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លក្ខខណ្ឌ យោង 
ទីប្រឹក្សាជាតិរ ៀរចំអភវិឌ្ឍន៍ប្រព័នធប្ររ់ប្រងផែនកា ថវិកាសប្ារអ់នុវតតផ្ែៃក្សនុង  

ប្ក្សសួងរសដ្ឋក្សិចច និងហិ ញ្ញវតថុ ជូនអរគរេខាធកិា ប្ក្សសងួរសដ្ឋក្សិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើម្អនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈតំងពីចុងឆ្ន ំ២០០៤ 

កនុងទិសផៅផលើកកម្ពស់ម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាផឆ្ព ោះផៅរកកម្មិ្ត្សតង់ដ្ឋអនតរជាត្ិ តម្រយៈអភិម្កម្ 

៤ជហំាន នងិ៤ដំណាកក់ាល។ ដំណាកក់ាលទី១កដលម្ត្ូវបានផតត ត្ផលើការបផងកើនភាពផជឿទុកចិត្តននថវិកានិងផរៀបចំ 

លកខណៈសម្បត្តិសម្ាប់ការបផងកើនរណផនយយភាពហិរញ្ញវត្ថមុ្ត្ូវបានបញ្ចប់ផដ្ឋយផជារជ័យជាមួ្យនឹងការសផម្ម្ចបាន 

នវូភាពផជឿទុកចិត្តននថវិកាជាសារវនត តម្រយៈការអនុវត្តក្នការសកម្មភាពរួម្ទី១ផៅចុងឆ្ន ំ២០០៨ មុ្នផពល

ដំណាកក់ាលទី២ម្ត្ូវបានដ្ឋកឲ់្យអនុវត្តផដ្ឋយផតត ត្ផលើការបផងកើនរណផនយយភាពហិរញ្ញវត្ថនុងិការផរៀបចំលកខណៈសម្បត្តិ

សម្ាប់ការបផងកើនការ្ារភាា ប់ថវិកាផៅនឹងផោលនផោបាយតម្រយៈការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តផពញផលញនូវក្នការសកម្ម-

ភាពរួម្ទី២ ផៅផដើម្ឆ្ន ំ២០០៩។ ផដ្ឋយសារភាពសមុរសាម ញ នងិបញ្ហា  ហិរញ្ញបបទាន ក្នការសកម្មភាពរួម្ទី២ 

ម្ត្ូវបានម្ត្តួ្ពនិតិ្យ ផ ើងវិញជាផម្ចើនដងផៅកនុងឆ្ន ំ២០០៩ និងឆ្ន ំ២០១០ ផហើយទីបំ្ុត្យុទធសាស្តសត  ៣+២ 

ម្ត្ូវបានកសាងផ ើងផៅឆ្ន ំ២០១១ ផដើម្បីផតត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ផលើការផរៀបចំលកខណៈសម្បត្តិសម្ាប់ការដ្ឋកឲ់្យ 

អនុវត្តរផម្ាងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈផដ្ឋយម្បពន័ធបផចចកវិទាព័ត្៌ាន ។ 

ទនទឹម្នងឹផនោះ កនងុផោលផៅបផងកើនសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន នងិម្បសិទធភាព នងិភាពសក័តិសិទធិននការម្បត្ិបត្តិការងារ 

ម្កសួងផសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថបុានផរៀបចំកកសម្ម្លួរចនាសម្ព័នធសាថ ប័ន នងិពម្ងងឹសម្ត្ថភាពធនធានម្នសុសជា ពិផសស 

ផដើម្បីផ ល្ ើយត្បផៅនឹងត្ម្ម្ូវការចំបាច់សម្ាប់ការអនុវត្តម្បពន័ធថមីកដលបាន និងកំពុងដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តជាបផណត ើរៗ ពីម្ួយ 

ជំហានផៅមួ្យជហំាន ។ ផលើលពីផនោះផៅផទៀត្ ផៅឆ្ន ំ២០១៤ និងឆ្ន ំ២០១៥ ខាងមុ្ខផនោះ រឺជាឆ្ន ំកដលម្ត្ូវចាប់ផ្តើម្ 

កសាងឲ្យផចញជារូបរាងពតិ្ម្បាកដនូវម្បពន័ធបផចចកវិទាពត័្ា៌នសម្ាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថមួុ្យតម្រយៈការ្ ្ុបំញ្ចូល 

ោន នូវក្នកនីមួ្យៗកដលបានផរៀបចំផម្ត្ៀម្លកខណៈផដ្ឋយក កៗ ពីោន កនលងម្កផហើយកដលម្ត្ូវដ្ឋក់ឲ្យដំផណើរការ 

ផពញផលញចាបព់ឆី្ន ំ២០១៥ផៅ ។  

រាជរដ្ឋា ភបិាលនតី្ិកាលទី៦ននរដាសភា បានបនតផតត ត្ផលើផោលផៅអាទិភាពននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ បនាទ ប់ពដី្ឋកឱ់្យអនុវត្ត«យទុធសាស្តសតននការកកទម្ម្ងម់្បពន័ធថវកិាឆ្ន ២ំ០១៨-២០២៥» នងិក្ន  

ការសកម្មភាពលម្អតិ្ននយុទធសាស្តសត ផនោះកដលជាសនូលននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, រាជរដ្ឋា ភិ-

បាលបានផរៀបចំ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត «យុទធសាស្តសត ផកៀរររចំណូល ២០១៩-២០២៥»,«យុទធសាស្តសតសត ី ពីការកកទម្ម្ង ់

ម្បពន័ធ ម្រប់ម្រងការ  វិនិផោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យុទធសាស្តសត នន ការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាល 

ថ្នន ក់ផម្កាម្ជាត្ិឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥» និង «យុទធសាស្តសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធលទធកម្មសាធារណៈ ឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥» ។ កនុងន័យោំម្ទការអនុវត្ត យុទធសាស្តសត ននការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្បកបផដ្ឋយម្បសិទធភាព 

នងិស័កតិសិទធភាព, ការ្ តល់ម្បឹកា្តលជ់នំយួបផចចកផទស្តលក់ិចចសហការនិងសម្ម្បសម្មួ្លដល់ម្រប់អរ្ផលខាធិ-

ការដ្ឋា ន អរន្ាយកដ្ឋា ន  នាយកដ្ឋា ន ម្ពម្ទាងំម្កសួង-សាថ ប័ន ទាងំថ្នន ក់ជាត្ិ នងិថ្នន ក់ផម្កាម្ជាត្ិពីសំណាក ់
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រណៈកាម ធកិារដឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កដលានអរ្ផលខាធិការដ្ឋា នជា ផសនាធិការ 

កនុងការបំផពញការងារទាងំផនោះកនុងនាម្រណៈកាម ធិការដឹកនំា ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 
 

អរ្ផលខាធកិារដ្ឋា នរណៈកាម ធិការដឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) រឺជា 

ផសនាធកិារជនូរណៈកាម ធិការដឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (រ.ហ.ស.) កនុងការដឹកនំា 

ផរៀបចំសម្ម្បសម្ម្ួលការអនុវត្តតម្ដ្ឋន និងម្ត្ួត្ពនិតិ្យការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលម្ពម្ទាងំកនុងការសម្ម្បសម្ម្លួកិចចសហម្បត្ិបត្តិការជាមួ្យនដរូអភវិឌ្ឍនព៍ាកព់ន័ធ។  
 

ផដើម្បីបំផពញមុ្ខងាររបស់ខលួនជាផសនាធកិារម្បកបផដ្ឋយស័កតិសិទធភាព នងិម្បសិទធភាពជនូ រ.ហ.ស., 

អ.រ.ហ. បានផរៀបចំនូវកិចចដំផណើរននការអភិវឌ្ឍម្បពន័ធម្រប់ម្រង “ការងារក្នការថវិកាសម្ាប់អនុវត្តន្ទកនងុម្កសួង 

ផសដាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ”ុ កនងុផោលបំណង៖ (១). សងត្្ភិាពនងិសានរត្ិភាពននការផរៀបចំក្នការយុទធសាស្តសត  

ថវិកា, កញ្ចប់ថវិកាម្បចំាឆ្ន ំ, រផម្ាងក្នការ និងបូកសរុបថវិកាចំណូល-ចំណាយម្បចំាឆ្ន ំ, (២). ស័កតិសិទធភាពនងិ 

ម្បសិទធភាព ននការអនុវត្តថវិកា, អនុវត្តសមិ្ទធកម្ម, ម្រប់ម្រងនយិ័ត្កម្មថវិកា, ពនិតិ្យផម្ើលត្ម្មូ្វការឥណទានថវិកា 

ផលើស ឬខវោះ, (៣). សុម្កតឹ្ភាពនងិភាពទានផ់ពលផវលាននការម្ត្ួត្ពនិិត្យតម្ដ្ឋន នងិការវាយត្នម្លផលើការអនុវត្ត 

ថវិកា នងិអនុវត្តសមិ្ទធកម្មកនុងការបូកសរុបរបាយការណ៍សមិ្ទធិកម្ម/លទធ្ ល និង របាយការណ៍សផម្ម្ចទូទាត្់ថវិកា 

ម្បចំាឆ្ន ំ, (៤). ផរៀបចំម្បពន័ធានលកខណៈពិផសស (Uniqueness) សម្ាប់ កសហវ. ផលើការងារក្នការថវិកា 

ឱ្យម្សបតម្ត្ម្មូ្វការជាកក់សតង (វិផសសភាពននទម្ម្ង់ នតី្ិវិធីជាធរាន)។ 

 

កនុងនយ័ផនោះ អ.រ.ហ. ានត្ម្ម្ូវការផម្ជើសផរើសទីម្បឹកាជាត្ិ ចំននួ ០១ រូបផដើម្បីផរៀបចំម្បពន័ធន្ទកនុងផរៀបចំ 

ក្នការយុទធសាស្តសតថវិកា និងក្នការថវិកា កដលានមុ្ខងារ ភារកិចច និងការទទួលខុស ម្ត្ូវដូចខាងផម្កាម្៖ 

តប្រូវកា រ ៀរចំប្រព័នធ 

 តម្រយៈត្ម្ម្ូវការកនងុការផរៀបចំអភិវឌ្ឍម្បពន័ធម្រប់ម្រង “ការងារក្នការថវិកាសម្ាប់អនវុត្តន្ទកនងុម្កសួង 

ផសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ”ុ កនុងនយ័ផនោះ អ.រ.ហ. បានផរៀបចំនវូផសចកតីម្ពាង នងិត្ម្ម្ូវការកដលផតត ត្ផលើ៖ 

▪ ចកខុវិស័យ ផបសកកម្ម ផោលបំណងផោលនផោបាយ កម្មវិធី នងិអនកុម្មវិធ ី

▪ កំណត្់សូចនាករកម្មវិធី នងិសូចនាករអនុកម្មវិធ ីផដ្ឋយក្អកផលើម្កបខ័ណឌ សមិ្ទធកម្មរយៈផពលម្ធយម្ 

▪ កំណត្់ចផងាក ម្សកម្មភាព នងិសូចនាករចផងាក ម្សកម្មភាព ផដ្ឋយក្អកផលើម្កបខ័ណឌ សមិ្ទធកម្មម្បចំាឆ្ន ំ 

▪ កំណត្់សកម្មភាព កញ្ចប់ថវិកាម្បចំាឆ្ន ំ នងិបា៉ា នស់ាម នបីឆ្ន ំរំកលិផម្កាម្ចផងាក ម្សកម្មភាព 

▪ ការផរៀបចំផបាោះពុម្ពផលើក្នការយុទធសាស្តសត , កញ្ចប់ថវិកា, នងិតរាងឧបសម្ពន័ធថវិកា 

េក្សខណៈ និងរុខងា  រសប់្រព័នធ 

▪ មុ្ខងារសផងខបទិនននយ័ នងិបងាា ញទិនននយ័ជា (Graph, Kanban, Dashboard, Pie, Chart) 

▪ មុ្ខងារផរៀបចំក្នការផតត ត្ផលើម្៉ាូឌ្នុផរៀបចំ (យុទធសាស្តសត , ម្បត្ិបត្តិ, ថវិកា, ក្នការ M&E) 

▪ មុ្ខងារផរៀបចំ និងម្រប់ម្រងម្បផភទឯកសារ 
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▪ មុ្ខងារផ្ញើសារផអ ិត្ម្ត្ូវនិច 

▪ មុ្ខងារម្រប់ម្រងម្បត្ិទិនការងារ 

▪ មុ្ខងារម្រប់ម្រងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 

▪ ម្រប់ម្រងរចនាសម្ពន័ធននអងភ្ាព 

▪ មុ្ខងារផរៀបចំម្បត្ិបត្តកិារថវិកា 

▪ ការជនូដំណឹងពត័្៌ានផៅ Telegram 

▪ ម្រប់ម្រងទិនននយ័អនកផម្បើម្បាស់ 

▪ ម្រប់ម្រងម្បត្ិបត្តិការរបស់ម្ស្តនតី នងិម្បវត្តនិនការផធវើសកម្មភាព 

េក្សខណៈសរបតតិ រស់ទីប្រកឹ្សា 

រុណវុឌ្ឍិរនឹ្ឹះ តប្រូវកា  

១. ត្ម្ម្វូការបផចចកផទស 

 

- ជំនាញកនុងវិភារផលើ Business Process កនុងការផរៀបចំម្បពន័ធ 

- ជំនាញកនុងការផរៀបចំ Prototype Documents និងការរចនា UI/UX 

- ជំនាញកនុងការវិភារម្បពន័ធ នងិការរ ៀបចំ Data Structure ននម្បពន័ធ 

- ជំនាញកនុងការសរផសរកម្មវើធី ផដ្ឋយផម្បើម្បាស់ Angular JS (4,5,6) 

- ជំនាញកនុងការសរផសរ នងិផម្បើម្បាស់ PHP(Laravel Framwork), 

MySQL, JQuery, Responsive Design, VueJs, SASS, 

CSS(Bootstrap, Materialize CSS) 

- ានចំផណោះដឹងោ៉ា ងត្ិច ១ឆ្ន ំ ជាមួ្យ DevOps ឬ tools ដូចជា Jira, 

Git Repository, Jenkins, ឬ Sonarqube កាន់កត្ម្បផសើរ 

- ានចំផណោះដឹងទូលំទូលាយកនងុការអភិវឌ្ឍម្បពន័ធផៅកនុងម្បផទសកម្ពុជា 

២. រណុវឌុ្ឍទិផូៅ 

 

- ោ៉ា ងផហាចណាស់ានសញ្ហញ បម្ត្កម្ម្ឹត្បរញិ្ហញ បម្ត្ 

ជំនាញវិទាសាស្តសតកុពំយូទ័រ នងិ សញ្ហញ បម្ត្ម្បហាក់ម្បកហល 

- បទពិផសាធនោ៍៉ា ងត្ិច ៣ ឆ្ន ំ កនុងការអភិវឌ្ឍម្បពន័ធ 

- បទពិផសាធន ៍ ៣ ឆ្ន ំ ជាមួ្យការអភិវឌ្ឍផដ្ឋយផម្បើម្បាស់ Laravel 

Framework, VueJs, Angular Js(4,5,6) 

- បទពិផសាធន ៍ ១ ឆ្ន ំ ទាក់ទង Cloud Platform, Linux and 

Ubuntu Server 

- ានបទពិផសាធន៍ផធវើការជាម្កមុ្ នងិការងារ ល្ងម្កុម្ 

- ានភាពបត្ក់បនកនងុការផដ្ឋោះម្សាយបញ្ហា  

- ានចំផណោះដឹងក្នក Agile Development(Scrum) កាន់កត្ម្បផសើរ 

- ានចំផណោះដឹងកនងុការអភិវឌ្ឍន ៍ Mobile Development(Flutter, 
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រុណវុឌ្ឍិរនឹ្ឹះ តប្រូវកា  

React Native) កាន់កត្ម្បផសើរ 

- ផចោះផលើកទឹកចិត្តខលួនឯង  នងិានទទួលខុសខពស់ផចោះនចនម្បឌ្ិត្ នងិ

ាន្នទៈកនងុការផរៀនបផចចកវិទាថមីៗ 

- ទទួលខុសម្ត្ូវចំផពាោះការអភិវឌ្ឍនស៍ាសធាត្ឬុម្៉ាូឌ្លុសំខាន់ៗ និង 

ចូលរួម្ចំកណកកនុងការរចនានងិកថទារំផម្ាង 

- ានបទពិផសាធនក៍នុងការបផងកើត្កម្មវិធី នងិការម្រប់ម្រងទិនននយ័ 

- ានចំផណោះដឹងក្នកភាសាអងផ់រលសកដលអាចនោិយនិងសរផសរបាន

លអ 

៣. បទពផិសាធន ៍ពាកព់ន័ធ 

ជាម្យួត្ម្ម្វូការបផចចកផទស 

 

- ានបទពិផសាធនោ៍៉ា ងត្ិច ៥ ឆ្ន ំ ទាក់ទងផៅនឹងការផរៀបចំរផម្ាង 

ការអភិវឌ្ឍ ម្បពន័ធកុពំយូទ័រ នងិការផរៀបចំ Database Management 

ជនូសាថ ប័នសាធារណៈ និងសាថ ប័នឯកជន 

៤. បទពផិសាធន ៍ពាកព់ន័ធការ 

បណតុ ោះបណាត លផលើម្បពន័ធ 

 

- អាចផរៀបចំផសៀវផៅកណនំាអនកផម្បើម្បាស់ 

នងិ្តលក់ារបណតុ ោះបណាត លផដ្ឋយ ផម្បើវិធីសាស្តសត  កនងុការបផម្ងៀន។ 

- ានជនំាញផធវើបទបងាា ញលអផដ្ឋយផម្បើម្បាស់កម្មវិធី Power Point 

នងិអាចផរៀបចំ បទបងាា ញផដ្ឋយខលូនឯង។ 

- ានជនំាញផលើកទឹកចិត្ត។ 

េក្សខខណឌ ររចចក្សទសរែេងៗ រស់ប្រព័នធ 

១. ប្រព័នធសុវតថភិាពប្រព័នធ 

ផដើម្បីធានាដល់សុវត្ថភិាពម្បពន័ធ នងិការរកាទុកទិនននយ័ទីម្បឹកា និងម្ត្ូវផរៀបចំវិធីសាស្តសត  ដូចខាងផម្កាម្៖ 

១. បកនថម្ HTTPS និង SSL Certificate 

២. ការផម្បើម្បាស់ផលខសាា ត្ ់

៣. ផម្បើម្បពន័ធសុវត្ថិភាព (Encryption Tools, Byte Crypt, Security Layer) 

៤. កត្់ម្តការចូលផម្បើនងិសិទធិរដាបាលរបស់អនកផម្បើម្បាស់ 

៥. តល ស់បតូរការកំណត្ល់នំំាផដើម្ (Setting Configuration) 

៦. ផធវើក្នការបម្មុ្ងទុក (Auto Backup Database) 

៧. ការកំណត្់សិទធ (Firewall Rules) 

៨.  រតត្បណាត ញសនតិសុខបណាត ញ (Tighten Network Security) 

២.  វលិេភាពផ្នកា ងា  

❖ ផសវាកម្មកដលម្ត្វូការ នងិសកម្មភាពោំម្ទកនងុការផរៀបចមំ្បពន័ធរមួ្ាន៖ 
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▪ ធានាសុវត្ថភិាពត្ំបន់បណាា ញកដលានម្សាប់កនងុកំ ុងផពលតល ស់បតូរផៅ Platformថម ី នងិអភិរកស 

ទិននន័យ និងមុ្ខងារម្បពន័ធទាងំអស់។ 

▪ ផម្បើបផចចកផទសសាម្ញ្ញ ផដើម្បីរចនាទម្ម្ង់ម្បពន័ធ្ាភាា ប់ជាមួ្យអនកផម្បើម្បាស់កដលធាល ប់ផម្បើម្បាស់ 

កនលងម្កជាមួ្យម្បពន័ធសតងដ់្ឋពីផដើម្មុ្នឈានដលក់ារអនុវត្តនន៍ូវមុ្ខងារសំខាន់ៗ ដូចជាការផរៀបចំ

រចនាសម្ពន័ធមឺ្នុយនាវាចរណ៍។ 

▪ បផងកើនម្បសិទធភាពម្បពន័ធសម្ាប់អនកផម្បើម្បាស់ កដលនងិម្ត្ូវ្ាភាា ប់ជាមួ្យកម្ម្តិ្ផលបឿនផលឿន 

(SASS)។ 

▪ ម្បពន័ធផម្បើម្បាស់ម្ត្ូវោំម្ទជាមួ្យកម្មវិធីរុករកបចចុបបននដូចជា (Firefox, Internet Explorer, Safari, 

នងិ Chrome) ក៏ដូចជាកម្មវិធីរុករកផលើបណាត ញ អុនីធឺណិត្ផ្សងផទៀត្។ 

 

❖ ការផរៀបច ំServer Hosting សម្ាបម់្បពន័ធ 

 កនុងអំ ុងផពលននការអភិវឌ្ឍម្បព័នធ ទីម្បឹកានិងម្ត្ូវផរៀបចំ Server Cloud Hosting ជាមុ្នកដលបំពាក ់

ជាមួ្យ SSL(Security Socket Layer) កដលជាឧបករណ៍ផដើម្បីការពារទិនននយ័ នងិកូដពីការវាយលកុរបស់ 

ជនអនាមឹ្កកដលានបំណងចង់ចូលបំតល ញ ទិនននយ័ឬបំណងណាមួ្យមិ្នលអកនងុអំ ុងផពលអភិវឌ្ឍ។ 

៣. រពេរវលា នងិរោេរៅ 

ការកបងកចកផពលផវលាននការផរៀបចមំ្បពន័ធ 

 រយៈផពលននការផរៀបចំ នងិអភិវឌ្ឍម្បពន័ធជនូ អ.រ.ហ. នងិផម្បើម្បាស់ផពលផវលាោ៉ា ងត្ិច៥កខកដលម្ត្ូវ

ផរៀបចំតម្ដំណាក់កាល។ ផដើម្បីកំណត្់ផពលផវលាផអាយម្ត្មឹ្ម្ត្ូវ ទីម្បកឹាម្ត្ូវផរៀបចំជាផសចកតីម្ពាងនិងកាល វិភារនន

ការចាប់ផ្តើម្រហូត្ដល់ការបញ្ចប់ផដើម្បីផ ល្ ើយត្ម្ផៅនឹងដំណាកន់ីមួ្យៗផដ្ឋយម្ត្ូវពនិិត្យកនុងកិចចដំផណើរដូចខាងផម្កាម្៖ 
 

*ដណំាកក់ាលទ១ី៖ សិកាពតី្ម្ម្ូវការកនុង 

ការអភិវឌ្ឍ និងការម្បមូ្លទិនននយ័ 

- សិកាពីត្ម្ម្ូវការនងិទិនននយ័ផដើម្បីផរៀបចំជាទម្ម្ង់រំរូជនូ 

អ.រ.ហ. ឈានដល់ការពនិិត្យនិងបកនថម្ផលើចំនុច ខវោះខាត្ 

មុ្នឈានដល់ការ រូសទម្ម្ង់ Mock Screen។ 

*ដណំាកក់ាលទ២ី៖ ផរៀបចំទម្ម្ង់ Mock Screen 

នងិ Prototype 

- ទម្ម្ង់ Mock Screen និង Prototype ម្ត្ូវផរៀបចំ និង

ទទួលយកនូវរូបភាពកដលបានរចនាផដើម្បីទទួលយកបនាទ ប់ពី

កកកម្បរួច ផដ្ឋយម្កុម្ការងារ អ.រ.ហ. ។ 

*ដណំាកក់ាលទ៣ី៖ កំណត្់ផពលផវលាននការ

ផរៀបចំរចនាសម្ពន័ធទិនននយ័ 

- រចនាសម្ពន័ធននការម្រប់ម្រង នងិម្ត្ូវ្តល់ជនូផដ្ឋយម្កុម្ 

ការងារ អ.រ.ហ. ផដើម្បី្ តលជ់នូទីម្បឹកាយកផៅវិភារ 

នងិបំកលងផៅជា Database Structure។ 

*ដណំាកក់ាលទ៤ី៖ ផរៀបចំតរាងម្បត្ិទិនកនុង

ការអភិវឌ្ឍម្បពន័ធ 

- ផពលផវលាននការចាប់ផ្តើម្អភិវឌ្ឍម្បពន័ធ នងិម្ត្ូវ្តល់ជនូ 

ពីម្បឹកា ផដើម្បីបញ្ចប់រផម្ាងផអាយទាន់ផពលផវលា។ 
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*ដណំាកក់ាលទ៥ី៖ ការសរផសរកម្មវិធី និងអភិវឌ្ឍ - ទីម្បឹកា នងិម្ត្ូវកបងកចកផៅតម្ទួនាទី ផដើម្បីចាប់ផ្តើម្ 

ដំណាក់កាលសរផសរ នងិអភិវឌ្ឍម្បពន័ធ។ 

*ដណំាកក់ាលទ៦ី៖ កណំត្់ផពលផវលាននការដ្ឋក់

ឲ្យផម្បើម្បាស់ សាកលបង 

- ជាដំណក់កាលផដើម្បីបផងាា ោះការសាកលបងផម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ 

ជាបណតុ ោះអាសននផដើម្បីពនិតិ្យផម្ើលរផលើភាពមិ្នម្បម្កត្ីណា 

មួ្យផកើត្ផ ើងកនងុអំ ុងផពលសាកលបង ផដើម្បីបនតកកលម្អ។ 

*ដណំាកក់ាលទ៧ី៖ កណំត្់ផពលផវលាននការ

បញ្ចប់ នងិដ្ឋក់ដំផណើរការ 

- ការបញ្ចប់ និងដ្ឋក់ផអាយដំផណើរការម្បពន័ធបនាទ ប់ពពីនិិត្យ 

នងិសាកលបងផជារជ័យ កនងុដំណាកក់ាលជាកល់ាក់ នងឹម្ត្ូវ 

បានបញ្ចូលទិនននយ័តម្ម្នទីរផសដាកិចច និងឯកភាពពីអនក 

ផម្បើម្បាស់។ 

*ដណំាកក់ាលទ៨ី៖ ការកថទា ំ - ដំណាក់កាលផនោះ នឹងផធវើផ ើងបនាទ ប់ពីការដ្ឋក់ដំផណើរការជា 

្លូវការ ផដើម្បីោំម្ទ(Support) ដលអ់នកផម្បើម្បាស់កនុងករណី 

ឬាន បញ្ហា ណាមួ្យផកើផ ើង។ 

 

៤. កា ក្សណំត់សិទធកិ្សនុងកា រប្រើប្ាស់ 

ការកំណត្់សិទធិកនុងការម្រប់ម្រងម្បពន័ធ ផដើម្បីផរៀបចំម្បពន័ធឲ្យម្ត្ូវផៅតម្ត្នួាទី, ម្បផភទ ាត្ិកា នងិ 

ពត័្ា៌នកដលជាត្នួាទីរបស់អរ្ផលខាធិការ កសហវ. ម្ត្ូវផរៀបចំកនុងម្បពន័ធរបស់ខលួន។ ដូចផនោះទីម្បឹកាម្ត្ូវធានាកនុង 

ការម្រប់ម្រង សិទធិផម្បើម្បាស់របស់បុរ្ល និងកត្ម់្តផដ្ឋយសវ ័យម្បវត្តពិីម្បវត្តនិនការបញ្ចូលទិននន័យ ឬ ម្បវត្តិម្បត្ិ-

បត្តិការផ្សងៗ ផដើម្បីបងាា ញកនុងការចលូផៅបំតល ញ ឬកកកម្បផដ្ឋយម្បការណាមួ្យ។ ផដើម្បីបងកភាពងាយម្សលួ 

កនុងការម្រប់ម្រងសិទធទីម្បកឹា រួផរៀបចំម្បផភទសិទធកដលម្ត្ូវផរៀបចំតម្ម្បផភទដូចខាងផម្កាម្៖ 

 

១. អនកម្រប់ម្រងម្បពន័ធ (System Adminis-

trator) 

▪ ានសិទធម្រប់ម្រង នងិសផម្ម្ចកិចចដំផណើរការទាងំមូ្ល 

របស់ម្បពន័ធ 

២. អនកម្រប់ម្រង (Admin User) ▪ ានសិទធបញ្ចូលទិននន័យ Master Data កំណត្់សិទធិ

ផម្បើម្បាស់ កកសម្ម្លួកិចចដំផណើរកនុងកម្ម្ិត្រដាបាលម្បពន័ធ 

នងិអនុម័្ត្ជនំួសអនកដឹកនំា 

៣. អនកម្ត្ួត្ពនិិត្យកនុងការិោល័យក្នការ 

(Monitor User) 

▪ ានសិទធម្ត្តួ្ពនិតិ្យផលើផសចកតមី្ពាងក្នការរបស់អង្ភា

ពទទួលបនទុក បូកសរុបការងារ ផធវើរបាយការណ៍  

៤. អនកផម្បើម្បាស់កនុងការិោលយ័ក្នការ 

(Reporting User) 

▪ ានសិទធផ ល្ើយត្បផលើផសចកតីម្ពាង, សម្ម្បសម្ម្លួ

ការងារជាមួ្យអនកផម្បើម្បាស់របស់អងភ្ាពថវិកាទាញ

យករបាយការណ៍ នងិផបាោះពមុ្ភរបាយការណ៍ 

៥. អនកផម្បើម្បាស់ (User) ▪ ានសិទធផរៀបចំបញ្ាូលទិនននយ័ ផរៀបចំរបាយការណ៍ 

នងិផបាោះពុម្ពរបាយការណ៍ 
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៥. កា ោបំ្ទ នងិផថទ ំ

 បនាទ ប់ពអីភិវឌ្ឍរួច នងិដ្ឋក់ផអាយដំផណើរការជា្លូវការនវូម្បព័នធ ផដ្ឋយបនតផធវើការជាមួ្យទីម្បឹកា ផដើម្បី

ោំម្ទនងិកថទាមំ្បពន័ធផដើម្បរីកាបាននូវពត្៌ានសុវត្ថភិាព និងផសថ រភាពននការផម្បើម្បាស់។ ការកថទាផំនោះទីម្បឹកា

នងិបនតផធវើោ៉ា ងត្ិច ៦ ផៅ ១២ កខ បនាទ ប់ពដី្ឋក់ដំផណើរការជា្លូវការ។ 

៦. កា រណតុ ឹះរណ្តត េ 

ផម្កាយពីបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍម្បពន័ធម្រប់ម្រង ទីម្បកឹាម្ត្វូផធវើបទបងាា ញជនូអងភ្ាពទទួលបនទុកម្រប់ម្រងម្បពន័ធ, 

នងិម្ស្តនតអីម្ទទួលបនទុកកថទាមំ្បព័នធ។ បនាទ ប់ម្ក សហការណ៍ ជាមួ្យអរ្ផលខាធិការដ្ឋា ន កសហវ កដលាន

ការិោលយ័ក្នការកនងុការជនូដំណឹងជាមុ្ននងឹផធវើការបណតុ ោះបណាត ល។ សាភ រៈសម្ាប់ការបណតុ ោះបណាត លរួាន៖ 

ផសៀវផៅននការផម្បើម្បាស់ នងិវើផដអនូនការបញ្ចូលទិនននយ័ម្ត្ូវបាន ្តលជ់នូោ៉ា ងផហាចផអាយបានមុ្ខបីនថានន 

ការបណតុ ោះបណាត ល។ ទីម្បឹកាម្ត្ូវធានាកនងុការបងាា ត្់បផម្ងៀន ម្បកបផដ្ឋយម្កម្សិលធម៌្ នងិធានាបាននូវ រុណភាព 

ននការបងាា ត្់បផម្ងៀន និងម្ត្ូវទទួលយករុណភាព ននការបផម្ងៀនពីសំណាក់ម្ស្តនតីទទួលបនទុកម្រប់ម្រងទិនននយ័របស់ 

អ.រ.ហ. ។ 

 

*បញ្ហា ក់៖ លកខខណឌ បផចចកផទសសត ីពីការផរៀបចំម្បពន័ធម្រប់ម្រង “ការងារក្នការថវិកាសម្ាប់អនុវត្តន្ទកនងុម្កសួង 

ផសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ”ុ ដូនានកចងផៅកនងុលកខខណឌ ផោង និងឯកសារបផចចកផទសបកនថម្ ដូចជនូភាា ប់ម្ក 

ជាមួ្យ។ 


