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គ.ជ.អ.ប 
លក្ខខណ្ឌ ការងារ 

 

កម្មវធិជីាត ិ កម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា ក់តម្រកាម្ជាតិ

បែនការអនុវតតរយ្ៈតេលបីឆ្ា ាំដ (ែអ៣) 

ម្ខុតាំបែង បុគ្គលិកេ័ត៌ានវិទ្យាថ្នា ក់រាជធាន ីតខតត (PITO) 

ទ្យកីបនែងបាំតេញការងារ ម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុសសរាជធានី តខតត 

រយ្ៈតេល ម្ួយ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 

 

១. សាវតារ 

 ផែនការអនុវត្តដណំាក់កាលទ១ី (២០១១-២០១៤) ផ្តត ត្ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ៅផ្លីការពង្រឹរ 
និរ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្ិ ជាពិផ្សសរដឋបាលង្ករុ ង្សុក 
ឱ្យកាា យជាស្ថថ ប័នអភិបាលកចិចមូលដាឋ ន និរអភិវឌ្ឍមូលដាឋ នយ៉ា រពិត្ង្បាកដ។ មូលដាឋ នង្្ឹឹះសំខាន់ៗ ដូចជារចនា
សមព័នធ នីត្ិវធិ ី ង្បព័នធ 
និរឧបករណ៍ជាផ្ង្ចីនសង្ាប់ការបំផ្ពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្ិង្ត្ូវបានផ្រៀបចំផ្ រីវញិ 
និរបានែតល់ជាបផរែកយ៉ា រររឹាសំង្ាប់ការផ្បាឹះជំហានផ្ ព្ ឹះផ្ៅមុខ។ ទរំផ្នឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទ១ី 
កាា យជាកាា រំចលករមួយដ៏សំខាន់សង្ាប់ការងារកំផណទង្មរ់ 
និរជាសនិទនកមមដ៏សំខាន់ផដលនាឲំ្យរាជរដាឋ ភិបាល តាមរយៈកចិចង្បជុំផ្លីកទ១ី០ របស់ ្.ជ.អ.ប 
កាលពីថ្ងៃទ១ី៩ ផខធាូ ា្ ២ំ០១៤ បានសផ្ង្មចចិត្តអនុវត្តដណំាក់កាលទី២  (ែអ៣ទ២ី) 
ផដលចាប់ផ្ែតីមពី ា្ ២ំ០១៥ ដល់ ា្ ២ំ០១៧។ 

ចកខុវស័ិយថ្នែអ៣ទ២ីផ្នឹះ ្ឺ“រដឋបាលថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្ិែតល់ផ្សវា នរិអភិវឌ្ឍមូលដាឋ នបានកាន់ផត្ផ្ង្ចីន 
កាន់ផត្លែង្បផ្សីរ កាន់ផត្ានលកខណៈផ្្ាីយត្បចំផ្ ឹះផ្សចកតីង្ត្ូវការរបស់ង្បជាពលរដឋរបស់ខាួន”។ 
ង្សផ្ដៀរគ្នា នរឹែអ៣ទី១ ែអ៣ទី២បនតផ្តត ត្ការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ផ្ៅផ្លីរដឋបាលង្កុរ ង្សកុ 
ប៉ាុផនតក៏ានការ ក់ព័នធជាមយួនឹរថ្នា ក់រដឋបាលថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្ិផ្ែេរៗផ្ទៀត្ែរផដរ។ 
ទក់ទរជាមួយភាា ក់ងារអនុវត្តផ្ៅថ្នា ក់ជាត្ិ កាុរង្កបខណឌ ែអ៣ទី២ នរឹមិនអនុវត្តផ្ដាយអនុកមមវធិីផ្ទៀត្ផ្ទ។ 
ភាា ក់ងារអនុវត្តផ្ៅថ្នា ក់ជាត្ិ ្ឺជាង្កសរួ ស្ថថ ប័នទរំឡាយណាផដលានការ ក់ព័នធជាមួយការងារកំផណទង្មរ់ 
ជាពិផ្សសការផ្ែេរមុខងារ និរធនធានកាុរការ    ែតល់ផ្សវា និរការអភិវឌ្ឍមូលដាឋ ន។ 

ចកខុវស័ិយសង្ាប់ធនធានមនុសេផ្ៅរដឋបាលថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្ិ 
្ឺការផ្ង្បីង្បាស់ធនធានទរំអស់ផដលានរមួទរំមន្តនតីរាជការសុីវលិ បុ្គលិកកិចចសនា ទរំផែាកឯកជន 
និរអរគការសរគមសុីវលិ។ ការបផ្រកតី្មណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសេផ្ៅរាជធាន ី ផ្ខត្ត 
្ឺជាយនតការងមីមួយផ្ទៀត្ថ្នែអ៣ទី២ ផដលសរឃមឹថ្ននរឹធានាបាននូវការផ្រៀបចំវធិីស្ថន្តសតថ្នការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ផដលានលកខណៈផ្្ាយីត្ប និរង្បកបផ្ដាយការែតួចផ្ែតីម សំផ្ៅសផ្ង្មចបានផ្ដាយផ្ជា្ជ័យកាុរការអភិ
វឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ៅរដឋបាលថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្។ិ  

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់មន្តនតីរាជការនឹរង្ត្ូវបនតពង្រឹរតាមរយៈទីង្បកឹាផ្ៅថ្នា ក់ជាត្ ិ
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និរផ្ៅថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្។ិ ជាលទធែលថ្នការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 
ផ្្សរឃមឹថ្នជំនួយបផ្ចចកផ្ទសនឹរង្ត្ូវបានបនថយជាបផ្ណតី រៗ 
ឬជំនួយបផ្ចចកផ្ទសទរំផ្នឹះង្ត្ូវបានបផរែរពីថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្តផ្ៅថ្នា ក់ង្កុរ ង្សុក 
ជាពិផ្សស្ឺង្ត្ូវផ្ធែីការតា ស់បតូរនូវទាា ប់នរិឥរយិបងថ្នការផ្ង្បីង្បាស់ជំនយួបផ្ចចកផ្ទស 
ផដលទីង្បកឹាផត្រផត្បំផ្ពញការងារជំនួសមន្តនតីរាជការ ផ្ៅជាផបបផែនផដលទីង្បឹកាង្ត្ូវ
ផ្តត ត្ផត្ផ្ៅផ្លីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់មន្តនតីរាជការ។ ដូចផ្នឹះ បុ្គលកិកិចចសនា 
ទីង្បឹកាផដលសថិត្ផ្ៅកាុរង្កបខណឌ ែអ៣ទ២ី ចាបំាច់ង្ត្ូវផ្តត ត្ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ៅផ្លីការសង្មបសង្មួល 
និរការែតល់កិចចអនតរា្មន៍ផែាកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពឱ្យបានផ្ង្ចីនជារមុន ង្បកបផ្ដាយ្ុណភាព នរិភាពសកកិសទិធ 
ជាជារទាា ប់ថ្នការផ្ធែីជំនួស។ 
ផ្នឹះជាលកខណៈវនិិចឆ័័យចមបងរថ្នការវាយត្ថ្មាការបំផ្ពញការងាររបស់បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិារាជធានី ផ្ខត្ត។ 
 ផ្ដីមបងគី្នងំ្ទដល់ការអនុវត្តនូវកចិចដំផ្ណីរការកំផណទង្មរ់ទរំផ្នឹះ ទីង្បកឹា និរបុ្គលិកផ្ៅតាមរដឋបាលថ្នា ក់
ផ្ង្កាមជាត្ិនានាផដលកាុរផ្នាឹះរមួទរំបុ្គលិកព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្ត នឹរង្ត្ូវបានរកា
ទុកកាុរផ្គ្នលបណំរសង្មបសង្មួលការអនុវត្តសកមមភាព ែ.អ៣ និរសង្មបសង្មួលការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
មន្តនតីរាជការផ្ៅថ្នា ក់រាជធានី ផ្ខត្ត ង្កុរ ង្សុក ខណឌ ។ 

លទធែលថ្នការបំផ្ពញការងាររបស់បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់រាជធានី ផ្ខត្តនរឹង្ត្ូវបានវនិិចឆ័័យ
ផ្ដាយផែែកផ្លលីទធែល និរកង្មិត្ថ្នការផ្ែេរចំផ្ណឹះដឹរនិរជំនាញរបស់បុ្គលិកផ្នាឹះផ្ៅឱ្យមន្តនតរីាជការ 
និរបុ្គលិកផដលជាថ្ដ្ូរបស់ខាួន។ 
 

២. តួនាទ ីនិងភារកិច្ច 

២.១. តួនាទ ីនិងភារកិច្ចទូទៅ 

បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្តានភារៈកិចចធានាឱ្យរាល់ង្្ប់ង្បព័នធទំនាក់ទំនរ និរ
ព័ត៌្ានវទិាផ្ៅថ្នា ក់រាជធាន ីផ្ខត្តានដំផ្ណីរការលែផ្ យីង្ត្ូវផ្ធែីបចចុបបងនាភាព និរផងរកាដំផ្ណីរការជាង្បចា។ំ 
២.២. ភារកិច្ចជាក់លាក់ 

ភារកិចចសខំាន់ៗរបស់បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់រាជធាន ីផ្ខត្តានដូចខារផ្ង្កាម៖ 
 ង្្ប់ង្្រង្បព័នធកុពំយូទ័រ និរបណាត ញទនំាក់ទនំរផ្ៅកាុរស្ថលារាជធាន ី ផ្ខត្តបញ្ចូ ល និរផងទងំ្បព័នធ
ទិនាន័យ និរង្បព័នធអុីផម៉ាល/ផ្្ ទំព័រ ។   

 ជួយដល់ស្ថលារាជធាន ី ផ្ខត្តកាុរការជួសជុលផងទងំ្បព័នធកុំពយូទ័រ និរផ្ដាឹះង្ស្ថយបញ្ហា នានាទក់
ទរផ្ៅនឹរផែាកព័ត៌្ានវទិា រមួទរំការផងទជំាង្បចា ំ ការបញ្ចូលនិរផងទកំមមវធិកីាច ត់្ផ្មផ្រា្កុំពយូទ័រ 
និរកមមវធិីកុំពយូទ័រ។ 

 ផ្តល់ការសង្មបសង្មួលដល់ទចីាត់្ការ ក់ព័នធនានា ទក់ទរផ្ៅនឹរការង្្ប់ង្្រង្បព័នធទនិាន័យ ។ 
 ចូលរមួជួយង្បមូលទិនាន័យនានា  ក់ព័នធនឹរការកស្ថរង្បព័នធង្្ប់ង្្រព័ត៌្ាន (MIS)។ 
 ស ការ នរិគ្នងំ្ទបផ្ចចកផ្ទសដល់មន្តនតីទទួលបនេុកង្បព័នធទិនាន័យរបស់មនេីរវស័ិយនានា 
និរទីង្បកឹាង្្ប់ង្្រកមមវធិជីាត្ិថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្ត ផ្ដីមបងធីានាថ្នការបញ្ចូ ល
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ទិនាន័យកាុរង្បព័នធទិនាន័យរបស់្.ជ.អ.ប (NAD, PID, CDB, SPD, DIS… ) ទន់ផ្ពលផ្វលា និរង្ត្ឹមង្ត្ូវ 
ង្ពមទរំផ្រៀបចំរបាយការណ៍។  

 ស ការជតិ្សាិទធជាមួយទីង្បកឹាង្្ប់ង្្រកមមវធិីជាត្ិថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្តផ្ដមីបងធីានា្ុណភាព
កាុរការបញ្ចូលទនិាន័យទក់ទរនឹរការង្ត្តួ្ពិនតិ្យ និរវាយត្ថ្មា ង្ពមទរំកត់្ង្តានូវព័ត៌្ាន ក់ព័នធពីថ្នា ក់
ឃុ ំសងាក ត់្ ង្កុរ ង្សុក ខណឌ  និររាជធាន ីផ្ខត្ត។ 

 គ្នងំ្ទដល់ដំផ្ណីរការផ្រៀបចំង្បព័នធទិនាន័យថ្នកមមវធិី្ណផ្នយយភាពសរគម 
និរគ្នងំ្ទដល់ដំផ្ណីរការថ្នការបញ្ចូ លទនិាន័យផ្ៅកាុរង្បព័នធទិនាន័យផ្នឹះ។ 

 បណតុ ឹះបណាត ល និរពង្រឹរសមត្ថភាពបុ្គលិករដឋបាលឯកភាព និរជំនួយការរដឋបាល និរព័ត៌្ាន
វទិាថ្នា ក់ង្កុរ ង្សុក ខណឌ តាមរយៈការបងាា ត់្បងាា ញទក់ទរផ្ៅនឹរជំនាញង្្ប់ង្្រង្បព័នធទិនាន័យ និរ
កមមវធិីព័ត៌្ានវទិាផ្ែេរៗ។ 

 គ្នងំ្ទជាង្បចាដំល់ការពង្រឹរ និរការអនុវត្តវស័ិយព័ត៌្ានវទិាផ្ៅថ្នា ក់ង្កុរ ង្សុក ខណឌ  
 ស ការជាមយួការយិល័យទំនាក់ទនំរ និរែេពែែាយព័ត៌្ានថ្នផ្លខាធកិារដាឋ ន្.ជ.អ.ប 
កាុរការែតល់ព័ត៌្ានអពំីង្ពឹត្តកិារណ៍ផ្ែេរៗផដលផ្កីត្ផ្ រីកាុរផ្ខត្ត ក់ព័នធ ែអ៣ទី២ 

 សង្មបសង្មួល និរចូលរមួផ្ៅកាុរការគ្នងំ្ទបផ្ចចកផ្ទស និរវាយត្ថ្មាការបំផ្ពញការងាររបស់
ជំនួយការរដឋបាល នរិព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់ង្ករុង្សុក ខណឌ ។ 

 ផ្រៀបចំផែនការ និររបាយការណ៍ការងារង្បចាផំខ ង្បចាងំ្ត្ីាស និរង្បចាំ្ ា  ំ និរដាក់ជូន
ទីង្បឹកាង្្ប់ង្្រកមមវធិីជាត្ថិ្នា ក់រាជធាន ីផ្ខត្ត និរនាយករដឋបាលស្ថលារាជធាន ីផ្ខត្ត។ 

 បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្តទទលួខុសង្ត្វូចូលរមួកាុរការ
បន្តញ្ហា បផ្យនឌ័្រការផ្លីកកមពស់ផ្យនឌ័្រតាមរយៈអនុវត្តជាក់ផសតរផ្ៅកាុរកចិចការនានា 
ផដល ក់ព័នធការទទួលខុសង្ត្ូវរបស់ខាួន។ 

 បំផ្ពញការងារផ្ែេរៗផ្ទៀត្តាមការផ្សាីសុំរបស់នាយករដឋបាល នាយកទីចាត់្ការស្ថលារាជធាន ី ផ្ខត្ត 
ឬទីង្បឹកាង្្ប់ង្្រកមមវធិីជាត្ថិ្នា ក់រាជធាន ីផ្ខត្ត។ 

ផ្ង្ៅពីភារកិចច និរការទទលួខុសង្ត្ូវខារផ្ល ី បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្ត ង្ត្ូវបានបផនថមត្ួនាទី 
ភារកិចចជាក់លាក់មយួផ្ែេរផ្ទៀត្ ផ្ដីមបងជីួយសង្មបសង្មលួ 
និរគ្នងំ្ទដល់ង្កមុការងារបផ្ចចកផ្ទសរបស់មណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសេរាជធានី ផ្ខត្ត ផដលរមួាន៖ 

 រកាទំនាក់ទនំរជតិ្សាិទជាមយួការយិល័យព័ត៌្ានវទិាថ្នអរគភាពង្ត្ួត្ពនិិត្យ វាយត្ថ្មា និរ
ព័ត៌្ានរបស់ផ្លខាធិការដាឋ ន ្.ជ.អ.ប អំពីការផ្រៀបចំផែនការការងារសង្ាប់ការផណនា ំ និរ
ែេពែែាយង្បព័នធព័ត៌្ានវទិា និរង្បព័នធទិនាន័យនានាផ្ៅថ្នា ក់ង្កុរ ង្សុក ខណឌ  

 កំណត់្ឱ្យបានចាស់លាស់អពំីជនបផ្ងាគ ល ឬបុ្គលិកកចិចសនាផដលទទលួបនេុកផងរកាង្បព័នធព័ត៌្ាន
វទិាផ្ៅថ្នា ក់ង្កុរ ង្សុក ខណឌ  និរអាចទំនាក់ទំនរបានតាមរយៈទូរស័ពេ ឬតាមរយៈស្ថរផ្អ ចិង្ត្ូនិច 
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 ផណនាអំពំីង្បព័នធព័ត៌្ានវទិាងមីសង្ាប់រដឋបាលង្ករុ ង្សកុ ខណឌ នមីួយៗតាមរយៈការបណតុ ឹះបណាត ល 
និរការចុឹះគ្នងំ្ទ ង្សបតាមការផណនារំបស់ថ្នា ក់ជាត្ិ។ 

៣. ការទទួលខុសត្តវូ និងខ្ខែគណទនយ្យភាព 

បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិាថ្នា ក់រាជធាន ី ផ្ខត្តង្ត្ូវសថតិ្ផ្ៅផ្ង្កាមការង្្ប់ង្្ររបស់ផ្លខាធិការដាឋ ន ្.ជ.អ.ប ផដល
ង្ត្ូវចុឹះកិចចសនាបំផ្ពញការងារជាមួយផ្លខាធិការដាឋ ន ្.ជ.អ.ប  និរសថិត្ផ្ៅផ្ង្កាមការទទួលខុសង្ត្ូវរមួរបស់
ង្បធានផ្លខាធកិារដាឋ ន ្.ជ.អ.ប។ 

បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិារាជធាន ី ផ្ខត្តសថិត្ផ្ៅផ្ង្កាមការង្្ប់ង្្រទូផ្ៅ និរាន្ណផ្នយយភាពចំផ្ ឹះ
្ណៈកាម ធកិារ ក់ព័នធនឹរការងារផ្ៅកាុរមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសេរាជធាន ី ផ្ខត្ត 
សថិត្ផ្ៅផ្ង្កាមការសង្មបសង្មួលរបស់ទីង្បឹកាង្្ប់ង្្រកមមវធិថី្នា ក់រាជធាន ីផ្ខត្ត និរបនតគ្នងំ្ទដល់រដឋបាលរាជធាន ី
ផ្ខត្តផ្លីការងារង្បព័នធទនិាន័យ និរង្បព័នធព័ត៌្ានវទិានានា។ បផនថមផ្លីត្ួនាទីផ្នឹះ បុ្គលិកព័ត៌្ានវទិារាជធាន ី
ផ្ខត្តនឹរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអំពងី្បព័នធទិនាន័យ នរិង្បព័នធព័ត៌្ានវទិានានាដល់រដឋបាលថ្នា ក់ផ្ង្កាមជាត្ ិ
ពិផ្សសរដឋបាលង្ករុ ង្សកុ ខណឌ ។ 

៤. ច្ំទណេះដឹង និងបទពិទសាធន៍ 

 ានបរញិ្ហា បង្ត្ (Bachelor Degree)  ក់ព័នធ ឬ/និរបូកែេនំឹរបទពិផ្ស្ថធន៍ទក់ទរនឹរព័ត៌្ានវទិា។ 
 ានជំនាញជាក់ផសតរកាុរការផ្រៀបចំផែនការ ការផ្ធែីរបាយការណ៍ នរិការង្្ប់ង្្រ្ផ្ង្ារ។ 
 ានការយល់ដឹរលែង្បផ្សីរផ្លីការផ្ង្បីង្បាស់កមមវធិនីានាដូចជា Word/Excel/Power point និរកមមវធិ ី

Software ផ្ែេរៗផ្ទៀត្។ 
 ានជំនាញជួសជុល (Troubleshooting) និរចំផ្ណឹះដឹរជាមូលដាឋ នសតីអពំីកមមវធិីទិនាន័យ  ក់ព័នធ។ 
 សមត្ថភាពបផ្រកតី្បណាត ញទនំាក់ទំនរជាមួយទីភាា ក់ងារនានាផដលទក់ទរនឹរបញ្ហា ព័ត៌្ានវទិា។ 
 ានសមត្ថភាពផ្ធែីការជាង្កុមយ៉ា រានង្បសិទថភាព។ 
 ានសមត្ថភាពផ្ធែីការផ្ដាយានការផណនាតំ្ិច ានការែតួចផ្ែតមី្ំនតិ្ នរិតាមង្ត្ួត្ពនិិត្យការ
ងារពីផ្ដីមដល់ចប់ផ្ដាយខាួនឯរ។ 

 និយយ នរិសរផ្សរភាស្ថផខមរផ្ដាយស្ថេ ត់្ជំនាញ និរានចំផ្ណឹះដរឹកាុរការផ្ង្បីង្បាស់ភាស្ថ
អរ់ផ្្ាសបានលែ។ 

បញ្ជា ក់ ៖ 

មុខត្ំផណរផ្នឹះជាង្បផ្ភទកចិចសនាការងារ ដូផ្ចាឹះផ្បកខជនផដលនរឹង្ត្ូវផ្ង្ជីសផ្រសីឲ្បំផ្ពញការងារ 
ង្ត្ូវផត្មិនផមនជា បុ្គលិករាជការសុីវលិ ។ កាុរករណីផដលផ្បកខជនជាបុ្គលិករាជការសុីវលិ 
ផ្បកខជនផ្នាឹះង្ត្ូវដាក់ កយសុសំថិត្ផ្ៅកាុរភាពទំផ្នរគ្នម នង្បាក់ផ្បៀវត្េរ ៍
កាុររយៈផ្ពលថ្នការបំផ្ពញការងារជាមួយកមមវធិីជាត្ិ ។ 
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