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េសចក្តីសេងខប 

 
េយើងខញុំសូមចប់េផ្តើមពិពណ៌ន ជសេងខបអំពីអ្វីែដលបនរពឹំងទុក មរយៈ

លទធផលៃន “ករសិក បន្តកនុងឆន ំ ២០០៩” សំ ប់ “ែផនករព្រងីកេស កមម e-
Government” ែដលេធ្វើេឡើងរមួគន េ យបុគគលិក NiDA និងអនកជំនញករ JICA 
េនកនុងឆន ំ ២០០៨ ។  

្រកុមករងរសិក បន្ត បនចុះេធ្វើករអេងកត និងសិក អំពីបំែរបំរលួៃនករ
អភិវឌ ន៍ែផនក ICT េន មប ្ត ថ ប័នរដ្ឋ េ យបនេ្រជើសេរ ើស្រកសួងចំនួន ១១ 
កនុងចំេ ម្រកសួងចំនួន ២៩ សំ ប់េធ្វើករសិក  អំពីករព្រងីកេស កមម e-

Government ែដល្រប្រពឹត្តេទចេន្ល ះពីែខ សី  ដល់ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៩ 
ែដលមនរយៈេពលមួយឆន ំគត់បនទ ប់ពីករសិក េនកនុងឆន ំ ២០០៨ ។ ្រកសួងចំនួន 
៨ កនុងចំេ ម ្រកសួងទំង ១១ េនះធ្ល ប់ទទួលបនករសិក ពីឆន ំកន្លងេទរចួ
ម្តងេហើយ ដូេចនះភពែ្រប្របួលនឹងបង្ហ ញេឡើង មរយៈករេ្រប បេធៀបលទធផល
ទទួលបនកនុងឆន ំទំងពីរេនះ ។  

្រកុមករងរបនេធ្វើេសចក្តីសរបុថ ករអភិវឌ ន៍ែផនក ICT មនដំេណើ រករេទ

េ យរលូនេនកនុង្រកសួងមួយចំនួន កនុងខណៈែដល្រកសួងមួយចំនួនេទៀតេនរក
ថ នភពដែដល។ េហតុផលែដលបងកឲយមន ភពខុសគន ែបបេនះ គឺទំនងជ

ប ្ត លមកពី ៖  
 

• ្រកសួងែដលបនយល់ដឹងអំពីឥទធិពលៃនករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ ICT បន

អនុវត្តករេ្របើ្របស់ ICT កន់ែតេ្រចើនេឡើង ែដលជំរញុឲយមនករទទួលបន

អតថ្របេយជន៍ពី ICT េកើនេឡើងផងែដរ ។ 

• ្រកសួងែដលេ្របើ្របស់ ICT កនុងកំរតិទប មិនបនយល់ដឹងអំពីសក្ត នុពលៃន

ឥទធិពលរបស់ េទ ដូេចនះេធ្វើឲយករអភិវឌ ន៍ែផនក ICT េនមនកំរតិទបផងែដរ។  

 
មនលកខណៈផទុយគន រ ង្រកុម្រកសួងទំងពីរគឺថ្រកុមទី១សថិតកនុង ថ នភព 

ែដលកន់ែត្របេសើរេឡើងេហើយ្រកុមទី២ សថិតកនុង ថ នភពែដលកន់ែតេខ យេទ។ 

កនុងករណីែដល្រកសួង ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ICTតិចតួច នឹងបងកឲយមនចំនុច 

េខ យបីយ៉ងគឺ ករយល់ដឹងតិចតួចអំពីករេ្របើ្របស់ICT មិនមនករេ្រជើស ំង 
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ម្រន្តីជន់ខពស់ មន ក់ េដើមបីកន់តំែណងទទួលខុស្រតូវ កនុងកិចចករអភិវឌ ន៍ ICTនិង 

ករផ្តល់ថវកិតិចតួចសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ ICT។ ចំនុចទំងបីយ៉ងេនះពិតជបនកំពុង 

េធ្វើឲយករអភិវឌ ន៍ែផនក ICT កន់ែតមនភពលំបកេឡើង។   

ថ នភពខងេលើេនះបនបង្ហ ញឲយេឃើញថ គំ តេរខូបនីយកមមបនេកើត

មនេឡើងកនុងចំេពះប ្ត ្រកសួងទំងេនះ េហើយគំ តេនះនឹង កន់ែតឃ្ល តខ្ល ំង

េឡើង ្របសិនេបើមិនមនករ ស់េតឿន និងករែកត្រមូវ។ យ៉ង ក៏េ យ មិនបងក 

ឲយមនករ្រពួយបរមភធងន់ធងរ ចំេពះបញ្ហ េនះេទ។ គំ តេនះ្រគន់ែតជករបង្ហ ញ 

ឲយេឃើញអំពីភពខុសគន រ ង ថ ប័នែដលមនករអភិវឌ ន៍ និង ថ ប័នែដលមិនមន

ករអភិវឌ ន៍ េនកនុងជួររ ្ឋ ភិបលែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្របកដ ស់ែដល្រកសួងែដល

មិនមនករអភិវឌ ន៍កនុងករ្រគប់្រគង និង េ្របើ្របស់ ICT ច មទន់្រកសួង ែដល 

មនកររកីចំេរ ើនែផនក ICT ្របសិនេបើពួកេគបនចត់ វធិនករ ្រគប់្រគន់ ដូចជ 

ករផ្តល់ថវកិ ករេរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៍មួយសមរមយ ករ ក់ឲយេ្របើ្របស់្របព័នធ 

ទំង យ មដំ ក់កលនីមួយៗ និងអភិវឌ ធនធនមនុស ។     

បចចុបបននេនះ NiDA កំពុងអនុវត្តនូវេស កមមរបស់្របព័នធ GAIS/PAIS កនុងនម

រ ្ឋ ភិបល។ ជពិេសស្របព័នធ PAIS េនះគឺជធនធន ICT សំខន់មួយសំ ប់កមពុជ 

េ យ រ ្រតូវបនបេងកើតពីេលើ្របព័នធ NII ែដលជ IP platform ទំងមូលែដល 

េ្របើ្របស់ SDH (វធិន្រគប់្រគងករបញជូ នទិននន័យឌីជីថល្រសបេពលជមួយគន កនុង

្របព័នធកំុពយូទ័រ) ។ PAIS/NII បនេ្រត មលកខណៈជេ្រសចេដើមបីបំេរ ើនូវ IP platform 

្របកបេ យសុវតថិភព ដល់ ្រកសួង ឬ ទីភន ក់ងរនីមួយៗ ទូទំង្របេទស។ ជ 

្របករសំខន់ ែដលេស កមម e-Government នននឹង្រតូវបនព្រងីកបែនថមកនុង

្រទង់្រទយ PAIS/NII platform ដូេចនះេធ្វើឲយេយើង ចទទួលបននូវេស កមម្របកប 

េ យសុវតថិភព ភពេជឿជក់ និងភពសន ំសំៃច។ េយើងសងឃឹមថ គំ តេរខូប 

នីយកមម រ ង្រកសួងនន នឹង្រតូវបនកត់បន្ថយ ្រសបគន ជមួយ នឹងករបេងកើន

នូវករេ្របើ្របស់ PAIS/NII platform ឲយបនកន់ែតេ្រចើនជងមុន ។     

ជចុងេ្រកយ ្រកុមករងរបន ក់េសនើនូវគំេ ងចំនួនពីរ ែដល ចអនុវត្ត

រមួគន  ឬ ច់េ យែឡកពីគន  េ យពិចរ េទេលើលទធផល ៃនករវភិគ ថ ន

ករណ៍ជក់ែស្តង ៃនករអភិវឌ ន៍ ICT េនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល ករវវិត្តន៍ៃនគំេ ង 
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PAIS/NII របស់NiDA ផលប៉ះពល់េទេលើករអភិវឌ ន៍សងគម និងេសដ្ឋកិចចរបស់

កមពុជ និងនិនន ករៃនករអភិវឌ ន៍ ICT េនេលើសកលេ ក ។ គំេ ងទំងពីរេនះ

រមួមន ៖ 

ក. ករែកលំអ Portal ទំង យែដលពក់ព័នធ 

្របសិនេបើ portal sites ទំងបីរបស់រ ្ឋ ភិបលសំ ប់្របតិបត្តិករករងរ 

រមួមន Portal រ ្ឋ ភិបល Portal ពណិជជកមម និងPortal សំ ប់ពលរដ្ឋ បននឹងកំពុង

ដំេណើ រករេ យរលូនេហើយេនះ ទំនងជបង្ហ ញឲយេឃើញថេសដ្ឋកិចច និងសងគម

របស់កមពុជ ចនឹងមនករអភិវឌ ន៍េ យេបើកចំហ និងមនលកខណៈសកមមជង 

មុន។ េ យេហតុថករបេងកើតនូវេគហទំព័រ ែដលពក់ព័នធទំងេនះមិនែមនជករងរ 

មួយែដលលំបក ជករ្របេសើរមួយកនុងករពិចរ ឲយ NiDA េធ្វើករ សិក អំពី

ករអនុវត្តន៍នូវគំេ ងែកលំអ Portalទំង យែដលពក់ព័នធេនះ េ យរមួបញចូ លេទ 

កនុងគំេ ងព្រងីក្របព័នធ PAIS ឬគំេ ងដ៏ៃទេទៀតែដល ចនឹងបេងកើតេឡើងនេពល

ខងមុខ ។ 

   

ខ. ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government ជមួយនឹង Cloud Computing 

(ករអភិវឌ ន៍ ្រស័យេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត និងករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយកំុពយូទ័រ) 

ទ្រមង់ៃនCloud computing មនលកខណៈទូលំទូ យបន្តិច ។ យ៉ង មិញ 

េស កមមទំង យែដលផ្តល់េ យ Cloud computing ្រតូវបនែបងែចកជបី្របេភទ

េយង ម Wikipedia ៖ 

1) Software មនលកខណៈជេស កមម (SaaS)៖ Software មនលកខណៈជ

េស កមម (SaaS) មនទីផ រធំជងេគបំផុត។ កនុងករណីេនះ អនកផគត់ផគង់ 

(Software)អនុញញ តឲយអតិថិជនេ្របើ្របស់ែតapplications របស់ខ្លួនបុ៉េ ្ណ ះ។ 

Softwareេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនជមួយនឹងអនកេ្របើ្របស់ មរយៈ interface។  
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applications ទំងេនះ ចជអីុែម៉លែដលេ្របើេលើ្របព័នធអិុនធឺណិត (internet) 

និង applications ដ៏ៃទេទៀតដូចជ Twitter ឬ Last FM ជេដើម។ 

2)  Platform មនលកខណៈជេស កមម (PaaS) ៖ Platform មនលកខណៈជ

េស កមម (PaaS) គឺជបណ្តុំ  software និង tools សំ ប់បេងកើត applications 

ែដល្រតូវបនបេង្ហ ះ (host) េនេលើ servers របស់អនកផ្តល់ platform ។ 

3) េហ ្ឋ រចនសមព័នធមនលកខណៈជេស កមម (IaaS) ៖  េហ ្ឋ រចនសមព័នធមន

លកខណៈជេស កមម (IaaS) ដូចេទនឹងេស កមមេលើេគហទំព័ររបស់ Amazon 

ែដលផ្តល់ដល់ servers ៃន្របព័នធកំុពយូទ័រនូវ IP addresses ែដលមិនសទួន 

និងប្លុកជេ្រចើនសំ ប់ផទុកទិននន័យ មត្រមូវករ ។   

របូភពទី 1 ៖ ទ្រមង់ៃន Cloud Computing 

 
 

 
គុណសមបត្តិែដលគួរឲយកត់សំគល់របស់ Cloud computing ចមនដូចជ ៖ 

  
• ធនធនៃនករេ្របើ្របស់ បេចចកវទិយកំុពយូទ័រ ច្រតូវបន ក់បញចូ លគន ។ 

hardware /software ធនធនមនុស  និងបរកិខ រ/េស កមម O&M ក៏ ច្រតូវបន

ក់បញចូ លគន  សំ ប់សន ំទុក និងេដើមបីេចៀស ងនូវករវនិិេយគសទួន ។ 
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• ចនឹងរក ថ នភពសុវតថិភព ព័ត៌មនវទិយរបស់េស កមម e-Government 

ឲយឋិតេនកំរតិខពស់ ។ 

មរយៈចំនុចខងេលើេនះ បនរលឹំកេយើងឲយដឹងថ Cloud computing ច

្រតូវបនទទួល គ ល់ េយងេទ មវត្តមនៃន្របព័នធផ ព្វផ យសំ ប់បញជូ នទិននន័យ

ម្របព័នធ Broadband ែដលមនេលប នេលឿន ែដល គឺ ជេហ ្ឋ រចនសមព័នធ

ទូរគមនគមន៍ដ៏្របេសើរមួយ។ សំ ប់្របេទសកមពុជ ករេ្របើ្របស់ Cloud computing 

គឺមន រៈ្របេយជន៍ និងែថមទំងទទួលបនផលចំេណញផងែដរ េបើគិតពីករ

កំណត់ទំហំ និងករេរៀបចំបញជ ីេស កមម។ េស កមម e-Government ែដលមន្រ ប់

េន មប ្ត ្រកសួងនីមួយៗ ចបន្តដំេណើ រករេឡើងវញិ ្របសិនេបើ Cloud 

computing ្រតូវបន ក់ឲយេ្របើ្របស់។ េស កមមទំងេនះនឹងរកីដុះ លបន្តិចម្តងៗ

ចូលេទកនុង្របព័នធ Cloud។ 

្របព័នធ PAIS/NII នឹង្រតូវបនព្រងីកេនទូទំង្របេទស ្រគបដណ្ត ប់េខត្តចំនួន 

១៤ ែដលេនសល់។ ជករ្របេសើរបំផុតែដលគំេ ងទំងពីរែដលបន ក់េសនើពី

ខងេដើមនឹង្រតូវបនអនុវត្តរមួជមួយនឹងករព្រងីកេនះ។ ដូេចនះ NiDA គួរែតផ្តួចេផ្តើម

ភ្ល មៗនូវករសិក មួយស្តីពី “ករែកលំអ Portal ទំង យែដលពក់ព័នធ” និង “ែផន 

ករព្រងីកេស កមម e-Government ជមួយនឹង Cloud Computing” ។    
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១. ទិដ្ឋភពទូេទ  

របយករណ៍េនះ គឺជ “របយករណ៍សិក បន្តអំពីែផនករព្រងីកេស កមម e-

Government សំ ប់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ” ែដលបែនថមេទនឹងរបយករណ៍ែដលបន

ចង្រកងេ យ្រកុមករងរ NiDA និង JICA និងែដលជែផនកមួយៃន “គំេ ងព្រងឹង

សមតថភពេលើករ្រគប់្រគង ICT េនកនុង NiDA”។ ករចុះេធ្វើអេងកតដំបូង្រតូវបន

អនុវត្តពីែខ សី  ដល់ ែខ តុ  ឆន ំ ២០០៨ េ យេផ្ត តេទេលើទីភន ក់ងររដ្ឋចំនួន ២៩ 

េនកនុងទី្រកុងភនំេពញស្តីពីភពេ្រត មលកខណៈរបស់ពួកេគសំ ប់ករងរe-Government។ 

ជមួយនឹងករអេងកតជេលើកដំបូងេនះផងែដរ ករេធ្វើអេងកតបន្តក៏បន អនុវត្តេនកនុងែខ 

កញញ  ឆន ំ ២០០៩ េ យ្រកុមករងរថមីរបស់ NiDA និង JICA (សំេ េទេលើ្រកុមករងរ

ចុះសិក ឆន ំ ២០០៩ េនកនុងរបយករណ៍េនះ) េដើមបីែស្វងយល់អំពីករវវិត្តន៍ៃនករ

ព្រងីកេស កមម e-Government េនកនុង ថ ប័នរដ្ឋនីមួយៗ និងេដើមបីេធ្វើករបញជ ក់ថ

ករងរេនះពិតជបនអនុវត្តេទេ យ្រតឹម្រតូវែដរឬយ៉ង មរយៈករកំណត់របស់ 

“ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government” ែដល្រតូវបនផ្តល់សិទធិអនុវត្តេ យទីស្តីករ

គណៈរដ្ឋម្រន្តី ។  
 
១.១ េគលបំណង 

េគលបំណងៃន ករេធ្វើអេងកតេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញជូនខងេ្រកម េ យមន

លកខណៈជករ ្រពងេសចក្តីែណនំបែនថម េដើមបីអនុវត្តនូវករព្រងីក េស កមម e-

Government ែដលឆ្លុះបញច ំងអំពីត្រមូវករេផ ងៗរបស់ែផនករេនះ។ េគលបំណងៃន

ករេធ្វើអេងកតេនះរមួមន ៖  

- េដើមបីអនុវត្តនូវករសិក របន្ត (បែនថម) អំពី “ែផនករព្រងីកេស កមម e-

Government” មរយៈករជួបេ យផទ ល់ជមួយម្រន្តីៃន្រកសួងែដលជ

េគលេ ៃនករសិក  េដើមបីែស្វងយល់អំពីលទធផល ែដលពួកគត់ទទួល 

បនកនុងរយៈេពលមួយឆន ំេនះ ។ 

- េដើមបីេធ្វើករសេងខបអំពីលទធផលទទួលបន េធ្វើករវភិគ ថ នភព និង ចង 

្រកង នូវករអនុវត្តន៍ ែដលល្អបំផុត េដើមបីែចករែំលកជមួយនឹង្រកសួង 
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ដ៏ៃទេទៀត។ 

- េដើមបី ក់េសនើនូវគំនិតេយបល់មួយចំនួនសំ ប់េលើកកំពស់កិចចករព្រងីក

េស កមម e-Government េយង មែផនករែដលបន ក់េចញ ។ 

 
១.២ ្រកសួងែដលជេគលេ សិក  

េយង មលទធផល យតំៃលកនុងឆន ំកន្លងេទ ្រកសួងចំនួន ២៥ កនុងចំេ ម

ទីភន ក់ងររដ្ឋចំនួន ២៩ ែដលបនេធ្វើអេងកត ្រតូវបនែចកេចញជបី្របេភទ រមួមន 

“កំរតិខពស់” “កំរតិមធយម” និង ”កំរតិទប” េយងេទ មកំរតិៃនសនទស ន៍េ្រត មលកខណៈ
សំ ប់ករងរ e-Government។ េបើគិតពីសនទស ន៍ដូចគន េនះសំ ប់ឆន ំ២០០៩ ្រកសួង 
ចំនួន ១១ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសសំ ប់ េធ្វើករ យតំៃល េ យេផ្ត តេទេលើកំរតិទំងបី 
្របេភទេនះ។ ្រកសួងទំង ១១ េនះរមួមន្រកសួងចំនួន ៨ ែដលធ្ល ប់ទទួលបនករ យ 
តំៃលកលពីឆន ំមុន និង ្រកសួងថមីចំនួន ៣ ែដលបនចត់ចូលេទកនុងកំរតិ “មិនដឹង”  
កលពីឆន ំមុន។   

្រកសួងែដលជេគលេ សិក រមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 

(1) ្រកសួងែដល្រតូវចុះអេងកតេឡើងវញិជថមី 

・ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី  (“កំរតិមធយម”) 

・ ្រកសួងបិរ ថ ន (“កំរតិទប”) 

・ ្រកសួងសុខភិបល (“កំរតិមធយម”) 

・ ្រកសួងព័ត៌មន (“កំរតិមធយម”) 

・ ្រកសួងម ៃផទ (“កំរតិមធយម”) 

・ ្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ (“កំរតិមធយម”) 

・ ្រកសួងេទសចរណ៍ (“កំរតិខពស់”) 

・ ្រកសួងកិចចករនរ ី(“កំរតិទប”) 
 
(2) ្រកសួងថមីែដលបនចុះអេងកត 

・ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ (“មិនដឹង”) 

・ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ (“មិនដឹង”)  
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・ ្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និង ទូរគមនគមន៍ (“មិនដឹង”) 

 

១.៣ វធីិ ្រស្តៃនករេធ្វើអេងកត 

ករេធ្វើអេងកតេនះ្រតូវបនអនុវត្តេ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តដូចបនេរៀប ប់ខង

េ្រកម៖  

ក. េធ្វើករ ត់ជួប េដើមបីសមភ សជមួយ ្រកសួងទំង ១១ ែដលជេគលេ ចំបង។  

ខ. េផញើឯក រ យតំៃល មរយៈ រេអឡិច្រតូនិច(E-mail) េទកន់្រកសួង ែដល

ជេគលេ េដើមបីបំេពញមុនជួបសមភ ស។ ជពិេសស េផញើលទធផល យតំៃលកលពី

ឆន ំមុនេទកន់្រកសួង ែដល្រតូវចុះអេងកតេឡើងវញិេដើមបីទុកេធ្វើជឯក រេយង។  

គ. េធ្វើករសមភ សន៍ េ យេយងេទ មឯក រ យតំៃល េ យេផ្ត តេទេលើបំែរ 

បំរលួ ៃន ថ នភព ICT កនុងកំឡុងេពលមួយឆន ំេនះ  និងសំេណើ រ ឬ េគលបំណង

រយៈេពល ខ្លី/មធយម/ែវង ថមីៗ សំ ប់ព្រងីក ICT។  

ឃ. េធ្វើករវភិគ និងចង្រកងទិននន័យែដលទទួលបន រមួមនករបេងកើត ង និង

្រកហ្វិកមនរបូ ងជ ៉ ។ 

ង. ផ្តល់មតិេយបល់អំពីលទធផលវភិគៃនបទសមភ សន៍ដល់ប ្ត ្រកសួង។  

ច. សរេសររបយករណ៍ េ យេយង មលទធផលទទួលបន។ 

 
សមភ រៈែដលេ្របើ្របស់េ យ្រកុមករងរចុះអេងកតមនដូចខងេ្រកម (ែផនករ 

និងលទធផលទទួលបនពីករអេងកត្រតូវបនចង្រកងេ យ្រកុមករងរចុះសិក  ) ៖ 

 - ឯក រ យតំៃល (ដូចកលពីឆន ំ២០០៨)  

 - របយករណ៍សិក ស្តីពីែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 

(ែដលបនេបះពុមពកលពីឆន ំ២០០៨)  

 - Toolkit សំ ប់េរៀបចំែផនករ ICT េលខ ១.០ (ែដលបនេបះពុមពកលពីឆន ំ២០០៨) 
 

១.៤ រយៈេពល 

ករេធ្វើអេងកតបន្ត្រតូវបន្រប្រពឹត្តេទរយៈេពលមួយែខគត់ គឺចប់ពីៃថងទី ១៦ ែខ 
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សី  ដល់ៃថងទី ១៥ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៩។ េគលបំណងរបស់្រកុមករងរគឺ 

“េធ្វើករសេងកតជក់ែស្តងដល់ទីកែន្លង”។ េនកនុងន័យេនះ ្រកុមករងរមនបំណងេរៀបចំ 

ករជួបសមភ សជមួយបុគគល ែដលពក់ព័នធពីមុនេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋនីមួយៗ េ យេ្របើ 

្របស់ បញជ ីសំនួរែតមួយ ដូចកលពីឆន ំមុន។ វធីិ ្រស្ត កនុងករេធ្វើអេងកតេនះមន 

្របសិទធិភព កនុងករែស្វងរកនូវព័ត៌មន មនតំៃលែដលពក់ព័នធែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យ

េយងេទេលើេពលេវ សំ ប់អនុវត្តករងរមនកំណត់។  

កលវភិគលំអិតស្តីពីករេធ្វើអេងកតបនបង្ហ ញជូនេនកនុងរបូភពទី២។ យ៉ង

មិញ កលវភិគ ត់ជួបសមភ ស្រតូវបនេរៀបចំេឡើងវញិជថមី េ យ របុគគលែដល

្រតូវផ្តល់កិចចសមភ សន៍មកពី ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួនជប់រវល់។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 

្រគប់្រកសួងែដលជេគលេ ទំងអស់ បនសហករកនុងករេធ្វើអេងកត្របកបេ យភព 

េជគជ័យ េ យ រេយើងធ្ល ប់មនទំនក់ទំនង គន ជិតសនិទធិកលពីឆន ំកន្លងេទ និង 

េ យ រ កិចចខំ្របឹងែ្របងជបន្តបនទ ប់របស់សមជិក្រកុមករងរចុះសិក  ។ 
 

របូភពទី 2 ៖ កលវភិគៃនករេធ្វើអេងកត 

 
 

១.៥ សមជិក្រកុមករងរចុះសិក  

្របអប់ខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីេឈម ះសមជិក្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៩ ។ 
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NiDA  :  េ ក អុ៊ក វណ្ណឌី (្របធន្រកុម) ៖ ដឹកនំករេធ្វើអេងកតបន្ត  
         កញញ  សិទធិ ៉ សីុ 

         កញញ  ពិន ៉ វនិ  

JICA   :   េ ក Hideo HOYA ៖ អនកផ្តួចេផ្តើមករេធ្វើអេងកតបន្ត និង ក់េសនើនូវវធីិ ្រស្ត  

      អនកនង Misaki KIMURA  អនកស្រមបស្រមួលគំេ ង 
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២. ករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង  
 
២.១ ភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government ទូេទ 

េយង មលទធផលៃនករ យតំៃលកលពីឆន ំមុន ្រកសួងចំនួន ១១ ្រតូវបន

េ្រជើសេរ ើសេដើមបីេធ្វើករ យតំៃលសំ ប់ឆន ំ២០០៩ េ យេ្របើ្របស់បញជ ីសំនួរ កល
ពីឆន ំមុន។ ្រកសួងទំង១១េនះ រមួមន្រកសួងចំនួន៨ ែដលធ្ល ប់ទទួលបនករ យតំៃល 
កលពីឆន ំមុន និង្រកសួងថមីចំនួន៣។ ( ជំពូកទី១ េរៀប ប់លំអិតអំពីករ េ្រជើសេរ ើស 
្រកសួង ) ្រកសួងថមីចំនួន ៣ េនះ មិន្រតូវបនគិតបញចូ ល េនេពលេធ្វើករពិពណ៌នអំពី 
ករេ្រប បេធៀបរ ងអ្រ កនុងឆន ំ ២០០៨ និង ២០០៩ េទ េ យបង្ហ ញែតលទធផលទទួល 
បនពី្រកសួងចស់ទំង៨េនះែតបុ៉េ ្ណ ះសំ ប់េធ្វើករឆ្លុះបញច ំងអំពី ភពរកីចំេរ ើនៃនករ 
េ្រត មលកខណៈ សំ ប់ករេឆ្លើយតបចំេពះករងរ e-Government កនុងរយៈេពលមួយ 
ឆន ំ។ វធីិ ្រស្តៃនករែបងែចកេទេលើ ្រកសួងទំង១១ ែដលបនេធ្វើអេងកត មនលកខណៈ
ដូចេទនឹង វធីិែដលបនអនុវត្តកលពីឆន ំមុនែដរ គឺ្រតវូែបងែចក្រកសួងទំងអស់ ជបី 
្របេភទ ដូចបនបង្ហ ញេនកនុង ងទី ១ ែដលជលទធផលវភិគសំ ប់ឆន ំេនះ។ 

េបើពិនិតយេមើលជរមួ េយើងសេងកតេឃើញថករអភិវឌ ន៍ែផនក ICT េកើតមនេន

្រគប់ ថ ប័នរដ្ឋ បុ៉ែន្តគំ តេរខូបនីយកមមបចចុបបននរ ង្រកសួងទំងេនះ កន់ែតមនភព

ឆង យេទៗ។ ករេ្រប បេធៀបសថិតិជមធយម េ យកំណត់េនកនុង ងជបទ ្ឋ នៃន 

ថ ប័នរដ្ឋដែដលចំនួន ៨ ែដលបនេធ្វើអេងកត ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងែផនកខងេ្រកម។ 

ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី ៣ សនទស ន៍ ៃនភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-

Government មនភព្របេសើរជងមុនេនកនុងែផនកទំងបួន។ មធយមភគៃនសនទស ន៍

សរបុេនកនុងឆន ំ ២០០៩ គឺ 2.41 ពិនទុ កនុងខណៈែដល មន្រតឹមែត 2.20 ពិនទុបុ៉េ ្ណ ះ

េនកនុងឆន ំ ២០០៨។ ែផនកែដលមនករេកើនេឡើង្របេសើរជងេគបំផុត គឺ "ចំេណះដឹង 

និងបទពិេ ធន៍ែផនក ICT” េហើយ "ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT” និង 

"ធនធនហិរញញវតថុ” ឋិតេនកនុងលំ ប់ទី ២ និងទី ៣ បន្តបនទ ប់គន ។ ្រកសួងភគេ្រចើន

ទទួលបនពិនទុែផនក "េហ ្ឋ រចនសមព័នធ” កនុង "លកខខណ្ឌ ែដលមនករវវិត្តន៍ទប”។ 
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របូភពទី 3 ៖ ករេ្រប បេធៀបសនទស ន៍ជមធយមៃនភពេ្រត មលកខណៈ សំ ប់ករងរ  
e-Government 

 
 

 
* អ្រ ពិនទុទំងេនះគឺជលទធផលៃនករេធ្វើអេងកត្រកសួងែដលជេគលេ សិក ទំង ៨ េនកនុងឆន ំ ២០០៨ 

និង ២០០៩  

 
្របព័នធ PAIS និង NII ចចូលរមួកត់បនថយគំ តេរខូបនីយកមម មរយៈករ

េលើកកមពស់ករអភិវឌ ន៍ ICT ជពិេសសេនកនុងែផនកែដលមនកំរតិទបជងេគ។ េ យ

រគំេ ងរបស់្របព័នធ PAIS និង NII នឹង្រតូវបញច ប់េនកនុងែខធនូ ឆន ំ ២០០៩ (េពលវ

្រប ក់្របែហល) តួនទីចំបងរបស់ NiDA គឺផ្តួចេផ្តើមករេ្របើ្របស់ និងេធ្វើករទំនក់ 

ទំនង យ៉ងសកមមជមួយ្រកសួង ែដលមនករអភិវឌ ន៍តិចតួចែផនក ICT។ េយើងរពឹំង 

ទុកថ ្រទពយសមបត្តិែដលេទើបបេងកើតេឡើងេនះ នឹងេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករេលើក 

កមពស់ករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបស់ e-Government។ 

ដូចបនបង្ហ ញេនកនុង ងទី ១ ្រកសួងភគេ្រចើនទទួលបននូវពិនទុែដល ច

េឡើងេទដល់កំរតិែដលខពស់ជងមុន។ ្រកសួងែដលឋិតកនុងកំរតិ "មធយម” កំពុងខិតខំ

្របឹងែ្របងេដើមបីបេងកើនកំរតិរបស់ខ្លួន។ ផទុយេទវញិ្រកសួង ែដលឋិតកនុងកំរតិ "ទប" 

ក់ដូចជមនករេលើកទឹកចិត្តតិចតួចជងេគ កនុងករបេងកើនកំរតិរបស់ខ្លួន។ ជក់ែស្តង 

MoEYS មនកររកីចំេរ ើនគួរឲយកត់សំគល់ េ យបនចូលេទកនុងកំរតិ "ខពស់" េ យ 
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រករជំរញុករបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងែផនក ICT ែដលឧបតថមភគំ្រទេ យអងគករ 

UNICEF។ MoInt ក៏បនព្រងឹងនូវប ្ត ញ Network កនុង ថ ប័នរបស់ខ្លួនផងែដរ ម 

រយៈករឧបតថមភថវកិពី ថ ប័នរបស់ខ្លួន។    ជងេនះេទេទៀត MLMUP ក៏ទទួលបននូវ 

កររកីចំេរ ើនគួរកត់សំគល់ផងែដរ េទះបីជលទធផល យតំៃលៃនកររកីចំេរ ើនេនះ ទទួល 

បនពីទស នវស័ិយរបស់អនកផ្តល់បទសមភ សន៍េផ ងៗគន  ែដលចូលរមួកនុងករេធ្វើអេងកត 

ែដលមិនែមនជអនកផ្តល់បទសមភ សន៍កលពីឆន ំមុនក្តី។ របូភពែដលេ្របើ្របស់េនទីេនះ 

គឺបេងកើតេឡើងេ យេយងេទ មចំេលើយរបស់ អនកផ្តល់បទសមភ សន៍ ែដលមួយចំនួន 

េ្របើ្របស់តួេលខ្រប ក់្របែហលរបស់ខ្លួនេដើមបគិីតគូរអ្រ ពិនទុ។ ករែ្រប្របួលៃនអ្រ  

ពិនទុ ចេកើតមនេ យេយងេទេលើករប៉ន់ ម នរបស់ពួកគត់។    
 

ងទី 4 ៖ ថ ប័នែដល្រតូវបនចត់ចូលកនុងកំរតិ ខពស់ មធយម និងទបេនកនុងឆន ំ 
២០០៨ និង ២០០៩ 

 

កំរតិ សនទស ន៍សរបុ លទធផលឆន ំ ២០០៨ លទធផលឆន ំ ២០០៩ 

ខពស់ > 2.4 ពិនទុ 
(េ្រចើនជង 60%) 

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

MoInt, MOEYS, MOH, 
MOInfo, MPTC, MOT, 
MAFF, MLMUPC  

មធយម < 2.4 ពិនទុ 
> 1.8 ពិនទុ (45%) 
(េលើមធយមភគ) 

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

MLVT 

ទប < 1.8 ពិនទុ (45%) 
(េ្រកមមធយមភគ) 

MOE, MONASRI, 
MOSAVY, MWA 

MOE, MWA 

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

 

 
ករេ្រប បេធៀបសនទស ន៍ e-Government រ ងឆន ំ ២០០៨ និង ២០០៩ របស់

្រកសួងចំនួន ៨ និង្រកសួងែដលអេងកតថមីចំនួន ៣ កនុង្រទង់្រទយជ ៉  ្រតូវបនបង្ហ ញ

េនកនុងរបូភពទី ៤ ខងេ្រកម។ បនទ ត់ចុចៗពណ៌េខៀវបង្ហ ញ អំពីអ្រ ពិនទុកនុងឆន ំ 

២០០៨ េហើយបនទ ត់ចុចៗពណ៌្រកហម បង្ហ ញអំពីអ្រ ពិនទុកនុងឆន ំ ២០០៩។ 
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របូភពទី 4៖ សនទស ន៍ៃនភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-Government របស់ ថ ប័នរដ្ឋចំនួន ១១ 

បនទ ត់ពណ៌េខៀវ : ២០០៨     បនទ ត់ពណ៌្រកហម : ២០០៩                           

 
MOInt  

3.13→3.15 

0.00
0.20
0.40
0.60
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២.២ ករដឹកនំ និងសមតថភព្រគប់្រគង ICT 
 

២.២.១ ែផនក/បុគគលិក្រគប់្រគង ICT 

ករ្រគប់្រគង ICT មិនែមន្រគន់ែតជករងរដំេឡើងកំុពយូទ័រ ឬករ្របែម្របមូល

ព័ត៌មនបុ៉េ ្ណ ះេទ។ ជ្របករសំខន់ែដលបុគគលិកែផនក ICT ្រតូវយល់ដឹងឲយ

ចបស់ ស់អំពីេគលករណ៍របស់ e-Government េដើមបីេ្របើ្របស់បេចចកវទិយកនុង

ករសេ្រមចឲយបននូវកិចចករកំែណទ្រមង់ និងអភិបលកិចច មរយៈករជំរញុស្វ័យ 

្របវត្តិកមមែបបបទករងរ ែដល ចអនុវត្តបន្រគប់េពលេវ  និង្រគប់ទីកែន្លង និង 

ផ្តល់អំ ចដល់បុគគល ែដលពក់ព័នធេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរផនត់គំនិត ករយិល័យនិយម 

របស់ពួកេគ។ េដើមបីជំរញុឲយ្របេទសកមពុជ ឈនេទដល់កំរតិមួយ ែដលមនភព

េជឿនេលឿនែផនក e-Government បុគគលិកែផនក ICT ្រតូវ្របឈមមុខនឹងកិចចលំបកជ 

េ្រចើនដូចខងេ្រកម ៖ 

 កំរតិៃនអភិបលកិចច ICT កំពុងមនករេកើនេឡើង បុ៉ែន្តមិនទន់្រគប់្រគន់  

របូភពទី ៥ បង្ហ ញអំពីចំនួន្រកសួង និងអ្រ ករយិល័យសកមម ICT 

បចចុបបនន របស់្រកសួងដែដលចំនួន ៨ ែដលជេគលេ  េធ្វើអេងកតកនុងឆន ំ 

២០០៨ និង ២០០៩។ ទីភន ក់ងរែដលេឆ្លើយថមនករយិល័យសកមម ICT 

មនករេកើនេឡើងពីចំនួន ៤ ដល់ចំនួន ៥ េនកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ ។ កនុងឆន ំ 
២០០៨ MLVT បនេឆ្លើយថនឹងបេងកើតករយិល័យសកមម ICT មួយ េហើយ 
ជក់ែស្តងករយិល័យមួយេនះក៏បនេលចេចញជរបូ ងេនកនុងឆន ំ ២០០៩។ 

ជងេនះេទេទៀត ទីភន ក់ងរមួយចំនួនេទៀត មិន្រតឹមែតបនបេងកើតនូវករយិ 
ល័យសកមម ICT បុ៉េ ្ណ ះេទ ពួកេគក៏ែថមទំងបនព្រងីក និងព្រងឹងអភិបល 
កិចច ICT របស់ពួកេគផងែដរ។ MoInt បនបេងកើត "្រកុមករងរ ICT” េ្រកពី 
ករយិល័យ ICT ែដលមន្រ ប់ េដើមបីព្រងឹងនូវករ្រគប់្រគងេនកនុង ថ ប័ន
របស់ខ្លួន ។  
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របូភពទី 5 ៖ ករយិល័យសកមម ICT 

 

* អ្រ ពិនទុេនះគឺជលទធផលៃនករេធ្វើអេងកតឆន ំ ២០០៨ និង ២០០៩ សំ ប់ែត្រកសួងែដល

ជេគលេ សិក ទំង ៨ បុ៉េ ្ណ ះ  

េយងេទ មអ្រ កំេណើ នេនះ ែស្តងឲយេឃើញថ ្រកសួងទំងេនះ 

កំពុងអនុវត្តនូវកិចចករបេងកើតករយិល័យICTផទ ល់ខ្លួន កនុងេគលបំណងេឆ្លើយ 

តបេទនឹងករអភិវឌ ន៍ៃន ICT។ េយង មបទសមភ សន៍ែដលទទួលបន 

្រកសួងែដល្រតូវបនចត់ចូល កនុងកំរតិ “ទប” ភគេ្រចើនមិនមនករយិល័យ 

សកមមICTេទ ទំនងមកពីជមនករយល់ដឹងតិចតួចថេតើ ICT មនឥទធិពល 

្រជលេ្រជកំរតិ ចំេពះករអនុវត្តន៍ករងរកនុងអងគភពរបស់ខ្លួន។ ដូេចនះ  

មននិនន ករមួយែដលថ េ យ រែតពួកេគេផ្ត តករចប់ រមមណ៍េទេលើ 

ែតសក្ត នុពលបេចចកវទិយៃនICTេធ្វើឲយពួកេគមិនបនគិតដល់នូវលទធផលែដល 

ផ្តល់េ យ ICT េដើមបីបេងកើតឲយមនអភិបលកិចចរមួមួយេនកនុង្រកសួង។     

 
 ពំុមនករេលើកទឹកចិត្ត និងមនឱកសតិចតួចេដើមប ី ទក់ទញបុគគលិកជំនញ

ែផនក ICT  

េយង មលទធផលសិក អំពីជំនញពិេសសែផនក ICT របស់អងគភព

្រគប់្រគង ICT បនបង្ហ ញថ មនែត MLVT មួយបុ៉េ ្ណ ះែដលបនចត់

វធិនករណ៍យ៉ងឆប់រហ័សកនុងករេលើកកមពស់សមតថភពែផនកICT របស់ខ្លួន 

កនុងខណៈែដល ថ ប័នដ៏ៃទេទៀត ខកខនមិនបនបេងកើននូវសមតថភពែផនក 

ICT របស់ខ្លួនេទ។ ករណីេនះបនបងក ញឲយេឃើញថ ្រកសួងភគេ្រចើន 

ខកខន មិនបនទក់ទញបុគគលិកែផនក ICT ឲយមកបំេរ ើករងរជមួយេទ 
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កនុងរយៈេពលមួយឆន ំេនះ។ ្រកសួងជេ្រចើនកំពុងជួប្របទះ នូវករលំបកកនុង 

ករទក់ទញបុគគលិករបស់ខ្លួនឲយបំេពញករងរ េ យ របញ្ហ កង្វះខត

សមតថភព ករេលើកទឹកចិត្តមនកំរតិទប និងបរយិកសមិនអំេ យផល 

កនុងករយក្រទឹស្តីមកអនុវត្តឲយេចញជករងរជក់ែស្តង ។ 

 
 “ករបេងកើត និងបេង្ហ ះ (host) េគហទំព័រ” ៖ ជំនញែដលជទូេទ្រតូវករបំផុត 

សំ ប់បុគគលិកែផនក ICT 

េឆ្លើយតបេទនឹងសំនួរទក់ទងនឹងជំនញែផនក ICT ែដលជត្រមូវករ 

ជបនទ ន់ ្រកសួងចំនួន ៥ កនុងចំេ ម្រកសួងចំនួន ១១ បនេលើកេឡើងថ 

“ករបេងកើត និងបេង្ហ ះ (host) េគហទំព័រ ” គឺជជំនញែដលសំខន់បំផុត។ 

េនះបញជ ក់ឲយេឃើញថ កិចចករមួយកនុងចំេ មកិចចករចំបងមួយចំនួនែដល
ជបនទុករបស់ករយិល័យ ICT គឺករផ ព្វផ យេគហទំព័រ។ ប ្ត ្រកសួង
ែដលមិនទន់មនេគហទំព័រេនេឡើយ បនត្រមូវឲយបេងកើតេគទំព័រមួយសំ ប់
្រកសួងរបស់ខ្លួន េហើយ្រកសួងែដលមនេគទំព័ររចួេហើយ ្រតូវបនរពឹំងថនឹង
ព្រងីកេស កមមរបស់ខ្លួនេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (online) និងេធ្វើសមហរណកមម
ជមួយនឹង databases ែដលមន្រ ប់ ។ 

 

 បុគគលិកជំនញែផនក ICT ជួបករលំបកកនុងករបំេពញករងររបស់ពួកេគឲយ
បនេពញេលញ េ យ រ្របក់េបៀវត រទ៍ប 

េនកនុង្របេទសកមពុជ បញ្ហ ម្រន្តី ជករមន្របក់េបៀវត រទ៍ប គឺជ
ឧបសគគដ៏ចំបង កនុងករជំរញុករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  េន មប ្ត

ថ ប័នរដ្ឋទំង យ។ អនកផ្តល់សមភ សន៍ជេ្រចើនបនសំែដងករយល់េឃើញ
ថ ករអនុវត្តន៍ករងររបស់ពួកេគ ទទួលករប៉ះពល់ជអវជិជមនពីករមន
្របក់េបៀវត រទ៍ប ែដលជលទធផលេធ្វើឲយពួកេគ្រតូវែស្វងរកករងរដ៏ៃទេទៀត
េន មប ្ត ្រកុមហុ៊នឯកជន។ ជពិេសសនិស ិត ែដលេទើបបញច ប់ករ 
សិក ែផនក ICT មននិនន ករផ្ល ស់េទេធ្វើករេន មប ្ត ្រកុមហុ៊នឯកជន 

ឬេធ្វើករេ្រកេម៉ង េ យ រែតពួកេគមិនមន្របក់េបៀវត រ្៍រគប់្រគន់ ។ 

 បុគគលិក្រស្តែីដលចូលរមួបំេរ ើករងរែផនក ICT មនចំនួនតិចតួចបំផុត 
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លទធផលៃនករេធ្វើអេងកត បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ នេពលបចចុបបនន

គំ តេយនឌ័រ (gender) បនេកើតមនេឡើងចំេពះបុគគលិកបំេរ ើករែផនក ICT ។ 

កនុងចំេ ម្រកសួងចំនួន ១១ មនែត្រកសួងចំនួន ២ បុ៉េ ្ណ ះគឺ MoLVT និង 

MLMUPC ែដលែផនក ICT របស់ខ្លួនមនបុគគលិកជ្រស្តីបំេរ ើករងរជមួយ។ 

បញ្ហ េនះគឺ ប ្ត លមកពីកង្វះខតករយល់ដឹងរបស់្រស្តីទក់ទងនឹងតួនទី 

ជអនកសេ្រមចចិត្តេលើកិចចករែផនក ICT និងេ យ រឥរយិបទទូេទែដល 

សងគមបន្របកន់ចំេពះ្រស្តីេភទ ែដលេធ្វើករ ងំពួកេគ មិនឲយចូលរមួកនុង 

វស័ិយបេចចកវទិយ។ ករេលើកកមពស់សិទធិេយនឌ័រកនុងែផនកICTមន រៈសំខន់ 

យ៉ងខ្ល ំងចំេពះលទធផលករងរេ យ រ ICT ចជួយ្រស្តីឲយបេងកើននូវករ 

ទទួលបនសិទធិអំ ចទក់ទងនឹងកិចចករសងគម និងេសដ្ឋកិចច មរយៈករ 

ចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងសកមមភពករងរេនកនុង ថ ប័នរបស់ខ្លួន។ 
 
២.២.២ ករេលើកកមពស់ភពជអនកដឹកនំែផនក ICT  

e-Government ្រតូវករនូវភពដឹកនំែដលឈ្ល សៃវេដើមបទីទួលបននូវភព

េជគជ័យ ។ ភពដឹកនំែដលឈ្ល សៃវ ចេធ្វើឲយ្របកដថ ករ ំងចិត្តរយៈេពលែវង

សំ ប់ករែបងែចកធនធន ករព្រងីកមុខជំនញ និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងែផនក

េផ ងៗែដលមិនពក់ព័នធគន  ចេកើតមនេឡើង។ េយង មករេរៀប ប់េនះ 

ថ នភពបចចុបបននៃនភពជអនកដឹកនំ្រតូវបនបង្ហ ញជូនដូចខងេ្រកម ៖  
 

 ត្រមូវករកនុងករជំរញុឥរយិបទវជិជមនចំេពះ ICT សំ ប់្រកុមែដលឋិតកនុងកំរតិ 

“ទប”  

ជរមួ ឥរយិបទវជិជមនចំេពះ ICT កំពុងែតមនករេកើនេឡើង បុ៉ែន្ត

មិនទន់មនភព្រគប់្រគន់សំ ប់្រកុមែដលឋិតេនកនុងកំរតិទប ។ េបើេធ្វើករ

េ្រប បេធៀបជមួយនឹងលទធផលអេងកតេនកនុងឆន ំ ២០០៨  ឥរយិបទមនករ

ែ្រប្របួលេ្រចើនទក់ទងនឹងករេលើកកមពស់ ICT ។ កនុងចំេ ម្រកសួងចំនួន 

១១ ែដលបនេធ្វើអេងកត មន្រកសួងចំនួន ៥ បនេឆ្លើយថពួកេគទទួលបន 

“ករគំ្រទខ្ល ំង” ពីសំ ក់ថន ក់ដឹកនំរបស់ពួកេគ កនុងខណៈែដល្រកសួង

ចំនួន ២ េឆ្លើយថ “បង្ហ ញករយល់េឃើញ” និង ្រកសួងចំនួន ១ េឆ្លើយថ 
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“បង្ហ ញចំ ប់ រមមណ៍” ។ េដើមបីសេ្រមចឲយបននូវករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ

ចំេពះ e-Government គឺរ ្ឋ ភិបល្រតូវករចំបច់នូវភពជអនកដឹកនំកនុង

ែផនក ICT សំ ប់្រគប់លំ ប់ថន ក់ ។ ដូេចនះេនះគឺជសញញ មួយល្អកនុងករ

េលើកកមពស់ករៃចន្របឌិត ករេរៀបចំែផនករ និងករផ្តល់ជូនែផនក e-

Government ។    
 

របូភពទី 6 ៖ ឥរយិបទចំេពះករេលើកកមពស់ ICT 

 
 

* អ្រ ពិនទុេនះគឺជលទធផលៃនករេធ្វើអេងកតឆន ំ ២០០៨ និង ២០០៩ សំ ប់ែត្រកសួងែដល  

ជេគលេ សិក ទំង ៨ បុ៉េ ្ណ ះ  

 

ផទុយេទវញិ ឥរយិបទអវជិជមនកនុងចំេ ម្រកសួងែដលឋិតកនុងកំរតិ 

“ទប” េនមនកំរតិខពស់េនេឡើយ មរយៈលទធផលែដលទទួលបន ។ 

េដើមបីកត់បនថយគំ តេរខូបនីយកមម ចំនុចែដលសំខន់េនះ គឺែកែ្រប

ឥរយិបទ ឬទស នៈចំេពះករេ្របើ្របស់ ICT របស់្រកសួងែដលឋិតកនុងកំរតិ 

“ទប” េនះ ។ 

 
 ផលវបិកកនុងករអនុវត្តន៍ករងរដឹកនំ េ យ របុគគលិក ICT ទទួលបន 

នូវសិទធិអំ ចែដលមិន្រគប់្រគន់ 

េទះបីជ្រកសួងែដលមនករយិល័យសកមម ICT រចួមកេហើយក៏ 

េ យ ក៏្រតូវបនរកេឃើញថអភិបលកិចច ICT េនមនភពទន់េខ យ 

េ យ រពំុមនសិទធិអំ ច្រគប់្រគន់ ។ មនែត MoInt និង MoInfo 



20 

បុ៉េ ្ណ ះ ែដលជ ថ ប័នរដ្ឋមន នយក ្ឋ នែដលបំេពញករងរ ICT 

សំ ប់្រកសួងទំងមូល បនេពញេលញ។ ករព្រងឹងេគលករណ៍

អភិបលកិចចែដលមន្រ ប់ទក់ទងនឹង e-Government គឺជជំ ន

សំខន់មួយ េឆព ះេទរកករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវកិចចស្រមបស្រមួលរបស់ 

ដំេណើ រករ និង្របព័នធករងរេនខងកនុង និងទូទំង ថ ប័នរដ្ឋទំងមូល 

ែដលជករផ្ល ស់ប្តូររេបៀបអនុវត្តករងររបស់រ ្ឋ ភិបល ។ ដូេចនះ ជករ

សំខន់ែដល្រតូវផ្តល់សិទធិអំ ចដល់បុគគលិកែផនក ICT  េដើមបីឲយពួកេគ

ចេធ្វើករផ្តួចេផ្តើមគំនិត កនុងករស្វះែស្វងរកករគំ្រទពីប ្ត នយក ្ឋ ន

ែដលពក់ព័នធនន ។ 

 
 កង្វះខតកិចចសហករខងកនុង ថ ប័នរដ្ឋ និងរ ង ថ ប័នរដ្ឋទំង យ 

ដូចបនេរៀប ប់ជេ្រចើនេលើករចួមកេហើយ េ យ រករយិល័យ 

ICT ពំុមនសិទធិអំ ច្រគប់្រគន់ បុគគលិកៃនករយិល័យេនះមិន្រតូវបន

អនុញញ តឲយ្របមូលព័ត៌មន និងចូលរមួេនកនុងគំេ ង ICT របស់

នយក ្ឋ នដ៏ៃទេឡើយ ។ ព័ត៌មននន្រតូវបន្របមូលេ យែផនកជេ្រចើន

េផ ងៗគន  និង ច់េ យែឡកពីគន កនុងកំឡុងេពលែតមួយេនកនុង្រកសួង

របស់ខ្លួន ។ មយ៉ងវញិេទៀត ែផនកទំងេនះក៏មិនមនករទំនក់ទំនងគន

ផងែដរ ។ ករែកត្រមូវនូវសកមមភពឯក ជយទំងេនះ គឺជករចំបច់បំផុត

កនុង្រគដំបូងែបបេនះ េដើមបីេចៀស ងនូវករអភិវឌ ន៍ application សទួន 

និងេដើមបីកត់បនថយករចំ យេលើ្របតិបត្តិករករងរេន្រគប់វស័ិយ ។  
 

 ករែចករែំលកព័ត៌មនគន គឺពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេទេលើទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន 

េ យ ្រស័យេទេលើ េសចក្តីែណនំែដលបន ក់េចញ និងករ 

ទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន ព័ត៌មន្រតូវបនែចករែំលកេ យករមិនគិតកៃ្រម 

ឬក៏គិតកៃ្រម។ ព័ត៌មនែដលមិន្រតូវបនែចកចយ េ យចំហេទកនុង 

ចំេ មែផនកទំងអស់របស់្រកសួង។ ករែបងែចកព័ត៌មន ក្រមមន 

លកខណៈ សកមម ស់ ជពិេសសេនកនុងប ្ត ្រកសួងែដលឋិតកនុងកំរតិ 

“ទប”។ បញ្ហ េនះេធ្វើឲយេកើតមននូវកង្វះខតធនធនសំ ប់ករងរ្របមូល
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ទិននន័យ និងបនបងកឲយមនឧបសគគដល់ករបេងកើត ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ 

ថន ក់ក ្ត ល ។  

 
២.៣ ចំេណះដឹងែផនក ICT  

  េយង មលទធផលអេងកត ្រកសួងនីមួយៗបនបេងកើន ឬរក កំរតិចំេណះដឹង

ែផនក ICT របស់ពួកេគ មរយៈករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លេ យមិនគិតកៃ្រម ឬ 

ជួយេចញៃថ្លមួយែផនក។ េយង មវធីិ ្រស្តៃនករសិក កលពីឆន ំមុន ចំេណះដឹង 

ែផនក ICT ្រតូវបន យតំៃលេ យេយងេទេលើជំនញចំនួន ៧ មនដូចជ Word 

processing (ជំនញ យអតថបទេ យេ្របើ្របស់្របព័នធកំុពយូទ័រ), Spread Sheet 

ងទិននន័យ, ករេធ្វើបទបង្ហ ញ (Powerpoint), ករែស្វងរកព័ត៌មនេលើេគហទំព័រ 

(Web browse/search), រេអឡិច្រតូនិច(E-mail), File sharing (ករែចករែំលក

ឯក រេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ), និង Printer Sharing (ករែចករែំលកករេ្របើ្របស់ម៉សីុន

េបះពុមពេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ)។ ករកំណត់កំរតិពិនទុ គឺគិត មលំ ប់ពី (1) េទ (5) ៖ (1) 

មិនមន, (2) តិចជង 20%, (3) 20-40%, (4) 40-60% និង (5) េ្រចើនជង 60%។ 

របូភពទី ៧ បង្ហ ញអំពីសនទស ន៍ជមធយមៃនចំេណះដឹងែផនក ICT កនុងឆន ំ ២០០៨ 

និង២០០៩។ មនករេកើនេឡើងចំនួនកន្លះពិនទុពីកំរតិពិនទុ 3.0 ពីមុន ែដលមនន័យ

ថ្របែហល ៥០% ៃនបុគគលិកទំងអស់្រតូវបនប៉ន់ ម នេឃើញថមនជំនញជ

មូល ្ឋ នែផនកកំុពយូទ័រ។ ថ ប័នែដលមនចំេណះដឹងែផនក ICT កំរតិខពស់មនដូចជ 

MoInt MPTC MOE MAFF និង MOEYS។ MoInt រក កំរតិ “ចំេណះដឹងែផនក ICT 

ខពស់” ដែដល េ យ រនយក ្ឋ ន HRD របស់ ថ ប័នេនះបនផ្តល់ករបណ្តុ ះ

ប ្ត លជេទៀងទត់រយៈេពលបីែខដល់ម្រន្តីនគរបល្រគប់របូរបស់ខ្លួន។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

របូភពទី 7 ៖ ចំេណះដឹងែផនក ICT របស់ម្រន្តី ជករ (្រប ក់្របែហល) 

 

 
 
 

 ចំនួនពក់ក ្ត លៃនម្រន្តី ជករសរបុមនជំនញជមូល ្ឋ នបី្របេភទែផន

ករដ្ឋបល រមួមន Word Processing, Spread sheet និង ករេធ្វើបទបង្ហ ញ 

បនបង្ហ ញថជំនញទំង៧្របេភទេនះ មនភពរកីចំេរ ើន ជងមុន 

និងបង្ហ ញឲយេឃើញអំពីកំេណើ នមួយ ែដលមនលកខណៈេថរ។ ដូចបន 

េឃើញ្រ ប់េនកនុងរបូភពទី ៨ ចំនួនម្រន្តី ជករជងពក់ក ្ត ល្រតូវ 

បនគិតថ ចេ្របើ្របស់ជំនញបី្របេភទ គឺ Word Processing (word) 

ចំនួន 69% Spread sheet (excel) ចំនួន 61% និង ករេធ្វើ បទបង្ហ ញ 

(powerpoint) ចំនួន 58%។ េនះបញជ ក់ឲយេឃើញថបុគគលទំងេនះបន 

បន្ត្របឹងែ្របងបេងកើន និងព្រងឹងចំេណះដឹងែផនក ICT របស់ពួកេគ។   
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របូភពទី 8 ៖ ចំេណះដឹងែផនក ICT របស់ម្រន្តី ជករ (្រប ក់្របែហល) 

 

 មនករលំបកកនុងករជំរញុករែចករែំលក ឯក រ/ម៉សីុនេបះពុមព េលើ 
្របព័នធកំុពយូទ័រ េ យ រករអនុវត្តន៍ និងឆនទះមនកំរតិទប 

បញ្ហ ៃនករែចករែំលកឯក រ/ម៉សីុនេបះពុមពេលើ្របព័នធកំុពយូទ័រ ក់

មនលកខណៈែប្លកៗគន កនុងចំេ ម ្រកសួងទំង យ ពីកំរតិទប ដល់ 

កំរតិខពស់។ េ យ រករែចករែំលក ឯក រ/ម៉សីុនេបះពុមពេលើ្របព័នធ 

កំុពយូទ័រ ្រស័យទំង្រសុងេទេលើ ប ្ត ញែដល ចេធ្វើកំុពយូទ័រ ច

ទំនក់ទំនងគន បន (LAN) ករយល់ដឹងកំរតិទបបនបន្តេកើតមន ំងពី 

្រគដំបូងសំ ប់ ថ ប័ន ែដលមិនមនេហ ្ឋ រចនសមព័ន្ធ ជមូល ្ឋ ន។ 

មិន្រតឹមែតបុគគលែដលមនសមតថភព ជរបូវន្តបុ៉េ ្ណ ះេទ ្រកសួងែដល

មនភជ ប់ប ្ត ញ ែដល ចេធ្វើកំុពយូទ័រ ចទំនក់ទំនងគន បន(LAN) ក៏ 

ទំនងជកំពុងជួប្របទះនូវបញ្ហ មិន្រពមអនុវត្តជក់ែស្តងនូវកិចចករេនះែដរ 

េ យ រពួកេគមិនមនឆនទះ។ េយង មបទសមភ សន៍ ្រកសួងចំនួន ៨ 

កនុងចំេ ម្រកសួងសរបុចំនួន ១១ បនភជ ប់ប ្ត ញ LAN។ េនះមន 

ន័យថ ្រកសួងចំនួន ៧៣% មនប ្ត ញ LAN របស់ខ្លួន។ េទះបី 

ជបនភជ ប់ប ្ត ញ LAN ជរបូវន្តក៏េ យ បុ៉ែន្តជមធយមមនែត កំុពយូទ័រ 

ចំនួន ២៤% បុ៉េ ្ណ ះែដលបនភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងគន  ែដលជចំនួន 

មួយតិចជងកលពីឆន ំមុន។ េនះមនន័យថ្រកសួងភគេ្រចើនមិនទន់ 

បនេ្របើ្របស់ប ្ត ញ LAN របស់ខ្លួនឲយអស់លទធភពេនេឡើយេទ េដើមបី 

េលើកកមពស់ករអភិវឌ ន៍ ICT។ ជក់ែស្តង្រកសួងចំនួនមួយ កនុងចំេ ម 
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្រកសួងែដលឋិតកនុងកំរតិខពស់បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ េទះបីជបុគគលិក 

របស់ពួកេគទទួលបននូវជំនញ និងបទពិេ ធន៍ែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

ក៏េ យ បុ៉ែន្តពួកេគ ក់ដូចជ មិនមនឆនទៈកនុងករយក មកអនុវត្តេទ។ 
 
២.៤ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

្រកសួងជេ្រចើនែដលកំពុងអនុវត្តនូវករងរ e-Government បនពយយម

បេងកើតនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធជមូល ្ឋ ន េ យមិនបនទញយកផល្របេយជន៍ពី 

បេចចកវទិយ និង tools គមនគមន៍ថមីៗេឡើយ។ េទះបីជ្រកសួងទំងេនះមនឆនទៈ 

ក៏េ យ បុ៉ែន្តេ យ រកង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមព័នធជមូល ្ឋ នែដលចំបច់ េធ្វើឲយ 

ពួកេគ ជួប្របទះនូវករលំបក ំងពី្រគដំបូងៃនករព្រងីកេស កមម e-Government 

ឲយមនភពទូលំទូ យកនុង ថ ប័នរបស់ខ្លួន។ ្រកសួងមួយចំនួន្របែហលជេធ្វើករ 

បេងកើត នូវវធីិ ្រស្តថមីៗមួយចំនួន េដើមបីេ ះ្រ យនូវបញ្ហ នន េហើយពយយម 

បេងកើតនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ICT សំ ប់ ថ ប័នខ្លួន កនុងខណៈែដល្រកសួង ដ៏ៃទេទៀត 

ចនឹងេធ្វើៃដគូជមួយវស័ិយឯកជន េដើមបីឲយពួកេគចូលមកវនិិេយគេលើកមមវធីិមួយ 

ចំនួន សំ ប់េលើកកមពស់លទធភព ែដល ចទទួលបននូវករេ្របើ្របស់ ICT។  

 
២.៤.១ េហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយថន ក់ជតិ (NII) 

 ខងេ្រកមេនះ េយើងសូមេធ្វើករបរយិយលំអិតអំពី NII ែដលជប ្ត ញ 

network ែខ កបអុបទិក (fiber optic cable network) របស់រ ្ឋ ភិបលែដលបេងកើតេឡើង 
េ យេយងេទ មត្រមូវករេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្របកបេ យេសថរភព និងសុវតថិភព
សំ ប់ករេ្របើ្របស់ ICT។  

 NII នឹង ក់ឲយេ្របើ្របស់េនកនុង ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៩ េដើមបីភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ង

ករយិល័យក ្ត ល ៃន្រកសួងទំងអស់េនកនុងទី្រកុងភនំេពញ និងករយិល័យ
ក ្ត លរបស់េខត្តដ៏ៃទេទៀតចំនួន៩ ដូចជ េខត្ត េសៀម ប កំពង់េ ម 
បនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់ចម កំពង់ធំ ក ្ត ល ែកវ និងកំពត។ NII 
គឺជែផនកមួយៃនគំេ ង្របព័នធរដ្ឋបលពត៌មនវទិយថន ក់េខត្ត (PAIS) ែដលឧបតថមភគំ្រទ
េ យរ ្ឋ ភិបលកូេរ។៉ ករបេងកើត application និង ករ ងសង់ /ដំេណើ រករ

មជឈមណ្ឌ ល IT គឺជករងរពីរយ៉ងដ៏ៃទេទៀតរបស់ NII។  NII ផ្តល់នូវឯកសិទធិៃនករ

ភជ ប់ប ្ត ញែដលមនេលប នេលឿនរ ង Access Network និង Backbone Network 
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មរយៈ Switch (STM-16) កនុងេលប ន 2.5Gbps ែដលរត់េលើែខ កបអុបទិក និង

ឯកសិទធិៃនករភជ ប់ប ្ត ញរ ង Access Node និង Remote Node មរយៈ Switch 

(STM-1) កនុងេលប ន 155Mbps។ ជងេនះេទេទៀត មគំេ ង ប ្ត ញ Network 

េនះមនសុវតថិភព និងេសថរភព្រគប់្រគន់សំ ប់បេងកើត ជរចនសមព័នធែដលមន

្រទង់្រទយជរង្វង់ពីរជន់េដើមបីករពរកំុមនបញ្ហ ប ្ត ញ Network ែដលប ្ត ល

មកពីករខូច access node មួយ ។    

 របូភពទី9 បង្ហ ញអំពីរបូស ្ឋ នប ្ត ញ network ជក់ែស្តង ែដល

រមួបញចូ លជមួយនឹងទី ំងជរបូវន្ត និងសមសភពៃនប ្ត ញ Network ដូចបន
បង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី 10 ។ បញជ ី Access Node និង Remote Node ក៏្រតូវបន
បង្ហ ញេនកនុង ងទី ២ ផងែដរ ។  
 

របូភពទី 9 ៖ របូស ្ឋ នប ្ត ញ Network ជក់ែស្តងៃន NII 
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របូភពទី 10៖ ទី ំងជរបូវន្ត និងសមសភពប ្ត ញ network 

 

្របភពៈ Kisan Telecom ។ ្រកុមករងរសិក ឆន ំ ២០០៨ បនរមួបញចូ លរបូភពទំងបីែផនកឲយក្ល 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 
35  ្រកសួងវបបធម៌ និង វចិិ្រតសិលបះ 
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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 
2  អគគិសនីកមពុជ 
3  រដ្ឋបលកំពង់ែផសមុ្រទ 
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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 
6  ្រសុក & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
7  ករយិល័យេទសចរណ៍ 
8  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្ត & 
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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 

1 េខត្ត ទី ន ក់ករនគរបលេខត្ត 
2  ករយិល័យសុរេិយដីេខត្ត 
3  ្រសុក & ករយិល័យសុរេិយដី្រសុក 
4  ករយិល័យ្រគប់្រគងេទច្រកយនយន្តេខត្ត & 
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ករយិល័យ្រគប់្រគងយនយន្តេខត្ត 
5  ទី ន ក់ករនគរបល្រសុក 
6  ឃំុ 

 
្របភពៈ NiDA & Kisan Telecom គិត្រតឹមែខតុ  ឆន ំ២០០៨ 

 
េទះបីជករយិល័យសរបុទំង ១២៣ េនះបនចុះេនកនុងបញជ ីេនះក្តី បុ៉ែន្ត

នយក ្ឋ នមួយចំនួនេ្រកមចំណុះ ្រកសួងកនុងទី្រកុងភនំេពញ ែដលមិនឋិតេនកនុង
បរេិវណែតមួយជមួយនឹង ទី ន ក់ក ្ត លរបស់្រកសួង មិន្រតូវបនភជ ប់ប ្ត ញ
ទំនក់ទំនងេទ ្របសិនេបើនយក ្ឋ នទំងេនះ មិន្រតូវបនកំណត់ឲយបនចបស់ 

ស់ េនកនុងបញជ ី។ មយ៉ងវញិេទៀត ករយិល័យមួយចំនួនេន ម្រសុក/ខ័ណ្ឌ  
ែដលឋិតេនេ្រកមចំណុះ្រកសួងេផ ងៗ ក៏មិន្រតូវបនភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងែដរ 
េ យេហតុថករយិល័យទំងេនះមិនឋិតេនកនុងបរេិវណែតមួយជមួយនឹង
េខត្ត/្រកុង។ ផទុយេទវញិ ករយិល័យទំងេនះ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តកនុងករទញយក
ផល្របេយជន៍ពី NII េ យ រពួកេគ ចេ្របើ្របស់ Remote Node មរយៈករ 
វនិិេយគថវកិ្រទង់្រទយតូច និងេ យ រប ្ត ញ network ទំងេនះ្រតូវបន
េរៀបចំបេងកើតេឡើង កនុងលកខណៈមួយ ែដល ចព្រងីកសំ ប់ េ្របើ្របស់បន។ 
ដូេចនះ មិនមនករចំបច់ កនុងករចំ យថវកិជេ្រចើន សំ ប់បេងកើតេហ ្ឋ រចន
សមព័នធជមូល ្ឋ នមួយេទ។ ករយល់ដឹងអំពីអតថ្របេយជន៍ ៃនករភជ ប់ប ្ត ញ 
Network មរយៈមូល ្ឋ នៃន NII គឺមន្របសិទធភពយ៉ងេ្រចើន និងទទួល
ផល្របេយជន៍េ្រចើនែតចំ យថវកិតិចសំ ប់ករអនុវត្តន៍ករងរ។ មជឈមណ្ឌ ល
្របតិបត្តិករថន ក់ជតិែដល្រគប់្រគងេ យ NiDA នឹងទទួលខុស្រតូវផ្តល់េស កមមកនុង
នមជមជឈមណ្ឌ លផគត់ផគង់ ែផនកបេចចកេទស េដើមបីេធ្វើករែណនំដល់ ករកំណត់
របូស ្ឋ នប ្ត ញ Network។ េ្រកពីករជួយែណនំដល់ករកំណត់របូស ្ឋ ន
ប ្ត ញ Network មជឈមណ្ឌ ល IT ថន ក់ជតិែដលឋិតកនុងតំបន់ចំនួនបី ក៏នឹងជួយបំេរ ើ
េស កមមផ្តល់ទីកែន្លង និងសមភ រៈចំបច់ (hosting) េស កមម backup ្របតិបត្តិករ 
និងេស កមមែថទំផងែដរ។  េយង មករេសនើសំុជក់ែស្តង ្រកសួងដ៏ៃទេទៀតក៏ ច
ទទួលបំេរ ើេស កមម ទំងេនះផងែដរ ដូចបនេរៀប ប់ជសេងខបេនកនុង ្របអប់ទី ១ 
ខង េ្រកម ៖  
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្របអប់ទី 1៖ េស កមមផ្តល់េ យមជឈមណ្ឌ ល IT របស់ NiDA 

 
 

 េស កមមផ្តល់ទីកែន្លង និងសមភ រៈចំបច់ 

         លទធភពៃនករបំេរ ើេស កមមផ្តល់ទីកែន្លង និងសមភ រៈចំបច់ ច្រប្រពឹត្ត
េទបន ជមួយនឹងបរកិខ រមជឈមណ្ឌ ល IT ែដលទទួលបនបចចុបបនន រមួជមួយ

នឹង្របព័នធ សំ ប់ផ្តល់ទីកែន្លង និងសមភ រៈចំបច់ ។ េស កមមែដល ចផ្តល់ជូន

ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលមនដូចខងេ្រកម៖ 

េស កមម េសចក្តីអធិបបយបែនថម 

េស កមមផ្តល់ទី ំង 

・ មជឈមណ្ឌ ល IT ផ្តល់កិចចសនយជួលបរកិខ រេផ ងៗ ដូចជទីកែន្លង 
េធនើរ/េ្រគង មពលអគគិសនី និងប ្ត ញ network ជេដើម 
របស់ទី ំងែដលទទួលបនសំ ប់ផ្តល់ទីកែន្លង និងសមភ រៈែដល
្រតូវករចំបច់ ។  

・ 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 កមម្របតិបត្តិករ និង្រគប់្រគងម៉សីុន server ។ 

េស កមមែចករែំលក
Hosting 

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

・ ផ្តល់េស កមម្របតិបត្តិករ និង្រគប់្រគងម៉សីុន server ។ 

េស កមមដំេឡើង 
Application 

・ ផ្តល់េស កមមជួល application ទូេទ។ 

・ ផ្តល់េស កមម្របតិបត្តិករ និងករែថទំម៉សីុន server និង S/W ។ 

េស កមម្រគប់្រគង 

・ បរកិខ រែដលេ្របើ្របស់េស កមមផ្តល់ទីកែន្លង និងសមភ រៈចំបច់ 
នឹងទទួលបននូវករផ្តល់េស កមមដូចខងេ្រកម ៖ 

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

- ករ្រគប់្រគងច ចរ្របព័នធ, Server, Application និងប ្ត ញ 

Network ។ 

- ករ្រគប់្រគងសុវតថិភព ។ 
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- ករ្រគប់្រគងបរកិខ រ ។ 

- េស កមមផ្តល់ជំនួយ/ព័ត៌មនេ យផទ ល់ និង មទូរស័ពទ ។ 

 
 េស កមម Backup 

តួនទីរបស់មជឈមណ្ឌ ល backup មនដូចជ៖ 

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

 ្របតិបត្តិករករងរ ជំនួសឲយ application server កនុងករណីែដលមនបញ្ហ
បេចចកេទសេកើតេឡើងចំេពះម៉សីុន server សំខន់ៗៃន មជឈមណ្ឌ ល IT

ថន ក់ជតិ។ 
 

 េស កមម O&M ឬ MSP 

         េស កមម O&M នឹង ម ន និង្រតួតពិនិតយធនធន IT េដើមបបីន្តសកមមភព
ករងរឲយបនល្អបំផុត មរយៈ្របព័នធ O&M សហ្រគសសមហរណកមម
(integrated enterprise O&M system)។ ដូេចនះ្របព័នធ O&M ទំងេនះនឹង ម ន
នូវ ថ នភព្របតិបត្តិករៃន្របព័នធទំង យេ យពំុមនករ ក់ខន និងេធ្វើករ
ករពរទុកជមុននូវបញ្ហ ែដល ចេកើតមនេឡើង។ មយ៉ងវញិេទៀត នឹងេធ្វើករ
វភិគ និង យករណ៍អំពី ថ នភព បញ្ហ ែដលនឹងេកើតមន និងករេ ះ្រ យ
បញ្ហ  េទកន់អនក្រគប់្រគងប ្ត ញ network ។ 

 
េស កមម េសចក្តីអធិបបយបែនថម 

េស កមម្រគប់
្រគង 

・ បរកិខ រែដលេ្របើ្របស់េស កមមផ្តល់ទីកែន្លង និងសមភ រៈចំបច់ 
នឹងទទួលបននូវករផ្តល់េស កមមដូចខងេ្រកម៖  

- ករេរៀបចំរបូស ្ឋ នរបស់ 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 ។ 
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េស កមមសុវ
តថិភព 

・ ផ្តល់េស កមម្រតួតពិនិតយសុវតថិភព រមួមនករែស្វងរក និងករករពរ
នូវបញ្ហ េកើតមនចំេពះសុវតថិភព 
និងករកំចត់េមេ គកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ។ 

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

េស កមមជំនួ
យអនកេ្របើ
្របស់ 

・ េស កមមផ្តល់ជំនួយ/ព័ត៌មន ជំនួយបេចចកេទស ជំនួយដល់ទីកែន្លង និង 

េស កមមបណ្តុ ះប ្ត ល។  

 
្របភពៈ Kisan Telecom 

 
ដូេចនះេយើងសូមេសនើឲយ្រកសួងទំងអស់ ពិចរ ទទួលយកនូវេស កមមទំង 

េនះេដើមបីេលើកកមពស់េស កមម e-Government។ ្របសិនេបើមនចមងល់ ឬចង់ដឹង

ព័ត៌មន បែនថមអំពី NII សូមទំនក់ទំនងេទកន់មជឈមណ្ឌ ល្របតិបត្តិករថន ក់ជតិ ឬ 

NiDA (http://www.nida.gov.kh/) មរយៈេលខទូរស័ពទដូចខងេ្រកម ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
២.៤.២ េហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ Network និងសមភ រៈ ICT បចចុបបនន 

ព័ត៌មនទក់ទងនឹង្របវត្តិរបស់ NII ទទួលបនពីលទធផល អេងកតស្តីពី e-

Government ឆន ំ ២០០៩ ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម ៖  
 

 កង្វះខតជំនញកនុងករេ្របើ្របស់ LAN និង WAN  

្រកុមករងរចុះសិក បនទទួល គ ល់ថមនែតបុគគលិកែផនកICT មួយ 

ចំនួនតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនជំនញែផនក េហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ 

Network និង ចេចះេធ្វើករែបងែចកឲយ ច់រ ង ប ្ត ញែដល ចេធ្វើឲយ

កំុពយូទ័រ (របស់ ថ ប័ននីមួយៗ) ចទំនក់ទំនងគន បន (LAN) និង 

ប ្ត ញែដល ចេធ្វើឲយកំុពយូទ័រ(េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត) ចទំនក់ទំនងគន

បន (WAN)។ េនេពលនិយយដល់ែបបបទករងរៃនអន្តរ្រកសួង LAN 

មជឈមណ្ឌ ល្របតិបត្តិករថន ក់ជតិ ឬ NiDA 

សំ ប់ព័ត៌មនស្តីពីេស កមមែផនកបេចចកេទសសូមទូរស័ពទមកេលខ ៖  (023)-224-326 
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គឺជរចនសមព័នធប ្ត ញ networkសំខន់មួយ   ែដលផ្តល់នូវគុណសមបត្តិ 

ដូចជ ៖ Printer/File sharing (ករែចករែំលកម៉សីុនេបះពុមព/ឯក រេលើ 

្របព័នធកំុពយូទ័រ) ករែចករែំលកឧបករណ៍ផទុកទិននន័យកនុងទំហំធំ ករែចក 

រែំលកករភជ ប់ប ្ត ញអីុនធឺណិត ករេផញើ រេអឡិច្រតូនិចេទវញិេទ 

មកកនុង ថ ប័នែតមួយ និងករបញជូ នទិននន័យកនុងេលប នេលឿនជេដើម។ 

ជងេនះេទេទៀត ទក់ទងនឹងសុវតថិភពព័ត៌មនវទិយ ករេ្របើ្របស់ LAN 

មនអតថ្របេយជន៍យ៉ងេ្រចើន ទប់ទល់នឹងឥទធិពល ្រកក់ ពីខងេ្រក។ 

េ យេមើលរលំងនូវអតថ្របេយជន៍ទំងេនះ ជក់ែស្តងមនែតកំុពយូទ័រចំនួន 

២៤% បុ៉េ ្ណ ះែដលបនភជ ប់ប ្ត ញ LAN។ ជងេនះេទេទៀត កំុពយូទ័រ 

ែដលបនភជ ប់េទប ្ត ញ LAN ទំងេនះភគេ្រចើនភជ ប់េទនឹងម៉សីុន 

េប៉ះពុមពកនុងលកខណៈជ peer-to-peer។ ករពិតបនបង្ហ ញឲយេឃើញថ 

ថ ប័នភគេ្រចើនមិនទន់បនទញយកផល្របេយជន៍ពី LAN ឲយអស់ 

លទធភពេនេឡើយេទ។ ្របសិនេបើេ កអនកភជ ប់ឧបករណ៍កន់ែតេ្រចើន 

េទនឹង LAN េ កអនកនឹងទទួលបនផល ្របេយជន៍កន់ែតេ្រចើនពី 

វ ិ លភពៃនឥទធិពលរបស់ ។ ដូចបនេរៀប ប់ខងេដើម េ យ រម្រន្តី 

ជករជេ្រចើនមិនមនឆនទះ កនុងករភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនង និងែចក 

រែំលកគន  ជករ្របេសើរ ែដល្រតូវជំរញុឲយពួកគត់មនជំេនឿ េទេលើ 

អតថ្របេយជន៍គម នែដនកំណត់ែដលផ្តល់េ យ LAN  និងេទេលើបញ្ហ រមួ 

ចិត្តគំនិតគន   េដើមបីេលើកកមពស់ករេ្របើ្របស់ LAN។   

 
 បំណងកនុងករភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនងរ ងរ ្ឋ ភិបលថន ក់ក ្ត ល 

និងថន ក់េខត្តបនកំពុងេកើតេឡើង 

្រកសួងចំនួន ៥ កនុងចំេ ម្រកសួងចំនួន ១១ បនបង្ហ ញឲយេឃើញពី 

ភពចំបច់ កនុងករភជ ប់ប ្ត ញទំនក់ទំនង រ ងករយិល័យថន ក់

ក ្ត ល និងថន ក់េខត្ត។  MoLVTបននិយយថពួកេគបនេធ្វើករទក់ទង 

គន ជញឹកញប់ជមួយករយិល័យថន ក់ េខត្តេដើមបីជំរញុករ អនុវត្តន៍

វមិជ ករទក់ទងនឹងករងរ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករេផទរសុវតថិភព។ 

ដូេចនះ េហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ network មនករចំបច់យ៉ងខ្ល ំង
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សំ ប់ជំរញុករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនគន  ជមួយនឹង ករយិល័យថន ក់េខត្ត។  

MAFF បនេឆ្លើយថេ យ រ្រតូវ្របមូល និងែចកចយព័ត៌មនស្តីពីតំៃល

ផលិតផលកសិកមមេនេលើទីផ រេនកនុងេខត្តចំនួន ១១ ករភជ ប់ប ្ត ញ 

network គឺ្រតូវករជចំបច់។ MoEYS បនេឆ្លើយថពួកេគមនបំណង

ែចកចយកលវភិគ េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត (online) េ យេ្របើ្របស់

ប ្ត ញ network របស់ ថ ប័ន ដល់ករយិល័យថន ក់េខត្តទំង យ។ 

MoH បននិយយថពួកេគចង់បនេហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ network 

េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង នូវករ ក់បញជូ នរបយករណ៍ ជេរៀង ល់

្រតីមស ម្តងរបស់ពួកេគ ពីករយិល័យថន ក់េខត្តេទនយក ្ឋ នរដ្ឋបល

េនកនុងទី្រកុងភនំេពញ។ ជងេនះេទេទៀត MoInt មនបំណងបេងកើតឲយ

មននូវ្របព័នធ្របរពធអងគ្របជំុេ យេ្របើវេីដអូ (Video Conference System) 

រ ងករយិល័យក ្ត ល និងឧត្តមេសនីយ៍េន មប ្ត េខត្តនន ។  

ជរមួ NII ចេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករទំងេនះបន ។ បនទ ប់ពី ក់

ឲយេ្របើ្របស់េនកនុងែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៩  នឹងេ្រត មខ្លួនជេ្រសច េដើមបីបំេរ ើ

ដល់ករយិល័យទំង ១៣២ ទី ន ក់ករក ្ត លរបស់្រកសួងទំងអស់

កនុងទី្រកុងភនំេពញ និងទី ន ក់ករក ្ត លរបស់េខត្តដ៏ៃទេទៀតចំនួន ៩ ។ 

 
 ករយល់ដឹងអំពីសុវតថិភពព័ត៌មនវទិយមនករេកើនេឡើង 

េ យ រមនករេលើកេឡើង អំពីបំណង្របថន ចង់ ឲយមនករភជ ប់

ប ្ត ញទំនក់ទំនងរ ងករយិល័យក ្ត ល និងករយិល័យថន ក់េខត្ត 

ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ សុវតថិភពព័ត៌មនវទិយ ក៏មនករេកើនេឡើងផងែដរ 

។ MoInt, MPTC និង MLMUP បនេលើកេឡើងអំពីភពចំបច់កនុងករជួយ

ស្រមួលឲយអនកេ្របើ្របស់មនករ្របុង្របយ័តន និងករព្រងឹង ករករពរ

ទប់ទល់នឹងករ យលុកពីខងេ្រក។ MoInt បនបង្ហ ញអំពីករ្រពួយ 

បរមមណ៍របស់ខ្លួនអំពីវធិនករករពរសុវតថិភព ែដលអនុវត្តេនេពល 

កំពុងបេងកើតចបប់សំ ប់ករពរ ែដលជធតុសំខន់មួយ សំ ប់ឲយ្របព័នធ 

ននដំេណើ រករេ យរលូន ។   
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 កង្វះខតបទបញញត្តិសំ ប់លទធកមមសមភ រៈ ICT  

 MoInt និង MOEYS បនបង្ហ ញករយល់េឃើញរបស់ខ្លួនថ ដ ប

បរមិណៃនសមភ រៈ ICT មនករេកើនេឡើង ពួកេគនឹង្រតូវករបទបញញត្តិ

សំ ប់លទធកមមសមភ រៈ ICT។ MOEYS កំពុងដំេណើ រករបេងកើតនូវបទបញញត្តិ

សំ ប់លទធកមមសមភ រៈ ICTរបស់ខ្លួនេដើមបីរក  នូវសមម្រត រ ង

មជ មណ្ឌ ល បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងចំនួនកំុពយូទ័រដ៏េ្រចើន។ ពួកេគ

បនចត់ទុកថករបេងកើតបទបញញត្តិទក់ទងនឹងសមភ រៈ ICT ចធន

បននូវករ្រគប់្រគង និងបទ ្ឋ នគុណភព និងែថមទំងេធ្វើឲយលទធកមម

សមភ រៈកន់ែតមនភពងយ្រសួល មន្របសិទធិភព និងឆប់រហ័ស

ជងមុន ។ 
 
២.៥ ករផ ព្វផ យេគហទំព័រ  
 
  រ ្ឋ ភិបល ចមនករវវិត្តន៍ ឲយបនកន់ែតែវងឆង យជងេនះ មរយៈករ

បេងកើតេគហទំព័រ ែដលអនុញញ តឲយអនកេ្របើ្របស់ទទួលបននូវព័ត៌មនជ ធរណៈ 

និងអនុវត្តនូវ្របតិបត្តិករករងរ េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត។ ករបំេពញែបបបទករងរ

េលើ្របព័នធអីុនធឺណិត ចជួយដល់ករ សន ំសំៃចថវកិ ជំរញុករទទួលខុស្រតូវ

មរយៈបញជ ីកំណត់្រ ព័ត៌មន និងេលើកកមពស់ផលិតកមម។ ្រកុមករងរចុះសិក  

បនេធ្វើករអេងកតអំពីវត្តមនៃនេគហទំព័ររបស់្រកសួងទំង ២៩ មរយៈករែស្វងរក 

េគហទំព័ររបស់ពួកេគេលើ្របព័នធអីុនធឺណិត។ ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី ១១ 

្រកសួងចំនួន ២១ កនុងចំេ មទីភន ក់ងរទំង ២៩ េនះ មនេគហទំព័រេរៀងៗខ្លួន 

េ យកនុងេនះទីភន ក់ងរចំនួន ២ គឺ MOE និង SSCA េទើបនឹង ក់ឲយេ្របើ្របស់ 

នូវេគហទំព័ររបស់ខ្លួនថមីៗ កនុងរយៈេពលមួយឆន ំេនះ។ ជងេនះេទេទៀត ្រកសួងមួយ 

ចំនួនបនែកលំអេគហទំព័ររបស់ខ្លួន មរយៈករផ្តល់នូវេស កមមថមីៗ េលើ្របព័នធ 

អីុនធឺណិត និងខ្លឹម រជភ ែខមរជេដើម។ យ៉ង មិញ បនបង្ហ ញឲយេឃើញ 

ថមនែតេគហទំព័រចំនួន ៩ បុ៉េ ្ណ ះែដលបនបញចូ លព័ត៌មនថមីៗ (update) ជេរៀង 

ល់ែខ េហើយកនុងចំេ មេគហទំព័រទំងេនះមនែតេគហទំព័រចំនួន ៤ បុ៉េ ្ណ ះ 

គឺេគហទំព័ររបស់ MOC MOND MPTC និង MRD  ែដលបនបញចូ លព័ត៌មនថមីៗ 
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បំផុតជេរៀង ល់សប្ត ហ៍ ។ 
 
 
 

របូភពទី 11 ៖ វត្តមនៃនេគហទំព័រ និងទី ំងែដលបេង្ហ ះ (host) េគហទំព័រ 

 

 
 

 ទំនុកចិត្តទបចំេពះេស កមមកនុង្រសុក ជំរញុឲយករបេង្ហ ះ (host) េគហទំព័រ 

េនេ្រក្របេទសមនចំនួនេ្រចើនជង  

្រកុមករងរចុះសិក បន េធ្វើករអេងកតេលើទីកែន្លង ែដលបេង្ហ ះ

េគហទំព័រ េ យេ្របើ្របស់ Tool សំ ប់ពិនិតយេមើលេឈម ះរបស់ Domain 

(Domain Name Lookup Tool) ែដលផ្តល់ឲយ មរយៈ្របព័នធអីុនធឺណិត 

(http://whois.domaintools.com/)។ ជលទធផល េទះបីជចំនួនេគហទំព័រ

របស់រ ្ឋ ភិបលមនករ េកើនេឡើងក៏េ យ បុ៉ែន្ត្រកសួងទំងេនះែបរជ 

បេង្ហ ះេគហទំព័ររបស់ ខ្លួនេនបរេទសេទវញិ ែដលភគេ្រចើនគឺេន

សហរដ្ឋ េមរកិ។ មរយៈរបូភពទី ១១  បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ

ថ ប័នជងពក់ ក ្ត លកំពុងបេង្ហ ះ (host) េគហទំព័ររបស់ខ្លួនេន

្របេទសដ៏ៃទ។ អនកផ្តល់បទសមភ សន៍បន ចត់ទុកេស កមមបេង្ហ ះ

េគហទំព័រេនេ្រក្របេទសផ្តល់នូវសុវតថិភពេ្រចើនជង និងមនតំៃលេថក

ជងេស កមមែដលផ្តល់េនកនុង្រសុក ។ 

 
 ករបេងកើតខ្លឹម ររបស់េគហទំព័រជភ ជតិេដើមបឲីយ ធរណជនទូេទ

ចេ្របើ្របស់បន  

េយងេទ មលទធផលសិក  េគហទំព័រចំនួន ១២ កនុងចំេ ម
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េគហទំព័របចចុបបននចំនួន ២១ មនខ្លឹម ររបស់ខ្លួនជេខមរៈភ  ែដល

េគហទំព័រទំងេនះជរបស់ OCM, MOC, MCFA, MEF, MOE, MOH, MIME, 

MoInfo, MPWT, MRD, MOT និង PPM។ េយង មលទធអេងកតកលពី

ឆន ំមុន MoEYS បនផ ព្វផ យព័ត៌មនេលើេគហទំព័ររបស់ខ្លួនជេខមរៈ

ភ  បុ៉ែន្ត បនទ ប់ពីេធ្វើករជួសជុលរចួមក កនុងឆន ំេនះេគហទំព័រេនះមន

ខ្លឹម រែតជភ អង់េគ្លសែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ករផ ព្វផ យ ព័ត៌មនេលើ

េគហទំព័រជភ ជតិ មន រៈសំខន់កនុងករផ្តល់េស កមមដល់្របជ 

ពលរដ្ឋកនុង្រសុក ជពិេសសសំ ប់្របជជនែដលមនជីវភពខ ត់េខ យ

េនទីជនបទ។ ្រកសួងទំងអស់្រតូវែតពិចរ អំពីចំនុចែដលថខ្លឹម រ 

ជេខមរៈភ េលើេគហទំព័រ ្រតូវែតឆ្លុះបញច ំងនូវទំហំៃនករចូលរមួរបស់ 

្របជពលរដ្ឋកនុងទី្រកុង ក៏ដូចជ ធរណជនទូេទ ។ 

 
មនេហតុផលពីរយ៉ងែដល្រកសួងមិនមនេគហទំព័រ ឬមិនបញចូ លព័ត៌មន

ថមីៗ (update) ឲយបនញឹកញប់។ ទីមួយគឺមិនមនធនធនហិរញញវតថុ្រគប់្រគន់

សំ ប់ផ្តល់េស កមមេលើ្របព័នធអិុនធឺណិតេហើយទីពីរគឺេ យ រកង្វះខតអនកជំនញ 

កនុងករបេងកើត និងែថទំេគហទំព័រែដលមន្រ ប់។ េដើមបីជំនះនូវឧបសគគទំងេនះ 

អនុ សន៍សំ ប់ករផ ព្វផ យេគហទំព័រ្រតូវបនផ្តល់ជូននិងេរៀប ប់េនកនុង្របអប់ 

ទី២ ខងេ្រកម ។ 
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្របអប់ទី ២ ៖ អនុ សន៍សំ ប់ករផ ព្វផ យេគហទំព័រ 
 
 

 ទញយកផល្របេយជន៍ពីេស កមមបេង្ហ ះេគហទំព័រ ែដលផ្តល់េ យ NiDA 

        បញ្ហ ហិរញញវតថុ ច្រតូវបនស្រមួល មរយៈករេ្របើ្របស់ server 

សំ ប់ករបេង្ហ ះេគហទំព័រែដលផ្តល់េ យមជឈមណ្ឌ ល់ IT របស់ NiDA ។ 

កនុងករទញយកផល្របេយជន៍ពីសមភ រៈេនមជឈមណ្ឌ ល ែដលេទើបនឹង 

បំពក់ថមីៗេនះ ្រកសួងទំង យ ចេ្របើ្របស់ និងទញយក្របេយជន៍ 

ពីករជួលេស កមមបេង្ហ ះ េគហទំព័រែដលផ្តល់េ យ NiDAេដើមបីផ ព្វ 

ផ យ េគហទំព័ររបស់ខ្លួន។ ជក់ែស្តង មន្រកសួងជេ្រចើនបនបង្ហ ញ 

អំពីចំ ប់ រមមណ៍របស់ពួកេគយ៉ងខ្ល ំង េនេពលែណនំអំពីេស កមម 

បេង្ហ ះេគហទំព័រទំងេនះ ។     

 
 េ្របើ្របស់សមតថភពវស័ិយឯកជនេដើមបេីលើកកមពស់េស កមមេលើ្របព័នធ

អីុនធឺណិតែដលមន្រ ប់ 

        បញ្ហ កង្វះខតជំនញ កនុងករបេងកើត និងែថទំេគហទំព័រែដលមន

្រ ប់ ច្រតូវបនស្រមួល មរយៈករេ្របើ្របស់សមតថភព វស័ិយ

ឯកជន ។ MPTC និង MOT មនេគហទំព័រដ៏ល្អ និងទំេនើប ែដល្រតូវបន

បេងកើតេឡើងេ យ្រកុមហុ៊នឯកជន។ MLVT មិនទន់បនបេងកើតេគហទំព័រ

សំ ប់ ថ ប័នខ្លួនេនេឡើយេទ និងបង្ហ ញអំពីបំណងកនុងករជួល្រកុមហុ៊ន 

ឯកជនឲយបេងកើតេគហទំព័រមួយសំ ប់ ថ ប័នខ្លួន។ ដូេចនះ ជជេ្រមើសមួយ 

ែដលមន្របសិទធិភព កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពរបស់ វស័ិយឯកជន 

សំ ប់បេងកើតេគហទំព័រ ។  

  
 
 

២.៦ លទធភពទទួលបនធនធនហិរញញវតថុ  

េនកនុង្របេទសអភិវឌ ន៍ជេ្រចើន កង្វះខតធនធនហិរញញវតថុពី្របភពខងកនុង 
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និងខងេ្រកគឺជឧបសគគែដល ងំដល់ករេលើកកមពស់ICT។ កមពុជមិនែមនជ

្របេទសែតមួយគត់ ែដលជួប្របទះនូវបញ្ហ  ែបបេនះេទ។ ្រកុម្របេទស ៊ ន 

(ASEAN) បនកំពុងេធ្វើករវនិិេយគេលើករអភិវឌ ន៍ ICT េ យសងឃឹមថករនំយក 

ICT មកេ្របើ្របស់ ចចូលរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងសងគម និងែថម

ទំងជួយ កត់បនថយភព្រកី្រក។ យ៉ង មិញ ថ នភពទក់ទងនឹងធនធន

ហិរញញវតថុេនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេរៀប ប់ដូចខងេ្រកម ៖  
 

 មិនមនករផ្ល ស់ប្តូរគួរឲយកត់សំគល់ទក់ទងនឹងករេរៀបចំថវកិសំ ប់ករ

េលើកកមពស់ ICT 

 ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី ១២ ខងេ្រកមេបើេ្រប បេធៀបទិននន័យ 

ែដលទទួលបនកនុងឆន ំ ២០០៨ និង ២០០៩ េយើងេឃើញថករបេងកើនថវកិ 

សំ ប់ ICT េសទើរែតគម នបន្តិចេ ះ។ ្រកសួងជងពក់ក ្ត លបន 

និយយថ “េសទើរែតគម នលទធភព” និង “មនករលំបក” េនេពលសំុ 

ថវកិឧបតថមភពីកនុង្រកសួងរបស់ខ្លួន ែដលេនះជលទធផលមួយដូចកលពី 

ឆន ំមុនែដរ។ ម្រន្តីជេ្រចើនបនបង្ហ ញអំពីករលំបករបស់ពួកេគកនុងករ 

េសនើសំុថវកិ។ េ យ របញ្ហ គំ តេរខូបនីយកមម ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំង 

មរយៈថវកិែដល ចយកមកេ្របើ្របស់បន ជករចំបច់កនុងករ 

េធ្វើឲយ្រកសួងទំងអស់ ចមនលទធភពទទួលបននូវថវកិ ែដលខ្លួន

្រតូវករ ។  

របូភពទី 12 ៖ ថវកិសំ ប់េលើកកមពស់ ICT 

 
 

* អ្រ ពិនទុេនះគឺជលទធផលៃនករេធ្វើអេងកតឆន ំ ២០០៨ និង ២០០៩ សំ ប់ែត្រកសួងែដល    ជេគលេ សិក  ទំង 

៨ បុ៉េ ្ណ ះ  
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 មនសមតថភពតិចតួចកនុងករេធ្វើពកយេសនើសំុថវកិ 

េដើមបីពេន្ល នករផ្តល់ថវកិ ជករចំបច់ែដល្រតូវេរៀបចំនូវបញជ ីតំៃល 

និងពកយេសនើសំុសំ ប់បញចុ ះបញចូ លអនក្រគប់្រគងអងគភព និងអនកឧបតថមភ

ពីេ្រក្របេទស។ យ៉ង មិញ មិនមនម្រន្តីេ្រចើនបុ៉នម នេទែដលមន

សមតថភពសរេសរពកយេសនើសំុជផ្លូវករែបបេនះ ។  

 
២.៧ បញ្ហ ទូេទ និងវធិនករែដលគួរអនុវត្ត 

េយងេទ មេសចក្តីសេងខបអំពីបញ្ហ  វធិនករ និងកមមវធីិទំង យែដល

បនផ្តល់ជអនុ សន៍កលពីឆន ំមុន ្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៩ បនេធ្វើករ

ែកត្រមូវតួរេលខ មរយៈករបែនថមនូវលទធផល ែដលបនរកេឃើញថមីៗ មួយចំនួន 

ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងទំព័របនទ ប់ ។ ងសេងខបខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីទំនក់ទំនង

រ ងបញ្ហ  វធិនករ និងកមមវធីិទំងអស់េ យសេងខប។ វធិនករមួយចំនួន្រតូវបន

េសនើេឡើងេ យ CIOs របស់្រកសួងនន ម រយៈបទសមភ សន៍ែដលផ្តល់ជូនកនុង

កំឡុងេពលេធ្វើករ យតំៃល ។  

សកមមភពទំងេនះ្រតូវបន ក់េនកនុង្រកុមកមមវធីិចំនួន៥្របេភទ ដូចជៈ (១) 
កមមវធីិអភិបលកិចច ICT (២) កមមវធីិ ICT HRD (៣) កមមវធីិសុវតថិភព និងប ្ត ញ 

Network (៤) កមមវធីិ R&D ជភ ែខមរ និង(៥) កមមវធីិឯក រសេមធន 
និងបទ ្ឋ ន។ កមមវធីិទំងេនះមន រៈសំខន់សំ ប់បេងកើតនូវបរ ិ ថ នមួយ ែដល
ជំរញុឲយទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលននងកមកេ្របើ្របស់ ICT េនកែន្លងេធ្វើកររបស់ពួក 
េគ និងជចុងេ្រកយ សំ ប់ផ្តល់នូវេស កមម e-Government ដល់ ធរណជន ។ 
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* ្រតូវបនបេងកើតេ យ្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៨ ៖ ្របអប់ពណ៌េលឿង &្របអប់មនបនទ ត់ពណ៌េខម ជំុវញិ ។ 

្រតូវបនបែនថមេ យ្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៩ ៖  ្របអប់ពណ៌ៃបតង &្របអប់មនបនទ ត់ពណ៌េខៀវជំុវញិ ។ 
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៣. សំេណើ រទក់ទងនឹងករព្រងីកេស កមម e-Government  

ជលទធផលៃនករេធ្វើអេងកតេនះ ្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៩ បន

រកេឃើញថមនករវវិត្តន៍មួយចំនួនទក់ទងនឹងភពេ្រត មលកខណៈសំ ប់ករងរ e-

Government ។ ផទុយេទវញិ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ ក៏បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ

ថ នភព្រកសួងមួយចំនួនរក  េនដែដលេ យមិនមនករវវិត្តន៍ ជពិេសស

្រកសួងែដលឋិតកនុងកំរតិ “ទប”។ េនះបញជ ក់ឲយេឃើញថគំ តេរខូបនីយកមមរ ង 

្រកសួងននីមួយៗពិតជេកើតមន េហើយនឹងរកីកន់ែតធំជងមុន ។ ជងេនះេទេទៀត 
លទធផលអេងកតេនះក៍បនបង្ហ ញែដរថ ធនធនមនុស  ករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ 
ចំេណះដឹងែផនក ICT និងធនធន hardware ជក់ែស្តងេនមិនទន់្រគប់្រគន់

េនេឡើយ។ មនន័យថ ្រកសួងែដលឋិតកនុងកំរតិ “ទប” នឹង្រតូវេធ្វើដំេណើ រ 

េលើផ្លូវមួយែដលែវងឆង យ េដើមបីឈនដល់កំរតិ”ខពស់” ។  

កមពុជគឺជ្របេទសមួយែដលមនចំនួន្របជជនសរបុ្របែហល ១៣ ន

នក់ េហើយជមធយមមន យុជង ២០ ឆន ំ (២០ - ២៥ឆន ំ)។ មយ៉ងវញិេទៀត 

ចំនួន្របជជនែដលជ កំ ំងផលិតកមមក៏មិនមនចំនួនេលើសលុប តួយ៉ងចំនួន

វសិ្វករ ជំនញែផនក ICT មិនមន្រគប់្រគន់េនកនុង្របេទស។ ចំនួន្របជពលរដ្ឋ

កមពុជសរបុេសទើរែតេសមើ ឬេ្រចើនជង្របជជនកនុងទី្រកុងតូកយូៃន្របេទសជបុ៉នបន្តិច

បន្តួច។ ចំនុច្រតង់េនះ ចនិយយបនថទំហំៃនករព្រងីកេស កមម e-Government 

េនកនុង្របេទសកមពុជ គឺេសទើរែតេសមើេទនឹងទំហំៃនករព្រងីកេស កមម e-Government 

របស់រ ្ឋ ភិបលតំបន់កនុងទី្រកុងតូកយូ ែដល ចបញជ ក់ឲយេឃើញថទំហំៃនរ ្ឋ ភិបល

កមពុជ ចចត់ទុកថជ SME (សហ្រគសមធយមខន តតូច) មួយ េបើគិតេនកនុងវស័ិយ

ឧស ហកមម ។  

េនកនុង្របេទសជបុ៉ន ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម និងឧស ហកមម (METI) 

បនចប់េផ្តើម ជំរញុែផនក SMEs មរយៈករេលើកកមពស់ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

“SaaS/Cloud Computing” េដើមបីព្រងឹងសមតថភព SMEs េនកនុងកិចចករជំនួញ

របស់ពួកេគ ែដលទក់ទងនឹងករ ស់កំរតិ្របសិទធភពករងរ និងករេ ះ្រ យ

បញ្ហ ធនធនមនុស ។ កនុងេពលជមួយគន េនះែដរ រ ្ឋ ភិបលតំបន់មួយចំនួនេនកនុង
្របេទសជបុ៉នបនសេ្រមចចិត្តេ្រជើសេរ ើស Cloud computing សំ ប់ផ្តល់េស កមមដល់
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្របជពលរដ្ឋរបស់ពួកេគ ែដលបនផ្តល់ឲយពួកេគនូវអតថ្របេយជន៍ៃនករកត់បនថយ 

ករចំ យ។  ចំនុចេនះបញជ ក់ឲយេឃើញថ e-Government េនកនុង្របេទសកមពុជ

មិនចំបច់្រតូវែតមនលកខណៈដូចេទនឹង e-Government េនកនុង្របេទសធំៗដ៏ៃទ 

េទៀត ដូចជ សហរដ្ឋ េមរកិ និង/ឬ អឺរ ៉បុេទ។ ្របែហលជមនករ្រគប់្រគន់ 

េ យ្រគន់ែតបេងកើតេស កមម e-Government េនកនុងរ ្ឋ ភិបលតំបន់មួយចំនួន

េនកនុង្របេទសទំងេនះ ។  

េយង មករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តង ែដលបនេរៀប ប់ ពីខងេដើម 

កមពុជគួរពិចរ េ្រជើសេរ ើសយកនូវវធីិ ្រស្តែដលមន្រ ប់ និង ចទទួលយក

បន េ យេ្របើ្របស់ថវកិ ធនធនមនុស  និងធនធន hardware តិច កនុងេពល

េវ មួយែដលសមរមយេដើមបីអនុវត្តនូវែផនករព្រងីកេស កមម e-Government ។  

កលពីឆន ំមុន ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government ្រតូវបេងកើតជេលើក

ដំបូង។ បុ៉ែន្តេ យ រមិនមនធនធនហិរញញវតថុ្រគប់្រគន់ បុគគលិកែផនក ICT 

េនកនុង ថ ប័នរដ្ឋនីមួយៗបនជួប្របទះនូវករលំបក កនុងករែបងែចកឲយបន ្រគប់ 

្រគន់នូវធនធនមនុស  ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ IT servers/ឧបករណ៍ផទុកទិននន័យ 

និងកំុពយូទ័រ។ ខងេ្រកមេនះគឺជសំេណើ រេដើមបី ក់បញចូ លគន នូវធនធនមនុស ែផនក 

IT និងថវកិែដលមនបចចុបបនន និងបន្តេទករព្រងីកេស កមម e-Government ែដល 
េ្របើ្របស់ថវកិតិចបុ៉ែន្តមន្របសិទធិភព ។ 

្រកុមករងរចុះសិក បន ក់េសនើនូវគំេ ងចំនួនពីរ ែដល ចអនុវត្តរមួគន  ឬ

ច់េ យែឡកពីគន  េ យពិនិតយេទេលើករវភិគ ថ នករណ៍ជក់ែស្តងៃនករ

អភិវឌ ន៍ ICT េនកនុងរ ្ឋ ភិបល ករវវិត្តន៍ៃនគំេ ង PAIS/NII របស់ NiDA 

ផលប៉ះពល់ៃន ICT េទេលើករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច និងសងគមរបស់កមពុជ និង

និនន ករៃនករអភិវឌ ន៍ ICT េនេលើសកលេ ក ។  គំេ ងទំងេនះមនករពក់ព័នធ

ជមួយនឹងែផនកែដលមនគូសបនទ ត់ជំុវញិេនកនុងរបូភពទី ១៣ ខងេ្រកម ។ 
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របូភពទី 13 ៖ ែផនករព្រងីកេស កមម e-Government 
 

* បេងកើតជេលើកដំបូងេ យ្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៨ និងែកែ្របេ យ្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៩ 
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ក. ករែកលំអ Portal ទំង យែដលពក់ព័នធ  
្របសិនេបើ portal sites ទំងបីរបស់រ ្ឋ ភិបលសំ ប់្របតិបត្តិករករងរ រមួមន 

Portal រ ្ឋ ភិបល Portal ពណិជជកមម និងPortal សំ ប់ពលរដ្ឋ បននឹងកំពុង
ដំេណើ រករេ យរលូនេហើយេនះ ទំនងជបង្ហ ញឲយេឃើញថេសដ្ឋកិចច និងសងគម
របស់កមពុជ ចនឹងមនករអភិវឌ ន៍េ យេបើកចំហ និងមនលកខណៈសកមមជង
មុន។ េ យេហតុថករបេងកើតនូវេគហទំព័រ ែដលពក់ព័នធទំងេនះជករងរមួយ
ែដលងយ្រសួល ជករ្របេសើរមួយកនុងករពិចរ ឲយ NiDA េធ្វើករសិក អំពី
ករអនុវត្តន៍នូវគំេ ងែកលំអ Portal ទំង យែដលពក់ព័នធេនះ េ យរមួបញចូ ល
េទកនុងគំេ ងព្រងីក្របព័នធ PAIS ឬគំេ ងដ៏ៃទេទៀតែដល ចនឹងបេងកើតេឡើងនេពល
ខងមុខ ។   
 

ខ. មជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA (មជ មណ្ឌ លព្រងីកេស កមម e-

Government)  

ទ្រមង់ៃន Cloud computing មនលកខណៈទូលំទូ យបន្តិច។ យ៉ង មិញ 

េស កមមទំង យ ែដលផ្តល់េ យ Cloud computing ្រតូវបនែបងែចកជបី្របេភទ 
ដូចជ ៖ 

1) Software មនលកខណៈជេស កមម (SaaS)៖ Software មនលកខណៈជ
េស កមម (SaaS) មនទីផ រធំជងេគបំផុត។ កនុងករណីេនះ អនកផគត់ផគង់ 

(Software) អនុញញ តឲយអតិថិជនេ្របើ្របស់ែត applications របស់ខ្លួនបុ៉េ ្ណ ះ។ 

Software េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនជមួយនឹងអនកេ្របើ្របស់ មរយៈ interface។ 

applications ទំងេនះ ចជអីុែម៉លែដលេ្របើេលើ្របព័នធអិុនធឺណិត និង 

applications ដ៏ៃទេទៀតដូចជ Twitter ឬ Last FM ជេដើម។ 

2) Platform មនលកខណៈជេស កមម (PaaS) ៖ Platform មនលកខណៈជ
េស កមម (PaaS) គឺជបណ្តុំ  software និង tools សំ ប់បេងកើត applications 

ែដល្រតូវបនបេង្ហ ះ (host) េនេលើ servers របស់អនកផ្តល់ platform ។  

3) េហ ្ឋ រចនសមព័នធមនលកខណៈជេស កមម (IaaS) ៖  េហ ្ឋ រចនសមព័នធមន

លកខណៈជេស កមម (IaaS) ដូចេទនឹងេស កមមេលើេគហទំព័ររបស់ Amazon 

ែដលផ្តល់ដល់ servers ៃន្របព័នធកំុពយូទ័រនូវ IP addresses ែដលមិនមន

លកខណៈសទួន និងប្លុកជេ្រចើនសំ ប់ផទុកទិននន័យ មត្រមូវករ ។ 
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មជ មណ្ឌ លេនះ គួរមន្រកុមករងរ បី្របេភទគឺ ្រកុមទំនក់ទំនង

ធរណៈ ្រកុម្របតិបត្តិករ/អភិវឌ ន៍ និង្រកុមផ្តល់ព័ត៌មន មទូរស័ពទ។ 

្រកុមទំនក់ទំនង ធរណៈ នឹងេធ្វើករ យតំៃលអំពីត្រមូវកររបស់ទីភន ក់រដ្ឋ

នីមួយៗទក់ទងនឹងេស កមមែដលមជ មណ្ឌ ល Cloud Computing គួរផ្តល់ឲយ។ 

េស កមម portal របស់េគហទំព័រ ចជេស កមមមួយកនុងចំេ មេស កមមែដល

មនតំៃលបំផុត ែដលមជ មណ្ឌ លេនះ ចផ្តល់ឲយ។  ្រកុមេនះ្រតូវែចករែំលក

ព័ត៌មនស្តីពីត្រមូវករទំងេនះឲយបនទន់េពលេវ  និង្រតឹម្រតូវ ដល់្រកុម

្របតិបត្តិករ/អភិវឌ ន៍។ េដើមបីករងរេនះកន់ែតមនភពរលូន បុគគលិកៃន

មជ មណ្ឌ លេនះគួរែតជអនកែដលមនជំនញ និងចំេណះដឹងែផនក ICT ។  

ទក់ទងេទនឹងមជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA ្រកុមករងរ

សូមផ្តល់ជគំនិតេយបល់មួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

 
・បុគគលិក NiDA ែផនក Cloud Computing (េធ្វើករទំនក់ទំនង និងសហករជមួយ

្រកសួងដ៏ៃទ) 

សមសភព្រកុមករងរៃនមជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA 

្រតូវែតជបុគគលិកបេចចកេទសរបស់ NiDA។ ជងេនះេទេទៀត ្រកុមករងរេនះ

គួរែតរមួបញចូ លបុគគលសំខន់មួយរបូចូលេទកនុងែផនកអភិវឌ ន៍ICT ែដលែតង ំង 

េ យ្រកសួងនីមួយៗ។ NiDAនឹងេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លអនុបបទនិក (ម្រន្តីែដល 

បនែតង ំង)ទំងេនះស្តីពីបេចចកវទិយ ICT ជំនញែផនក្របតិបត្តិករ/អភិវឌ ន៍ និង 
វធីិ ្រស្តព្រងីកេស កមម e-Government មរយៈ្របព័នធ Cloud computing កនុង 
រយៈេពលជក់ ក់មួយ ដូចជរយៈេពលពីរឆន ំជេដើម។ បនទ ប់ពីទទួលបនករ 
បណ្តុ ះប ្ត លេនះមក អនុបបទនិកទំងអស់នឹង្រតលប់េទកន់ ថ ប័នរបស់ខ្លួន 
វញិ េហើយនឹងក្ល យេទជបុគគលិកែផនក ICT ដ៏សំខន់្របចំ្រកសួង។   

 
・ថវកិសំ ប់មជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA 

មជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA គួរែតេដើរតួនទីជ “មជ ម 

ណ្ឌ លព្រងីកេស កមម e-Government” ែដលផ្តល់េស កមម e-Government ដល់ 

្រកសួងទំងអស់ មរយៈ្របព័នធCloud។  មរយៈករេ្របើ្របស់្របព័នធCloud េនះ 
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្រកសួងនីមួយៗមិនចំបច់េធ្វើករបេងកើត application ឬបេងកើនកំរតិសមតថភពៃន 

្របព័នធរបស់ខ្លួនេឡើយ។ ជងេនះេទេទៀត ពួកេគមិនចំបច់បណ្តុ ះប ្ត ល 

បុគគលិករបស់ពួកេគ អំពី្របព័នធទក់ទងនឹងករអភិវឌ ន៍/្របតិបត្តិករេទ។ បុ៉ែន្ត 

ពួកេគ ចយកេពលេវ ទំងេនះសំ ប់េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះ ករងរ 

្របចំៃថងរបស់ពួកេគជំនួសវញិ។ ជករ្របេសើរមួយែដលេធ្វើករែបងែចក ថវកិ 

ពិេសសពី ថ ប័នរដ្ឋនីមួយៗ សំ ប់បញចូ លេទកនុងថវកិរមួមួយសំ ប់ ICT េដើមបី 

ឲយករងរេនះ ចជំរញុ ថ នភពជរមួៃន ICT ឲយកន់ែតមនភព្របេសើរេឡើង។   
 

មរយៈករបេងកើតមជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA េនះ ធនធន 

េផ ងៗដូចជ ធនធនមនុស  ធនធនហិរញញវតថុ និងធនធន hardware (ដូចជ 

servers ជេដើម) នឹង្រតូវបនព្រងឹង្របកបេ យ្របសិទធិភព េហើយករវនិិេយគ

សទួនេលើករងរព្រងីកេស កមមក៏នឹង្រតូវលុបបំបត់ផងែដរ។   

គុណសមបត្តិទំង យៃនវធីិ ្រស្តេនះ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម ៖ 

(1) េធ្វើឲយ NiDA និង្រកសួងដ៏ៃទេទៀត ចអនុវត្តេ យរលូន និង្របកបេ យ

្របសិទធិភពនូវករបណ្តុ ះប ្ត ល ករបំពក់ និងករេ្របើ្របស់ ច់េ យ 

ែឡកពីគន នូវ្របព័នធសុវតថិភពព័ត៌មនវទិយទក់ទងនឹងករព្រងីកេស កមម e-

Government។ មជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA នឹងក្ល យ

េទជមជ មណ្ឌ លឯកភពរមួមួយសំ ប់ករពរករ យលុកកំុពយូទ័រ មរយៈ

្របព័នធអីុនធឺណិត និងករ ច់ចរន្តអគគិសនី ជេដើម។ ករបេងកើតឲយមន

អងគភពរដ្ឋបលរមួ និងែតមួយសំ ប់ករពរ ICT េធ្វើឲយករេរៀបចំភ័ស្តុភរ 

មនលកខណៈ្របេសើរ និងមន្របសិទធិភពជង ករបេងកើតអងគភពរដ្ឋេ្រចើន

ែដលមនទី ំងឋិតេនទី ំងេផ ងៗគន ។  

(2) ្របមូលផ្តុំនូវធនធនមនុស ែផនក IT ែដលឋិតេន យប៉យ មប ្ត ថ ប័ន

រដ្ឋនីមួយៗ និងជំរញុករេ្របើ្របស់ធនធនទំងេនះ្របកបេ យ្របសិទធិភព 

និងេ យមិនខជះខជ យ។ មករយល់េឃើញរបស់េយើង ្រកសួងនីមួយៗ

ចេគៀងគងបុគគលិកជំនញែផនក IT េ យចំ យថវកិតិច។ ម ៉ងវញិ 

េទៀត ្រកសួងទំងេនះមិនចំបច់្រតូវករ ្របព័នធអភិវឌ ន៍/្របតិបត្តិករ/ែថទំ 
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បុគគលិក េ យខ្លួនឯងេឡើយ។ ពួកេគ្រគន់ែតមនបុគគលិក IT ែតមួយចំនួន 

តូច គឺជករ្រគប់្រគន់ ។ 

(3) ផ្តល់ឱកសដល់បុគគលិកែផនក ICT របស់្រកសួងេផ ងៗ ឲយទទួលបននូវ

ជំនញចុងេ្រកយបំផុតែផនកបេចចកវទិយ ឯកេទស និងករបណ្តុ ះប ្ត លេលើ 

ករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង េនេពលែដលពួកេគឋិតេនកនុងមជ មណ្ឌ ល Cloud 

Computing របស់ NiDA។ មជ មណ្ឌ លេនះ ចេផ្ត តេទេលើករេរៀបចំកមមវធីិ 

បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកវទិយជេ្រចើនយ៉ង សំ ប់ផ្តល់ឲយបុគគលិកែផនក ICT ។  

(4) ជងេនះេទេទៀត ជករពិតែដល្រកសួងនីមួយៗមិនចំបច់្រតូវករបេងកើន

កំរតិសមតថភព និង/ឬែថទំេស កមមេអឡិច្រតូនិច (e-services) របស់ពួកេគ 

េ យ រពួកេគមិនចំបច់្រតូវមនអងគភពផ្តល់េស កមមេ យខ្លួនឯង។ 

 

របូភពទី 6 ៖ ទ្រមង់ៃន e-Government ែដលមននេពលបចចុបបនន 
និងែដលបន ក់េសនើ 

 

 
 

   
 
 

វធីិ ្រស្តៃនករេ្របើ្របស់ “មជ មណ្ឌ ល Cloud Computing របស់ NiDA” េនះ 

នឹងជួយេ ះ្រ យបញ្ហ  និងផលវបិកជេ្រចើន ដូចជ បញ្ហ កង្វះខតធនធន

មនុស  កង្វះខតករឧបតថមភគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ និងកង្វះខត hardware េ យ

េធ្វើករ្របមូលផ្តុំធនធនទំងេនះ មក ក់េនកនងមជ មណ្ឌ លេដើមបីេ្របើ្របស់ឲយមន 

្របសិទធិភព និងេ យមិនខជះខជ យ។ នឹងជួយទីភន ក់ងរែដលឋិតកនុងកំរតិ “ទប” 

ទ្រមង់បចចុបបនន ទ្រមង់ែដលជសំេណើ រ 
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កនុងករផ្តល់េស កមម e-Government ែដលមនគុណភពល្អដល់ ថ ប័នរបស់ខ្លួន

ផទ ល់ ក៍ដូចជ្របជពលរដ្ឋទូេទផងែដរ ។  

សូមជំ បថ ្របសិនេបើ Cloud computing េនះ ្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់ 

េនះ ផល្របេយជន៍សំខន់បំផុតគឺនឹងជួយកត់បនថយទំងន់ ឬបនទុកករងរអភិវឌ ន៍ 

ICT របស់្រកសួងទំង យ ែដល ពក់ព័នធទំងករចំ យ និងករទទួលខុស្រតូវ

កនុងកិចចករអភិវឌ ន៍ ICT េនះ។ ករទទួលខុស្រតូវេនះេទៀតេ ត ្របកដជនឹង

រមួញចូ លទំងបញ្ហ សុវតថិភពព័ត៌មនវទិយផងែដរ។     

យ៉ង មិញ េនះ្រគន់ែតជសំេណើ រមួយ ក់ជូន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏ដូច 

ជថន ក់ដឹកនំ NiDA បុ៉េ ្ណ ះ េហើយ្រកុមករងរចុះសិក ឆន ំ ២០០៩ នឹងទទួល

ពិភក អំពីលទធភពអនុវត្តនូវវធីិ ្រស្តេនះជមួយនឹង ថ ប័ន និងម្រន្តីពក់ព័នធនន 

និងសងឃឹមថ្របេទសកមពុជនឹងឈន េទរកករអនុវត្តន៍ កិចចករព្រងីកេស កមម e-

Government កនុងេពលអនគតដ៏ខ្លីខងមុខេនះ។  
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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 ៖ 

              អុ៊ក វណ្ណឌី ម្រន្តី NiDA 

             សិទធិ ៉ សីុ ម្រន្តី NiDA  

  ពិន ៉ វនិ ម្រន្តី NiDA   
                      Hideo Hoya អនកជំនញរយៈេពលខ្លីរបស់ JICA 

                       Misaki Kimura អនកស្រមបស្រមួលគំេ ងរបស់ JICA 
 

 
្រកុមករងរេយើងខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណ យ៉ងេ្រជ លេ្រជចំេពះម្រន្តី ICT 

របស់រ ្ឋ ភិបលទំងអស់ ែដលបនទទួល ្វ គមន៍្រកុមករងរេយើងខញុំ និងបនផ្តល់
នូវព័ត៌មន និងមតិេយបល់ដ៏មនតំៃលនន។ ម្រន្តីទំងេនះរមួមន េ ក សុក ថ 
្របធនករយិល័យ IT ៃន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី  េ ក សុ៊យ រទិធិ 

្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបលៃន្រកសួងសុខភិបល េ ក ងួន សុវ ្ណ រទិធ អនុ្របធន

នយក ្ឋ ន ICT ៃន្រកសួងព័ត៌មន េ ក ែអម វធុ អនុ្របធននយក ្ឋ ន

សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និងជអនុ្របធន្រកុមករងរេគហទំព័រ ៃន្រកសួងម ៃផទ 

េ ក ញន ចូច ម្រន្តីមជ មណ្ឌ លឯក រ និងព័ត៌មនកសិកមម (AIDOC) ៃន្រកសួង

កសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ េ ក សិទធី េសៀង អនុ្របធននយក ្ឋ ន

ទូរគមនគមន៍និយ័ត ៃន្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និង ទូរគមនគមន៍ េ ក ឈួន ចន់រទិធី 

្របធនករយិល័យ្រគប់្រគងទិននន័យបរ ិ ថ ន ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន េ កជំុទវ សុខ 

េសងយ៉ន និងេ ក វុ ថ  វចិឆក មកពីនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងកិចចករទូេទ 
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ៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ េ ក អិុត គុណអរណុរះ  

និងេ ក េមឿង ឌី  មកពីនយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ ៃន្រកសួងករងរ និង 

បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ  េ ក គង់ សុភរក  ្របធននយក ្ឋ នសថិតិ និង IT 

ៃន្រកសួងេទសចរណ៍ េ ក មីុ ហុ៊ល អនុ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល ៃន្រកសួង

កិចចករនរ ី។ េយើងខញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះគំនិតេយបល់ និងទស នៈដ៏មន

តំៃលរបស់អនកជំនញកនុងវស័ិយទំងេនះ ែដលរមួមន េ ក Kanazawa Daisuke 

អនកជំនញ  JICA ្របចំ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  េ ក Nakanishi Hiroyuki 

្របធនអនកសម័្រគចិត្តរបស់ JICA ្របចំ្រកសួង ធរណករ និង ដឹកជញជូ ន។ 

ជមួយគន េនះផងែដរ េយើងខញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ េ ក វណ្ណ ែខមម៉ 

អនុ្របធន នយក ្ឋ នតប ្ត ញរបស់ NiDA ែដលបនផ្តល់ឲយេយើងនូវព័ត៌មន

ពក់ព័នធននស្តីពី NII ។ 

  ជចុងេ្រកយ េយើងខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ សមជិក្រកុមករងរចុះ

សិក  ែដលបនជួបជំុគន ជេទៀងទត់ េដើមបីែចករែំលកមតិេយបល់ និងទស នៈ

េ យេ ម ះ្រតង់ដល់ករងរចង្រកងរបយករណ៍េនះ ។ 

េយើងខញុំសូម ្វ គមន៍ចំេពះករផ្តល់ជទស នៈ និងមតិ ថ បនេផ ងៗ សំ ប់
ែកលំអែផនករេនះឲយកន់ែត្របេសើរ។  

សូមទំនក់ទំនងមកឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត ភូ លីវឌុ  អគគេលខធិករៃន ជញ ធរ
ជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ (NiDA) 

មរយៈ រេអឡិច្រតូនិច (e-mail)  leewood_phu@nida.gov.kh ។ 

 
្រកុមករងរែដលបនចុះសិក បន្ត  

ែខ តុ  ឆន ំ ២០០៩ 
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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) 

 



  © NiDA 1

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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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 



  © NiDA 6

េ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! 
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 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។  
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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។ 
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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៖   
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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។  

  



  © NiDA 38

 
 

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 )
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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
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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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Annex III - Q3

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។
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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
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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 　
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(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
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