
 

     

លក្ខខណ្ឌ យោង 
មុខតំណែង ៖ មន្រ ត្ីព័ត៌មា្វិទ្យា  

ទី្យកណ ែ្ងបម្មើការងារ ៖ អគ្គមេខាធិការដ្ឋា ្ដឹកនំការងារការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារែៈ 

 

ក. អំពីកមមវ ិធីណកទ្យ្មង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារែៈ 

កម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្តូ្វបានចាត់្ទុកថាជាចំណុចស្នូលននរបបៀបវារៈកកទម្ម្ង់របស់្

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ប ើម្បីអនុវត្តឲ្យមានម្បសិ្ទធភាពនូវយុទធសាស្រស្តជាតិ្ស្ម្មាប់ការកាត់្បនថយភាពម្កីម្ក។ យុទធសាស្រស្ត

ស្ម្មាប់កកទម្ម្ង់ ម្តូ្វបានបរៀបចំបដ្ឋយម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្តូ្វបានអនុម័្ត្បដ្ឋយ សមមតចអគ្គមហាមសនបតី

មតមោ ហ ុ្ ណស្ នាយករ ាម្ស្រនតីននម្ពះរាជាណាចម្កកម្ពុជាកាលពី នងៃទី៣០ កែមិ្ងុនា ឆ្ន ំ២០០៤។ យុទធសាស្រស្តបនះបានផ្ត

ល់នូវម្កបែ័ណឌ ចាស់្លាស់្ស្ម្មាប់ការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបៅកម្ពុជា។ 

កម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទំងមូ្លម្តូ្វបានកចកបចញជា ០៤  ំណាក់កាល ូចខាងបម្កាម្៖ 

-  ំណាក់កាលទី១៖ ភាពបជឿទុកចិត្តននងវិកា 

-  ំណាក់កាលទី២៖ រណបនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

-  ំណាក់កាលទី៣៖ ងវិកាផ្ារភាា ប់បៅនឹងបោលនបោបាយ 

-  ំណាក់កាលទី៤៖ រណបនយយភាពស្មិ្ទធកម្ម 

រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបបងកើត្អរគបលខាធិការដ្ឋា នររណៈកមាម ធិការបោលនបោបាយបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រណៈ

កមាម ធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ្.ហ) ប ើម្បីោំម្ទ ស្ម្ម្បស្ម្មួ្ល និងតាម្ដ្ឋនការ

អនុវត្តកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ និងមានតួ្នាទីនិងភារកិចចសំ្ខាន់ៗ ូច ខាងបម្កាម្៖ 

- ជាជំនួយការបលើរាល់កិចច ំបណើរការ និងការបំបពញមុ្ែងាររបស់្រណៈកមាម ធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រាប់បញ្ចូលទំងការបរៀបចំដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត និងការម្តួ្ត្ពិនិត្យ តាម្ដ្ឋននូវបោល

នបោបាយយុទធសាស្រស្ត និងកផ្នការស្កម្មភាពននកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ពម្ទំងរាល់

ការបរៀបចំឯកសាររបាយការណ៍ និងការបរៀបចំកិចចម្បជុំ និងសិ្កាា សាលាបផ្េងៗ។ល។ 

- ោំម្ទនិងជយួរណៈកមាម ធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បលើការងារស្ម្ម្ប

ស្ម្មួ្លម្បចាំនងៃ ការងាររ ាបាល រណបនយយ ហិរញ្ញវត្ថុ លទធកម្មសាធារណៈ និងកផ្នកភស្តុភារបម្កាម្កម្មវ ិធីកក

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

- ផ្តល់បោបល់ ល់រណៈកមាម ធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បលើបញ្ហា

បបចចកបទស្ បញ្ហា ម្បឈម្ ឧបស្រគនិងបលើកប ើងអំពីវិធីសាស្រស្តបផ្េងៗកនុងការបដ្ឋះម្សាយ និងជំរុញបលបឿននិង

បបងកើនម្បសិ្ទធភាពននការអនុវត្តកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ 

- ស្ហការស្ម្ម្បស្ម្មួ្លជាមួ្យអរគនាយកដ្ឋា ន នាយកដ្ឋា ន អងគភាព បម្កាម្ឳវាទម្កសួ្ងបស្ ាកិចច និងហិរញ្ញ

វត្ថុ  ម្កសួ្ង-សាថ ប័ន ន រូអភិវឌ្ឍន៍ ទីម្បឹកាបបចចកបទស្ និងជាមួ្យម្រប់អងគភាពនិងអនកពាក់ព័នធនានាប ើម្បី

បរៀបចំនិងអនុវត្តកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្ការចងអុលបងាា ញរបស់្រណៈកមាម ធិការ

 ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



 

     

- ោំម្ទអរគនាយកដ្ឋា ន/នាយកដ្ឋា ន/អងគភាពននម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ម្កសួ្ង-សាថ ប័ន តាម្ត្ម្មូ្វការ

បដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទំងការបរៀបចំ ការអនុវត្ត និង ការម្តួ្ត្ពិនិត្យកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារ

ណៈ និងការផ្តល់ជំនួយបបចចកបទស្ 

- ម្តួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្នម្ៃ និងបូកស្រុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សូ្ចនាករកម្មិ្ត្មា៉ា ម្កូនិងការស្ម្ម្បស្ម្មួ្លបលើការម្តួ្ត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារកកទម្ម្ង់របស់្អរគនាយក

ដ្ឋា ន/នាយកដ្ឋា ន/អងគភាព ននម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួម្ទំងវឌ្ឍន-ភាពការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបៅតាម្ម្កសួ្ង សាថ ប័ន បដ្ឋយរាប់បញ្ចូលការបធវើបចចុបបននភាពជាបទៀងទត់្បលើការផ្គត់្ផ្គង់

ជំនួយបបចចកបទស្ ចំបពាះស្កម្មភាពអនុវត្តន៍កម្មវ ិធី កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

- ទំនាក់ទំនងជាមួ្យន រូអភិវឌ្ឍន៍និងជាមួ្យយនតការទំនាក់ទំនងនិងស្ម្ម្បស្ម្មួ្លរបស់្ន រូអភិវឌ្ឍន៍ 

- ទំនាក់ទំនងជាមួ្យសាធារណៈ ជនប ើម្បីផ្េពវផ្ាយ និងផ្តល់ព័ត៌្មានអំពីកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ។ 

អរគបលខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ្.ហ.) ក លជា

បស្នាធិការរបស់្រណៈកមាម ធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ្.ហ.ស) មានកផ្នកបម្កាម្ឱវាទ

ចំនួន៦ កនុងការស្ម្ម្បស្ម្មួ្ល បរៀបចំ អនុវត្ត តាម្ដ្ឋន ម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នម្ៃ ពាក់ព័នធនឹងកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រមួ្មាន កផ្នកបោលនបោបាយនិងបរៀបចំងវិកា, កផ្នកចំណូលសារបពើពនធ, កផ្នកអនុវត្តងវិកា, កផ្នក

ម្សាវម្ជាវនិងនវានុវត្តន៍, កផ្នកកំកណទម្ម្ង់ទំង៣និងចំណូលមិ្នកម្នសារបពើពនធ និង កផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្តួ្ត្ពិនិ

ត្យនិងវាយត្នម្ៃ។  

ខ. មន្រ ត្ីព័ត៌មា្វិទ្យា 

អ.គ្.ហ. ម្តូ្វការបម្ជើស្បរ ើស្ម្ស្រនតីព័ត៌្មានវិទា ចំនួន ០១ រូប ក លមានភារកិចច ការទទួលែុស្ម្តូ្វ និងរុណវុឌ្ឍន៍

ការងារ ូចខាងបម្កាម្៖  

កាតពវកិចច្ិងទ្យំ្ួេខុស្តូវ 

បម្កាម្ការម្តួ្ត្ពិនិត្យរបស់្ឯកឧត្តម្អរគបលខាធិការ ម្ស្រនតីព័ត៌្មានវិទា នឹងបំបពញភារកិចច ូចខាងបម្កាម្៖ 

១. ម្រប់ម្រង និងបធវើបចចុបបននភាព បរហទំព័រ និង Facebook page និង Linkedin របស់្ អ.គ្.ហ. ជាម្បចាំ 

២.ម្រប់ម្រង និងកងទំឧបករណ៍ព័ត៌្មានវិទា រមួ្មាន (មា៉ា សីុ្នបម្ បណាត ញអិុនបធើណិត្ ប ៉ៅទ័រ មា៉ា សីុ្នម្ពីន មា៉ា សីុ្នបស្កន ជា

ប ើម្) ប ើម្បីធានាថាឧបករណ៍ទំងអស់្ ំបណើរការោ៉ាងរលនូ  

៣.បដ្ឋះម្សាយបញ្ហា  និងបរៀបចំកាលវិភារជាម្បចា ំស្ម្មាប់កងទំកំុពយទូ័រ និងឧបករណ៍បផ្េងបទៀត្ របស់្ អ.គ្.ហ. រួម្ទំង

ថាន ក់ ឹកនាំ និងម្ស្រនតី ទំងអស់្។ 

៤.ផ្តល់ជំនួយបបចចកបទស្ ល់ថាន ក់ ឹកនាំ និងម្ស្រនតី អ.គ្.ហ. ពាក់ព័នធនឹងកផ្នកព័ត៌្មានវិទា 

៥.ផ្តល់ជំនួយបបចចកបទស្  ល់កផ្នកលទធកម្ម កនុងការទិញស្មាា របរ ិកាា ព័ត៌្មានវិទា 

៦. ផ្តល់ជំនួយបបចចកបទស្កនុងការបរៀបចំកិចចម្បជុំ និងសិ្កាា សាលា បផ្េងៗ 

៧. ផ្តល់ជំនួយបបចចកបទស្កនុងការបរៀបចំឌី្ស្ាញបស្ៀវបៅ និងែិត្តប័ណណផ្េពវផ្ាយបផ្េងៗ របស់្ អ.គ្.ហ.  



 

     

៨. ការងារបផ្េងបទៀត្ក លត្ម្មូ្វបដ្ឋយអនកម្រប់ម្រងផ្ទា ល ់។ 

ត្មូវការរបាយការែ៍ 

ម្ស្រនតីព័ត៌្មានវិទានឹងរាយការណ៍បដ្ឋយផ្ទា ល់បៅម្ស្រនតីរ ាបាលជាន់ែពស់្ នន អ.គ្.ហ.។ 

េកខែៈសមបតតិ្ិងបទ្យពិមសាធ្៍ 

១. មានបរ ិញ្ហញ បម្ត្ជំនាញវិទាសាស្រស្តកំុពយូទ័រ និងមានបទពិបសាធន៍បលើជំនាញបបចចកវិទាព័ត៌្មាន ោ៉ា ងតិ្ចបីឆ្ន ំ 

២. មានបទពិបសាធន៍ការងារពាក់ព័នធនឹងជំនាញបបចចកវិទាព័ត៌្មាន CSS, HTML/XHTML, Joomla, Java script, PHP, 

ASP  

៣. មានចំបណះ ឹងជាមូ្លដ្ឋា ន និងបទពិបសាធននការម្រប់ម្រងមា៉ា សីុ្នបម្ កំុពយូទ័រ និង Hardware បផ្េងៗ 

៤. មានបទពិបសាធន៍ម្រប់ម្រង MS 365 រួម្ទំង SharePoint, OneDrive, Power Automate  

៥. មានចំបណះ ឹងបម្បើម្បាស់្កម្មវ ិធី Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ជាប ើម្ 

៦. មានការយល់ ឹងអំពីបបចចកវិទា ចំបណះ ឹងងមីៗ ការអភិវឌ្ឍន៍ចុងបម្កាយបងអស់្ ម្បព័នធទក់ទងនឹងបបចចកវិទា។ 

៧. មានស្ម្ត្ថភាពទំនាក់ទំនងលអជាមួ្យបុរគលិកម្រប់កម្មិ្ត្ 

៨. មានចំបណះ ឹងកផ្នកភាសាអង់បរៃស្ោ៉ា ងតិ្ច IELTS 5.5 

៩. មានភាពបសាម ះម្ត្ង់ និងការទទួលែុស្ម្តូ្វែពស់្។ 

 


