Remote Node 

1 ្រកុង ្រកសួងព័ត៌មន 
2  ជញ ធរ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ 
3  ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ 
4  ្រកសួង ធរណករ និង ដឹកជញជូ ន 
5  ្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និង ទូរគមនគមន៍ 
6  ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ 
7  ខ័ណ្ឌ ដូនេពញ 
8 ្រកសួងធនធនទឹក ្រកសួងកិចចករនរ ី
9  ្រកសួងពណិជជកមម 
10  ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និង ថមពល 
11  រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នៃន កសចរណ៍សីុវលិ 
12  ទីចត់ករគយ 
13 រដ្ឋសភជតិ ្រកសួងកិចចករបរេទស និង សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
14  ្រកសួងកិចចករសភ និង អធិករកិចច 
15  ្រកសួងបិរ ថ ន 
16  ្រពះបរម ជ ងំ 
17  ្រកសួងធមមករ និង សន 
18  ្រកសួងយុត្តិធម៌ 
19 ្រកសួងែផនករ រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ 
20  អគគនយក ្ឋ នេរៀបចំែដនដី 
21  ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ 
22  ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនិតិសមបទ 
23  អធិករ ្ឋ ននគរបលខ័ណ្ឌ ចំករមន 
24  ខ័ណ្ឌ ចំករមន 
25 ្រកសួងេទសចរណ៍ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី  
26  អធិករ ្ឋ ននគរបលខ័ណ្ឌ ដូនេពញ 
27 ករចុះបញជ ីេទច្រកយនយន្ត អធិករ ្ឋ ននគរបលខ័ណ្ឌ មក  
28  អធិករ ្ឋ ននគរបលខ័ណ្ឌ ដេងក  
29  កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 
30  កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភនំេពញ 
31  មនទីរេពទយកកបទ្រកហម 
32  ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ 
33  ខ័ណ្ឌ ដេងក  
34 សនងករ ្ឋ ននគរបលជតិ អធិករ ្ឋ ននគរបលខ័ណ្ឌ មនជ័យ 
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35  ្រកសួងវបបធម៌ និង វចិិ្រតសិលបះ 
36  ្រកសួងម ៃផទ 
37  ភូមិនទរ ្ឋ ភិបល 
38  ្រពឹទធសភ 
39  ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ 
40  ខ័ណ្ឌ មនជ័យ 
41 NiDA ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
42  ្រកសួងករពរជតិ 
43  ្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
44  ្រកសួងសុខភិបល 
45  ករយិល័យពនធ រ (នយក ្ឋ នពនធ រ, MEF) 
46  ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
47  អធិករ ្ឋ ននគរបលខ័ណ្ឌ ទួលេគក 
48 បញជ ករ ្ឋ ននគរបលជតិ ករយិល័យចុះបញជ ីយនយន្ត 
49  ករយិល័យនគរបលសថិតិ 
50  ករយិល័យនគរបលច ចរ 
51  អធិករ ្ឋ ននគរបលខ័ណ្ឌ ឫស ីែកវ 
52  ខ័ណ្ឌ ឫស ីែកវ 

2. េខត្តេសៀម ប  

ល.រ Access Node Remote Node 

1 េខត្ត ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 
2  មនទីរេពទយកកបទ្រកហម 
3  នយក ្ឋ នេទសចរណ៍ 
4  ករយិល័យពនធ រ 
5  នយក ្ឋ នកិចចករនរ ី
6 នយក ្ឋ នហិរញញវតថុ 
7 

នយក ្ឋ នកសិកមម 
រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្ត 
8 ករយិល័យនគរបលេខត្ត ទីចត់ករគយ 
9  ខ័ណ្ឌ  & ករយិល័យសុរេិយដីខ័ណ្ឌ  
10  កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេសៀម ប 
11  ករយិល័យនគរបលខ័ណ្ឌ  
12 នយក ្ឋ នអប់រ ំ ឃំុ 
13  ករយិល័យនគរបលឃំុ 
14  ករយិល័យផ្តល់េស កមម ម្រចកេចញចូលែតមួយ 

3. ្រកុង្រពះសីហនុ  

ល.រ Access Node Remote Node 

1 េខត្ត នយក ្ឋ នធនធនទឹក 
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2  អគគិសនីកមពុជ 
3  រដ្ឋបលកំពង់ែផសមុ្រទ 
4  នយក ្ឋ នឧស ហកមម ែរ ៉និង ថមពល 
5  កសយន ្ឋ ន 
6  ទីចត់ករគយ (កំពង់ែផ្រកុង្រពះសីហនុ) 
7 ទី ថ ក់ករនគរបលេខត្ត ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្តេខត្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្តេខត្ត 
8  នយក ្ឋ នអប់រ ំ  
9  ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 
10  នយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ជនបទ  
11  កកបទ្រកហមកមពុជ 
12  នយក ្ឋ នកិចចករនរ ី
13 នយក ្ឋ នេទសចរណ៍ នយក ្ឋ នពណិជជកមម  
14  នយក ្ឋ នព័ត៌មន  
15  នយក ្ឋ នកសិកមម 
16  ្រសុក & ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 
17  ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
18 នយក ្ឋ នសុខភិបល ឃំុេលខ៤ & ទី ន ក់ករនគរបលឃំុេលខ៤  
19  មនទីរេពទយបែង្អក្រកុង្រពះសីហនុ 

4. េខត្តកំពង់ចម  

ល.រ Access Node Remote Node 

1 េខត្ត ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
2  ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 
3  ្រសុកកំពង់ចម & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុកកំពង់ចម  
4  ្រសុកកំពង់េសៀម 
5  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្តេខត្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្តេខត្ត 
6 កកបទ្រកហមកមពុជ 
7 

នយក ្ឋ នកសិកមម 
រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ ឃំុ 

8  ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 
9  នយក ្ឋ នព័ត៌មន  

5. េខត្តបត់ដំបង  

ល.រ Access Node Remote Node 

1 េខត្ត ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
2  ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 
3  ទី ន ក់ករនគរបលឃំុ 
4  ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 
5  ឃំុ 
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6  ្រសុក & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
7  ករយិល័យេទសចរណ៍ 
8  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្ត 
9 កលវទិយល័យ្រគប់្រគង មនទីរេពទយកកបទ្រកហម 

6. េខត្តកំពង់ធំ  

ល.រ Access Node Remote Node 

1 េខត្ត ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
2  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្ត 
3  ្រសុក & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
4  ទី ន ក់ករនគរបលឃំុ 
5  ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 

7. េខត្តបនទ យមនជ័យ  

No. Access Node Remote Node 
1 េខត្ត ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
2  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្តេខត្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្តេខត្ត 
3  ្រសុក & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
4  ឃំុ 
5  ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 

8.  េខត្តកំពត  

ល.រ Access Node Remote Node 

1 េខត្ត ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
2  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្តេខត្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្តេខត្ត 
3  ្រសុក & ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 
4   ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 

9. េខត្តក ្ត ល  

ល.រ Access Node Remote Node 

1  េខត្ត ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្តេខត្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្តេខត្ត 
2   ្រសុក េខម  & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
3   ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 
4   ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 
5   ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
6   ឃំុ េខម  

10. េខត្ត ែកវ  

ល.រ Access Node Remote Node 
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1 េខត្ត ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
2  ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 
3  ្រសុក & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
4  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្តេខត្ត & 

ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្តេខត្ត 
5  ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 
6  ឃំុ 

្របភពៈ NiDA & Kisan Telecom គិត្រតឹមែខតុ  ឆន ំ២០០៨ 

 
បនទ ប់ពី ក់ឲយេ្របើ្របស់ NII ករយិល័យចំនួន១៣២ នឹង្រតូវភជ ប់ប ្ត ញទំនក់
ទំនងគន  មរយៈែខ កបអុបទិកែដលមនេលប នយ៉ងេ ច ស់ 155 kbps 
ែដលបនតភជ ប់េទដល់អគរេធ្វើកររបស់ពួកេគ។ េទះបីជមិនបនដឹងអំពីទំហំ្រប

ក់្របែហលៃនច ចរប ្ត ញ network សំ ប់ applications របស់ PAIS បុ៉ែន្តេយើង
ចេធ្វើករសននិ ្ឋ នបនថ នឹងមនត្រមូវករែផនកបេចចកេទស និងថវកិរជេ្រចើន

សំ ប់បេងកើត application ដ៏ៃទេទៀត។ សូមបញជ ក់ថ ករយិល័យរ ្ឋ ភិបលមួយ
ចំនួនមិន្រតូវបនភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងគន េទ។ ឧទហរណ៍ នយក ្ឋ នជេ្រចើន
េ្រកមចំណុះ្រកសួងមួយេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ ែដលមិនឋិតេនកនុងបរេិវណែតមួយជ
មួយនឹងទី ន ក់ក ្ត លរបស់្រកសួង មិន្រតូវបនភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងេទ ្រប
សិនេបើនយក ្ឋ នទំងេនះ មិន្រតូវបនកំណត់ឲយបនចបស់ ស់េនកនុងបញជ ី។ 
ករយិល័យជេ្រចើនេន ម្រសុក/ខ័ណ្ឌ  ែដលឋិតេនេ្រកមចំណុះ្រកសួងេផ ងៗ ក៏
មិន្រតូវបនភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងែដរ េ យេហតុថករយិល័យទំងេនះមិន
ឋិតេនកនុងបរេិវណែតមួយជមួយនឹង េខត្ត/្រកុង។ បុ៉ែន្ត ករ ក់បែនថម Remote 

Node សំ ប់ករយិល័យែដលឋិតេនកនុងេខត្ត/្រកុងែតមួយ ច្រប្រពឹត្តេទបន ម
រយៈវនិិេយគខន តតូច េ យ រប ្ត ញ network ទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំបេងកើត 
កនុងទំរង់មួយែដល ចព្រងីកបែនថមបន។ ដូេចនះតៃម្លចំ យកនុងករតភជ ប់ប ្ត ញ
េទកន់ NII គួរ្រតូវបនកំណត់េនេពលេរៀបចំែផនករបេងកើត application សំ ប់ករ ិ
យល័យែដលមិនបនភជ ប់ប ្ត ញេនកនុងគំេ ង PAIS/NII ។ 
 
រមួជមួយនឹងករ ក់ឲយេ្របើ្របស់ NII មជឈមណ្ឌ ល IT ក៏នឹង្រតូវ ក់ឲយដំេណើ រករ
ផងែដរ។ មជឈមណ្ឌ ល IT ទំងេនះេ្រគងនឹងឋិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ NiDA 
និងផ្តល់នូវេស កមមេផ ងៗដូចជ hosting service, backup service, ្របតិបត្តិករ និង
ករែថទំ ដូចបនេរៀប ប់ជសេងខបេនកនុង្របអប់ខងេ្រកម។ មរយៈករេសនើសំុ
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ជក់ែស្តង េស កមមទំងេនះក៏នឹង្រតូវផ្តល់ជូនដល់ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលដ៏ៃទផងែដរ។ 
ែផនករព្រងីកេស កមម និងែផនករ ៃន្រកសួងននគួរែតពិចរណទទួលយកនូវេស
កមមែដលផ្តល់ជូនទំងេនះ។ 

 

្របអប់ទី 1៖ េស កមមផ្តល់េ យមជឈមណ្ឌ ល IT ៃន NiDA 

 
 

 េស កមម Hosting 

លទធភពៃនករផ្តល់េស កមម hosting ច្រប្រពឹត្តេទបន ជមួយនឹងបរកិខ រមជឈ
មណ្ឌ ល IT ែដលទទួលបនបចចុបបនន រមួជមួយនឹង្របព័នធ hosting ។ េស កមមែដល

ចផ្តល់ជូនទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលមនដូចខងេ្រកម៖ 

េស កមម េសចក្តីអធិបបយបែនថម 

េស កមមផ្តល់ទី ំង 

・ មជឈមណ្ឌ ល IT ផ្តល់កិចចសនយជួលបរកិខ រេផ ងៗ ដូចជទីកែន្លង 
េធនើរ/េ្រគង មពលអគគិសនី និងប ្ត ញ network ជេដើម 
ចំេពះទី ំងែដលទទួលបនសំ ប់ hosting ។  

・ អតិថិជនដំេឡើងកំុពយូទ័រ និងសភរៈប ្ត ញ network របស់ពួក
េគេនកែន្លងេធ្វើករ។  

・ េធ្វើ្របតិបត្តិករ និងករែថទំកំុពយូទ័រ និងឧបករណ៍ដ៏ៃទេទៀត 
េ្រកមករទទួលខុស្រតូវែថទំពីអតិថិជនផទ ល់។ 

េស កមមដំេឡើងម៉
សីុន Server 

・ ផ្តល់េស កមមជួលម៉សីុន server ែដលទទួលបនពីមជឈមណ្ឌ ល 

IT ។  

・ េ យបនជួលម៉សីុន server ទំងេនះ េធ្វើ្របតិបត្តិករ application 

S/W ែដលជរបស់អតិថិជន។  

・ ផ្តល់េស កមម្របតិបត្តិ និង្រគប់្រគងម៉សីុន server ។ 

េស កមមែចករែំលក
Hosting 

・ ផ្តល់េស កមមជួលឌីស (disk) របស់ server និង CPU ែដលទទួល
បនមជឈមណ្ឌ ល IT ។  

・ ផ្តល់េស កមម្របតិបត្តិ និង្រគប់្រគងម៉សីុន server ។ 

េស កមមដំេឡើង 
Application 

・ ផ្តល់េស កមមជួល application ទូេទ។ 

・ ផ្តល់េស កមម្របតិបត្តិ និងករែថទំម៉សីុន server និង S/W ។ 

េស កមម្រគប់្រគង 

・ បរកិខ រ (facility) ែដលេ្របើ្របស់េស កមម hosting 
នឹងទទួលបននូវករផ្តល់េស កមមដូចខងេ្រកម៖ 

・ ករេរៀបចំរបូស ្ឋ ន (Configuration) របស់ H/W និង S/W 
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・ ករ្រគប់្រគងច ចរ្របព័នធ, Server, Application និងប ្ត ញ 
Network 

・ ករ្រគប់្រគងសុវតថិភព 

・ ករ្រគប់្រគងបរកិខ រ (facility) 
・ េស កមមផ្តល់ជំនួយ/ព័ត៌មនេ យផទ ល់ និង មទូរស័ពទ 

 
 េស កមម Backup 

តួនទីរបស់មជឈមណ្ឌ ល backup មនដូចជ៖ 

 េធ្វើករ backup េ យស្វ័យ្របវត្តិជេទៀងទត់ នូវនិននន័យែដលបន្របមូល 
បញចូ ល និងរក ទុក កនុងម៉សីុន server ននៃនមជឈមណ្ឌ ល IT ជតិ។  

 ្របតិបត្តិករករងរជំនួសឲយ application server កនុងករណីែដលមនបញ្ហ
បេចចកេទសេកើតេឡើងចំេពះម៉សីុន server សំខន់ៗៃនមជឈមណ្ឌ ល IT ជតិ។ 

 
 េស កមម O&M ឬ MSP 

េស កមម O&M នឹង ម ន និង្រតួតពិនិតយធនធន IT េដើមបីបន្តសកមមភពករងរ
ឲយបនល្អបំផុត មរយៈ្របព័នធ O&M សហ្រគសសមហរណកមម (integrated 

enterprise O&M system)។ ដូេចនះ្របព័នធ O&M ទំងេនះនឹង ម ននូវ ថ នភព
្របតិបត្តិករៃន្របព័នធទំង យេ យពំុមនករ ក់ខន និងេធ្វើករករពរទុកជ
មុននូវបញ្ហ ែដល ចេកើតមនេឡើង។ មយ៉ងវញិេទៀត នឹងេធ្វើករវភិគ និង យ
ករណ៍អំពី ថ នភព បញ្ហ ែដលនឹងេកើតមន និងករេ ះ្រ យបញ្ហ  េទកន់
អនក្រគប់្រគងប ្ត ញ network ។ 

 
េស កមម េសចក្តីអធិបបយបែនថម 

េស កមម្រគប់
្រគង 

・ បរកិខ រ (facility) ែដលេ្របើ្របស់េស កមម hosting 
នឹងទទួលបននូវករផ្តល់េស កមមដូចខងេ្រកម៖  

・ ករេរៀបចំរបូស ្ឋ ន (Configuration) របស់ H/W និង S/W  

・ ករ្រគប់្រគងច ចរ្របព័នធ, Server, Application និងប ្ត ញ Network  

・ ករ្រគប់្រគងកំហុសបេចចកេទស ករ្រគប់្រគងករងរ្របតិបត្តិករៃន H/W  

និង S/W 

・ ករ្រគប់្រគងសុវតថិភព 

・ េស កមមផ្តល់ជំនួយ/ព័ត៌មនេ យផទ ល់ និង មទូរស័ពទ 



29 

េស កមមសុវតថិ
ភព 

・ ផ្តល់េស កមម្រតួតពិនិតយសុវតថិភព រមួមនករែស្វងរក 
និងករករពរនូវបញ្ហ េកើតមនចំេពះសុវតថិភព 
និងករកំចត់េមេ គកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ។ 

・ សុវតថិភពប ្ត ញ Network សុវតថិភពម៉សីុន server សុវតថិភព DB 
និងសុវតថិភព desktop ។ 

េស កមមជំនួ
យអនកេ្របើ
្របស់ 

・ េស កមមផ្តល់ជំនួយ/ព័ត៌មន ជំនួយបេចចកេទស ជំនួយដល់ទីកែន្លង និង 

េស កមមបណ្តុ ះប ្ត ល។  

 
្របភពៈ Kisan Telecom 
 

២.៣.២ លទធភពទទួលបននូវបរកិខ រ ICT និងេស កមមមូល ្ឋ ន 

ជទូេទលទធភពទទួលបននូវបរកិខ រ និងេស កមមមូល ្ឋ នេនកនុងរ ្ឋ ភិបល 
មនកំរតិទបយ៉ងខ្ល ំង។ ផលវបិកចំបងទក់ទងេទនឹងបញ្ហ េនះ មនបង្ហ ញ
ជូនេនកនុងែផនកេនះ។ តួេលខែដលបនបង្ហ ញេនកនុងែផនកេនះ គឺេយងេទ មចំ
េលើយែដលទទួលបនពី្រកសួងនន ែដលមួយចំនួនជតួេលខប៉ន់ ម ន។ ដូេចនះ 
គួរែត្រតូវបនចត់ទុកជតួេលខ្រប ក់្របែហល ែដល ចយកជករបន។     

របូភពទី 11៖ លទធភពទទួលបនសមភ រៈ ICT ម្រកសួងនីមួយៗ (តួេលខ្រប ក់្របែហល) 

% ែដលភជ ប់េទប ្ត ញ 

ល.រ ្រកសួង ចំនួន 
PCs*1 

បុគគ 
លិក*2 

% េ្របើ
្របស់ 

PC  

ចំនួន 
បុគគលិក
ែចករែំល
កករេ្របើ
្របស់ PC

LAN*1 
អីុនធឺណិត(Int

ernet)*1 

1 OCM 120 1508* 8.0% 12.6 90.0% 90.0%
2 MAFF គម នព័ត៌មន 
3 MOC 98 1753 5.6% 17.9 40.8% 30.6%
4 

MoCFA 150 2844 5.3% 19.0
21.3% 

គម នអីុនធឺ
ណិត  

5 
MEF 108 

គម នព័ត៌
មន 

គម នព័ត៌
មន 

គម នព័ត៌
មន 37.0% > 50%

6 MOEYS 540 7747*3 7.0% 14.3 20.0% 20.0%
7 MOE 53 510 10.4% 9.6 18.9% 47.2%
8 MFAIC 85 595* 14.3% 7.0 > 50% 90.0%
9 MOH 203 502 40.4% 2.5 19.7% 21.2%
10 MIME 162 600 27.0% 3.7 21.6% 24.7%
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% ែដលភជ ប់េទប ្ត ញ 

ល.រ ្រកសួង ចំនួន 
PCs*1 

បុគគ 
លិក*2 

% េ្របើ
្របស់ 

PC  

ចំនួន 
បុគគលិក
ែចករែំល
កករេ្របើ
្របស់ PC

LAN*1 
អីុនធឺណិត(Int

ernet)*1 

11 MOInfo 200 3000 6.7% 15.0 15.0% 25.0%
12 MoInt 2000 9798* 20.4% 4.9 15.0% 7.5%
13 MOJ គម នព័ត៌មន 
14 MLVT 121 989 12.2% 8.2 12.4% 14.0%
15 MLMUPC 150 2352 6.4% 15.7 73.3% 14.0%
16 

MOND 1375 
គម នព័ត៌
មន 

គម នព័ត៌
មន 

គម នព័ត៌
មន < 33% > 50%

17 
MONASRI 45 733 6.1% 16.3

គម ន LAN 
គម នអីុនធឺ
ណិត *4

18 MOP 400 1639 24.4% 4.1 62.5% 25.0%
19 MPTC គម នព័ត៌មន 
20 MPWT 150 4895 3.1% 32.6 46.7% 33.3%
21 MRC គម នព័ត៌មន 
22 MRD 90 2158 4.2% 24.0 10.0% 12.2%
23 

MOSAVYR 179 1590 11.3% 8.9
គម ន LAN 

គម នអីុនធឺ
ណិត

24 MOT 90 595 15.1% 6.6 16.7% 44.4%
25 MWRM 200 1451 13.8% 7.3 5.0% 5.0%
26 MWA 152 1015 15.0% 6.7 គម ន LAN 16.4%
27 MPP 100 300 33.3% 3.0 40.0% 30.0%
28 

SSCS 25 144 17.4% 5.8
64.0% 

គម នអីុនធឺ
ណិត

29 SSCA 83 459 18.1% 5.5 គម ន LAN 9.6%
មធយមភគ 275.2 1965.7 14.1% 10.9 33.2% 25.5%

*1. ភគេ្រចើនជតួេលខប៉ន់ ម ន េ យករយិល័យ IT ។ តួេលខមួយចំនួនមិនឆ្លុះបញច ងំពីចំនួនសរបុ
េនកនុងនយក ្ឋ នទំងអស់េទ។ 

*2.ចំនួនបុគគលិកែដលែចករែំលករេ្របើ្របស់ចំនួន PC ្រប ក់្របែហលក៏្រតូវបនប៉ន់ ម ន េ យករ ិ
យល័យ IT។ តួេលខែដលមនរបូផក យ ្រតូវបនដក្រសង់ពីេសៀវេភសថិតិ្របចំឆន ំ ២០០៨។ 

*3.តួេលខេនះរមួមនករយិល័យអប់រ ំ (EO) េខត្តចំនួន១៧០៥ និងករយិល័យអប់រ្ំរសុក/ខ័ណ្ឌ ចំនួន២០
៤២ ែដលដក្រសង់ពី EMIS និងបុគគលិក្របែហល៤០០០នក់េនករយិល័យក ្ត ល មករប៉ន់

ម នេ យករយិល័យ IT ។ 

*4. អីុនធឺណិតមនសំ ប់ែតម្រន្តីែដលមន នៈខពង់ខពស់បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
 លទធភពេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រកនុងកំរតិទបេនកនុងរ ្ឋ ភិបល  

ជមធយម ម្រន្តី ជករ្របែហលជ១១នក់ ្រតូវែចករែំលកគន េ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ
ចំនួនមួយេ្រគ ង។ េ យេហតុថម្រន្តី ជករជេ្រចើនមិនបនមកេធ្វើករកនុង
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មួយៃថងៗ េយើង ច យតំៃលបនថចំនួនបុគគលិកកន់ែតតិច ែចករែំលកករ
េ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ ែដលជក់ែស្តង ចចុះមក្រតឹមចំនួន៥នក់សំ ប់កំុពយូទ័រចំ
នួនមួយេ្រគ ង។ េទះបីជតួេលខមនចំនួនថយចុះ បុ៉ែន្តេយើង ចេមើលេឃើញ
ថ្របេទសកមពុជេនមនភពេកមងខចីយ៉ងខ្ល ំងខងែផនក e-Government ។  

របូភពទី 12៖ ចំនួនបុគគលិកែចករែំលកករេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ១េ្រគ ង (្រប ក់្របែហល) 
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 Peer to Peer LAN ែដលមិនេពញេលញ និងសំ ប់ែត្របព័នធអីុនធឺណិត 

កនុងចំេ ម ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលចំនួន២៥ ែដលបនេធ្វើអេងកត មន ថ ប័នចំនួន
២០ ែដល្រតូវបនែណនំឲយេ្របើ្របស់ប ្ត ញែដល ចេធ្វើឲយកំុពយូទ័រ ចទំ
នក់ទំនងគន បន (LAN)។ ចំនួនេនះ្រតួវនឹង៨៣% ៃនចំនួនែដលបនេធ្វើអេងកត
សរបុ េហើយមន៦៣%ៃនចំនួនសរបុ េនកនុង ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ។ យ៉ង
មិញ ពំុមន្រកសួងឬរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន មួយែដលមន LAN រមួមួយ ែដល

ចភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងរ ងកំុពយូទ័រទំងអស់េនកនុង ថ ប័នេទ។ កនុងចំ
េ មកំុពយូទ័រសរបុ មនែតចំនួន៣៣%បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនភច ប់េទ LAN ។ 
បញ្ហ េនះជសំខន់ប ្ត លមកពី LAN ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបីែតែចករ ំ
ែលកប ្ត ញអីុនធឺណិតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលជញឹកញប់ មរយៈប ្ត ញ Peer to 

Peer network ។ េដើមបីរក នូវេលប នកំណត់មួយ ែដល ចេ្របើ្របស់អីុនធឺ
ណិតបន កំុពយូទ័រែដល ចភជ ប់េទប ្ត ញអីុនធឺណិតបន ្រតូវបនេគកំ
ណត់ចំនួនជក់ ក់។ ករភជ ប់ប ្ត ញអីុនធឺណិតសំ ប់េ្របើ្របស់ គឺមនតំ
ៃលៃថ្លយ៉ងខ្ល ំង និងជជញឹកញប់្រតូវបនឧបតថមភេ យគំេ ងែដលទទួល
ករគំ្រទពីខងេ្រក។ េ យេហតុេនះេហើយ េទើបេនកនុង ថ ប័នែតមួយ និង
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សូមបីេនកនុងទីកែន្លងែតមួយ មន LAN តូចៗពីរឬបីប ្ត ញ ែដលជវ ISP 
េផ ងៗគន ។ មនម៉សីុនេបះពុមពមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រតូវបនែចករែំលក 
េហើយករែចករែំលកឯក រ មប ្ត ញ េនក៏មិនទន់ក្ល យជករអនុវត្តន៍
ទូេទេនេឡើយ។ 

 
 ករភជ ប់មនចំនួនកំណត់ េទប ្ត ញអីុនធឺណិតែដលមនេលប នយឺត និងមិន
គួរឲយទុកចិត្ត 
ទី ន ក់ករក ្ត លៃនរ ្ឋ ភិបលចំនួន២១កែន្លង េសមើនឹង ៧២% បនជវ
ប ្ត ញអីុនធឺណិតេ្របើ្របស់។ ជមធយមមនែតកំុពយូទ័រ២៥% កនុងចំេ មកំុ
ពយូទ័រទំងអស់េនកនុងករយិល័យក ្ត លបនភជ ប់េទប ្ត ញអីុនធឺណិត។ 
ជក់ែស្តងមនែត PC មួយកនុងករយិល័យមួយ ឬនយក ្ឋ នមួយបុ៉េ ្ណ ះ
ែដលបនភជ ប់េទប ្ត ញអីុនធឺណិត។ ជមធយមេលប នៃនអីុនធឺណិត គឺ្រប
ែហលជ 13 Kbps ែដលជេលប នមួយយឺត បុ៉ែន្ត ចេ្របើ្របស់បន េ យ រ 
PC មិនទំងអស់េទែដលេ្របើ្របស់អីុនធឺណិតកនុងេពលែតមួយ។ េទះបីេនះជ
តួេលខប៉ន់ ម ន េហើយ្របែហលជមិនសូវសុ្រកឹតក៏េ យ បុ៉ែន្តេយើង ចនិ
យយបនថ ជួយស្រមួលដល់ករេ្របើ្របស់ជលកខណៈ្រប្រកតី កនុងេលប ន
កំណត់មួយ (េទះជយឺតក្តី) េ យេហតុថ កិចច្របឹងែ្របងមួយកនុងករកំណត់
ចំនួនអនកេ្របើ្របស់ ដូចបនេរៀប ប់ពីខងេដើម។ សូមបញជ ក់ថ ្រកសួងមួយចំ
នួនមិនបន្រគប់្រគងចំនួនអនកេ្របើ្របស់ឲយបនចបស់ ស់េទ ែដលជេហតុ
ប ្ត លឲយប ្ត ញអីុនធឺណិតដំេណើ រករមិន្រប្រកតី ឬ ច់ជញឹកញប់។ 
េយង មលទធផលអេងកត ជទូេទប ្ត ញអីុនធឺណិតនឹង ច់/ែលងដំេណើ រ
ករេនេពលេលប នចុះដល់ “ជមធយម ២.៩៥”។ 

របូភពទី 13៖ ករភជ ប់េទប ្ត ញអីុនធឺណិត 
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 ករ្រគប់្រគងបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ  ៃន្រទពយសមបត្តិ ICT មិនបនល្អ  

កនុងកំឡុងេពលេធ្វើករសិក េនះ េយើងបនសេងកតេឃើញថ្រទពយសមបត្តិ ICT 
រមួមនកំុពយូទ័រ និងឧបករណ៍បនទ ប់បន ំេផ ងៗ មិន្រតូវបនេគ្រគប់្រគង ម
លកខណៈមជឈករេនកនុង្រកសួងនីមួយៗេទ។ គម ន ថ ប័ន មួយែដល ច
េធ្វើបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ ៃនបរកិខ រ ICT បនេទ េហើយមនែត ថ ប័នេន ម្រកសួង
មួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេធ្វើករកត់្រ នូវចំនួនម៉សីុនកំុពយូទ័រ និងម៉សីុន
េបះពុមពជក់ ក់។ បញ្ហ េនះប ្ត លមកពីលទធកមមៃនសមភ រៈ្រតូវបន
សេ្រមចេ យឯក ជយ េ យនយក ្ឋ នហិរញញវតថុ ឬេ យករ ិ យល័យ 
គំេ ង។ េដើមបីេ យករ្រគប់្រគងមន្របសិទធិភព និងេដើមបីរក សុវតថិភពព័ត៌
មន ជករចំបច់ែដលករយិល័យ ICT បនចូលរមួកនុងករងរលទធកមម
ៃនសមភ រៈ ICT និងចូលរមួ្រគប់្រគងជលកខណៈមជឈករ នូវ្រទពយសមបត្តិ ICT 
ទំង យ។ ករងរេនះក៏ផ្តល់ជ្របេយជន៍ដល់ករបេងកើតបទ ្ឋ នសំ ប់
សមភ រៈ និង application ទំង យផងែដរ។ 

របូភពទី 14៖ ្របព័នធ រេអឡិច្រតូនិច្របចំ ថ ប័ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ករនិយមេ្របើ្របស់ជទូេទៃន account (អត្តសញញ ញ និងេលខសំងត់) រេអ
ឡិច្រតូនិចែដលមិនគិតៃថ្ល ជជង account ផ្លូវករែដលមន domain ជ 
“.gov.kh” 
មនែត ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលចំនួន៩បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមន account រេអឡិច្រតូនិច
ផទ ល់ខ្លួនសំ ប់បុគគលិករបស់ពួកេគ ែដលមនេឈម ះ domain ជ “.gov.kh” ។ 
ម្រន្តី ជករភគេ្រចើនេ្របើ្របស់ account រេអឡិច្រតូនិចែដលមិនគិតៃថ្ល ដូច
ជ hotmail, yahoo ឬ gmail េទះបីជមន account “.gov.kh” ្របចំ ថ ប័នរបស់
ពួកេគក៏េ យ។ យ៉ង មិញ មនបុគគលិកជេ្រចើនបននិយយថ account 

រេអឡិច្រតូនិច្របចំ ថ ប័នរបស់ពួកេគ មិន ចទុកចិត្តបនេទ។ ចំេពះ

9
31%

16
55%

4
14%

Available Not available Unknownមន មិនមន មិនដឹង
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ម្រន្តីែដលបនផ្តល់ជូននូវ account រេអឡិច្រតូនិចផ្លូវករ ពួកេគក៏បនផ្តល់
នូវ link (េ្របើសំ ប់ចូលេទកន់ែផនកដ៏ៃទេទៀតៃនេគហទំព័រ) សំ ប់ចូលេទកនុង 
web-mail ( រេអឡិច្រតូនិចែដល ចេ្របើបនកនុងេគហទំព័របុ៉េ ្ណ ះ) ៃផទកនុង
េនេលើេគហទំព័ររបស់ពួកេគផងែដរ។ េទះបីជ មនភពងយ្រសួលសំ ប់
បុគគលិកែដលមិនមនកំុពយូទ័រក៏េ យ បុ៉ែន្តកំរតិៃនករករពរកំុឲយមនករចូល
េមើល រេអឡិច្រតូនិច េ យពំុមនករអនុញញ តជផលវបិកមួយ ែដល្រតូវ
យកមកពិនិតយ និងពិចរ ឲយបនដិតដល់។ 

២.៤ ចំេណះដឹងែផនក ICT 

េឆ្លើយេទនឹងសំនួរ ទក់ទងេទនឹងករប៉ន់ ម នអំពីកំរតិជំនញៃនែផនកទំង៧ មន
ដូចជ Word processing (ជំនញ យអតថបទេ យេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ), Spread 

Sheet, ករេធ្វើបទបង្ហ ញ, ករែស្វងរកព័ត៌មនេលើេគហទំព័រ (Web browse/search), 
រេអឡិច្រតូនិច (E-mail), File sharing (ករែចករែំលកឯក រេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ) 

និងPrinter Sharing (ករែចករែំលកករេ្របើ្របស់ម៉សីុនេបះពុមពេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ) 
ែដលបនកំណត់កំរតិពី (1) េទ (5)៖ (1) មិនមន, (2) តិចជង 20%, (3) 20-40%, (4) 

40-60% និង (5) េ្រចើនជង 60% េយើងេឃើញថ កំរតិជមធយមៃនជំនញទំង៧ េនកនុង
្រកសួងទំងអស់ គឺជិតេសមើនឹង 3 ែដលមនន័យថ្របែហលជ 40% ៃនបុគគលិកទំង
អស់មនជំនញែផនកមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនកំុពយូទ័រ។ ្រកសួងែដលេនកនុងកំរតិែដលមនចំ
េណះដឹងែផនក ICT ខពស់ គឺ MOFA MIME MOE និង OCM ។ េយង មលទធផល
សមភ សន៍ ម្រន្តីថន ក់ខពស់ជេ្រចើន េ យមិនរមួបញចូ លនូវម្រន្តីែដលបំេពញករងរ ម
មូល ្ឋ ន/េគលេ នន ដូចជនគរបលែដលករពរ មដងផ្លូវ េនេ្របើ្របស់បិ៊ក/
េខម ៃដ និង្រក ស េដើមបីបំេពញករងររ ្ឋ បលទូេទេនេឡើយ ។       

របូភពទី 15៖ ចំេណះដឹងែផនក ICT ៃនម្រន្តី ជករ (្រប ក់្របែហល) 
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 Word Processing និង Spread Sheet៖ មនែតជំនញទំងពីរេនះបុ៉េ ្ណ ះែដល
ទទួលបនភគរយជងពក់ក ្ត ល 

កនុងចំេ មជំនញែផនកកំុពយូទ័រទំង៧េនះ ជង 60% ៃនម្រន្តី ជករទំងអស់
្រតូវបនេគគិតថ ចេ្របើ្របស់ Word Processing (Word) បន ែដលឋិតកនុងកំ
រតិមួយខពស់។ ជំនញែដលឋិតកនុងកំរតិខពស់លំ ប់ទី២ គឺករេ្របើ្របស់ Spread 

Sheet (Excel) ែដលមនពី 20% េទ 40%។ ចំែណកឯជំនញដ៏ៃទេទៀត គឺឋិត
េនកនុងកំរតិទបបន្តបនទ ប់ ែដលតិចជង 40% ៃនម្រន្តី ជករទំងអស់។  
 

 ជំនញទបកនុងករេ្របើ្របស់ រេអឡិច្រតូនិច និងករែស្វងរកព័ត៌មនេលើេគ
ហទំព័រ េនកនុងបរ ិ ថ នែដលមនលទធភពតិចកនុងករទទួលបននូវប ្ត ញអីុន
ធឺណិត 

ជំនញេនកនុងករេ្របើ្របស់ រេអឡិច្រតូនិច និងករែស្វងរកព័ត៌មនេលើេគ
ហទំព័រ មនកំរតិទបជងជំនញេ្របើ្របស់ Office application ដូចជ word, 

excel និង powerpoint ែដលមនភគរយតិចជង 20%។ េនះក៏េ យ រែត 
ទមទរនូវករភជ ប់ប ្ត ញអីុនធឺណិតជមុនសិន មុននឹង ចេ្របើ្របស់ រ

េអឡិច្រតូនិច និងករែស្វងរកព័ត៌មនេលើេគហទំព័របន បុ៉ែន្តលទធភពទទួល
បននូវប ្ត ញអីុនធឺណិតេនះឋិតេនកនុងកំរតិទប ដូចបនេរៀប ប់ពីខង
េដើម។ ជទូេទ ម្រន្តី ជករែដលេធ្វើករេនកែន្លងែដលមនលទធភពខពស់ ច
ទទួលបននូវករេ្របើ្របស់អីុនធឺណិត ទំនងជទទួលបនកំរតិខពស់កនុងករេ្របើ
្របស់ រេអឡិច្រតូនិច និងករែស្វងរកព័ត៌មនេលើេគហទំព័រ។ ដូេចនះលទធ
ភពទទួលបននូវប ្ត ញអីុនធឺណិត គឺជគន្លឺះសំខន់សំ ប់ជំនញទំងពីរ
េនះ។ 

  
 ជំនញទបកនុងករែចករែំលកឯក រ/ម៉សីុនេបះពុមពេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ េ យ
ករអនុវត្តន៍មនកំរតិទប 

ជំនញកនុងករែចករែំលកឯក រ/ម៉សីុនេបះពុមព េលើ្របព័នធកំុពយូទ័រមនកំរតិ
ទបបំផុតកនុងចំេ មជំនញទំងអស់ េ យ រទំនងមកពីករមិនបនដឹង
អំពីគុណ្របេយជន៍ៃនករែចករែំលកឯក រ/ម៉សីុនេបះពុមពេនះ។ េ យ
េហតុថជំនញទំងពីរេនះ ្រស័យទំង្រសុងេទេលើ ប ្ត ញែដល ចេធ្វើកំុ
ពយូទ័រ ចទំនក់ទំនងគន បន (LAN) តួេលខទបរបស់ជំនញទំងពីរេនះ  
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បង្ហ ញអំពីកំរតិទបៃនករអនុវត្តន៍កនុងករែចករែំលកេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ។ េទះ
បីជ LAN ្រតូវបនដំេឡើងេនកនុងករករយិល័យជង 69% ៃនទីភន ក់ងរទំង
អស់ បុ៉ែន្តជមធយមមន PC ចំនួន 33.2% បុ៉េ ្ណ ះែដល្រតូវបនភជ ប់េទ
ប ្ត ញ។ េហើយេទះបីជ PC ្រតូវបនភជ ប់េទប ្ត ញ ក៏ករែចករែំលកឯក

រ/ម៉សីុនេបះពុមពក្រមនឹងេកើតមន។ ដូេចនះ ជករចំបច់ែដល្រតូវភជ ប់
ប ្ត ញទំនក់ទំនងរ ង PC ទំងអស់េដើមបីបេងកើតនូវបរ ិ ថ នមួយ ចេធ្វើករ
ែចករែំលគន បន និង ចទញយក្របេយជន៍េ្រចើនបំផុតែដល ចេទេធ្វើបន 
ពី LAN ។        

 

២.៥ ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT  

២.៥.១ បុគគលិក/ែផនក្រគប់្រគង ICT  

សមតថភពែផនក ICT ទំងខងបេចចកេទស និងខង្រគប់្រគង េន ម្រកសួងនន
មន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ំងសំ ប់ករងរព្រងីក e-Government ្របកបេ យ្រប
សិទធភព។ មនអនកជំនញែដលពូែកខង ICT គឺជកន្លឹះមួយែដលេធ្វើឲយករផ្តួច
េផ្តើមករងរ e-Government ទទួលបនេជគជ័យេនកនុង្រគប់រ ្ឋ ភិបល។ សំ ប់
្របេទសកមពុជ េនះគឺជក ្ត មួយកនុងចំេ មក ្ត ែដលពិបកបំផុតដ៏ៃទេទៀត 
េ យ រែតបញ្ហ កង្វះខតធនធនមនុស េនកនុង្រគប់វស័ិយទំងអស់។ ចំនួននិ
ស ិតេកមងៗែដលបនបញច ប់ករសិក ែផនក ICT កំពុងមនករេកើនេឡើង បុ៉ែន្តភគ
េ្រចើន ពួកេគេនខ្វះខតបទពិេ ធន៍ និងជំនញជក់ែស្តងេនេឡើយ។ េ យ

រេហតុផលមួយចំនួន ជទូេទសមតថភពកនុងករ្រគប់្រគង ICT េនកនុងរ ្ឋ ភិ
បលមនកំរតិទបយ៉ងខ្ល ំង ប ្ត លមកពីកង្វះខតបរកិខ រ និងម្រន្តីែផនក IT ដូច
បនេរៀប ប់ពីខងេដើម។ 

 
 កង្វះខតបុគគលិកែផនក ICT សំ ប់បំេពញករងរេននយក ្ឋ ននន 

្រកសួងចំនួនបួន គឺ MOE MIME MONSARI និង MOSAVYR ពំុមនបុគគ
លិកែផនក ICT ែដលបំេពញករងរេ យខជ ប់ខជួនេទ េហើយចំេពះ MLVT វញិ 
ែដលមនកំុពយូទ័រសរបុចំនួន១២១ មនែតនិស ិតែផនក ICT ែដលកំពុងចុះកមម
សិក មន ក់បុ៉េ ្ណ ះ សំ ប់ទទួលករខុស្រតូវករងរ ICT េនកនុង្រកសួងេនះ។ 
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េលើកែលង្រកសួងទំងបួនែដលមិនមនបុគគលិកែផនក ICT េនះ ចំេពះ្រកសួង
ែដលមន ជមធយមមនកំុពយូទ័រ្របែហលជ២៧.៧ ែដល្រតូវបន្រគប់្រគង
េ យបុគគលិកែផនក ICT មន ក់។ យ៉ង មិញ េនះគឺជតួេលខ្រប ក់្រប
ែហលបុ៉េ ្ណ ះ េ យ រេយើងមិន ចទទួលបននូវចំនួនពិត្របកដៃនបុគគ
លិកែផនក ICT ពីនយក ្ឋ នបុគគលិក។ ្រកសួងជេ្រចើនទំនងជមិនមនមុខតំ
ែណងជក់ ក់សំ ប់បុគគលិកែផនក ICT ែដលជេហតុេធ្វើឲយនយក ្ឋ នបុគគ
លិកមនករពិបកកនុងករកំណត់ចំនួនបុគគលិកែដលឋិតេនកនុងែផនកេនះ។ បុគគ
លិកែផនក ICT ែតងែតេធ្វើករងរេ យឯក ជយ និង យករណ៍េ យផទ ល់េទ
កន់នយករបស់ពួកេគ េហើយពួកេគទំងេនះ្រតូវបនចត់ជត្រមូវកររបស់្រក
សួងនន។ 

របូភពទី 16៖ ចំនួន PC សំ ប់បុគគលិក ICT មន ក់ (្រប ក់្របែហល) 

 
n.a: មិនមនព័ត៌មន។ ្រកសួងទំងអស់មិនមនបុគគលិកសកមម ICT េទ។ 

 អនុវត្តមិនបនល្អនូវអភិបលកិចច ICT  

មនទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលចំនួន១៦កែន្លងែដលេសមើនឹង 55% ៃនចំនួនទំងអស់ 
បនបេងកើតនូវករយិល័យ ICT ជប់ ក់។ ចំែណកឯចំនួនែដលេនសល់ជិត
ពក់ក ្ត ល មិនមនករយិល័សំ ប់េមើលករខុស្រតូវករអភិវឌ ន៍ ICT 
េនកនុង្រកសួងផទ ល់េទ េហើយែតងែតេផទរករទទួលខុស្រតូវេនះេទឲយនយក
្ឋ នដ៏ៃទ។ ្រកសួងសុខភិបល និង្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

កំពុងមនគំេ ងបេងកើតនូវករយិល័យែបបេនះែដរ។ ដូចបនេរៀប ប់ពីខង
េដើម សកមមភព ICT បន្រប្រពឹត្តេទេ យឯក ជយេន ម្រកសួងនន 
េ យមនករស្រមបស្រមួលគន តិចតួច។ ក ្ត េនះ ចប ្ត លឲយេកើតមន
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នួវបញ្ហ ធងន់ធងរ ដូចជបញ្ហ សុវតថិភពព័ត៌មន និងលទធភព្របតិបត្តិកររមួ េន
េពលកំុពយូទ័រទំងអស់្រតូវបនភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងគន  េហើយសកមមភព 

ICT មនករេកើនេឡើង។ 

របូភពទី 17៖ករយិល័យសកមម ICT 

 
 

 ករយិល័យសកមមករងរ ICT កនុង្រកសួងទំងមូល បុ៉ែន្តពំុមនសិទធិអំ ច
្រគប់្រគន់ 

េទះបីជេនកនុង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល មនករយិល័យសកមមនឹងករងរ ICT 
ក៏េ យ បុ៉ែន្តអភិបលកិចច ICT េនមនភពទន់េខ យេនេឡើយ េ យ រ
សិទធិអំ ចែដលផ្តល់ឲយមិនមនភព្រគប់្រគន់។ មនែត MEF MOInfo និង  

MOP បុ៉េ ្ណ ះែដលមននយក ្ឋ នែដលបំេពញករងរ ICT សំ ប់្រកសួង
ទំងមូលបនជក់ ក់ កនុងខណៈែដលករយិល័យ ICT ដ៏ៃទេទៀតេនជមួយ 
ឬ េ្រកមចំណុះនយក ្ឋ នែផនករ     និងសថិតិ    ឬនយក ្ឋ នរដ្ឋបល។ 
ករយិល័យ ICT ភគេ្រចើនមិន្រតូវបនផ្តល់សិទធិឲយេ្របើ្របស់កំុពយូទ័ររបស់
នយក ្ឋ នដ៏ៃទេទៀត ឬមិនមនសិទធិចូលរមួេនកនុងគំេ ង ICT របស់នយ ្ឋ ន
ដ៏ៃទេទ។ឧទហរណ៍ េនេពលែដលនយក ្ឋ នននមនបញ្ហ ជមួយនឹង
សមភ រៈ ICT ពួកេគទូរស័ពទេទ្រកុមហុ៊នឯកជនេ យផទ ល់េដើមបីមកេធ្វើករជួស
ជុល ឬផ្ល ស់ប្តូរឧបករណ៍ែដលខូចេចញ េ យមិនបនផ្តល់ដំណឹងដល់
ករយិល័យ ICT េទ។ ភពទន់េខ យែផនកអភិបលកិចច ែតងែតេធ្វើឲយ ថ ប័ន
ននជួប្របទះនូវបញ្ហ វនិិេយគែផនក ICT ែដលសទួន និងមិនមនតុលយភព 
េហើយបញ្ហ េនះែតងែតេកើតមនជទូេទេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
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 ករផ្តល់សមភ រៈេលើកទឹកចិត្តមនកំរតិទប សំ ប់ទក់ទញបុគគលិកជំនញែផនក 

ICT ឲយមកបំេរ ើករងរកនុងរ ្ឋ ភិបល 

ឧបសគគមួយកនុងចំេ មឧបសគគចំបងជេ្រចើនកនុងករទក់ទញមនុស ែដល
មនជំនញមកេធ្វើករងរ ICT េនះ គឺករមិនបនផ្តល់នូវសមភ រៈេលើកទឹកចិត្ត 
ដូចែដលអនកបនផ្តល់ករសមភ សន៍បនេរៀប ប់។ េនកនុង្របេទសកមពុជ្របក់
េបៀវត សំ ប់ម្រន្តី ជករ មនកំរតិទបយ៉ងខ្ល ំង កនុងខណៈែដល្រកុមហុ៊នឯក
ជនមនលទធភពផ្តល់្របក់ែខយ៉ងខពស់ដល់អនកជំនញែផនក ICT។ ដូេចនះ ជ
បញ្ហ ពិបកមួយកនុងករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកែដលមនជំនញ ICT ចូលមកបំេរ ើ
ករងរ ឬជេរឿងពិបកមួយកនុងករជំរញុឲយម្រន្តីែផនក ICT េធ្វើករងរេពញេម៉ង
េនករយិល័យ។  

២.៥.២ ករដឹកនំកនុងករជំរញុករងរ ICT  

ករដឹកនំកនុងថន ក់កំពូល ្រតូវបនចត់ទុកជេរឿងសំខន់មួយកនុងករជំរញុករងរ
ផ្តល់េស កមមែផនក e-Government ។ ឥរយិបថទូេទចំេពះ ICT ក់ដូចជ្រតូវ
បនែបងែចករ ងអនកដឹកនំថន ក់កំពូល និងអនកដឹកនំថន ក់ក ្ត ល (លំ ប់នយ
ក្រគប់្រគង)។ 

 
 ឥរយិបថជវជិជមនចំេពះ ICT បុ៉ែន្តមិន្រគប់្រគន់ 

េនកនុង្របេទសកមពុជ ជទូេទមនករយល់ដឹងេ្រចើនអំពី ICT និងអតថ្របេយ
ជន៍របស់  េនកនុងថន ក់កំពូលបំផុតៃនរ ្ឋ ភិបល បុ៉ែន្ត ទមទរនូវករឧបតថមភ
គំ្រទេ្រចើនជងេនះេទេទៀត េដើមបីជំរញុករងរេនះឲយកន់ែត្របេសើរេឡើង។ 
េនកនុងចំេ ម ថ ប័នចំនួន២៥ ែដលបនេធ្វើអេងកតអំពីឥរយិបថរបស់អនក
្រគប់្រគង ថ ប័នចំេពះ ICT មនចំនួន៧េឆ្លើយថ “គំ្រទខ្ល ំង” ចំនួន៦េឆ្លើយថ 
“បង្ហ ញពីករយល់េឃើញ” េហើយ ថ ប័នចំនួន១០េឆ្លើយថ “បង្ហ ញចំ ប់
រមមណ៍”។ មនែត ថ ប័នចំនួនពីរបុ៉េ ្ណ ះែដលេឆ្លើយថ “កំរតិអនកេ្របើ្របស់
ធមម ” ែដលសំេ េទេលើករដឹកនំែដលឋិតេនកនុងលំ ប់ទបមួយ។ មន
មតិជេ្រចើនបនេលើកេឡើងថ រដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួងទំងអស់បនដឹងយ៉ងចបស់
អំពី ICT េ យ រែតពួកគត់ភគេ្រចើន បនទទួលនូវចំេណះដឹងខពង់ខពស់ពីបរ
េទស។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករដឹកនំែដល្របេសើរជងេនះកនុងលំ ប់
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ជតិទំងមូល គឺជត្រមូវករចំបច់មួយសំ ប់ម្រន្តី ជករទំងអស់ េដើមបីេធ្វើឲយ
ករងរ ICT កន់ែតសកមមេឡើង។        

 

របូភពទី 18៖ ឥរយិបទរបស់ថន ក់ដឹកនំទក់ទងនឹង ICT 

 
 
1. គំ្រទខ្ល ំងៈ អនក្រគប់្រគង ថ ប័នខ្លួនឯងពយយមជំរញុករេ្របើ្របស់ ICT។   

2. បង្ហ ញពីករយល់េឃើញៈ អនក្រគប់្រគង ថ ប័នបនយល់អំពីសក្ត នុពលៃន ICT ។ សំេណើ រសំុនន្រតូវបន
្វ គមន៍។ 

3. បង្ហ ញចំ ប់ រមមណ៍ៈ អនក្រគប់្រគង ថ ប័នមនករចប់ រមមណ៍អំពី ICT បុ៉ែន្តពួកេគមនចំេណះតិចតួច
អំពីែផនកេនះ។   

4. កំរតិអនកេ្របើ្របស់ធមម : អនក្រគប់្រគង ថ ប័ន្រគន់ែត ចេ្របើ្របស់កមមវធីិ មញញៗកនុងកំុពយូទ័របុ៉េ ្ណ ះ។ 
ករងរែដលទក់ទងនឹង ICT ្រតូវបនពួកគត់េផទរេទេ យែផនក/ម្រន្តី ICT េ្រកមឳ តទទួលខុស្រតូវ។ 
  

5. មិនមនករគំ្រទ/មនឧបសគគៈ អនក្រគប់្រគង ថ ប័នមិនេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ និងមិនមនចំ ប់ រមមណ៍កនុង
ករេ្របើ្របស់។ ជួនកលពួកេគជំទស់ករជំរញុករងរ ICT។   

 
 ឥរយិបទ ្រស័យេទ មសមតថភពអនក្រគប់្រគងេនថន ក់ក ្ត ល 

មរយៈករសនទនេ្រកផ្លូវករកនុងកំឡុងេពលេធ្វើកិចចសមភ សន៍ បង្ហ ញឲយេឃើ
ញថករយល់ដឹងអំពី ICT របស់អនក្រគប់្រគងថន ក់ក ្ត ល ដូចជអគគនយក 
និងនយក ្រស័យេទេលើសមតថភពរបស់ពួកេគេនកនុងមុខតំែណងេនះ។ 
ពួកគត់មួយចំនួនមិនែដលេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រេទ។ កនុងករណីដ៏ៃទេទៀត បទពិ
េ ធន៍មិនល្អពីមុនមកទក់ទងនឹងកំុពយូទ័រ មនឥទធិពល ្រកក់េទេលើឥរយិ
បថេនះ។ ជក់ែស្តង េនចុងឆន ំ១៩៩០ ្រកសួងសុខភិបលធ្ល ប់បន ក់ឲយេ្របើ
្របស់នូវកំុពយូទ័រេនកនុងជួរដឹកនំថន ក់កំពូល បុ៉ែន្ត បនេធ្វើឲយអនកដឹកនំមនករ
ខកបំណង េ យ រែតមនម្រន្តីតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនទញយក       
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ផល្របេយជន៍ពី ។ 

២.៦ បមនីយកមមៃនែបបបទករងរ  

េទះបីជករេធ្វើបមនីយកមមជជំ នទីមួយ កនុងកិចចករស្វ័យ្របវត្តិកមមក៏េ យ បុ៉ែន្ត
មនលំបកកនុងករទទួលបននូវព័ត៌មនស្តីអំពីកំរតិៃនបញ្ហ េនះ េ យ រអនក

ែដលផ្តល់សមភ សន៍ជេ្រចើន ក៏មិនបនយល់អំពីអតថន័យៃនបមនីយកមមែបបបទករ
ងរេនះែដរ និងក៏េ យ រសិទធិអំ ចរបស់ពួកេគមន្រពំែដនកំណត់ កនុងករ
្រ វ្រជវអំពី ថ នភពៃនបញ្ហ េនះ។ ចំនុចែដលបង្ហ ញេនកនុងែផនកខងេ្រកមេនះ 
្រតូវបនដង្រសង់េចញពីចំ ប់ រមមណ៍ែដលទទួលបន កនុងកំឡុងេពលេធ្វើកិចច
សមភ សន៍ និងករ្រ វ្រជវ មអីុនធឺណិត។   

 
 កំ តេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋ និងតម្ល ភពកនុងកំរតិទបៃនែបបបទករងរ 
េនេពលែដលេធ្វើករ កសួរអំពីេស កមម ធរណៈ ែដលបនផ្តល់េន ម
កនុង្រកសួងនន អនកផ្តល់សមភ សន៍ភគេ្រចើននិយយថពួកេគមិនដឹង េ យ

រពួកេគបនដឹងតិចតួច ស់ អំពីករងរែដលនយក ្ឋ នដ៏ៃទអនុវត្ត។ 
មយ៉ងវញិេទៀត ចជករពិតជក់ែស្តងមួយ ែដលអនកផ្តល់សមភ សន៍ទំង
េនះមិន ចទទួលបនព័ត៌មនពក់ព័នធននពីនយក ្ឋ នដ៏ៃទ។ ដូេចនះបញ្ហ
ែបបបទករងរែដលជបទ ្ឋ នសំ ប់េស កមម ធរណៈេនះ ទំនងជមិន
មន ឬជកិចចករសំងត់ែដលមិន ច្របប់បន។ ជទូេទេគលករណ៍ៃនករ
ផ្តល់ កបួន េសៀវេភែណនំ ឬេសចក្តីែណនំសំ ប់ម្រន្តី ជករ មិន្រតូវបន
យល់ដឹងឲយបនទូលំទូ យេនះេទ។ 

 ព័ត៌មនតិចតួច្រតូវបនផ ព្វផ យទក់ទងនឹងែបបបទផ្តល់េស កមម ធរណៈ 
ករ្រ វ្រជវ មអីុនធឺណិត្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេពលដ៏ខ្លីមួយ េដើមបីែស្វងរក
ព័ត៌មនែដលេចញផ យនន ទក់ទងេទនឹងែបបបទផ្តល់េស កមម ធរ
ណៈ េនេលើេគហទំព័រេផ ងៗរបស់រ ្ឋ ភិបល។ ព័ត៌មនេផ ងៗទក់ទងនឹង
េស កមមពណិជជកមម ជពិេសសព័ត៌មនសំ ប់អនកវនិិេយគបរេទស ្រតូវបន
ផ ព្វផ យទូលំទូ យ បុ៉ែន្តមនព័ត៌មនតិចតួចទក់ទងេទនឹងេស កមមសំ
ប់្របជពលរដ្ឋ។ មនឯក រផ្លូវករែដលទក់ទងេទនឹងេស កមមេផ ងៗ

មួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះ ែដល ចចំលងយក (download) ពីេគហទំព័ររបស់រ ្ឋ ភិ
បលបន។  
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២.៧ បទពិេ ធន៍ជមួយគំេ ង ICT នន 

២.៧.១ ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ  

ជង ៧០% ៃន ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលែដល្រតូវនឹង១៨្រកសួង ធ្ល ប់មនបទពិេ
ធន៍អនុវត្តគំេ ង ែដលខ្លះប ជ័យ ខ្លះេជគជ័យ និងខ្លះេទៀតប ជ័យផងនិង
េជគជ័យផង។ េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ េទះជេជគជ័យ ឬប ជ័យក្តី 
្រកសួងទំងេនះបនែស្វងយល់អំពីអតថ្របេយជន៍ និងករលំបកៃនករ ក់
ឲយេ្របើ្របស់ ICT។ មន Application ្របែហលជ៨ ្រតូវបនេគេឃើញថ មិន

ចដំេណើ រករបន ែដលមនន័យថ application ទំងេនះ្រតូវបនបេងកើតរចួ
ល់ បុ៉ែន្តមិន្រតូវបន ក់ឲយេ្របើ្របស់។ ជេរឿងសំខន់ែដល្រតូវែស្វង

យល់អំពីេមេរៀននន មរយៈបទពិេ ធន៍កន្លងមក េហើយេធ្វើកររះិរកនូវ
វធីិ ្រស្ត ែដល ចកត់បនថយនូវលទធភពទទួលប ជ័យេលើកេ្រកយសំ
ប់ករងរេរៀបចំែផនករព្រងីកេស កមម e-Government។ 

 

របូភពទី 19៖ បទពិេ ធន៍ជមួយគំេ ង ICT 

 
 ករវនិិេយគសទួនេលើករបេងកើត application េផ ងៗ 

្រកសួងជេ្រចើនបនវនិិេយគ ឬេរៀបចំែផនករវនិិេយគេលើវស័ិយធនធនមនុ
ស  (HR) ទក់ទងេទនឹង application េផ ងៗ ែដលមួយចំនួនទទួលបនករប
ជ័យ។ ងខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីទីភន ក់ងរចំនួន១០ ែដលជចំនួន១/៣ៃន
ចំនួនសរបុ ែដលកំពុងេរៀបចំែផនករបេងកើត application ទក់ទងេទនឹង 
ធនធនមនុស  (HR) ។ មន application  ពីររចួមកេហើយែដលែលង ក់ឲយ
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េ្របើ្របស់បន្តេទេទៀត។ កិចច្របឹងែដលមិនបនេជគជ័យ រមួជមួយនឹងែផន
ករសទួនេនះ បង្ហ ញពីភពខជះខជ យយ៉ងេ្រចើនៃនធនធនរបស់រ ្ឋ ភិបល និង
ទមទរជចំបច់នូវកិចចស្រមបស្រមួល រ ងទីភន ក់ងរទំង យេនកនុងរ ្ឋ ភិ
បល។ 

ងទី 6៖ ្រកសួងែដលមន HR applications ែដល្រតូវបនកំពុងេ្របើ្របស់ េរៀបចំែផនកររចួ 

និងមិនដំេណើ រករ 

 កំពុងេ្របើ្របស់ េរៀបចំែផនកររចួ មិនដំេណើ រករ 

េឈម ះ 
្រកសួង  

CAR/OCM 
MOH  
MOEYS 
SSCS 

MCFA 
MOEYS (េធ្វើឲយ្របេសើរ
ជងមុន) 
MFAIC 
MOH (នយក ្ឋ ន 
េ្របើ្របស់) 
MoInfo 
MPWT 
MRD 
MOSAVYR 
MWA 
SSCA 

MWRM 
SSCS 
 

ចំនួន ទីភន ក់ងរចំនួន៤ ្រកសួងចំនួន១០ ទីភន ក់ងរចំនួន២ 

 គិតគូរេ យ្របុង្របយ័តនកនុងករេ្រត មថិវកសំ ប់ករែថទំ application េដើមបី
េ យករេ្របើ្របស់្របកបេ យចិរភព 

្រកុមករងរសិក បនរកេឃើញថ application ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងរចួ
េហើយ េនកនុងគំេ ង ICT ទំង១០ ដូចបនបង្ហ ញេនកនុង ងទី៧ខងេ្រកម 
មិន្រតូវបន ក់ឲយេ្របើ្របស់េទ។ េទះបីជប ្ត លមកពីេហតុផលេផ ងៗគន
ក្តី បុ៉ែន្តបញ្ហ រមួមួយែដលែតងែតជួប្របទះេនះគឺ application ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេនកនុងគំេ ងជំនួយមួយ ែដល នឹងែលង្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េនេពល
ែដលគំេ ងេនះបនបញច ប់។ កនុងករណីេនះ មនមនុស ជបននិយយថ 
បញ្ហ សំខន់គឺប ្ត លមកពីកង្វះខតករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ។     

 
 ជួបផលពិបកេនេពលមន ថ ប័នពក់ព័នធេ្រចើន 

Application សំ ប់អន្តរ្រកសួងទំនងជមនឳកសេ្រចើន កនុងករផ ងនឹងភព
ប ជ័យេនេពលេ្របើ្របស់។ ករណីជក់ែស្តងបនេកើតេឡើងចំេពះ្របព័នធ
សចច នុម័តេអឡិច្រតូនិច (Electronic Approval System) និង្របព័នធ HRMIS។ 



44 

្របព័នធទំងពីរេនះេធ្វើ្របតិបត្តិករ េ យេ្របើ្របស់ព័ត៌មនននពក់ព័នធេទនឹង
រ ្ឋ ភិបលទំងមូល េហើយករបេងកើតឲយមនមតិឯកចឆ័នទ គឺជឧបសគគចំបង
សំ ប់ករបេងកើត្របព័នធទំងពីរេនះ។ ចំេពះ្របព័នធ HRMIS យុ ្ត ធិករ្រតូវបន
េផទរេទឲយទីភន ក់ងរដ៏ៃទ ែតមិនបនេផទរនូវ្របព័នធព័ត៌មនវទិយេទ។ ចំេពះ 
Application សំ ប់អន្តរ្រកសួង ែផនករជក់ ក់អំពីករបេងកើតឲយមនមតិឯក
ចឆ័នទ គួរ្រតូវបនេរៀបចំេ យ្របុង្របយ័តន ំងពីដំ ក់កលដំបូងៃនគំេ ង។ 

ងទី 7៖ បញជ ី យ applications/databases ែដលែលងេ្របើ្របស់ 

្រកសួង 

នយ
ក ្ឋ ន/
ទីភន ក់
ងរ 

្របព័នធព័ត៌មន
វទិយ 

មុខងរ 
មូលេហតុែដលមិន្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
(ចំេលើយពីអនកផ្តល់សមភ សន៍) 

OCM CAR WINDAW ដូចគន នឹង HR 
MIS 

MS platform ជភ ប ងំ េហើយ
្រស័យទំង្រសុងេទេលើ hardware។ 

េ្របើ្របស់បេចចកវទិយែដលេគឈប់េ្របើ។ 

OCM NiDA 

្របព័នធសចច នុ
ម័តេអឡិច
្រតូនិច (EAS) 

សំ ប់ែចករែំល
កឯក រផ្លូវក
រនន 

មិន ចទទួលបននូវមតិជឯកចឆ័នទ កនុង
ករេ្របើ្របស់្របព័នធេនះទំងមូលេនកនុង
រ ្ឋ ភិបល បនទ ប់ពីបេងកើត្របព័នធរចួ 

MOH Admin ្របព័នធប ្ត ញ
Network 

សំ ប់ែចករែំល
កឯក រេលើ
្របព័នធកំុពយូទ័រ 

បចចកវទិយខពស់េពក ែដលេធ្វើឲយបុគគលិក
ទំង យមិន ចទទួលយកបន។ 
្របព័នធេនះមិន្រតូវបនេគេ្របើ្របស់។ 

MOJ 
គម នព័
ត៌មន 

database ផទុក 
បញជ ីេថក ល
េទស  

សំ ប់កត់្រ
ល់បទឧ្រកិដ្ឋ

ទំង យ 

េទើបទទួលបនម៉សីុន មួយេ្រគ ង និងកំុ
ពយូទ័រ១០េ្រគ ងពីមច ស់ជំនួយេ្រក្របេទស 
បុ៉ែន្តមិនដំេណើ រករកនុងេពលបចចុបបនន 

MOP NIS 
្របព័នធបញចូ ល
ទិននន័យ 

សំ ប់បញចូ ល
ទិននន័យ 

មិន ចេ្របើបនជមួយករេធ្វើជំេរឿន្របជ
ជន និងករេធ្វើអេងកតថមីៗ 

MRD 
គម នព័
ត៌មន 

Database 

សំ ប់េធ្វើបញជ ី
រេពើភ័ណ្ឌ ផ្លូវ

ថនល់ 

គំេ ងបនបញច ប់។ 
គម នព័ត៌មនសំ ប់បញចូ ល។ 

MRD 
គម នព័
ត៌មន 

Database ជប ្ណ ល័យ 

គំេ ងបនបញច ប់។ បុ៉ែន្តកមមវធីិេនះមិន
ទន់បនបេងកើតរចួ ល់ ចេ្របើ្របស់
បន។ 

MWRM គម នព័ HRIS ្រគប់្រគងចំនួន គម នថវកិសំ ប់េធ្វើ្របតិបត្តិករ និង
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្រកសួង 

នយ
ក ្ឋ ន/
ទីភន ក់
ងរ 

្របព័នធព័ត៌មន
វទិយ 

មុខងរ 
មូលេហតុែដលមិន្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
(ចំេលើយពីអនកផ្តល់សមភ សន៍) 

ត៌មន ម្រន្តី ជករ 
មុខតំែណង 
និង្របក់
េបៀវត  

បញចូ លទិននន័យបែនថម (updating)។ HRIS 
្រតូវបនឧបតថមភែផនកថវកិេ យមច ស់ជំនួ
យេ្រក្របេទស និង្រតូវបនបេងកើតេឡើង
េ យអនកជំនញជនបរេទសមន ក់ បុ៉ែន្ត
មិនបនេធ្វើ្របតិបត្តិករេទកនុងេពលបចចុបប
នន េ យ រកង្វះខតថវកិ។ 

SSCS 
គម នព័
ត៌មន 

HRMIS 

សំ ប់េបះពុមព
បញជ ី្របក់េបៀ
វត  

ពំុមនមតិឯកចឆ័នទ និងថវកិ។ HRMIS 
បចចុបបនន្រតូវបន ក់ឲយដំេណើ រករេ យ 
CAR។ពីមុន ្រតូវបន ក់ឲយដំេណើ រករ
េ យ SSCS។  

SSCA 
គម នព័
ត៌មន 

FMIS 

្របព័នធ APPAC 
េនះ្រតូវបន
េ្របើ្របស់េដើមបី
្រគប់្រគងតៃម្ល

កសចរណ៍ 
(ដូចជករចុះ
ចត និងករឆ្លង
កត់ជេដើម) 

េ យ រកង្វះខតថវកិសំ ប់បេងកើតនិ
ងែថទំ្របព័នធ (រមួមនទំង hardware និង 

software)។ FMIS ្រតូវបនបេងកើតជេលើក
ដំបូងេនកនុងឆន ំ១៩៩៩ េ យអនកជំនញ
បរេទសមន ក់ មរយៈជំនួយឧបតថមភពីេ្រក
្របេទស។ បុ៉ែន្ត្របព័នធេនះមិន្រតូវបនេ្របើ
្របស់ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៥ េ យ រ
មន្រកុមហុ៊នឯកជនេផ ងៗ ដូចជ្រកុម
ហុ៊ន CATs CAM និង SCA បនកំពុងេធ្វើ
ករ្រគប់្រគងនូវ្របតិបត្តិករៃន្របព័នធេនះ
ជំនួសឲយ SSCA។  

 databases ធមម ៗជេ្រចើន ែដល្របតិបត្តិករ ច់ែតឯង និងមិនមនប ្ត ញទំ
នក់ទំនង 

មនម្រន្តីែដលមិនមនជំនញែផនក ICT ជេ្រចើន េន មនយក ្ឋ ននន 
បនបេងកើត database ធមម ៗសំ ប់េ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន។ application ទំងេនះ
ភគេ្រចើនដំេណើ រករេនកនុងលកខណៈ ច់ែតឯង េ យមិនបនភជ ប់ប ្ត ញ
ទំនក់ទំនងេទកន់ database ដ៏ៃទេទៀតេឡើយ។ ឧទហរណ៍ HR application 
របស់្រកសួងសុខភិបល ែដលបនេរៀប ប់ពីខងេដើម មិនបនភជ ប់ប ្ត ញ
ទំនក់ទំនងេទកន់ HRMIS ក ្ត លរបស់ CAR េទ ែដលប ្ត លេ យេកើត
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េឡើងនូវករណីបញចូ លព័ត៌មនផទ ល់ខ្លួនសទួន។ េទះបីេនះជករចប់េផ្តើម្រប
េសើរមួយៃនករផ្តួចេផ្តើមគំនិតបេងកើត application ក្តី បុ៉ែន្ត ជត្រមូវករចំបច់
មួយកនុងករជំនួសនូវ application សំខន់ៗកនុងេពលអនគត កនុង្រកបខ័ណ្ឌ មួយ
ែដល ចេធ្វើករស្រមបស្រមួល មនសុវតថិភព និង ចែកត្រមូវបន េដើមបី
ទញយកអតថ្របេយជន៍ពីបេចចកវទិយកនុងកំរតិមួយជអតិបបរមិ។ 

 
 ករេ្របើ្របស់កនុងចំនួនតិចតួចនូវ open source platform 

Application ភគេ្រចើន្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យេយងេទ ម proprietary 

platform (ែដលមិន ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរែកត្រមូវកូដបន) េហើយមនែត 
application មួយបុ៉េ ្ណ ះ គឺ ASYCUDA ែដលេ្របើ្របស់ open source platform 
(ែដល ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរែកត្រមូវកូដបន)។ platform ែដលមន្រទង់្រទយជ
បន ំរ ងកមមវធីិ Access និង Visual Basic ក់ដូចជទទួលបននូវករេពញ  
និយមបំផុតសំ ប់ application នន។ ្របព័នធ្របតិបត្តិករ (operating system) 
ភគេ្រចើនេនកនុងកំុពយូទ័ររបស់រ ្ឋ ភិបល គឺ Windows ែដលបនបញចូ លឲយរចួ
ជេ្រសចេនេពលែដលជវកំុពយូទ័រ។ េដើមបីកត់បនថយករចំ យ ចបញចូ ល
យូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) និង្រសបេទ មចបប់កមមសិទធិបញញ  open source 

platform ជជេ្រមើសដ៏សក្តិសមបំផុតសំ ប់រ ្ឋ ភិបលែដលចង់បននូវ platform 
IT ែដល្របកបេ យបទ ្ឋ ន្រតឹម្រតូវ។     
 

 បញ្ហ យូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode)៖ ផលវបិលយ៉ងធំកនុងករផ្ល ស់ប្តូរទម្ល ប់ 

មករជក់ែស្តង យូនីកូដែខមរ ែដលជកមមវធីិសំ ប់បញចូ លពុមពអក រែខមរេទ
កនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ បេងកើតេឡើងេ យ Open Forum និងជំរញុករេ្របើ្របស់េ យ 

NiDA មិនទន់្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យទូលំទូ យេនកនុង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល
ននេទ។ មូលេហតុចំបង ក់ដូចជប ្ត លមកពីវធីិេ្របើ្របស់ែដលខុស្រស
ឡះពីវធីិេ្របើ្របស់ Limon ែដលជ្របេភទពុមពអក រែខមរែដលទទួលបននូវករ
េពញនិយមបំផុតេនកនុង្របេទស និងមិនេ្របើ្របស់យូនីកូដ (Unicode)។ ពុមព
អក រ Limon ្រតូវបនេ្របើ្របស់្របែហលជ១០ឆន ំមកេហើយ េនកនុង្របេទស
កមពុជ េហើយអនកេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រភគេ្រចើនក៏បនទម្ល ប់ជមួយនឹងករេ្របើ
្របស់ពុមពអក រ្របេភទេនះរចូេទេហើយែដរ។ ករបន្តបេងកើត្រទពយព័ត៌មន (ទិនន
ន័យនន) េ យេ្របើ្របស់ពុមពអក រ Limon នឹងបងកេ យមនករខតបង់ថវ ិ
កសំ ប់បំែលងទិននន័យទំងេនះេនេពលអនគត េ យ រពុមពអក រ Limon 
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េនះមិនបនេ្របើ្របស់យូនីកូដ (Unicode) េទ។ ជក់ែស្តង េ យ រ browser 
ជេ្រចើនមិនដំេណើ រករជមួយពុមពអក រ Limon នឹង្រតូវចំ យថវកិជេ្រចើន
េដើមបីបញចូ លេទកនុងកមមវធីិេគហទំព័រ (web application) មួយ នូវទិននន័យែដល
រក ទុកេនកនុង database ែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករែតឯកឯង េ យេ្របើ្របស់ពុមព
អក រ Limon។ ជក ្ត មួយែដល្របេសើរបំផុត ែដលករបេងកើត្រទពយព័ត៌មន 
(ទិននន័យនន) េ យេ្របើ្របស់ពុមពអក រ Limon ្រតូវបនបញឈប់ឲយបនឆប់ 

មលទធភពែដល ចេធ្វើេទរចួ េហើយបំែលងទិននន័យទំងេនះេទជយូនី
កូដែខមរ េ យេ្របើ្របស់កមមវធីិសំ ប់បំែលង ែដល្រតូវបនបេងកើតរចួេហើយ។        

េដើមបីបញឈប់ករេ្របើ្របស់ពុមពអក រ Limon ជេរឿងសំខន់មួយ កនុងករចត់
វធិនករជក់ែស្តង េដើមបីកត់បនថយនូវផលវបិកននៃនករផ្ល ស់ប្តូរពីករេ្របើ
្របស់ Limon េទយូនីកូដ និងេដើមបីកំណត់ឲយបនចបស់ថអនកេ្របើ្របស់កំុពយូ
ទ័រជំនន់េ្រកយ មនភពទម្ល ប់ជមួយនឹងករេ្របើ្របស់យូនីកូដជង Limon។ 
បញ្ហ េនះ្រតូវបនពិនិតយពិច័យេ យសីុជំេ េនកនុងែផនករេម FOSS។ 

២.៧.២ ករផ ព្វផ យេគហទំព័រ 

ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលចំនួន១៦ កនុងចំេ មទីភន ក់ងរសរបុចំនួន២៩ ែដលេសមើនឹង
ជង៥០% មនេគហទំព័រ្របចំ ថ ប័នរបស់ខ្លួន។ ថ ប័នែដលែតងែតបញចូ លព័ត៌
មនបែនថម (update) េទកនុងេគហទំព័ររបស់ខ្លួនជ្របចំ គឺ MOP PPM និង OCM។ 
បុ៉ែន្តមនែតេគហទំព័ររបស់ ថ ប័នចំនួន៧បុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រតូវបនបញចូ លព័ត៌មន
បែនថមជេរៀង ល់ែខ។  

របូភពទី 20៖ ករមនេគហទំព័រ និងទី ងំ host េគហទំព័រ 

 
 
 សុវតថិភពកំរតិទបចំេពះេគហទំព័រកនុង្របេទស េធ្វើឲយមនករែស្វងរកេស កមម
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បេង្ហ ះេគហទំព័រ (web hosting) េ្រក្របេទស 

ករសិក បនបង្ហ ញថ ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលែតងែតេធ្វើករបេង្ហ ះេគហទំព័រ
របស់ពួកេគពីេ្រក្របេទស េ យ រែតេស កមមែដលផ្តល់ឲយេនកនុង្របេទស 
មនកំរតិទបេនេឡើយ។ កនុងន័យេនះ កង្វល់ននែដលបង្ហ ញេ យអនក្រគប់
្រគងេគហទំព័រ (web master) គឺភពមិនជំេនឿចំេពះេស កមមែដលផ្តល់ជូន រមួ
មន បញ្ហ ចរន្តអគគិសនីមិនជប់ ប់ និងបញ្ហ សុវតថិភព ដូចជករចូលេ យ
ខុសចបប់េដើមបីបំផ្ល ញេគហទំព័រជេដើម។ ជក់ែស្តង្រកសួងព័ត៌មនពីមុនធ្ល ប់
េ្របើ្របស់េស កមមកនុង្រសុកេដើមបីបេង្ហ ះេគហទំព័ររបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តថមីៗេនះបន
ប្តូរេទេ្របើ្របស់េស កមមរបស់សហរដ្ឋ េមរកិវញិ បនទ ប់ពីមន hacking (ករ
ចូលកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រេ យពំុមនករអនុញញ ត) ពីខងេ្រក។ ជករពិត មន
ករណីចូលេ យខុសចបប់ជេ្រចើន េដើមបីបំផ្ល ញេគហទំព័រននរបស់ ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជ។ ឧទហរណ៍ េគហទំព័ររបស់ “សហគមន៍ជតិសំ ប់្របជជន
និងករអភិវឌ ន៍ (www.ncpd.gov.kh)” ្រតូវបនចូលបំផ្ល ញេ យខុសចបប់ 
(េនៃថងទី២៧ ែខតុ  ឆន ំ២០០៨)។ េហតុដូេចនះេហើយ បនជេគហទំព័រចំនួន៤
កនុងចំេ មេគហទំព័រទំង១៥របស់ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល បនស្រមចេ្របើ
្របស់េស កមមេ្រក្របេទសជំនួសវញិ។ 

 
 េគហទំព័រេផ ងៗេ្រកមចំណុះ្រកសួងែតមួយ មនេឈម ះ domain ខុសៗគន  
េគហទំព័រមួយចំនួនរបស់រ ្ឋ ភិបល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យឯក ជយ ែដល
មិនសូវមនករស្រមបស្រមួលេ្រចើនរ ងែផនកនីមួយៗ និង បេងកើតករចំ យ
ែដលមិនចំបច់នន ្រពមជមួយនឹង្រទង់្រទយែដលមិនបនបងកករងយ្រសួ
លដល់អនកេ្របើ្របស់។ ឧទហរណ៍មួយចំនួន្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង ងទី៨
ខងេ្រកម។ េគហទំព័រទំងេនះ ច ក់រមួគន កនុង domain ែតមួយគឺ “www.

dept/theme.ministry.gov.kh” ឬយ៉ងេ ច ស់មន links សំ ប់ចូលេទកន់ 
េគហទំព័ររបស់នយក ្ឋ នេ្រកមចំណុះទំងអស់។ ដូចេនះ ករចំ យេទ 
េលើករទិញេឈម ះ domain នឹង្រតូវកត់បនថយ  េហើយ ក៏បងកលកខណៈងយ
្រសួលដល់អនកចូលេមើលេគហទំព័រ និងងយកនុងករែស្វងរកព័ត៌មនអំពី្រកសួង
នន។   
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ងទី 8៖ ឧទហរណ៍ស្តអំីពីេគហទំព័រេ្រចើនេ្រកមចំណុះ្រកសួងែតមួយ 

្រកសួង នយក ្ឋ ន/ទីភន ក់ងរ URL របស់េគហទំព័រ 
OCM ករយិល័យក ្ត ល www.pressocm.gov.kh 

 NiDA www.nida.gov.kh 
 CAR www.car.gov.kh 
 CDC www.cambodiainvestment.gov.kh 

www.cambodiasez.gov.kh 
www.cdc-crdb.gov.kh/ 

 SNEC www.snec.gov.kh 
MEF ករយិល័យក ្ត ល www.mef.go.kh 

 ទីចត់ករគយ www.customs.gov.kh 

MOC ករយិល័យក ្ត ល www.moc.gov.kh 

 នយក ្ឋ នជំរញុពណិជជកមម www.tpd.gov.kh 

 ែផនកចបប់ពណិជជកមមកមពុជ www.cambodiacommerciallaws.com 

 ករយិល័យតមកល់្របតិបត្តិករែដ
លមនកិចចធន 

www.setfo.gov.kh 

 
 កង្វះខតថវកិ និងបុគគលិកបេចចកេទសសំ ប់បេងកើតេគហទំព័រ 
ទីភន ក់ងរចំនួន១៤ ែដលមិនមនេគហទំព័រ បននិយយថេហតុផលែដលមិន
បេងកើតេគហទំព័រសំ ប់ ថ ប័នរបស់ខ្លួន េ យ រកង្វះខតថវកិ និងជំនញ
បេចចកេទស។ ជករពិត ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលចំនួនបី គឺ MLVT SSCS និង 

SOSAVYR ធ្ល ប់មនេគហទំព័ររបស់ខ្លួន បុ៉ែន្ត្រតូវបនបិទែលងដំេណើ រករ 
េ យ រេហតុផលទំងេនះ។ បចចុបបនន េគហទំព័រភគេ្រចើនរបស់រ ្ឋ ភិបល
ពឹងែផ្អកេទេលើថវកិឧបតថមភពីខងេ្រក ឬបន្តពឹងែផ្អកេទេលើអនកផ្តល់ជំនួយ េដើ
មបីទទួលបននូវថវកិសំ ប់ េរៀបចំបេងកើតេគហទំព័រ ែដលមនព័ត៌មនតិចតួច
សំ ប់អនកែដល្រតូវករទិននន័យសំ ប់ករងរចំបច់ និងបនទ ន់ មួយ។ បុ៉ែន្ត
េលើកែលងែតេគហទំព័ររបស់ MOT មួយបុ៉េ ្ណ ះែដល្រតូវបនឧបតថមភថវកិ
េ យរ ្ឋ ភិបល។ ករណីេនះបង្ហ ញថ ភពជមច ស់កមមសិទធិ ករ្រគប់្រគង
្រតឹម្រតូវមួយេដើមបីបញចូ លព័ត៌មនបែនថម (update) ែដលល្ៗអ  និងេហតុផលមុត
មំទក់ទងនឹងករមនេគហទំព័រ ជត្រមូវករចំបច់េដើមបីជំរញុឲយរ ្ឋ ភិបល
បន្តឧបតថមភគំ្រទ និងេធ្វើឲយេគហទំព័ររដ្ឋទំងេនះ ចដំេណើ រករជេរៀងរហូត។ 

  
 េគហទំព័រភគេ្រចើនមិនមនករែ្រប្របួលនិងក្រមបញចូ លព័ត៌មនបែនថម(update)  

កនុងកំឡុងេពលចុះសិក េយើងេឃើញថ េគហទំព័រចំនួន២៥ កនុងចំេ ម  
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េគហទំព័ររបស់ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលចំនួន២៩ មិនទន់បនបញចូ លទិននន័យ 
បែនថមេទកនុងរយៈេពល១ែខេនះ។ ទីភន ក់ងរចំនួន៧ផ្តល់េហតុផលថ េ យ

រមិនបនទទួលនូវសមភ រៈេលើកទឹកចិត្ត និងករផ្តល់កំ ំងចិត្តេដើមបីបំេពញ
ករងរេនះ។ ចំែណកឯទីភន ក់ងរចំនួន២េទៀតនិយយថ មិនមនជំនញ និង
មិនមនព័ត៌មនបែនថមេដើមបីបញចូ ល។ ដូចបនេរៀប ប់ពីខងេដើម េហតុផល
ទំងេនះសុទធែតជករពិតជក់ែស្តង បុ៉ែន្ត ចមនមូលេហតុមួយេទៀត គឺករ
ងរបញចូ លព័ត៌មនបែនថម (update) េនះ ចជករងរែដលសមុក ម ញ និងគួរ
ឲយធុញ្រទន់បំផុត។ េគហទំព័ររ ្ឋ ភិបលភគេ្រចើនមន្រទង់្រទយែដលមិន
មនករែ្រប្របួល េ យេ្របើ្របស់ឯក រ (files) HTML និងមិនបនេ្របើ្របស់
ទំព័រ មវន្ត (dynamic pages) េទ។ េ យបនែណនំឲយេ្របើ្របស់ករ េរៀបចំ
បេងកើតែបប មវន្ត (dynamic design) ឬេ្របើ្របស់្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មន 
(CMS) ដំេណើ រករបញចូ លព័ត៌មនបែនថមេទកនុងេគហទំព័រ ចមនភពងយ
្រសួលេ្រចើន និង្របែហលជេធ្វើឲយករបញចូ លព័ត៌មនបែនថម ច្រប្រពឹត្តេទ
បនញឹកញប់ជងមុន។ 

២.៨ លទធភពទទួលបនធនធនហិរញញវតថុ  

កង្វះខតធនធនហិរញញវតថុែតងែត្រតូវបនេគចត់ទុកថ ជឧបសគគធំបំផុតមួយសំ
ប់ករអភិវឌ ន៍ ICT េនកនុង្របេទសែដលកំពុងអភិឌ ន៍។ បញ្ហ េនះក៏េកើតមន

េឡើងដូចគន េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ទីភន ក់ងរចំនួន២១ កនុងចំេ មទីភន ក់ងរចំ
នួន២៥ ែដលេសមើនឹង ៧០% បនេឆ្លើយថ “េសទើរែតគម នលទធភព” ឬ “មនករលំ
បក” កនុងករទទួលបនថវកិឧបតថមភពី្រកសួងរបស់ខ្លួនសំ ប់ករងរ ICT។      

ចំែណកឯលទធភពទទួលបនថវកិឧបតថមភពីខងេ្រក ជទូេទក៏មនករពិបក
ផងែដរ េទះបីជមន ថ នភពខុសៗគន មួយចំនួន រ ងទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល
េផ ងៗ ែដលែផនកខ្លះទទួលបននូវករយកចិត្តទុក ក់ពីអនកផ្តល់ជំនួយេ្រចើនជង
ែផនកដ៏ៃទេទៀត។  
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ងទី 9៖ លទធភពទទួលបនធនធនហិរញញវតថុ 

 
 

 ពំុមនេគលករណ៍ផ្តល់ថវកិសំ ប់េស កមម និងសមភ រៈ ICT 

ករចំ យភគេ្រចើនសំ ប់ករងរែថទំសមភ រៈ ICT ជពិេសសករចំ យ
កនុងកំឡុងេពលមនបញ្ហ ននេកើតេឡើង ្រតូវបនឧបតថមភគំ្រទេ យរ ្ឋ ភិ
បល មរយៈករេសនើសំុជផ្លូវករ។ ជទូេទករចំ យេលើេស កមម ICT 
េផ ងៗ ដូចជតៃម្លភជ ប់ប ្ត ញអីុនធឺណិត ្រតូវបនេចញេ ហុ៊យេ យរ ្ឋ
ភិបល និងេ យគំេ ងខងេ្រកនន បុ៉ែន្តថវកិឧបតថមភបនមកពីគំេ ងខង
េ្រកមួយចំនួន ភគេ្រចើនមនេពលេវ កំណត់្រតឹម្រតូវ។ េដើមបីទទួលបន
ថវកិឧបតថមភពីរ ្ឋ ភិបល សំេណើ រសំុមួយ្រតូវបញជូ នេទនយក ្ឋ នហិរញញវតថុ 
េដើមបីេធ្វើករពិនិតយ និងអនុម័ត មតំ ក់ៗ។ ករចំ យ្របេភទេនះែតងែត
្រតូវឆ្លងកត់ែផនករដ្ឋបលទូេទ េហើយមិនមនេគលករណ៍ផ្តល់ថវកិសំ ប់េស
កមម និងសមភ រៈ ICT េទ។ ដូេចនះ មនករពិបកយ៉ងខ្ល ំងកនុងករទទួលបន

នូវថវកិ្រគប់្រគន់ េដើមបីបេងកើតនូវបរ ិ ថ ន ICT ជក់ ក់មួយ និងពិបកកនុង 
ករ យតំៃលនូវករវនិិេយគននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេលើវស័ិយ ICT កនុង    
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រយៈេពលែវង។ 
 

 សមតថភពទបកនុងករងរេគៀងគងធនធន 

្រកសួងមួយចំនួន ែដលមនធនធនមនុស ែផនក ICT តិចតួច ្រតូវករសមតថ
ភពេដើមបីេគៀងគងថវកិសំ ប់ព្រងឹងករេ្របើ្របស់ ICT េនកែន្លងេធ្វើកររបស់
ខ្លួន។ ឧទហរណ៍ ្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈមនសក្ត នុពល
យ៉ងខ្ល ំងកនុងករេ្របើ្របស់ ICT សំ ប់ករងរ្រគប់្រគងវជិជ ជីវៈ។ អនកផ្តល់
សមភ សន៍ជេ្រចើនបនសំែដងនូវមតិរបស់ពួកេគថ ពួកេគមិនដឹងអំពីវធីិេដើមបី
ែស្វងរកថវកិពីខងេ្រកេទ េហើយពួកេគ្រតូវករជំនួយេដើមបី ច្របមូលបននូវ
ធនធនេនះ។  

២.៩ បញ្ហ ទូេទ និងវធិនករែដលគួរអនុវត្ត 

បញជ ីសកមមភពនន ែដលនឹងបង្ហ ញជូនេនកនុងទំព័របនទ ប់ េហើយ្រតូវបនបេងកើត
េឡើង មរយៈរបកគំេហើញជេ្រចើន ្រតូវបន ក់េសនើេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំង

យែដលបនេរៀប ប់ពីខងេដើម។ ងសេងខបេនកនុងទំព័របនទ ប់េនះ បង្ហ ញអំ
ពីទំនក់ទំនងរ ងបញ្ហ  សកមមភព និងកមមវធីិនន។ វធិនករមួយចំនួន្រតូវបនេសនើ
េឡើងេ យ CIO ែដលមកពី្រកសួងេផ ងៗកនុងកំឡុងេពលេធ្វើសិកខ េលើកទី២។      
 
សកមមភពទំងេនះ្រតូវបន ក់េនកនុង្រកុមកមមវធីិចំនួន៥្របេភទ ដូចជៈ (១) កមមវធីិ
អភិបលកិចច ICT (២) កមមវធីិ ICT HRD (៣) កមមវធីិសុវតថិភព និងប ្ត ញ Network 
(៤) កមមវធីិ R&D ជភ ែខមរ និង(៥) កមមវធីិឯក រសេមធន និងបទ ្ឋ ន។ កមមវធីិ
ទំងេនះមន រៈសំខន់សំ ប់បេងកើតនូវបរ ិ ថ នមួយ ែដលជំរញុឲយទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិ
បលននងកមកេ្របើ្របស់ ICT េនកែន្លងេធ្វើកររបស់ពួកេគ និងជចុងេ្រកយ 
សំ ប់ផ្តល់នូវេស កមម e-Government ។ ករពិពណ៌នអំពីកមមវធីិនីមួយៗ រមួជមួយ
នឹងសកមមភពននរបស់  ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងជំពូកទី៤។   
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របូភពទី 21៖ េសចក្តីសេងខបអំពីបញ្ហ  វធិនករ និងកមមវធីិែដលបនផ្តល់ជអនុ សន៍ 
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ជំពូកទី៣  ករ យតំៃលអំពីត្រមូវករ Application  

៣.១ វធីិ ្រស្ត 

ជំពូកេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីកំណត់នូវត្រមូវករ e-Government application នន
េនកនុង្រកសួងទំងអស់។ វធីិ ្រស្តកនុងករសិក អំពីត្រមូវករ application េនះ មន
លកខណៈ មញញ ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី២២។ ទីមួយគឺ application ទំង

យែដលមន្រ ប់េនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេធ្វើករសិក ។ application 

ែដលបនេ្រជើសេរ ើសពីបញជ ី ្រតូវបនែណនំឲយេ្របើ្របស់ NII ែដលសងឃឹមថនឹង ច
ទទួលបននូវគុណ្របេយជន៍េទ្វដង។ ទីពីរគឺេយើងសំេ េទេលើករអនុវត្តន៍ជ
កលល្អបំផុត ែដលេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នចំនួន២០ ្រតូវបនកំណត់ជេស
កមម e-Government សំខន់ៗ ដូចេទនឹងអ្វីែដលបនសិក ែស្វងយល់េ យ EU2។ 

ែផនកបនទ ប់គឺ ថ នភព ICT ៃនេស កមមទំងេនះ្រតូវបនពិនិតយេ្រប បេធៀបជមួយ
នឹងបញជ ី application ែដលមន្រ ប់ េដើមបីែស្វងយល់អំពីកំរតិៃនភពេ្រត មលកខណៈ
របស់្របេទសកមពុជ កនុងករផ្តល់េស កមម e-Government នន។ ែផនកចុងេ្រកយគឺ 
េ្រកពីេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នទំង២០ ត្រមូវករ application ែដល្រតូវបន
ជួប្របទះកនុងេពលសមភ សន៍ ្រតូវបនកត់្រ ចូលកនុងបញជ ី ។ បញជ ី application ចំនួនបី 
្រតូវបនពិចរ បញចូ លកនុងែផនករព្រងីកេស កមម e-Government ។  

របូភពទី 22៖ វធីិ ្រស្ត យតំៃលអំពីត្រមូវករ Application 

 
                                                  
2 Capgemini (2006) “Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? Report of the Sixth 
Measurement June 2006” 
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៣.២ បញជ  ីapplication ែដលមន្រ ប់ 

Application និង database ចំនួន៤៧ បនកំពុងែត្របតិបត្តិករេន មទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិ
បលចំនួន២៥ ែដលបនចុះសិក ។ ពួកេគភគេ្រចើនដំេណើ រករែតឯកឯង ឬយ៉ង
េ្រចើនពួកេគ្រតូវបនែចករែំលក សំ ប់ករេ្របើ្របស់េនកនុងករយិល័យបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ទិ ្ឋ ករេអឡិច្រតូនិច (e-Visa) គឺជ application ែដល on-line (្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធ
អីុនធឺណិត) ែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ ែដល ចេ្របើ្របស់បនពីចំងយ សំ ប់ផ្តល់ទិ ្ឋ ករ
េទសចរណ៍ដល់អនកែដល ក់ពក សំុ ពីទីកែន្លងេផ ងៗជំុវញិពិភពេ ក។ សូម
បញជ ក់ថ បញជ ីេនះមិនបនចុះ្រគប់ application ទំងអស់ែដលេ្របើ្របស់េនកនុងរ ្ឋ ភិ
បលេទ េ យ រករសិក មិនបន្រប្រពឹត្តេទេន្រគប់ ថ ប័នទំងអស់ េហើយក៏
មិនមន application ទំងអស់ ្រតូវបនេគ យករណ៍ពី្រកសួងននែដរ។    

ងទី 10៖ បញជ ី យ្របព័នធព័ត៌មនវទិយែដលមនបចចុបបនន 

្រកសួង ល.រ 
នយក ្ឋ ន
/ទីភន ក់ងរ 

្របព័នធព័ត៌មនវទិយ មុខងរ ឆន ំដំេឡើង 

OCM 1 CAR 
្របព័នធពត៌មនវទិយសំ
ប់ករ្រគប់្រគង បុគគលិក 
(HRMIS) 

ស្តិតិម្រន្តី ជករ និងបញជ ី
្របក់េបៀវត ជេដើម ែដល
ទក់នឹងម្រន្តី ជករទំង
អស់ 

2005-6 

 2 NiDA 
្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវ ិ
ទយ (ភ.ព.) 

e-government 
(្របព័នធចុះបញជ ី ន ក់េន 
យនយន្ត និងេទច្រក
យនយន្ត) េនកនុងទី្រកុង 
ភ.ព 

2004 

 3 NiDA 

្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវ ិ
ទយថន ក់េខត្ត (PAIS)/ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌ម
នវទិយថន ក់ជតិ (NII) 

e-government 
(្របព័នធចុះបញជ ី ន ក់េន 
យនយន្ត និងេទច្រក
យនយន្ត) េនកនុងេខត្ត
ចំនួន១០។ ្របព័នធអីុន្រ
និត (intranet) េនកនុងរ ្ឋ  
ភិបលទំងមូល។  

2009 
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 4 

្រកុម្របឹក
សំ ប់ករ
អភិវឌ ន៍
ជនបទ និង
កសិកមម 
(CARD) 

្របព័នធពត៌មនវទិយសំ
ប់្រគប់្រគង របូតថមភ 
និងសុវតថិភពេសប ង

រ  (FSNIS) 

portal ព័ត៌មនពីេគហទំព័រ
ស្តីអំពី របូតថមភ និង
សុវតថិភពេសប ង រ 
ែដលស្រមួលដល់ករផ ព្វ
ផ យនូវេមេរៀនទទួលបន 
និងករអនុវត្តន៍្រតឹម្រតូវបំផុ
ត។ 

2006-7 

MCFA 5 
ប ្ណ ល័យ

ជតិ 
Database ប ្ណ ល័យ 

ចុះបញជ ី និង្រគប់្រគងេសៀវ
េភែដលបនេបះពុមពផ
យ។ ចែស្វងរកបនេលើ 
្របព័នធអីុនធឺណិត (online)។ 

2008 

MOC 6 មិនមន 
្របព័នធចុះបញជ ីផ្ល កសញញ
ពណិជជកមម 

ផ្ល កសញញ ពណិជជកមមជង
១០.០០០ ្រតូវបនផទុកកនុង
្របព័នធ 

1991 

MEF 7 
នយក
្ឋ នពនធ រ 

្របព័នធពនធ មរបបពិត 
(real-regime) 

ចុះបញជ ីអនកបង់ពនធ តមកល់
ឯក រពនធ ្រគប់្រគងន
យក ្ឋ នពនធ រែដលតមក
ល់ឯក រពនធ មរបបពិត 
(real-regime) 

2007 

 8 
នយក
្ឋ នពនធ រ 

្របព័នធពនធ មរបបពិត 

(real-regime) សំ ប់ទី
ថ ក់ករក ្ត ល (HQ) 

ចុះបញជ ីអនកបង់ពនធ តមកល់
ឯក រពនធ ្រគប់្រគងករ
តមកល់ឯក រពនធ មរបប
ពិត (real-regime)េននយក
្ឋ នពនធ រ 

2005 

 ９ 
នយក
្ឋ នពនធ រ 

្របព័នធពនធ្រប ក់្រប
ែហល 

មននទីសំ ប់តមកល់ឯក
រពនធរបប្រប ក់្រប

ែហល (estimated regime) 
(កំពុងឋិតកនុងករេរៀបចំ/ប
េងកើត) 

កំពុងេធ្វើករ
កលបង

 10 
នយក
្ឋ នគយ 

ASYCUDA 

្រគប់្រគងឯក រ្របវត្តិ្រកុម
ហុ៊នពណិជជកមម 
ករដឹកជញជូ ន  

កំពុងដំ
េណើ រករ 
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និងឧបបត្តិ ្ឋ នជេដើម 
សំ ប់គយ្រតួតពិនិតយនិងអ
នុម័ត 

 11 
នយក
្ឋ នគយ 

្របព័នធ្រតួតពិនិតយនិងអនុ
ម័តបញជ ីទំនិញដឹកជញជូ ន 

លុបេចញពីបញជ ីនូវមុខទំនិ
ញ ែដលបនេធ្វើ្របតិេវទន៍
គយរចួ ល់ 

មិនដឹង 

MEF 12 
នយក
្ឋ នគយ 

្របព័នធឆ្លុះេមើល (scan) 
កុងតឺន័រ (container) 

បង្ហ ញនូវមុខទំនិញសំ ប់
នំចូលកនុងកុងតឺន័រ ែដល
ឆ្លងកត់្របព័នធ្រតួតពិនិតយ
កំរសមីអិុក (X-ray) 

2007 

 13 ICD 

្របព័នធពត៌មនវទិយសំ
ប់្រគប់្រគង-នយក ្ឋ

នវនិិេយគ និងសហ្របតិ
បត្តិករ  

ព័ត៌មនសថិតិ មិនដឹង 

 14 CED 

្របព័នធពត៌មនវទិយសំ
ប់្រគប់្រគង-នយក ្ឋ

នគយ និងរ ្ឋ ករ 
ព័ត៌មនសថិតិ មិនដឹង 

 15 MEF FMIS 

សំ ប់្រគប់្រគង្របក់ចំណូ
លចំ យរបស់រដ្ឋ ែដល
្របតិបត្តិករេន្រគប់លំ ប់
ថន ក់ៃនរ ្ឋ ភិបល ចប់

ំងពីថន ក់្រកសួង េសដ្ឋ
កិចច និង ហិរញញវតថុ រហូត
ដល់្រកសួង និងរតនគរ
េន មេខត្តននដ៏ៃទ
េទៀត 

2010 
( កលបង)

 
2012  

(េពញេលញ)

 16 MEF ្របព័នធ DMFA 

ែផនក្រគប់្រគងបំណុល 
េ្រកមចំណុះនយក ្ឋ ន
វនិិេយគ និងសហ្របតិបត្តិ
ករ 

មិនដឹង 

 17 MEF ្រគប់្រគងអចលន្រទពយ  មិនមន មិនដឹង 
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MOEYS 18 
នយក ្ឋ ន
ែផនករ 

្របព័នធពត៌មនវទិយ
សំ ប់្រគប់្រគងករអប់រ ំ

សថិតិអំពីករអប់រ ំ late 1990s 

 19 
នយក ្ឋ ន
ែផនករ 

្របព័នធពត៌មនវទិយ
សំ ប់្រគប់្រគងបុគគលិក 

(HRMIS) សំ ប់ MOEYS

បញជ ី្របក់េបៀវត  
ករតេម្លើង នៈ 
និងករបណ្តុ ះប ្ត ល  

ឧសភ-04 

 20 
នយក ្ឋ ន
ហិរញញវតថុ 

្របព័នធពត៌មនវទិយ
សំ ប់្រគប់្រគងហិរញញ 
វតថុ និងកមមវធីិ 

េរៀបចំថវកិ 
និងេធ្វើគណេនយយកិចច 

? មិនទន់
ដំេឡើង 

 21 មិនមន 

្របព័នធពត៌មនវទិយ
សំ ប់្រគប់្រគងករ
អប់រេំ្រក្របព័នធ 
(NFEMIS) 

សថិតិស្តីអំពីករ
អប់រេំ្រក្របព័នធ 

េម -03 

MOE 22 
នយក ្ឋ ន 

NRA និង 
EDM. 

Database ផទុកទិននន័យ
របស់ GIS  

េ្របើសំ ប់ករសិក ទក់
ទងនឹងបរ ិ ថ ន 

មិនដឹង 

 23 
នយក ្ឋ ន 

NRA និង 
EDM. 

Database េម  (meta) 
បរ ិ ថ ន 

េ្របើសំ ប់ករសិក ទក់
ទងនឹងបរ ិ ថ ន 

មិនដឹង 

MFAIC 24 

ែផនកទិ ្ឋ
ករេអឡិច
្រតូនិច 
(e-visa)  

ទិ ្ឋ ករេអឡិច្រតូនិច 
(e-Visa) 

េចញទិ ្ឋ ករចូល្របេទស
កមពុជឲយអនកេទសចរណ៍ 

2005 

MOH 2５ នយក ្ឋ ន 
CDC 

CamEwarn Database 

្របមូលទិននន័យ្របចំសប្ត
ហ៍ៃនករ ម ន ថ នភ
ពជំងឺ១២្របេភទ 

មិនដឹង 

 26 នយក ្ឋ ន 
CDC 

្របព័នធ SMS ពីចំងយ 
សំ ប់បញជូ នទិននន័យពី
តំបន់ ច់្រសយល 

មិនដឹង 

 27 នយក ្ឋ ន 
DDF 

EDB.NaDID 

េ្របើេដើមបីេមើលទិននន័យេន
កនុង CMS (ជភ ែខមរ/អង់
េគ្លស) 

មិនដឹង 

 28 នយក ្ឋ ន 
HRD 

DB ផទុកទិននន័យធនធន
មនុស  

សំ ប់្រគប់្រគងម្រន្តីសុខ
ភិបល 

មិនដឹង 

 29 នយក ្ឋ ន HIS(្របព័នធពត៌មនវទិយ សំ ប់្រគប់្រគងសថិតិទក់ ចុងទស
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ែផនករ ែផនកសុខភិបល) ទងនឹងសុខភិបល វត រទី៍ 90 

MoInt 30 មិនមន 
លិខិតឆ្លងែដនេអឡិច្រតូ
និច (e-Passport) 

សំ ប់េចញលិខិតឆ្លងែដន
ឲយជនជតិកមពុជ។ បងក
លកខណៈងយ្រសួលដល់
អនកកន់លិខិតឆ្លងែដន 
កនុងករឆ្លងកត់ឧបករណ៍
្រតួតពិនិតយេអឡិច្រតូនិច 
េនែផនកអេន្ត ្របេវសន៍ 
(កនុង កសយន ្ឋ ន) 

បនដំេឡើង
មួយែផនក 
និងកំពុងដំ
េណើ រករ 

 31 
្រកុង

ភនំេពញ 
្របព័នធចុះបញជ ី ន ក់េន 

រមួមនករងរទក់ទងនឹង
ករ ន ក់េន ្របតិបត្តិករ
ចុះបញជ ី ន ក់េន និង្របព័នធ
បញចូ លទិននន័យ។មនព័ត៌
មនទូេទអំពីកំេណើ ត/មរ
ណភព ្រគួ រ សមុំកូន 
ករេបះេឆន ត អត្តសញញ
ណប័ណ្ណ េសៀវេភ ន ក់
េន ពនធ ន ក់េន ជនបរ
េទស និងកុមរ្រគប់ យុ
ចូលេរៀន។ 
ជែផនកមួយៃនគំេ ង PAIS  

2004 

MLVT 32 NSSF 
្របព័នធពត៌មនវទិយែផនក
ករងររបស់ NSSF 

សំ ប់ផទុកព័ត៌មនអំពីករ
ងរេផ ងៗ 

2007 

 33 NSSF SAP AG 200 
ផទុកព័ត៌មនស្តីអំពី្របតិបត្តិ
ករគណេនយយ 

2008 

 
 34 TVET 

្របព័នធពត៌មនវទិយែផនក
ទីផ ករងរ (LMIS) 

មិនមន 

(កំពុងឋិតកនុងដំ ក់កល
េរៀបចំបេងកើត) 

កនុងដំ ក់
កលបេងកើត

 35 TVET 
្របព័នធពត៌មនវទិយែផនក
្រគប់្រគង (MIS) 

មិនមន 

(កំពុងឋិតកនុងដំ ក់កល
េរៀបចំបេងកើត) 

កនុងដំ ក់
កលបេងកើត
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្រកសួង ល.រ 
នយក ្ឋ ន
/ទីភន ក់ងរ 

្របព័នធព័ត៌មនវទិយ មុខងរ ឆន ំដំេឡើង 

MLMUP
C 36 មិនមន Database ផទុកបញជ ីដីធ្លី 

（LMAP） 
សំ ប់ចុះបញជ ីដីធ្លី 1995 

MOP 37 NIS 
ម នករងរជំេរឿន

្របជជន 

សំ ប់ពិនិតយ 
និង ម នករងរជំេរឿន
្របជជន  

2008 

 38 NIS បញចូ លទិននន័យជំេរឿន 
សំ ប់បញចូ លទិននន័យ
អេងកត និងជំេរឿន 

1993 

 39 NIS 
្របព័នធ GIS 
និងករផ ព្វផ យសថិតិ 

សំ ប់ផ ព្វផ យព័ត៌មន
ទក់ទងនឹងសថិតិ 

1995 

 40 NIS 
បញជ ី យតំៃលទំនិញ
(customer price index) 

សំ ប់្រគប់្រគងបញជ ី យ
តំៃលទំនិញ  

2000 

 4１ NIS CAMINFO សូចនករសថិតិ 2003 

MPWT 42 
នយក ្ឋ ន
ដឹកជញជូ ន 

្របព័នធចុះបញជ ីេទច្រក
យនយន្ត  

សំ ប់ផទុកព័ត៌មនរបស់
មច ស់េទច្រកយនយន្ត 
និងេលខចុះបញជ ី។ ជែផនក
មួយៃនគំេ ង PAIS  

2004 

 43 
នយក ្ឋ ន
ដឹកជញជូ ន 

្របព័នធចុះបញជ ីយនយន្ត 

សំ ប់ផទុកព័ត៌មនរបស់
មច ស់យនយន្ត និងេលខ
ចុះបញជ ី។ ជែផនកមួយៃន
គំេ ង PAIS 

2004 

 44 
នយក ្ឋ ន
ដឹកជញជូ ន 

ចុះបញជ ីប័ណ្ណេបើកបរ 
សំ ប់បង្ហ ញលទធផល្រប
លងេបើកបរ េលខប័ណ្ណ 
និងព័ត៌មនអំពីមច ស់ប័ណ្ណ 

មិនដឹង 

MOT 45 នយក ្ឋ ន 
IT 

DB ផទុកសថិតិេទសចរណ៍ 
សំ ប់បញចូ លសថិតិេទស
ចរណ៍ 

1998 

MWRM 46 

នយក ្ឋ ន
ករងរទឹក

ទេន្ល 

្របព័នធពយករណ៍ កស
ធតុ 

្របព័នធសំ ប់សទង់កំពស់ទឹក 
្រតូវបនបញចូ លទិននន័យ
បែនថម (update) មួយ
ដងជេរៀង លៃថង ជពិ
េសសេនេពល្រពឹក 

មិនដឹង 

SSCS 47 មិនមន 
្របព័នធពត៌មនវទិយសំរប់
្រគប់្រគងបុគគលិក SSCS 

សំ ប់្រគប់្រគងឯក រផ្លូវ
ករ ដូចជឯក រទក់ទង

2006 
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្រកសួង ល.រ 
នយក ្ឋ ន
/ទីភន ក់ងរ 

្របព័នធព័ត៌មនវទិយ មុខងរ ឆន ំដំេឡើង 

នឹងម្រន្តីថមី មុខតំែណង និង
្របក់េបៀវត  

 
Application ចំនួន១៥ខងេ្រកម េ្រជើសេរ ើសពីបញជ ី application មន្រ ប់ ែដលកនុង
េនះមួយចំនួនកំពុងឋិតេនកនុងដំ ក់កលចរចជមួយ NiDA ្រតូវបនផ្តល់ជអនុ

សន៍ឲយេ្របើ្របស់ NII។ អនុ សន៍េនះមិនរមួបញចូ លនូវ application បេងកើតេឡើង
េ យគំេ ង PAIS ែដលេ្រគងនឹងេ្របើ្របស់ NII េទ។ 

ងទី 11៖ application ែដលបនេ្រជើសេរ ើស និងផ្តល់អនុ សន៍ឲយេ្របើ្របស់ NII 

្រកសួង ល.រ 

នយក
្ឋ ន/ទី
ភន ក់
ងរ 

្របព័នធព័ត៌
មនវទិយ 

គុណ្របេយជន៍ែដល ចនឹងទទួល
បនពីករេ្របើ្របស់ NII 

OCM 1 CAR 

្របព័នធពត៌មន
វទិយសំ ប់្រគប់
្រគងធនធន
មនុស  
(HRMIS) 

េ យ រទីភន ក់ងរជេ្រចើនចង់បេងកើត្របព័នធ HR សំ
ប់ករងរៃផទកនុងរបស់អងគភពខ្លួន និងេ យ រព័ត៌

មនដូចគន ចុងេ្រកយ្រតូវបញចូ នេទ CAR េយើង ច
កត់បនថយករចំ យបនេ្រចើន មរយៈករបែនថម
នូវមុខងរទំងេនះរបស់  application េហើយែចករ ំ
ែលកករេ្របើ្របស់របស់ ជមួយនឹងករយិល័យ 
ក ្ត លៃន្រកសួងននដ៏ៃទេទៀត។ ក៏ែថមទំង
ជួយដល់ករលុបបំបត់នូវករបញចូ លទិននន័យសទួន 
ែដល្រតូវបនកំពុងអនុវត្តកនុងេពលបចចុបបននផងែដរ។  

MEF 5 

នយក
្ឋ ន

ពនធ 

្របព័នធពនធ
មរបបពិត 

(real-regime) 

application ែដលមនលកខណៈជ database និងេ្របើ
្របស់កមមវធីិ Access េនះ ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់កនុង
្រកបខ័ណ្ឌ ច់ែតឯង (standalone) េនកនុងករយិល័យ
ពនធ រទំងអស់េន មេខត្តនន។ េ យភជ ប់
ប ្ត ញទំនក់ទំនងរ ងករយិល័យេន មេខត្ត 
និងទី ន ក់ករក ្ត ល database ែដលផទុកព័ត៌មនអំពី
ពនធ ច្រតូវបនរមួបញចូ លគន  េហើយទិននន័យែដល
េទើបបញចូ លថមី ច្រតូវបនទញយកមកេ្របើ្របស់
បនរហ័សនិងទន់េពលេវ ។ 
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្រកសួង ល.រ 

នយក
្ឋ ន/ទី
ភន ក់
ងរ 

្របព័នធព័ត៌
មនវទិយ 

គុណ្របេយជន៍ែដល ចនឹងទទួល
បនពីករេ្របើ្របស់ NII 

 8 

នយក
្ឋ ន

គយ 

ASYCUDA 

កនុងេពលបចចុបបននេនះគំេ ង ASYCUDA កំពុងឋិត
េនកនុងដំ ក់កលទី២ ែដល application ្រតូវបន
េគេ្របើ្របស់េនកនុងករយិល័យគយ នកំពង់ែផ្រកុង
្រពះសីហនុមួយបុ៉េ ្ណ ះ។ េនកនុងគំេ ងបនទ ប់ 
្រតូវបនេ្រគងដំេឡើងេនករយិល័យក ្ត លកនុង

ទី្រកុងភនំេពញ ែដល NII ចផ្តល់ឲយ application េនះ
នូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ network ដ៏សមរមយ
បំផុត។ េហើយេនេពលអនគត application េនះ ច
នឹង្រតូវបនេគដំេឡើងេនទីកែន្លងេផ ងៗេទៀត ដូចជ
កំពង់ែផសងួតជេដើម។ ករេ្របើ្របស់ NII េនះ្រតូវបន
េគេរៀបចំែផនកររចួ ល់េហើយ។   

 13 MEF FMIS 

FMIS ្រតូវបនេ្រគងភជ ប់េទកន់ករយិល័យទំង
អស់ៃន MEF រមួជមួយនឹងនយក ្ឋ នេ្រកមចំណុះ
េផ ងៗផងែដរ។ បចចុបបនន កំពុងឋិតេនកនុងដំ ក់
កលេរៀបចំែផនករ េហើយករេ្របើ្របស់ NII ្រតូវបន
ពិចរ រចួេហើយ។   

MOEYS 16 

នយក
្ឋ ន

ែផន
ករ 

្របព័នធពត៌មនវ ិ
ទយសំ ប់
្រគប់្រគងករ
អប់រ ំ(EMIS) 

EMIS បន្របមូលនូវព័ត៌មនសថិតិពី្រគឹះ ថ នអប់រ ំ
រដ្ឋនន មរយៈករយិល័យេន មេខត្ត និងករ ិ
យល័យក ្ត ល។ ករបញចូ លទិននន័យ និងករ្រគប់
្រគងឯក រមនលកខណៈងយ្រសួល និងសុ្រកិត
ជងមុនេ្រចើន េនេពលែដល ្រតូវបនែចករែំលក
េនេលើប ្ត ញ network ។  

 17 

នយក
្ឋ ន

ែផន
ករ 

HRMIS សំ ប់ 
MOEYS 

េទះបីជ ចនឹងរមួបញចូ លជមួយនឹង HRMIS របស់ 

CAR ក៏េ យ េ យ រ មនរចួជេ្រសចេហើយេន
កនុងវស័ិយអប់រែំដលផ្តល់ករងរដល់ម្រន្តី ជករភគ
េ្រចើនេនះ នឹងផ្តល់ផល្របេយជន៍ជេ្រចើន េនេពល
ែដលេគ ចមនលទធភពេ្របើ្របស់ បនេន មក
រយិល័យេខត្តនន និង ម មួយចំនួន ែដល 

NII ចេទដល់។ 
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្រកសួង ល.រ 

នយក
្ឋ ន/ទី
ភន ក់
ងរ 

្របព័នធព័ត៌
មនវទិយ 

គុណ្របេយជន៍ែដល ចនឹងទទួល
បនពីករេ្របើ្របស់ NII 

 18 

នយក
្ឋ នហិ

រញញវតថុ 

្របព័នធពត៌មនវ ិ
ទយសំ ប់
្រគប់្រគងហិរញញ 
វតថុ និងកមមវធីិ 

ដូចកនុង ងខងេលើ 

 19 
មិនម
ន 

្របព័នធពត៌មនវ ិ
ទយសំ ប់
្រគប់្រគងករ
អប់រេំ្រក្របព័នធ 
(NFEMIS) 

ដូចគន នឹង EMIS. 

MOH 23 
នយក

្ឋ ន 
CDC 

CamEwarn 
Database 

េ យ រ NII ្រតូវបនភជ ប់េនមនទីរេពទយកកបទ
្រកហមននកនុងេខត្តចំនួន៤ ដូចជេសៀម ប កំពង់
េ ម កំពង់ចម និងបត់ដំបង Database េនះ្របែហល
ជមន្របេយជន៍ដល់ករែចករែំលកករេ្របើ្របស់
េនកនុងចំេ មមនទីរេពទយទំងេនះ។ មនករចំ
បច់កនុងករសិក អំពីបញ្ហ េនះបែនថមេទៀត។  

 27 

នយក
្ឋ ន

ែផន
ករ t 

HIS(្របព័នធពត៌
មនវទិយែផនក
សុខភិបល) 

HIS បន្របមូលព័ត៌មនននទក់ទងនឹងសុខភិ
បលពីកនុង្របេទសទំងមូល។ ករបញចូ លទិននន័យ 
និងករ្រគប់្រគងឯក រ មនលកខណៈងយ្រសួល 
និងសុ្រកិតជងមុនេ្រចើន េនេពលែដល ្រតូវបនែចក
រែំលកេនេលើប ្ត ញ network ។ បុ៉ែន្ត េគក៏្រតូវគិតគូរ
អំពីបញ្ហ ត្រមូវករែផនកធនធនមនុស ផងែដរ។  

MoInt 28 
មិនម
ន 

លិខិតឆ្លងែដន
េអឡិច្រតូនិច 
(e-Passport) 

អនកេ្របើ្របស់្របព័នធេនះមកពី្រកសួងនន ដូចជ 
MFAIC ជេដើម។ ករេ្របើ្របស់ NII ែដលបនភជ ប់
េទកន់ទី ន ក់ករក ្ត លៃនរ ្ឋ ភិបលនន នឹង
ផ្តល់ផល្របេយជន៍ជេ្រចើន។  

MLVT 30 NSSF 

្របព័នធពត៌មនវ ិ
ទយែផនកករងរ
របស់ NSSF 

មនសក្ត នុពលជេ្រចើន កនុងករេធ្វើស្វ័យ្របវត្តិកមម
កិចចកររដ្ឋបលែដលទក់ទងនឹងករងរ។ database 
េនះ ច្រតូវបនែចករែំលកករេ្របើបស់ជមួយ្រគឹះ

ថ នរដ្ឋបលករងរនន រមួន MLVT ជេដើម។ 
មនករចំបច់កនុងករពិនិតយេមើលអំពីបញ្ហ េនះ
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្រកសួង ល.រ 

នយក
្ឋ ន/ទី
ភន ក់
ងរ 

្របព័នធព័ត៌
មនវទិយ 

គុណ្របេយជន៍ែដល ចនឹងទទួល
បនពីករេ្របើ្របស់ NII 

បែនថមេទៀត។  

MLMUPC 
 

32 
 

មិនម
ន  

Database 
ផទុកបញជ ីដីធ្លី 
（LMAP） 

ចំនួនអនកេ្របើ្របស់ LMAP មនករេកើនេឡើងជេ្រចើន 
េនករយិល័យេន មេខត្តនន។ ដូចេនះ NII ច
្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ជេហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ 
network េដើមបីេធ្វើសមហរណកមម្របព័នធេនះបន។ 

MOP 35 NIS 

្របព័នធ GIS 

និងករផ ព្វផ
យសថិតិ 

េ យមនេគលបំណងែចករែំលកព័ត៌មនស្តីអំពី
សថិតិកនុងចំេ មទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល េគបនេធ្វើករ
ពិចរ រចួជេ្រសច កនុងករេ្របើ្របស់ NII។ ករពិភ
ក គន អំពីបញ្ហ េនះជមួយ NiDA ក៏បន្រប្រពឹត្តេទរចួ
េហើយែដរ។ 

MOT 41 
នយក
្ឋ ន IT 

DB ផទុកទិននន័យ
សថិតិេទសចរ
ណ៍ 

ករយិល័យេទសចរណ៍នន នឹង្រតូវភជ ប់ប ្ត ញ
ទំនក់ទំនងេទកន់ NII េនកនុងេខត្តចំនួនបី ដូចជ
េសៀម ប កំពង់េ ម និងបត់ដំបង។ database ផទុក
ទិននន័យសថិតិ ច្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុង NII 
េដើមបីែចករែំលកព័ត៌មន និងបងក រនូវករបញចូ ល
ទិននន័យែដលខូច ឬសទួន។ 

 

៣.៣ េស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នចំនួន២០ 

ដូចបនបង្ហ ញជូនេនកនុង ងទី១២ខងេ្រកម ថ នភពៃនេស កមម ធរណៈ
ជមូល ្ឋ នចំនួន២០ទក់ទងនឹង e-Government េនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនសិក
េដើមបីពិនិតយេ្រប បេធៀបជមួយនឹងេស កមមេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ  ែដលបនេរៀប ប់ពីខង
េដើម។ និយមន័យៃនេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នទំង២០េនះ ្រតូវបនដក្រសង់
េចញពីករសិក មួយែដលេធ្វើេឡើងេ យសហគមន៍អឺរ ៉បុ េដើមបីែស្វងយល់នូវ ថ ន
ភព ៃន្របេទសជសមជិករបស់ពួកេគ 3  (សូមេមើលនិយមន័យេនះេនកនុង ងទី

                                                  
3  េនកនុងយុទធ ្រស្តរបស់អឺរ ៉បុសំ ប់ករងរ e-government ែដលេ ថ “e-Europe 2002” េគលបំណងចំបងសំ ប់ 

e-government គឺ្របេទសែដលជសមជិកគួរែតអនុវត្តឲយបននូវ “លទធភពែដលមនទំរង់េអឡិច្រតូនិចទូេទ (generalized 
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១៣)។ ករយកលំនំ មករសិក េនះ បន្រប្រពឹត្តេទេ យ រ ជបញជ ី យេស
កមម e-Government ែដល្រគបដណ្ត ប់បន្រគប់្រជុងេ្រជយ េហើយេស កមមទំងេនះ

្រតូវបនផ្តល់ជូន ធរណៈជនេនកនុង្របេទសេជឿនេលឿនជេ្រចើន។ េ យបនេធ្វើ
ករពិនិតយេ្រប បេធៀប ថ នភពៃនេស កមមទំងេនះ េយើង ចរមួបញចូ ល និងបេងកើត
នូវបញជ ីេស កមមេពញេលញមួយ សំ ប់ជគំរដូល់ករងរផ្តល់េស កមម e-Government 
កនុង្របេទសកមពុជនេពលអនគត។ 

ងទី 12៖ ថ នភពៃនេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នចំនួន២០េនកនុង្របេទសកមពុជ 

េគលេ  ល.រ េស កមម ធរណៈ ថ នភពេនកនុង្របេទសកមពជ 

្របជពល 
រដ្ឋ 

1 ករបង់ពនធេលើ្របក់ 
ចំណូល 

n/a 

ពនធេលើ្របក់ចំណូលមិន្រតូវបន្របមូលពីបុគគល
មន ក់ៗេទ បុ៉ែន្ត “ពនធេលើ្របក់េបៀវត ” ្រតូវបន 
្របមូលពី្រកុមហុ៊នខន តមធយម និងខន តធំ េ យ
នយក ្ឋ នពនធ ែដលេ្រកមចំណុះ MEF   

 2 ករែស្វងរកករងរ ្រកុម្របឹក បណ្តុ ះប ្ត លជតិ (NTB) បនអនុម័ត
បេងកើតនូវទីភន ក់ជតិសំ ប់ែស្វងរកករងរ (NEA)  
ែដលបនផ្តល់េស កមមែស្វងរកករងរឲយ្របជ
ពលរដ្ឋ។ សំ ប់ព័ត៌មនអំពីេស កមមេនះ ចចូល
េមើលេគហទំព័រ “http://www.ntb.gov.kh/jobshop/” 
បុ៉ែន្ត មិនទន់មនព័ត៌មនទក់ទងនឹងករងរ
េនេឡើយេទ។ (បនចូលេមើលេគហទំព័រេនះេនែខ
តុ  ឆន ំ២០០៨)  

 3 លទធកមមៃន្របក់ឧបតថមភ 
សំ ប់្រទ្រទង់សន្តិសុខ 
សងគម  

n/a 

្របក់ឧបតថមភសំ ប់អនកគម នករងរៈ មិនមនផ្តល់ជូន 

្របក់ឧបតថមភសំ ប់កូនកនុងបនទុកៈ មិនមនផ្តល់ជូន 

្របក់ឧបតថមភសំ ប់ករែថទំសុខភព: ្រតូវបនផ្តល់
ជូនេ យ NSSF ែដលបេងកើតេឡើងេនឆន ំ ២០០៧។ 
NSSF ក់ឲយេ្របើ្របស់នូវ database ផទុកទិននន័យទក់
ទងនឹងករងរ បុ៉ែន្តមិនមនព័ត៌មនអំពី ថ នភពៃន
្របក់ឧបតថមភសំ ប់ករែថទំសុខភពេទ។ 
្របក់ឧបតថមភសំ ប់សិស ៈ ទទួលខុស្រតូវេ យម
វទិយល័យនីមួយៗ។ ករេ្របើ្របស់ ICT េន មម
វទិយល័យមិនឋិតេនកនុងវ ិ លភពៃនករសិក

                                                                                                                                                  
electronic) សំ ប់ទទួលបននូវេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នចំបងៗ”។ គណៈកមមករអឺរ ៉បុបនបេងកើត និងផ ព្វផ យនូវ
បញជ ីេស កមម ធរណៈចំនួន២០ ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុងករសិក េនះ។ 



66 

េគលេ  ល.រ េស កមម ធរណៈ ថ នភពេនកនុង្របេទសកមពជ 

េនះេទ។ 
 4 លទធកមមៃនឯក រ 

ផទ ល់ខ្លួន  
្របព័នធចុះបញជ ីប័ណ្ណេបើកបរ្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុង
នយក ្ឋ នដឹកជញជូ នផ្លូវេគក។ ្របព័នធេធ្វើលិខិតឆ្លង
ែដនេអឡិច្រតូនិក (E-passport) ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
េដើមបីពេន្ល នករបំេពញែបបបទែផនកអេន្ត ្របេវសន៍។ 
ករ ក់ពកយសំុលិខិតឆ្លងែដនមិន ច្រប្រពឹត្តេទ
េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (online)េទ។   

 5 ករចុះបញជ ីរថយន្ត 

 

្របព័នធចុះបញជ ីយនយន្ត និងេទច្រកយនយន្ត កំពុង
េធ្វើ្របតិបត្តិករេន ្រកុងភនំេពញ (ែតមិនែមន 
េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (online) េទ)។ ្របព័នធទំងេនះ 
នឹង្រតូវព្រងីកដល់េខត្តចំនួន៩េទៀតេនឆន ំ២០០៩។ 

 6 សំេណើ រសំុចបប់អនុញញ ត 
ងសង់ 

 

្របព័នធចុះបញជ ីដីធ្លី រមួទំង tools របស់ GIS និង DB 
ផទុកទិននន័យសុរេិយដី ្រតូវបន ក់ឲយេ្របើ្របស់
េ្រកមគំេ ងរដ្ឋបល និង្រគប់្រគងដីធ្លី (LMAP)។ 
្របព័នធទំងេនះ្រគបដណ្ត ប់េនទូទំង្របេទស។  

 7 ករ ក់ពកយប្តឹង 
េទនគរបល 

មិនទន់មន្របព័នធេអឡិច្រតូនិចសំ ប់ចុះបញជ ីពកយ
បណ្តឹ ងេនេឡើយេទ  

 

8 
ករេ្របើ្របស់ប ្ណ ល័យ

ធរណៈ 

database ប ្ណ ល័យ សំ ប់ប ្ណ ល័យ ធរណៈ 
និងប ្ណ ល័យជតិ ្រតូវបន ក់ឲយ្របតិបត្តិករ
េហើយ។ បនកត់្រ ទុកនូវេសៀវេភទំងអស់ែដល 
បនេបះពុមពេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលសិទធអនក
និពនធ្រតូវបនចុះបញជ ីេន្រកសួងវបបធម៌ និង វចិិ្រត
សិលបះ។ េសៀវេភទំងេនះ ចរកបនេនេលើេគហ
ទំព័ររបស់ប ្ណ ល័យជតិ “www.bnl-nlc.info” (សូម
េមើលេនកនុង្របអប់)  

 

9 
លទធកមមៃនសំបុ្រត ពហ៍
ពិពហ៍ និងកំេណើ ត  

្របព័នធចុះបញជ ី ន ក់េន កំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិករេន
្រកុងភនំេពញ(ែតមិនែមន េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត 

(online) េទ)។ ្របព័នធទំងេនះ នឹង្រតូវព្រងីកដល់េខត្ត
ចំនួន៩េទៀតេនឆន ំ២០០៩។  

 

10 
ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេន 
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

n/a 

ករងរចុះេឈម ះនិស ិតចូលេរៀន ្រតូវបនចត់ែចង
េ យម វទិយល័យនីមួយៗ។ ពកយសំុ្របលង និង
ពកយសំុ របូករណ៍ ្រតូវបន ក់លក់េនម
វទិយល័យផទ ល់ េហើយមិនមនពកយសំុលក់ ឬលទធ
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េគលេ  ល.រ េស កមម ធរណៈ ថ នភពេនកនុង្របេទសកមពជ 

ផល្របលងេចញ ម្របព័នធអីុនធឺណិត (online) េទ។ 
ករេ្របើ្របស់ ICT េន មម វទិយល័យមិនឋិត
េនកនុងវ ិ លភពៃនករសិក េនះេទ។  

 

11 
លទធកមមៃនលិខិត្របកស
ស្តីអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន  

្របព័នធចុះបញជ ី ន ក់េន កំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិករេន
្រកុងភនំេពញ(ែតមិនែមន េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត 

(online) េទ)។ ្របព័នធទំងេនះ នឹង្រតូវព្រងីកដល់េខត្ត
ចំនួន៩េទៀតេនឆន ំ២០០៩។  

 

12 
លទធកមមៃនេស កមមទក់ទ
ងនឹងសុខភព 

មិនមន្របព័នធព័ត៌មនវទិយសំ ប់េរៀបចំករ ត់
ជួបជមួយ្រគូេពទយេនមនទីរេពទយេទ។ ្របព័នធទំនក់ទំ
នង មវទិយុ ្រតូវបន ក់ឲយេ្របើ្របស់េនមជឈមណ្ឌ
លសុខភពសហគមន៍សំ ប់ទំនក់ទំនងករបញជូ ន
អនកជំងឺ ឬមនទីរេពទយដ៏ៃទ 

ពណិជជ 
កមម 

13 
ករផ្តល់វភិគទនសងគម 
ដល់និេយជិត  

NSSF ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងែខមិន ឆន ំ២០០៧ 
និងទទួលសិទធកនុងករ្រគប់្រគងេស កមមេនះ។ NSSF 
បន ក់ឲយេ្របើ្របស់នូវ SAP សំ ប់ករបញចូ លទិនន
ន័យៃផទកនុង បុ៉ែន្តមិនមនព័ត៌មនអំពីវ ិ លភពៃន
េស កមមេនះ ឬ SAP េទ 

 

14 ករបង់ពនធ ជីវកមម  

្របព័នធពនធ មរបបពិត (real-regime) ្រតូវបនដំេឡើង
េនករយិល័យពនធ រននេនកនុងេខត្តទំងអស់
េដើមបីផទុកនូវទិននន័យចំណូលពនធ្របមូលបនពី្រកុម
ហុ៊នខន តមធយម និងខន តធំនន (ចំនួន្របែហល
៣០០)  

 

15 ករបង់ពនធេលើតំៃលបែនថម 
(VAT) 

 

្របព័នធពនធ មរបបពិត (real-regime) ្រតូវបនដំេឡើង
េនករយិល័យពនធ រននេនកនុងេខត្តទំងអស់
េដើមបីផទុកនូវទិននន័យចំណូលពនធ្របមូលបនពី្រកុម
ហុ៊នខន តមធយម និងខន តធំនន (ចំនួន្របែហល
៣០០) 

 

16 ករចុះបញជ ី្រកុមហុ៊នថមី  

េនេលើ portal របស់ SME មន link (េ្របើសំ ប់ចូល
េទកន់ែផនកដ៏ៃទេទៀតៃនេគហទំព័រ) ចូលេទកន់ 
“បញជ ី (directory) ពណិជជកមមេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត 
(Online)េន្រកសួងពណិជជកមម” 
(www.cambodiabusinesssearch.com) 
ទំព័រែដលមនផ្ល កសញញ របស់ MOC េនះ ចឲយ
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េគលេ  ល.រ េស កមម ធរណៈ ថ នភពេនកនុង្របេទសកមពជ 

េយើងេធ្វើករែស្វងរក និងេមើលព័ត៌មនទក់ទងនឹង
ពណិជជកមមកនុងបញជ ី (directory) ែដលមនទិននន័យ
សរបុ ៧៩២០ (គិត្រតឹមែខតុ  ឆន ំ២០០៨)។ បុ៉ែន្ត
េយើងមិន ចេធ្វើករចុះបញជ ី េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត 
(Online) បនេទ េហើយក៏មិនមន link ពីេគហទំព័រ
របស់ MOC ឬពីេឈម ះ domain របស់រ ្ឋ ភិបលែដរ។ 
MOC មនែផនករ ក់ឲយេ្របើ្របស់នូវ្របព័នធចុះបញជ ី
្រកុមហុ៊នេ យេ្របើ្របព័នធកំុពយូទ័រ បុ៉ែន្ត ថ នភពៃន
ករងរេនះមិន្រតូវបនកំណត់បញជ ក់ឲយបនចបស់

ស់េនេឡើយេទ កនុងកំឡុងេពលសិក ។   
 

17 
ករបញជូ នទិននន័យេទកន់ 
ករយិល័យសថិតិ 

n/a 
មិនមនទិននន័យទទួលបនពី្រកុមហុ៊នននសំ ប់
បញជូ នេទកន់ NIS េ យផទ ល់េទ 

 

18 ករេធ្វើ្របតិេវទន៍គយ  

ASYCUDA កំពុងអនុវត្តនូវករ្រតួតពិនិតយនិងអនុម័ត
ទំនិញេចញចូលរបស់ម្រន្តីគយ និងបញចូ លនូវទិនន
ន័យៃផទកនុង េននយក ្ឋ នគយ 

 

19 
លទធកមមៃនលិខិតអនុញញ ត
ននទក់ទងនឹងបរ ិ ថ ន ? 

មិនមនព័ត៌មន (្រកសួងកសិកមម)។ EIA ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន សំ ប់គំេ ងវនិិេយគ
នន េ យេ្របើ្របស់ application ែដលមន្របតិបត្តិ
ករពក់ព័នធនឹង CDC ែដលជអនកទទួលយកនូវលទធ
ផលរបស់ EIA េនះ។ លិខិតអនុញញ ត/ ជញ ប័ណ្ណ
សំ ប់ករកប់ៃ្រពេឈើ និងករេន ទជេដើម 
្រតូវបនេចញេ យ MAFF។ េហើយ ថ នភពជក់
ែស្តងៃនករងរេនះមិន្រតូវបនផ្តល់ឲយដឹងេទ។  

 

20 
លទធកមម (procurement) 

ធរណៈ  

លទធកមមទក់ទងនឹងមុខងរ និងព័ត៌មន នឹង្រតូវរមួ
បញចូ លេនកនុង្របព័នធពត៌មនវទិយសំ ប់ករ្រគប់្រគង
ហិរញញវតថុ (FMIS) ែដល្របតិបត្តិករេ យ MEF ។  

MPWT បនេធ្វើករ្របកសផ យជ ធរណៈនូវ
ព័ត៌មនស្តីអំពីលទធកមមេនះេនេលើេគហទំព័ររបស់
ខ្លួន។ 

អតថន័យៃនសញញ  និងអក រ:  
 – Application សំ ប់ែបបបទៃផទកនុង្រតូវបន ក់ឲយ្របតិបត្តិករ ឬកំពុង្រតូវបនបេងកើត 

  – មនផ្តល់ជូនេស កមម ែដល្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (On-line) 
  – មិនមន application សំ ប់ែបបបទៃផទកនុង្រតូវបន ក់ឲយ្របតិបត្តិករ ឬេ្រគង
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បេងកើតេទ 

 ? – មិនមនព័ត៌មន 

 n/a – មិនមន។ េស កមម ធរណៈ្របេភទេនះ មិនទន់បេងកើតេឡើងេនេឡើយេទ។ 
 

្របអប់ទី 2៖ ប ្ណ ល័យេអឡិច្រតូនិច (e-Library) េនប ្ណ ល័យជតិៃនកមពុជ 

 

 
ប ្ណ ល័យជតិបនផ្តល់នូវេស កមមសំ ប់ឲយ ធរណៈជន ចេមើលនូវឯក រ
េយងនន ែដល្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (on-line)។ មរយៈេគហទំព័រ 
www.bnc-nlc.info ប ្ណ ល័យេអឡិច្រតូនិច (e-Library) ផ្តល់នូវបញជ ីឯក រេយង 
ែដលមនលកខណៈជេសៀវេភចំនួន ៣៤០០ កបល ដូចនឹងេសៀវេភែដលបនរក
ទុកេនកនុងប ្ណ ល័យជតិ និងជឯក ររបូភពចំនួន២៦០០ អំពី្របេទសកមពុជ។  
  

   
 
របូភពរកបនពីប ្ណ ល័យេអឡិច្រតូនិច ែដលបង្ហ ញជភ អង់េគ្លស ឬភ ប ងំ។  
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ងទី 13៖ និយមន័យៃនេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នចំនួន២០សំ ប់ e-Government 

េគលេ  ល.រ េស កមម ធរណៈ និយមន័យ 

្របជ 

ពលរដ្ឋ 
1 ករបង់ពនធេលើ្របក់ចំណូល ្របតិេវទន៍/វញិញត្តិ ៃនករ យតំៃលអំពីពនធេលើ្របក់ចំណូល 

 
2 ករែស្វងរកករងរ 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវករផ្តល់ករងរេធ្វើ ែដលចត់ែចងេ យករយិ
ល័យរដ្ឋសំ ប់ផ្តល់ករងរ េ យពុំមនករចូលរមួផ្តួចេផ្តើមពីទីផ រឯកជនេទ 

 

3 

លទធកមមៃន្របក់ឧបតថមភសំ ប់ 

្រទ្រទង់សន្តិសុខសងគម  

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវ្របក់ឧបតថមភសំ ប់្រទ្រទង់សន្តិសុខសងគម  

⋅ ្របក់ឧបតថមភសំ ប់អនកគម នករងរៈ នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវ្របក់ឧប
តថមភ កនុងករណីគម នករងរេធ្វើ 

⋅ ្របក់ឧបតថមភសំ ប់កូនកនុងបនទុកៈ នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវ្របក់្របក់
ឧបតថមភសំ ប់កូន 

⋅ ្របក់ឧបតថមភសំ ប់ែថទំសុខភពៈ នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវ្របក់សំ
ណង ពីករចំ យេលើករធន ៉ប់រងេលើសុខភពែដលជករណីយកិចច 

⋅ ្របក់ឧបតថមភសំ ប់សិស ៈ នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវ្របក់ឧបតថមភសំ ប់
បន្តករសិក េនថន ក់ឧត្តម 

 
4 លទធកមមៃនឯក រផទ ល់ខ្លួន 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវលិខិតឆ្លងែដនែដលមនលកខណៈអន្តរជតិ និង
នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវប័ណ្ណេបើកបរសំ ប់យនយន្តផទ ល់ខ្លួន ែដលមិន
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ែមនសំ ប់អនកេបើកបរជវជិជ ជីវៈ 

 
5 ករចុះបញជ ីរថយន្ត នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់ចុះបញជ ីរថយន្តនំចូល រថយន្តចស់ ឬថមី  

 
6 សំេណើ រសុំចបប់អនុញញ ត ងសង់ 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវករអនុញញ ត ងសង់ ឬជួសជុលសំណង់ឯក
ជន ( មរយៈសំេណើ រសុំេលើកដំបូង/េ្រចើនេលើក េ យមិនគិតករត ៉ជំទស់េផ ងៗ) 

 
7 ករ ក់ពកយប្តឹងេទនគរបល 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់េធ្វើបណ្តឹ ងជផ្លូវករអំពីលួចសមភ រៈផទ ល់ខ្លួន (ដូចជរថយន្ត 
ឬរបស់របរកនុងផទះ) េទកន់ ថ នីយនគរបលកនុងមូល ្ឋ ន   

 
8 ករេ្របើ្របស់ប ្ណ ល័យ ធរណៈ 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន កនុងករែស្វងរកព័ត៌មនេនកនុងឯក រជក់ ក់ មួយ (ដូចជ
េសៀវេភ ឬ CD ជេដើម) ពីបញជ ីេសៀវេភរបស់ប ្ណ ល័យ ធរណៈ 

 

9 

លទធកមមៃនសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍  

និងកំេណើ ត 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ ឬកំេណើ ត (ឯក រេនះ

ចដក្រសង់ពីបញជ ីជតិផទុកព័ត៌មនអំពី្របជពលរដ្ឋ េនកនុង្របេទសមួយចំនួន) 

 

10 

ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេន្រគឹះ ថ ន 

ឧត្តមសិក  

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់ចុះេឈម ះសិស ចូលេរៀនេនម វទិយល័យ ឬវទិយ ថ ន
ឧត្តមសិក នន េ យមនករផ្តល់ជំនួយថវកិពី្រកុមករងររដ្ឋបលផ្លូវករ
មួយេនកនុង្របេទស 

 
11 លទធកមមៃនលិខិត្របកសស្តីអំពី 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់េធ្វើេសចក្តី្របកសអំពីផ្ល ស់ប្តូរ សយ ្ឋ ន ន ក់េនរបស់
បុគគលឯកជន មន ក់ េនេពលេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនង្របេទស 
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ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 

 
12 លទធកមមៃនេស កមមទក់ទងនឹងសុខភព 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់េធ្វើករ ត់ជួបជមួយេវជជបណ្ឌិ តេនមនទីរេពទយ មួយ 
ែដលទទួល គ ល់ជផ្លូវករេ យ ជញ ធរកនុង្រសុក/កនុងតំបន់/ជតិ  

ពណិជជ 

កមម 
13 

ករផ្តល់វភិគទនសងគមដល់ 

និេយជិត 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់េធ្វើករ្របកសអំពីវភិគទនសងគមសំ ប់និេយជិត ែដល
ទទួលរងេ្រគះេ យ្របករេផ ងៗកនុងេពលបំេពញករងរ 

 
14 ករបង់ពនធ ជីវកមម 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់េធ្វើ្របតិេវទន៍ពនធេលើ្របក់ចំណូលែដលទទួលបនពី្របតិបត្តិ
ករទូេទៃន ជីកមម មួយ 

 
15 ករបង់ពនធេលើតំៃលបែនថម (VAT) 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់េធ្វើ្របតិេវទន៍ និង/ឬេធ្វើវញិញត្តិពនធេលើតំៃលបែនថម (VAT) ទក់
ទងនឹង្របតិបត្តិករទូេទៃន ជីកមម មួយ 

 
16 ករចុះបញជ ី្រកុមហ៊ុនថមី ជនីតិវធិីជបទ ្ឋ នសំខន់បំផុត សំ ប់បេងកើត្រកុមហ៊ុនថមី មួយ 

 
17 ករបញជូ នទិននន័យេទកន់ករយិល័យសថិតិ

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់បញជូ ននូវបញជ ីសំនួរទក់ទងនឹងសថិតិយ៉ងេ ច ស់ចំនួន
មួយ រមួជមួយនឹងទិននន័យេទកន់វទិយ ថ នសថិតិជតិេនកនុង្របេទស 

 
18 ករេធ្វើ្របតិេវទន៍គយ 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់េធ្វើ្របតិេវទន៍គយ ទក់ទងនឹង្របតិបត្តិករទូេទៃន ជីកមម
មួយ  

 
19 លទធកមមៃនលិខិតអនុញញ តននទក់ទង នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន េដើមបីទទួលបននូវលិខិតអនុញញ តទក់ទងនឹងបរ ិ ថ នយ៉ងេ ច
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នឹងបរ ិ ថ ន ស់ចំនួនមួយ ផ្តល់េ យែផនករដ្ឋបលថន ក់ទបបំផុត ទក់ទងនឹងករចប់េផ្តើម

្របតិបត្តិករៃន ជីវកមម មួយ (េ យមិនគិតពីករត ៉ជំទស់េផ ងៗ) 

 
20 លទធកមម (procurement) ធរណៈ 

នីតិវធិីជបទ ្ឋ ន សំ ប់ករទទួលបននូវលទធកមម ធរណៈ េ យេយងេទ ម 
េសចក្តី្របកសជ ធរណៈរបស់រដ្ឋ 

្របភពៈ Capgemini (2006), Ibid. 
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ងទី១២បនបង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជកំពុងសថិតេនកនុង ថ នភពមួយែដលបន
េ្រត មលកខណៈរចួ ល់សំ ប់បំេពញករងរផ្តល់េស កមម e-Government ែដល្របតិ
បត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (online) នេពលអនគត មរយៈករ ក់ឲយេ្របើ្របស់
នូវ្របព័នធព័ត៌មនវទិយននសំ ប់្របតិបត្តិករករងរៃផទកនុង។ េស កមម ធរណៈ
ជមូល ្ឋ នជេ្រចើន ែដលបនកំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិករករងរ បន ក់ឲយេ្របើ្របស់ 
ឬមនែផនករេ្របើ្របស់្របព័នធព័ត៌មនវទិយសំ ប់្របតិបត្តិករករងរេនកនុង ថ ប័នរ
បស់ខ្លួន។ េស កមមទំងេនះ ច្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើេឡើងកនុងេពលអនគត េដើមបី
ស្រមួលដល់ករករ ក់ពក សំុករបំេរ ើេស កមម មរយៈ្របព័នធអីុនធឺណិត (online)
ពីសំ ក់ ធរណៈជន។ បុ៉ែន្តមនេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នមួយចំនួន 
ែដលមិនទន់ផ្តល់េ យរ ្ឋ ភិបលេនេឡើយ ដូចជករផ្តល់្របក់ឧបតថមភសំ ប់្រទ
្រទង់សន្តិសុខសងគម និងករផ្តល់វភិគទនសងគមដល់និេយជិត។ ករបេងកើត 
application សំ ប់បំេរ ើដល់ករផ្តល់េស កមមទំងេនះ ច្រតូវបនពិចរ  បនទ ប់ពី
្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ទក់ទងនឹងេស កមមទំងេនះ្រតូវបន ក់េចញសំ ប់អនុវត្តរចួ ល់។ 
ដូេចនះ ត្រមូវករ application ថមីៗ ែដលជសក្ត នុពលមួយសំ ប់េស កមម ធរណៈ
ជមូល ្ឋ នែដលមន្រ ប់ េហើយែដលមិនបនរមួបញចូ លេនកនុងបញជ ីេស កមមេនះ 
្រតូវបនែចកេចញជបួនែផនកេផ ងៗគន  ដូចបនបង្ហ ញខងេ្រកម៖          

ងទី 14៖ application ថមីៗ ែដល្រតូវករសំ ប់េស កមម e-Government 

្រកសួង ល.រ 
នយក
្ឋ ន/ទី

ភន ក់ងរ 

េស កមម 
ធរណៈ 

មុខងរ 

MLVT 
MOH 1 NSSF 

MOH 

លទធកមមៃន្រប
ក់ឧបតថមភសំ
ប់្រទ្រទង់សន្តិ
សុខសងគម 

ករ ក់ពកយសំុ្របក់ឧបតថមភសំ ប់ករែថទំសុខភព 
ច្រប្រពឹត្តេទ មរយៈ្របព័នធកំុពយូទ័រ និង ចជេស

កមមែដល្របតិបត្តិករ េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (online) ន
េពលអនគត។ េ យ ្រស័យេទេលើេ្រគងករណ៍
ផ្តល់ករធន ៉ប់រងសុខភព ធរណៈជក់ែស្តង 
ជក ្ត មន្របេយជន៍មួយកនុងករមននូវ application 

មួយែដល ចេ្របើសំ ប់ ក់ពកយសំុសំណងសំ ប់ករ
ចំ យេទេលើេស កមមសុខភពេផ ងៗ ែដលផ្តល់
េ យមណ្ឌ លែថទំសុខភពរដ្ឋ និងឯកជននន។  
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្រកសួង ល.រ 
នយក
្ឋ ន/ទី

ភន ក់ងរ 

េស កមម 
ធរណៈ 

មុខងរ 

MoInt 2 
នគរ
បល 

ករ ក់ពកយ
ប្តឹងេទនគរ
បល 

្រតូវករនូវ្របព័នធព័ត៌មនវទិយមួយ សំ ប់ផទុកពកយ 
បណ្តឹ ង របយករណ៍ស្តីអំពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ /ឧប
ទទវេហតុ និងលិខិតអនុញញ តជេដើម។ ្របព័នធេនះគួរពិ
ចរ យក interface ជមួយនឹង្របព័នធព័ត៌មនវទិយចុះ
បញជ ី ន ក់ សំ ប់េ្របើ្របស់េនកនុង្រកសួងម ៃផទ េដើ
មបីកំណត់នូវមុខសញញ ែដល្រប្រពឹត្តបទេលមើសេផ ងៗ។ 

MOH 3 
MOH/ម
នទីរេពទយ 

លទធកមមៃនេស
កមមទក់ទង

នឹងសុខភព 

េទះបីជករេធ្វើករ ត់ជួបជមួយ្រគូេពទយេន
មណ្ឌ លែថទំសុខភព មរយៈ្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធ
អីុនធឺណិត (on-line) ្រតូវបនចត់ទុកជេស កមម ធ
រណៈជមូល ្ឋ នមួយក៏េ យ ត្រមូវករៃនេស កមម
េនះ ចនឹងមិនឋិតេនកនុងកំរតិខពស់េទ េ យ រ
េលប នអីុនធឺណិតេនកនុង្របេទសកមពុជេនមនកំរតិ
េនេឡើយ។ ករផ្តល់នូវបញជ ីេឈម ះមនទីរេពទយទំងអស់ 
មន រៈ្របេយជន៍យ៉ងេ្រចើន ដល់ករចប់េផ្តើម
បេងកើតនូវេស កមមែបបេនះ។ េទះជេនកនុង្របេទស
េជឿនេលឿនននក្តី លទធកមមៃនេស កមមេនះក៏មនកំរតិ
ទបជងេស កមមដ៏ៃទេទៀតែដរ។ 

MAFF 4 MAFF 

លទធកមមៃនលិ
ខិតអនុញញ ត
ននទក់ទង 
នឹងបរ ិ ថ ន 

ខិតអនុញញ តទក់ទងនឹងករងរបរ ិ ថ ន្រតូវែតសំុពី 
MAFF បនទ ប់ពីគំេ ង មួយ្រតូវបនអនុម័តយល់
្រពមពី្រកសួងបរ ិ ថ ន។ ករងរេនះ ច្រប្រពឹត្តេទបន

មរយៈករ ក់ពកយសំុេន CDC។  

 

៣.៤ បញជ  ីapplication ថមីៗ ែដលបនេសនើេឡើងេ យ្រកសួងនន 

ឯក រស្តីអំពីត្រមូវករ application ថមីៗ ្រតូវបនទទួលពីករយិល័យ ICT ៃន្រកសួង
េផ ងៗ កនុងកំឡុងេពលេធ្វើកិចចសមភ សន៍។ បុ៉ែន្ត កនុងករណីភគេ្រចើន ជបញជ ីសំណូម
ពររបស់្រកសួងនន េដើមបីសំុនូវ application េផ ងៗ។ េហើយេនកនុងករណីមួយចំនួន 
ករបេងកើតនូវ application ជក់ ក់មួយចំនួន ្រតូវបនេសនើេឡើងេ យ្រកុមករងរសិ
ក  េដើមបីផ្តល់ដល់្រកសួងពក់ព័នធ េយង មករែស្វងយល់អំពីចបប់ និងវធិននន 
និងេយង មកិចចផ្តល់សមភ សន៍េផ ងៗ។ ដូចបនេរៀប ប់ពីខងេដើម ទីភន ក់ងរ  



76 

រ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនចង់បននូវ S/W សំ ប់្រគប់្រគងបុគគលិក បុ៉ែន្ត មិន្រតូវបនរមួ
បញចូ លេទកនុងបញជ ី application ថមីៗេនះេទ េ យ រមនករផ្តល់អនុ សន៍កនុងករ
ព្រងីក HRMIS របស់ CAR េដើមបីរមួបញចូ លនូវមុខងរេនះរចួេទេហើយ។
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ងទី 15៖ បញជ ី យ application ថមីៗ ែដលេសនើេឡើងេ យ្រកសួងនន 

ល.រ ្រកសួង 
េស កមម ធរ
ណៈ/ Application 
ែដល្រតូវករ 

្រប
េភទ 

ែផនក/ន
យក ្ឋ ន 

េសចក្តីអធិបបយអំពីេស កមម/្របតិបត្តិករ ទំហំ/ចំនួន បញ្ហ េចទ 

1 MOInfo 

ករផ្តល់ ជញ
ប័ណ្ណដល់្របព័នធ

ផ ព្វផ យ 
G2B 

មជឈ
មណ្ឌ ល

ផ ព្វផ យ 

សំ ប់បំេពញែបបបទ ក់ពកយសុំពីសំ ក់
អនក្រគប់្រគង/្រកុមហ៊ុន រព័ត៌មន ដូចជ
្រកុមហ៊ុនផ ព្វផ យ ( មវទិយុ/ទូរទស ន៍) 
្រកុមហ៊ុនេបះពុមពផ យ ្រកុមហ៊ុនកែសត/
ទស នវដ្តីជេដើម។ បនទ ប់ពីបន ក់ពកយ
សុំរចួ ល់ នយក ្ឋ នែដលទទួលបនទុកនឹង
ពិនិតយពកយសុំេនះ េហើយនឹងេធ្វើករសំេរចថ
នឹង្រតូវផ្តល់ ឬមិន្រតូវផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណឲយ។ 
េនេពលែដល ជញ ប័ណ្ណេនះ្រតូវបនអនុម័ត
យល់្រពម ជញ ធរនឹង្របមូលៃថ្លឈនួល មុននឹង
េចញ ជញ ប័ណ្ណឲយេ្របើ្របស់។ តមកល់ទុកនូវ
ព័ត៌មនទក់ទងនឹង ជញ ប័ណ្ណេនះ។ 

រហូតមកដល់
េពលេនះ 

មនករែសតចំ
នួនជង ៣០០ 

្របេភទ 
ែដលទទួលប
ន ជញ ប័ណ្ណ 

ដំេណើ រករករងរ
ទំងអស់្រប្រពឹត្តេទ
េ យេ្របើ្របស់ប៊ិក 
និង្រក ស។ មន
ែផនករបេងកើត 

database សំ ប់ផទុក
ព័ត៌មនទក់ទងនឹង

ជញ ប័ណ្ណ និងពក
សុំែដល ចចំលង
យក (download) 
បន 

2 MCFA 

application 
សំ ប់ផ្តល់សិទធិអន
កនិពនធ 

G2C 
G2B 

នយក ្ឋ ន
សំ ប់ផ្តល់
សិទធិអនកនិព

នធ 

សំ ប់ចុះបញជ ីបទចំេរៀង ែខ ភពយន្ត ចំេរៀង 
karaoke សិលបករ និង ន ៃដអក រ ្រស្ត
េផ ងៗ (ែដលទក់ទងេទនឹងវបបធម៌ និង
សិលបះ)។ ដំេណើ រករៃនករ ក់ពកយសុំ 
គួរែតអនុវត្តេ យផទ ល់ េ យបុគគលែដល

មនអនក ក់ព
កយ ២ 
ឬ៣នក់/ៃថង 

គម នសមភ រៈេដើមបីរ
ក ទុកនូវឯក រ
ែដលមនទំរង់ជ្រក

ស។ ខ្វះខតធន
ធនមនុស  និង
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ល.រ ្រកសួង 
េស កមម ធរ
ណៈ/ Application 
ែដល្រតូវករ 

្រប
េភទ 

ែផនក/ន
យក ្ឋ ន 

េសចក្តីអធិបបយអំពីេស កមម/្របតិបត្តិករ ទំហំ/ចំនួន បញ្ហ េចទ 

បេងកើត ន ៃដ មួយ  ថវកិ 

3 MLVT 

ករេចញេ យ
េ្របើ្របស់ប័ណ្ណអ
នុញញ តិផ្តល់ករ
ងរ 
និងលិខិតអនុញញ
តករងរសំ ប់ជ
នបរេទស 

G2B មិនមន 

េនេពលែដល្រកុមហ៊ុនមួយ្រតូវករជួលបុគគលិ
កថមីៗ េគ្រតូវ ក់ពកយសុំប័ណ្ណេ្រជើសេរ ើសបុគគ
លិក។្រកសួងពក់ព័នធនឹងកត់្រ ទុកនូវ្របវត្តិរូ
បរបស់បុគគលែដលនឹង្រតូវជួលេ យ្រកុមហ៊ុន
េនះ។ ្រកុមហ៊ុនទំង យ្រតូវ ក់ពកយសុំលិ
ខិតអនុញញ តករងរសំ ប់ជនបរេទស ែដល
ខ្លួនេ្រគងនឹងជួលមកបំេរ ើករងរ។  

្របែហល ១,៥ 
ននក់ 

(ៃនចំនួននិេយ
ជិតែដលទទួល
បន្របក់េបៀវ

ត  
េយង មេសៀ
វសថិតិ្របចំឆន ំ 

២០០៦) 

្រតូវករពិនិតយេមើល
នូវមុខងរៃន 
database ផទុកទិននន័យ
ករងរជមួយនឹង 
NSSF 

4 MLVT 

េសចក្តី្របកសអំ
ពីករបេងកើត្រកុម
ហ៊ុនថមី 

G2B មិនមន 

េនេពលែដល្រកុមហ៊ុនថមីមួយ ្រតូវបនចុះបញជ ី
ជមួយ្រកសួងពណិជជកមម និង ្រកសួងេរៀប
ចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ ្រកុមហ៊ុន
្រតូវ្របកស្របប់្រកសួងករងរអំពីករចុះបញជ ី
េនះ មុននឹងេធ្វើករជួលបុគគលិក េដើមបីមកបំេរ ើ
ករងរ។ ព័ត៌មនអំពី្រកុមហ៊ុនថមីេនះនឹង្រតូវ
កត់្រ ទុក។   

្រកុមហ៊ុនខន ត
ធំៈ ៤៨៣, 

SME: 
២៨.៧៤៧ 

(តួេលខពីឆន ំ 
២០០៥ 

េយង មេសៀ
វសថិតិ្របចំឆន ំ 

ចជមុខងរ
បែនថមមួយេទៀតសំ
ប់ ផទុកទិននន័យអំពី

្រកុមហ៊ុន  
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ល.រ ្រកសួង 
េស កមម ធរ
ណៈ/ Application 
ែដល្រតូវករ 

្រប
េភទ 

ែផនក/ន
យក ្ឋ ន 

េសចក្តីអធិបបយអំពីេស កមម/្របតិបត្តិករ ទំហំ/ចំនួន បញ្ហ េចទ 

២០០៦) 

5 MOEYS 

្របព័នធ្រគប់្រគងក
មមវធិីសិក មរ
យៈ្របព័នធអុីនធឺ
ណិត (Online) 

G2G 

្រគូបេ្រង ន
េន ម

នន 

្រកសួងែដលជ ថ ប័នក ្ត លផ្តល់ឯក រ
សំ ប់បេ្រង នជភ ែខមរ ដល់្រគូបេ្រង ន
េន ម នន   

មិនដឹង 

គុណភពៃនករអប់
រ ំគឺជបញ្ហ មួយ
ែដលគួរឲយ្រពួយបរ
មភ េហើយមិនមន
ឯក រជភ ែខម
រ្រគប់្រគន់សំ ប់្រគូ
បេ្រង នេទ  

6 MOEYS 

Applications 
សំ ប់សិក ពីចំ
ងយ និង 
ជ ធរណៈ 
(Open and 
Distance 
Learning) 

G2C 

សិស /្រគូប
េ្រង នេន
ម
នន 

Applications សំ ប់សិក ពីចំងយ និង ជ
ធរណៈ ចផ្តល់ដល់សិស  និង្រគូបេ្រង ននូវ
ឯក រសំ ប់សិក កំរតិខពស់ េដើមបីចូលរមួ
បេងកើនចំនួនថន ក់បេ្រង នកនុងកមមវធិីសិក   

មិនដឹង 

្រតូវបនចត់ចូល
េទកនុងែផនកអប់រេំអ
ឡិច្រតូនិច 
(e-Education)  

7 MOEYS ្របព័នធ ម ន 
ESP 

G2G មិនមន  មិនមន មិនដឹង   

8 MIME 
ករចុះបញជ ី្របក
សនីយប័្រត 

G2B មិនមន 
សំ ប់ផ្តល់្របកសនីយប័្រត និងកត់្រ ព័ត៌
មនស្តីអំពី្របកសនីយប័្រត 

មិនដឹង -  
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ល.រ ្រកសួង 
េស កមម ធរ
ណៈ/ Application 
ែដល្រតូវករ 

្រប
េភទ 

ែផនក/ន
យក ្ឋ ន 

េសចក្តីអធិបបយអំពីេស កមម/្របតិបត្តិករ ទំហំ/ចំនួន បញ្ហ េចទ 

10 MOT 

ករ្រគប់្រគងព័ត៌
មនស្តីអំពីវសិ័យ
េទសចរណ៍ 

G2B 

ករយិល័
យព័ត៌មន 
និងសថិតិ 

សំ ប់្រគប់្រគងព័ត៌មនស្តីអំពី HRD របស់
្រកសួង ផទះសំ ក់ ស ្ឋ គរ មគគុេទទសក៍
េទសចរណ៍ ្រកុមហ៊ុនេទសចរណ៍ និងឯក

រចបប់ជេដើម។ ចមនែផនកសំ ប់ករ
ក់ពកយសុំេអឡិច្រតូនិច (e-application) 

សំ ប់បងកលកខណៈងយ្រសួលដល់្រកុមហ៊ុន
េទសចរណ៍នន កនុងបញជូ នពកយសុំ មរយៈ
្របព័នធអុីនធឺណិត។   

ស ្ឋ គរៈ 
៥០/ឆន ំ, 

ផទះសំ ក់ៈ 
៥០/ឆន ំ, 

្រកុមហ៊ុនេទស
ចរណ៍ៈ 
៦០/ឆន ំ, 

មគគុេទទសក៍ៈ 
៥៥០/ឆន ំ 

េដើមបីកត់បនថយករ

េ្របើ្របស់្រក ស 

និងេដើមបីែចករែំលក

ព័ត៌មនកនុងចំេ

ម្រកសួងទំង យ

មរយៈ LAN 

រដ្ឋម្រន្តី ចេធ្វើករអ

នុម័តេលើឯក រន

នេលើប ្ត ញ 
network 

11 MOP 
ឃ្ល ំងផទុកទិននន័យ
សថិតិ 

G2G ៃផទកនុង 

ជ application ែដល ចរកបនេ យងយ

្រសួល េហើយេ្របើេដើមបីែស្វងរកទិននន័យែដល

បនរក ទុកសំ ប់ករេ្របើ្របស់េផ ងៗ 

មិនដឹង   មិនមន 

12 MOP 

្របព័នធ្រគប់្រគងព័
ត៌មនអំពីឃុំ/ស
ងក ត់ 

G2G ៃផទកនុង 
 សំ ប់រក ទុកព័ត៌មនេនកនុងមូល ្ឋ នឃុំ/

សងក ត់ 
មិនដឹង   មិនមន 

13 MOE 
្របព័នធពត៌មនវ ិ
ទយសំ ប់ករ្រគ

G2C 
ករយិល័
យ្រគប់្រគង

សំ ប់្រគប់្រគង និងផ ព្វផ យ មិនដឹង មនករលំបកកនុង
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ល.រ ្រកសួង 
េស កមម ធរ
ណៈ/ Application 
ែដល្រតូវករ 

្រប
េភទ 

ែផនក/ន
យក ្ឋ ន 

េសចក្តីអធិបបយអំពីេស កមម/្របតិបត្តិករ ទំហំ/ចំនួន បញ្ហ េចទ 

ប់្រគងបរ ិ ថ ន 

ករ ម ន និង 

ករ យតំៃល 

ទិននន័យទ
ក់ទងនឹងបរ ិ

ថ ន 

សូចនករ្រគប់្របេភទរបស់្របេទសទក់ទងនឹ

ងបរ ិ ថ ន 

ករទទួលបននូវ

េសចក្តីយល់្រពមមួ

យកនុងករ ក់សូច

នករទំងេនះឲយឋិត
េ្រកមករ ម ន 

14 MFAIC 
ករ្រគប់្រគងឯក

រ និង ទិ ្ឋ ករ 
G2G 

ថ នកុងស៊ុ
លេន ម
្របេទសន

ន 

សំ ប់ែចករែំលកព័ត៌មនស្តីអំពីទិ ្ឋ កររ ង

ថ ប័នេនកនុងទី្រកុងភនំេពញនិង ថ នកុងស៊ុល
នន មរយៈទូរ រ។ ជ application ែដល
មនសុវតថិភព និងេ្របើ្របស់េគហទំព័រជមូល
្ឋ ន េ្របើសំ ប់រក ទុកទិននន័យទក់ទងនឹង 

ទិ ្ឋ ករ។ ជករ្របេសើរមួយ ្របសិនជ ច
បេងកើតេចញពី្របព័នធទិ ្ឋ ករេអឡិច្រតូនិច 
(e-visa)។ 

១០០/ែខ 

ព័ត៌មនស្តីអំពីទិ ្ឋ

ករមិន្រតូវបនែចក
រែំលកទន់េពលេវ

 

 15 MOND 
ករ្រគប់្រគងឯក

រផ្លូវករ 
G2G ៃផទកនុង 

សំ ប់កត់្រ  និងេមើលឯក រផ្លូវករនន 
ែដលេចញេ យ្រកសួង 

មិនដឹង ្រតូវេ្របើភ ែខមរ  

16 MOJ 

ករផ ព្វផ យព័
ត៌មនទក់ទងនឹ
ងចបប់ 

G2C ធរណៈ 
ផ ព្វផ យចបប់ និងវធិនេលើ្របព័នធអុីនធឺ
ណិត 
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ជំពូកទី៤  ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government  

៤.១ រចនសមព័នធ e-Government របស់្របេទសកមពុជ 

ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី២៣ខងេ្រកម រចនសមព័នធ e-Government របស់្រប
េទសកមពុជបនផ្តល់នូវគំេ ងជមូល ្ឋ នមួយ សំ ប់ករបេងកើតែផនករព្រងីកេស
កមម e-Government េនះ។ ករយល់ដឹងចបស់ ស់អំពីទិដ្ឋភពទូេទៃនរចនសមព័នធ
េនះ មន រៈ្របេយជន៍ជេ្រចើនដល់ករេរៀបចំែផនករេនះ។ បង្ហ ញនូវែផនកចំ
បច់ សំ ប់ផ្តល់នូវេស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (online) 
េលើកែលងេស កមមមួយចំនួនែដលមិនទន់មនេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េនែផនក
ខងេឆ្វងៃនរចនសមព័នធេនះ បនកំណត់នូវប ្ត ញផ្តល់េស កមមេផ ងៗ ដូចជេគ
ហទំព័រ និងទូរស័ពទជេដើម និងកំណត់នូវែផនកមតិកេគហទំព័រ ដូចជបញជ ីេស កមម 
ែផនក application ប ្ត ញ network និងបរ ិ ថ នជំរញុ (enabling environment)។ េនកនុង
ែផនក application េស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-service) ែដលមន្រ ប់ មនពណ៌េ ន ត 

database ែដលមន្រ ប់ មនពណ៌្របេផះ និង database ែដល្រតូវករបែនថមសំ ប់
េស កមម e-Government មនពណ៌ស។ បរ ិ ថ នជំរញុ (enabling environment) រមួមន
កមមវធីីចំនួន៥ ែដល្រតូវបនផ្តល់ជអនុ សន៍ េ យេយងេទ មករវភិគ ថ ន
ករណ៍ជក់ែស្តងេនកនុងជំពូកទី២។   
 
រចនសមព័នធេនះបនជំរញុឲយ portal េស កមម e-Government រមួមួយ ក្ល យេទជ្រចក
ចូលសំ ប់សហគមន៍ជំនួញ និង្របជពលរដ្ឋេផ ងៗ។ លកខណៈពិេសសមួយចំនួន
របស់រចនសមព័នធេនះរមួមន៖ ករផ្តល់ប ្ត ញននសំ ប់េ្របើ្របស់េ យអតិថិជន
េ្រចើនគន  ករេ្របើ្របស់នូវ Interface របស់ Application រមួ ករផ្តល់នូវេស កមម និងព័ត៌
មនេលើ portal រមួ ែដលេផ្ត តេទេលើត្រមូវកររបស់ពលរដ្ឋ និង្រសបេទ មេគលបំ
ណងរបស់េស កមម និងអនុវត្តនូវកិចចសហ្របតិបត្តិករមួយែដលផ្តល់នូវេហ ្ឋ រចន
សមព័នធែដលរមួបញចូ លគន មួយ ដល់្របព័នធ និងទីភន ក់ងរែដលមន្រ ប់នន។ រចន
សមព័នធេនះអនុវត្តនូវេគលករណ៍ផ្តល់ករគំ្រទជនិរន្តរដ៍ល់្របជពលរដ្ឋ និងផ្តល់នូវ
្រចកចូលែតមួយសំ ប់ពណិជជកមម ែដល្រសបេទករអនុវត្តន៍ជសកលល្អបំផុត
របស់រ ្ឋ ភិបល្របេទសជេ្រចើន ដូចជ្របេទសសិង្ហបូរ ី ្របេទសម៉េឡសីុ និង្រប
េទសអូ្រ ្ត លីជេដើម។ ករពិពណ៌នអំពីែផនកនីមួយៗ នឹង្រប្រពឹត្តេទកនុងទំព័របន្ត
បនទ ប់ ម ំ ក់កលៃនករអនុវត្តន៍នីមួយៗ។ 
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កនុងខណៈែដលរចនសមព័នធេនះ េដើរតួនទីជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវែដល ចកំណត់ទិស
េ បន្រតឹម្រតូវបំផុតសំ ប់កមមវធីិ e-government ទូេទេនកនុង្របេទសកមពុជេនះ 
ក៏ជមគគុេទទសក៍ែដលមនភពបត់ែបន មកលៈេទសៈផងែដរ។ ជរចនសមព័នធ

ែដលបនេរៀបចំេឡើងេ យ្រតឹម្រតូវ ែដលបនរមួបញចូ លគន នូវេស កមមេផ ងៗ បុ៉ែន្ត
េនមនក ្ត េផ ងៗេទៀត ែដលឋិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ ៃន្របតិបត្តិកររបស់ portal 

បចចុបបនន ែដលនឹង ចបំេពញនូវេសចក្តី្រតូវករ/េគលបំណងរបស់ទីភន ក់ងរជក់
ក់ មួយ។ ជក់ែស្តង េស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-service) ែដលមនបចចុបបនន ដូច

ជ ទិ ្ឋ ករេអឡិច្រតូនិច (e-visa) ្រតូវបនគិតថនឹង្រតូវបនេ្របើេដើមបី្រគន់ែតចូល
េទកន់ (linked to) portal បុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តផទ ំងេគហទំព័រែដលកំពុងដំេណើ រករេនះ ច
េ្របើ្របស់បនជបន្តេទៀតបនទ ប់ពី link េនះ។ ដូេចនះ ជេ្រមើស/មុខងរ (option) ទំង
េនះ្រតូវករនូវករពិនិតយពិច័យម្តងមួយៗ កនុងេពល្របតិបត្តិករករងរជក់ែស្តង
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របូភពទី 23៖ រចនសមព័នធ e-Government របស់្របេទសកមពុជ 
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៤.២ ដំ ក់កលចំនួន៧សំ ប់ែផនករព្រងីកេស កមម  e-Government  

ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government ្រតូវបនែចកេចញជ៧ដំ ក់កល ដូចមន
បង្ហ ញេនកនុងរបូភពខងេ្រកម៖   

របូភពទី 24៖ ដំ ក់កលចំនួន៧សំ ប់ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 

 
 
ដំ ក់កលទី១៖ បរយិកសជំរញុ 

ដូចបនេរៀប ប់េនកនុងជំពូកទី២អំពីភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government 
ករបេងកើតនូវបរយិកសជំរញុសំ ប់េស កមម e-government មនអតថ្របេយជន៍
េលើសសកមមភពននដ៏ៃទេទៀត។ ដូេចនះ ែផនករេនះ ចចប់េផ្តើមអនុវត្តភ្ល មៗ 

មរយៈករផ្តួចេផ្តើមនូវសកមមភពមួយចំនួន ែដលទំនងជនឹង្រតូវករថវកិតិចតួច។ 
មូលេហតុែដលនំឲយេ្រជើសេរ ើសកមមវធីិចំនួន៥ខងេ្រកមេនះ បនេកើតេចញពីរបកគំ
េហើញេនេពលេធ្វើករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តងេនកនុងជំពូកទី២។ ករពិពណ៌នអំ
ពីសកមមភពេនកនុងកមមវធីិនីមួយៗ នឹងបង្ហ ញដូចខងេ្រកម។ រយៈេពលែដលបនកំ
ណត់សំ ប់ករអនុវត្តន៍កនុងដំ ក់កលេនះ មនករែ្រប្របួល មកមមវធីិនីមួយៗ 
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េ យ រកមមវធីិមួយចំនួនបនបន្តសកមមភព ំងពីេដើមរហូតដល់េពលបញច ប់ករ
អនុវត្តន៍ែផនករ ដូចមនបង្ហ ញខងេ្រកម៖         

២.  កមមវធីិបេងកើតធនធនមនុស ែផនក ICT  

បរយិកសជំរញុមនតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងករជំរញុឲយទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល
ទំងអស់េ្របើ្របស់ ICT េហើយកនុងដំ ក់កលចុងេ្រកយេធ្វើករផ្តល់នូវេស
កមមេអឡិច្រតូនិច (e-Service) េផ ងៗ។ ករបេងកើតនូវរចនសមព័នធ្រគប់្រគង ICT 
ជអន្តរ្រកសួង គឺជក ្ត ចំបងេដើមបីព្រងឹងអភិបលកិចច ICT េនកនុងវស័ិយ ធរ
ណៈ ែដលទំនងជមនទំនក់ទំនងេទនឹងបញ្ហ នន ដូចបនេរៀប ប់េនកនុង
ជំពូកទី២។ ករបេងកើតនយក ្ឋ ន ICT េន្រគប់្រកសួងទំងអស់ ជមួយនឹងធន
ធនសមរមយ និងគណៈ្រគប់្រគងមជឈឹមសំ ប់ករងរ ICT (គណៈកមម ធិករ
ស្រមបស្រមួលករងរ ICT) តំ ងេ យនយក ្ឋ នរបស់្រកសួងទំងអស់ 
ែដលមន ណត្តិសមរមយ គឺជ្របករមួយ្របេសើរបំផុត សំ ប់្របមូលនូវទស នៈ
េយបល់របស់ទីភន ក់ងរែដលជអនកេ្របើ្របស់ទំងអស់ យល់្រពមទទួលយកនូវ
បទ ្ឋ ន និងចបប់មួយចំនួន និងសំ ប់េ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេកើតមនេឡើងរមួ
គន ។  

 
(១) បេងកើតនយក ្ឋ ន ICT េន្រគប់្រកសួងទំងអស់ មរយៈ្រពះ ជ្រកឹតយ 
ករែដលមននយក ្ឋ នសនូលមួយសំ ប់្រគប់្រគងេស កមម និង្រទពយសមប
ត្តិ ICT េផ ងៗ្របចំ្រកសួង គឺជបញ្ហ សំខន់មួយសំ ប់ករងរព្រងីកេស
កមម e-Government។ េដើមបីកំណត់នូវលកខខណ្ឌ គន្លឹះនន នយក ្ឋ ន ICT 

ទំងអស់៖   

 ្រតូវដឹកនំេ យនយកែផនកពត៌មនវទិយ (CIO) 

 ្រតូវ ក់េសនើេទ្រកសួងនូវែផនករ ICT េហើយ្រតូវអនុវត្តែផនករេនះ
បនទ ប់ពីទទួលបនករយល់្រពមពី្រកសួង 

 េ យមនសិទធិ្រគប់្រគង ល់េស កមម និង្រទពយសមបត្តិ ICT ទំងអស់
របស់្រកសួង ្រតូវផ្តល់នូវេស កមម ICT ែដលមនលកខណៈងយ្រសួលសំ
ប់អនកេ្របើ្របស់ ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍េ្រចើនែតចំ យថវកិ

តិចបំផុត ដល់នយក ្ឋ នេ្រកមចំណុះ្រកសួងទំងអស់។  

 ្រតូវស្រមបស្រមួលជមួយនឹងទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលដ៏ៃទេទៀត កនុងករអភិ
វឌ ន៍ ICT ជករពិេសសករផ្តួចេផ្តើមទក់ទងនឹងករងរ e-government 
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 ្រតូវចូលរមួកនុងករងរបេងកើត application ទំង យេនកនុង្រកសួង និង
រក នូវបញជ ី application ែដលមន្រ ប់ កំពុង្រតូវបនបេងកើតនិងេរៀបចំ
ែផនករ 

 ្រតូវចូលរមួកនុងលទធកមម ICT ទំងអស់េនកនុង្រកសួង និងរក នូវបញជ ី្រទពយ
សមបត្តិ ICT ទំងអស់ រមួមនចំនួនកំុពយូទ័រ និងឧបករណ៍បនទ ប់បន ំរបស់
កំុពយូទ័រទំងអស់  

 ្រតូវមនថវកិែបងែចកសំ ប់េស កមម និងសមភ រៈ ICT របស់នយក ្ឋ ន
ទំងអស់ែដលេនេ្រកមចំណុះ្រកសួង 

 ្រតូវមនសិទធិអំ ច និងករទទួលខុស្រតូវេលើករចំ យ និងថវកិសំ
ប់ ICT  

 ្រតូវតំ ងឲយ និង យករណ៍េទកន់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល 
ICT  

 ្រតូវអនុវត្តនូវេសចក្តីសេ្រមច ែដលេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមម ធិករស្រមប
ស្រមួល ICT 

 
(២) បេងកើតគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលករងរ ICT (គណៈកមម ធិករ 
G-CIO)  
មូល ្ឋ នចបប់សំ ប់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល ICT មន រៈសំខន់
ដល់កររក នូវ ថ នភពែដល្រកសួងននបន្តបញជូ នតំ ងមកចូលរមួេន
កនុងគណៈកមម ធិករេនះ។ ករបេងកើតគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល ICT 
មនេគលបំណងសំខន់បីយ៉ង គឺេដើមបី៖   

 េចៀស ងករវនិិេយគសទួន 

 ទញយក្របេយជន៍ពី្រទពយសមបត្តិរមួ និងេស កមមែដលបនែចករែំលក 
កនុងកំរតិមួយជអតិបបរម 

 អនុវត្តរមួគន កនុងកិចចករអភិវឌ ន៍ ICT េដើមបីផល្របេយជន៍រមួ ឧទហរណ៍ 
េធ្វើករចរចរេដើមបីេ យេស កមមអីុនធឺណិតមនអ្រ តៃម្លសមរមយ្រសប
េទ មករកំណត់របស់រដ្ឋ  

តួនទីរបស់គណៈកមម ធិករេនះ រមួមន៖  

- េធ្វើករផ ព្វផ យ (និង ក់សំេណើ រសំុករអនុម័ត) ល់គំេ ង ICT 
សំ ប់រ ្ឋ ភិបល 

- គំ្រទ ល់បទ ្ឋ ន និងេសក្តីែណនំននសំ ប់្របព័នធព័ត៌មន 
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វទិយ និងសុវតថិភពជេដើម និងេចញចបប់េផ ងៗែដល ចេ្របើ 
្របស់បនទូេទ 

- ម ន និង យតៃម្លអំពីបទ ្ឋ ន និងេសក្តីែណនំនន និងេធ្វើ
ករែកត្រមូវពួកេគ មត្រមូវករជក់ែស្តង និង មកលៈេទសៈ
ចំបច់ 

 
(៣) គំ្រទជផ្លូវករចំេពះេគលេ រមួេនកនុងករងរ e-Government  

មរយៈបទពិេ ធន៍ជមួយ្របេទសជេ្រចើន ករផ្តួចេផ្តើមករងរ e-Govern- 

ment ្រតូវករនូវករដឹកនំដ៏ពូែករបស់សមតថកិចចថន ក់ខពស់បំផុតរបស់្របេទស
មួយ។ េនកនុង្របេទសកមពុជេដើមបីអនុវត្តនូវែផនករព្រងីកេស កមម e-Gover- 

nment ចំបច់្រតូវមនករគំ្រទ េលើេគលេ រមួទំង យទក់ទងនឹងករ
ព្រងីកករងរ e-Government។ ឧទហរណ៍ េធ្វើករ ក់េចញនូវេគលករណ៍
េផ ងៗ ដូចជ “ ល់ឯក រផ្លូវកររបស់រដ្ឋទំងអស់ នឹង ចចំលងយក 
( មរយៈ្របព័នធអីុនធឺណិត) សំ ប់េ្របើ្របស់េនមុនឆន ំ២០..”។ 
 
(៤) ក់េចញនូវទិសេ សំ ប់ករចូលរមួពីសំ ក់វស័ិយឯកជនេនកនុងគំ
េ ង ICT  

េដើមបីរក នូវនិរន្តរភពៃន្របតិបត្តិករ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ និងគំេ ង ICT ន
ន េគ្រតូវសិក អំពីេគលនេយបយទក់ទងនឹងករចូលរមួពីសំ ក់វ ិ
ស័យឯកជន។ ជ្របករ្របេសើរបំផុតមួយ ែដលវស័ិយឯកជន ចទទួល
អនុវត្តគំេ ង ICT េនកនុងវស័ិយ ធរណៈ មរយៈករ្របកួត្របែជង្របកប
េ យតម្ល ភព។ 
 
(៥) ពិចរ កនុងករចត់ ំងយ៉ងេ ចបុគគលិក ICT មន ក់េនកនុង្រកុមេបស
កកមម ទិភព (Priority Mission Group)  

េដើមបីរក ឲយបនម្រន្តីជំនញែផនក ICT សំ ប់បំេរ ើករេនកនុងវស័ិយ ធរ
ណៈ ជ្របករ្របេសើរបំផុតមួយ ែដលរ ្ឋ ភិបលេធ្វើករពិចរ បញចូ ល
បុគគលិកសកមម ICT ចំនួនមួយនក់មកពី្រកសួងនីមួយៗ េទកនុង្រកុមេបសកមម

ទិភព (Priority Mission Group)។ បញ្ហ េនះ្រតូវបនេសនើេឡើងេ យម្រន្តី
មន ក់ែដលបនចូលរមួេនកនុងសិកខ  កនុងកំឡុងេពលពិភក អំពីផលវ ិ
បកៃនកររក ឲយបនម្រន្តីជំនញែផនក ICT សំ ប់បំេរ ើករងរកនុង្រកសួង។ 



89 

២.  កមមវធីិបេងកើតធនធនមនុស ែផនក ICT (កំឡុងេពលអនុវត្តគំេ ង)  

េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ  ែដលបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកវភិគ ថ នករណ៍ជក់
ែស្តង េ្រកពីករអភិវឌ ន៍ជំនញបេចចកេទសជក់ ក់នន ែដលជត្រមូវករ
ដ៏សំខន់មួយសំ ប់ករព្រងីកេស កមម e-Government កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លទូ
េទខងេ្រកមក៏មនភពចំបច់ែដរសំ ប់ករងរេនះ។ ករ យតំៃលអំពីត្រមូវ
ករសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត លបែនថម ចនឹងផ្តល់អតថ្របេយជន៍កនុងករទទួល
បននូវជំនញថមីៗ សំ ប់ករព្រងីកេស កមម e-Government។ 

 
(១) បណ្តុ ះប ្ត លនយកែផនកពត៌មនវទិយ (CIO) 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីករេរៀបចំែផនករ ICT (្រប្រពឹត្តេទេនកនុងឆន ំ២០០៨) 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបសរេសរសំេណើ រសំុគំេ ង ICT  

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបបំេពញពកយេសនើសំុ (RFP) 
 

(២) បណ្តុ ះប ្ត លអគគនយក និង នយក 

 បណ្តុ ះប ្ត លអនក្រគប់្រគងថន ក់ក ្ត លេនទូទំង្រកសួង អំពីករងរ 
ICT និង e-Government េ យេផ្ត តសំខន់េទេលើករេ្របើ្របស់ រេអ
ឡិច្រតូនិច (E-mail) រេបៀបែចករែំលកឯក រេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ (file-

sharing) និងរេបៀប ែចករែំលកករេ្របើ្របស់ម៉សីុនេបះពុមពេលើ្របព័នធកំុ
ពយូទ័រ (printer sharing)។ 

 
(៣) បណ្តុ ះប ្ត ល CIO ទំង យែដលមនគំេ ង ICT 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបចត់ែចងគំេ ង 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់ NII និងចបប់ទក់ទងនឹងសុវតថិភព 
 

(៤) បណ្តុ ះប ្ត លអនក្រគប់្រគងេគហទំព័រ (webmasters) 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបបេងកើតេគហទំព័រ មវន្ត (dynamic web) 
េ យេ្របើ្របស់ open source platform រមួជមួយករេ្របើ្របស់ CMS 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់ NII និងេស កមមបេង្ហ ះេគហទំព័រ 
(web hosting) 

 
(៥) បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកបេចចកេទស NiDA 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបបេងកើត និងែកត្រមូវ (customization) open source 
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platform សំ ប់ករងរ e-Government  
 

(៦) បណ្តុ ះប ្ត លអនកេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រទំង យេនកនុងរ ្ឋ ភិបលអំពីរេបៀប
េ្របើយូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) 

 បណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបេ្របើយូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) និង key

boards (ឧបករណ៍ យបញចូ លអក ររបស់កំុពយូទ័រ) (បន ក់ឲយេ្របើ្របស់
រចួេហើយ េ យែផនក HRD របស់ NiDA) 

 
៣.  កមមវធីិ្របតិបត្តិករ NII (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០០៩) 

ជ្របករ្របេសើរបំផុតមួយ ែដល NiDA ចជំរញុករេ្របើ្របស់ NII និងបេង្ហ ះ 
(host) ល់េគហទំព័ររបស់រ ្ឋ ភិបលទំងអស់្របកបេ យបទ ្ឋ នសុវតថិភព 
និងគួរឲយេជឿជក់បន េដើមបីេចៀស ង hacking (ករចូលកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រេ យ
ពំុមនចបប់អនុញញ ត) ជញឹកញប់ កនុងេគហទំព័ររបស់រ ្ឋ ភិបល និងេដើមបីរក
នូវនិរន្តរភពៃនករងរទំងេនះ។ 

 
(១) យុទធនករផ ព្វផ យអំពី NII  

មនម្រន្តី ជករកនុងចំនួនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនយល់ដឹងអំពី NII ។ 
ដូេចនះ ជបញ្ហ សំខន់មួយកនុងករេលើកកំពស់ករយល់ដឹង និងករេ្របើ
្របស់េហ ្ឋ រចនសមព័នធរមួេនះ។ NiDA គួរែតបេងកើតនូវយុទធ ្រស្តសំ ប់
ផ ព្វផ យអំពី NII មរយៈករែចកកូនេសៀវេភេឃសន (brochure) ករ
បញច ំងែខ វឌីីអូ (video) ខ្លីៗ និងបេងកើតកមមវធីិសំ ប់េធ្វើបទបង្ហ ញ (presenta-  

tion kit) ក់េលើេគហទំព័រ េហើយេ្របើ្របស់សមភ រៈេឃសនទំងេនះេ យ
ទូលំទូ យ កនុងឳកសេផ ងៗ ែដលមនករជួបជំុពីសំ ក់ម្រន្តី ជករជ
េ្រចើន។ ជងេនះេទេទៀត NiDA ក៏ ចេរៀបចំនូវសិកខ ស្តីអំពីបញ្ហ េនះ 
េ យេធ្វើករអេញជ ើញម្រន្តី ជករ និងៃដគូរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិនន មកចូល
រមួ។ សូមបញជ ក់ថ េស កមមែដលបនផ្តល់ជូនននទក់ទងនឹង រេអឡិច
្រតូនិច (E-mail) និងករបេង្ហ ះេគហទំព័រ (web hosting) គួរ្រតូវបនយកចិត្ត
ទុក ក់ជពិេសស។    

 
(២) សកមមភពននទក់ទងនឹងករករពរសុវតថិភពប ្ត ញ Network  

បញ្ហ េនះ្រតូវបនេរៀប ប់ខ្លះៗេហើយ េនកនុងែផនកកមមវធីិ HRD បុ៉ែន្ត ្រតូវករ
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នូវសកមមភពជបន្តបនទ ប់េទៀត សំ ប់ករករពរសុវតថិភពប ្ត ញ netwo- 

rk ជពិេសសករេធ្វើ្របតិបត្តិករេស កមម NII ។ ជករចំបច់ កនុងករែណ
នំដល់ករយិល័យរ ្ឋ ភិបលនន ជពិេសសទីកែន្លងែដលបនភជ ប់ NII 
អំពីវធិនករជបទ ្ឋ នសំ ប់ករករពរសុវតថិភព។ បញ្ហ សុវតថិភពេនះ 
្រតូវករនូវករពិនិតយពិច័យេ យល្អិតល្អន់ និង ច់េ យែឡកពីគន  េដើមបីកំ
ណត់នូវវធិនករជក់ែស្តងចំបច់េផ ងៗ។ 
 

៤. កមមវធីិទក់ទងនឹងករងរេរៀបចំឯក រ និង បមនីយកមម (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ
២០១៣) 

(១) េសៀវេភែណនំអំពីទ្រមង់ករៃផទកនុងទក់ទងនឹងេស កមម ធរណៈ  

មុននឹងេធ្វើស្វ័យ្របវត្តិកមមេស កមម ធរណៈ មនករចំបច់កនុងករចង
្រកងឯក រស្តីអំពីែបបបទៃនេស កមមទំងេនះជមុនសិន។ េដើមបីបំេពញនូវ
កិចចករេនះ េយើង្រតូវេធ្វើបមនីយកមមែបបបទនន ែដលជក ្ត សំខន់សំ
ប់ករងរែដល្របតិបត្តិករេ យ្របព័នធកំុពយូទ័រ។ ក៏ជករចំបច់មួយែដរ 

ែដល្រតូវបេងកើត នូវេសៀវេភែណនំស្តីអំពីេស កមម ធរណៈទំងអស់ ឬ
យ៉ងេ ច ស់ស្តីអំពីេស កមម ធរណៈមួយចំនួន ែដល្រតូវបនចត់
ទុកថ មនភពចំបច់សំ ប់េស កមម e-Government ដូចបនេរៀប ប់េន
កនុងជំពូកទី៣។ ជេរឿងែដល្របេសើរមួយ ្របសិនេបើបញ្ហ េនះ្រតូវបនទទួល
ករអនុម័តជផ្លូវករពី្រកសួងពក់ព័នធ។        

 
(២) េសចក្តីែណនំអំពីលទធភពេធ្វើសហ្របតិបត្តិកររមួ (Inter-operability 

guideline) សំ ប់្របព័នធព័ត៌មនវទិយរ ្ឋ បលនន (េ្រគងសេ្រមចេនឆន ំ 
២០១១)  

បញ្ហ លទធភពេធ្វើ្របតិបត្តិកររមួ ្រតូវបនរពឹំងថនឹងេកើតមនេឡើងេនកនុង
លកខខណ្ឌ បចចុបបននមួយ ែដលករបេងកើត application ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យពំុ
មនកិចចស្រមបស្រមួលគន ។ ្រតូវរមួបញចូ លនូវែផនកបេចចកេទស ជពិេសស
្រតូវជួយស្រមួលដល់ករផ្ល ស់ប្តូរទិននន័យឲយមនភពរលូន ែដលជត្រមូវករ
ចំបច់សំ ប់េធ្វើឲយេស កមម e-Government ចដំេណើ រករបនេ យភព
ល្អ្របេសើរ។ ឧទហរណ៍ យូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) នឹងក្ល យកមមវធីិជបទ
្ឋ នមួយសំ ប់បញចូ លអក រពុមពែខមរ ែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់េនកនុង applicati- 

on ននរបស់រ ្ឋ ភិបល។ មយ៉ងវញិេទៀត ករេ្របើ្របស់ open source 
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platform េនកនុង application ននរបស់រ ្ឋ ភិបល គួរ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត
ឲយបនខ្ល ំង។ ឧទហរណ៍ ករងរេរៀបចំបេងកើត (design) application នន
ែដលេ្របើេលើេគហទំព័រ គួរែត្រសបគន ជមួយនឹងកមមវធីិ Mekhala។ េ យ រ
នឹងក្ល យេទជធនធនែដលសំខន់មួយ េសចក្តីែណនំអំពីលទធភពេធ្វើ

សហ្របតិបត្តិកររមួេនះ នឹង្រតូវបេងកើតឲយេ្របើ្របស់មុនករអនុវត្តន៍ដំ ក់
កលទី៤ េនេពលែដល interface រមួរបស់ application ែដល្របតិបត្តិករេលើ
្របព័នធអីុនធឺណិត (on-line) ្រតូវបនេរៀបចំបេងកើត (design) េឡើង។      
 
(៣) ករផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើ្របស់យូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) 

េដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថព័ត៌មនែដលបេងកើតេ យយូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) 
នឹង្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ និងេដើមបីេចៀស ងនូវករបេងកើត្រទពយព័ត៌មនេ
យេ្របើ្របស់ Limon េគ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស កនុងករផ្ល ស់ប្តូរេទជ
បរ ិ ថ នែដលេ្របើ្របស់ែតយូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) បុ៉េ ្ណ ះ។ េ យ
េ្របើ្របស់រចនសមព័នធ្រគប់្រគង ដូចបនផ្តល់ជអនុ សន៍េនកនុងកមមវធីិ
្រគប់្រគង e-Government ្រតូវករជបនទ ន់នូវករជំរញុករេ្របើ្របស់យូនីកូដ
ែខមរ (Khmer Unicode) េនកនុងករបេងកើតទិននន័យ និងឯក រេអឡិច្រតូនិចន
នេនកនុងរ ្ឋ ភិបល។ សកមមភពជក់ ក់មួយចំនួន ដូចជករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល និងករដំេឡើង application រមួជមួយនឹងករបំែលងឯក រចស់ៗ
ឲយេទជយូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) ជេដើម គួរ្រតូវបនេរៀបែផនករេន
កនុងថន ក់ដឹកនំក ្ត ល។ ករស្រមួលភព ំញំកនុងករ យបញចូ លអក រ 
(typing) ចជជេ្រមើសមួយសំ ប់កត់បនថយឲយបនឆប់រហ័សនូវឧបសគគ
កនុងករផ្ល ស់ប្តូរទម្ល ប់េ្របើ្របស់ពុមពអក រ។ ឧទហរណ៍ ករបែនថមនូវជេ្រមើស
សំ ប់ករ យបញចូ លអក រ (typing) ែដលមនរេបៀបដូច Limon េទកនុងកមម
វធីិយូនីកូដែខមរ (Khmer Unicode) ចជវធីិមន្របសិទធភពមួយ ្របសិនេបើ
ករ យបញចូ លអក រ (typing) គឺជឧបសគគចំបងរបស់អនកេ្របើ្របស់។ ដំ
េ ះ្រ យដ៍ៃទេទៀត គឺបេងកើតនូវវធីិសំ ប់ យបញចូ លអក រែខមរថមីមួយ េ
យេ្របើ្របស់ករបញចូ លអតថបទ មសូរសពទៃនលំ ប់អកខរៈ្រកម (phonetic 

alphabetical text entry) ែដល្រសេដៀងេទនឹងវធីិសំ ប់ យបញចូ លអក ររបស់
ភ សីុបូព៌ ដូចជភ ជបុ៉ន និងភ កូេរជ៉េដើម។           
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(៤) េសចក្តីែណនំអំពីលទធកមមេស កមម និង េ្រគ ងបរកិខ រ ICT 

ជអតថ្របេយជន៍មួយកនុងករបេងកើតនូវេសចក្តីែណនំមួយ ែដលេធ្វើករកំ
ណត់នូវ specifications (ត្រមូវករជក់ ក់ែផនកបេចចកេទស) ជបទ ្ឋ នៃនកំុ
ពយូទ័រ និងឧបករណ៍បនទ ប់បន ំេផ ងៗ សំ ប់េគលេ លទធកមមនន។ speci- 

fications េនះ្រតូវែត្រសបេទ មេសចក្តីែណនំអំពីលទធេធ្វើ្របតិបត្តិកររមួ 
េហើយក៏្រតូវពិចរ អំពីបរ ិ ថ នៃនករេ្របើ្របស់យូនីកូដែខមរ (Khmer 

Unicode) ផងែដរ។  េសចក្តីែណនំសំ ប់េស កមម ICT ចេផ្ត តេទេលើ
លកខណវនិិចឆ័យមន្របេយជន៍នន ែដលនឹង្រតូវេធ្វើករសិក  មុននឹងទទួល
យកនូវេស កមម ISP និងករអនុវត្តន៍ែដល្របេសើរ កនុងករែចករែំលក bandwi- 

dths (ទំហំៃនព័ត៌មនែដលឆ្លងកត់ប ្ត ញរបស់្របព័នធកំុពយូទ័រកនងេពលែត 
មួយ) េនកនុង្រកសួងនីមួយៗ។   
 
(៥) េសចក្តីែណនំអំពីករបេងកើតេគហទំព័ររ ្ឋ ភិបល៖ េ យេ្របើ្របស់ CMS 

ធរណៈ (open) 
ករែដលមនេសចក្តីែណនំអំពីករបេងកើតេគហទំព័រ ចជួយឲយទីភន ក់ងរ
រ ្ឋ ភិបលកមពុជេ ះ្រ យបញ្ហ ននទក់ទងនឹងសុវតថិភព ភពែដលេ្របើ
្របស់បន និងនិរន្តរភពៃនេគហទំព័ររបស់ពួកេគ។ ជករ្របេសើរមួយ កនុង
ករេ្របើ្របស់ open source CMS ជ platform សំ ប់បេងកើតេគហទំព័រែដល
មនបទ ្ឋ នសំ ប់រ ្ឋ ភិបលទំងមូល េដើមបីកត់បនថយនូវករចំ យ ករ
ពរកំុឲយមនករចូលកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រេ យពំុមនករអនុញញ ត បេងកើននូវ
ភពែដលេ្របើ្របស់បន និងេដើមបីជំរញុឲយអនកនិពនធជេ្រចើនបញចូ លនូវអតថ
បទេផ ងៗរបស់ពួកេគេទកនុងេគហទំព័រ ែដលេធ្វើឲយេគហទំព័រទំងេនះមន
ទិននន័យបញចូ លបែនថម (updated) ជនិចចកល។    

 
ដំ ក់កលទី២៖ Application សំខន់ៗសំ ប់អន្តរ្រកសួង (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០
១២) 

ករបេងកើត applications សំខន់ៗសំ ប់អន្តរ្រកសួង ដូចជករបេងកើត្របព័នធពត៌មន
វទិយសំ ប់្រគប់្រគងបុគគលិក (HRMIS) សំ ប់ CAR និងករបេងកើត្របព័នធពត៌មនវទិយ
សំ ប់្រគប់្រគងហិរញញវតថុ (FMIS) សំ ប់ MEF ្រតូវបនេសនើេឡើងកនុងដំ ក់កលទី២
េនះ។ ជករពិត ដំ ក់កលទី២េនះនឹង្រប្រពឹត្តេទ េ យ្រសបជមួយនឹងដំ ក់
កលទី១ េ យ រ FMIS  កំពុង្រតូវបនបេងកើត េហើយមនគំេ ងបញច ប់េនមុនឆន ំ
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២០១២។  ករឧបតថមែផនកហិរញញវតថុសំ ប់ករព្រងីក HRMIS របស់ CAR ឲយក្ល យេទ
ជ applications សំ ប់អន្តរ្រកសួង មន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ំងសំ ប់ករអនុវត្តដំ
ក់កលេនះ។    
 
ដំ ក់កលទី៣៖ ករែកលំអ portal រ ្ឋ ភិបល (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០១០) 

ករែកលំអ portal រ ្ឋ ភិបលែដលមនបចចុបបនន រមួជមួយនឹងករបែនថមនូវ search 

engine ្រតូវបនេសនើសំ ប់ដំ ក់កលទីបីេនះ។ តំ ក់កលេនះចប់េផ្តើមកនុងកំ
ឡុងេពលអនុវត្តដំ ក់កលទី២ េហើយ នឹងបញច ប់មុនដំ ក់កលទី២េនះ េ យ

រជែផនកែដលតូចមួយបុ៉េ ្ណ ះ។ រមួមនករបេងកើត្របព័នធសំ តេគហទំព័រ (web 

clearing system) ែដលរមួបញចូ លនូវ search engine របស់េគហទំព័រននរបស់រ ្ឋ
ភិបល និង index database ែដលមនលកខណៈជ URL directory រ ្ឋ ភិបល។ ជួយ
ស្រមួលដល់អនកេ្របើ្របស់ កនុងករែស្វងរកនូវេគហទំព័ររបស់ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល
ទំងអស់ ែដលមន domain ជ “gov.kh” និងបងកករងយ្រសលួកនុងករែស្វងរក
េ យេ្របើ្របស់ពកយគន្លឹះ ឬ្របេភទ/ែផនកជក់ ក់ មួយ។ េស កមមទំងេនះ
េ្រគងនឹងផ្តល់ជូនេនេលើ portal (េគហទំព័រជួយកនុងករែស្វងរកេគហទំព័រដ៏ៃទេទៀត) 
ែតមួយរបស់រ ្ឋ ភិបល មរយៈេគហទំព័រ www.cambodia.gov.kh  េ យេហតុថ 
links ភជ ប់េទកន់េគហទំព័ររបស់រ ្ឋ ភិបលែដលមនបចចុបបននមិនដំេណើ រករ េហើយ
មនករលំបក កនុងករែស្វងរកេគហទំព័ររបស់រ ្ឋ ភិបលទំងអស់ពី្រចកចូលែត

មួយ។ កនុងដំ ក់កលេនះ ល់ពកយសំុទំងអស់សំ ប់បំេរ ើេស កមម ធរណៈ
ចចំលងបន (download) ពីេគហទំព័ររបស់រ ្ឋ ភិបលទំងអស់។ 

 
ដំ ក់កលទី៤៖  interface រមួ សំ ប់ application ែដល្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺ
ណិត (on-line)  (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០១៣) 
ករេរៀបចំ (Designing) និងករបេងកើត e-government portal architecture ែដលមន
លកខណៈរមួមួយ ្រតូវបនេសនើេឡើងកនុងដំ ក់កលេនះ។ ្របែហលជេរឿងែដល
មន្របេយជន៍មួយ កនុងករពិចរ េ្របើ្របស់ packaged products (ផលិតផលកមមវធីិ
កំុពយូទ័រែដលរមួបញចូ លនូវែផនកចំបច់នន) ដូចជកមមវធីិកំុពយូទ័រសំ ប់ e-government 
ែដលេ្របើ្របស់ open source CMS (សូមេមើល្របអប់ខងេ្រកម)។ ករេរៀបចំ/រចន 
(Designing) ៃន platform េនះ ្រតូវករនូវករស្រមបស្រមួលកនុងកំរតិខពស់ កនុងចំេ ម
្រកសួងនន ជពិេសស ្រតូវករករ ំងចិត្តដ៏មុតមំរបស់ថន ក់ដឹកនំកំពូល កនុងករ
អនុវត្តន៍ករងរេនះ។ ករបេងកើតនយក ្ឋ ន ICT និងគណកមម ធិករ G-CIO គួរ    
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្រប្រពឹត្តេទមុនករអនុវត្តន៍ដំ ក់កលេនះ។  េសចក្តីែណនំអំពីលទធភពេធ្វើ្របតិ
បត្តិកររមួ គួរ្រតូវបនបេងកើតកនុងកំឡុងេពលេរៀបចំែផនករ និងបេងកើតសកមមភពនន
សំ ប់ដំ ក់កលេនះ។ platform រមួែដលមនមុខងរឆ្ល តៃវេនះ គួរែតផ្តល់នូវ 
module សំ ប់ករបញជ ក់ មយថភូត (authentication) ករបង់្របក់ ែបបបទៃនករ
េធ្វើសចច នុម័ត ែបបបទៃនករេឆ្លើយតប និងយ៉ងេ ច module សំ ប់ search engine 
្រពមជមួយនឹងមុខងរចំបច់មួយចំនួនេទៀត ែដលនឹង្រតូវករកនុងកំឡុងេពលេធ្វើករ
េរៀបចំ/រចន (design) េគហទំព័រ។       
 

្របអប់ទី 3៖ គំរៃូន interface រមួសំ ប់ application ែដល្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត 
(on-line): Open e-Gov 

 
គំរមួូយៃន open source platform សំ ប់ e-government ្រតូវបន្របទះេឃើញេនកនុង
ផលិតផលែដលផ្តូចេផ្តើមបេងកើតេ យ plonegov មរយៈេគហទំព័រ www.plonegov.

org។ ជកមមវធីិែដលមនេឈម ះថ “Open e-Gov” សំ ប់េ្របើជ platform របស់ 
application ែដលេផ្ត តេទេលើករេ្របើ្របស់ CMS ដូចជ Plone និង Zope។ េហើយ ទំ
នងជមន platform ែដលមនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន េនះដៃទេទៀត ែដល ច
រកបនេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត។   
 

 
 
 
 
ដំ ក់កលទី៥៖  Portal ពណិជជកមម (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០១៥) 

េសនើបេងកើត Portal ពណិជជកមមែដល ច្របតិបត្តិករេ យេពញេលញ មុននឹងបេងកើត 



96 

portal សំ ប់្របជពលរដ្ឋ េ យេហតុថលទធភពកនុងករេ្របើ្របស់អីុនធឺណិតមន
ភពេជឿនេលឿនយ៉ងរហ័សកនុងចំេ មសហគមន៍អនកជំនួញ ជងកនុងចំេ ម្រប
ជពលរដ្ឋធមម ។ េនកនងរចនសមព័នធែដលបនបង្ហ ញពីខងេដើម Portal ពណិជជកមម
បនេផ្ត តេទេលើករបេងកើតពណិជជកមមកនុង្របេទស អនកវនិិេយគបរេទស និង NGO 

នន ែដលមនលកខខណ្ឌ ខុសៗគន  ទក់ទងនឹង ពនធ កំ ំងពលកមម ពនធនីហរណ័ 
និង ហរណ័ជេដើម។ េគ្រតូវបញចូ ល្រកុមេគលេ  (target group) បែនថមេទៀត េន
េពលមនករទមទរនូវត្រមូវករជក់ែស្តងេផ ងៗ ពី ថ ប័ន/អងគករែដល្រតូវបន
បេងកើតេឡើងជបន្តបនទ ប់។ 
 
ដំ ក់កលទី៦៖  Portal សំ ប់្របជពលរដ្ឋ  (េ្រគងសេ្រមចេនឆន  ំ២០២០) 

ករបេងកើត portal សំ ប់្របជពលរដ្ឋ គឺជេគលេ ចុងេ្រកយៃនគំេ ងព្រងីកេស  

កមម e-Government។ Portal េនះនឹងជួយស្រមួលដល់ករបំេរ ើេស កមម ធរណៈន
នជូន្របជពលរដ្ឋយ៉ងេពញេលញ មរយៈ្របព័នធអីុនធឺណិត (on-line)។ ជករពិត 
េស កមមបចចុបបននែដលផ្តល់េនបញជ របង់្របក់េ យជួបទល់មុខគន  (face-to-face cou- 

nter service) នឹងរក ទុកេនដែដល បុ៉ែន្តប ្ត ញែចកចយ (delivery channel) នន
នឹង្រតូវផ្តល់ជូនអនកេ្របើ្របស់េនតំបន់ជនបទ។ បញជ ីេស កមម ចនឹង្រតូវបញចូ ល
បែនថម េនេពលែដលេស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-service) បនេ្រត មលកខណៈរចួ ល់
េដើមបីេធ្វើ្របតិបត្តិករ។ ដំ ក់កលេនះេផ្ត តេទេលើ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ ែដលបន

ក់ ឬេ្រគងនឹង ក់ឲយដំេណើ រករ។ ដូចេនះ ្រតូវបញចូ លបែនថមនូវែផនក (component)
េស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-service) ជមួយនឹងធនធនថមីៗេទៀត។ សូមបញជ ក់ថ 
េសចក្តីែណនំអំពីលទធភពេធ្វើ្របតិបត្តិកររមួ ជពិេសសអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទិននន័យ គួរ
្រតូវបនបេងកើតឲយេ្របើ្របស់ មុនអនុវត្តដំ ក់កលេនះ។ 
 
ដំ ក់កលទី៧៖ ករែកលំអេស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-services) (គម នេពលកំណត់) 

ដំ ក់កលចុងេ្រកយ គឺករបេងកើត applications សំ ប់បំេរ ើេស កមមេអឡិច្រតូនិច
(e-services) ែដលជត្រមូវករចំបច់សំ ប់េស កមម ធរណៈជមូល ្ឋ នទំងៃមភ 
ែដលបនសិក  និងេរៀប ប់េនកនុងជំពូកទី៣។ Applications ថមីៗទំងេនះ្រតូវែតេរៀប
ចំ/រចន េ យយកគំរូ ម interface រមួមួយរបស់ application ែដលគួរែត្រតូវបន
បេងកើតេហើយជេ្រសចកនុងកំឡុងេពលេនះ។ រយៈេពលសំ ប់ករអនុវត្តន៍ដំ ក់
កលេនះ មិន្រតូវបនកំណត់េទ េ យ រ ្រស័យេទេលើធនធនែដលមនជក់
ែស្តង។ 
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្របអប់ទី 4៖ គំរេូស កមមគយែដលបនព្រងីកៈ េស កមមគយ R3 (R-បី) 

 
ដូចមនបង្ហ ញេនកនុង្របអប់េនះ គំរមួូយៃនេស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-services) ែដល
្រតូវព្រងីក ្រតូវបនេសនើេឡើងឆ្លង មគំនិតៃនករេ្របើ្របស់ NII សំ ប់ផ្តល់េស កមមេអ
ឡិច្រតូនិច។ េស កមមគយ R3េនះ ច្រតូវបនផ្តល់ជូន មរយៈករព្រងីក្របព័នធ 
ASYCUDA បចចុបបនន និងបែនថមនូវែផនក (component) េផ ងៗ េដើមបី ចឲយេ្របើ្របស់
បនេ យ្រកុមហុ៊ននន េនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស (SEZ)។ ចជ្របេយជន៍មួយ
េនេពលអនគតសំ ប់្របេទសកមពុជ េនេពលែដលមនច ចរែផនកពណិជជកមមជ 
េ្រចើនេកើតេឡើង (ដូចជករនំចូលសមភ រៈេផ ងៗ និងករនំេចញផលិតផលននែដល 
ផលិតេនកនុង្របេទសកមពុជ) 
 
េស កមមគយ R3 មនេគលបំណងផ្តល់ករគំ្រទដល់ពណិជជកមម ផលិតកមម និងរដ្ឋ
បល ធរណៈ េនេពលទំហំៃនពណិជកមមមនករេកើនកនុងកំរតិដ៏េ្រចើនជងមុន។ 
  
១. ករេធ្វើ្របតិេវទន៍គយពីចំងយ (Remote declaration of customs) ជួយេធ្វើឲយករងរព
ណិជជកមមចំ យថវកិតិចជងមុន និង ចបត់ែបន មកលៈេទសៈជក់ែស្តងបន
េ្រចើនជងមុន។ 
២. ករ្រតួតពិនិតយនិងអនុម័តពីម្រន្តីគយេ យទន់េពលេវ  (Real-time clearance of 

customs) ជួយដល់ឧស ហកមមននររបស់កមពុជ កនុងករ្របកួត្របែជងជមួយឧស
ហកមម្របេទសដ៏ៃទ។ 
៣. ករ ម នេ យយកចិត្តទុក ក់ៃនទំនិញនំេចញ/នំចូល (Right-tracking of 

traded goods) បង្ហ ញអំពីអភិបលកិចចល្អ និងជួយដល់ករេសនើសំុនំេចញេទកន់ទីផ រ
អន្តរជតិ។ 
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ផ្តល់េ យេ ក Yusuke TANAKA អនកជំនញមកពី JICA 

 
 

៤.៣ រយៈេពលកំណត់សំ ប់ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government  

ែផនករសកមមភពែដលបន ក់េសនើ រមួជមួយនឹងរយៈេពលសំ ប់អនុវត្ត ្រតូវបន
េសនើេឡើង និងបង្ហ ញជូនខងេ្រកម៖ 
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របូភពទី 25៖ េសចក្តី្រពងេពលវ សំ ប់ករអនុវត្តន៍ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 
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Toolkit សំ ប់េរៀបចំែផនករបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនវទិយ (ICT) 

សំ ប់ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯក រេលខ ១.០  

ែខតុ  ឆន ំ២០០៨  

 
 
 

 
 
 

ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

ព័ត៌មនវទិយ (NiDA) 
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រមភកថ 
 
ខញុំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ េ យបនេធ្វើករែចកចយនូវ Toolkit សំ ប់េរៀបចំ 

ែផនករ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនវទិយ (ICT) ដល់ប ្ត  CIO របស់រ ្ឋ ភិបល

ទំងអស់។ េគលបំណងសំខន់ៃន toolkit េនះ គឺេដើមបីជួយស្រមួលដល់អងគភពរបស់

េ កអនកកនុងករេរៀបចំែផនករ ICT េ យខ្លួនឯង។ នឹងដឹកនំផ្លូវេ កអនកកនុងដំេណើ រ

ករេរៀបចំែផនករស្តីអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់ ICT ្របកបេ យ្របសិទធិភព េដើមបីព្រងឹងនូវ

អងគភពរបស់េ កអនក។       

 

េទះបីជ NiDA បនពយយមជំរញុករេ្របើ្របស់ ICT េនកនុងរ ្ឋ ភិបលជដ បមក ចប់

ំងពីេពលបេងកើត ថ ប័នេនះក្តី ក៏ករេ្របើ្របស់េនះេនមនកំរតិទបេនេឡើយ ែដលក ្ត េនះ

មួយែផនកប ្ត លមកពីកង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមព័នធ។ បចចុបបននេនះ េយើងកំពុងឋិតេនកនុង 

ដំ ក់កលក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយថន ក់ជតិ (NII) ែដលនឹងភជ ប់ប ្ត ញ

ទំនក់ទំនងរ ងទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលេនកនុងេខត្តចំនួន១០។ េ្រកអំពីេស កមមជមូល ្ឋ ន

េផ ងៗ ែដលនឹងផ្តល់ជូនេ កអនក ដូចជេស កមម រេអឡិច្រតូនិច (E-mail) និងទូរស័ពទ 

VoIP សំ ប់រ ្ឋ ភិបលទំងមូល េយើងក៏នឹងមនមជឈមណ្ឌ ល IT ែដល ចផ្តល់េស កមម

្រគប់្រគងប ្ត ញ network ផងែដរ។ េដើមបីទទួលបននូវអតថ្របេយជន៍ដ៏េ្រចើនបំផុតពីករ

េ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិរមួទំងេនះ េយើងខញុំសូមជំរញុឲយទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលទំងអស់េធ្វើករ

េរៀបចំែផនករ ICT សំ ប់ ថ ប័នរបស់ខ្លួន។ ជមួយនឹងែផនករ ICT ែដលបនបេងកើតេនះ 

NiDA ចេធ្វើករសិក អំពីវធីីដ៏្របេសើរបំផុតេដើមបីស្រមបស្រមួលនូវត្រមូវករេផ ងៗ និងករ

អភិវឌ ន៍ ICT េនកនុងរ ្ឋ ភិបល។          

 

កនុងេគលបំណងេនះ NiDA កំពុងេធ្វើករេរៀបចំនូវែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 

ថន ក់ជតិ ែដលមនរមូបញចូ លនូវែផនករ ICT របស់េ កអនកផងែដរ។ អតថ្របេយជន៍ៃនករ

បេងកើតែផនករព្រងីកេស កមម e-Government េនះ គឺេដើមបីែចករែំលកនូវត្រមូវករែផនក ICT 

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងេ្របើ្របស់ធនធនែដលមនបចចុបបនន្របកបេ យ្របសិទធិភព េចៀស

ងករវនិិេយគសទួន និងេដើមបីេគៀងគងធនធនបែនថមេទៀតសំ ប់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទំង

មូល។    
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េយើងខញុំសូមសំណូមពរឲយ ថ ប័នទំងអស់ផ្តល់កិចចសហ្របតិបត្តិករ ដល់ករខិតខំ្របឹងែ្របង

របស់េយើងកនុងករេរៀបចំែផនករេនះ េហើយសងឃឹមថនឹងបនេធ្វើកររមួគន េដើមបីេធ្វើឲយែផនករ

របស់េ កអនក ចេលចេចញជរបូ ង។ 

 

ែខតុ  ឆន ំ២០០៨ 

 

 

 

 

ភូ លីវឌុ  (បណ្ឌិ ត) 

អគគេលខធិករ 

ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ 

ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
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មតិក 

 

េសចក្តីេផ្តើម 4 

េតើករេរៀបចំែផនករ ICT គឺជអ្វី? 6 

ដំ ក់កលទី១៖ កំណត់េគលេ  10 

ដំ ក់កលទី២៖ េធ្វើករ យតំៃលអំពី ថ នករណ៍ និងត្រមូវករជក់ែស្តង 16 

ដំ ក់កលទី៣៖ បេងកើតែផនករ ICT 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
 
Toolkit សំ ប់េរៀបចំែផនករ ICT េនះ ្រតូវបនេរៀបេរៀងេ យ Mayumi Miyata អនកជំនញ

រយៈេពលខ្លីរបស់ JICA កនុងករបេងកើតែផនករ ICT (e-Government) ែដលជែផនកមួយៃនគំេ ង

សហ្របតិបត្តិករែផនកបេចចកេទសរបស់ JICA សំ ប់ព្រងឹងសមតថភពេលើករ្រគប់្រគង ICT 

េន NiDA។ 
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េសចក្តីេផ្តើម 

ទិដ្ឋភពទូេទ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ែផនករព្រងីក

េស កមម  

e-Government 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េហតុអ្វី្រតូវករ

ែផនករ ICT ? 

 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនវទិយ (ICT) កំពុងផ្ល ស់ប្តូរជីវភព្របចំ
ៃថងរបស់មនុស េយើង្រគប់គន ។ េហើយ ក៏បនផ្ល ស់ប្តូរែបបបទករងររបស់
រ ្ឋ ភិបលននផងែដរ។ រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសជេ្រចើនបនកំពុងទញ
យកផល្របេយជន៍ពី ICT េដើមបីេធ្វើឲយករផ្តល់េស កមម ធរណៈដល់
្របជជនរបស់ពួកេគកន់ែតមនភពរលូនជងមុន។ េ យបន្រជប
យ៉ងចបស់អំពីសក្ត នុពលៃន ICT េនះ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកមពុជ
ក៏បនរមួបញចូ លនូវ “ករជំរញុករេ្របើ្របស់េ យទូលំទូ យៃនបេចចក
វទិយព័ត៌មនវទិយេន្រគប់វស័ិយទំងអស់កនុងករងរអភិបលកិច្ច និង
រ ្ឋ ភិបល” េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) ២០០៦-

២០១០។      
 

េ យមនភរកិចចជអនកេរៀបចំែផនករ និងអនុវត្តេគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ និងេលើកកំពស់វស័ិយ IT ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករ      
អភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ (NiDA) េ្រកមចំណុះ
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីបនកំពុងជំរញុករេ្របើ្របស់ ICT េនកនុង
រ ្ឋ ភិបល។  NiDA បនអនុវត្តនូវគំេ ង e-Government គំេ ង្របព័នធ
រដ្ឋបលពត៌មនវទិយ (ភ.ព.) (GAIS) គំេ ង្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយ
ថន ក់េខត្ត (PAIS) ែដលរមួបញចូ លទំងេហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនថន ក់ជតិ 
(NII) និង ប ្ត ញ broadband network សំ ប់រ ្ឋ ភិបលទំងមូល។  

េហ ្ឋ រចនសមព័នធទំងេនះផ្តល់នូវវ ិ លភពយ៉ងទូលំទូ យដល់       
ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលទំង យកនុងករបេងកើត applications េដើមបីបំេពញ
ត្រមូវករចំបច់ននរបស់ខ្លួន។ េដើមបីស្រមួលដល់ករេ្របើ្របស់
េហ ្ឋ រចនសមព័នធេនះឲយមន្របសិទធិភព NiDA បនចប់េផ្តើមេធ្វើករ
សិក អំពីែផនករព្រងីកេស កមម e-Government េ យបនពិនិតយេទេលើ
េគលេ រមួ ទស នៈទន និងបញ្ហ ននកនុងកិចចករេលើកកំពស់េស កមម 
e-Government។   
 
េបើមិនមនកររមួបញចូ លែផនករ ICT របស់្រកសួងនីមួយៗេទ ែផនករ
ព្រងីកេស កមម e-Government មិន ចក្ល យជរបស់
សំខន់មួយែដលរមួបញចូ លនូវបញ្ហ ពក់ព័នធននេទ។ 
ក៏បុ៉ែន្តមនែត្រកសួងមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបន
េរៀបេរៀងជឯក រនូវែផនករ ICT របស់ពួកេគ។ 
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អនកែដល 
្រតូវេ្របើ្របស់ 
toolkit េនះ 
 

NiDA បនពិនិតយេឃើញថ មិនមនភពងយ្រសួលេនះេទ កនុងករេរៀប
ចំែផនករស្តីអំពីករ ក់ឲយេ្របើ្របស់្របកបេ យ្របសិទធិភពនូវបេចចក
វទិយេនះ សំ ប់ករបំេពញករងររ្របចំៃថងេន ម ថ ប័នមនទីរែដលមន
បរយិកសករងរេផ ងៗគន ។ េ យេហតុេនះេហើយ NiDA មនបំណង
ក ងនូវសមតថភពទក់ទងនឹងករេរៀបចំែផនករ ICT េន ម្រកសួង
នីមួយៗ និង្របែម្របមូលេសចក្តីព្រងងែផនករ ICT របស់្រកសួងទំង
អស់។ េហើយែផនករ ICT របស់្រកសួងទំងអស់េនះនឹងបញចូ លេទកនុង
ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government។ 
 

toolkit េនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីផ្តល់នូវករែណនំកនុងករកំណត់នូវ
ែផនក ែដល ICT ច្រតូវបនេ្របើ្របស់្របកបេ យ្របសិទធិភព េនកនុង
ករយិល័យរ ្ឋ ភិបលនន។ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងជចំបងសំ ប់ម្រន្តី 
ICT ថន ក់ក ្ត ល ែដលមនតួនទីកនុងករេលើកកំពស់ករេ្របើ្របស់ ICT 
េនកនុង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលនីមួយៗ។ ជ្របករ្របេសើរមួយ ែដលម្រន្តីចូល
រមួកនុងករេឆ្លើយសំនួរ មនបទពិេ ធន៍ជមួយករអនុវត្តន៍គំេ ង ICT 
ជពិេសសករបេងកើត application ។ បញជ ីសំនួរេនកនុងឧបសមព័នធ្រតូវបន
ផ្តល់ជូនសំ ប់បំេពញនូវចំេលើយេផ ងៗ េហើយត្រមូវឲយ្របគល់ជូន NiDA 
កនុងកំឡុងេពលេធ្វើសិកខ ។ 

 
ករពនយល់អំពី 
និមិត្តសញញ  

 ព័ត៌មនបែនថម:  ែផនកេនះផ្តល់នូវធនធនែដលមន រៈ្របេយជន៍ជេ្រចើន 
សំ ប់ជព័ត៌មនបែនថម។ េនកនុងករណីមួយចំនួន ក៏សំេ េទេលើកិចចខំ្របឹង
ែ្របង/ធនធនសំ ប់ករអនុវត្តន៍សកមមភព មួយ។ 

 ឧបសមព័នធ:  និមិត្តសញញ េនះបង្ហ ញអំពី tool េនកនុងឧបសមព័នធែដលនឹង្រតូវ    
េ្របើ្របស់។ 

ចំ ំ☝: បង្ហ ញអំពីចំនុចសំខន់ែដល្រតូវចងចំ។ 

 
មតិក toolkit េនះ រមួមននូវ្របធនបទមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
 

្របធនបទ សូមេមើលទំព័រទី 

េតើករេរៀបចំែផនករ ICT គឺជអ្វី? ៦ 

ដំ ក់កលទី១៖ កំណត់េគលេ  ១០ 

ដំ ក់កលទី២៖ េធ្វើករ យតំៃលអំពី ថ នករណ៍ និង
ត្រមូវករជក់ែស្តង 

១៦ 

ដំ ក់កលទី៣៖ បេងកើតែផនករ ICT ៣៣ 
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េតើករេរៀបចំែផនករ ICT គឺជអ្វី? 

  
និយមន័យ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េនកនុង toolkit េនះ ករេរៀបចំែផនករ ICT មនអតថន័យសំេ េទេលើ 

“ករកំណត់នូវវស័ិយ/ែផនក ែដល ICT ច្រតូវបនេ្របើ្របស់្របកបេ យ

្របសិទធិភព េដើមបីសេ្រមចបននូវេគលេ របស់អងគភព”។ េ យេហតុថ 

ជែផនករសំ ប់ទីភន ក់ងរ ្ឋ ភិបលទំង យ េយើងនឹងេផ្ត តេទេលើ

បញ្ហ ទក់ទងនឹង application សំ ប់ករងរ e-government ។ 

 

កនុងល័កខខ័ណ្ឌ េនះ ែផនករ ICT សំេ េទេលើៈ 

• ព័ត៌មនទូេទអំពី្រកសួង ដូចជេបសកកមម និងករទទួលខុស្រតូវជ 

េដើម 

• សមិទធិផលទទួលបនពីសកមមភពននទក់ទងនឹង ICT 

• េគលបំណងៃនករបេងកើតែផនករ ICT 

• ថ នករណ៍បចចុបបនន និងត្រមូវករ ICT នេពលអនគតេនកនុង្រកសួង

មនទីរ 

• បញជ ីសកមមភព និងលទធផលែដលរពឹំងទុក 

• េពលេវ កំណត់សំ ប់ករអនុវត្តន៍សកមមភពនន 

 គំរែូផនករ ICT មនភជ ប់ជូនេនកនុងឧបសមព័នធទី១ 
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វធីិ ្រស្ត េយើង ចែស្វងយល់េ យទូលំទូ យអំពីករេរៀបចំែផនករ ICT ែដល
្រតូវបនែចកេចញជបីដំ ក់កលដូចខងេ្រកម៖  

 
 

• កំណត់ឲយបនចបស់ ស់អំពីេគលបំណងៃន
ករេ្របើ្របស់ ICT រមួជមួយនឹងទិសេ របស់
អងគភព 

• ទំនក់ទំនងជមួយថន ក់ដឹកនំកនុង ថ ប័ន េដើមបី
ទទួលបនករឧបតថមភគំ្រទ 

 
 

• សិក អំពីែបបបទករងរ បេចចកវទិយ និង
ធនធនមនុស  

• េធ្វើករសេងកត និងសមភ សន៍ម្រន្តីពក់ព័នធេដើមបី
កំណត់នូវបញ្ហ  សមតថភព ICT ែដលមន្រ ប់ 
និងត្រមូវករនេពលអនគត 

 
 

• ក់េសនើនូវដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ  និងត្រមូវ
ករែដលបនរកេឃើញ 

• េធ្វើករែបងែចងជគំេ ង/ភរកិចចេផ ងៗ 

• បេងកើតែផនករសកមមភព ICT ជក់ ក់មួយ  

 
្រកុមករងរ ជករ្របេសើរបំផុតមួយ ែដល្រកុមករងរេរៀបចំែផនករ ICT មួយ្រតូវ

បនបេងកើតេឡើងេនកនុង្រកសួងនីមួយៗ េ យមនឧត្តមម្រន្តីមន ក់េធ្វើជ   
្របធន្រកុម។ សមជិក្រកុម ចរមួបញចូ លនូវតំ ងែដលឋិតេនថន ក់
ក ្ត ល ពី(អគគ)នយក ្ឋ នទំងអស់ ែដលមនករយល់ដឹងយ៉ងចបស់

ស់ពីមុខងររបស់ម្រន្តីនីមួយៗេនកនុង្រកសួងមនទីរ (ឧទហរណ៍ មុខងរ
ៃនអនុ្របធននយក ្ឋ នជេដើម)។ ក ្ត េនះនឹងេធ្វើឲយដំេណើ រករៃនករ
េរៀបចំែផនកររបស់េ កអនក ច្រប្រពឹត្តេទបនឆប់រហ័ស និងមនភព
ងយ្រសួលជងមុន េហើយ ក៏នឹងេធ្វើឲយករេ ះ្រ យបញ្ហ ននេនកនុង
្រកសួងទំងមូល ច្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យ្របសិទធិភពផងែដរ។ 
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វធីិេ្របើ្របស់ 

toolkit 

ដូចបនបង្ហ ញជូនខងេ្រកម toolkit េនះ ្រតូវបនែចកេចញជបីែផនក 

គឺេសចក្តីែណនំ ឯក រ យតំៃល (Assessment Sheet) និងគំរែូផនករ ICT 

(ICT Plan Template)  

 

េសចក្តីែណនំ កូនេសៀវេភេនះ គឺជេសចក្តីែណនំ។ នឹងផ្តល់ជ

ជំនួយ កនុងដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ។ 

គំរែូផនករ 

ICT 

មនភជ ប់ជូនេនកនុងឧបសមព័នធទី១។ កនុងដំ ក់កលទី១ 

សរេសរអំពីេគលបំណងេនកនុងឯក រគំរ។ូ ករងរេនះ

នឹងបញច ប់េនកនុង”ដំ ក់កលទី៣ គឺ បេងកើតែផនករ

សកមមភពជក់ ក់ ICT មួយ”។ ជចុងេ្រកយ  

ករអនុវត្តន៍ទំងេនះ នឹងក្ល យេទជលទធផលៃន 

សកមមភពេឆ្លើយសំនួរទំងមូល។   

ឯក រ យ

តំៃល 

មនភជ ប់ជូនេនកនុងឧបសមព័នធទី២។ ្រតូវបនេ្របើសំ ប់

 ”ដំ ក់កលទី២ គឺ េធ្វើករ យតំៃល ថ នករណ៍ និង

ត្រមូវករជក់ែស្តង”។ 
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 ព័ត៌មន 
បែនថម 
 

មនេសចក្តីែណនំអំពីករេរៀបចំែផនករ ICT ជេ្រចើនសំ ប់ទីភន ក់ងរ

រ ្ឋ ភិបល ែដល ចរកបនេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (Internet) េ យ 

ពំុចំបច់ចំ យ្របក់កស។ េ កអនក ចេធ្វើករែស្វងរក (search) 

េ យ េ្របើ្របស់ពកយសំខន់ៗ ដូចជ “េសចក្តីែណនំអំពីករេរៀបចំ

ែផនករ ICT (ICT planning guide)” ឬ “េសចក្តីែណនំអំពីករេរៀបចំ

ែផនករ IT (IT planning guide)” និង “រ ្ឋ ភិបល (government)”។  

 

េ កអនក ចរកបនឯក រេយងល្ៗអ  មួយចំនួនដូចជ៖ 

• េសចក្តីែណនំជយុទធ ្រស្តសំ ប់្រគប់្រគង និងេរៀបចំែផនករ IT 

[Strategic IT Planning and Management Guide] 

(នយក ្ឋ នសហរដ្ឋ េមរកិសំ ប់ផ្តល់េស កមមទក់ទងនឹង    

្របជពលរដ្ឋ និងសុខភព[US Dept. of Health and Human Services]):

www.acf.hhs.gov/nhsitrc/it_planning/strategic_planning/index.html  

• េសចក្តីែណនំសំ ប់េរៀបចំែផនករផ្តល់េស កមមព័ត៌មនវទិយេន

កនុងរដ្ឋ Mississippi [State of Mississippi Information Technology 

Services IT Planning Guide]: 

www.its.ms.gov/planning_agency.shtml  
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ដំ ក់កលទី១៖ កំណត់េគលេ     

  
េគលករណ៍ 

្រគឹះ 

 
 

េទះបីជេយើងបនដឹងរចួេហើយក្តី ក៏បុ៉ែន្តសូមចងចំថ ICT ្រគន់ែតជ tool 

(ឧបករណ៍េ្របើសំ ប់សេ្រមចេគលេ ករងរ) បុ៉េ ្ណ ះ េហើយ មិនែមន

ជផលសេ្រមចចុងេ្រកយេនះេទ។ នឹងជួយេ កអនកកនុងករសេ្រមច

បននូវេគលេ របស់អងគភពេ កអនក។ ដូេចនះ ជករសំខន់ែដល្រតូវ

ដឹងឲយបនចបស់ ស់ថ េតើេ កអនកចង់េធ្វើដំេណើ រេទដល់ទី  និង

ចង់សេ្រមចនូវេគលបំណងអ្វីខ្លះ (សូមេមើលរបូភពខងេ្រកម)។       

យ៉ង មិញ ្រតូវេធ្វើយ៉ង ឲយែផនករ ICT របស់េ កអនក ច 

ចូលរមួចំែណកេធ្វើឲយេបសកកមម េគលបំណង និងទិសេ របស់      

្រកសួងមនទីរេ កអនកទទួលបនេជគជ័យ។ 

 
 

 ចំ ំ☝     ្រតូវេធ្វើឲយែផនករ ICT េដើរ្រសបជមួយនឹងេគលេ របស់ 
្រកសួងមនទីរ 
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ដំ ក់កលទី

១-១៖ េធ្វើេសចក្តី

សេងខបអំពីចកខុវ ិ

ស័យ និងទិស

េ របស់្រកសួង 

( ឧបសមព័នធទី១) 

 
 

 
 
 

• េតើ្រកសួងរបស់េ កអនក្រតូវបំេពញេបសកកមមអ្វីខ្លះ?   

• េតើមនបញ្ហ ទិភពអ្វីខ្លះ ែដល្រកសួងនឹងពយយមេ ះ្រ យនេពល

អនគតដ៏ខ្លីខងមុខេនះ? 

 

្របសិនេបើេ កអនកបនដឹងអំពីចំេលើយទំងេនះ៖ 

 សូមេធ្វើករសេងខប េហើយបំេពញចូលេទកនុងែផនកដំបូងៃន       

ឧបសមព័នធទី១ ស្តីអំពី “១. ចកខុវស័ិយ និងេគលេ របស់្រកសួង” 

្របសិនេបើេ កអនកមិនបនដឹងអំពីចំេលើយទំងេនះេទ៖ 

 សូមេធ្វើករ្របែម្របមូលឯក រចបប់ែដលពក់ព័នធនន ដូចជ 

្រពះ ជ្រកិតយ ចបប់ និងវធិនជេដើម េហើយពយយមេធ្វើេសចក្តី

សេងខបមួយែដលេឆ្លើយតបេទនឹងសំនួរែដលផ្តល់ជូន។ ្របសិនេបើ

េ កអនកមនែផនករេម ឬែផនករសកមមភពរបស់្រកសួងមនទីរ 

ក៏នឹងផ្តល់ជ្របេយជន៍ដល់ករេឆ្លើយសំនួរទំងេនះផងែដរ 

(សូមេមើលែផនក ព័ត៌មនបែនថម ខងេ្រកម)  

 

គន្លឹះសំ ប់ករសរេសរេសចក្តីសេងខប៖ 

េសចក្តីសេងខបេនះគួរែតរមួបញចូ លនូវចកខុវស័ិយនេពលបចចុបបនន និង  

អនគតស្តីអំពីកិចចករែដល ថ ប័នរបស់េ កអនកចង់សេ្រមច។ េនះគឺជ

បញ្ហ សំខន់មួយ េ យ រែផនករ ICT គួរែតរមួបញចូ លនូវព័ត៌មន   

ស្តីអំពីត្រមូវករនេពលអនគត។ ជងេនះេទេទៀត ករសរេសរ

អធិបបយេនកនុងេសចក្តីសេងខបេនះ គួរែតមនលកខណៈខ្លី េហើយមន

អតថន័យទូលំទូ យ េ យេធ្វើករសេងខប្រតឹមែតពីរ ឬបីកថខ័ណ្ឌ ជករ

្រគប់្រគន់។ សូមបញចូ លនូវព័ត៌មនអំពី្របភពឯក រេយង េនេពល

ែដលេ កអនកសរេសរដក្រសង់ព័ត៌មនពីឯក រ មួយ។ 
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ដំ ក់កលទី

១-២៖ កំណត់

េគលេ ៃន

ែផនករ ICT 

( ឧបសមព័នធទី១) 

 

 
 
 
 

េយើង ចេធ្វើករកំណត់នូវេគលេ របស់ែផនករ ICT េ យេយងេទ

មចកខុវស័ិយ និងទិសេ របស់្រកសួងេ កអនក។ កនុងកំឡុងេពលេនះ 

NiDA បនបេងកើតរចួជេ្រសចេហើយនូវេគលេ រមួមួយចំនួនដូចបន

បង្ហ ញខងេ្រកម េដើមបីផ្តល់ជូន ថ ប័នេផ ងៗ សំ ប់េរៀបចំែផនករ ICT 

របស់ខ្លួន េលើកែលងែតែផនកររបស់អងគភពមួយចំនួន ែដលបនចង្រកង

ជឯក ររចួ ល់េហើយ។   

 

េគលេ រមួរបស់ែផនករ ICT 

១. បេងកើន្របសិទធិភពករងរៃផទកនុង 

២. េលើកកំពស់េស កមម ធរណៈ 

៣. ្របមូលទិននន័យសំ ប់ករវភិគេគល

នេយបយ 

 

ករផ្តល់នូវេគលេ រមួទំងេនះ មនករចំបច់ និងមន រៈសំខន់

សំ ប់ករេឆ្លើយសំនួរែដល ក់ជូនទំងេនះ េដើមបីេធ្វើឲយមនភពសីុសង្វ ក់

គន េនកនុងែផនករថន ក់ជតិសំ ប់ព្រងីកេស កមម e-Government ែដលេផ្ត ត

េទេលើករេលើកកំពស់ករផ្តល់េស កមម ធរណៈ។ សូមបញជ ក់ថ 

េគលេ ទំងេនះមិន្រតូវផទុយេទនឹងចកខុវស័ិយ និងទិសេ របស់្រកសួង

េ កអនកេទ។ បុ៉ែន្ត េគលេ ទំងេនះគួរែតជួយដឹកនំផ្លូវេ កអនកកនុង

ករកំណត់នូវសកមមភពជក់ែស្តង េដើមបីេធ្វើឲយេបសកកមម និងទិសេ របស់

្រកសួងេ កអនកសេ្រមចបនេជគជ័យ។ ្របសិនេបើមនករចំបច់ េ ក

អនក ចេធ្វើករែកត្រមូវឃ្ល ្របេយគ និងបែនថមេទេលើេគលេ ទំងបី

ខងេលើ េ យរក នូវអតថន័យេដើមរបស់ពួក ។       
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បនទ ប់ពីេធ្វើេសចក្តី្រពងអំពីចកខុវស័ិយ និងទិសេ របស់្រកសួងរចួមក 

្រតូវេរៀបចំកិចច្របជំុមួយជមួយនឹងថន ក់ដឹកនំ។   

 

េនកនុងកិចច្របជំុមួយជមួយនឹងថន ក់ដឹកនំ ្រតូវ៖ 

• ពនយល់អំពីែផនករ ICT េនះ និងបង្ហ ញនូវេសចក្តី

ព្រងងេនះដល់ថន ក់ដឹកនំ េដើមបីសំុករអនុម័ត។   

• េធ្វើករ កសួរថន ក់ដឹកនំអំពីវធីិ ្រស្ត ែដល ចេធ្វើឲយករបំេពញ

េបសកកមមរបស់្រកសួងមនទីរទទួលបនេជគជ័យ និងពិភក អំពីវធីិ

ែដល ICT ចចូលរមួចំែណកកនុងករេធ្វើឲយករងរេនះទទួលបន

េជគជ័យ។   

• េធ្វើករ យតំៃលអំពីកំរតិយល់ដឹងរបស់ថន ក់ដឹកនំ្រកសួងអំពី     

សក្ត នុពលរបស់ ICT។ 

 

ជក ្ត សំខន់មួយ ែដលមនករចូលរមួពីសំ ក់ថន ក់ដឹកនំ្រកសួង

មនទីរកនុងកិចចករេនះ ំងពីដំ ក់កលដំបូង េ យ រពួកគត់គឺជអនក

ែដលផ្តល់ករអនុម័តយល់្រពម និងេធ្វើឲយែផនករ ICT របស់េ កអនកក្ល យ

ជឯក រផ្លូវករមួយ។   

 

ដំ ក់កលទី

១-៣៖ េធ្វើករ

ទំនក់ទំនង

ជមួយនឹង

ថន ក់ដឹកនំ  

ចំ ំ ☝    ្រតូវទក់ទញករគំ្រទពីអនក្រគប់្រគង! 

 



  © NiDA 14

 ព័ត៌មន
បែនថម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

េដើមបីេធ្វើេសចក្តីសេងខបអំពីចកខុវស័ិយ និងេគលបំណងរបស់្រកសួង  

េ កអនក ចេធ្វើកិចចករដំបូងេគ េ យពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវែផនកែដល

ទក់ទងេនកនុង “ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) ២០០៦-

២០១០”។ បនកំណត់នូវទិសេ ជេ្រចើនសំ ប់ែផនកររយៈេពល៥ឆន ំ។  

 

• ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ[National Strategic Development 

Plan] (NSDP) ២០០៦-២០១០ 

  www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/aid_management/nsdp.pdf  
 

េនកនុង NSDP ែផនកមួយចំនួនបនកំណត់រចួជេ្រសចេហើយនូវត្រមូវករ 

ព័ត៌មនវទិយសំខន់ៗ ែដលចំបច់្រតូវរមួបញចូ លេនកនុងេសចក្តីសេងខប

េនះ៖ 

ឧទហរណ៍ៈ ែផនក “ករបេងកើតករងរ និងេលើកកំពស់ ថ នភពករងរ” 

 ្រតូវបេងកើត database សំ ប់ផទុកព័ត៌មនអំពីករងរ និង្របព័នធ្រគប់្រគងសថិតិ 

ជមួយនឹងទិននន័យែដលែបងែចងជ្របេភទេផ ងៗ ដូចជេភទ ពិករភព 

និងក ្ត សងគមពក់ព័នធដ៏ៃទេទៀត (NSDP ទំព័រទី៦៩)  

 

េនកនុងឯក រេយង ែដលបនបង្ហ ញជូនពីខងេដើមស្តីអំពី “េសចក្តី  

ែណនំជយុទធ ្រស្តសំ ប់្រគប់្រគង និងេរៀបចំែផនករ IT (នយក ្ឋ ន

សហរដ្ឋ េមរកិសំ ប់ផ្តល់េស កមមទក់ទងនឹង្របជពលរដ្ឋ និង

សុខភព)” ក៏បនផ្តល់នូវ ងែណនំល្អមួយ ទក់ទងនឹងករកំណត់

េគលេ សំ ប់ែផនករ ICT (សូមេមើលជពិេសសកនុង្របអប់ទី១ ស្តីអំពី

ករទទួលខុស្រតូវជចំបងចំេពះេបសកកមមករងរ)  
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្របភព: www.acf.hhs.gov/nhsitrc/it_planning/strategic_planning/back.html 

(ចូលេមើលេនែខកញញ  ឆន ំ២០០៨) 
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ដំ ក់កលទី២៖ េធ្វើករ យតំៃលអំពី ថ ន
ករណ៍ និងត្រមូវករជក់ែស្តង 

  
េគលករណ៍ 

្រគឹះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េគលករណ៍ជមូល ្ឋ នៃនករ យតំៃលេនះ គឺ ្រស័យេទេលើករេរៀបចំ
េឡើងវញិនូវនីតិវធីិករងរ (Business Process Re-engineering)*ែដលេ្របើ
្របស់នូវវធីិដ៏ មញញបំផុត។ ករ យតំៃលេនះ ្រតូវបនែចកេចញជពីរ
ែផនកដូចខងេ្រកម៖ 
 

• ករពិនិតយេមើលនីតិវធីិករងរ    សូមេមើលបញជ ីសំនួរ Q4 
ៃនឯក រ យតំៃល (Assessment Sheet) េនកនុង excel file 

 ករពិនិតយេមើលអំពីនីតិវធីិៃនករបំេពញករងររបស់អងគភពពក់ព័នធ 
ជទូេទគឺ្រតូវបនអនុវត្តេ យម៉ត់ចត់។ បុ៉ែន្ត ករេឆ្លើយសំនួរេនះនឹង
េផ្ត តជសំខន់េទេលើករងរទក់ទងនឹងករផ្តល់េស កមម

ធរណៈ ដូចបនពនយល់េនកនុងែផនកបនទ ប់។ ដូចេនះ េយើងគួរ
ែតមនបញជ ី យ្រគប់េស កមមទំងអស់របស់្រកសួងេ កអនក។ 
បញជ ីេនះ នឹងក្ល យជឯក រជមូល ្ឋ នសំ ប់េរៀបចំែផនករ
ដំេ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទងនឹង ICT េនកនុងដំ ក់កលទី៣។  

 
• ករពិនិតយេមើលតថភព (ៃនករេ្របើ្របស់ ICT)    សូមេមើលបញជ ី
សំនួរ Q1, Q2, Q3 ៃនឯក រ យតំៃល (Assessment Sheet) េនកនុង 
excel file 
 ជក ្ត សំខន់មួយែដល្រតូវេធ្វើករ យតំៃលអំពីកំរតិៃនភពេ្រត ម
លកខណៈសំ ប់ទទួលយកបេចចកវទិយថមីៗ សំ ប់េ្របើ្របស់េនទី
កែន្លងេធ្វើកររបស់េ កអនក ជពិេសសកនុងដំ ក់ដំបូងៃនករចប់
េផ្តើមស្រមបជមួយនឹងករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយថមីៗទំងេនះ។ ករ
យតំៃលេនះ មនបំណងេធ្វើឲយែផនករទំង យ ្រតូវបនេរៀប

ចំេឡើងេ យេចៀស ងនូវលកខណៈែដលមនមហិចឆ េលើសលប់ 
និងភពមិន្របកដនិយម។   

 
* ្របសិនេបើចង់ដឹងព័ត៌មនបែនថមអំពី BPR សូមចូលេទកន់៖  
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering  
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ចំនុចែដលករ 
យតំៃល

េផ្ត តេទេលើ 

េដើមបីអនុវត្តេទ មេគលបំណងៃនែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 

ករ យតំៃលេនះនឹងេផ្ត តេទេលើករងរផ្តល់េស កមម ធរណៈរបស់ 

្រកសួងនីមួយៗ ជជងករងរ្របេភទដ៏ៃទេទៀត ដូចជករងរបេងកើតេគល

នេយបយ ឬករងររដ្ឋបលជេដើម។  

 
 

 

 
ដំ ក់កលទី

២-១៖ ពិនិតយ

េមើលសំនួរេន

កនុងឯក រ 

យតំៃល 

(Assessment 

Sheet)  

( ឧបសមព័នធទី២) 

 
 

សំ ប់ដំ ក់កលដំបូងេនះ គឺ្រគន់ែត

េបើកឯក រ យតំៃល (Assessment 

Sheet) ៃនឧបសមព័នធទី២ កនុង Excel file 

េហើយេធ្វើករពិនិតយេមើល ល់សំនួរទំង 

អស់។ េធ្វើករកំណត់នូវបុគគលែដលមន

ព័ត៌មនទក់ទងនឹងសំនួរទំងេនះ។ ្របសិនេបើនយក ្ឋ ន ឬអងគភព

របស់េ កអនកមិនមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់សំ ប់េឆ្លើយសំនួរទំងេនះេទ 

សូមចូលេទកន់ដំ ក់កលទី២-២ ែដលេនបនទ ប់េនះ។ ក៏បុ៉ែន្ត ្របសិន

េបើេ កអនកមន ចេឆ្លើយសំនួរទំងអស់េនះបន សូមរលំងេទកន់ 

ដំ ក់កលទី២-៣។      
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ដំ ក់កលទី

២-២៖ បេងកើតនូវ

្រកុមករងរៃផទ

កនុងមួយសំ ប់

្របមូលទិននន័យ 

(្របសិនេបើ ច)  

្របសិនេបើមននយក ្ឋ ន និងអងគភពជេ្រចើនេ្រកមចំណុះ្រកសួងរបស់
េ កអនក នឹងមន រៈ្របេយជន៍ដល់ករបេងកើត ្រកុមករងរមួយ ែដល
រមួមនសមជិកមន ក់មកពី្រគប់នយក ្ឋ នទំងអស់ 
ដូចបនេរៀប ប់េនកនុងដំ ក់កលទី១-៣។   

 
េធ្វើករែបងែចកឧបសមព័នធទី២ែដលមនទំរង់ជ Excel file េទដល់សមជិក
្រកុមករងរទំងអស់ េដើមបីឲយពួកគត់បំេពញចំេលើយេនកនុងបញជ ីសំនួរ 
“Q1-3(ែផនកខងកនុង)” សំ ប់្របគល់ជូនេ កអនក។ េ កអនក ច្របមូល
ផ្តុំព័ត៌មនែដលទទួលបនេនះ ទុកសំ ប់េធ្វើករ យតំៃល។  

 
ដំ ក់កលទី

២-៣៖ បំេពញ

ឯក រ យ

តំៃល 

(Assessment 

Sheet)សំ ប់

ករពិនិតយេមើល

តថភព (ៃនករ

េ្របើ្របស់ ICT)  

 បញជ សំីនួរ 

Q1 Q2 និង Q3 

( ឧបសមព័នធទី២) 

 

• សំនួរទំងអស់េនះ ្រតូវបនែចកេចញជ១២ែផនករមួមន ែផនកេហ ្ឋ រចន
សមព័នធ ICT សមតថភពកនុងករ្រគប់្រគង ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ ថវកិ ករ  
ដឹកនំ និងែផនកេគហទំព័រជេដើម។ មរយៈករេឆ្លើយសំនួរទំងេនះ 
េ កអនក ចេធ្វើករពិនិតយេមើលអំពីតថភព (ៃនករេ្របើ្របស់ ICT)
បន។  

 

• សូមបញជ ក់ថ សំនួរមួយចំនួនមនភពលំបកកនុងេឆ្លើយជងសំនួរមួយ
ចំនួនដ៏ៃទេទៀត។ េនកនុង Excel file ករពនយល់បែនថមនឹងមនផ្តល់ជូន
សំ ប់សំនួរមួយចំនួន។ ្រគន់ែតេ កអនកយក cursor ក់េទេលើ cell 
ែដលមនចំនុចពណ៌្រកហមេនេលើ្រជុងែផនកខងេលើៃន ្ត ំៃដ េពលេនះ
្របអប់ែដលមនផទុកេសចក្តីពនយល់បែនថមនឹងបង្ហ ញេឡើង ដូចមនបង្ហ ញ
ជូនេនកនុងរបូភពខងេ្រកម។  

     

 

 



  © NiDA 19

ដំ ក់កលទី

២-៤៖ បំេពញ

ឯក រ យ

តំៃល សំ ប់ករ

ពិនិតយេមើល

នីតិវធីិករងរ 

 បញជ សំីនួរ 

Q4 
( ឧបសមព័នធទី២) 

 

• សំ ប់បញជ ីសំនួរ Q4 ស្តីអំពីករពិនិតយេមើលនីតិវធីិករងរ េ កអនក ច

ចប់េផ្តើមេធ្វើករសរេសរ យនូវេស កមម ធរណៈទំង យ ែដល្រតូវ

បនអនុវត្តេនកនុង្រកសួងរបស់េ កអនក។ បនទ ប់មកសូមេធ្វើករទំនក់

ទំនងម្រន្តីទទួលបនទុកេស កមមទំងេនះ និងពយយមបំេពញចំេលើយ   

ជមួយគត់ េ យេយង មករែណនំ និងគំរែូដលបនផ្តល់ជូន      

េនកនុងជួរបនទ ត់ (row) ែផនកខងេលើៃនបញជ ីសំនួរ។  សូមសរេសរ យ

យ៉ងតិចេស កមមចំនួនបី្របេភទែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ្រចើនជងេគ

បំផុត។ ្របសិនេបើចំបច់ េ កអនក ចេធ្វើករបែនថមជួរបនទ ត់ (row) 

មួយចំនួនេទៀតបន។ 

☝ ជករ្របេសើរមួយកនុងករបញជ ក់បែនថមនូវព័ត៌មនែដលបនបំេពញ

េនកនុងបញជ ីសំនួរ Q4 េ យខ្លួនេ កអនកផទ ល់ ជពិេសសេនេពល

ែដលេ កអនកមិនបនដឹងចបស់ ស់អំពីេស កមមែដលបនេចទ

សួរទំងេនះ។ សូមចុះេ យផទ ល់េទកន់ទីកែន្លងែដលេស កមម 

ទំងេនះ្រតូវបនេគផ្តល់ជូន ជពិេសសេដើមបីបញជ ក់បែនថមនូវព័ត៌មន  

ទក់ទងនឹងែផនកែដលទមទរករែកលំអេឡើងវញិ។   

 
 ចំ ំ ☝  ចុះេ យផទ ល់េទដល់ទីកែន្លង េដើមបបីញជ ក់បែនថមនូវព័ត៌មន

ែដលទទួលបន! 
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អនុ សន៍

សំ ប់ករ 

េធ្វើសមភ ស 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

មុនចប់េផ្តើមកិចចសមភ សន៍ 

• េធ្វើករ្រ វ្រជវជបឋមអំពីករយិល័យ ែដលនឹង្រតូវចុះេទេធ្វើកិចច

សមភ សន៍។   

• ឯក រដំបូងែដលេ កអនកគួរែស្វងរកឲយបនេនះ គឺឯក រស្តីអំពី

រចនសមព័នធរបស់ ថ ប័នពួកគត់។  

• មុននឹងចុះេទេធ្វើសមភ ស សូមពយយមរកព័ត៌មនឲយបនេ្រចើន ម   

លទធភពែដល ចេធ្វើបន ដូចជព័ត៌មនពីចបប់ បទបញញត្តិ កមមវធីិៃន

ែផនកនីមួយៗ េសៀវេភកបួនចបប់ េសៀវេភែណនំ និងរបយករណ៍ែដល

ពក់ព័នធនន។ 

• សូមពយយមែស្វងយល់អំពីអ្វីែដលជភរកិចចចំបងរបស់ពួកគត់។ េធ្វើករ

ពិនិតយេមើលនូវកមមវធីិ មែផនកនីមួយៗ ជពិេសសែផនកែដលទក់ទងនឹង 

ICT។ ជករែដលមន្របេយជន៍មួយ កនុងករេ្របើ្របស់មុខងរែស្វង

រកអតថបទេនកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ (Ctl+F សំ ប់កមមវធីិ Word) េ យេ្របើ

្របស់ពកយសំខន់ៗដូចជ “ព័ត៌មនវទិយ” និង “្របព័នធ” ជេដើម។     

• េធ្វើករបញជ ក់អំពីេពលេវ ត់ជួបពីរ ឬបីេម៉ងមុនករជួបសមភ ស។ 

 

កំឡុងេពលេធ្វើសមភ ស 

• េនេពលែដលេ កអនកជួបជមួយអនកផ្តល់សមភ សន៍្រគដំបូង សូមេធ្វើ

ករែណនំខ្លួនរបស់េ កអនកផទ ល់ និងែថ្លងអំណរគុណពួកគត់ែដល

បនចំ យេពលចូលរមួកនុងកិចចសមភ សន៍េនះ។ 

• សូមេធ្វើករបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់អំពីេគលបំណងៃនករេធ្វើសមភ ស

និងបង្ហ ញលិខិតផ្លូវករ (្របសិនេបើមន). 

• េធ្វើករ កសួរថ េតើពីមុនមកពួកគត់ធ្ល ប់េធ្វើកិចចករែដលទក់ទងនឹង 

ករសមភ សន៍ែដរឬេទ (ដូចជករបំេពញចំេលើយកនុងឯក រ យតំៃល 

(assessment sheet) ជេដើម) 
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• េធ្វើករកត់្រ ល់ពកយសម្តីែដលអនកផ្តល់សមភ សន៍បននិយយ រមួទំង

្របធនបទែដលមិនទក់ទងនឹងសំនួរេនកនុងបញជ ី។ 

• សំុឯក រចបប់ចំលងែដលពក់ព័នធនន ដូចជឯក រទក់ទងនឹងចបប់ 

បទបញញត្តិ កមមវធីិៃនែផនកនីមួយៗ េសៀវេភកបួនចបប់ េសៀវេភែណនំ និង

របយករណ៍ជេដើម។ 

• ្របសិនេបើអនកផ្តល់សមភ សន៍មិនបនេ្រត មចំេលើយ្រគប់្រគន់សំ ប់ផ្តល់ 

   ជូនេទេនះ ចេសនើឲយគត់េធ្វើករ្របែម្របមូល និងេផញើចំេលើយទំងេនះ        

   មកេ កអនកេពលេ្រកយ។ 

 

េ្រកយេពលេធ្វើសមភ ស 

• កនុងៃថងែតមួយៃនករេធ្វើសមភ ស សូមេធ្វើករបំេពញ ល់ចំេលើយទំងអស់ 

េនកនុងឯក រ យតំៃល (assessment sheet) េដើមបីេចៀស ងករេភ្លចភ្ល ំងនូវ 

ព័ត៌មនលំអិតមួយចំនួន ឬករភន់្រចលំព័ត៌មនែដលផ្តល់េ យអនកផ្តល់ 

សមភ សន៍ដ៏ៃទ។  

• បេងកើតនូវកំណត់្រ បែនថម េនេពលែដលអនកផ្តល់សមភ សន៍និយយអំពី

បញ្ហ ជេ្រចើនែដលមិន ចបញចូ លេទកនុងឯក រ យតំៃល (assessment 

sheet) បន។  

 

សូមបន្តេធ្វើករងរជមួយអនកផ្តល់សមភ សន៍ េដើមបីទទួលបននូវព័ត៌មន

បែនថម ឬេដើមបីបញជ ក់បែនថមនូវព័ត៌មនទទួលបន។ 
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ដំ ក់កលទី

២-៥៖ េធ្វើករ

វភិគព័ត៌មន

ែដល្របមូល

បន  

 ែផនកពិនិតយ

េមើលតថភព 

(ៃនករេ្របើ

្របស់ ICT) 

( ឧបសមព័នធទី២) 

 
 

• មុនេពលចប់េផ្តើមករវភិគ េ កអនក្រតូវ្របកដថ៖ 

⋅ េ កអនកបនបំេពញរចួ ល់នូវចំេលើយទំង យេនកនុង   

ឯក រ យតំៃល (assessment sheet) 

⋅ េ កអនកបនយល់ដឹងអំពី ថ នភព ICT េនកនុង្រកសួង 

េ កអនក។ 

• សូមេបើកឯក រ យតំៃល (assessment sheet) េនកនុងឧបសមព័នធទី២ែដល

មនទំរង់ជ Excel file េ យេ្រជើសេរ ើសយកបញជ ី “Indicators (សូចនករ)” 

េហើយចូលេទកន់ែផនកទី២. ករពិនិតយេមើលតថភព (ៃនករេ្របើ្របស់ 

ICT)/ករ យតំៃលអំពីភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ ICT។ 

 
• សូមបំេពញចំនួនពិនទុ េយង មចំេលើយនីមួយៗរបស់េ កអនក។ សូម 

ពិនិតយេមើលឧទហរណ៍ផ្តល់ជូនខងេ្រកម ទក់ទងករេឆ្លើយសំនួរទី 4-1 

េនកនុងឯក រ យតំៃល (assessment sheet)៖    

1. សំនួរគឺថ “េតើេនកនុង្រកសួងរបស់េ កអនកមនែផនកសកមម

សំ ប់្រគប់្រគង ICT ែដរឬេទ?”។ ចំេលើយសំ ប់សំនួរេនះ ច

ជ “មន” ឬ “មិនមន”។ 

2. ជួរបនទ ត់ (column) អំពី “កំរតិ” បង្ហ ញនូវពិនទុែដល ច     

េ្រជើសេរ ើស សំ ប់ចំេលើយនីមួយៗរបស់េ កអនក។ 

3. ្របសិនេបើចំេលើយរបស់េ កអនកគឺជ “មន” េនះ េ កអនក 

នឹងទទួលបន១ពិនទុ។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើចំេលើយរបស់េ កអនក

គឺជ “មិនមន” េ កអនកនឹងទទួលបន០ពិនទុ។ 

4. សូម យបញចូ លេលខ “1” េនកនុងជួរបនទ ត់ (column) “ពិនទុរបស់

អនក” សំ ប់ចំេលើយកនុងឧទហរណ៍េនះ។ 
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• អ្រ ពិនទុទំងេនះភគេ្រចើនបនពនយល់បង្ហ ញរចួជេ្រសចអំពី ថ នភព 

របស់ចំនុចនីមួយៗ េ យពំុចំកររះិគិត/គណនេឡើយ។ បុ៉ែន្ត អ្រ ពិនទុ

មួយចំនួនត្រមូវឲយេ កអនកេធ្វើករគណនទិននន័យេនកនុងឯក រ    

យតំៃល (assessment sheet)។ ឧទហរណ៍ េនកនុងែផនកទី (3) េហ ្ឋ រចន

សមព័នធ “លទធភពទទួលបន PC (សំ ប់េ្របើ្របស់)” ្រតូវបនគណន ម

រយៈសមីករខងេ្រកម៖  

    
＝ 

 

ដូេចនះ េ កអនក្រតូវេធ្វើករគណនសមីករេនះេដើមបីកំណត់នូវអ្រ ពិនទុ

ជក់ ក់មួយ។ 

 

• ែផនកទី “(5) ករេធ្វើបមនីយកមមៃននីតិវធីិ” ្រតូវបនលុបេចញ េ យ រ

កង្វះខតព័ត៌មន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ជ្របករសំខន់មួយ

ែដល្រតូវសេមធនឯក រសំ ប់នីតិវធីិននេនកនុង្រកសួងមនទីរ។ 

ឯក រសេមធនសំេ េទេលើបទបញញត្តិៃនចបប់ វធិន ្របកស 

េសៀវេភកបួនចបប់ និងេសចក្តីែណនំជេដើម។ សេមធនឯក រមួយ 

ចំនួនតូច មនន័យថករេធ្វើបមនីយកមមៃននីតិវធីិករងរក៏្រតូវបនអនុវត្ត

តិចតួចែដរ។ ្របសិនេបើនីតិវធីិករងរមិន្រតូវបនេគេធ្វើបមនីយកមមេនះ

េទ នឹងមនករលំបកកនុងករ ក់ឲយេ្របើ្របស់នូវ្របព័នធកំុពយូទ័រេដើមបី

េធ្វើស្វ័យ្របវត្តិកមមនីតិវធីិទំងេនះ។  

 

• បនទ ប់ពីបំេពញនូវអ្រ ពិនទុសំ ប់ចំេលើយនីមួយៗេនកនុងជួរបនទ ត់ 

(column) “ពិនទុរបស់អនក” រចួមក េ កអនកនឹងទទួលបនេ យស្វ័យ្របវត្តិ

នូវលទធផលបង្ហ ញេនកនុង “ ងតថភពៃន ICT” ែដលបង្ហ ញអំពី 

ថ នភពៃនករេ្របើ្របស់ ICT េនកនុង្រកសួងរបស់េ កអនក។ 

(សូមេមើលេនកនុងែផនកបនទ ប់អំពីវធីិ ្រស្តសំ ប់េមើល ងេនះ)  
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វធីិ ្រស្តសំ 

ប់ យតំៃល

ង (តថ

ភពៃន ICT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ងតថភពៃន ICT ្រតូវបនបេងកើតេឡើងសំ ប់ែស្វងយល់េ យសីុជំេ ពី

ទិដ្ឋភពៃនដំ ក់កលអភិវឌ ន៍ែផនក ICT េនកនុង្រកសួងរបស់េ កអនក 

េ យេ្រប បេធៀបជមួយ្រកសួងដ៏ៃទេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ។     

មយ៉ងវញិេទៀត ក៏ជក ្ត មន្របេយជន៍ផងែដរ ែដលបនយល់ដឹងអំពី

ចំនុចខ្ល ំង និងចំនុចេខ យទក់ទងនឹងករងរេលើកកំពស់ ICT េនកនុង

្រកសួងរបស់េ កអនក។     

 

េនេពលែដលេ កអនកទទួលបនពិនទុេពញ ងេនះនឹងមនរបូ ងជ

េព្រជេពញេលញ ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពខងេ្រកមែផនកខងេឆមង។ 

េយើង ចចត់ទុកថ ជ ថ នភពដ៏ល្អ្របេសើរមួយ។ បុ៉ែន្ត េនេពលែដល

េ កអនកទទួលបនពិនទុពក់ក ្ត ល ងេនះនឹងមនរបូ ងជេព្រជ

ពក់ក ្ត ល ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពខងេ្រកមែផនកខង ្ត ំ។ កនុង

ករណីេនះ មិន្រតូវបនចត់ទុកជពិនទុមធយមភគេទ បុ៉ែន្តជពិនទុពក់

ក ្ត លធមម ។ 

 
ថ នភពល្អ្របេសើរ (ពិនទុេពញ)  ថ នភពធមម  (ពិនទុពក់ក ្ត ល) 

 

 
 

េយង ម ងទំងពីរខងេលើ េ កអនក ចេធ្វើករ យតំៃលអំពី   

ថ នភពៃន ថ ប័នរបស់េ កអនក េ យេ្រប បេធៀបជមួយនឹងលទធផល

ពិនទុជមូល ្ឋ ន គឺពិនទុពក់ក ្ត ល។ សូមពិនិតយេមើលឧទហរណ៍       

ខងេ្រកម៖ 
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អងគភពមួយេនះជរមួ មន ថ នភពល្អបងគួរេ យ រលទធផលពិនទុេ្រចើន 
ជងបន្តិចបន្តួច ឬ្រប ក់្របែហលនឹងលទធផលពិនទុជមូល ្ឋ ន។ មយ៉ងវញិ
េទៀត មនពិនទុែផនក “ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT” និង “េហ ្ឋ
រចនសមព័នធ” េ្រចើនជងពិនទុជមធយម ែដលជចំនុចខ្ល ំងរបស់ ថ ប័នេនះ។ 
ផទុយេទវញិ មនពិនទុទបជងពិនទុជមធយមសំ ប់ែផនកចំេណះដឹង និងបទ
ពិេ ធន៍ែផនក ICT។ ដូេចនះ េយើង ចនិយយបនថ៖ 
   

• ្រកសួងេនះ្រតូវេលើកកំពស់ចំេណះដឹងែផនក ICT របស់បុគគលិកទំងអស់។  

• េ យ របទពិេ ធន៍ជមួយគំេ ង ICT មនកំរតិេនេឡើយ 

្រកសួងេនះគួរេធ្វើករ យតំៃលបែនថមេទៀតអំពីអនិមិត្តភពៃនគំេ ង ICT 

េផ ងៗេទៀតនេពលអនគត។ 

• លទធភពទទួលបនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងធនធនហិរញញវតថុបន្រប្រពឹត្ត

េទ្របែហលជពក់ក ្ត លេហើយ។   

 

យ៉ង មិញ សូចនករ (indicator) សំ ប់េធ្វើករ យតំៃល គួរ្រតូវបន

ពិនិតយ និងែកត្រមូវេទ មករងរអេងកតនីមួយៗ។ 

 
 



  © NiDA 26

ដំ ក់កលទី

២-៦៖ េធ្វើេសចក្តី

សេងខបអំពី 

សមិទធិផល 

ករងរ និង

ថ នភព     

បចចុបបននរបស់

ថ ប័នេ ក

អនកេ យេយង

េទ មករ     

ពិនិតយេមើល  

តថភពៃន ICT 

( ឧបសមព័នធទី១

និងទី២) 

 

 
 

េធ្វើករសេងខបេ យខ្លីអំពី ថ នភពបចចុបបននទក់ទងនឹងចំនុចទី “៣. សមិទធិ

ផលៃនសកមមភពទក់ទងនឹង ICT” “៤. ថ នភពបចចុបបននៃនបរយិកស 

ICT េនកនុង្រកសួង” េនកនុងឧបសមព័នធទី១ស្តីអំពីគំរែូផនករ ICT។ ចំេពះ

ចំនុចទី៤ ក៏ ចជករមន្របេយជន៍ផងែដរ កនុងករបញចូ លនូវមំុ (pillar) 

ទំងបួនខងេ្រកមេទកនុងេសចក្តីសេងខបេនះ៖ 

⋅ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

⋅ ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT 

⋅ ធនធនហិរញញវតថុ 

⋅ ចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ែផនក ICT 

 

េ កអនក ចបញចូ លបែនថមេ យេសរនូីវបញ្ហ េផ ងៗទក់ទងនឹងករ 

េ្របើ្របស់ ICT សំ ប់ករងររដ្ឋបល ែដលកំពុងជួប្របទះេនកនុង្រកសួង

មនទីររបស់េ កអនក។ សូមកំុសរេសរពិពណ៌នអំពីចំនុចនីមួយៗែវងេពក។  

 

សូមចំលងយក (copy) “ ងតថភពៃន ICT” ពីឧបសមព័នធទី២ស្តីអំពី    

ឯក រ យតំៃល (Assessment Sheet) និង ក់បញចូ ល (paste) េទកនុង

ឯក រគំរែូផនករ ICT។ សូមេមើលឧទហរណ៍គំរខូងេ្រកម៖ 
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(ករពិពណ៌នអំពីឧទហរណ៍ទក់ទងនឹងករបំេពញឯក រគំរែូផនករ ICT 

េនកនុងឧបសមព័នធទី១) 

៣. សមិទធិផលៃនសកមមភពទក់ទងនឹង ICT 

(1) េគហទំព័ររបស់្រកសួង៖    URL: www.moh.gov.kh 

េគហទំព័រេនះរមួមនេគលនេយបយ និងកមមវធីិេផ ងៗសំ ប់ែផនកសុខភិបល ែដលមនទំង
ភ ែខមរ និងភ អង់េគ្លស។ ្រតូវបន្រគប់្រគងទំង្រសុងេ យនយក ្ឋ នែផនករ និង    
ព័ត៌មនសុខភិបល (DPHI)។  

 
(2) ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ  
 

ល.រ េឈម ះ មុខងរ ឆន ំ 

១ ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ       
សុខភិបល (HIS) 

សំ ប់្រគប់្រគងសថិតិ និងសូចនករ 
(indicator) ទក់ទងនឹងសុខភិបល 

ចុងទសវត រ ៍
ទី៩០ 

 
(3) សកមមភព ICT ដ៏ៃទេទៀត 

ែផនករយុទធ ្រស្តសំ ប់ HIS ២០០៨-២០១៥ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យនយក ្ឋ នែផនករ 

និងព័ត៌មនសុខភិបល (DPHI)។ 

 

៤. ថ នភពបចចុបបននៃនបរយិកស ICT េនកនុង្រកសួង 

ចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ែផនក ICT 

• និេយជិតភគេ្រចើនរបស់្រកសួងមនទីរមិនមន       

ជំនញជមូល ្ឋ នែផនកកំុពយូទ័រេទ ដូចជជំនញ

ែផនក word processing, spread sheet និងសូមបីែតជំ

នញ យអតថបទ (កនុងកំុពយូទ័រ)។ ្រកសួង្រតូវ

េលើកកំពស់ចំេណះដឹងែផនក ICT របស់បុគគលិក

ទំងអស់។  

 

ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT 

• មិនមនម្រន្តី មន ក់ែដលមន្របវត្តិសិក ែផនក ICT ឬបនយល់ដឹងអំពី ICT េទ។ ដូេចនះ ជករ      

ចំបច់ ែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក្របេភទេនះេដើមបីឲយចូលបំេរ ើេនកនុង្រកសួងមនទីរ។---(េនមនបន្ត) 
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ដំ ក់កលទី

២-៧៖ េធ្វើករ    

វភិគទិននន័យ

ែដល្របមូល

បន  

 ករពិនិតយ

េមើលនីតិវធីិ

ករងរ 

( ឧបសមព័នធទី២) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

បញជ ីសំនួរ Q4 ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីកំណត់នូវត្រមូវករសំ ប់ដំេណើ រ

ករករងរ ែដលេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រេនកនុង្រកសួងមនទីររបស់េ ក

អនក។ មរយៈករសរេសរ យនូវេស កមម ធរណៈទំង យេនកនុង

ង េ កអនកនឹង ចកំណត់បននូវេស កមម ែដលមនសក្ត នុពល

ទទួលរងនូវឥទធិពលខពស់ បនទ ប់ពីផ្ល ស់ប្តូរេទជេស កមមែដលេ្របើ្របស់

្របព័នធកំុពយូទ័រ។     

 

េ យ រមនែតេស កមម ធរណៈែដលបនចុះកនុងបញជ ី និងជទូេទ

្រតូវបនអនុវត្តជ្របចំេនះ េស កមមទំងេនះ្រតូវបនចត់ទុកថមន 

សក្ត នុពលកនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ។ កនុងដំ ក់កលេនះ េយើង

ឲយ ទិភពេទេលើេស កមមែដលនឹងេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ េ យេយង

េទេលើក ្ត ្របំយ៉ងខងេ្រកម៖    

ក ្ត ទំង្របំ គំរេូធៀបនឹងក ្ត
នីមួយៗ 

លកខណ
វនិិចឆ័យ 

មូលេហតុ 

ចំនួន ថ ប័ន
ពក់ព័នធ 

អងគភពែដល
ពក់ព័នធេផ ងៗ 

ចំនួន
តិច 

គំេ ង ICT ែដលមនចំនួន ថ ប័ន
ពក់ព័នធេ្រចើនចូលរមួ េ្រចើនែត
ទទួលបនករប ជ័យ។ សូមចប់
េផ្តើមករេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ
កនុងករបំេពញែបបបទករងរ
េផ ងៗ ែដល ចអនុវត្តបន
េ យេពញេលញកនុងអងគភព
េ កអនក។   

កំរតិៃនឯក រ
សេមធន 

ចបប់/វធិន/
េសៀវេភែណនំ 

កំរតិ
ខពស់ 

សេមធនឯក រមួយចំនួនតូច 

មនន័យថករេធ្វើបមនីយកមមក៏
្រតូវបនអនុវត្តតិចតួចែដរ។ ករ
េ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រមិន ច
្រប្រពឹត្តេទបន េ យគម ន  
បមនីយកមមេទ។ សូមពិចរ
អនុវត្តសកមមភពសេមធន
ឯក រជមុនសិន។   

ទំហំករងរ ទំហំ កំរតិ
ខពស់ 

ករេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រកនុងករ 
បំេពញែបបបទករងរ ចេធ្វើឲយ
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ករងរទំងេនះកន់ែតមន
្របសិទិធភព េនេពលែដលទំហំៃន
ករងរមនកំរតិខពស់។ បុ៉ែន្ត 
ឥទធិពលទទួលបននឹងមនកំរតិ 
្របសិនេបើទំហំៃនករងរមនកំរតិ
ទប។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើ
េ កអនកមន record (ឯក រ
ព័ត៌មន) ចំនួន្រតឹមែត១០០ 
េ កអនក ចេ្របើ្របស់បញជ ី
ផទុកទិននន័យកនុង excel បន េ យ
មិនចំបច់្រតូវករ database េទ។ 

េពលេវ េ្របើ
្របស់សំ ប់
បំេពញករងរ
នីមួយៗ 

រយៈេពល     
អនុវត្តន៍ករងរ 

រយៈ
េពល
ែវង 

ែផនកមួយកនុងចំេ មែផនកជេ្រចើន
េទៀត ែដល្រតូវេលើកកំពស់ គឺករ
ផ្តល់េស កមម ធរណៈឲយបន
ទន់េពលេវ ។ េនេពលែដល
ករអនុវត្តន៍ករងរមនរយៈេពល
ែវង េយើងគួរែតេធ្វើឲយករងរផ្តល់
េស កមមេនះមនភពរហ័សជង
មុន។ 

ករពក់ព័នធនឹង
រេបៀប រៈ
នេយបយ/
ចំនួនអនក
ទទួលផល   
្របេយជន៍ 

បញ្ហ េផ ងៗ កំរតិ
ខពស់ 

ទិភពនឹង្រតូវផ្តល់ឲយេស កមម
ទំង យ  ែដលពក់ព័នធនឹង
វស័ិយ ទិភពៃនកមមវធីិ មែផនក
នីមួយៗ ឬរេបៀប រៈរបស់្រកសួង
មនទីរ។ ដូចបនបង្ហ ញពីខងេដើម 
ICT គឺជេ្រគ ងជំរញុមួយែដលេ្របើ
្របស់េដើមបីសេ្រមចបននូវេគល
េ របស់អងគភព។ សូមពិចរ
ផងែដរអំពីចំនួនអនកទទួលផល 
្របេយជន៍េ យផទ ល់ និងមិន
ផទ ល់ពីករេលើកកំពស់េស កមម
ទំងេនះ។  

 

លកខណវនិិចឆ័យខងេលើ្រតូវបនកំណត់ជមុនសំ ប់េគលបំណងៃនករ 

សិក េនះ។ លកខណវនិិចឆ័យទំងេនះ ្រស័យេទេលើេគលេ ៃនែផនករ 

ICT ែដលបនកំណត់េនកនុងដំ ក់កលទី១។ សំ ប់ករេ្របើ្របស់      

នេពលអនគត េ កអនក ចបែនថម ឬែកត្រមូវលកខណវនិិចឆ័យទំងេនះ
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បន។ ឧទហរណ៍ េធ្វើករបែនថមនូវលកខណវនិិចឆ័យ “ឥទធិពលៃនករកត់

បនថយករចំ យ” ្របសិនេបើេ កអនកមនេគលបំណងកត់បនថយករ

ចំ យសំ ប់េស កមម ធរណៈ។ ដូេចនះ ជករសំខន់ែដលេ ក

អនកបនេធ្វើករអនុម័តជមួយថន ក់ដឹកនំ ថ ប័ននូវេគលបំណងជក់ ក់ 

មុននឹងចប់េផ្តើមករងរអេងកតទក់ទងនឹងករ យតំៃល េ យ រ នឹង

មនករលំបកកនុងករបែនថមនូវលកខណវនិិចឆ័យ កនុងខណៈែដលពំុទន់

្របមូលបននូវព័ត៌មន្រគប់្រគន់។      

 
 

 

ឥឡូវេនះ សូមពយយមកំណត់នូវ ទិភពសំ ប់េស កមម ធរណៈ 

ទំង យ  ែដលនឹង្រតូវទទួលបននូវករេ្របើ្របស់្របព័ន្ធកំុពយូទ័រ

មុនេគ។ 

       វធីិកំណត់ ទិភព៖ 

1. េធ្វើករេ្រប បេធៀបេស កមមទំង យែដលបនចុះកនុងបញជ ី 
េ យេយង មក ្ត ទំង្របំយ៉ង។ 

2. េធ្វើករពិនិតយថេតើក ្ត ទំងេនះ្រសបជមួយនឹងលកខណវនិិចឆ័យែដរ
ឬេទ។ 

3. េធ្វើករកំណត់េលខេរៀងេស កមមទំងេនះ មលំ ប់ ទិភព។ 
េស កមមែដលផគូរផគង្រតូវគន ជមួយនឹងក ្ត ទំង្របំយ៉ងជងេគ 
នឹងទទួលបននូវ ទិភពមុនេគ។ 

 
េយើងនឹងេ្របើ្របស់ឧទហរណ៍សនមតខងេ្រកម េដើមបីពនយល់អំពីដំ ក់
កលននសំ ប់ករងរ យតំៃល៖   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  © NiDA 31

 
ឧទហរណ៍ (គំរខូងេ្រកមេនះ ្រគន់ែតជករសនមតបុ៉េ ្ណ ះ) 

 
 
 

សូមអនុវត្ត មដំ ក់កលនីមួយៗខងេ្រកម៖ 

1. ជករមន្របេយជន៍មួយកនុងករេ្របើ្របស់សញញ  (្រពួញសំ ប់ករណីេនះ) េដើមបីេ្រប ប

េធៀបរ ងក ្ត ទំង្របំ ែដលករអនុវត្តន៍ែបបេនះ េធ្វើឲយេ កអនក ចែស្វងយល់ និងរក

េឃើញនូវេស កមមែដលសក្តិសមជងេគ។ 

2. ក ្ត ទំង យ ែដល្រសបគន ជមួយនឹងលកខណវនិិចឆ័យ នឹង្រតូវបង្ហ ញេ យសញញ  

(្រពួញ) ពណ៌្រកហម។ េស កមមែដលទទួលបនសញញ  (្រពួញ) ពណ៌្រកហមេ្រចើនជងេគ

បំផុត នឹងមន ទិភពេ្រចើនជងេគបំផុត។ 

3. សូមេមើលជួរបនទ ត់ “ ទិភព” ខងេ្រកម។ េលខលំ ប់ ទិភព្រតូវបនកំណត់ េ យ

េយងេទ មចំនួនសញញ  (្រពួញ) ពណ៌្រកហម (R: ្រសបគន ជមួយនឹងលកខណវនិិចឆ័យ

បំផុត) និងចំនួនសញញ  (្រពួញ) ពណ៌េខៀវ (B: ្រសបគន ជមួយនឹងលកខណវនិិចឆ័យបងគួរ)។  
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 ចំនួន    

ថ ប័ន

ពក់ព័នធ 

(ចំនួនតិច) 

កំរតិៃន 

ឯក រ 

សេមធន 

(កំរតិខពស់) 

ទំហំ      

ករងរ 

(កំរតិខពស់) 

េពលេវ េ្របើ 

្របស់សំ ប់

បំេពញករងរ

នីមួយៗ (រយៈេពល

ែវង) 

ករពក់ព័នធនឹង

រេបៀប រៈ   

នេយបយ/ចំនួន

អនកទទួលផល   

្របេយជន៍ (កំរតិ

ខពស់) 

 
ទិភព 

       
ប័ណ្ណអនុញញ ត

ផ្តល់ករងរ 

១ 

 

មធយម 

 

១០.០០០ 

 

១សប្ត ហ៍ 

 

មិនដឹង 

? 
២ 

R១+B៣

េសចក្តី្របកស

អំពីករបេងកើត

្រកុមហុ៊នថមី 

៣ 

 

មធយម 

 

១០០ 

 

១ែខ 

 

មិនដឹង 

? ៤ 
R១+B១

ករចុះបញជ ីអនក

ែស្វងរកករងរ 

១ 

 

ខពស់ 

 

២៥.០០០ 

 

១េម៉ង 

 

ខពស់ 

 
១ 

R៣+B២

ករ្រគប់្រគង្រប

អប់សំបុ្រតត ៉ 

០ 

 

ទប 

 

៥.០០០ 

 

មិនមនព័ត៌មន 

? 

មធយម 

 
៣ 

R១+B២

 

កនុងករណីេនះ េស កមមចុះបញជ ីអនកែស្វងរកករងរទទួលបន ទិភពខពស់ជងេគបំផុត

សំ ប់េ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ។  
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ដំ ក់កលទី៣៖ បេងកើតែផនករ ICT 

េគលករណ៍ 

្រគឹះ 

 

សំ ប់េគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន គឺេយើង្រគន់ែតរះិរកនូវសកមមភពែដល ច

បំេពញេនកនុងចេន្ល ះរ ង ថ នភពបចចុបបនន និង ថ នភពែដលនឹងល្អ្របេសើរ

នេពលអនគត ដូចបនបង្ហ ញខងេ្រកម។   

 
 

ទំនក់ទំនងរ ងសកមមភពននកនុងដំ ក់កលទី១ ទី២ និងទី៣ ្រតូវបន
បង្ហ ញេនកនុង ងខងេ្រកម។ មរយៈឯក រ យតំៃល (assessment 

sheet) (ឧបសមព័នធទី២) េយើងបនេធ្វើករពិនិតយេមើលនីតិវធីិករងរ និងេធ្វើករ
ពិនិតយេមើលតថភព ICT  ែដលជករអនុវត្តន៍សំ ប់ែផនក “ករបេងកើត 

Application” និង “ករអភិវឌ ន៍សមតថភពែផនក ICT” ៃនចំនុចទី “៥. ចំនុច
សកមមភពសំខន់ៗ” េនកនុងឯក រគំរែូផនករ ICT (ឧបសមព័នធទី១)។ សូម
ចងចំថ សកមមភពទក់ទងនឹង“ករអភិវឌ ន៍សមតថភពែផនក ICT” ្រតូវគំ្រទ
ែផនករ “បេងកើត Application” េ យ រករពិនិតយេមើលតថភព ICT ្រតូវបន
េធ្វើេឡើងេដើមបី យតំៃលអំពីភពេ្រត មលកខណៈៃន្រកសួងមនទីរេដើមបី 
ទទួលយកបេចចកវទិយថមីសំ ប់េ្របើ្របស់េនកនុងដំេណើ រករករងរបចចុបបនន។ 
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ទំនក់ទំនងរ ងសកមមភពននេនកនុងករងរេរៀបចំែផនករ ICT  
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 ព័ត៌មន
បែនថម  

េគលករណ៍
កនុងករេរៀបចំ
គំេ ងនន
សំ ប់ែផន
ករព្រងីក 
េស កមម   
e-Government 

ករេរៀបចំែផនករ ICT េលើកដំបូងសំ ប់រ ្ឋ ភិបល្រតូវបនអនុវត្តរចួ ល់ 

េហើយេគលករណ៍ដំបូងៃនករព្រងីកេស កមម e-government ក៏្រតូវបង្ហ ញ

រចួមកេហើយែដរេនកនុង “ែផនករសកមមភពសំ ប់អភិវឌ  ICT េនកនុង

្របេទសកមពុជ” ែដលេរៀបេរៀងេ យអនកជំនញែផនក ICT របស់ JICA សំ ប់ 

NiDA េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៤។ យ៉ង មិញ កិចចករទំងេនះក៏មន 

រ្របេយជន៍ផងែដរ ដល់ករេរៀបចំែផនករ ICT របស់េ កអនក។ េ ក

អនក ចយកលំនំ មេគលករណ៍ជមូល ្ឋ ននន ដូចបនបង្ហ ញជូន

ខងេ្រកម៖     

 

េទះបីជេពលេវ ៃនករអនុវត្តន៍ែលងមនសុពលភពក៏េ យ បុ៉ែន្ត  

ែផនករសកមមភពេនះបនបន ល់ទុកនូវទិសេ ចំបងៗពីរយ៉ង 

ែដល្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 

1. ករព្រងីក មលំ ប់ ពីេស កមមទូេទ/ជមូល ្ឋ នេទេស កមម ច់

េ យែឡក (សំ ប់កិចចករជក់ ក់មួយចំនួន) 

2. ករព្រងីក មដំ ក់កល ពីទី្រកុងសំខន់េទកន់ភូមិ ននន 

 

្របភព: អនកជំនញែផនក ICT របស់ JICA  “ែផនករសកមមភពសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ ICT េនកនុង្របេទស
កមពុជ” ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៤ 
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និយមន័យៃន “េស កមមជមូល ្ឋ ន” និង “េស កមម ច់េ យែឡក” ្រតូវ

បនផ្តល់ជូនដូចខងេ្រកម៖ 

• េស កមមជមូល ្ឋ ន  

រមួមន រេអឡិច្រតូនិច (e-mail), LAN, file and printer sharing (ករែចក  
រែំលកឯក រ និងម៉សីុនេបះពុមព េលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ) និងករែស្វងរក   
ព័ត៌មនេលើេគហទំព័រ (Web browsing) ែដលនឹង្រតូវបនផ្តល់ឲយនូវ
បេចចកវទិយ IP េនេលើ្របព័នធអីុន្រ និត (intranet) (G-WAN) ែដលមន
លកខណៈដូចនឹងេស កមមអីុនធឺណិត (Internet) ែដរ។   

• េស កមម ច់េ យែឡក 

សំេ េទេលើេស កមមទំង យែដល្រតូវបនផ្តល់ ច់េ យែឡកេ យ 

application េផ ងៗែដលបនបេងកើតរចួ រមួមនេស កមម GAIS បចចុបបនន

ជេដើម។ 

េស កមមននៃន e-Government 

 
 

្របភព: អនកជំនញែផនក ICT របស់ JICA  “ែផនករសកមមភពសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ ICT េនកនុង្របេទស

កមពុជ” ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៤ 

 

េស កមមជមូល ្ឋ នមួយចំនួន ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យ NiDA ដូចជ្របព័នធ

ទូរស័ពទ VoIP និង Account (អត្តសញញ ញ និងេលខសំងត់) ផ្លូវករសំ ប់េ្របើ

រេអឡិច្រតូនិច(e-mail) ជេដើម។ េ កអនក ចរមួបញចូ លេស កមមេទ

កនុងែផនករ ICT របស់េ កអនក។ 
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  ព័ត៌មន
បែនថម  
 
ឯក រ
េយង៖ 
ករវវិត្តន៍ៃន  
e-Government  
 

 

សំេ េទេលើដំ ក់កលទំង្របំៃនករវវិត្តន៍របស់ e-Government ែដល

បនកំណត់េ យអងគករសហ្របជជតិេនកនុង “លទធផលអេងកត្របចំឆន ំ

២០០៨ ស្តីអំពី E-Government េនេលើពិភពេ ក” េ យេផ្ត តជចំបងេទ

េលើេស កមមទក់ទងនឹងេគហទំព័រ។ ជបឋមេ កអនក ចពិនិតយេមើលថ

េតើ ថ ប័នរបស់េ កកំពុងឋិតេនកនុងដំ ក់កលមួយ  េហើយេធ្វើករ

រះិរកនូវែផនករេដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់ដំ ក់កលបន្តបនទ ប់េទៀត។   

 
 

ដំ ក់កលទី១ - កំពុងអភិវឌ ន៍៖ វត្តមនេនេលើ្របព័នធអីុនធឺណិតរបស់រ ្ឋ ភិបលភគ
េ្រចើន រមួមនជេគហទំព័រធមម /ផ្លូវករ។  link (េ្របើសំ ប់ចូលេទកន់ែផនកដ៏ៃទ
េទៀតៃនេគហទំព័រ) េទកន់េគហទំព័ររបស់្រកសួង ឬនយកអប់រ ំសុខភិបល 
សុខុមលភពសងគម ករងរ និងហិរញញវតថុជេដើម ្របែហលជមន/មិនមនេទ។ 
ព័ត៌មនភគេ្រចើនមិនមនករែ្រប្របួល (static) និងមន្របតិបត្តិករតិចតួចជ
មួយ្របជពលរដ្ឋ។ 

ដំ ក់កលទី២ - បនែកលំអ៖ រ ្ឋ ភិបលននេ្រចើនផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងនឹងេគល
នេយបយ ធរណៈ និងអភិបលកិចច។ ពួគេគបនបេងកើតនូវ links សំ ប់ចូល
េទេមើលព័ត៌មនែដលបនរក ទុក ដូចជ លិខិត ពកយសំុ របយករណ៍ ចបប់ 
និងវធិន និង ្រពឹត្តិប័្រត រព័ត៌មនជេដើម ែដលជករបងកលកខណៈងយ្រសួល
មួយសំ ប់ករេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋ។  

ដំ ក់កលទី៣ - មនអន្តរកមម៖ រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើករែចកចយេស កមមេផ ងៗេលើ្រប
ព័នធអីុនធឺណិត ដូចជពកយសំុែដល ចចំលងយកបន (download) សំ ប់បន្ត 

ជញ ប័ណ្ណជេដើម។ ជងេនះេទេទៀត បនបង្ហ ញយ៉ង្របតយក អំពីវត្តមន 
ជដំបូងៃនេគហទំព័រ/portal (េគហទំព័រជួយកនុងករែស្វងរកេគហទំព័រដ៏ៃទេទៀត)  
ជមួយេស កមមេផ ងៗ ែដលបនបេងកើននូវភពងយ្រសលួសំ ប់
្របជពលរដ្ឋ។  
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ដំ ក់កលទី៤ - មន្របតិបត្តិករជអន្តរកល៖ រ ្ឋ ភិបលននបនចប់េផ្តើមផ្ល ស់   
ប្តូរខ្លួនឯង មរយៈករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តទំនក់ទំនងគន េទវញិេទមករ ង 
“្របជពលរដ្ឋ និងរ ្ឋ ភិបលខ្លួនឯង”។ រមួបញចូ លនូវជេ្រមើសេផ ងៗសំ ប់ករ
ងរបង់ពនធ ករ ក់ពកយសំុប័ណ្ណសំគល់ខ្លួន សំបុ្រតកំេណើ ត លិខិតឆ្លងែដន 
បន្ត ជញ ប័ណ្ណ រមួជមួយនឹង្របតិបត្តិករ្របែហលគន េនះដ៏ៃទេទៀតពី G េទ C 
េហើយេធ្វើករអនុញញ តឲយ្របជពលរដ្ឋទំង យ ចចូលេទេ្របើ្របស់េស
កមមទំងេនះេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត ២៤េម៉ងេលើ២៤េម៉ងេរៀង ល់សប្ត ហ៍។ 
សូមបញជ ក់ថ ល់្របតិបត្តិករទំងអស់ គឺ្រប្រពឹត្តេទេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត។  

 
ដំ ក់កលទី៥ - បនភជ ប់ទំនក់ទំនងេពញេលញ៖ រ ្ឋ ភិបលននបនេធ្វើករផ្ល ស់

ប្តូរខ្លួនឯងឲយក្ល យេទជអងគភពែដលមនទំនក់ទំនងជមួយអនកដ៏ៃទ េដើមបី
េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន េ យេធ្វើករបេងកើតនូវេហ ្ឋ
រចនសមព័នធរមួបញចូ លគន  ែដលមនលកខណៈជករយិល័យ្រទ្រទង់មួយ។ 
េនះគឺជកំរតិដ៏េជឿនេលឿនបំផុតមួយៃនករផ្តួចេផ្តើមករងរ e-government 
ែដលេ្របើ្របស់េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត េហើយ បនបេងកើតនូវលកខណៈ្របំ្របេភទ 
(ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពខងេ្រកម)។ មយ៉ងវញិេទៀត e-participation 
(ករចូលរមួកនុងសកមមភពេផ ងៗ េ យេ្របើ្របស់បេចចកវទិយទំេនើប) និងករ
មនទំនក់ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ កនុងដំេណើ រករអនុវត្តន៍ករេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមចអំពីកិចចករអ្វីមួយ គឺជបញ្ហ ែដលទទួលបនករគំ្រទ និងេលើកទឹកចិត្ត
ពីសំ ក់រ ្ឋ ភិបលនន។  

 

លកខណៈ្របំយ៉ងៃនដំ ក់ែដលបនភជ ប់ទំនក់ទំនងេពញេលញ 

 
្របភព: អងគករសហ្របជជតិ “លទធផលអេងកត្របចំឆន ំ២០០៨ ស្តីអំពី E-Government េនេលើពិភពេ ក” 
(http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm ) 
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ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍មួយចំនួនែដលផ្តល់ជេយបល់សំ ប់ឲយ

េ កអនកេ្របើ្របស់ដំ ក់កលទំង្របំេដើមបីេរៀបចំែផនករ៖ 

• ្របសិនេបើេ កអនកមិនមនេគហទំព័រែដលមនព័ត៌មនបញចូ លថមីៗ 
(update) ជេទៀងទត់េទ សូមពិចរ បេងកើតេគហទំព័រមួយ ែដលេធ្វើឲយ
េ កអនក ចឆ្លងចូលេទដល់ដំ ក់កលទី២ “បនែកលំអ” បន។  

• ្របសិនេបើេ កអនកមនេគហទំព័រ បុ៉ែន្ត មិនមនករែ្រប្របួល (static) 
និងមិនបនបញចូ លព័ត៌មនថមីៗជេទៀងទត់េទ សូមេ កអនកពិចរ
បែនថមនូវែផនកថមវន្ត (dynamic component) ែដលជំរញុឲយមនុស ជេ្រចើន
េធ្វើករបញចូ លទិននន័យថមីៗេទកនុងេគហទំព័រេនះ។ ក ្ត េនះ េធ្វើឲយេ កអនក

ចឆ្លងចូលេទដល់ដំ ក់កលទី២ “បនែកលំអ” បន។ 

• ្របសិនេបើេ កអនកមនេគហទំព័រថមវន្ត (dynamic web) ែដលបន
បញចូ លព័ត៌មនថមីៗជេទៀងទត់ បុ៉ែន្តមិនមនពកយសំុែដល ចចំលងយក 
(download) បន សូមពិចរ ក់េលើេគហទំព័ររបស់េ កអនកនូវពកយ
សំុែដលមិនទន់បំេពញ (ដូចជឯក រែដលមនទំរង់ជ pdf ជេដើម) 
សំ ប់ករេ្របើ្របស់ជ ធរណៈ។  ករេធ្វើែបបេនះ ចឲយេ កអនកឆ្លង
ចូលែកបរនឹងដំ ក់កលទី៣ “មនអន្តរកមម”។  

• សំ ប់ដំ ក់កលទី៤ “មន្របតិបត្តិករជអន្តរកល” េ កអនក         
្របែហលជ្រតូវករនូវធនធនហិរញញវតថុបែនថម េដើមបីេធ្វើឲយេស កមមេផ ងៗ

ច្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺណិតបន។ ្របសិនេបើមន្របព័នធព័ត៌មន
វទិយែដលបនបេងកើតរចួជេ្រសចេហើយ ្របែហលជមនភពងយ្រសួល 
និង ចចំ យថវកិតិចជង សំ ប់េធ្វើឲយេស កមមែដលមន្រ ប់ ច
្របតិបត្តិករេលើ្របព័នធអីុនធឺណិតបន។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើេស កមមេនះមិន
េ្របើ្របស់ application មួយេទ កនុងដំ ក់កលដំបូង ្រតូវជំរញុឲយករ
អនុវត្តន៍ែបបបទករងរែដលពក់ព័នធនន ្រប្រពឹត្តេទេ យេ្របើ្របស់
្របព័នធកំុពយូទ័រ។    

• ដំ ក់កលទី៥ “បនភជ ប់ទំនក់ទំនងេពញេលញ” ្រតូវបនបង្ហ ញខង
េលើ។ ្រតូវករនូវទំនក់ទំនងរ ង្របជពលរដ្ឋ សហគមន៍ជំនួញ និង   

ថ ប័នពក់ព័នធដ៏ៃទេទៀត ែដល នឹង្រតូវករេពលជេ្រចើនឆន ំេទៀតសំ ប់
ឲយ្របេទសកមពុជ ចឆ្លងចូលដំ ក់កលេនះបន។ 
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រយៈេពល 
(សំ ប់ករេរៀប
ចំែផនករ) 

េ យ របេចចកវទិយមនកររកីចំេរ ើនយ៉ងេលឿនឥតឈប់ឈរ ែផនករ 
ICT គួរ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិជេរៀង ល់ឆន ំ។ េនកនុងករណីេនះ េយើង

នឹងេរៀបចំែផនករសំ ប់រយៈេពល្របំឆន ំខងមុខ។ 

 
ដំ ក់កល

ទី៣-១៖ 

សរេសរ យ

ចំនុចសកមម

ភពសំខន់ៗ 

( ឧបសមព័នធទី១) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

មរយៈករពិនិតយេមើលអំពី ករពិនិតយេមើលនីតិវធីិករងរ និងករពិនិតយ

េមើលតថភព ICT េ កអនក្រតូវែតមនរចួជេ្រសចនូវគំនិតេយបល់ទក់

ទងនឹងរេបៀបបំេពញចំេលើយេនកនុងពកយចេន្ល ះ េដើមបីសេ្រមចឲយបននូវ

េគលរបស់េ កអនក្របកបេ យ្របសិទធភព។ សូមកំណត់ឲយបនចបស់

ល់នូវបញជ ីសកមមភព ែដលនឹង្រតូវបំេពញេនកនុងពកយចេន្ល ះ។ 

 

េនកនុងឧបសមព័នធទី១ស្តីអំពីគំរែូផនករ ICT សូមសរេសរ យនូវចំនុចសកមម

ភពនន េដើមបីសេ្រមចឲយបននូវទិសេ ែដលបនកំណត់េនកនុងចំនុចទី 

“៥. ចំនុចសកមមភពសំខន់ៗ”។ េ កអនក ចពិចរ អំពីសកមមភព

ទំងេនះ មលំ ប់លំេ យដូចខងេ្រកម។ េ យេយងេទ មកំរតិ

ៃនភពេជឿនេលឿនកនុងែផនក ICT េន្រកសួងរបស់េ កអនកៗ ចរលំង    

ដំ ក់កលទី១ និងទី២បន៖ 

(1) សកមមភពននកនុងករផ្តល់េស កមមជមូល ្ឋ នេន្រគប់្រកសួងមនទីរ 

កនុងទី្រកុងភនំេពញ។  

ឧទហរណ៍៖ ភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងរ ងកំុពយូទ័រយ៉ងតិចចំនួន៥

េ្រគ ងេនកនុងនយក ្ឋ ននីមួយៗេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ េដើមបីែចក

រែំលកប ្ត ញអីុនធឺណិត ឯក រ និងម៉សីុនេបះពុមពនន។ 

(2) សកមមភពកនុងករផ្តល់េស កមមជមូល ្ឋ នេន្រគប់មនទីរ មប ្ត  

េខត្តេផ ងៗ 

ឧទហរណ៍៖ ភជ ប់ប ្ត ញកំុពយូទ័រយ៉ងតិចចំនួន១េ្រគ ងេទកន់ NII 

េន មប ្ត េខត្តចំនួន៩ និងបញជូ នបញញត្តិរបស់្រកសួងមនទីរ មរយៈ

រេអឡិច្រតូនិច (e-mail) េទកន់បុគគលិកទំងអស់។ 
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អនុ សន៍ 

(3) សកមមភពននកនុងករផ្តល់េស កមម ច់េ យែឡកេនកនុងទី្រកុង 

ភនំេពញ។ 

ឧទហរណ៍៖ េរៀបចំ (Design) និងបេងកើត្របព័នធព័ត៌មនវទិយសំ ប់្រគប់

្រគងេទសចរណ៍។ 

(4) សកមមភពននកនុងករផ្តល់េស កមម ច់េ យែឡកេន មេខត្ត។ 

ឧទហរណ៍៖ ក់ព្រងយ្របព័នធព័ត៌មនវទិយសំ ប់្រគប់គ្រងេទស

ចរណ៍ ែដលបនភជ ប់ប ្ត ញេទកន់ NII េន មេខត្តចំនួន១០។  

(5) សកមមភពននកនុងករបេងកើតសមតថភពែផនក ICT េនកនុង្រកសួង

មនទីរ។ 

 

• សូមេ្របើ្របស់ឯក រទក់ទងនឹងករពិនិតយេមើលនីតិវធីិករងរ េដើមបី

សរេសរ យនូវេស កមម ច់េ យែឡកនន មលំ ប់ៃន ទិភព។  

• សូមេ្របើ្របស់ឯក រទក់ទងនឹងករពិនិតយេមើលតថភព ICT េដើមបី

សរេសរ យនូវកិចចករអភិវឌ ន៍សមតថភពែផនក ICT។ 

កនុងកំឡុងេពលសរេសរ យនូវសកមមភពទក់ទងនឹងករអភិវឌ ន៍សមតថ

ភពែផនក ICT េ កអនក ចចប់េផ្តើមេឆ្លើយេទនឹងសំនួរមួយចំនួនខង

េ្រកម។ 

 

ឆ្លង មករពិនិតយេមើលអំពីេស កមម ច់េ យែឡក ែដលបនកំណត់

មរយៈករពិនិតយេមើលនីតិវធីិករងរ េតើតថភពៃន ICT អ្វីខ្លះែដល្រតូវ

េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ េដើមបីទទួលបនេជគជ័យកនុងកិចចករែ្របក្ល យនីតិវធីិករ

ងរែដលបនកំណត់ ឲយេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ?   

 

• េតើេហ ្ឋ រចនសមព័នធរបស់េ កអនកមនលកខណៈ្រគប់្រគន់សំ ប់

ករផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រេនះែដរឬេទ?   

• េតើករយិល័យ/ម្រន្តីែផនក ICT របស់េ កអនក ចកន់កប់គំេ ង

បនែដរឬេទ? 
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• េតើេ កអនក ចកំណត់នូវអនក ែដលនឹងផ្តល់ករឧបតថមគំ្រទែផនក

ហិរញញវតថុសំ ប់េពលអនគតបនេទ? 

• េតើម្រន្តីែដលកំពុងបំេពញករងរទក់ទងនឹងនីតិវធីិែដលជ 

េគលេ របស់ែផនករ ចទទួលយកនូវបេចចកវទិយ និងករ

ផ្ល ស់ប្តូរៃននីតិវធីីករងរេនះបនែដរឬេទ? 

 

ឧទហរណ៍ េនេពលែដល្រកសួងករងរចង់ ក់ឲយេ្របើ្របស់នូវ្របព័នធ 

ព័ត៌មនវទិយសំ ប់ផ្តល់ករងរេនករយិល័យែស្វងរកករងរ ម្រន្តីៃន

ករយិល័យេនះ្រតូវែតមនយ៉ងេ ច ស់នូវជំនញជមូល ្ឋ នែផនក

កំុពយូទ័រ។ 
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ដំ ក់កល

ទី៣-២៖ បេងកើត

ែផនករេម 

(្របសិនេបើ

ច) 

( ឧបសមព័នធទី១) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េ កអនកបនចូលមកដល់ដំ ក់កលចុងេ្រកយេហើយ ែដលជដំ ក់

កលមួយេ កអនក ចេ្រជើសេរ ើសសំ ប់េធ្វើករអនុវត្តក៏បន ឬមិនអនុវត្តក៏

បនកនុងករបំេពញចំេលើយេនះ។  

 

េនកនុងដំ ក់កលចុងេ្រកយេនះ េ កអនក្រតូវ ក់បញចូ លនូវសកមម

ភពននេទកនុង ងរយៈេពលសំ ប់ករអនុវត្តន៍៥ឆន ំ។ រមួបញចូ លនូវ

ករគណនអំពីធនធន ករចំ យ កលវភិគៃនសកមមភពនីមួយៗ 

េ យេយងេទ មករវនិិចឆ័យអំពីព័ត៌មនទក់ទងនឹងទំហំ និងភព   

សមុគ ម ញរបស់សកមមភព។ េ យ រធនធនមនកំរតិ មិនែមនជករ

ងយ្រសួលេទកនុងករបេងកើតនូវែផនករែដលមនលកខណៈសុ្រកឹត និង ច

យកេទអនុវត្តបន។ េ យេហតុេនះេហើយ  េ កអនក ចេ្រជើសេរ ើសយក

មកអនុវត្តក៏បន ឬមិនអនុវត្តក៏បនសំ ប់ toolkit េនះ។    

 

សំ ប់ករបំេពញចំេលើយេនះ េ កអនក ច្រគន់ែតពិចរ អំពីចំនុច

មួយចំនួនខងេ្រកម៖   

• សូមពិចរ អំពី ទិភពៃនសកមមភពទំងេនះ មុននឹង ក់បញចូ លពួក 

េគ មលំ ប់េលខេរៀង។ ឧទហរណ៍ េ កអនក្រតូវសេមធននីតិវធីិ 

ករងរជមុនសិន មុននឹងចប់េផ្តើមករវភិគអំពី្របព័នធ (system analysis) 

និងករេរៀបចំ (design) application។   

• សូមេធ្វើករប៉ន់ ម នអំពីរយៈេពល្រប ក់្របែហលសំ ប់អនុវត្តសកមម

ភព។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើ មនករសមុគ ម ញកនុងករេធ្វើឲយែបបបទ

ករងរ ្រតូវបនអនុវត្តេ យេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ េ កអនក្របែហល

ជ្រតូវករេពលេពញមួយឆន ំ េដើមបី្រគន់ែតបំេពញនូវកិចចករសេមធន

នីតិវធីិករងរ និងទទួលបននូវករអនុម័តជផ្លូវករ។ 

• េនេពលែដលេ កអនកបនកំណត់នូវ ទិភព និងរយៈេពលសំ ប់
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អនុវត្តសកមមភពទំងេនះរចួ ល់េហើយ េ កអនក ចគូសនូវែខ បនទ ត់

កំណត់េពលេវ េនកនុង ងែផនករេមខងេ្រកម “៦. ែផនករេម” 

េនកនុងឧបសមព័នធទី១ស្តីអំពីគំរែូផនករ ICT។   

 
 

ជករមន្របេយជន៍មួយកនុងរមួបញចូ លនូវករកំណត់ៃនថវកិ្រប ក់ 

្របែហល ែដលនឹង្រតូវករសំ ប់សកមមភពនីមួយៗ។ សំ ប់សកមមភព

មួយចំនួន ជក់ែស្តងករគណនអំពីករចំ យសំ ប់បេងកើតេគហទំព័រថមី

មួយមនលកខណៈងយ្រសួល េ យ រធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍្រសេដៀង

គន េនះជេ្រចើនកនុងកិចចករេនះេនកនុងរ ្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជន។ 

ផទុយេទវញិ េដើមបីេធ្វើករគណនអំពីករចំ យកនុងករបេងកើតេស កមម

ច់េ យែឡកមួយ េយើង្រតូវករ្របមូលនូវព័ត៌មនជេ្រចើនអំពីមុខងរ

េផ ងៗៃន application ។   

 
 
 
សូមអបអរ   

ទរ! 

 

េពលេនះេ កអនកបនបេងកើតនូវេសចក្តី្រពងែផនករសំ ប់្រកសួងមនទីរ

របស់េ កអនកេហើយ!   

 

សូមពិភក  និងែកត្រមូវ ជមួយនឹង្រកុមករងរេនកនុង្រកសួងមនទីររបស់

េ កអនក និង ក់េសនើសំុករអនុម័ត!   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix II 



KMrU  
Epnkar ICT sMrab;RksYg……………… (BRgag) 

1/ េបសកកមម nig TisedArbs;RksYg 
sUmsresr]eTÞsnamGMBIRksYgrbs;Gñkedaysegçb  edayrYmmanRbvtþirbs;RksYg  ckçúvis½y nigkar 
TTYlxusRtUv. RbeyaKKMrUmYycMnYnRtUv)anbgðajenAxageRkam  b:uEnþvamincaM)ac;RtUveFVItameT.  
ckçúvis½yrbs;RksYgKW///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
bc©úb,nñenH manbBaðasMxan;²eTAelI/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
GgÁPaBsMxan;²rbs;RksYg ( naykdæan / GaCJaFr )  rYmman XXX mankarTTYlxusRtUvelI//////////////    
YYY mankarTTYlxusRtUvelI/////////////////////////////////////////////////////  ZZZ mankarTTYlxusRtUvelI 
////////////////////////////// . RksYg)andak;cuHnUvTisedAedIm,IsMerc/////////////////////////////naqñaM20XX.  
2> eKaledArbs;EpnkarskmμPaB  ICT 
eKaledAEpnkar ICTrbs;RksYg RtUv)ankMNt;enAkñúgkMritfñak;Cati EdlrYmman 3 cMnucsMxan;²dUc 
xageRkam ³  
 -begáInRbsiT§PaBkargarenAkñúgRksYg 
 -begáInRbsiT§PaBesvakmμsaFarN³ 
 -RbmUlBt_man nigTinñn½ysMrab;eFVIkarviPaKeKalneya)ay 
Epnkarskm μPaB  ICT nwgkMNt;nUvskmμPaBmYycMnYneTAelIeKaledAxagelIedIm,IrYmcMENkkñúgkar 
sMercnUvckçúvis½y nigTisedArbs;RksYg.  
3/ smiT§iplៃនសកមមភពTak;Tgnwg  ICT  
 (1)  eKhTMB½rrbs;RksYg  (ebIman)    URL: www.xyz.gov.kh  
 

 (2) RbB½n§B½t’manviTüa  (ebIman) 

l/r eQ μaH muxgar qñaM 
1    

2    

 (3) skm μPaB  ICT epSgeTot  (ebIman) 



4/ sßanPaBbc©úb,nñៃនbriyakas ICT េនកនងុRksYg 
sUmviPaKelIsßanPaBbc©úb,nñrbs;RksYgEdl)aneRbIR)as;  ICT EdlrYmmansmtßPaBRKb;RKg  ICT      
rcnasm<½n§  FnFanhirBaØvtßú  kardwknaM  bTdæankñúgkardMeNIrkar  nig bTBiesaFn_  ICT . sUmeRbIR)as; 
nUv Assessment Sheet sMrab;karGegát nig karviPaK .  
 
5/ cMnucskm μPaBsMxan;² 
 (1) esvakmμCamUldæan ( RbsinebIman )  

l/r skmμPaB 
1 P¢ab;bNþajy:agtickuMBüÚT½r XX eRKOgenAkñúgkariyal½yTIsþIkarRksYg nigextþcMnYn9 

(eday NiDA) 
2 begáItnUveKhTMB½rrbs;RksYg nigeFVIbc©úb,nñPaB (update)eGay)aneTogTat; 
3 pþl;nUvKNnI E-mailrdæaPi)al (domain name) eTAdl;cMeBaHRKb;RksYg (eday NiDA) 

 (2)  karGPivDÆn_kmμviFI  
 sUmerobrab;nUvRbB½n§kmμviFIfμ IEdlRtUvkarnaeBlGnaKt tamlMdab;lMedaynUvPaBcaM)ac;. 

l/r RbB½n§km μviFIcaM)ac;sMrab;eRbIR)as;RbB½n§kuMBüÚT½r muxgar lT§plrMBwgTuk 
1    
2    
3    
4    

 (3) karGPivDÆn_smtßPaB  ICT 
sUmerobrab;nUvskmμPaBnanaEdlRtUvkarsMrab;BRgwgnUvkareRbIR)as; ICT enAkñúgRksYgrbs;Gñk  
edayEp¥kelIkarbMeBjxagelI.  

l/r skmμPaB lT§plrMBwgTuk 
1   
2   
3   
4   

 



6/ ែផនករេម 
 
 ឆន ំទី១ ឆន ំទី២ ឆន ំទី៣ ឆន ំទី៤ ឆន ំទី៥ 

(១)- ១      

(១)-២      

(១)-៣      

(២)- ១ 

 

    

(២)- ២      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix III 



ΧĠ₤ņįњĕ◦БƯ

េគលបំណងៃនឯក រ យតំៃល៖

េដើមបី យតំៃលអំពី ថ នករណ៍បចចុបបនន និងបញ្ហ ននកនុងករសេ្រមចឲយបននូវេគលេ របស់្រកសួងមនទីរ --> ករពិនិតយេមើលនីតិវធិីករងរ

េដើមបី យតំៃលអំពីឧបសគគននកនុងករងរេលើកកំពស់ និងអនុវត្តន៍ ICT --> ករពិនិតយេមើលតថភព

រេបៀបេ្របើ្របស់ឯក រេនះ

១. បំេពញចំេលើយេនកនុងបញជ ីសំនួរ Q1-3 ឲយបនេ្រចើន មលទធភពែដល ចេធ្វើបន  

២. ្របមូលព័ត៌មនេផ ងៗសំ ប់សំនួរទំង យ ែដល្រតូវករនូវទិននន័យជក់ ក់ ដូចជ ចំនួនកុំពយូទ័រជេដើម

៣. ទំនក់ទំនងជមួយម្រន្តី មន ក់េនែផនក/នយក ្ឋ នពក់ព័នធ ែដលមនករយល់ដឹងេ្រចើនបំផុតអំពីករងររបស់ពួកេគ

៤. បំេពញចំេលើយេនកនុងបញជ ីសំនួរ Q4 េ យេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹងម្រន្តីែដលបនេរៀប ប់េនកនុងចំនុចទី៣ េដើមបីសរេសរ យនូវកិចចករេផ ងៗ 

ចច         ែដលជេគលេ របស់េ កអនក

៥. េ្របើ្របស់បញជ ីសំនួរ Q4 េដើមបីកំណត់នូវបញ្ហ  និងត្រមូវករនេពលអនគត មរយៈព័ត៌មនទទួលបនពីអនកផ្តល់សមភ សន៍ 

៦. បនទ ប់ពី្របមូលបននូវព័ត៌មន្រគប់្រគន់េហើយ បំេពញចំេលើយកនុងបញជ ីសូចនករ (Indicator) េដើមបី្របមូលផ្តុំនូវទិននន័យេផ ងៗ

េតើនរ ែដលគួរបំេពញចំេលើយេនកនុងឯក រេនះ

បុគគលែដលទទួលខុស្រតូវករងរ្រគប់្រគង ICT េនកនុងអងគភព

េដើមបីបំេពញចំេលើយេនកនុងបញជ ីសំនួរ Q4 ជករចំបច់ែដល្រតូវមនម្រន្តីមួយចំនួនែដលមនករយល់ដឹងអំពីកិចចករននេនកនុងែផនកពក់ព័នធ

Toolkit ₤еŬĠсЮũЬĠşеЯĩĕŁũ ICT
ឯក រ យតំៃល (Assessment Sheet)
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ICT Planning Toolkit
Assessment Sheet

Annex III - Q1

RksUg

1-1 eQ μμaHm®nþITMnak;TMng
1-2 muxgar   naykdæan  kariyal½y
1-3 Gas½ydæankariyal½y
1-4 elxTUrs½BÞTMnak;TMng elxkariyal½y ³ elxTUrs½BÞéd ³
1-5 Gas½ydæanGIuEml 

2-1 naykdæan  kariyal½y   Epñk

2-2
etIelakGñkmansaxakariyal½yenAtame

xtþ-RkugEdrrWeT? ebImanetIenAextþ-

3-1 cMnYnm®nþI
3-2 cMnYnm®nþIenAPñMeBj

3-3 cMelIy

2>B½t’manGMBIRksYgrbs;elakGñk sUmemtþaP¢ab;mkCamYynUvrcnasm<½n§RksYgrbs;elakGñk. elakGñkGacbEnßmCYrRbsinebIcaM)ac;

karTTYlxusRtUv

   

  

> B½t’manGMBIm®nþICan;x<s;  mRnþIBt’manviTüa CIO/IC

3> GMBIcMnYnmRnþIraCkar

;kmμviFI  Word Processing (word)

( 1>K μan   2>ticCag 20°   3> 20°-40°    4>40°-60°   5>60° rW eRcInCag )

etIelakGñkvaytMély:agNacMeBaHm®nþICMnajEdlTak;Tgnwg ICT ?kñúgRksYgrbs;elakGñk

;kmμviFI Spread Sheet ( Excel )

( 1>K μan   2>ticCag 20°   3> 20-40°    4>40-60°   5>60° rW eRcInCag )

kmμviFI File Sharing

( 1>K μan   2>ticCag 20°   3> 20°-40°    4>40°-60°   5>60° rW eRcInCag )

kmμviFI Presentation ( Powerpoint )

( 1>K μan   2>ticCag 20°   3> 20°-40°    4>40°-60°   5>60° rW eRcInCag )
;kmμviFI Web Browse / Search

( 1>K μan   2>ticCag 20°   3> 20-40°    4>40-60°   5>60° rW eRcInCag )
;kmμviFI  E-mail

( 1>K μan   2>ticCag 20°   3> 20°-40°    4>40°-60°   5>60° rW eRcInCag )
;kmμviFI Printer Sharing

( 1>K μan   2>ticCag 20°   3> 20-40°    4>40-60°   5>60° rW eRcInCag )

© 2008 National ICT Development Authority (NiDA)



ICT Planning Toolkit
Assessment Sheet

Annex III - Q1

4-1
etIRksYgrbs;elakGñkmanEpñk  
ICTEdrrWeT?

eQ μaH

4-2 srub

4-3
GMBIkMritbNþúHbNþal   
nigmuxgarrbs;mRnþI 

cMnYnm®nþIEpñk  ICT muxgar-tMENg

GnubNÐit
briBaØab½Rt

briBaØab½Rtrg
sBaØab½RtvisVkmμkMuBüÚT½r

sBaØab½RtB½t’manviTüa
sBaØab½RtvKÁxøI²

epSg²

4-4
etImanCMnajGVIxøHEdl)anGnuvtþenAkñúgEpñ
k ICT   rWedaym®nþIEpñk  ICT ?

4-5
etICMnajRbePTNaEdlRtUvkarCacaM)ac;kñú
g eBlbc©úb,nñenH ? 

etIRksYgrbs;elakGñkmanm®nþIEpñk ICT b:unμannak; ? 

4> GMBIsmtßPaBRKb;RKg ICT

yes No

Provide help in using basic Windows applications (Win, MS Office, etc.)

Provide help in using basic FOSS applications (Khmer OS, Open office etc.)

Computer maintenance and hardware trouble shoots

Server set-up and network administration

Plan and propose ICT projects to the management

System Analysis

Web site development and hosting

Programming 
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ICT Planning Toolkit
Assessment Sheet

Annex III - Q2

RksUg

cMelIy

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

cMelIy

6-1

6-2

6-3

6-4

GñkNaCaGñkpþl;fvikasMrab;dMeNIrkarxagelIenH ? 

( 1> PaKeRcInKWmin)anTTYl  2> Bi)ak   3> mFüm     4> minsUvBi)ak    5> GacTTYl)anenAeBlEdlRtUvkar )

( 1> PaKeRcInKWmin)anTTYl  2> Bi)ak   3> mFüm     4> minsUvBi)ak    5> GacTTYl)anenAeBlEdlRtUvkar )

etIelakGñkvaytMélGMBIplvi)akkñúgkarTTYlnUvfvikaBIxageRkAy:agNaceBaHKMerag 
nigskm μPaBnanaEdlTak;Tgnwg ICT ? 

#REF!

etIRksYgrbs;elakGñkmankuMBüÚT½rb:unμaneRKOg? 

etImankuMBüÚT½rRbEhlb:un μaneRKOgEdl)anP¢ab;eTAnwgbNþajry³cMgayxøI  (LAN) ? 

etIRksYgrbs;elakGñkP¢ab;tamRbB½n§RbePTNamYy ? 
1. Wireless  2. DSL  3. Leased Line  4. Satellite  5. Dial-up  6. Others (specify)

etImankuMBüÚT½rRbEhlb:un μaneRKOgEdlP¢ab;eTAnwgGIunFWNit  ? 

WetImYyNaCael,ÓnénkarP¢ab;rbs;elakGñk? (Kbps, total in the head office)
1. 64Kbps or less  2. 128Kbps  3. 256Kbps  4. 512Kbps  5. 1M or more(specify)

5> rcnasm½<n§
sMNYr  * cMelIyTaMgGs;RtUvrYmbBa©ÚlnUvkariyal½ytamextþ-RkugpgEdr

etIkartP¢ab;Føab;dac;Cajwkjyb¤y:agNa?  ( eRCIserIsykcMelIyEdlsaksmnwgsßanPaB )

etIRksYgrbs;elakGñkmanm:asuIne)aHBum<b:un μaneRKOg? 

etIelakGññkmanRbB½n§GIuEmlépÞkñúgsMrab;RksYgEdrrWeT? ( e.g. xxx@moef.gov.kh )( 1>man  2>minman )

etIkñúgRksYgrbs;elakGñkmantP©ab;bNþajry³cMgayxøI  (LAN) EdrrWeT?  ( 1>man   2>minman )

etIGñkvaytMélGMBIplvi)akkñúgkarTTYlnUvfvikaépÞkñúgRksYgy:agNacMeBaHesvakm μnana (  
]>GIunFWNit )  nigeRKOgbnøas; ICT ( ]>karCYsCul )  ?

etIcMnYnkuMBüÚT½rCamFümTTYl)anb:un μaneRKOgkñúgmYyqñaM ? 

1> PaKeRcInBi)akeRbIR)as;
2> dac;Cajwkjy( eRcInCagBak;kNþaleBlEdlcUleTAeRbIR)as; )

3> dac;mþgmáal ( ticCagBak;kNþaleBlEdlcUleTAeRbIR)as; ) 
4> kMrdac; ( ryHeBlxøINas;kñúgeBleRbIR)as; ) 
5> minEdldac;esaH

6> fvikasMrab;karcMNayelIRbB½n§ ICT

sMNYr  * cMelIyTaMgGs;RtUvrYmbBa©ÚlnUvkariyal½ytamextþ-RkugpgEdr

© 2008 National ICT Development Authority (NiDA)



ICT Planning Toolkit
Assessment Sheet

Annex III - Q2

7-1

cMelIy

8-1

8-2

8-3

8-4

etIelakGñkbegðaHeKhTMB½rrbs;RksYgelakGñkenAÉNa ? 

etIelakGñkeFVIbc©úb,nñPaB (update) eKhTMB½rrbs;RksYgelakGñkCacugeRkayenAeBlNa?

etImUlehtuGVI)anCaminman  rWmineFVIVIbc©úb,nñPaB update eKhTMB½r ? 

7> GMBIkardwknaMTak;TgnwgkarpSBVpSay ICT

4> kMritGñkeRbIR)as; ³ EpñkRbtibtþiRKan;EtCaGñkeRbIR)as;Fmμta . GVI²EdlTak;Tgnwg ICT KWTukeGaym®nþI rWEpñk ICT 

5> K μankarKaMRT / raraMg ³ EpñkRbtibtþimin)aneRbIR)as;kuMBüÚT½r ehIyk¾KμancMNab;Garm μN_. eBlxøHCMTas;nwgkarpSBVpSay ICT 

sMNYr

etIEpñkRbtibtþimankarKaMRTy:agNacMeBaHkareRbIR)as; ICT enAkñúgRksYg ? 

sMnYr                                                                          cMelIy -->

1> KaMRTy:agxøaMg ³ EpñkRbtibtþimankarKaMRTy:agxøaMgcMeBaHkareRbIR)as; ICT 

8> eKhTMB½r

eKhTMB½rrbs;RksYg

2>bgðajnUvkaryl;dwg ³ EpñkRbtibtþiyl;dwgGMBIskþanuBlén ICT . ral;sMeNInanaRtUv)anykcitþTukdak;.

3> mancMNab;Garm μN_ ³ EpñkRbtibtþimancMNab;Garm μN_elI ICT b:uEnþmancMeNHdwgTabelIvis½y ICT
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RksYg
9. ICTKMerag ICT

11  etIelakGñkmanKMeragpþÜcepþImEpñk ICT enAkñúgRksYgrbs;elakGñkEbbNa? etIelakGñkmanKMeragkñúgkarGPivDÆn_RbB½n§B½tmanEbbNa?   

12

13

etImanbBaðaGVIeTotTak;Tgnwg ICT enAkñúgRksYgrbs;elakGñk? ¬RbsinebIcaM)ac; eRbIR)as;nUvsnøwkRkdasbEnßm¦ .

etIelakGñkcg;cUlrYmsikçasalaelIkTI2 ទក់ទងនឹងករេរៀបចំែផនករ ICT edIm,IbegáItnUvBRgag ICT sMrab;RksYgrb

          ebIman sUmemtþaerobrab;mUlehtu

RbBn§½Bt_manviTüa muxgar mUlehtuEdlmineRbIR)as;

#REF!

GñkeRbIR)as; tMélCYsCul

sUmemtþapþl;Bt_manGMBIRbBn§½Bt_manviTüaEdlGñkkMBugeRbIR)as;enAkñúgRksYgrbs;elakGñk

RbBn§½Bt_manviTüa muxgar qñaMtMeLIg GñkGPivDÆn_

10-etIelakGñkmanRbBn§½Bt_manEdl)anGPivDÆn_rYcb:uEnþmin)anykeRbIR)as;rIeT?       

Programming 
Language pþl;eyabl;elIRbBn½æm:asIunpÞúkTinñn½y

Yes No
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្រកសួង

14. នីតិវធិី/េស កមម ែដលមនសក្ត នុពលកនុងករអនុវត្តន៍េ យេ្របើ្របស់្របព័នធកុំពយូទ័រ

ល.រ

ែបបបទករងរេ យ

េ្របើ្របស់ប៊ិកនិង ្រក

ស /េស កមម ធរ

្របេភទ ែផនក/នយក ្ឋ ន
េសចក្តីអធិបបយអំពីនីតិវធិី / 

េស កមម

អងគភពែដលពក់ព័នធ

ដ៏ៃទេទៀត

ចបប់/បទបញញត្តិ/េសចក្តី

ែណនំ
ទំហំ

រយៈេពលបំេពញែបប

បទករងរ
បញ្ហ េផ ងៗ

េស

ច

ក្តី

ែណ

នំ

្របេភទនីតិវធិី

េ្រជើសេរ ើស

ពី G2G 

G2B និង 

G2C

េតើែផនក/នយក ្ឋ នមួយ

ែដលទទួលបនទុក?

សូមពនយល់េ យសេងខបអំពីកិចចករែដ

ល្រតូវេធ្វើេដើមបីបំេពញករងរទំងេនះ

េតើអងគភព ខ្លះែដលពក់

ព័នធេនកនុងនីតិវធិីទំងេនះ? 

សូមសរេសរ យេឈម ះអងគ

ភពទំងេនះ

េតើនីតិវធិីទំងេនះ្រតូវបនស

េមធនេនកនុងឯក រ ខ្លះ

 ?

េតើករបំេពញែបបបទករងរ

្រប្រពឹត្តេទប៉ុនម នដងកនុងមួយ

ឆន ំ? (ឧទ. # 

ៃនករ ក់ពកយសុំ)

េតើ្រតូវចំ យរយៈេពលប៉ុ

នម នៃថង 

េដើមបីបំេពញែបបបទករងរ

មួយ?

េតើនីតិវធិីេនះមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ? 

េហតុអ្វីបនជេ កអនកចង់ឲយនីតិវធិី

េនះ្រតូវបនអនុវត្តេ យេ្របើ្របស់្រប

ព័នធកុំពយូទ័រ?

1

2

3

0
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្រកសួង

14. នីតិវធិី/េស កមម ែដលមនសក្ត នុពលកនុងករអនុវត្តន៍េ យេ្របើ្របស់្របព័នធកុំពយូទ័រ

ល.រ

ែបបបទករងរេ

យេ្របើ្របស់ប៊ិកនិង 

្រក ស /េស កមម

្របេភទ ែផនក/នយក ្ឋ ន េសចក្តីអធិបបយអំពីនីតិវធិី / េស កមម
អងគភពែដលពក់ព័នធ

ដ៏ៃទេទៀត

ចបប់/បទបញញត្តិ/

េសចក្តីែណនំ
ទំហំ

រយៈេពលបេព

ញែបបបទករ

ងរ

បញ្ហ េផ ងៗ

េស

ច

ក្តី

ែណ

នំ

្របេភទនីតិវធិី

េ្រជើសេរ ើសពី 

G2G G2B 

និង G2C

េតើែផនក/នយក ្ឋ នមួយ

ែដលទទួលបនទុក?

សូមពនយល់េ យសេងខបអំពីកិចចករែដល្រតូវេធ្វើេដើមបីបំេពញករ

ងរទំងេនះ

េតអងគភព ខ្លះែដលព

ក់ព័នធេនកនុងនីតិវធិីទំងេនះ

? 

សូមសរេសរ យេឈម ះអងគ

ភពទំងេនះ

េតើនីតិវធិីទំងេនះ្រតូវ

បនសេមធនេនកនុង

ឯក រ ខ្លះ ?

េតករបេពញែបប

បទករងរ្រប្រពឹត្ត

េទប៉ុនម នដងកនុងមួ

យឆន ំ? (ឧទ. # 

ៃនករ ក់ពកយសុំ)

េតើ្រតូវចំ យរ

យៈេពលប៉ុនម នៃថង 

េដើមបីបំេពញែបបប

ទករងរមួយ?

េតនតវធេនះមនបញ្ហ អ្វខ្លះ? 

េហតុអ្វីបនជេ កអនកចង់

ឲយនីតិវធិីេនះ្រតូវបនអនុវត្ត

េ យេ្របើ្របស់្របព័នធកុំពយូទ័រ

?

១

ករេចញឲយេ្របើ្រប

ស់ប័ណ្ណអនុញញ តផ្ត

ល់ករងរ

G2B នយក ្ឋ នករងរ

េនេពល្រកុមហ៊ុនមួយ្រតូវករជួលបុគគលិកបែនថម 

េគ្រតូវ ក់  ពកយ  សុំ    ប័ណ្ណអនុញញ តផ្តល់ករងរ។ 

្រកសួងពក់ព័នធនឹងកត់្រ ទុកនូវ្របវត្តិរបូរបស់បុគគល

ែដលនឹង្រតូវជួលេ យ្រកុមហ៊ុនេនះ។្រកសួងនឹងេច

ញឲយេ្របើ្របស់ប័ណ្ណេនះ 

េ យេ្របើ្របស់ម៉សុីនរបស់្រកសួង។

ទី ន ក់ករក ្ត លរ

បស់នយក ្ឋ ន 

និងករយិល័យេន

មេខត្តនន 

(ៃផទកនុង)

ចបប់ករងរ 

និងពកយសុំ
១0000

រយៈេពលមួយ

សប្ត ហ៍សំ ប់

ប័ណ្ណមួយ

ល់ែបបបទ្រតូវបនបំ

េពញេ យេ្របើ្របស់ប៊ិ

ក និង្រក ស 

និងមនករលំបកកនុង

ករែស្វងរកទិននន័យ

២

េសចក្តី្របកសអំពី

ករបេងកើត្រកុមហ៊ុន

ថមី

G2B នយក ្ឋ នករងរ

េនេពលែដល្រកុមហ៊ុនថមីមួយ 

្រតូវបនចុះបញជ ីជមួយ្រកសួងពណិជជកមម និង 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ 

្រកុមហ៊ុន្រតូវ្របកស្របប់្រកសួងករងរអំពីករចុះប

ញជ ីេនះ។ 

ព័ត៌មនអំពី្រកុមហ៊ុនថមីេនះនឹង្រតូវកត់្រ ទុក។

្រកសួងពណិជជកមម 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី 

នគរបូនីយកមម និង 

សំណង់ 

និងករយិល័យេន

មេខត្តនន

ចបប់ករងរ 

និងពកយសុំ
១00

រយៈេពលមួយ

ែខសំ ប់្រកុម

ហ៊ុនមួយ

ល់ែបបបទ្រតូវបនបំ

េពញេ យេ្របើ្របស់ប៊ិ

ក និង្រក ស។ 

ករពិនិតយេ្រប បេធៀបទិ

ននន័យជមួយ្រកសួង

េផ ងៗ 

្រតូវករេ្របើេពលេវ

យូរ។

0
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ល.រ

ែបបបទករងរេ

យេ្របើ្របស់ប៊ិកនិង 

្រក ស /េស កមម

្របេភទ ែផនក/នយក ្ឋ ន េសចក្តីអធិបបយអំពីនីតិវធិី / េស កមម
អងគភពែដលពក់ព័នធ

ដ៏ៃទេទៀត

ចបប់/បទបញញត្តិ/

េសចក្តីែណនំ
ទំហំ

រយៈេពលបេព

ញែបបបទករ

ងរ

បញ្ហ េផ ងៗ

៣
ករចុះបញជ ីអនកែស្វង

រកករងរ
G2C នយក ្ឋ នបុគកលិក

ករយិល័យែស្វងរកករងរេ្រកមចំណុះនយក ្ឋ ន

ករងរ េដើរតួនទីជភន ក់ងរជួយែស្វងរកករងរ។ 

ម្រន្តីៃនករយិល័យេនះ ផ្តល់ករ្របឹក េយបល់ 

និងបញជ ីករងរដល់អនកែស្វងរកករងរេដើមបីេធ្វើករ

េ្រជើសេរ ើស។ មយ៉ងេទៀត 

ករយិល័យែស្វងរកករងរក៏ទទួលផងែដរនូវដំណឹ

ងេ្រជើសេរ ើសបុគកលិកពីសហគមន៍ជំនួញេផ ងៗ។

ករយិល័យែស្វងរក

ករងរេ្រកមចំណុះ

នយក ្ឋ នករងរ

េន មប ្ត េខត្តន

ន (ៃផទកនុង)

ចបប់ករងរ 

និងេសចក្តីែណនំ

សំ ប់ម្រន្តីៃនករ ិ

យល័យែស្វងរក

ករងរ

២៥000

រយៈេពលមួយ

េម៉ងសំ ប់ក

រជួប្របជុំជមួ

យអនកែស្វងរក

ករងរ

បញ្ហ គម នករងរេធ្វើ 

គឺជែផនក ទិភពថមីមួ

យរបស់រ ្ឋ ភិបល។ 

ត្រមូវករម្រន្តីសំ ប់បំេរ ើ

ករេនករយិល័យែស្វ

ងរកករងរកំពុងមន

ករេកើនេឡើង។ 

្រតូវករេពលេវ យូរ

េដើមបីែស្វងរកដំណឹង

េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកែដ

លផ្តល់ករងរសក្តិសម

៤
ករ្រគប់្រគង្របអប់

សំបុ្រតត ៉
G2C

នយក ្ឋ នអធិករ

កិចចករងរ

្រកសួងបនផ្តល់នូវ្របអប់សំបុ្រតត ៉សំ ប់និេយជិត

ក់ពកយបណ្តឹ ងអំពីករែដលពួកេគ្រតូវបងខំឲយេធ្វើករ

េ យខុសនឹងលកខខណ្ឌ ករងរេផ ងៗ។ 

បនទ ប់ពីពិនិតយេមើលពកយបណ្តឹ ងទំងេនះរចួមក 

ករេសុើបអេងកតនឹង្រប្រពឹត្តេទសំ ប់ពកយបណ្តឹ ងែដ

លបនេ្រជើសេរ ើស។  

របយករណ៍អំពីបណ្តឹ ងទំងេនះនឹង ក់ជូនេទរដ្ឋម

្រន្តីរបស់្រកសួង។

មិនមន មិនមនព័ត៌មន ៥000
មិនមនព័ត៌ម

ន

ល់ែបបបទ្រតូវបនបំ

េពញេ យេ្របើ្របស់ប៊ិ

ក និង្រក ស។ 

លកខខណ្ឌ ករងរមិនស

មរមយ/ខុសចបប់ 

ែដលអនុវត្តេ យេ ង

ច្រកែដលវនិិេយគេ

យជនបរេទស 

កំពុងេកើតមនជបន្តប

នទ ប់។

© 2008 National ICT Development Authority (NiDA)
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រចនសមព័នធៃនឯក រ យតំៃល (Assessment Sheet)

១. ករេ្រជើសេរ ើសេស កមម/ែបបបទករងរ  --> បញជ ីសំនួរ Q3 និង Q4 
្របេភទករងរ ែផនក លកខណវនិិចឆ័យ

១ ករបេងកើតេគលនេយបយ  (ឋិតេនេ្រកវ ិ លភព)
២ រដ្ឋបល  (ឋិតេនេ្រកវ ិ លភព)
៣ ទំហំ ធំ

ចំនួនដង េ្រចើន
កំហុស េ្រចើន
រយៈេពលអនុវត្តន៍ យូរ

ថ ប័នពក់ព័នធ តិចតួច
ករអនុវត្តន៍ជសក

ល
្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងេស កមម ធរណៈចំនួន២០ (យក មគំររូបស់សហគមន៍អឺរ ៉បុ)

២. ករពិនិតយេមើលតថភព (ៃនករេ្របើ្របស់ ICT)/ករ យតំៃលអំពីភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ ICT  --> បញជ ីសំនួរ Q1 2 និង 3

មំុ (Pillars) ែផនក ចំេលើយ កំរតិ*1ពិនទុ អតិ បរមYour Score

(1) ថ ប័ន 4-1 ែផនក ICT ច់េ យែឡក ្រតឹម្រតូវ 1 1
មិន្រតឹម្រតូវ 0 　

បុគគលិក ICT 4-2 # បុគគលិក ICT កំរតិខពស់(បុគគលិកមន ក់្រគប់្រគងចំនួនកំុពយូទ័រតិច ជង៣៥) 1 1

 =      ចំនួន PC កំរតិទប (បុគគលិកមន ក់្រគប់្រគងចំនួនកំុពយូទ័រ េ្រចើន ជង៣៥) 1/2 　

     ចំនួនបុគគលិក ICT មិនមន (គម នបុគគលិកែផនក ICT) 0 　

4-3 កំរតិវបបធម៌ៃន           បុគគលិក ែផនក ICT អនកមនបរញិញ េទ បរញិញ ្រតី ឬសញញ ប័្រតទុតិយ ភូមិ 

មនេ្រចើនជងពក់ក ្ត ល
1 1

អនកមនបរញិញ េទ បរញិញ ្រតី ឬសញញ ប័្រតទុតិយ ភូមិ 2/3 　

អនកមនែតបរញិញ ប័្រតរង ឬទបជង 1/3 　

អនកគម នកំរតិវបបធម៌ែផនក ICT + បនេរៀនែតវគគ សិក  ខ្លីៗ 0 　

4-4 បំែរបំរលួជំនញ កំណត់កំរតិេទ មអ្រ ែ្រប្របួល 0-8/8 1

ករដឹកនំកនុងករង7-1 បនផ្តល់ករគំ្រទ បុ៉ ្ណ ? គំ្រទខ្ល ំង 1 1
បង្ហ ញករយល់េឃើញ 4/5 　

បង្ហ ញចំ ប់ រមមណ៍ 3/5 　

កំរតិអនកេ្របើ្របស់ធមម 2/5 　

មិនមនករគំ្រទ/មនឧបសគគ 1/5 　

5 0
(2) េសទើរែតគម នលទធភព 1/5 1

មនករលំបក 2/5 　

មិនសូវលំបក 3/5 　

មិនមនករលំបក 4/5 　

ចរកបនេពលែដល្រតូវករ 1 　

េសទើរែតគម នលទធភព 1/5 1
មនករលំបក 2/5 　

មិនសូវលំបក 3/5 　

មិនមនករលំបក 4/5 　

ចរកបនេពលែដល្រតូវករ 1 　

　 2 0

(3) េហ ្ឋ រចន សមព័នធ បរកិខ រ 5-1 PC (# បុគគលិក/PC) PC សំ ប់បុគគលិកទំងអស់ 1 1

3-1 = ចំនួនបុគគលិក បុគគលិក ១-៥នក់/PC 3/4 　

   ចំនួន PC បុគគលិក ៦-១០នក់/PC 1/2 　

បុគគលិក ១១-១៥នក់/PC 1/4 　

បុគគលិកេ្រចើនជ១៥នក់/PC 0 　

5-1 # ម៉សីុនេបះពុមព/PC េ្រចើនជង 50% 1 1

5-2 = ចំនួនម៉សីុនេបះពុមព 20 - 50% 2/3 　

    ចនួន PC តចជង 20% 1/3 　

គម នម៉សីុនេបះពុមព 0 　

LAN  (ប ្ត ញែដល5-4 េតើមន LAN ែដរឬេទ? មន 1 1
មិនមន 0 　

5-5 ទំងអស់ 1 1
េ្រចើនជង 33% 2/3 　

តិចជង 33% 1/3
មិនមន 0 　

អីុនធឺណិត 5-6 មនភជ ប់ប ្ត ញ អីុនធឺណិត (% ៃន PCទំ េ្រចើនជង 50% 1 1
= # PC ភជ ប់អីុនធឺណិត 30-49% 3/4 　

     # PC 10-29% 1/2 　

តិចជង 10% 1/4 　

មិនមនអីុនធឺណិត 0 　

5-6 េលប ន េលើសពី 11.6Kbps/PC 1 1

5-8 តិចជង 11.6Kbps/PC 0 　

5-9 ភពគួរឲយេជឿជក់បន (េ យមិនមនបញ្ហកំណត់កំរតិ 1-5/5 1

　 7 0

ករដឹកនំ 

និងសមតថភព្រគប់្រគង 

ICT                       

សំនួរ

លទធភពទទួលបនថវកិពីខងេ្រក

ករែចកចយេស កមម

ធរណៈ
នីតិវធីិករងរែដល

បនេធ្វើបមនីយក

មម

ធនធន ហិរញញវតថុ លទធភពទទួលបនថវកិរៃផទកនុង  6-3

% ៃន PC ែដលភជ ប់ LAN
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មំុ (Pillars) ែផនក ចំេលើយ កំរតិ*1ពិនទុ អតិ បរមYour Score
ឹ ំ

សំនួរ

(4) 3-3 Word processing (ជំនញ យអតថបទេ យមិនមន 0 1

(word) តិចជង 20% 1/4 　

20-40% 1/2 　

40-60% 3/4 　

េ្រចើនជង 60% 1 　

Spread Sheet មិនមន 0 1

(excel) តិចជង 20% 1/4 　

20-40% 1/2 　

40-60% 3/4 　

េ្រចើនជង 60% 1 　

ករេធ្វើបទបង្ហ ញ មិនមន 0 1

(powerpoint) តិចជង 20% 1/4 　

20-40% 1/2 　

40-60% 3/4 　

េ្រចើនជង 60% 1 　

ករែស្វងរកព័ត៌មន     មិនមន 0 1
េលើ េគហទំព័រ (Web browse/search) តិចជង 20% 1/4 　

20-40% 1/2 　

40-60% 3/4 　

េ្រចើនជង 60% 1 　

រេអឡិច្រតូនិច (E-mail) មិនមន 0 1
តិចជង 20% 1/4 　

20-40% 1/2 　

40-60% 3/4 　

េ្រចើនជង 60% 1 　

File sharing (ករែចករែំលកឯក រេលើ្របព័មិនមន 0 1
តិចជង 20% 1/4 　

20-40% 1/2 　

40-60% 3/4 　

េ្រចើនជង 60% 1 　

Printer Sharing  (ករែចករែំលកករេ្របើ្របសមិនមន 0 1
តិចជង 20% 1/4 　

20-40% 1/2 　

40-60% 3/4 　

េ្រចើនជង 60% 1 　

គំេ ងេជគជ័យ ្រតឹម្រតូវ 1 1
មិន្រតឹម្រតូវ 0 　

គំេ ងប ជ័យ ្រតឹម្រតូវ 1 1
(េលើកែលងគំេ ង GAIS) មិន្រតឹម្រតូវ 0 　

រេអឡិច្រតូនិច (E5-3 េតើមន្របព័នធ រេអឡិច្រតូនិច មន 1 1

កនុង ថ ប័នែដរឬេទ? មិនមន 0 　

េគហទំព័រ 8-1 េតើមនេគហទំព័រ្របចំ ថ ប័នែដរឬេទ? មន 1 1
មិនមន 0 　

8-3 កលបរេិចឆទបញចូ ល ព័ត៌ មនបែនថមចុង េ្រកេនកនុងសប្ត ហ៍ែតមួយ 1 1
េនកនុងែខែតមួយ 3/4 　

េនកនុងកំឡុងេពលបីែខ 1/2 　

េនកនុងកំឡុងេពលមួយឆន ំ 1/4 　

មិនបនបញចូ ល ព័ត៌ មនបែនថមជងមួយឆន ំ 0 　

　 12 0

(5) Q4 ឧទហរណ៍៖ តិចជង 20% 0 1

មូល ្ឋ នចបប់ 20-40% 1/5 　

បទបញញត្តិ 40-60% 2/5 　

បញញត្តិរបស់្រកសួង 60-80% 3/5 　

េសៀវេភែណនំអំពី ែបបបទករងរ េ្រចើនជង 80% 4/5 　

ទំងអស់ 1 　

　 1

មំុ (Pillars)  អ្រ  (= មំុទី../ពិនទុអតិ.)

(១) ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT                         0

(២) ធនធន ហិរញញវតថុ 0
(៣) េហ ្ឋ រចន សមពនធ    0
(៤) ចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ ICT 0

(៥) ករេធ្វើបមនីយកមមៃននីតិវធីិ    

កំរតិៃនឯក រផ្លូវ

ចបប់ និង 

ឯក រសេមធន

ៃននីតិវធីិ

ចំេណះដឹង 

និងបទពិេ ធន៍ ICT

ករេធ្វើបមនីយកមមៃននីតិ

វធីិ

បទពិេ ធន៍ កនុង

ករងរ គំេ ង ICT

ជំនញែផនក ICT 

ៃនម្រន្តី ជករទូ

្រតូវបនលុបេចញពីវ ិ លភពៃនករ យតំ

ៃលសំ ប់រយៈេពលេនះ 

″Ŭ₣ĳℓļĮаĕ ICT

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

ŁũřЕ˝Ĝе
ĕЊ₣₤ņĳ□ļĮŪÐĠсŪÐ₣ ICT                         

Ċĕēĕ ̈́ ЊũŃňŷĳ□О 

Ю΅Ţť ũşĜ ₤ņįњĕċ    

şеЮ‗йřЕ₣ ĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч
ICT 




