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ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហាក្សព្ត 

*** 

លក្ខខណ្ឌ យោង 

តួនាទ ី  :មន្ត រ្ីជំ្ យួការថវិកា ទទួលប ទ្ុកប្បព័្ ធប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ងិរណន្យយភាព (PMAS) 

ទីក្ន្លែងបយព្ម្ើការងារ :អរគនលខាធកិារដ្ឋា ្រណៈកម្មម ធកិារដឹកនំការងារកកទប្មង់ការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សាវតារ 

អរគនលខាធកិារដ្ឋា ្រណៈកម្មម ធកិារដឹកនំការងារកកទប្មង់ការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ.គ.ហ.) រជឺា

នសនធកិារជូ្ រណៈកម្មម ធិការដឹកនំការងារកកទប្មង់ការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (គ.ហ.ស.) កនងុការដឹកនំ 

នរៀបចំ សប្មបសប្មួលការអ្ុវត្រ តាមដ្ឋ្ ្ងិប្ត្តួ្ពិ្ តិ្យការអ្ុវត្រកមមវិធីកកទប្មងក់ារប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

(PFMRP) របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ប្ពមទងំកនុងការសប្មបសប្មួលកិចចសហប្បត្ិបត្រកិារជាមួយដដរូអភិវឌ្ឍ្ព៍ាកព់័្ ធ។  

នដើមបីបំនពញមុខងាររបស់ខលួ្ជានសនធកិារប្បកបនដ្ឋយស័ករិសិទធភាព្ងិប្បសិទធភាពជូ្  គ.ហ.ស., អ.គ.ហ. 

បា្នរៀបចំប្បព័្ ធប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ ិងរណន្យយភាព (PMAS) នដើមបីធានលទធផលចុងនប្កាយ កដលជារងាា ស់សមិទធ-

កមមចំនពាោះនោលបំណង  ប្សបតាមចកខុវិស័យកដលបា្កណំត្់កនងុការនរៀបចំកផ្ការសកមមភាពប្បចំឆ្ន ំ លទធផលកនងុឆ្ន ំ 

លទធផល  រយៈមធយម លទធផលចុងនប្កាយកដលប្ត្ូវបា្ប្ទប្ទង់នដ្ឋយរនប្ម្មងថវិកាសប្ម្មប់ធាននជារជយ័ដ្ការបំនពញ

មុខងារ្ងិភារកិចចរបស់ អ.គ.ហ. ្ងិការនត្ៀមនរៀបចំប្បព័្ ធប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ងិរណន្យយភាព (PMAS)សប្ម្មប់

កមមវិធី PFMRP កនងុឆ្ន ំ២០២០-២០២១ កដលប្ត្ូវសិកាពលីហំូរការងារ (Business Process)នលើអងគភាពប្បត្ិបត្រ ិ្ងិ

កំណត្ដ់្ឋក់នចញជារំរូសរងដ់្ឋរសូចនកររ ល្ោឹះតាមវិស័យ្ីមួយៗ នប្កាមកមមវិធី PFMRPនដ្ឋយប រ្បណរុ ោះបណ្តរ លដល់

អនកនប្បើប្បាស់ ្ិងសិកាប្សាវប្ជាវនដើមបីនធាើទំន្ើបកមមប្បព័្ ធកដលម្ម្ប្សាប់ឱ្យប្សបតាមឧត្រម្ម្ុវត្រ្ អ៍ រ្រជាត្។ិ 

អរគនលខាធកិារដ្ឋា ្ អ.គ.ហ. ម្ម្ភារកិចចជយួយសប្មសប្មលួការងារប្បចំដថៃកនងុការអ្ុវត្រ រនប្ម្មង រួមទងំការ

នធាើកផ្ការរនប្ម្មង ពិ្ តិ្យ ្ងិនធាើរបាយការណ៍ អ្តុ្រកិចចការងារលទធកមម  ទូទត្់ចំណ្តយ ្ងិការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថ។ុ ត្ួ

នទី ្ិងមុខងាររបស់ អ.គ.ហ ម្ម្ដូចខាងនប្កាម៖ 

(i) ោំប្ទ ្ិងជួយ PFMRP កនុងកចិចការរដាបាល្ងិ Logistic ទងំអស់។ 

(ii) នដើរត្ួនទីការសប្មបសប្មលួជូ្  PFMPR កនុងករណីចំបាច់ដូចជានរៀបចំឯកសារកិចចប្បជុំ/សិកាខ សាលា។ល។ 

(iii) សប្មបសប្មួល្ងិ ជយួអរគនយកដ្ឋា ្/នយកដ្ឋា ្ ដ្ប្កសួងនសដាកិចច្ ងិហិរញ្ញវត្ថុនៅ នពលកដលម្ម្

ត្ប្មូវការដចូជា ការបនងកើត្ ការអ្ុវត្រ ្ិងការប្ត្ួត្ពិ្ ិត្យកមមវិធីកំកណទប្មង់ន្ោះ។ 

(iv) ោំប្ទផរលជ់ំ្ យួបនចចកនទសដលអ់រគនយកដ្ឋា ្/នយកដ្ឋា ្ដ្ប្កសួងនសដាកិចច្ ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

(v) ទំនក់ទំ្ងជាមួយដដរូរអភិវឌ្ឍ្៍ឬក៏មន្ត រ្ីសប្មបសប្មួលរបស់អរគនយកដ្ឋា ្ឬទំនក់ទំ្ងតាមតាមបណ្តរ ញ 

(ឧ ទំនក់ទំ្ងជាមួយនលខាធិការដ្អរគនយកដ្ឋា ្ ប្បសិ្នបើជាមន្ត រ្ី កត្មួយ កដលប្ត្ូវនធាើការទំនក់ទំ្ង) 

(vi) ទំនក់ទំ្ងជាមួយភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាល ្ងិអនកពាក់ព័្ ធនផេងនទៀត្ 

(vii) របាយការណ៍សរ ីពកីារប្ត្ួត្ពិ្ តិ្យសរ ីពីវឌ្ឍ្ភាពដ្កមមវិធីកំកណទប្មង់ (សូចនករ ្ងិការសប្មបសប្មលួ

ជាមួយប្កសួងនសដាកិចច្ ិងហិរញ្ញវត្ថកុនុងការនធាើការប្ត្តួ្ពិ្ តិ្យ) ដូចជាការនធាើបចចុបប ន្ភាព ឲ្យបា្នទៀងទត្់

សរ ីពីការផរលជ់ំ្ យួការបនចចកនទស PFM 
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(viii) ផរល់នោបល់ជូ្  PFMRP នលើសកមមភាពបងាក រនពលកដលកផ្ការប្ត្ូវបា្អ្ុវត្រខុសនោលនៅ ក៏ដូចអ្ុវត្រ

ការងារនផេងកដលបា្នសន ើនដ្ឋយ PFMRP 

អរគនលខាធកិារដ្ឋា ្រណៈកម្មម ធកិារដឹកនំការងាកកទប្មងក់ារប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នប្កាមការដឹកនំ 

របស់អរគនលខាធកិារ ្ិងម្ម្ការោំប្ទការងារបនចចកនទសពីអរគនលខាធកិាររង ប្បធា្កផនករដាបាល ្ងិហិរញ្ញវត្ថុ ប្ត្តួ្

ពិ្ តិ្យ ្ងិវាយត្ដមល មន្ត រជីនំញជា្ខ់ពស់ មន្ត រជីនំញ មន្ត ររីណន្ យយ មន្ត ររីដាបាល មន្ត រជីំ្ យួការលទធកមម មន្ត រី

ព័ត្ម៌្ម្វិទា។  

អ.គ.ហ. បា្នៅប្បព័្ ធប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ងិរណន្យយភាពថា “PMAS” កដលជាប្បព័ ធ្នលើនរហទំពរ័

(Web-based Application) នដ្ឋយដំនណើរការនលើ Wamp Serverជាមួយ្ងឹ MySQL កនុង Linux web serve ្ិង

កមមវិធីនលើទូរស័ពទ (Mobile Application)នលើ Android/IOS Devices ទងំទូរស័ពទ ្ ងិនត្បនលប (Tablets) កដលអ្ុ-

ញាត្ិឱ្យអនកនប្បើប្បាស់ងាយយល់្ ងិនប្បើប្បាស់ (User friendly) នលើទប្មង់កដលបា្រចនទុកជាមុ្ (Interface 

design)នដ្ឋយម្ម្ភាពបទកប្ខពស់ នលបឿ្នលឿ្កនុងការនប្បើប្បាស់ អាចកកត្ប្មូវ រកាទុកទិ ន្្យ័សមិទធកមមនធាើរបាយ-

ការណ៍ជាដំណ្តកក់ាលជាទប្មងត់ារាង អត្ថបទសនងខប្ិងប្កាភិច (Visual aids graph)។ ជាមួយោន ន្ោះ មន្ត រ្ជីំ្ យួការ

ថវកិាទទលួប ទ្ុកប្បព័្ ធប្របប់្រងសមទិធកមម ្ងិរណន្យយភាព (PMAS) ប្ត្ូវផរល់ការោំប្ទផងកដរដល់នយកដ្ឋា ្ពាកព់័្ ធ 

ដ្ប្កសួងនសដាកិចច្ ងិហិរញ្ញវត្ថុ នៅកនុងការងារដូចលមអិត្ខាងនប្កាម ្ងិសថ ិត្កនុងកផនករដាបាល ្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ ប្ត្ួត្ពិ្ តិ្យ 

្ងិវាយត្ដមល ។ 

ការងារ លិងការទទួលខុសព្តូវ 

មន្ត រ្ជីំ្ យួការថវិកា ទទួលប ទ្ុកប្បព័្ ធប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ងិរណន្យយភាព (PMAS) ្ងឹប្ត្ូវអ្ុវត្រការងារ៖ 

1. ទទួលខុសប្ត្ូវនលើការងារប្រប់ប្រងប្បព័្ ធប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ងិរណន្យយភាព (PMAS) ្ងិអភិវឌ្ឍ្៍ប រ្នលើ

ប្បព័្ ធ រួមទងំសិកាពកីិចចដំនណើរការ (Business Process) ថមីៗកដលជាការងារ្វា្ុវត្រ្ ៍នលើបនចចកវិជាា  ្ិងនធាើ

បចចុបប ន្ភាពនលើប្បព័្ ធ PMAS នដើមបីន ល្ ើយត្ប្ងឹ (ទីមួយ) ត្ប្មូវការអ្ុវត្រប្បចំដថៃរបស់អងគភាព, (ទីពីរ)

ប្កបខ័ណឌ ប្ត្តួ្ពិ្ តិ្យ្ងិវាយត្ដមលលទធផលរបស់ PFMRP ្ងិ អ.គ.ហ. , (ទីបី) ការផ្លល ស់បរូរដ្បនចចកវិជាា កនុង

ប្បព័្ ធ Web-based ្ិងកមមវិធីទូរស័ពទនលើ Android/IOS Devices នន។ 

2. ទទួលខុសប្ត្ូវនលើការនរៀបចំកមមវិធបីណរុ ោះបណ្តរ លដល់អនកនប្បើប្បាស់ ្ិងអនកប្រប់ប្រងនលើប្បព័ ធ្ PMAS 

3. ទទួលខុសប្ត្ូវនលើការនដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈម ្ិងកំហសុ គ្ងកនុងប្បព័្ ធនដើមបីកកលមអជាប្បចំ 

4. ទទួលខុសប្ត្ូវនលើការប្រប់ប្រងរនប្ម្មង PMAS តាមទប្មង់ Agile Methodology កនុងការអភិវឌ្ឍកមមវិធ ី 

(Software Development) ្ងិសិកាកិចចដំនណើរការប្បព័្ ធ (Business Process) 

5. សហការជាមួយអងគភាពពាកព់័្ ធប្រប់ប្រងទិ ន្្យ័ (Database Management) នលើពត័្ម៌្ម្សមិទធកមមរបស់ 

កមមវិធីកកទប្មងក់ារប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (PFMRP) 

6. ទទួលខុសប្ត្ូវកនងុបញ្ាូលទិ ន្្យ័សរងដ់្ឋរដ្សូចនកររ ល្ោឹះ (KPIs) តាមវិស័យសប្ម្មប់នប្បើប្បាស់កនុងប្បព័្ ធ 

PMAS ្ិងនប្បើប្បាស់ទិ ន្្័យសប្ម្មប់នរៀបចំម ូកឌ្លទិ ន្្យ័សប្ម្មប់ការងារ វិភារកនងុករណីចំបាច់ 

7. ទទួលខុសប្ត្ូវនលើការប្រប់ប្រងអនកនប្បើប្បាស់ ្ងិកំណត្់សិទធិអនកនប្បើប្បាស់ប្បព័្ ធ PMAS 



លក្ខខណ្ឌ យោងការងារ៖ មន្ត រ្ីជំ្យួការថវកិា ទទួលប ទ្ុកប្បព័ ធ្ប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ិងរណន្យយភាព (PMAS)      ទំព័រ 3|4 

8. ទទួលខុសប្ត្ូវកនងុការងារសុវត្ថិភាព (System Security) កនុងកប្មិត្សុវត្ថិភាពកូដ (Coding Security Level), 

កប្មិត្សុវត្ថិភាពមលូដ្ឋា ្ទិ ន្្យ័ (Database Security Level), កប្មតិ្សុវត្ថភិាពបណ្តរ ញទំនក់ទំ្ង 

(Secure Communications Level), កប្មិត្សុវត្ថិភាពម្ម សីុ្នម (Server) ្ងិឧបករណ៍ (hardware) ្ងិ

កផ្ការសនន្តងាគ ោះ្ងិការសារ រ (Recovery & Backup Plan) 

9. បំនពញការងារនផេងនទៀត្តាមការកំណត្់របស់ អ.គ.ហ. 

តព្មូ្វការរបាយការណ្ ៏

មន្ត រ្ជីំ្ យួការថវិកា្ងឹនធាើរបាយការណ៏ការងារខាងនលើ ជូ្ មន្ត រ្ជីនំញជា្ខ់ពស់ថវិកាដ្ អ.គ.ហ។ 

រយៈយរលបំយរញការងារ 

ការបំនពញការងារជាលកខខណឌ កិចចស្ាការងារកដលម្ម្រយៈនពល ១ឆ្ន ំ ្ងិម្ម្លទធភាពប រ្កផអកនលើសមិទធកមម 

ក្ំរិតវបបធម៌្ លិងបទរិយសាធល៍ 

មន្ត រ្ជីំ្ យួការររួកត្បំនពញតាមលកខណៈវិ្ិចឆ័យរុណសមបត្រិអបបបរម្មដូចខាងនប្កាម៖ 

ល.រ. លក្ខណ្ៈវិលិចឆ ័យគុណ្វុឌ្ឍលិម្អិត 

1. រុណសមបត្រិវិជាា ជីវៈ 

 

 បា្បញ្ចប់បរិញ្ហញ បប្ត្ពត័្ម៌្ម្វិទាកនុងវិស័យបនចចកវិទារមនរម្៍្ ងិ

ព័ត្ម៌្ម្វិទា ឬ Web-Base Programming។ 

 ចំនណោះដឹងពាក់ព័្ ធការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុ ្ងិប្រប់ប្រងសមិទធកមម (Perf- 

ormance Management) កនុងវិស័យសាធារណៈ ឬឯកជ្ 

 បា្បញ្ចប់ Diploma ដ្ភាសាអង់នរលស ឬបរិញ្ហញ ប័ត្ភាសាអង់នរលស (ជា

ត្ប្មូវការបក ថ្ម) 

2. បទពិនសាធ្ក៍ារងារ 

 

 ប្ត្ូវម្ម្បទពិនសាធ្ោ៍ ងត្ិច ៣ឆ្ន ំកនងុការអភិវឌ្ឍកមមវិធីកដលជា 

Web-based  ្ងិទប្មង់កមមវិធីប្បព័្ ធប្បត្ិបត្រកិារតាមទូរស័ពទ Android 

្ងិ iOS 

 ម្ម្បទពិនសាធ្ក៍នុងការបនងកើត្ប្បព័្ ធតាម Web-based (អាទិភាពខពស់

សប្ម្មប់ប្បព័្ ធប្បត្ិបត្រិការ Android ្ងិ iOS ការអភិវឌ្ឍជនំញ) 

 ម្ម្បទពិនសាធ្ក៍នុងការនរៀបចំកមមវិធីប្រប់ប្រងរនប្ម្មង (Project 

Management) ្ិងប្រប់ប្រងការងារ (Task Management) 

3. ជំនញបណរុ ោះបណ្តរ ល 

 

ម្ម្បទពិនសាធ្ោ៍ ងត្ិច០៣ឆ្ន ំ ្ងិម្ម្សមត្ថភាពកនងុការនផទរចំនណោះដឹង 

ជាពិនសសសមត្ថភាពនធាើបទបងាា ញ ្ងិបណរុ ោះបណ្តរ ល នដ្ឋយនផ្លរ ត្នៅនលើ

ការនរៀបចំ ្ងិការអ្ុវត្រប្បព័្ ធតាមប្បព័្ ធ 

4. អាកបបកិរិោ ្ងិជំនញទ្់  

 

 ម្ម្អាកបបកិរិោលអ នសាម ោះប្ត្ង់ រកាការសម្មៃ ត្់ខពស់នលើ វិជាា ជីវៈ 

 ម្ម្ជនំញកនុងការប្បាប្ស័យទក់ទងលអ ្ងិនចោះនធាើការងារជាប្កុម 



លក្ខខណ្ឌ យោងការងារ៖ មន្ត រ្ជីំ្ យួការថវកិា ទទួលប ទ្ុកប្បព័្ ធប្រប់ប្រងសមិទធកមម ្ិងរណន្យយភាព (PMAS)      ទំព័រ 4|4 

 ម្ម្សាម រត្អីំណត្ ់្ងិ្ ទ្ៈខពស់នលើការងារ្វា្ុវត្រ្ ៍ ្ងិការងារប្បចំដថៃ

កដលម្ម្សម្មព ធនប្ចើ្ នលើនពលនវលា ្ិងរចនសមព័្ ធ 

 ម្ម្សាម រត្ីបុនរសកមម, ឯករាជយនលើការងារ ្ងិទទួលខុសប្ត្ូវខពស់ 
 



លក្ខខណ្ឌ យោងការងារ៖ មន្ត រ្ ីជំនាញត្រួរពិ្ិរយ្ិងវាយរម្មៃគយត្ោង               ទំព័រ 1/4 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(0)  
ព្រសងួសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ 

អគ្គសេខាធកិារដ្ឋឋ នគ្ណៈរម្មា ធកិារ 

ដឹ្រនាាំការងារករទព្ម្ងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

េរខខណឌ សោងការងារ 

តួនាទ ី  ៖ មន្ត រ្ីជនំាញត្ររួពិ្ រិយ ្ងិវាយរម្មៃគយត្ោង 

ទីរកនែងបសព្ម្ើការងារ ៖ អគគយលខាធិការដ្ឋា ្គណ្ៈក្ោា ធិការដឹក្នំាការងារកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ 

សាវតារ 

 ក្មាវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា ត្រូវបា្ត្បកាសដ្ឋក្់ឱ្យអ្ុវររជាផ្ៃូវ

ការយត្កាមអធិបរភីាពដ៏ខពង់ខពស់របស់សយមរចអគគមហាយសនាបរីយរយជា ហ ៊ុន កសន នាយក្រដាមន្ត រ្មី្្ត្ពះរាជាណាចត្ក្ក្មពុជា 

កាលពមី្ងៃទី ០៥ កខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ ក្នុងយោលបំណ្ងកក្កត្បជាជំហា្ៗ ្វូត្បព័្ ធត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈក្មពុជា យឆ្ព ះ

យៅកា្់ឧររោ្ុវររ្ អ៍ រ្រជារិយដ្ឋយត្បកា្់យក្អភិត្ក្មជាយខឿ្ ្ិងកបងកចក្ជា ៤ ដំណាក្់កាល ។ ដំណាក្់កាលទី១ 

“ភាពយជឿទកុ្ចរិរម្្ងវកិា” កដលអ្ុវររពីឆ្ន ំ២០០៤ ដល់ឆ្ន ំ២០០៨ បា្បញ្ចប់្ូវសាថ ្ភាពក្ងវះសាច់ត្បាក្់ដ៏រុាមំ្រ៉ៃ មក្ជា

អរិយរក្សាច់ត្បាក្់តាមរយៈការលុបបំបារ់ទំងត្សុង្ូវបំណ្ុលក្ក្សទះយៅររនាោរជារិ កដលជាយហរុយធវើឱ្យរាជរដ្ឋា ភិ-

បាលក្មពុជាយដ្ឋះត្សាយបា្្ូវការយបើក្ត្បាក់្យបៀវរសយទៀងទរ់ ្ិងទ្យ់ពលយវលា ជូ្ មន្ត រ្រីាជការ ្ងិក្ងក្ោៃ ងំត្បដ្ឋប់

អាវុធ ។ ការបយងកើរគណ្្ីយទលយៅររនាោរជារិកដលជាការត្បមូលផ្្ុំគណ្្ទីងំអស់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បា្កាៃ យជា

មូលដ្ឋា ្ដ៏សំខា្់សត្ោប់ការយបាះជំហា្យៅដំណាក្់កាលទី២ “គណ្យ្យយភាពហរិញ្ញវរថុ” កដលត្រូវបា្អ្ុវររពឆី្ន ំ

២០០៩ ដល់ឆ្ន ំ២០១៥ យដ្ឋយោ្ការកក្លមអជាយត្ចើ្យលើ្ រីិវិធីអ្ុវររង វិកា ជាពិយសសការដ្ឋក្ឱ់្យអ្ុវររោរកិាងវិកាងាី 

្ងិបៃងគ់ណ្យ្យយងា ី ត្ពមទងំការដ្ឋក្ឱ់្យដំយណ្ើរការ្ូវត្បព័្ ធបយចចក្ វិទាពរ័ោ៌្សត្ោប់ការត្គប់ត្គងហរិញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ 

(FMIS) ។  

 បចចុបប ន្ ក្មា វិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ ដំណាក់្កាលទី៣ “ការផ្ារភាា ប់ងវកិាយៅ្ងឹយោល

្យោបាយ” កដលចាប់យផ្រើមអ្ុវររពីឆ្ន ំ២០១៦ រហូរដល់ឆ្ន ំ២០២០ សយត្មចបា្ការដ្ឋក្់ឱ្យអ្ុវររងវិកាក្មា វិធី

យពញយលញ ្ិងអងគភាពងវិកាយៅត្គប់ត្ក្សួង-សាថ ប័្ មុ្្ងឹចាប់យផ្្ើមដំណាក្ក់ាលទី៤ “គណ្យ្យយភាពសមិទធក្មា” 

កដលជាដំណាក់្កាលចុងយត្កាយ យត្ោងអ្ុវររចាប់ពីឆ្ន ំ២០២១ រហូរដល់ឆ្ន ំ២០២៥ ។ ការឈា្យៅដំណាក់្កាលដ៏

សំខា្់យ្ះ អគគយលខាធកិារដ្ឋា ្គណ្ៈក្ោា ធកិារដឹក្នំាការងារកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ (អ.គ.ហ.) 

កដលជាយសនាធកិារឱ្យគណ្ៈក្ោា ធិការដឹក្នំាការងារកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ (គ.ហ.ស.) ក្នងុការ

សត្មបសត្មួលការយរៀបចំ ្ិងការអ្ុវររក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ ចំាបាច់ត្រូវពត្ងឹងសមរថភាព

បក ថ្ម ទងំសមរថភាពសាថ ប័្ ្ងិមន្ត រ្ី ។ ក្នងុការបំយពញមុខងាររបស់ខៃួ្ ជាយសនាធកិារឱ្យ គ.ហ.ស., អ.គ.ហ. ោ្ភារក្ចិច

ដូចខាងយត្កាម ៖ 
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(i) សត្មបសត្មួលកាងារត្បចំាម្ងៃរបស់របស់ គ.ហ.ស. ត្សបតាមការកណ្នំា ្ិងការសយត្មចរបស់ គ.ហ.ស. 

យដ្ឋយរួមទងំការយរៀបចំដ្ឋក្ឱ់្យអ្ុវររ ្ ិងការតាមដ្ឋ្ត្ររួពិ្ ិរយយោល្យោបាយ យុទធសាន្តសរ  ្ ងិកផ្្ការ

សក្មាភាពម្្ក្មាវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ ត្ពមទងំការយរៀបចំឯក្សារ របាយការណ៍្ 

ក្ិចចត្បជុំ ្ងិសិកាខ សាលាយផ្សងៗ 

(ii) សត្មបសត្មូលត្បចំាម្ងៃយលើការងាររដាបាល គណ្យ្យយ ហិរញ្ញវរថុ លទធក្មាសាធារណ្ៈ ្ិងកផ្នក្ភសរុភារ

យត្កាមក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ 

(iii) ផ្រល់យោបល់ ្ងិយលើក្សំយណ្ើយដ្ឋះត្សាយជូ្  គ.ហ.ស. យលើបញ្ហា ត្បឈម ្ងិបញ្ហា ជនំាញបយចចក្យទស

យដើមបីជំរុញយលបឿ្ ្ងិបយងកើ្ ត្បសិទធភាពម្្ការអ្ុវររក្មាវិធកីក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណ្ៈ 

(iv) សហការ ្ងិសត្មបសត្មលួជាមួយអគគយលខាធិការដ្ឋា ្ អគគនាយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធកិារដ្ឋា ្ ្ងិអងគភាពនានា

យត្កាមឱ្វាទត្ក្សួងយសដាក្ិចច្ ងិហិរញ្ញវរថ ុ ត្ក្សួង-សាថ ប័្ ម្ដគូអភិវឌ្ឍ្៍ ទីត្បឹក្ាបយចចក្យទស ត្គប់អងគភាព 

្ិងអនក្ពាក់្ព័ ធ្នានា យដើមបីជាជំ្ួយដល់ការយរៀបចំ ្ិងការអ្ុវររក្មា វិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណ្ៈ តាមការចងអលុបងាា ញរបស់ គ.ហ.ស. 

(v) ផ្រលក់ារោំត្ទជូ្  អគគយលខាធកិារដ្ឋា ្ អគគនាយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ិងអងគភាពនានា យត្កាមឱ្វាទត្ក្សួង

យសដាក្ិចច្ងិហិរញ្ញវរថុ ត្ក្សួង-សាថ ប័្ ្ងិអងគភាពនានារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល តាមយសចក្រីត្រូវការចំាបាច់ 

យដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទងំការយរៀបចំ ការអ្ុវររ ការតាមដ្ឋ្ ្ិងត្រួរពិ្ រិយការអ្ុវររក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គង

ហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ ្ងិការផ្រលជ់ំ្ ួយបយចចក្យទស 

(vi) ត្រួរពិ្ ិរយ វាយរម្មៃ ្ ងិបូក្សរុបរបាយការណ៍្វឌ្ឍ្ភាពម្្ក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ

សូចនាក្រក្ត្មិរោ៉ា ត្ក្ ូ្ ងិការសត្មបសត្មលួយលើការត្ររួពិ្ រិយវឌ្ឍ្ភាពការងារកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុ

សាធារណ្ៈ របស់អគគយលខាធកិារដ្ឋា ្ អគគនាយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ងិអងគភាពនានា យត្កាមឱ្វាទត្ក្សួង

យសដាក្ិចច្ងិហិរញ្ញវរថុ ្ិងយៅតាមត្ក្សួង-សាថ ប័្ យដ្ឋយរាប់បញ្ចូលបចចុបប ន្ក្មាជាយទៀងទរ់ យលើការផ្គរផ់្គង់

ជំ្ ួយបយចចក្យទស ចំយពាះសក្មាភាពអ្ុវររក្មាវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ 

(vii) សត្មបសត្មួលការងារជាមួយអងគភាពពាក្់ព័ ធ្ម្្ក្មា វិធីកក្ទត្មង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិយសស ក្មាវិធី

កក្ទត្មង់ រដាបាលសាធារណ្ៈ ្ងិក្មាវិធីសត្ោប់ការអភិវឌ្ឍតាមកបបត្បជាធិបយរយយយៅថ្នន ក្់យត្កាមជារ ិ

(viii) ផ្សពវផ្ាយ ្ងិកណ្នំាអ្ុវររក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ ្ិង 

(ix) បំយពញការងារយផ្សងយទៀរ តាមការក្ំណ្រ់របស់ គ.ហ.ស. ។ 

អ.គ.ហ. ដឹក្នំា យដ្ឋយអគគយលខាធិការ ្ ិងោ្ការោំត្ទការងារបយចចក្យទសពីអគគយលខាធកិាររង ត្បធា្កផ្នក្រដាបាល 

្ងិហិរញ្ញវរថុ ត្រួរពិ្ ិរយ ្ងិវាយរម្មៃ មន្ត រ្ជីំនាញជា្់ខពស់ មន្ត រ្ីជនំាញ មន្ត រ្គីណ្យ្យយ មន្ត រ្រីដាបាល មន្ត រ្ីជំ្ យួការ

លទធក្មា ្ងិមន្ត រ្ពីរ័៌ោ្វិទា ។ ត្សបយពលកដលក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ ឈា្យៅដំណាក្-់

កាលទី ៤ ខាងមុខ, អ.គ.ហ. ោ្រត្មូវការយត្ជើសយរើសមន្ត រ្ជីំនាញត្ររួពិ្ រិយ ្ងិវាយរម្មៃគយត្ោង ១ រូប យដើមបីបំយពញ

ការងារដូចខាងយត្កាម ។  

១. ម្៊ុខងារ ភាររិចច និងការទទួេខ៊ុសព្តូវ 

 យធវើការសិក្ាត្សាវត្ជាវអពំីឧររោ្ុវររ្ អ៍ រ្រជារ ិពាក្់ព័្ ធ្ងឹការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ 



លក្ខខណ្ឌ យោងការងារ៖ មន្ត រ្ ីជំនាញត្រួរពិ្ិរយ្ិងវាយរម្មៃគយត្ោង               ទំព័រ 3/4 

 សិក្ាត្សាវត្ជាវអំពតី្បសិទធភាពម្្ការអ្ុវររក្មាវិធីកក្ទត្មងក់ារត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ  

 សិក្ា ្ិងយរៀបចំការវាយរម្មៃចំណាយសាធារណ្ៈ ្ងិគណ្យ្យយភាពហិរញ្ញវរថុ 

 សត្មបសត្មួល ្ិងយរៀបចំសំយៅឯក្សារោំត្ទ ត្សបតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចោ្កចងក្នុងក្ិចចត្ពមយត្ពៀងហិរញ្ញបបទ្

ឥរសំណ្ងរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា ្ងិសហភាពអឺរ៉ៃុប យដើមបីយធវើការយបើក្ផ្រល់ងវិកាត្បចំាឆ្ន ំពីសហភាពអរឺ៉ៃុប 

 សត្មបសត្មួល ្ិងយរៀបចំសំយៅឯក្សារោំត្ទ ត្សបតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចោ្កចងក្នុងក្ិចចត្ពមយត្ពៀងហិរញ្ញបបទ្

រវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា ធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាសីុ ្ិងម្ដគអូភវិឌ្ឍ្៍យផ្សងយទៀរ 

 តាមដ្ឋ្ត្ររួពិ្ រិយ ្ងិវាយរម្មៃការអ្ុវររសូចនាក្រសមិទធក្មារបស់សហភាពអរឺ៉ៃុប ធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាសីុ  

្ិងម្ដគអូភិវឌ្ឍ្៍យផ្សងយទៀរ ត្ពមទងំយរៀបចំរបាយការណ៍្សមិទធក្មាត្បចំាត្រីោស ្ិងត្បចំាឆ្ន ំ ត្ពមទងំយលើក្

សំយណ្ើជូ្ ថ្នន ក្់ដឹក្នំា យដើមបពីិ្ រិយ ្ងិកក្សត្មលួត្ក្បខ័ណ្ឌ លទធផ្ល 

 សត្មបសត្មួលជាមួយអងគភាពពាក្់ព័្ ធ ឬត្ក្សួង-សាថ ប័្ក្នងុការអ្ុវររត្ក្បខ័ណ្ឌ សមិទធក្មារបស់សហភាពអឺរ៉ៃុប 

្ងិគយត្ោងរបស់ធនាោរអភិវឌ្ឍ្អ៍ាសីុ 

 យរៀបចំ តាមដ្ឋ្ត្រួរពិ្ ិរយ ្ងិវាយរម្មៃការអ្ុវររសូចនាក្រតាមដ្ឋ្រួមោន  (Joint Monitoring Indicators-

JMIs) រវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា្ិងម្ដគអូភិវឌ្ឍ្ ៍

 តាមដ្ឋ្ក្ិចចការរបស់ទីត្បឹក្ា/ជំ្ ួយបយចចក្យទស កដលយត្បើត្បាស់ងវិកាត្ទត្ទង់យដ្ឋយម្ដគអូភិវឌ្ឍ្ ៍

 ចូលរួមយរៀបចំ ឬកក្សត្មលួត្ក្បខ័ណ្ឌ កផ្្ការសក្មាភាពរួម ត្គប់ដំណាក្ក់ាលម្្ក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គង

ហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ 

 ចូលរួមក្នងុក្ិចចការត្រួរពិ្ ិរយ្ងិវាយរម្មៃការអ្ុវររក្មាវិធីកក្ទត្មង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ 

 សហការជាមួយកផ្នក្ពាក្ព់័្ ធក្នងុការសត្មបសត្មលួយរៀបចំគយត្ោងងវិកាត្បចំាឆ្ន ំ ្ងិងវិកាកក្រត្មូវត្បចំាឆោស

ម្្ការអ្ុវររមូល្ធិិត្ទត្ទង់ងវិកាហិរញ្ញបបទ្យដ្ឋយម្ដគអូភិវឌ្ឍ្ ៍

 ផ្រល់យោបល់យលើការងារពាក្ព់័្ ធ្ឹងការអ្ុវររមូល្ធិិត្ទត្ទង់ងវិកាហិរញ្ញបបទ្យដ្ឋយម្ដគអូភិវឌ្ឍ្ ៍

 សត្មបសត្មួល ្ងិយរៀបចំយបសក្ក្មាចុះជួបអងគភាពពាក្់ព័្ ធ ជាមួយម្ដគអូភិវឌ្ឍ្ ៍ ្ិងយរៀបចំឯក្សារជំ្ ួយ

សាា ររជីូ្ ថ្នន ក្់ដឹក្នំា 

 បំយពញការងារយផ្សងយទៀរតាមការកណ្នំា ឬតាមការចងអលុបងាា ញរបស់ថ្នន ក្់ដឹក្នំា ។ 

២. េរខណៈសម្បតត ិ

 ោ្សញ្ហញ បត្រក្ត្មិរបរញិ្ហញ បត្រជា្់ខពស់កផ្នក្យសដាក្ិចច/ហិរញ្ញវរថ ុឬវិស័យត្បហាក្ត់្បកហល 

 ោ្បទពិយសាធ្ោ៍៉ា ងរិច០៣ឆ្ន ំ ពាក្ព់័្ ធ្ងឹការងារតាមដ្ឋ្ត្ររួពិ្ រិយ ្ិងវាយរម្មៃ (M&E) 

 ោ្បទពិយសាធ្ោ៍៉ា ងរិច០៣ឆ្ន ំ ពាក្ព់័្ ធជាមួយវិស័យសាធារណ្ៈ ឬហិរញ្ញវរថសុាធារណ្ៈ 

 ោ្ចំយណ្ះដឹងកផ្នក្ភាសាអងយ់គៃសចាស់លាស់ (អាទិភាពសត្ោប់យបក្ខជ្កដលបា្បញ្ចប់ diploma ម្្

ភាសាអង់យគៃស ឬសញ្ហញ បត្រត្បហាក្ត់្បកហល) 

 ោ្គំ្ រិម្ចនត្បឌ្ិរ ោ្ជនំាញទំនាក្់ទំ្ង ្ងិអាចបំយពញការងារជាត្ក្ុម 



លក្ខខណ្ឌ យោងការងារ៖ មន្ត រ្ ីជនំាញត្ររួពិ្រិយ្ិងវាយរម្មៃគយត្ោង               ទំព័រ 4/4 

 ផ្រលអ់ាទិភាពចំយពាះន្តសរ ី ក្នងុការយត្ជើសយរើសសត្ោប់ទទួលបា្រកំណ្ងយ្ះ 

 ផ្រលអ់ាទិភាពចំយពាះមន្ត រ្ីរាជការកដលោ្ត្ក្បខ័ណ្ឌ យៅក្នុងត្ក្សួងយសដាក្ិចច្ ិងហិរញ្ញវរថុ ឬត្ក្សួង-សាថ ប័្ យហើយ

សា ័ត្គចិររពយួរការងារយដ្ឋយរក្ាទុក្្ូវមុខរំកណ្ង ្ិងត្បាក្យ់បៀវរស ត្បាក្់បំណាច់មុខងារ ្ងិត្បាក្់បំណាច់យផ្សង

យៅអងគភាពយដើម យដើមបីមក្បយត្មើការងារយពញយោ៉ា ងយៅ អ.គ.ហ. ។ 

៣. រយៈសរេបាំសរញការងារ 

ការបំយពញការងារ ជាលក្ខខណ្ឌ ក្ិចចស្ាការងារកដលោ្រយៈយពល ១ឆ្ន ំ ្ ិងោ្លទធភាពប រ្ កផ្អក្យលើសមិទធក្មា ។ 
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