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្រពះរជណច្រកកម��ជ 
ជត ិសាសន ្រពះមហាក្ស្រត 

---------------- 

លក�ខណ� េយង 

ទី្របឹក្សោអភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាពតាម Web-based 

Web-based Performance Management and Accountability System (PMAS) 

1. សាវតារ 

អគ�េលខាធកិារដ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំការងរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ.) គជឺ

េសនធកិារជនូគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ក��ងការដឹកនំ 

េរៀបចំ ស្រមបស្រម�លការអនវុត� តាមដន នងិ្រត�តពនិតិ្យការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

របស់រជរដ� ភបិាល ្រពមទាងំក��ងការស្រមបស្រម�លកិច�សហ្របតិបត�ិការជមួយៃដគអូភវិឌ្ឍនព៍ាកព់ន័�។  

េដើម្បីបំេពញមុខងររបស់ខ��នជេសនធកិារ្របកបេដយស័ក�ិសិទ�ភាពនងិ្របសិទ�ភាពជនូ គ.ហ.ស., អ.គ.ហ. 

មានត្រម�វការេរៀបចំ្របពន័�្រគប់្រគងសមិទ�កម�តាម Online Web-based Application េដើម្បីធានលទ�ផលចុងេ្រកាយ 

ែដលជរង� ស់សមិទ�កម�ចំេពាះេគាលបំណង  ្រសបតាមចក��វ�ស័យែដលបានកំណតក់��ងការេរៀបចំែផនការសកម�ភាព

្របចំាឆា� ំ លទ�ផលក��ងឆា� ំ លទ�ផល  រយៈមធ្យម លទ�ផលចុងេ្រកាយែដល្រត�វបាន្រទ្រទង់េដយគេ្រមាងថវ�កាស្រមាប់

ធានេជគជ័យៃនការបំេពញមុខងរនងិភារកិច�របស់ អ.គ.ហ.។ 

្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាព (PMAS) ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងក��ងេគាលបំណង េដើម្បី្រគប់្រគង

សមិទ�កម�ការងររបស់ អ.គ.ហ. តាមរយៈការកំណត់មូ៉ឌលុែដលមានដូចជ៖ (ទីមួយ)ែផនការ្របតិបត�ិ(Operating 

Planning) (ទីពីរ)ការ្រគប់្រគងការងរ(Task Management) នងិលហំរូការងររដ�បាល (ទីបី)្រត�តពនិតិ្យនងិវយតៃម�

សមិទ�កម�(Monitoring and Evaluation Performance) និង (ទីបួន)របាយការណ៍ និងទិន�ន័យសមិទ�កម� 

(Reporting and Data) េ�តាមទ្រមង់  (Platform) ែដលស�តិក��ងមូ៉ឌលុនីមួយៗ ចំែណកលក�ខណ�  ព័តម៌ាន នងិ្រកប

ខណ� សមិទ�កម�មានលក�ខណ� បតែ់បនេ�តាមការសេ្រមចរបស់ថ� ក់ដឹកនំ។ 

2. ្របព័ន�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាព (PMAS)  

2.1. េសចក�ីេផ�ើម  

អ.គ.ហ. បានេ�្របពន័�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាពថ “PMAS” ែដលជ្របព័ន�េលើេគហទំព័រ

(Web-based Application) និងកម�វ�ធីេលើទូរស័ព� (Mobile Application) ែដលអនញុតិឱ្យអ�កេ្របើ្របាស់ងយយល់

នងិេ្របើ្របាស់ (User friendly) េលើទ្រមង់ែដលបានរចនទុកជមុន (Interface design)េដយមានភាពបទែបនខ�ស់ 

េល្ប�នេលឿនក��ងការេ្របើ្របាស់ ឣចែកត្រម�វ រក្សោទុកទិន�នយ័សមិទ�កម� េធ�ើរបាយការណ៍ជដំណក់កាលជទ្រមងត់ារង 

អត�បទសេង�បនិង្រកាភិច (Visual aids graph)។ 
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2.2. កិច�ដំេណើរការ្របតិបត�ិ  

• Web-based Application 

ដំេណើរការេលើ Wamp Serverជមួយនងឹ MySQL ក��ង Linux web serve។ អ�កេ្របើ្របាស់ក��ង អ.គ.ហ. 

ឣចចូលេ�កាន់កម�វ�ធេីដយ Touch-screen Device/ Laptop របស់ែផ�កទាងំ៦ ែដលមានចំននួអ�កេ្របើ

្របាស់្របែហល ៣០នក ់(១០០ Devices)ក��ងេពលែតមួយេដយធានថេលឿន នងិមិនមានប�� ។ អ�កេ្របើ

្របាស់ទាងំអស់វយប���លទិន�នយ័ (Input Data) ែផ�កេលើទ្រមង ់ (platform) ែដលបានេរៀបចំទុកជ

េ្រសច េហើយទិន�នយ័នឹងរក្សោទុកក��ង Databaseែដលស�តិក��ង អ.គ.ហ.។  Web portal ្រត�វបានអភិវឌ្ឍ

េលើេគាលបំណងចម្បងៃន ការផ�ល់សិទ�ក��ងការទាញយកទិន�នយ័ជទ្រមង់របាយការណ៍េទៀងទាត់ជមួយ្រកាភិច 

(Graphic)េ�តាមការចងប់ានរបស់អ�កមានសិទ�េ្របើ្របាស់ (Authorized user)។ 

• Mobile Application 

ដំេណើរការេលើ Android/IOS Devices ទាងំទូរស័ព� នងិេតបេលប(Tablets)។ ផ� ងំបង� ញ (Interfaces) 

េ�េលើការរចនទ្រមង ់Web-Based នងិ Application េ�តាមត្រម�វការ និង/ឬ របាយការណ៍េទៀងទាត ់

ជមួយ្រកាភិច (Graphic)េ�តាមការចងប់ាន (ឣចេ្រជើសេរ�សយកមូ៉ឌលុសំខាន់ៗមួយចំននួ)។ 

2.3. ឧបសគ�បេច�កេទស / ត្រម�វការកសាងកម�វ�ធី (Software Architecture) 

PMAS្រត�វេរៀបចំេឡើងេលើបេច�កវ�ទ្យោេបើកចំហរ (Open Source Technologies)ែដលរួមប���លការបេង�ើន្របសិទ�-ិ

ភាពក��ងការសរេសរកដូែដលមានសុវត�ភិាពខ�ស់។ 

- �ស� ីប Client Side Script:  HTML 5.0, JavaScript (JQuery & Ajax), CSS 3, Material Designs 

- �ស� ីប Server Side Script:  PHP 5.0, MySQL Database 

- ភាសាកម�វ�ធីស្រមាប់េវបសាយ Programming Language For web: Java 

- ភាសាកម�វ�ធីស្រមាប់េអនដ្យយ Programming Language For Android: Java Mobile 

- ភាសាកម�វ�ធីស្រមាប់ឣយអេូអស Programming Language For iOS: Object-C 

- ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន ៍Development Tool: Android Studio (latest version)/ IOS (latest version) 

Android Studio (latest version)/ IOS (Swift 4 or other latest version) 

 ***្របភពកដូ (Source Code)្រត�វែតផ�លជ់នូេ� អ.គ.ហ. េ�េពលប��ប់ការងរ។ 

3. ្របព័ន�សុវត�ិភាព (System Security) 

ក្រមិតសុវត�ិភាពខ�ស់ (Strong security level) ្រត�វេ្របើ្របាស់េដើម្បីការពារពកីារវយ្របហារ (Attack)ពីខាង

េ្រ�ក៏ដូចជភាពងយរងេ្រគាះ (vulnerabilities)នងិភាពងយរងេ្រគាះែដលមិនសា� ល់(unknown vulnerabilities)។ 

3.1. ក្រមិតសុវត�ភិាពកដូ (Coding Security Level) 

កដូ(Code) និង�ស� ីប (Scripts)ទាងំអស់្រត�វបានអុនិ្រគីប(encrypt)នងិបេង�ើន្របសិទ�ភាពេដើម្បីកាត់បន�យប��

អសុវត�ភិាពទាងំមូលក៏ដូចជេធ�ើឱ្យេគហទំព័រដំេណើរការក��ងេល្ប�នេលឿនបំផតុនងិធានឱ្យេគហទំព័ររក្សោការេឆ�ើយតប

យ៉ងរហ័សខណៈេពលែដលអ�កេ្របើចូល្រពមៗគា� ក��ងេពលែតមួយ។ 
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3.2. ក្រមិតសុវត�ភិាពមលូដ� នទនិ�ន័យ (Database Security Level) 

ទិន�ន័យ(Data) និងពត័ម៌ានសមា� ត់របស់អ�កេ្របើ្របាស់(User confidential information) ្រត�វបានការពារពីការ

ចូលេ្របើេដយអ�កេ្របើ្របាស់ែដលគា� នការអន�ុ� ត (Unauthorized users) ។ 

3.3. ក្រមិតសុវត�ភិាពបណ� ញទនំក់ទំនង (Secure Communications Level) 

ការប���នទិន�នយ័របស់អ�កេ្របើ្របាស់្រត�វការពារពត័ម៌ានសុវត�ិភាពពធិីការ  SSL (SSL Secure Protocol)ពី

ឧបករណ៍លចួព័តម៌ានតាមបណ� ញ (Network eavesdroppers)។  

3.4. ក្រមិតសុវត�ភិាពម៉ាសីុនេម (Server) និងឧបករណ ៍(hardware) 

្រត�វការពារសុវត�ភិាព (firewalls) និងយន�ការណមួយេដើម្បីបិទបំាង នងិដកក់ំហតិេលើការចូលេ�កានម៉់ាសីុន

េមតាមរយៈបណ� ញអុនីធែឺណតេដយររងំពីអ�កវយ្របហារចូលេ�ក��ងបណ� ញ។ ទី្របឹក្សោ្រត�វផ�ល់េយបលក់��ងការ

ទិញ HTTPS ស្រមាប់កម�វ�ធី web-based រយៈេពល 3 ឆា� ំ។ 

3.5. ែផនការសេ�ង� ះនិងការសា� រ (Recovery & Backup Plan) 

ឯកសារក��ងេគហទំព័រទាងំអស់ ្រត�វបានកំណតក់��ងរចនសម�័ន�ម៉ាសីុនេម(Server) េដយរក្សោទុកស�យ័្របវត� ិ

(Automatic backup)ជបន�បន� ប់តាមកាលវ�ភាគជកល់ាក់។ 

4. លក�ណៈពិេសសរបស់ផលិតផល (Product Features) 

4.1. កិច�ដំេណើរការកម�វ�ធី  

អ�កេ្របើ្របាស់មាន Desktop/Laptop/Tablets/Smart Phone ែដលឣចេ្របើ្របាស់ទាងំក��ង និងេ្រ� អ.គ.ហ. 

ក��ងនយ័បំេពញការងរ្របចំាៃថ�្រសបតាមែផនការ្របតិបត�ិ្របចំាឆា� ំរបស់ែផ�កនីមួយៗ ការងរគេ្រមាងជឣទិភាពែដល

បានបេង�ើតថ�ីពអី�កទទួលខុស្រត�វែផ�កក��ងនមជ្របធានគេ្រមាងសកម�ភាពជេដើម។ ក��ងវដ�ៃន្របពន័� PMAS គ ឺ(ទីមួយ) 

ការេរៀបចំែផនការ្របតិបត�ិ (ទីពីរ) ការអនុវត�និងការ្រត�តពនិតិ្យ  (ទីបី) ការវយតៃម�សមិទ�កម� នងិ(ទីបួន)របាយការណ៍។ 

 
4.2. (ទីមួយ) ការេរៀបចំែផនការ្របតិបត� ិ

១.ការបេង�ើត Formulation

២.ការអនុវត� Implementation

ការ្រត�តពិនតិ្យ Monitoring

៣.ការវយតៃម� Evaluation

ផ�ល់

េយបលF់eedba

 

ែផនការ Plan 

េធ�ើ Do 

េមើល See 

ផ�ល់

េយបលF់eedba

 

ការេរៀបចំែផនការ្របតិបត�ឆិា� ំ Y+1 

ែខតុលា-ែខធ�� ឆា� ំ Y  

របាយការណ៍្របចំាែខែផ�កេលើែផនការ

្របតិបត�ិ ែខមករ-ែខធ�� កំឡ�ងឆា� ំY+1 

របាយការណ៍វយតៃម�ែផ�កេលើែផនការ

្របតិបត�ិ កំឡ�ង្រតមីាសទី១ៃនឆា� ំY+2 
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ក��ងការេរៀបចំែផនការមានពីរកំណត់គ៖ឺ 

១.ថ� ក់ដឹកនំ(អគ�េលខាធិការ នងិអគ�េលខាធកិាររង)ជអ�កទទួលខុស្រត�វក��ងការកំណត់ ចក��វ�ស័យ េបសសកម� 

េគាលបំណង(លទ�ផលរយៈេពលមធ្យម) សូចនករេគាលបំណង ចេង� មសកម�ភាព(លទ�ផលក��ងឆា� ំ) សូចនករចេង� ម

សកម�ភាព ែដលសូចនករក្រមិតលទ�ផល្រត�វេរៀបចំេឡើងក��ង្រកបខណ� សមិទ�កម� (Performance Framework)។ 

២.ម�ន�្ីរបតិបត� ិ (ចាប់ពីតនួទី្របធានែផ�កចុះដល់ម�ន�ី) ជអ�កស្រមបស្រម�លេរៀបចំែផនការសកម�ភាពគំា្រទ

លទ�ផលរយៈេពលខ�ី/ធាតុេចញ (Output) និងលទ�ផលក��ងឆា� ំ តាមរយៈការេរៀបចំសកម�ភាព សូចនករគន�ឹះ ទិន�ន័យមូល

ដ� នេដើម្បីេផ��តផ� ត់ េគាលេ�សមិទ�កម�ស្រមាប់ការ្រត�តពនិិត្យជ្របចំា នងិការេ្រគាងថវ�កាស្រមាប់សេ្រមចនវូសូចន

ករក��ងសកម�ភាពនីមួយៗ។ ែផនការ្របតិបត�េិនះនឹង្រត�វពនិតិ្យអនុម័តតាមរយៈកិច�្របជុំវ�បស្សនមុនេពលអនុវត� នងិ

បេង�ើតេចញជេសៀវេ�្របតិបត�ិ្របចំាឆា� ំ ែដលមានតារងែផនការសកម�ភាពរបស់ែផ�កនីមួយៗ  ប៉ានសា� នែផនការថវ�កា

ក��ងឆា� ំ ព្យោករណ៍ថវ�កា៣ឆា� ំែផ�កេលើែផនការសកម�ភាពគំា្រទសូចនករលទ�ផលរយៈេពលមធ្យមតាមរយៈមូ៉ឌុលែផនការ។ 

4.3. (ទីពីរ) ការអនុវត� និងការ្រត�តពិនិត្យ 

បន� ប់ពីែផនការ្របតិបត�ិ្រត�វបានអនុម័តពថី� កដឹ់កនំ អ.គ.ហ. រួចេហើយ ែផ�កនីមួយៗ្រត�វយកែផនការសកម�ភាព

ែដលបានេ្រគាងទុកេ�អនុវត� នងិ្រគប់្រគងការងរនីមួយៗតាមរយៈមូ៉ឌលុ្រគប់្រគងការងរ (Task Management)  

• ទ្រមងក់ារកត់្រតាការងរ (Task Record) ែដលឣចេ្រជើសែផនការ្របតិបត�ិក��ងឆា� ំេដើម្បអីនុវត� ក��ងេពលែដរ

្រត�វការេរៀបចំកិច�្របជុេំចញពី្រក�មការងរក��ងែផ�ក អន�រែផ�ក ឬ អ.គ.ហ. ម�ន�នីីមួយៗឣចេផ�ើជអុែីម៉ល ភា� ប់

ការអេ�� ើញ រេបៀបវរៈ េពល្របជុំ ទីកែន�ង ដូចជអ�កចូលរួមឣចេ្រជើសេរ�សចូលរួម មិនចូល មិនទាន ់ដូច

េនះ្រប្រកតីទិន្របជុ្ំរត�វដកចូ់ល Task Management និង Task Dashboard  

• អ�កេ្របើ្របាស់្រគប់ក្រមិតឣចបេង�ើត ការងរថ� ី(New Tasks) គំា្រទសកម�ភាព េ្រកាមចេង� មសកម�ភាពបាន 

• អ�កេ្របើ្របាស់្រគប់ក្រមិតឣចបេង�ើត សកម�ភាពថ� ី (New Activities) បានបុ៉ែន�្រត�វការអនញុតិពី្របធាន

ែផ�ក ឬអគ�េលខាធកិាររងទទួលបន��កែផ�ក ែដលសកម�ភាពេនះកា� យសកម�ភាពេ្រ�ែផនការ្របតិបត� ិ

• អ�កេ្របើ្របាស់្រគប់ក្រមិតឣចបេង�ើត ចេង� មសកម�ភាព (New Project)ថ�ីបាន បុ៉ែន�្រត�វ្រត�តពនិិត្យេដយ

្របធានែផ�ក ឬអគ�េលខាធកិាររងទទួលបន��កែផ�ក នងិអនម័ុតេដយអគ�េលខាធិការ អ.គ.ហ. បន� ប់ែផ�ក

ពាកព់ន័�្រត�វេរៀបចំសកម�ភាពគំា្រទចេង� មសកម�ភាពថ�តីាមរយៈសំេណើរបស់អ�កបេង�ើត 

• អ�កេ្របើ្របាស់្រគប់ក្រមិតឣចេធ�ើការែកស្រម�ល លុប នងិពន្យោេពលៃនការងរ (Task)បាន បុ៉ែន�សកម�ភាព

្រត�វអនុម័តពីអគ�េលខាធិការរង ចេង� មសកម�ភាពែដលជលទ�ផលក��ងឆា� ំ លទ�ផលរយៈេពលមធ្យម្រត�វអន-ុ

ម័តដលអ់គ�េលខាធិការែដលមានអគ�េលខាធកិាររងទទួលបន��កែផ�កែដលេលើសំេណើ្រត�តពនិតិ្យ។ ចំេពាះ  

្រកបខណ� សមិទ�កម�្រគប់ក្រមិតដូចជសូចនករ និងេគាលេ�ក��ងសកម�ភាព ចេង� មសកម�ភាព លទ�ផលក��ង

ឆា� ំ នងិលទ�ផលរយៈមធ្យមមិនឣចែកស្រម�លក��ងឆា� ំបានេទ េលើកែលងែតមានការអនុម័តពអីគ�េលខាធកិារ។ 

• អ�កេ្របើ្របាស់្រគប់ក្រមិតឣចេ្របើ្របាស់ Dashboard កាលបរ�េច�ទការងរ (Work Calendar), ការងរ 

(Task Breakdown), ឣទិភាពសកម�ភាព (Priority Activities)ក��ងែខ ្រតមីាស, អុីែម៉លការងរ(Work E-

mail), េកាះ្របជុ ំ(meeting invitation)។ 

• អ�កេ្របើ្របាស់្រគប់ក្រមិតឣច្រត�តពនិិត្យការងរ, សកម�ភាព, សមិទ�កម�េធៀបសូចនចករគន�ះឹ នងិេធ�ើរបាយ

ការណ៍្រត�តពនិតិ្យជសបា� ហ៍, ែខ, ពាក់កណ� លឆា� ំ នងិវយតៃម�្របចំាឆា� ំទាងំការអនុវត�ការងរ និងលទ�ផល។ 
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• ឃា� ងំឯកសារស្រមាប់ែផ�ក គេ្រមាង សកម�ភាព ែដលឣចែចករ�ែលកដលអ់�កពាក់ពន័�បានែដលអ�កេ្របើ្របាស់

ឣចេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ែចករ�ែលក រក្សោទុកក��ងបណ� លយ័ឯកសារ 

• អ�កេ្របើ្របាស់្រគប់ក្រមិតឣចេ្របើ្របាស់គំរូឯកសាររដ�បាល នងិរបាយការណ៍(ឣចបំេពញ Online)  

• លហំរូការងរ នងិលំហរូការអនុម័តតាមក្រមិតទទួលខុស្រត�វ (កំណត់បង� ញ, របាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យ, ការ

ប��ប់ការងរ, ការប��ប់សកម�ភាព ជេដើម) 

4.4. (ទីបី) ការវយតៃម�សមិទ�កម� 

ជេរៀងរលឆ់ា� ំ ការវយតៃម�សមិទ�កម�្រត�វេរៀបចំជពីរក្រមិតគ ឺ

• ការវយតៃម�ែផ�កេលើការអនុវត�សកម�ភាព (Implement M&E) េដយែផ�កេលើ្រកបខណ� សមិទ�កម�ែដលេធ�ើ

ការេ្រប�បេធៀបលទ�ផលធាតុេចញOutputេ�នឹងសូចនករសកម�ភាព តាមក្រមិតេគាលេ�ែដលបានកំណត់។ 

• ការវយតៃម�ែផ�កេលើលទ�ផល ឬសមិទ�កម�ការងរ(Result-based M&E)េដយែផ�កេលើ្រកបខណ� សមិទ�កម�

ែដលេធ�ើការេ្រប�បេធៀបលទ�ផលក��ងឆា� ំឬលទ�ផលរយៈេពលមធ្យម(Outcome)េ�នងឹសូចនករចេង� ម

សកម�ភាព និងេគាលបំណង តាមក្រមិតេគាលេ�ែដលបានកំណត។់ 

• ទ្រមង់របាយការណ៍្រត�វបានកណំតទុ់កជមុន ែដលមានតារងេចញពីការវយតៃម�តាមែផ�ក វយតៃម�ក្រមិត

សា� ប័ន នងិវយតៃម�ជបុគ�ល (ម�ន�នីីមួយ) ែដលមានការចូលរួមវយតៃម� ៣៦០ដឺេ្រកតាមរយៈក្រមង

សំណួរេ�អ�កពាក់ពន័�េដើម្បីបំេពញលក�ខណ� េលើសមិទ�កម� ការអនុវត�្រកមសីលធម៌ អតា� ភិវឌ្ឍ នងិនវនុវត�

ន៍ជេដើមេដើម្បែីស�ងរកម�ន�ីេឆ�ើម្របចំាឆា� ំ ការេលើកទឹកចិត�អ�កមានសមិទ�កម�ការងរនិងការបន�កិច�សន្យោ។ 

4.5. ក្រមិតអ�ក្រគប់្រគងចលូ និងសុវត�ភិាព (User Access Level Management & Security) 

• អ�កេ្របើ្របាស់ែដលបានអន�ុ� ត (Authorized User) 

• អ�ក្រគប់្រគង្របពន័� (Management User) 

4.6. ពហុភាសា (Multi-languages support)  

• យនូីកដូែខ�រ (Khmer Unicode) ែដល Fontេ្របើ្របាស់គ ឺKhmer MEF1 នងិ Khmer MEF2 

• ភាសាអង់េគ�ស (English) ែដលFont េ្របើ្របាស់គឺ Tahoma  

4.7. របាយការណ៍ Reporting ( Daily / Monthly / Yearly / Periodically) 

• ែផនការ្របតិបត�តិាមែផ�ក ក្រមិតសា� ប័នែដលរួមមាន (ចក��វ�ស័យ, េបសសកម�, េគាលេ�, េគាលបំណង, 

ចេង� មសកម�ភាព, សកម�ភាព, ប៉ានសា� នថវ�កា, ព្យោករណ៍ថវ�កា៣ឆា� ំ) 

• របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំាសបា� ហ៍ ្របចំាែខ ្របចំាឆា� ំេលើសមិទ�កម�ការងរ ក្រមិតការងរេ្រកាមសកម�ភាព

សកម�ភាពែដលបានប��ប់ នងិការងរ ឬសកម�ភាពថ�ី 

• របាយការណ៍វយតៃម�សមិទ�កម� នងិការអនុវត�ែផនការ្របតបិត�ិ 

• របាយការណ៍ហិរ��វត��ក្រមិតសា� ប័ន តាមែផ�ក េគាលបំណង ចេង� មសកម�ភាព សកម�ភាព 

• របាយការណ៍្រកាភិច តារងសេង�បជនូថ� ក់ដឹកនំ េលើ Dashboard Management 
សមា� ល់៖ ទ្រមង់ផ� ងំ (Interface) ឣចឱ្យអ�កេ្របើ្របាស់េ្រជើសេរ�ស(ទមីយួ)េពលេវលាសំេ�េលើ្រប្រកតទីនិចាប់េផ�ើម និងប��ប់ ឬ

តាមសបា� ហ៍ ្របចំាែខ ្របចំា្រតមីាស ឆមាស និង្របចំាឆា� ំបាន (ទីពីរ)រចនសម�័ន� ែផ�កណមយួ (ទីប)ី ទ្រមង់របាយការណ៍ណមយួ 

(ទីបនួ) មាតកិាហរិ��វត�� (COA) ឬ ចំណតថ់� ក់ (Classification)េផ្សងៗ។  
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4.8. ឯកសារ និងសមា� របណ�� ះបណ� ល  

អ.គ.ហ. ្រត�វការឯកសារលម�ិត្រត�វជឯកសារទន់ (Soft Copy) ជពីរភាសា(ែខ�រនងិអង់េគ�ស) នងិ  វ�ឌី

អ(ូVideo)បណ�� ះបណ� ល។ 

5. មុខងរ្របព័ន� (ចលូ Log In និងសុវត�ិភាព)  

មានែតអ�កេ្របើ្របាស់ និងអ�ក្រគប់្រគងែដលបានផ�ល់សិទ�ែដលឣចអន�ុ� តឱ្យចូលេ�កាន់វ�បផតថល (Web 

Portal)នងិ Mobile Platform។ អ�កេ្របើ្របាស់្រត�វប���លេឈា� ះអ�កេ្របើ្របាស់ នងិពាក្យសមា� ត់េដើម្បីចូល។ 

ព័តម៌ានចូល(Login Information) ្រត�វបានរក្សោទុកក��ងម៉ាសីុនេមែដលឣចធានបាននវូសុវត�ភិាពការវយ

្របហារ។ ្របសិនេបើការចូលបានេជគជយ័អ�កេ្របើ្របាស់នងឹឣចចូលេ�ដលទំ់ពរ័សំខាន់ែដលមានមូ៉ឌលុសំខាន់ៗ

របស់កម�វ�ធី។ 

6. ការបណ�� ះបណ� ល  

ទី្របឹក្សោ្រត�វត្រម�វបណ�� ះបណ� លអ�ក្រគប់្រគង្របពន័� ម�ន�ពីត័៌មាន នងិម�ន�ទីាងំអស់ៃន អ.គ.ហ. អពំីរេបៀប

េដើម្បីរក្សោ្របពន័�ទាងំមូលរួមទាងំការ្របមូលលទ�ផលនងិការប្រម�ងទុកទិន�នយ័េដយៃដ។ 

7. ការទទូាត់  

- ការទូទាត់ ១០% េ�េពលចុះកិច�សន្យោ នងិ ែផនការសកម�ភាពលម�តិរបស់ទី្របឹក្សោេលើការអភិវឌ្ឍេដយផ្សោរ

ភា� ប់នឹងសមិទ�កម�ការងរក��ងដំណក់កាលនមួីយៗ។ 

- ការទូទាតន់ងឹ្រត�វបានេធ�ើេឡើង ៧0% បន� ប់ពីប��ប់គេ្រមាងWeb-basedនិងកម�វ�ធីទូរស័ព� Android នងិ IOS 

- ចំែណកឯ ១៥% េ�សលន់ងឹ្រត�វទូទាតប់ន� ប់ពីរយៈេពលសាកល្បង 15 ៃថ�។ 

- ចំែណកឯ ៥%ែដលជទឹក្របាកធ់ានេលើ្របពន័�ក��ងេពល១ឆា� ំបន� ប់ពីរបាយការណ៍ប��ប់ នងិលិខិត្របគល់

ទទួល្របពន័�ជផ��វការរបស់ទី្របឹក្សោ។ 

8. បំេពញកិច�សន្យោ (Post Counterparts) 

ទី្របឹក្សោ នងឹ្រត�វេធ�ើការជមួយ្រក�មការងរអភិវឌ្ឍនឧ៍បករណ៍្រត�តពនិតិ្យនងិវយតៃម�េលើសមិទ�កម�ព ី អ.គ.ហ. 

នងិម�ន�ីែដលមានការែតងតំាងស្រមាប់េធ�ើការងរជមួយទី្របឹក្សោេដើម្បសីហការេរៀបចំ្រកបខណ� អភិវឌ្ឍន្៍របពន័� 

នងិផ�ល់េយបល់ែកលម� នងិពនិិត្យេ�តាមការេស� ើសំុ និងកាលវ�ភាគរបស់ទី្របឹក្សោ។ ទី្របឹក្សោ មិន្រត�វ ឬមិនគរួ

កាត់បន�យការទទួលខុស្រត�វក��ងការអភិវឌ្ឍកម�វ�ធេីដយែផ�កេលើការចូលរួមពីសមភាគីរបស់ អ.គ.ហ. េហើយ

្របពន័�ែដលេរៀបចំមិន្រត�វេដើរខុសព្ីរកបខណ� ៃនការេរៀបចំឧបករណ៍្រត�តពនិតិ្យនងិវយតៃម�េលើសមិទ�កម�េនះ

េទ។ ជពិេសស ការសេ្រមចលទ�ផលតាមលក�ខណ� េយងគឣឺ្រស័យេលើកាតព�កិច�របស់ទី្របឹក្សោទាងំ្រស�ង។ 

ទី្របឹក្សោមិនឣចេ្របើ្របាស់ឯកសារៃផ�ក��ង ឬ្រកបខណ� ៃនៃនការេរៀបចំឧបករណ៍្រត�តពនិិត្យនិងវយតៃម�េលើ

សមិទ�កម�េនះេ�អភិវឌ្ឍនជ៍តូតិយជនេដយពុបំានេស� ើសូមអនញុតិពី អ.គ.ហ.បានេនះេទ។ 
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9.  វ�ធីសា�ស�េធ� ើការ  

ការបេង�ើតនវូបរ�យកាសេធ�ើការែដលមានការសហការគា� ជិតស� ិទ�គមឺានសារៈសំខាន់ណស់។ េលើសពីេនះ ទី

្របឹក្សោ្រត�វផ�ល់ដំបូន� ន នងិការអភិវឌ្ឍ្របពន័�្រគប់្រគងសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាព (PMAS)េដយែផ�កេលើ

ការសិក្សោព្ីរកបខណ� សមិទ�កម� ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ការេរៀបចំថវ�កាតាមហិរ��វត��សាធារណៈ នងិទ្រមងរ់បាយ

ការណ៍ែដលមានជធរមានក��ង អ.គ.ហ. ែដល្រត�វេធ�ើការជមួយ្រក�មការងរេរៀបចំ្រកបខណ� ៃនការេរៀបចំ

ឧបករណ៍្រត�តពនិតិ្យនងិវយតៃម�សមិទ�កម�តាមកាលវ�ភាគ និងកិច�្របជុតំាមដំណកក់ាលនីមួយៗ្របកបេដយ

បុេរសកម� និងអន�រសកម�េដើម្បីសេ្រមចកិច�ការទានេ់ពលេវលា។ មិនែតបុ៉េណ� ះ ទី្របឹក្សោ្រត�វកសាង្របពន័�េនះ

េ�តាមបេច�កេទស  វ�ជ� ជីវៈខ�ស់ ្រសបតាមកិច�សន្យោែដលអនុេលាមេ�តាមច្បោប់របស់រជរដ� ភបិាលកម��ជ។ 

10. យន�ការរយការណ៍  

ទី្របឹក្សោេ�ក��ងេបសកកម�ដំបូង (First Mission)ៃនការងរេនះ្រត�វេរៀបចំរបាយការណ៍ចាប់េផ�ើមដំបូងរួមទាងំ

ែផនការសកម�ភាពលម�តិស្រមាប់ការពិភាក្សោនិងកិច�្រពមេ្រព�ងជមួយ អ.គ.ហ.។ របាយការណ៍្របចំាែខនងឹ

្រត�វប���នក��ងរបាយការណ៍េបសកកម�ែដលរួមទាងំលទ�ផលធាតុេចញ(Output) តាមការអនុម័តរបស់្រក�ម

ការងរអភិវឌ្ឍន៍ឧបករណ៍្រត�តពនិតិ្យនងិវយតៃម�េលើសមិទ�កម�ពអី.គ.ហ. ស្រមាប់ការចំណយេបសកកម�។ 

ក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើការងរ ទី្របឹក្សោនឹង្រត�វេរៀបចំរបាយការណ៍្របចំា្រតីមាសស្រមាប់ការពភិាក្សោជមួយនងឹការ

្រគប់្រគងរបស់្រក�មការងរ ។ 

11. ភាសា  

ភាសាែខ�រនិងភាសាអង់េគ�សនងឹ្រត�វបានេ្របើស្រមាប់ការទំនក់ទំនងការរយការណ៍នងិឯកសារទាងំអស់។ 

12. ទីតាងំ និងភារកិច�  

ទី្របឹក្សោមិន្រត�វបានេគត្រម�វឱ្យមកេធ�ើការេ�ការ�យលយ័របស់ អ.គ.ហ.េទ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ េ�

េពល្រត�វការទី្របឹក្សោ្រត�វែតមានវត�មានមកកាន ់អ.គ.ហ. ក��ងកំឡ�ងេម៉ាងេធ�ើការជផ��វការេពល្រពឹកេម៉ាង 7:30 

្រពឹកដល ់12:00 ៃថ�្រតងន់ងិេពលរេសៀលចាប់េម៉ាង 2:00 ដល់ 05:30 លា� ច (ៃថ�ចន�ដលៃ់ថ�សុ្រក)។ 

13. ការេរៀបចំភស��ភារ (Logistics Arrangement) 

តុ នងិេ�អកីារ�យលយ័ អុនិធេឺណតនងឹ្រត�វបានផ�លជ់នូទី្របឹក្សោ។ េទាះជយ៉ងណកេ៏ដយទី្របឹក្សោនឹង្រត�វ

យកកុំព្យ�ទ័រយរួៃដផ� ល់ខ��នរបស់ខ��ននងិឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលចំាបាច់េដើម្បីអនុវត�និងទទួលបានការងរ។ ទី

្របឹក្សោនឹងមិន្រត�វបានអន�ុ� តឱ្យេធ�ើការ ឬេ្របើ្របាស់ទីតំាងឬសមា� រៈរបស់អ.គ.ហ. ស្រមាប់ការងរផ� លខ់��ននងិ

េ្រ�ពភីារកិច�ែដលបានប�� ក់ក��ងលក�ខណ� នអំឡ�ងេពលៃនការងរែដលបានកំណត់។ 

14. រយៈេពល និងសមិទ�កម� 

រយៈេពលែដលបានេស� ើប��ប់ការងរមានរយៈេពល្របែហល ១២០ៃថ�។ 

- ការេរៀបចំពសិា� រៃនត្រម�វការមូ៉ឌុលៃនកម�វ�ធនីងិែផនការងរលម�តិក��ងរយៈេពល ១០ ៃថ� 

- ការអភិវឌ្ឍន:៍ ៩០ ៃថ� តាមដំណក់កាលដូចតេ�៖ 
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• ប��ប់មូ៉ឌលុទាងំ៤ និង Demo សាកល្បងម�ងមួយមូ៉ឌលុស្រមាប់ អ.គ.ហតាមកាលវ�ភាគរបស់ទី្របឹក្សោ 

• េរៀបចំេសៀវេ�ែណនំក��ងការេ្របើ្របាស់ និងឯកសារបណ�� ះបណ� ល ្រពមទាងំ្របគលជ់នូ អ.គ.ហ. 

• េរៀបចំការបណ�� ះបណ� លបុគ�លកិ នងិអ�កទទួលបន��ក Admin របស់្របពន័� ដល ់អ.គ.ហ. 

- េដះ្រសាយនិងសាកល្បង: ២០ ៃថ� 

- ក��ងរយៈេពលបីឆា� ំចាប់ពៃីថ�ែដល្របពន័�េនះដក់ដំេណើរក��ង អ.គ.ហ. ទី្របឹក្សោ្រត�វបានេគត្រម�វឱ្យេធ�ើយ៉ង

ណWeb-basedមិនមានការប�� បេច�កេទសេ�េពលការបច��ប្បន�ភាព Version នងិកម�វ�ធីទូរស័ព�ដំេណើរការ

េដយរលនូរួមេ�េធ�ើបច��ប្បន�ភាពៃន្របពន័�Android/IOS ។ ដូចេនះតាមការជនូដំណឹងជផ��វការឬមិនផ��វការ 

(ការេ�ទូរស័ព�) ទី្របឹក្សោ្រត�វែតេដះ្រសាយប�� េដយ “ឥតគិតៃថ�” ។ 

15. គុណវុឌ្ឍិ ឬសមត�ភាព  

ទី្របឹក្សោគរួែតបំេពញតាមលក�ណៈវ�និច�័យគុណសម្បត�អិប្បបរមាដូចបង� ញខាងេ្រកាម: 

ល.រ. លក�ណៈវ�និច� ័យគុណវុឌ្ឍលិម�ិត 

1. គុណសម្បត�ិវ�ជ� ជីវៈ 
(30% ស្រមាប់លក�ណៈវ�នចិ�័យៃនការេ្រជើសេរ�ស) 

-យ៉ងេហាចណស់បរ��� ប្រតែដលមានចំេនះដឹងច្បោស់លាស់ក��ងវ�

ស័យបេច�កវ�ទ្យោគមនគមន៍និងពត័៌មានវ�ទ្យោែដល្រត�វបានត្រម�វមាន

តនួទីធា� ប់បេង�ើត្របព័ន�តាម Web-based 

(ឣទិភាពខ�ស់ស្រមាប់្របព័ន�្របតិបត�ិការ Android និង iOS ការ

អភិវឌ្ឍជំនញ) 

-មានចំេណះដឹងពាក់ព័ន�ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� និងសមិទ�កម� 

2. បទពិេសាធនក៍ារងរ 
(60% ស្រមាប់លក�ណៈវ�នចិ�័យៃនការេ្រជើសេរ�ស) 

-្រត�វមានបទពិេសាធន៍យ៉ងតិច ៣ឆា� ំក��ងការអភិវឌ្ឍកម�វ�ធែីដល

Web-based  និងទ្រមង់កម�វ�ធី្របព័ន�្របតិបត�ិការតាមទូរស័ព� 

Android និង iOS 

-ធា� ប់េរៀបចំកម�វ�ធី្រគប់្រគងគេ្រមាង (Project Management) និង

្រគប់្រគងការងរ (Task Management) 

3. ជំនញបណ�� ះបណ� ល 
 (10% ស្រមាប់លក�ណៈវ�និច�យ័ៃនការេ្រជើសេរ�ស) 

មានបទពិេសាធន៍ច្បោស់លាស់និងមានសមត�ភាពក��ងការេផ�រចំេណះ

ដឹង។ 
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