
 

     

លក្ខខណ្ឌ យោង 
មន្ត រ ីជំ្ួយការព័ត៌មា្វិទ្យា (IT Assistant) 

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ្ដឹកនកំារងារការគ្គ្ប់គ្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

 

ក. អំពីកមមវិធីកកទ្យគ្មង់ការគ្គ្ប់គ្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបានចាត្ទ់ុកថាជាចំណចុស្នូលននរបបៀបវារៈកកទម្ម្ង់របស្់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ប ើម្បីអនវុត្តឲ្យមានម្បស្ទិធភាពនវូយទុធសាស្រស្តជាត្សិ្ម្មាបក់ារកាត្ប់នថយភាពម្កីម្ក។ យទុធសាស្រស្ត

ស្ម្មាប់កកទម្ម្ង់ ម្ត្ូវបានបរៀបចំបដ្ឋយម្កស្ងួបស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ត្វូបានអនមុ្ត័្បដ្ឋយ សលមរចអគ្គមហាលសនបតី

លតលោ ហ ៊ុ្ កស្ នាយករ ាម្ស្រនតនីនម្ពះរាជាណាចម្កកម្ពុជាកាលពី នងៃទ៣ី០ កែម្ិងនុា ឆ្ន ំ២០០៤។ យុទធសាស្រស្ត បនះបានផ្ត

ល់នូវម្កបែ័ណឌ ចាស្់លាស្់ស្ម្មាបក់ារកកទម្ម្ង់ម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបៅកម្ពុជា។ 

កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈទំងម្លូម្ត្វូបានកចកបចញជា ០៤  ំណាក់កាល ចូខាងបម្កាម្៖ 

-  ំណាក់កាលទ១ី៖ ភាពបជឿទកុចិត្តននងវិកា 

-  ំណាក់កាលទ២ី៖ រណបនយយភាពហរិញ្ញវត្ថុ 

-  ំណាក់កាលទ៣ី៖ ងវិកាផ្ារភាា បប់ៅនងឹបោលនបោបាយ 

-  ំណាក់កាលទ៤ី៖ រណបនយយភាពស្ម្ទិធកម្ម 

រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបបងកើត្អរគបលខាធិការដ្ឋា នររណៈកមាម ធិការបោលនបោបាយបស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ និង រណៈ

កមាម ធិការ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ្.ហ)  ោំម្ទប ើម្បី ស្ម្ម្បស្ម្ម្លួ និងតាម្ដ្ឋនការ

អនុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ និងមានត្នួាទីនងិភារកិចចស្ំខាន់ៗ ចូ ខាងបម្កាម្៖ 

- ជាជំនួយការបលើរាលកិ់ចច បំណើរការ និងការបំបពញម្ុែងាររបស្រ់ណៈកមាម ធិការ កឹនំាការងារកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រាប់បញ្ចូលទំងការបរៀបចំដ្ឋក់ឲ្យអនវុត្ត និងការម្ត្តួ្ពិនិត្យ តាម្ដ្ឋននវូបោល

នបោបាយយទុធសាស្រស្ត និងកផ្នការស្កម្មភាពននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ពម្ទំងរាលក់ារ

បរៀបចំឯកសាររបាយការណ ៍និងការបរៀបចំកិចចម្បជុំ និងស្កិាា សាលាបផ្េងៗ។ល។ 

- ោំម្ទនិងជយួរណៈកមាម ធិការ កឹនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បលើការងារស្ម្ម្បស្ម្ម្លួ

ម្បចំានងៃ ការងាររ ាបាល រណបនយយ ហិរញ្ញវត្ថុ  លទធកម្មសាធារណៈ និងកផ្នកភស្តុភារបម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

- ផ្តល់បោបល ់លរ់ណៈកមាម ធិការ កឹនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បលើបញ្ហា បបចចកបទស្ 

បញ្ហា ម្បឈម្ ឧបស្រគនិងបលើកប ើងអំពីវិធីសាស្រស្តបផ្េងៗកនុងការបដ្ឋះម្សាយ និងជរំុញបលបឿននងិបបងកើនម្បស្ទិធ

ភាពននការអនុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ 

- ស្ហការស្ម្ម្បស្ម្ម្លួជាម្យួអរគនាយកដ្ឋា ន នាយកដ្ឋា ន អងគភាព បម្កាម្ឳវាទម្កស្ួងបស្ ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្កស្ួង-សាថ ប័ន ន រូអភិវឌ្ឍន ៍ទីម្បឹកាបបចចកបទស្ និងជាម្ួយម្រប់អងគភាពនិងអនកពាក់ព័នធនានាប ើម្បបីរៀបចំនងិ

អនុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម្ការចងអុលបងាា ញរបស្រ់ណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារ

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



 

     

- ោំម្ទអរគនាយកដ្ឋា ន/នាយកដ្ឋា ន/អងគភាពននម្កស្ងួបស្ ាកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុ និង ម្កស្ួង-សាថ ប័ន តាម្ត្ម្ម្វូការ

បដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទំងការបរៀបចំ ការអនុវត្ត និង ការម្ត្ួត្ពិនិត្យកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

និងការផ្តលជ់ំនយួបបចចកបទស្ 

- ម្ត្ួត្ពិនិត្យ វាយត្នម្ៃ និងបកូស្រុបរបាយការណវ៍ឌ្ឍនភាពននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្ូ

ចនាករកម្ម្ិត្មា៉ា ម្កូនងិការស្ម្ម្បស្ម្ម្លួបលើការម្ត្តួ្ពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពការងារកកទម្ម្ង់របស្អ់រគនាយកដ្ឋា ន/

នាយកដ្ឋា ន/អងគភាព ននម្កស្ងួបស្ ាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ រួម្ទំងវឌ្ឍន-ភាពការងារកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈបៅតាម្ម្កស្ងួ សាថ ប័ន បដ្ឋយរាបប់ញ្ចូលការបធវើបចចុបបននភាពជាបទៀងទត្ប់លើការផ្គត្ផ់្គង់ជនំយួបបចចកបទស្ 

ចំបពាះស្កម្មភាពអនវុត្តនក៍ម្ម វិធី កកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

- ទំនាក់ទំនងជាម្ួយន រូអភិវឌ្ឍន៍នងិជាម្ួយយនតការទំនាក់ទំនងនិងស្ម្ម្បស្ម្ម្លួរបស្ន់ រូអភិវឌ្ឍន ៍

- ទំនាក់ទំនងជាម្ួយសាធារណៈ ជនប ើម្បីផ្េពវផ្ាយ និងផ្តលព័់ត្ម៌ានអំពីកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថ ុ  

សាធារណៈ។ 

អរគបលខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធិការ កឹនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) ក លជា

បស្នាធិការរបស្រ់ណៈកមាម ធិការ កឹនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ្.ហ.ស) មានកផ្នកបម្កាម្ឱវាទ

ចំនួន៦ កនុងការស្ម្ម្បស្ម្ម្លួ បរៀបចំ អនុវត្ត តាម្ដ្ឋន ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយត្នម្ៃ ពាក់ព័នធនឹងកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួម្មាន៖ កផ្នកបោលនបោបាយនិងបរៀបចំងវិកា, កផ្នកចំណូលសារបពើពនធ, កផ្នកអនុវត្តង វិកា, កផ្នក

ម្សាវម្ជាវ និងនវានវុត្តន,៍ កផ្នកកំកណទម្ម្ង់ទំង៣ ម្រប់ម្រងម្ទពយស្ម្បត្ត ិរ ា និងចំណូលម្និកម្នសារបពើពនធ នងិ កផ្នករ ាបាល 

ហិរញ្ញវត្ថុ  និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យនងិវាយត្នម្ៃ។  

 

អ.រ.ហ. ម្ត្ូវការបម្ជើស្បរើស្ម្ស្រនតជីនំយួការព័ត្ម៌ានវិទា ចំនួន ០១ រូប ក លមានភារកិចច ការទទួលែុស្ម្ត្វូ និង 

រុណវុឌ្ឍ ិការងារ ចូខាងបម្កាម្៖  

ខ. កាតពវកិចច្ិងទ្យំ្ួេខ៊ុសគ្តូវ 

បម្កាម្ការម្ត្តួ្ពិនតិ្យរបស្ឯ់កឧត្តម្អរគបលខាធិការ ម្ស្រនតព័ីត្៌មានវិទា នឹងបបំពញភារកិចច ូចខាងបម្កាម្៖ 

- បរៀបចំ រចនា និងបធវើបចចុបបននភាព បរហទំព័ររបស្ ់អ.រ.ហ. និងបរហទំព័រម្នទបីស្ ាកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ 

- ទទលួបនទុកកនុងការងត្រូប និងងត្វើប អូ កនុងកិចចម្បជុំ ស្ិកាា សាលា និងម្ពឹត្ត ិការណប៍ផ្េងៗ របស្ ់អ.រ.ហ. 

- កាត្់ត្ រចនា ឯកសារបផ្េងៗ ប ើម្បដី្ឋក់បញ្ចូលបៅកនុងបរហទព័ំរ និងបណាត ញស្ងគម្ របស្ ់អ.រ.ហ. 

- ទទលួបនទុកកនុងការផ្លតិ្វើប អូែៃី តាម្ត្ម្ម្ូវការរបស្ក់ផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និង ម្ត្ួត្ពិនតិ្យនងិវាយត្នម្ៃ  

- ទទលួបនទុកកនុងការរចនាបស្ៀវបៅ ែិត្បណណ និងអត្ថបទបផ្េងៗ តាម្ត្ម្ម្វូការរបស្ក់ផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និង 

ម្ត្ួត្ពិនិត្យនងិវាយត្នម្ៃ 

- ទទលួបនទុកកនងការ Upload ព័ត្៌មានបផ្េងៗ បៅកនុងបរហទព័ំរ និងបណាត ញស្ងគម្របស្់ អ.រ.ហ. 

- ជយួម្ស្រនត ីព័ត្ម៌ានវិទាបលើកិចចការព័ត្៌មានវិទារបស្ ់អ.រ.ហ. 

- ជួយកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ត្ួត្ពិនតិ្យវាយត្នម្ៃ តាម្ការកណនំារបស្ថ់ាន ក់ កឹនំា 

 



 

     

គ្. តគ្មូវការរបាយការណ ៍

 ម្ស្រនត ីជំនួយការព័ត្ម៌ានវិទានងឹរាយការណប៍ដ្ឋយផ្ទទ លប់ៅម្ស្រនតរី ាបាលជានែ់ពស្ ់នន អ.គ្.ហ.។ 

ឃ. េកខណៈសមបតរិ្ិងបទ្យពិលសាធ្៍ 

➢ មានស្ញ្ហញ បម្ត្ជំនាញ រចនា និងកាត្់ត្វើប អូ ឬ Graphic design 

➢ មានបទពិបសាធនោ៍៉ា ងត្ចិ០៣ឆ្ន ំ បលើការងារបរៀបចំវើប អូ កាត្់ត្របូភាព និងរចនា 

➢ មានចំបណះ ងឹជាម្លូដ្ឋា ន និងបទពិបសាធននការម្របម់្រងមា៉ា ស្ុនីបម្ កំុពយូទ័រ និង Hardware បផ្េងៗ 

➢ មានបទពិបសាធនប៍លើការបម្បើម្បាស្ ់MS 365 រួម្ទំង SharePoint, OneDrive, Power Automate 

➢ មានចំបណះ ងឹបម្បើម្បាស្ក់ម្មវិធី Adobe Photoshop, Adobe Illustrator និង Adobe Premiere ជាប ើម្ 

➢ មានការយល ់ឹងអំពីបបចចកវិទា ចំបណះ ងឹងម ីៗ  ការអភិវឌ្ឍន៍ចុងបម្កាយបងអស្ ់ម្បព័នធទក់ទងនងឹបបចចកវិទា។ 

 

 


