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សកានុពលមួយេនាះ ទំាងេទៅក្នុងការអភិវឌ សង្គមេសដ្ឋកិច្ចវិទ េនៅក្នុងតំបន់ រួមទំាងអ្នកបេង្កើតច ប់េនៅ 
ក្នុង្របេទសកពំុងអភិវឌ ន៍េនាះ ពកួេយើង្រតូវការបេង្កើតេនៅ អទភិាពឲ បានេ្រចើន, អនុម័តេនៅេគាល 
នេយាបាយមួយចំនួន, េរៀបចំយា៉ងជាក់លាក់េនៅ ច ប់ និង នយិតករគេ្រមាង, ផ្តល់្របាក់មូលនិធិ, 
និងជួយស្រមួលក្នុងភាពជាៃដគូេផ ងៗជាេ្រចើនេទៀត េដើម ីជំរុញ វិស័យ ឧស ហកម្ម អាយសីុធី 
្រពមទំាងេធ្វើការអភិវឌ េនៅជំនាញ អាយសីុធី ឲ ដល់ចំេណាម្របជាជនរបស់ពួកេគ ។ 
 
ដូចែដលគេ្រមាងសកម្មភាពមួយ (The Plan of Action) ៃន ដាប់ែប៊យូេអសអាយេអស(WSIS) 
បានែថ្លងថា “...រាល់បុគ្គលគួរែតទទួលបាន ឱកាសក្នុងការទទួលយកេនៅជំនាញចំាបាច់ណាមួយ រួមទំាង 
ចំេណះដឹង េដើម ីយល់ដឹង េដើម ីចូលរមួ និងេដើម ទីទួលបាន្របេយាជន៍ពីសង្គមពត៌មានវិទ  រួមទំាង 
ចំេណះដឹង ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច។” េនៅទីបញ្ចប់ គេ្រមាងសកម្មភាពេនះ បានអំពាវនាវឲ មានការសហការ 
េនៅក្នុងតំបន់និងជាអន្តរជាតិសំរាប់វិស័យ ៃនការកសាង សមត្ថភាព េដាយេធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ េទៅេលើការ 
បេង្កើតការ្របមូលផ្តុំយា៉ងធំមួយសំរាប់អ្នកមាន វិជាជីវៈនិងជំនាញការ ខាង អាយសីុធី េអាយបានេ្រចើន ។ 
 
ជាការេឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវេនះ ភីសីុអាយសីុធី(PCICT) បានេធ្វើការអភិវឌ េនៅ អាយសីុធី ដធ៏ ំ
ទូលាយមួយ េនះសំរាប់ ការអភិវឌ ន៍េនៅកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនែដលមានេឈាះថា កម្មវិធីសិក ជាន់ខ្ពស់ៃន 
អាយសីុធី ពិេសស សំរាប់ ថាក់ដឹកនំាក្នុងជួររដាភិបាល ែដលក្នុងេពលឥឡូវេនះ មាន្របំាបីវគ្គ េផ ងៗពីគា 
ប៉ុែន្តវគ្គនីមួយៗមានទំនាក់ទំនងគា េដាយមានេគាលបំណងែចករែលក ចំេណះដឹងរួមទំាងជំនាញពិេសស 
ែដលនឹងជួយអ្នកបេង្កើតច ប់ ឲ មានចិត្តនឹង េ្របើនូវចំេណះដឹង ែដលទទួលបានពី អាយសីុធី ្របកប 
េដាយ្របសិទ្ធិភាព ។ 
 
េអភីសីុអាយសីុធី(APCICT) គឺជាវិទ សានមួយក្នុងចំេណាមវិទ សាន ៥ របស់គណកមាធិការសង្គមនិង 
េសដ្ឋកិច្ច ៃន អង្គការសហ្របជាជាតិែដល្របចំាេនៅក្នុងតំបន់អាសីុនិងប៉ាសីុហ្វិច (the United Nations 
Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (អុីេអសសីុេអភី(ESCAP)) ។ 
អុីេអសសីុេអភី ជំរុញឲ មានការគំាពារនិង ការដាកប់ញ្ចូលការអភិវឌ ែផ្នក េសដ្ឋកិច្ចសង្គម េទៅក្នុង 
អាសីុនិងប៉ាសីុហ្វិច តាមរយៈការវិភាគ, ការងារសាមញ្ញៗ, ការកសាងសមត្ថភាព, ការសហកាក្នុងតំបន់, 
រួមទំាងការែចករែលកេនៅចំេណះដឹងក្នុងភាពជាៃដគូក្នុង្រសុក និង បណា្ដភាគហ៊ុនេផ ងៗេទៀត, 
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អុីេអសសីុេអភី, តាមរយៈ េអភីសីុអាយសីុធី គឺបាន ទទួលយកការផ្គត់ផ្គង់ចំេពាះ ការេ្របើ្របាស់ េសចកី្ត 
្រតូវការ និង ការបកែ្របៃនេមេរៀនរបស់ អាេខឌឺមិច (Academic) េនះេនៅក្នុង្របេទស េផ ងៗពីគាជា 
េ្រចើន ្រពមទំាងការែចកចាយយា៉ងេទៀងទាត់របស់ពួកេគែដលេធ្វើេឡើងជាបន្តបនាប់ តាមរយៈ 
សិកា្ខសាលាថាក់ជាតិនិងតំបន់ សំរាប់ម្រន្តីជាន់ខ្ពស់ និង ម្រន្តីថាក់កណា្ដល រួមទំាងទិសេដៅេផ ងេទៀត 
ែដលទាក់ទងនឹង ការកសាងសមត្ថភាពរួម ្រពមទំាងទទួលបានមកវិញនូវចេំណះដឹង េហើយ្រតូវបានេគ 
បកែ្របដាក់ បញ្ចូលបែន្ថម េដើម ីបេង្កើនការយល់ដឹងៃនសារៈ្របេយាជន៍ អាយសីុធី និង សកម្មជាក់ែស្តង 
េឆាះេទៅរកការ អភិវឌ ទិសេដៅជាេ្រចើន ។ 
 
 

Noeleen Heyzer 
 

អនុរដ្ឋេលខាធិការៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ 
និង េលខាធិការ្របតិបត្តិៃន អុីេអសសីុេអភី 
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អារម្ភកថា 
 

ដំេណើរការេនៅក្នុងការវិវត្ថៃន កម្មវិធសិីក ជាន់ខ្ពស់ៃន អាយសីុធី ពិេសសសំរាប់ថាក់ដឹកនំាក្នុងជួរ 
រដាភិបាលស្រមាប់វគ្គ បន្ត េនះ ពិតជាបានបងាញេនៅការផុសេឡើងេនៅបទពិេសាធន៍ថ្មីៗ  ។  The 
Academy មិន្រតឹមែតបំេពញបែន្ថមេទៅ ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពៃនការយល់ដឹងអំពី អាយសីុធី 
ប៉ុែន្តែថមទំាងបាន្រតួស្រតាផ្លូវថ្មីមួយសំរាប់ការអភិវឌ ន៍េនៅកម្មវិធីសិក  (តាមរយៈការចូលរួមរបស់ 
អ្នកសិក  និងភាពជាមាស់ៃនការអនុវត្ថ) ។ 
 
The Academy គឺជាកម្មវិធីដល់ល្អបំផុតរបស់ េអភីសីុអាយសីុធី, ែដលបានេធ្វើការអភិវឌ ន៍ពឹងែផ្អកេលើៈ 
លទ្ធផល ៃនការស្ទង់មតិដ៏ចំាបាច់ជាេ្រចើន្របកបេដាយភាពទូលំទូលាយ ែដលេធ្វើេឡើងជាមួយចំនួន 
្របេទសេ្រចើនជាង ២០ េនៅក្នុងតំបន់ រួមទំាងទទួលការ្របឹក េយាបល់ពីម្រន្តីរដាភិបាលជាេ្រចើនរូប, 
សមាជិកជាេ្រចើនៃនសហគមន៍អភិវឌ នអ៍ន្តរជាតិ, កម្មវិធីសិក និងអ្នកអប់រជាេ្រចើនរូប, េធ្វើការ្រសាវ្រជាវ 
និងវិភាគយា៉ងសីុជំេរៅអំពីភាពខំាង និង ភាពេខ យ ចំេពាះឧបករណ៍ស្រមាប់ការហ្វឹកហ្វឺនែដលមាន 
្រសាប់, ្របតិកម្មតបរបស់អ្នកចូលរួមសិកា្ខសាលារបស់ េអភីសីុអាយសីុធី ែដលបានេរៀបចំេឡើងជាបន្ត 
បនាប់ស្រមាប់ថាក់តំបន់ និងអនុតំបន់េទៅេលើអត្ថ្របេយាជន៍និងភាពជាប់ទាក់ទងគា ពីវគ្គមយួេទៅវគ្គមួយ 
រួមទំាងយុទ្ធសា្រស្តហ្វឹកហ្វឺនយា៉ងសមរម មួយ, និងមានភាព្របាកដនិយមេនៅក្នុងការរលឹក េឡើងវញិ 
អំពីវគ្គទំាងេនាះ េដាយមានការដឹកនំាពីអ្នកជំនាញជាេ្រចើនរូបេនៅក្នុងវគ្គសិក  ស្រមាប់ការអភិវឌ វិស័យ 
អាយសីុធី ។ សិកា្ខសាលារបស់ The Academy ្រតូវបានេធ្វើេឡើង តាមតំបន់ែដលបានផ្តល់ 
ឱកាសែដលមិនអាចកាត់ៃថ្ល បានក្នុងការផាស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ និងចំេណះដឹងក្នុងចំេណាមអ្នកចូលរួមព ី
្របេទសេផ ងៗ សិកា្ខសាលាេនះែដលបានបេង្កើតេនៅ Academy Alumni នឹងេដើរតយួា៉ងសំខាន់ 
ក្នុងការេធ្វើឲ េលចេចញជារូបរាងេនៅេមេរៀនជាបន្តបនាប់ ។ 
 
ការដាក់បងាញេចញដំបូងេនៅវគ្គសិក ទំាង្របំាបី សមា្គល់េឃើញថាជាការចាប់េផ្តើមស្រមាប់ដំេណើរការ 
ដេ៏ជាគជ័យ ែដលជាភាពខំាងៃនៃដគូែដលមាន្រសាប់ និងការកសាងភាពថ្មីេផ ងមួយេទៀតេដើម ីអភិវឌ  
េនៅក្នុងការេធ្វើឲ សេ្រមច េនៅេគាលនេយាបាយរបស់ អាយសីុធីឌី កាត់តាមតំបន់ ។ េអភីសីុអាយសីុធី 
គឺបានេប្តជាចិត្តជាអ្នកផ្តល់ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ែផ្នកបេច្ចកេទសេនៅក្នុងការផ ព្វផ យពី National Academies 
ពីេ្រពាះថាការេឆាះេទៅមុខយា៉ង សំខាន់របស់វា គឺការធានាថា The Academy គឺចាប់បានរាល់ការ 
សេ្រមចេនៅេគាលនេយាបាយរបស់ខ្លួន ។ េអភសីុីអាយសីុធី ផងែដរបាននឹងកំពុងេធ្វើការយា៉ងជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយវិទ សានហ្វឹកហ្វឺនរបស់ជាតិនិងតំបន់មួយចំនួន ែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការ្រគប់្រគង 
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ថាក់កណា្ដល, ការ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋ និងការ្រគប់្រគង់តាមលំដាប់ថាក់ ្របចំាតំបន់ េដើេម ើេធ្វើឲ ្របេសើរ 
េឡើងេនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកេគក្នុងការេឆ្លើយតបេនៅតំរូវការ ការបកែ្រប និង ការ្របគល់ ឲ េនៅេមេរៀន 
នីមួយៗរបស់ Academy ្រពមទំាងេធ្វើវាេទៅជាេសចកី្ត្រតូវការ និងជាអទិភាពដំបូងស្រមាប់រដ្ឋ ។  
 
េ្រចើនជាងេនះេទៅេទៀត េអភីសីុអាយសីុធី កំពុងែតជួលេនៅប៉ុស្តិ៍ជាេ្រចើនស្រមាប់ការខិតេទៅរកការ 
ធានាមួយថា ខ្លឹមសារេមេរៀនរបស់ Academy បានេទៅដល់អ្នកេមើលក្នុងលក្ខណៈយា៉ង ទូលំទូលាយ 
េនៅក្នុងតំបន់មួយ ។ េ្រកៅពីការផ្តល់ឲ ជាលក្ខណៈផាល់របស់ Academy តាមរយៈកម្មវិធីសិក  
ជាេ្រចើនរបស់ជាតិនិងតំបន់ Academy ផងែដលផ្តល់ឲ ជា លក្ខណៈ the APCICT Virtual Academy 
(េអវីអា(AVA)), គឺជាទ្រមង់ៃនការសិក ពីចមាយ តាម្របព័ន្ធ Online របស់ Academy, 
ែដល្រតូវបេង្កើតេឡើងេដើម ឲី អ្នកសិក ទទួល បានចំេណះដឹងពីកែន្លង របស់ខ្លួនេគផាល់ ។ AVA 
ធានាថាវគ្គនីមួយៗរបស់ Academy រួមទំាងឧបករណ៍ដៃទេទៀត ដូចជា ផំាងប ំងអំពី 
បទបងាញៃនេមេរៀន និង ករណីសិក ដៃទេទៀត គឺមានភាពងាយ្រសួលក្នុងការទាញយកមកពី្របព័ន្ធ 
អុីនេធើរណិត, ការយកមកេ្របើម្តងេទៀត, េឆ្លើយតបតាមតំរូវការនិងឋានបរិេច្ឆទ រួមទំាងការេ្របើ្របាស់េនៅេលើ 
មុខងារេផ ងៗេទៀត រួមមាន ការបេ្រងៀនជា មូលដាន្រគឹះ, ការសិក ែស្វងយល់េទៅេលើការ្រគប់្រគង 
ឧបករណ៍េផ ងៗ, ខ្លឹមសារេមេរៀនសី្តអំពីការអភិវឌ ន៍េទៅេលើ ឧបករណ៍មួយចំនួន ្រពមទំាង 
វិ បណ្ណប័្រត។ 
 
ជាអាទិ៍ការបេង្កើតេនៅវគ្គទំាង្របំាបីរបស់ Academy និងការផ្តល់ឲ ពួកេគតាមរយៈសិកា្ខសាលាសី្តព ី
Academy របស់ថាក់ជាតិ, ថាក់តំបន់និងអនុតំបន់ និងមិនអាច្រប្រពឹត្តេទៅបាន្របសិនេបើគានការេប្តជាចិត្ត 
ការចង្អុលបងាញនិង ពីអ្នកចូលរួមយា៉ងសកម្មរបស់ បុគ្គលៗមាក់ ឬពីអង្គការជាេ្រចើនេនាះេទ ។ 
ខ្ញុំសូមយកឱកាសេនះ សំែដងេនៅសមានចិត្ត ស្រមាប់ការ្របឹងែ្របង ្រពមទាងំការសេ្រមចនូវសាៃដៃន 
Academy Alumni េដាយមានការសហការពី្រកសួង រដាភិបាល, វិទ សានហ្វឹកហ្វឺន, ្រពមទំាង 
អង្គការជាតិនិងអង្គការ ្របចំាតំបន់ជាេ្រចើនែដលបានចូលរួមក្នុងសិកា្ខសាលា Academy ។ ពួកេគមិន 
្រតឹមែត ផ្តល់េនៅទស នៈដ៏មានតំៃលជាេ្រចើន េដើម ីដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ ប៉ុែន្តែថមទំាង 
េដើរតួយា៉ងសំខាន់ជាេ្រចើនេទៀត េដាយពួកេគបានកាយជាអ្នកជួយគំា្រទ Academy េនៅក្នុង្របេទសពួកេគ 
ែដលឲ ជា លទ្ធផលស្រមាប់ការេយាគយល់គាជាលក្ខណៈផ្លូវការ រវាង េអភីសីុអាយសីុធី ជាមួយ 
វិទ សានរបស់ជាតិ និងតំបន់មួយចំនួន ក្នុងការផ្តល់េនៅការេឆ្លើយតបតាមតំរូវការ និងការ្របគល់ឲ  
េនៅមុខវិជារបស់ Academy ស្រមាប់្របេទសទំាងេនាះ យា៉ងេទៀងទាត់ ។ 
 
ខ្ញុំសូមសែម្តងេនៅសមានចិត្តជាការែថ្លងអំណរគុណយា៉ង្រជាលេ្រជៅបំផុត ស្រមាប់ការខិតខំ្របឹងែ្របងក្នុង 
ការចូលរួមពីបុគ្គលែដល្របកបេដាយគតិបណិតជាេ្រចើនរូប ក្នុងការបេង្កើតេនៅដំេណើរការ្របតិបត្តិ 
ដ៏អសារ មួយេនះឲ ្រប្រពឹត្តេទៅ បាន ែដលមានដូចជា េលាក Shahid Akhtar, ទី្របឹក គេ្រមាងៃន The 
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Academy, Patricia Arinto, Christine Apikul, Publications Manager, និងរាល់អ្នកនិពន្ធ  Academy, 
និង្រកុម េអភសីុីអាយសីុធី ។ 
 
ខ្ញុំសងឃឹមយា៉ងេសាះស្ម័្រគថា Academy មួយេនះនឹងជួយ្របេទសជាេ្រចើនឲ រួចផុតពីចេនាះ្របេហាងក្នុង 
ការ បណ្ដុះបណា្ដលធនធានមនុស ែផ្នក អាយសីុធី, ដកេចញេនៅភាពរំាងស្ទះក្នុងការទទួលយក 
អាយសីុធី មកេ្របើ្របាស់ េដាយផាល់ខ្លួន ្រពមទំាងជួយជំរុញឲ មានការអនុវត្ថន៍ៃនវិស័យ អាយសីុធី 
េដើម ីពេន្លឿន ការអភិវឌ វិស័យេសដ្ឋកិច្ចសង្គម រួមទំាង ការសេ្រមចបានសាៃដក្នុងេគាលេដៅ 
រាប់លានេផ ងេទៀត។ 

 
 

Hyeun-Suk Rhee 
្របធាន 
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អំព្ីរកមុេមេរៀន 
 

េនៅក្នុងយុគសម័យៃនពត៌មានសព្វៃថ្ង, ភាពងាយ្រសួលក្នុងការទាញយកពត៌មាននិងកំពុង េធ្វើការផាស់ 
ប្តូរេនៅេលើ មេធ បាយ ស្រមាប់ការរស់េនៅ ការេធ្វើការងារ និង ការកំសាន្ត របស់ពួកេយើង ។ “digital 
economy” គឺ្រតូវ បានេគសា្គល់ផងែដរថាជា “ចំេណះដឹងែផ្នក េសដ្ឋកិច្ច”, “េសដ្ឋកិច្ចបណា្ដញ” ឬ 
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“េសដ្ឋកិច្ចសម័យថ្មី”, ែដល្រតូវបាន ចង្អុលបងាញេដាយការផាស់ប្តូរពីការការផលិតេនៅទំនិញេទៅជាការ 
បេង្កើតេនៅគំនតិជាេ្រចើន ។ ្របសិនេបើមិនដឹងេនៅ េឡើយពីសារៈសំខាន់េនៅការរីកចេ្រមើនក្នុងេពលបច្ចុប ន្ន 
េនះ  ការគូសប ក់អំពីការរីកចេ្រមើនមួយេនះនឹងបានេដើរ តនួាទីយា៉ងសំខាន់្របាប់ពីការរីកចេ្រមើនៃន  
វិស័យបេច្ចកវិទ  ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (ICT) ទំាងេនៅក្នុងវិស័យ េសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាេនៅក្នុង 
សង្គមទំាងមូលផងែដរ ។ 
 

ជាេរឿយៗ រដាភិបាលេនៅទូទំាងពិភពេលាកបានេធ្វើការគិតគូរយា៉ងខំាងេទៅេលើការអភិវឌ ន៍វស័ិយ ICTs 
(Information and Communication Technology for Development (ICTD)។ ស្រមាប់រដាភិបាល 
ទំាងេនះ ICTD គឺមិន្រតឹម ែតេដើរតួនាទអីំពី ការអភិវឌ ន៍វិស័យ ឬ ឧស ហកម្ម ICT ចំេពាះែតេសដ្ឋកិច្ច 
ប៉ុេណាះ ប៉ុែន្តកស៏្រមាប់ការេ្របើ្របាស់េលើកតាេផ ងៗេទៀតផងែដរ េនាះជាេហតុនំាឲ មានការ 
លូតលាស់េលើែផ្នក េសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការលូតលាស់របស់សង្គមនិង នេយាបាយ ។  
 

េទាះបីយា៉ងណាក៏េដាយ, ក្នុងចំេណាមភាពពិបាកជាេ្រចើន ែដលរដាភិបាល្របឈមមុខ េនៅក្នុងបេង្កើត 
ច ប់ ICT គឺថាអ្នកបេង្កើតច ប់ជាញឹកញាប់គឺមិនសា្គល់ច ស់ជាមួយ បេច្ចកេទសណាមួយែដលពួកេគ 
បាននឹងកំពុងបំពាក់ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍្របេទសេនាះេទ ។ គានបុគ្គលណាមាក់អាចេធ្វើេនៅអ្វីមួយេផ ង 
េទៀតែដលខ្លួនមិនបានដឹងអំពីវាបានេឡើយ ដូេច្នះ អ្នកបេង្កើតច ប់ទំាងេនាះបានសិ្ថតេទៅមា្ខងពីការបេង្កើត 
ច ប់ ICT ។ ប៉ុែន្តការផ្តល់ភារកិច្ចេនាះ េទៅឲ អ្នកបេច្ចកេទសគឺជា ការខុសឆ្គង ពីេ្រពាះជាញឹកញាប់អ្នក 
បេច្ចកេទសគមឺិនដឹងមុនពកីារជាប់ទាក់ទនិគាៃនច ប់ ជាមួយនឹង បេច្ចកវិទ  ែដលពួកេគកំពុងែត 
អភិវឌ ន៍និងកំពុងេ្របើ្របាស់េនាះេទ ។ 
 

េមេរៀនបន្តៃន កម្មវិធីសិក ជាន់ខ្ពស់ៃន អាយសីុធី(ICT) ពិេសស ស្រមាប់ថាក់ដឹកនំាក្នុងជួររដាភិបាល 
្រតូវបាន អភិវឌ ន៍េឡើងេដាយមជ មណលហ្វឹកហ្វឹន អាសីុនិង ប៉ាសីុហ្វិចៃនអង្គការសហ្របជាជាត ិ
ស្រមាប់ការអភិវឌ វិស័យ បេច្ចកវិទ  ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (United Nations Asia and Pacific 
Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-
APCICT)) ស្រមាប់ឲ  
 ១. អ្នកបេង្កើតច ប់្របចំា្របេទស និង ក្រមិតអ្នក្រគប់្រគងតាមតំបន់ ែដលមានតួនាទីទទួលខុស 
្រតូវក្នុងការបេង្កើត ច ប់ អាយសីុធី (ICT) ។ 
 ២. ម្រន្តីរដាភិបាលែដលទទួលខុស្រតូវស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍និងម្រន្តីែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធ េទៅេលើ 
ដំេណើរការជាមូលដាន្រគឹះរបស់ អាយសីុធី(ICT) នឹង 
 ៣. អ្នក្រគប់្រគងេផ ងៗេទៀតក្នុងែផ្នកសាធារណ៍ែដលកំពុងស្វះែស្វងរកការជួលពី អាយសីុធី 
(ICT) ស្រមាប់បេ្រមើេលើគេ្រមាងៃនការ្រគប់្រគងណាមួយ ។ 
 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

េមេរៀនបន្តេនះមានេគាលបំនងេដើម ីអភិវឌ ឲ ថ្នឹកជាមយួប សំខាន់ៗជាេ្រចើន ែដលមានការទាក់ទង 
នឹង អាយសីុធី (ICT) ែដលបានមកទំាងពីច ប់ រួមទំាង ទស នវិស័យៃនបេច្ចកវិទ ។ គានការប៉ុនប៉ង 
ណាមួយក្នុងការអភិវឌ វិស័យ អាយសីុធី(ICT) ែដលដំេណើរការេដាយៃដ ប៉ុែន្តវាែបរជាផ្តល់េនៅការ 
យល់ដឹងដល់ល្អចំេពាះសមត្ថភាពៃនបេច្ចកវិទ ថី្មរបស់្របព័ន្ធឌីជីថល (Digital) ឬេនៅកែន្លងណាែដល 
បេច្ចកវិទ មានការនំាមុខេគ និងអ្វីែដលគូស ប ក់ស្រមាប់ការ បេង្កើតច ប់របស់ អាយសីុធី(ICT) ។ 
្របធានបទជាេ្រចើនក្នុងេមេរៀនទំាងេនះ ្រតូវបានដឹងមកតាមរយៈការវិភាគពី េសចកី្ត្រតូវការនានាៃនវគ្គ 
ហ្វឹកហ្វឺន និង ការសាបស្ទង់ពីឧបករណ៍ហ្វឹកហ្វឺនដៃទេទៀតពីជុំវិញពិភពេលាក ។ 
 

េមេរៀនទំាងេនះ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងដូចជាមេធ បាយមួយ ែដលអាច្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់ ក្នុងការ 
សិក ផាល់ខ្លួន េដាយអ្នកអានមាក់ៗ ឬក៏ជា្របភពមួយេនៅក្នុងកម្មវិធីសិក  ឬ ស្រមាប់វគ្គ 
ហ្វឹកហ្វឹនណាមួយ ។ េមេរៀនគឺមួយៗដាច់ េដាយែឡកពីគា ែតដូចជា្រតូវបានចងភាប់បញ្ចូលគាែតមួយ 
រួមទំាងការខិតខំព យាមេធ្វើេនៅេមេរៀននីមួយៗេនះតភាប់គា េទៅនឹងវិជានិពន្ធខ្លីៗ  រួមទំាងបទពិភាក  
មួយចំនួនែដលមានេនៅក្នុងេមេរៀនេផ ងៗេទៀតជាបន្តមក ។ េគាលបំណង ក្នុងរយៈេពលែវងគឺការបេង្កើត 
េមេរៀនទំាងេនាះឲ មានភាពជាប់្របទាក់គា ែដលអាច្រតូវបានទទួលសា្គល់ជាផ្លូវការ ។ 
 

េមេរៀននីមួយៗចាប់េផ្តើមជាមួយការ្របាប់ពីេគាលបំណងៃនេមេរៀនេនាះ និងទិសេដៅៃនលទ្ធផលៃនការ 
សិក  ែដលបានមកពីការ្របឆំាងតបតរបស់អ្នកអានចំេពាះអី្វែដលពួកេគបានសិក  ការេធ្វើដូេចាះអាច 
េធ្វើឲ ពួកេគប៉ាន់្របមាណបានេនៅភាពរីកចេ្រមើនផាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ មាតិកាេមេរៀនគឺ្រតូវបាន 
ែចកេចញជាែផ្នកៗ ែដលរួមមានទំាងែផ្នក េមេរៀន និង លំហាត់ េដើម ីជាជំនួយឲ រឹតែតយល់ដឹង 
កាន់ែតច ស់អំពីគន្លឹះសំខាន់ៗៃនេមេរៀន ។ លំហាត់ ទំាងេនាះ អាចេធ្វើេដាយអ្នកអានេរៀងៗខ្លួន ឬ 
អាចេដាះ្រសាយជាលក្ខណៈជា្រកុមៃនអ្នកចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនេនាះ ។ េដើម ីគូសប ក់េនៅទិដ្ឋភាព 
ជាក់លាក់េទៅេលើចំនុចនីមួយៗេនាះ រូបភាព នងិ តារាង គឺ្រតូវបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការលម្អិតខ្លឹមសារ 
ទំាងេនាះ ។ ឯកសារេយាង និង ្របភពមួយចំនួនពីអុីនេធើរណិត គបឺានរាយជាបញ្ជីស្រមាប់អ្នកអានេធ្វើការ 
ែស្វងរក េដើម ជីាជំនួយបែន្ថមេទៅេលើការសិក េនះ ។ 
 

រេបៀបេរៀបចំៃន អាយសីុធីឌី(ICTD) គឺដូចជាមានលក្ខណៈេផ ងៗពីគា ែដលេពលខ្លះែផ្នក េមេរៀន និង 
លំហាត់ អាចមានភាពផ្ទុយគា ។ ករណីេនះគឺ្រតូវបានរពឹងថាមានេនៅក្នុងការេរៀបចំេនះ ។ េហើយករណី 
េនះ គឺ្រគាន់ែតេធ្វើឲ មានភាពភាក់េផ្អើល និង ្របកបេដាយភាព្របកួត្របែជងអំពីការផុសេឡើងេនៅរេបៀប 
អប់រថ្មីៗ និង ភាពបុិន្របសប់របស់វា ដូចែដលរាល់្របេទស េលើពិភពេលាកទំាងអស់ ចាប់េផ្តើមព យាម 
រុករកេនៅសកានុពលៃន អាយសីុធីេអស(ICTs) េដើេម ើេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ដូេចាះែដរ ។ 
 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

គំា្រទឲ មានការេបាះពុម្ពេនៅេមេរៀន Academy បនាប់ជាលក្ខណៈ សិក ពីចមាយេនៅេលើ ្របព័ន្ធ 
អនឡាយន៍(Online) – the APCICT Virtual Academy (AVA – http://www.unapcict.org/academy) 
– ែដលមានលក្ខណៈដូចជា ការសិក ក្នុងបន្ទប់េរៀនពិតៗ ែដលបទបងាញក្នុងេមេរៀននីមួយៗ 
អ្នកបេ្រងៀនគេឺធ្វើេឡើងក្នុង ទ្រមង់ជា វីេដអូ និង PowerPoint ស្រមាប់ការេមេរៀនទំាងេនាះ ។ 
 
បែន្ថមេលើេនះេទៀត េអភីសីុអាយសីុធី(APCICT) បានេធ្វើការវិវឌ ន៍ជាមណលសហការតាម្របព័ន្ធ 
េអឡិច្រតូនិច (e-Collaborative Hub) ស្រមាប់ ICTD (e-Co Hub – http://www. 
Unapcict.org/ecohub), េវបសាយែដលបាន បងាញេនះ ស្រមាប់អ្នកហ្វឹកហាត់ និង អ្នកបេង្កើតច ប់ 
ICTD ផាស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ៃនការហ្វឹកហ្វឺន និង ការសិក  របស់ពួកេគ ។ e-Co Hub មួយេនះ 
អនុ តឲ េធ្វើការែស្វងយល់ចំេពាះ្របភពចំេណះដឹងេទៅេលើទិដ្ឋភាពេផ ងៗពីគា ៃន ICTD និងផ្តល់េនៅ 
កែន្លងទំេនរស្រមាប់ការអនុវត្តេទៅវិញេទៅមកក្នុងការែចករែលកេនៅចំេណះដឹង ្រពមទំាង បទពិេសាធន,៍ 
និង ជាការសហការេដើម ីពេន្លឿនេលើវិស័យ អាយសីុធីឌី(ICTD)។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េមេរៀនទី ៧ 
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េមេរៀនេនះផ្តល់នូវេសចក្តេីផ្តើមពន ល់អំពីេគាលគនំិតមូលដានៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាងែដលពាក់
ព័ន្ធេទៅនងិគេ្រមាងICTD។ េមេរៀនេនះចាប់េផ្តើមពន ល់នូវវិធសីា្រស្ត ដំេណើរការនិងែបបបទៃន
ការ្រគប់្រគងែដលេ្របើ្របាស់ជាទូេទៅេដាយអ្នកអនុវត្តការ្រគប់្រគងការអភិវឌ នងិការ្រគប់្រគង
េសវាICT។ ករណីសិក ខ្លះ  ឧបករណ៍អនុវត្តនងិគំរ្ូរតូវបានផ្តល់ឲ  េហើយប ្របឈមមុខជា
េ្រចើនក្នុងការេរៀបចំែផនការនិងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT ្រតូវបានគូសប កផ់ងែដរ។ 
 

េគាលបណំងរបសេ់មេរៀន     
 េមេរៀនេនះមានេគាលបំណង 
 ១. ផ្តល់នូវេគាលគំនិតជាទូេទៅ េគាលការណ៍និងដំេណើរការេនៅក្នុងការេរៀបចំែផនការនិង

ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT ។ 
២. ពិភាក េលើប និងការ្របឈមនានាេនៅក្នុងការេរៀបចំែផនការនិងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT 
ក្នុងបរិបទ្របេទសកំពុងអភិវឌ នន៍ិង 
៣. ពិពណ៌នាអំពីវិធីសា្រស្តនិងឧបករណ៍ស្រមាប់្រគប់្រគងគេ្រមាងICT ។ 

 

លទ្ធផលទទួលបានពកីារសិក  
បនាប់ពីសិក អំពីេមេរៀនេនះេហើយ អ្នកអានអាចៈ 

 . ពិភាក អំពីេគាលគំនិត េគាលការណ៍និងដំេណើការក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT 
 . ពីភាក ប និងការ្របឈមនានាក្នុងការេរៀបចំែផនការនិងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICTក្នុង
បរិបទ្របេទសកំពុងអភិវឌ នន៍ិងអាចេស្នើេឡើងនូវដំេណាះ្រសាយនិងវិធីសា្រស្តែដលពាក់ព័ន្ធ 
 .  េ្របើនូវឧបករណ៍េ្រចើនែបបយា៉ងក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICTតាមជំហាននីមួយៗនិង 
 .  អាចពិនិត វាយតៃម្លយា៉ងមានេហតុផលេលើការ្រគប់្រគងែដលមាន្រសាប់និងេលើគេ្រមាង
ICTែដលបានេស្នើេឡើង។ 
 
 
 
 
 
 
 

មាតិកា 

បុព្វកថា………………………………………………………………………………………………... 

អារម្ភកថា……………………………………………………………………………………………… 
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អំពី្រកុមេមេរៀន ………………………………………………………………………………………  
េមេរៀនទី៧…………………………………………………………………………………………   

េគាលបំណងៃនេមេរៀន……………………………………………………………………    

លទ្ធផលទទួលបានពីការសិក ……………………………………………………………... 

បញ្ជីែផ្នកសិក ែស្វងយល់…………………………………………………………………... 
បញ្ជីៃន្របអប់នានា………………………………………………………………………….. 
បញ្ជីៃនធមានុរូបនានា……………………………………………………………………… . 
បញ្ជីៃនតារាងនានា………………………………………………………………………….. 
អក រកាត់…………………………………………………………………………………… 
បញ្ជីៃនស សំគាល់នានា…………………………………………………………………. 

១. េគាលគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT …………………………………………...….. 
១.១. ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងនិងICT ស្រមាប់ការអភិវឌ ……………... 
១.២. េតើអ្វីេទៅជាការ្រគប់្រគងគេ្រមាង? 
១.៣. ជំហាន្រគប់្រគងគេ្រមាងICTD 
១.៤. វិចទ័រៃនការ្រគប់្រគង៖មនុស  ដំេណើរការនិងបេច្ចកវិទ  
១.៥. បទពិេសាធន៍ពីការងារជាក់ែស្តង 

២. ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT ធនធានមនុស និងការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
២.១. ធនធានមនុស េហើយនិងការ្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ 
២.២. ការវិភាគពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងការចូលរួម 
២.៣. មាស់គេ្រមាង 
២.៤. អ្នកផ្គត់ផ្គង់គេ្រមាងនងិមាស់ជំនួយ 
២.៥.អ្នកជះឥទ្ធិពល 
២.៦. អ្នកការពារគេ្រមាង 
២.៧. អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង 
២.៨. សមាជិកគេ្រមាង 

៣. និយមន័យៃនការផ្តួចេផ្តើមគេ្រមាង ការេរៀបចំែផនការនិងការកំណត់ទំហំៃនគេ្រមាងៈ េគាលការណ៍ 
ប និងការអនុវត្ត 

៣.១. ការផ្តួចេផ្តើមគេ្រមាងៈ បេង្កើតករណីសិក ស្រមាប់គេ្រមាង 
៣.២. ការសិក ពីភាពែដលអាចេទៅរួច 
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៣.៣. វិធីសា្រស្តែបបឡូស ីក 
៣.៤. លំដាប់ៃនែផនការគេ្រមាង 
៣.៥. កំណត់ចង្អុលនិងផលិតផលែដលទទួលបាន 
៣.៦. ការេរៀបែផនការស្រមាប់សកម្មភាពធំៗៃនគេ្រមាង 
៣.៧. ការិយាល័យ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

៤.ការអនុវត្តគេ្រមាង ការពិនិត តាមដានគេ្រមាង និងការ្រតួតពិនិត ៈ េគាលការណ៍ ប និងការអនុវត្ត 
 ៤.១. ដំេណើរការអនុវត្តការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT 
 ៤.២. ការ្រគប់្រគងេពលេវលា 
 ៤.៣.ការ្រគប់្រគងចំណាយ 
 ៤.៤. ការ្រគប់្រគងគុណភាព 
 ៤.៥. ការ្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ 
 ៤.៦.ែផនការទំនាក់ទំនងៈយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ 
 ៤.៧.ការ្រគប់្រគងហានិភយ័ 
 ៤.៨. ការ្រគប់្រគង 
 ៤.៩.ការ្រគប់្រគងការទទលួយក 
៥. ការ្រតួតពនិិត គេ្រមាងៈ េគាលការណ៍ ប និងការអនុវត្ត 
 ៥.១. ការ្រតួតេមើលពីភាពរីកចេ្រមើន 
 ៥.២. ការរាយការពីភាពរីកចេ្រមើន 
៦. ការបិទគេ្រមាងៈ េគាលការណ៍ ប និងការអនុវត្ត 
 ៦.១. ការទទួលយកលទ្ធផលគ្មេ្រមាង 
 ៦.២. ការវាយតៃម្លគេ្រមាង 
 ៦.៣. ការទទួលយកេមេរៀន 
៧. សកម្មភាពេ្រកាយេពលគេ្រមាងបញ្ចប់ៈ ការដាក់្របព័ន្ធICTេទៅក្នុងការ្របតិបត្តិនិងប ៃននិរន្តរភាព 
 ៧.១. បរិដានេគាលនេយាបាយ 
 ៧.២.សមត្ថភាពស្រមាប់ការែថរទំានិងការរីកចេ្រមើន 
 ៧.៣. ការអំពាវនាវបន្ត 
ឧបសម្ព័ន្ធ 
 អានបែន្ថម 
 សនានុ្រកម 
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 កំណត់ចំណំាស្រមាប់្រគូបង្វឹក 
 អំពីអ្នកនិពន្ធ 
បញ្ជីែផ្នកសិក ែស្វងយល ់

១. ្របព័ន្ធេធ្វើការេដាយស្វ័យ្របវត្តិៈ ការែកលំអឲ មានភាព្របេសើរេឡើងក្នុងផ្តល់េសវានិង
្របសិទ្ធិភាព 
២. គេ្រមាងបណា្ដញកុំព ូទរ័្រកុងក្នុង្របេទសេ្របសីុលៈ The Pirai Digital Project  
៣. កម្មវិធីសិក តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនចិេនៅ្របេទសឈីលី 

 

បញ្ជីៃន្របអប់នានា 
 ្របអប់ទី ១: និយមន័យៃន”គេ្រមាង” 

្របអប់ទី ២:  និយមន័យៃន”ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង”  
្របអប់ទី ៣:  បទពិេសាធពគីេ្រមាងICTD 
្របអប់ទី ៤:   ទមាប់េដើម ីផ្តចួេផ្តើមការអភិវឌ គេ្រមាងICTឲ មាន្របសិទ្ធិភាព 

 

បញ្ជីៃនរូប 
រូប១: កម្មវិធីយុទ្ធសា្រស្តកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក  
រូប២ រង្វិលខួបៃនគេ្រមាង 
រូប៣ រង្វិលខួបៃន្របព័ន្ធICT 
រូប៤ មនុស  ដំេណើរការ នងិបេច្ចកវិទ ដល់ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង 
រូប៥  ជំហានៃនែផនការគេ្រមាង 
រូប៦ គំនូសតាងប  
រូប៧ គំនូសតាងៃនការវិភាគប  
រូប៨ គំនូសតាងប ភាប់ជាមួយនិងLFA 
រូប៩ ក្រមិតៃនែផនការ្រគប់្រគងគេ្រមាង 
រូប១០ ឧទាហរណ៍អំពីរចនាសម្ព័ន្ធៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាង 
រូប១១ សកម្មភាព្រគប់្រគងគេ្រមាងក្នុងជហំានៃនការអនុវត្តគេ្រមាងICT 
រូប១២ ហានិភ័យ 
រូប១៤ ការទាក់ទងខាងការវាយតៃម្ល សកម្មភាព្រតួតពិនិត ជាមួយនិងLFAៃនេគាលេដៅ 

បញ្ជីៃនតារាងនានា 
 តារាង១: ការេ្របៀបេធៀប គេ្រមាងធម្មតានិងគេ្រមាងICT 
 តារាង២ កណំត់ចង្អុលេផ ងៗក្នុងជំហាននីមួយៗៃនគេ្រមាង 
 តារាង៣ និយមន័យៃនជំហានៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាងេទៅតាម្របេភទគេ្រមាង 
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 តារាង៤ ការេរៀបចំដ៏ល្អនិងភាពពិតជាក់ែស្តងៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT 
 តារាង៥ គុណភាពនិងេទពេកាសល ស្រមាប់អ្នក្រគប់្រគង្របកបេដាយ្របសិទ្ធីភាព 
 តារាង៦ គំរូវភិាគអំពីអ្នកែដលពាក់ព័ន្ធនឹងគេ្រមាង 
 តារាង៧ តារាងថវិកាស្រមាប់វាយតៃម្លពនីិរន្តរភាព 
 តារាង៨ ផល្របេយាជន៍នងិលទ្ធផលខ្លះៗែដលេកើតេឡើងពីគេ្រមាង 
 តារាង៩ វិធសីា្រស្តLFA 
 តារាង១០ តារាង  
 តារាង១១ ការពិព័ណ៌នាពីLFAេទៅតាមក្រមិត 
 តារាង១៣ បញ្ជីៃនកំណត់ចង្អុលគេ្រមាងនិងលទ្ធផល 
 តារាង១៤ ការេរៀបចំែផនការភារកិច្ច សកម្មភាពនិងលទ្ធផល 
 តារាង១៥ គំរូៃនគំនូសតាងGanttស្រមាប់ជំហានផលិត 
 តារាង១៦តារាងេពលវលាស្រមាប់ែផនការការងារ 
 តារាង១៧គំរូស្តង់ដាគុណភាព 
 តារាង១៨ ការដឹងពីគុណ្របេយាជន៍ 
 
 

បញ្ជីពាក កាត់ 
 
េអឌីប៊ី (ADB):         ធនាគារអភិវឌ ន៍អាសីុ (Asia Development Bank)  
េអភីសីុអាយសីុធី (APCICT):       មជ មណលហ្វឹកហ្វឺនអាសីុនិងប៉ាសីុហ្វិចៃនវិស័យបេច្ចកវិទ   

ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ (Asia and  Pacific 
Training Centre for Information and Communication) 
 

េអសីុន (ASEAN): សមាគមជាតិអាសីុ អេគ្នយ៍ (Association of Southeast Asian 
Nations)  

ប៊ីភីអូ (BPO):               បំេរីការ្របតិបត្តិៃនជំនញួ (Business Process Outsourcing)  
សីុឌី (CD):         សីុឌី 
សីុអឹមេអ (CMA):        សកម្មភាពៃនទំនាក់ទនំង និង ពហពុត៌មាននានា  

     (Communications and Multimedia Art) 
ឌីអរេអែអម (DRAM):                  ថាមពលអង្គចងចំា (Dynamic Random and Multimedia Art) 
អីែអសសីុេអភី (ESCAP):        គណកមាធិកាៃនសង្គមនិងេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់អាសីុនិង ប៉ាសីុហ្វិច 
អុីយូ (EU):        សហគមអឺរុប (European Union) 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

េអហ្វអូេអសេអស (FOSS):      កម្មវិធីេបើកចំហនិងេសរី (Free and Open Source Software) 
ជីសីុអាយអូ (GCIO):  ្របធាន្រគប់្រគងម្រន្តីបេច្ចកវិទ  (Government Chief Information 

Officer) 
ជីអាយេអហ្វ (GIF):    គេ្រមាង្រគប់្រគងអន្តរ្របតបិត្តិ (Government Interoperability 

Framework) 
ជីអិនភី (GNP):       ផលទុនជាតិសរុប (Gross National Product) 
ជីេអសឌី (GSD):       ការអភិវឌ ន៍កម្មវិធីជាសកល (Global Software Development) 
អាយសីុធី (ICT):       វិស័យបេច្ចកវិទ  ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (Information and  
        Communication Technology) 
អាយសីុធីឌី (ICTD):  វិស័យបេច្ចកវិទ  ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ស្រមាប់ការអភិវឌ ន ៍

(Information and Communication Technology for 
Development) 

អាយឌីេអ (IDA):  អាជាធរអភិវឌ ន៍វិស័យគមនាគមពត៌មានវិទ ៃន្របេទសសិង្ហបុរី 
(Infocomm Development Authority of Singapore) 

អាយអឹមេអហ្វ (IMF):      មូលនិធីរូបិយបណ្ណអន្តរជាតិ (International Monetary Fund) 
អាយភី (IP):       ពិធីការ្របពន័្ធអុីនេធើរណិត (Internet Protocol) 
អាយធី (IT):       បេច្ចកវិទ ពត៌មាន (Information Technology) 
អាយធីយូ (ITU):  សហគមទូរគមនាគមអន្តរជាតិ (International 

Telecommunication Union) 
អិនអុីេអ (NEA):      សហ្រគាសសាបត ករជាតិ (National Enterprise Architecture) 
អិនជីអូ (NGO):      អង្គការមិនែមនរដាភិបាល (Non-Governmental Organization) 
អិនអាយឌីេអ (NIDA):  អាជាធរជាតិទទួលបន្ទុកអភិវឌ ន៍វិស័យបេច្ចកវិទ  ពត៌មាន និង 

គមនាគម  ្របេទសកម្ពុជា (National Information Communication 
Technology Development Authority, Cambodia) 

អិនអាយអាយ (NII):      េហដារចនាពត៌មានជាតិ (National Information Infrastructure) 
អូអុីសីុឌី (OECD):  អង្គការស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍និងសហ្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច 

(Organization for Economic Co-operation and Development) 
អូេអសេអស (OSS):      កម្មវិធីេបើកចំហ (Open Source Software) 
ភីសីុ (PC):       កំុព ូទ័រផាល់ខ្លួន (Personal Computer) 
ភីអិលឌីធី (PLDT):  ្រកុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចមាយឆាយៃន្របេទសហ្វីលីពីន (Philippines Long 

Distance Telephone Company) 
ភីដប់ប៊ីយូសីុ (PWC):      PricewaterhouseCoopers 
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អរ&ឌី (R&D):       ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ ន៍ (Research and Development) 
អរេអេអេខេអស (RAAKS):  ការវាយតំៃលរហ័សៃន្របពន្ធ័ចំេណះដឹងែផ្នកកសិកម្ម (Rapid 

Appraisal of Agricultural Knowledge Systems) 
ធីេអ (TA):       ជំនួយការបេច្ចកវិទ  (Technical Assistance) 
យូេខ (UK):       ច្រកភពអងេ់គ្លស (United Kingdom) 
យូអិន (UN):       អង្គការសហ្របជាជាតិ (United Nations) 
យូេអស (US):       សហរដ្ឋអាេមរិច (United States) 
េវត (VAT):       ពន្ធេលើតៃម្លបែន្ថម (Value Added Tax) 
វីសីុអរ (VCR):       ្របដាប់ថតការែសតវីេដអូ (Video Cassette Recorder) 
ដាប់ប៊ីយូេអសអាយេអស (WSIS): ជំនួបកំពូលពិភពេលាកេទៅេលើសង្គមពត៌មានវិទ  (World  

   Summit on the Information Society) 
 

បញ្ជីៃនស សំគាល់នានា 

 
ករណីសិក          សំនួរ្រតិះរិះ 
 
លំហាត់          លំហាត់សាកល ង  

  
 
 
 
 
 
 
 

១. េគាលគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង បេច្ចកវិទ  គមនាគមន៍និងពត៌មាន 

(ICT) 
 
អត្ថបទែផ្នកេនះមានេគាលបំណងៈ 
-បងាញពីភាពទូេទៅៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ICTស្រមាបក់ារអភិវឌ  (ICTD) និង 
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-កំណតេ់គាលគំនិតសំខាន់ៗ ក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍នងិពតម៌ាន 
រួមមានចំេណះដឹង ជំហានមូលដាននិងដំេណើរការមូលដានក្នុងការអនុវត្តគេ្រមាង េហើយនិង 
ធាតុនិងសំខាន់ៗស្រមាប់្រគប់្រគងគេ្រមាង។ 
 
ភាក់ងាររដាភិបាលភាគេ្រចើន ែតងមានែផនការនិងការអនុវត្តគេ្រមាងអភិវឌ ន៍នានា។ គេ្រមាង
ទំាងេនាះេទាះជាមានទហំតំូចឬធសុំទ្ធែតជាែផ្នកមយួៃនបរិយាកាសដ៏ធំជាងេនាះ។គេ្រមាងទំាង
េនាះែតងជាប់ទាក់ទងេនៅនឹងកម្មវិធេីផ ងៗ ទាក់ទងេទៅនងឹេគាលេដៅនិងេគាលបំណងរបស់
សាប័នមួយ។ េនៅេពលែដលគេ្រមាងបានបញ្ចប់សព្វ្រគប ់គេ្រមាងេនាះអាចកាយជាែផ្នកមួយៃន
ដំេណើរ្របតបិត្តិការក្នុងសាប័ន្ថេនាះ។ េនៅក្នុងនយ័េនះ គេ្រមាងនីមួយៗសុទ្ធែតជួយឲ េគាលេដៅ 
េបសកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់សាប័នមយួមានភាពល្អ្របេសើរេឡើង។ 
 
េយាងេទៅេលើេហតុផលមួយេនះ  ្រកបខ័ណការងារស្រមាប់បេង្កើតនិងអនុវត្តគេ្រមាងទាំងឡាយ
មានភាពចំាបាច់បំផុត។ The Academy of ICT Essentials for Government Leaders series 
ែដលមានរួមបញ្ចូលទំាងែផ្នកេនះែដរេនាះ ទទួលយកនូវការអភិវឌ ្របកបេដាយអត្ថនយ័ដ៏ធំេធង 
ដូចែដលបានែចងេនៅក្នុងេគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហសវត  ស្រមាប់ជា្រកបខ័ណក្នុងការេរៀបចែំផន
ការណ៍ អនុវត្តនិងវាយតំៃលគេ្រមាងជំនួយេលើវិស័យ ICT។ វគ្គទី១ ែដលបរិយាយអំពីទនំាក់ទំនង
រវាងក្រមងកម្មវិធIីCT ជាមួយនិងការអភិវឌ ្របកបេដាយអត្ថន័យេពញេលញ បានេលើកេឡើង
យា៉ងច ស់អំពី្រកបខណ័ៃនការេ្របើ្របាស់វិស័យ ICT  ក្នុងបរិបទ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍។ 
 
វគ្គេនះ េផាតេទៅេលើការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ICT។ ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ICT គឺជាេរឿងដ៏លំបាកមួយ
។ អ្នក្រគប្់រគងគេ្រមាងចាំបាច់្រតូវគតិគូរ្រគប់ទដិ្ឋភាពទំាងអស់េនៅក្នុង ការេរៀបចែំផនការនិងការ 
អនុវត្តគេ្រមាង រួមមានទាំង ការកំណត់ទិសេដៅ ការចាត់ែចង ការ្រគប់្រគងធនធាននងិការ្រគប់
្រគងការចណំាយ ការ្របគល់លទ្ធផលៃនគេ្រមាងេទៅឲ មាស់គេ្រមាងទាំងឡាយ។ ភារកិច្ចរបស់ 
អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងកាន់ែតមានភាពស្មុគសាញេឡើងេនៅេពលែដលគេ្រមាង ICT ្រតវូបានអនុវត្ត
ក្នុងជួររដាភបិាល។ រដាភិបាលមាននូវេគាលេដៅៃនការអភិវឌ  រីឯភាក់ងាររដាភិបាលមាននវូ
ែផនការរបស់េគេដើម បីងាញអំពីេគាលេដៅក្នុងការផ្តល់េសវាកម្មេហើយនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់
ខ្លួន។ េហតេុនះ គេ្រមាងICTឬកម្មវិធIីCT ទំាងឡាយចំាបាច់្រតវូែតេដើរ្រសបគាជាមួយនិងទិសេដៅ
និងសិទ្ធិអណំាចទំាងេនះ។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត អ្នកពាក់ពន័្ធេផ ងៗេទៀតេនៅក្នុងគេ្រមាងICT 
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និងកម្មវិធIីCTទំាងេនាះ រួមទំាងសាធារណជនេទៀតេសាធេនាះ ែតងែតមាននូវការ្របាថាចង់បាន
ខ្ពស់។ 
 
ការ្របឈមទំាងឡាយេនៅក្នុងការេរៀបចំែផនការនិង្រគប់្រគងគេ្រមាង ICT នឹង្រតូវេលើកមក
ប កេ់នៅក្នុងវគ្គេនះ។ វស័ិយចំេណះដឹងសំខាន់ៗក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ICT  ដំណាក់កាល
្រគប់្រគងគេ្រមាងេហើយនងិដំេណើរការ្រគប់្រគងគេ្រមាងេទៅតាមដំណាក់កាលេផ ងៗេនាះនឹង្រតូវ
េលើកយកមកពិភាក ែដរ។ 
 
១.១ ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងនិង វិស័យICTស្រមាប់ការអភិវឌ  

 
េតើ គេ្រមាង គឺជាអ្វ?ី 
 
ពាក ថា គេ្រមាង េនះគឺជាពាក សាមញ្ញែដលសឹងែតមិនចំាបាច់ផ្តល់នូវនិយមន័យេទៅេហើយ។ 
ប៉ុែន្តមុននឹងពិនិត េមើលេលើនិយមនយ័មួយចំនួន ចូរអនុវត្តសកម្មភាពខាងេ្រកាមសិនៈ 
 
លំហាត់ 
េដាយពឹងែផ្អកេលើបទពេិសាធទ៍ផាល់ខ្លួនរបស់េលាកអ្នក ចូរសាកល ងផ្តល់និយមនយ័ដល់ៈ 
១. គេ្រមាង 
២. គេ្រមាង ICT 
 
េនៅក្នុង្របអប់ខាងេ្រកាមមានផ្តល់នូវនិយមន័យមួយចំនួនចេំពាះពាក  គេ្រមាងៈ 
 

្របអប់១. និយមន័យៃនពាក   គេ្រមាង 
 
“គេ្រមាងគជឺាការទទួលេធ្វើទំាង្របថយុ្របថានក្នងុរយៈេពលបេណា្ដះអាសន្នមួយែដលមាន
ការចាប់េផ្តើមនិងការប ប់មានកំណត់ េហើយមានេគាលបំណងបេង្កើតផលិតផលឬេសវាកម្ម
ជាក់លាកម់ួយ។ 
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្របភព (Microsoft Solutions Framework white Paper:  MSF Project Management Discipline 

v.1.1(June 2002), 8, http://download.microsoft.com/download/b/4/f/b4fd8a8a-5e67-4419-

968e-ec7582723169/MSF%20Project%20Management%20Discipline%20v.%201.1.pdf) 
 

“គេ្រមាងគជឺាការ្របឹងែ្របងបេណា្ដះអាសន្នមួយេដើម ីបេង្កើតផលិតផលឬេសវាកម្មមួយ។ ជាទូ
េទៅគេ្រមាងែតងែតមាននវូការក្រមិតនិងភាព្របថយុ្របថានខាងែផ្នកចំណាយ េពលេវលា និង
លទ្ធផល។” 

្របភព(James R. Chapman(1997). http://www.hyperthot.com/pm_into.htm) 
 
“គេ្រមាងគជឺាបណ្ដុំមួយៃនសកម្មភាពស្រមបស្រមួលជាេ្រចើន ែដលមានចំនុចចាប់េផ្តើមនិងចំនុច
បញ្ចប់ច ស់លាស់ េហើយទទួលបំេពញេដាយមនុស មាក់ឬ មនុស មួយ្រកុម េដើម សីេ្រមចបាន
េទៅតាមេគាលបំណងជាក់លាក ់ក្នុងរយៈេពលកំណត់មួយ ក្នុងការចំណាយជាក់លាក ់និងមាន
លទ្ធផលជាក់លាកដ់ូចែដលបានកណំតក់្នុងេរឿងជំនួញ។” 
្របភព (Office of Government Commerce, “Project Management” http://www.ogc.gov 
.uk /delivery_lifecycle_project_management.asp) 
 
“គេ្រមាងគជឺាេសរីៃនសកម្មភាពែដលមាននូវេគាលបំណងសេ្រមចេគាលេដៅជាក់លាក់នងិច ស់
លាស់ក្នុងរយៈេពលកំណត់មួយនងិក្នុងការចណំាយថវិការកំណតម់ួយ។” 
្របភព(European Commission, Aid Delivery Method:  Volume 1- Project Cycle 
Management Guidelines(Brussels: European Commission, 2004), 8, http:// 
ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/eupopeaid_adm_pc
m_guidelines_2004_en.pdf) 
 
សរុបេសចក្តេីទៅ គេ្រមាងគឺជាការអនុវត្តការងារបេណា្ដះអាសន្នែដលេ្របើ្របាស់ធនធាន ្រតូវការ
ការចាយវាយនិងបេង្កើតលទ្ធផលត្រមូវតាមការរពឹងទកុ តាមេពលេវលាកណំតេ់ដើម សីេ្រមចបាន
េគាលេដៅជាក់លាកណ់ាមួយ។ គេ្រមាងមានេ្រចើនែបបេ្រចើនយា៉ង អាចខសុគាេទៅតាមទំហ ំ
រយៈេពលអនុវត្តនិងភាពស្មុគសាញ។ 
 
េបើេយាងេទៅតាម េសៀន ូ “ គេ្រមាងមានលក្ខណៈ្រសេដៀងេទៅនិងការ្របតបិត្តិនិងកម្មវធិីនានា
ែដលក្នុងេនាះវាអាចបេង្កើតអ្វីមួយតាមការរពឹងទុក ែត្រតូវការេ្របើ្របាស់ធនធាននិងការចំណាយ។
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” បុ៉ែន្ត “ ្របតិបត្តិការគឺជាសកម្មភាពែដល្រតូវេធ្វើជាបន្តរហតូនិងដែដលៗ គេ្រមាងមិនមាន
លក្ខណៈដូចេនះេទ។” ឧទាហរណ៍ខ្លះៗៃនសកម្មភាព្របតិបត្តមិានដចូជា តំែហទំា្របពន័្ធផ្ទុក
ទិន្នន័យេរៀងរាល់មួយសបាហ៍ម្តងនិងសកម្មភាពតំែហទំា្របពន័្ធកុំព ទូ័រឬបណា្ដញកុំព ទូ័រជាេដើម
។ល។  ចំែណកឯ “ កម្មវិធីវិញមានលក្ខណៈធជំាងគេ្រមាង និងមានភាពស្មុគសាញជាងេហើយ
មានរួមបញ្ចលូសកម្មភាព្របតិបត្តិដែដលៗដូចជាការងារតំែហទំានិងការ្រគប់្រគងសានការណ៍
។ល។” កម្មវធិីជាធម្មតា្រតូវបានេគផ្តល់គេ្រមាងថវិការក្នុងមួយឆំាម្តង។ គេ្រមាងជាទូេទៅមាន
រយៈកាលកំណតជ់ាងកម្មវិធី។”1 
 
គេ្រមាង ICT បានេលចេឡើងេនៅក្នុងអំឡុងេពលបីទសវត ចងុេ្រកាយៃនសតវត ទ២ី០េនះ។
ស្រមាប់េគាលបំណងដ៏េ្រចើនសន្ធកឹសនាប់របស់េយើង េយើងឲ និយមនយ័េលើគេ្រមាង ICT ថាជា
ដំេណាះ្រសាយេដាយពឹងែផ្អកេលើវិស័យ ICTេដើម អីាចេឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមូវការេសវាកម្មនិង
យុទ្ធសា្រស្តរបស់រដាភិបាល។ គេ្រមាងទំាងេនះមាននូវដំេណើរការនិងវិធសីា្រស្តែដលផ្គត់ផ្គង
េដាយវិស័យ ICT។ គេ្រមាងទំាងេនះគឺជាគេ្រមាងែដលេផ្តើមឲ មានការផាស់ប្តូរក្នុងសាប័ន
ណាមួយេដាយេ្របើ្របាស់វិស័យបេច្ចកវិទ ក្នុងេគាលបំណងផ្តល់នូវផល្របេយាជនច៍ំេពាះសាប័ន
េនាះេហើយនងិអតិថជិនេគាលេដៅទំាងឡាយ។ 
 
ភាពខុសែប្លកគារវាងគេ្រមាងធម្មតាឬគេ្រមាងមិនែមនICT(conventional or non-ICT project) 

និងគេ្រមាងICT 

 
តារាង ១ បងាញពីចំនុចៃនភាពខុសគារវាងគេ្រមាងមិនែមន ICT និងគេ្រមាង ICT។ 
  
 តារាង ១. ការេ្របៀបេធៀបរវាងគេ្រមាងមិនែមនICT  និងគេ្រមាងICT 
គេ្រមាងធម្មតា/មិនែមន ICT 

- េឆាះេទៅបំេពញត្រមូវការេសវាកម្មនិង
យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងទំាងឡាយ 

- មានផ្គត់ផ្គងព់ីមាស់កម្មសិទ្ធិ 
- មានកាលបរេិច្ឆទចាប់េផ្តើមនិងបញ្ចប់

គេ្រមាង ICT 
- េឆាះេទៅបំេពញត្រមូវការេសវាកម្មនិង

យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងទំាងឡាយ 
- មានផ្គត់ផ្គងព់ីមាស់កម្មសិទ្ធិ 
- មានកាលបរេិច្ឆទចាប់េផ្តើមនិងបញ្ចប់

                                                 
1 ្របុយណូ េសៀណូ(Bruno Ciano). Project and Program Management  http://brunociano.blogspot.com 
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ច ស់លាស់ 
- ្រពំែដនៃនគេ្រមាង្រតូវបានកំណតន់ិង

្រតូវបានកត្់រតាជាឯកសារ 
- មានថវិការច ស់លាស់ 
- មានលទ្ធផលចុងេ្រកាយជាក់លាក់

េទៅតាមការរពឹងទកុ 
- េឆ្លើយតបេទៅតាមលក្ខខណគុណភាព 
- េ្របើ្របាស់ធនធានែដលកំណត់ឲ  

 

ច ស់លាស់ 
- ្រពំែដនៃនគេ្រមាង្រតូវបានកំណតន់ិង

្រតូវបានកត្់រតាជាឯកសារ 
- មានថវិការច ស់លាស់ 
- មានលទ្ធផលចុងេ្រកាយជាក់លាក់

េទៅតាមការរពឹងទកុ 
- េឆ្លើយតបេទៅតាមលក្ខខណគុណភាព 
- េ្របើ្របាស់ធនធានែដលកំណត់ឲ  
- េ្របើ្របាស់ដេំណាះ្រសាយទំាងឡាយ

ែដលមានមូលដានេលើ ICTេដើម ី
បំេពញត្រមូវការេសវាកម្មនិង
យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងែដលបានកំណត់ 

- េផ្តើមែណនំាដំេណើរការនិងវិធសីា្រស្ត
ែដលផ្គត់ផ្គងេ់ដាយបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន 

 
្របភព  John Macasio, ICT Project Management Practitioner Network 2008, 
http://ictpmpractitioner.ning.com 
 
លំហាត់ 
េតើេលាកអ្នកអាចគតិេឃើញពីភាពខសុគាេផ ងេទៀតរវាង គេ្រមាងមិនែមន ICT និង គេ្រមាង ICT 
ែដរឬេទ? ចូរបែន្ថមការរកេឃើញេទៅក្នុងតារាង ១ ខាងេលើ។ 
  
េតើេគបេង្កើតគេ្រមាងេឡើងេដើម ីអ្វី? 
 
គេ្រមាងជាទេូទៅគជឺាការេឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមូវការបនាន់  េឆ្លើយតបេទៅនងឹប  ឬកក៏រណីជនំួញ
ណាមួយក្នុងសាប័នណាមួយ។ បុ៉ែន្តេនៅេពលែដលទិសេដៅរបស់គេ្រមាងមួយគឺេដើម េីឆ្លើយតប
េទៅនឹងត្រមូវការបនាន់ គេ្រមាងគួរែតេរៀបេឡើងស្រមាប់េគាលបំណងឬេគាលេដៅធំៗ ។  គេ្រមាង
ICT ជាធម្មតាទទួលេធ្វើេឡើងេដាយអ្នក្រគប្់រគងេដើម បីំេពញចេនាះខ្វះខាតក្នុងការដំេណើរការគាន
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្របសិទ្ធភិាពនិងមិនមានលទ្ធផលល្អក្នុងដំេណើរការ្រគប់្រគង។ គេ្រមាង ICT មានេគាលបំណង
បងាញនិងផ្គត់ផ្គងេ់គាលេដៅអភិវឌ នខ៍ាតធំដូចជា MDGs។ 
 
មិនថាគេ្រមាងICT ខាតប៉ណុានិងអស់តៃម្លប៉ុណាេនាះេទ វាមានសារសំខាន់ណាស់ចំេពាះអ្នក
្រគប់្រគងគេ្រមាងេដើម ីដងឹនិងយល់ពីេហតុផលស្រមាប់អនវុត្តគេ្រមាងេហើយនិងថាេតើវាទាកទ់ង
និងេគាលេដៅធំៗរបស់សាប័នេដាយរេបៀបណា។ ខាងេ្រកាមេនះគឺជាឧទាហរណ៍ៃនកម្មវិធ ី្រគប់
្រគបត់ាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច ែដលវវិត្តេឡើងេចញពីគេ្រមាងICT ែដល្រតវូបានអនុវត្តេឡើងជា
ែផ្នកៃនែផនការអភិវឌ ជាតិរយៈេពលមធ មនិងែវង។ 
 
ដំេណើរការការងារេដាយស្វ័យ្របវត្តិ៖ ជ្រមុញ្របសិទ្ធិភាពនងិជ្រមុញការផ្តល់េសវាកម្ម 
 
 ដំេណើរការ្រគប់្រគងេដាយស្វ័យ្របវត្តិអាចជាការងារដ៏ពិបាកមួយស្រមាប់្របេទសកំពងុ
អភិវឌ ន ៍ែដល្របេទសជាេ្រចើនេនាះទទួលរងេ្រគាះេដាយសារការិយាយាលធិបេតយ ែដលគាន
តមាភាព ពកុរលួយ និង គាន្របសិទ្ធភិាព។ ក្នុងករណីទំាងេនះ ការបេង្កើតនវូ្របពន័្ធេអឡិច្រតនូិច 
ជួប្របទះនូវប េ្រចើនេ្រកៅែតពីប បេច្ចកវិទ ពត័៌មានេនាះេទៅេទៀត វារួមបញ្ចូលទំាងត្រមវូការ
វាយតៃម្លេពញេលញនិងការេរៀបចកំារ្រគប់្រគងរបស់របស់រដាភិបាលេឡើងវិញ ការរក ទុក
ឯកសារនិងការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង។ ដំេណើរការទាំងេនះគឺជាកតាវាយតៃម្លភាពេជាគជ័យឬ
បរាជ័យរបស់គេ្រមាងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនចិ។ េទាះបីជាមានភាពលំបាកេ្រចើនកេ៏ដាយ 
រដាភិបាលកណា្ដលនិងរដាភិបាលមូលដាន េនៅក្នុង្របេទសមួយចំនួនដចូជាេ្របសីុល ឈីលី 
ឥណានិងហ្វីលីពីន បានអនុវត្តនូវ្របព័ន្ធត្រមូវការផ្គត់ផ្គងត់ាមេអឡិច្រតូនចិ ្របពន័្ធ្រគប់្រគងពន្ធ 
និង្របព័ន្ធ្រគប់្រគងដៃទេទៀត។ ការែករទ្រមង់ទំាងេនះបានជ្រមុញឲ មានការទទួលខសុ្រតូវ 
តមាភាពនិងជំេនឿេទៅេលើសមត្ថភាពរបស់រដាភិបាលក្នុងការផ្តល់េសវាកម្មដល់្របជាពលរដ្ឋ។ 
 
រដាភិបាលមូលដានេនៅរដ្ឋការណាតាកា ក្នុង្របេទសឥណា បានបេង្កើតនូវ្របព័ន្ធចុះបញ្ជដីីធ្ល ី
Bhoomi ដ៏ធទំូលាយនិងគួរឲ េស្ងើចសេសើរមួយ។ េដាយេ្របើ្របាស់នូវបេច្ចកវទិ សមា្គល់តាម
ជីវិមា្រតសា្រស្ត  ការថតបញ្ចូលឯកសារនិងការដាក់ព្រងាយនូវតូបព័ត៌មានជាេ្រចើនេនាះ  ្របព័ន្ធ
េនះបានកត់្រតាក លដី្របមាណ២០លានចាប់តំាងពីឆំា១៩៩៨។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត រដ្ឋប៊ហីា 
បានអនុវត្ត្របព័ន្ធជនំួយតាមបណា្ដញព័ត៌មានេដើម ្ីរគប់្រគប់ពន្ធេលើការលក់(អាការេលើផលរបរ)
ែដលេធ្វើឲ ការ្របមូលចនំូលពីពន្ធេលើការលក់េនះមានការេកើនេឡើងនិងជួយការពារការេគចេវស
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មិនបង់ពន្ធ។ ការេ្របើ្របាស់នូវ្របព័ន្ធេនះបានេធ្វើឲ ចំនូលរបស់រដ្ឋែដលបានពីការបង់ពន្ធេកើន
េឡើងជាលំដាប់ចាប់តំាងពីឆំា ២០០១មក។ 
 
េនៅក្នុង្របេទសហ្វីលីពីន ្របព័ន្ធត្រមូវការផ្គត់ផ្គងត់ាមេអឡិច្រតូនិច បានអនុវត្តេឡើងែដលអាចឲ
េគចុះបញ្ជីអ្នកផ្គតផ់្គងន់ិងភាក់ងាររដាភិបាល  អាចប កព់ីតៃម្លផ្គតផ់្គងន់ិងរាយេឈាះការផ្គត់ផ្គង ់
េហើយនិង ការេដញៃថ្ល។ េនៅក្នុងេគហរទំពរ័ពត័ម៌ានរបស់រាជរដាភិបាលក៏មាននូវេគហទំព័រ
ពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រតូនចិរបស់ការិយាល័យគយ ែដលផ្តល់បណា្ដញដឹកជញ្ចូនេអឡិច្រតូនិច ២៤
េមា៉ងស្រមាប់ឧស ហកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់្របេទស។ មានគេ្រមាងមួយែដលបេង្កើតេឡើងេដាយ 
ប៉ូលីសជាតិជ្រមុញឲ មានការេ្របើ្របាស់សារេអឡិច្រតនូិច េដើម ីែស្វងរកជនំួយបនាន ់ េដើម តីវា ៉
និង្រតូតពនិតិ អំេពើពុករលួយរបស់ប៉ូលីសនិងភាក់ងារសាធារណៈដៃទេទៀត។ 
 
ក្នុង្របេទស ឈីលី  េគហរទំពរ័ ឈីលី ខូម្របា (Chili Compra) ផ្តល់ដល់ភាក់ងារសាធារណៈ 
នូវ្របព័ន្ធមយួែដលអាចែស្វងរកព័តម៌ានស្តីពីទំនញិនិងេសវាកម្ម។ េគហរទំព័រេនះមានបញ្ចូល
ទំាងទំព័រព័តម៌ានែដលបងាញពីត្រមូវការថ្មីៗរបស់រដាភិបាល   ពីការចុះបញ្ជតីាម្របព័ន្ធOnline 
ស្រមាប់្រកុមហ៊ុនែដលមានបំណង េធ្វើជំនួញជាមួយរដ្ឋ េហើយនិងបទប និងការែណនំាថ្មីៗស្តីពី
ត្រមូវការផ្គតផ់្គង។់ េលើសពីេនះ មាននូវេវទិកាពិភាក តាម្របពន័្ធអុីនធរឺណតិ ែដលអនុ តឲិ
អ្នកផ្គតផ់្គងន់ិងភាក់ងាររដាភិបាលដឹងព័តម៌ានជាេ្រចើនេទៀតស្តីពី ការអនុវត្តដ៏ល្អ្របេសើបំផុត 
កិច្ចសន  នងិព័តម៌ានទាក់ទងនិងត្រមូវការផ្គតផ់្គង់ដៃទេទៀត។ 
 
្របភព Abridged from John Paul, Robert Katz and sean Gallagher, Lessions from the Field, An Overview 
of the Current Uses of Information and Technologies for Develpement( World Resources Institute, 
2004), 33, http://www.digitaldividend.org/pdf/lessions.pdf.  
 
 
គេ្រមាងទំាងអំបាលមានែដលបានេរៀបរាប់ខាងេលើ បាននំាឲ មានការផាស់ប្តូរគួរឲ កត់សមា្គល់ 
ក្នុង្របព័ន្ធ្រគប់្រគងនិងដេំណើរការ្រគប់្រគងក្នុង្របេទសែដលបានេរៀបរាប់ខាងេលើ បានេធ្វើឲ មាន
ភាពរកីចេ្រមើនក្នុងការផ្តល់េសវាកម្មទំាងេនៅក្នុងនិងទូទំាងភាក់ងាររដាភបិាលទំាងមូល  ភាពរីក
ចេ្រមើនក្នុងការផ្តល់េសវាកម្មចំេពាះវិស័យជំនួញ និងការផ្តល់េសវាកម្មចំេពាះ្របជាពលរដ្ឋ។ 
 
អ្វីេទៅគឺជា គេ្រមាងICT ស្រមាប់ការអភិវឌ (ICTD)?  



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

 

មានការេកើនេឡើងនូវភាពសុទុដ្ឋិនិយមេ្រចើនចំេពាះជំេនឿែដលថា បេច្ចកវិទ ជាពិេសសេនាះគឺ
បេច្ចកវិទ គមនាគមន ៍ព័ត៌មានវិទ  អាចជួយសេ្រមចេគាលេដៅអភិវឌ  នងិជ្រមុញឲ មានការ
រីកចេ្រមើនឆាប់រហ័សេនៅក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍។ មានការសិក ្រសាវ្រជាវជាេ្រចើនបានេលើក
េឡើងថា ការវិនិេយាគេលើេសវាកម្មផលិតកម្ម ICT និងការវិនេិយាគេលើបរិកា្ខ ICT ជួយជ្រមុញឲ
មានការរកីចេ្រមើនខាងែផ្នកេសដ្ឋកចិ្ច។2ប៉ុែន្ត្របជាជន្រក្ីរកេនៅតាមជនបទែដលមានចំននួេ្រចើន
េលើសលប់េនៅក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌ នេ៍នាះ េនៅែតមិនទាន់អាចេ្របើ្របាស់បេច្ចកវទិ  ICT បាន
េនៅេឡើយ។ ពាក ថា” គមាតបេច្ចកវទិ (Digital Divide) “ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដើម ពីិពណនា
អំពីគមាតរវាងអ្នកែដលទទួលបានការេ្របើ្របាស់េសវាកម្ម ICTេហើយទទួលបានផល្របេយាជនព៍ី
វិស័យេនះ និងអ្នកែដលមិនទទួលបានការេ្របើ្របាស់ ក៏ដចូជាមិនទទួលបានផល្របេយាជន៍បនិ្តច
ណាេសាះ។ េនៅក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន ៍“គមាតបេច្ចកវិទ  “េនះមានគមាតធំែមនែទន។ 
 
សាប័នអភិវឌ សង្គមនានាេហើយនិងភាក់ងារសហ្របតិបត្តកិារអភិវឌ អន្តរជាតបិានព យាម
ផ្តួចេផ្តើមនិងបេង្កើតកម្មវិធអីភិវឌ ក្នុងេគាលបំណងផ្តល់ដល់្របជាពលរដ្ឋទំាងេនាះនូវការេ្របើ្របាស់
បេច្ចកវិទ ICT េដើម ទីទលួបាននូវផល្របេយាជន៍ពីវិស័យេនាះ។  េនៅេពលែដលមានការសិក
តាមលក្ខណៈវិទ សា្រស្តតិចតចួប៉ុេណាះែដលអាចអះអាងពីទំនាក់ទនំងផាល់រវាងការថយចុះៃន
ភាព្រកី្រកេដាយសារែតការេ្របើ្របាស់និងការរីកចេ្រមើនៃនវស័ិយបេច្ចកវទិ  ICT  ភស្តុតាងតូចៗ
និងឧទាហរណ៍ៃនការផ្តចួេផ្តើមឲ មានការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ  ICTេនៅតាមសហគមន៍
មូលដានបានបងាញអំពីេគាលគនំតិៃនចលនាបេង្កើនការរេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ICT 
ស្រមាប់ការអភិវឌ ។  វគ្គទី១េនៅក្នងុAPCICTtraining series បានពិភាក អំពឧីទាហរណ៍
ៃនការផ្តួចេផ្តើមតាមសហគមនែ៍ដលបងាញថាេតើ គេ្រមាងែដលេ្របើ្របាស់វិស័យICT
ជាជំនយួេនាះអាចផាស់ប្តូរការរស់េនៅរបស់្របជាជន្រក្ីរកឲ មានមានជីវភាពល្អ្របេសើ
បានេដាយរេបៀបណា។ 
 

                                                 
2 Isabel Neto, Charles Kenny, Subramaniam Janakiram and Charles Watt, “Chapter 1-Look Before You Leap: 
The Bumpy Road to E-development,”in E-development : From Excitement to Effectiveness, ed. Robert Shaware  
( Washington, D.C,: World Bank, 2005), 1-22, http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/11/08/000090341_20051108163202/Rendered/
PDF/ 341470EDevelopment.pdf. 
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ចាប់តំាងពពីាក់កណា្ដលទសវត ទ ី៩០មក ភាកង់ារសហ្របតិបត្តកិារអន្តរជាតជិាេ្រចើន
បានគំា្រទគេ្រមាងICTD ជាមេធ បាយស្រមាប់េធ្វើឲ ជីវតិរស់េនៅរបស់មនុស ែដល្រតវូេគ
ចាតទ់ុកថាមិនសំខាន ់កាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង។ េគាលបំណងរបស់គេ្រមាងICTD 
គេឺដើម ទីូទាតឥ់ទ្ធិពលអវិជ្ជមានែដលវិស័យICTអាចមានចំេពាះ្របជាជន្រក្ីរក ដចូជាការ
មិនរាប់បញ្ចលូ រូមមានមេធ បាយសកម្មនងិការែកែ្របថ្មែីដលព្រងងឹតួនាទេីលើវស័ិយ
ជាកល់ាកមួ់យចំណយនទំាងការចលូេទៅនិងការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ICT។3 
 
រូប១បងាញ ១.ទំនាកទ់នំងៃនេគាលនេយាបាយកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក ២. កម្មវធិIីCTD នងិ
យុទ្ធសា្រស្ត េហើយនងិ ៣.ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICTបានល្អ ែដលទំាងអស់េនះគឺេដើម ី៤. 
េធ្វើជីវតិរស់េនៅរបស់្របជាពលរដ្ឋមានសភាពល្អ្របេសើរ។ 
 
រូប១ កម្មវធិយុីទ្ធសា្រស្តកាត់បន្ថយភាព្រក្ីរក គេ្រមាងICTD និងICT 
 
រដាភិបាលៃន្របេទសកំពុងអភិវឌ នឥ៍ឡូវេនះកំពងុវិនេិយាគេលើវស័ិយICT។បុ៉ែន្ត គេ្រមាង
ICT ទាំងេនាះគឺជាការ្របឹងែ្របង្របកបេដាយភាព្របថយុ្របថាន។ ការសិក ្រសាវ្រជាវ
បងាញថា ្រកុមហុ៊ន រដាភិបាលនងិសាប័នសង្គមសីុវលិជាេ្រចើនេនៅក្នុង្របេទសមានការ
អភិវឌ នត៍ចិ(LCDs)ជួប្របទះការលំបាកេ្រចើនេនៅក្នងុការេ្របើ្របាស់វិស័យICTsឲ បាន
េពញេលញ។ ការសកិ ្រសាវ្រជាវរបស់ធនាគារពិភពេលាកក្នងុឆំា២០០៥ បានវាយតៃម្ល
ថាការអនុវត្តគេ្រមាងICTេនៅតាមសាប័នសាធារណៈភាគេ្រចើន ក្នុង្របេទសមានការ
អភិវឌ តចិេនាះ មានការបរាជ័យខ្លះនិងបរាជ័យទំាង្រសុង។ ការបរាជ័យទំាងេនាះ
គឺេដាយសារអាងេលើេហតុផលថា ការេរៀបចំគេ្រមាងការណ៍មិនបានល្អ   ខ្វះខាត
េហដារចនាសម្ព័ន្ធ  មានប ច ប់និងប ត ិសាប័នរដាភិបាលនងិសាប័នេខ យ។4 
 

                                                 
3 Swiss Agency for Developent and Cooperation, SDC ICT 4D Strategy(Berne: SDC:2005), 5, 
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_161888.pdf 
4 Neto et al 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

ដូចែដលបានេលើកេឡើងខាងេលើ 
គេ្រមាងទំាងឡាយេទាះជាមានទំហំតូចក៏េដាយក៏គួរែតភាប់េទៅនឹងបរិដានការងារដ៏ធំរបស់សាប័នមួយ
។ គេ្រមាងទំាងេនាះអាច្រតូវបានអនុវត្តេដើម ីបេង្កើនចំេណះដឹង 

េដើម ីប កព់ីការទទួលយកអ្វីមួយពតិ្របាកដ ឬេដើម ីសាកល ងគំរូអ្វីមួយ។ គេ្រមាងទំាងេនះមាន 

េគាលបំណងរួមមួយ គឺេដើម ីជ្រមុញឲ មានការផាស់ប្តូរក្នុងសាប័ន និងក្នុងបរិដានការងារធំមួយ។ 

 សាប័នែដលមានេគាលបំណងផ្តល់េសវាកម្មែដលមានគុណភាពល្អ្របេសើរចំេពាះអតិថិជនរប
ស់ ខ្លួនអាចអនុវត្តគេ្រមាង ICTDេទៅតាមការ្រគប់្រគងរបស់ខ្លួន។ ការជ្រមុញ ការ្រគប់្រគងតាម្របព័ន្ធ 
េអឡិច្រតូនិចេដើម ីផ្តល់េ◌សវា អាចេ្របើ្របាស់វិស័យ ICT 

េដើម ីេធ្វើឲ ការផ្តល់េសវាកម្មទំាងេនាះមានភាព រីកចេ្រមើន។ ការផ្តួចេផ្តើមទំាងេនះអស់តំៃលៃថ្ល 
ពីេ្រពាះវា្រតូវការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ  និងធនធានដៃ៏ទេទៀត។ 

េហតុេនះការអនុវត្តគេ្រមាងល្អគឺជាការចំាបាច់េ◌េដើម ីធានាពីតំៃលៃនការចំណាយទំាងេនាះ។ 

វិធីសា្រស្តយុទ្ធសា្រស្តគជឺាវិធីសា្រស្តតាមដំណាក់កាល 

ែដលែផនការទំាងឡាយេហើយនឹង្រកបខ័ណការងារទំាងឡាយ្រតូវបានបំែបកេចញជាការងារេ្រចើនយា៉
ង ឬក៏គេ្រមាងេ្រចើន។ ការអនុវត្តគេ្រមាងទំាងេនះ្រតូវការជាចំាបាច់នូវែផនការជាក់លាក់ 
េហើយនិងការអេង្កតអំពីការអនុវត្តល្អៗេនៅក្នុងការ្រគប់្រគង គេ្រមាង។ 

 ខាងេ្រកាមេនះគឺជាការរាយនូវការអនុវត្តល្អ្របំាពីរយា៉ងក្នុងការអនុវត្តគេ្រមាង៖ 

 ១.ការកំណតអ់ំពីទំហំ និងេគាលបំណងៃនគេ្រមាង-ការដឹងអំពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វើនិងទទួលបាន 

 ២.កំណត់អពំអី្វីែដល្រតូវផ្តល់ឲ េគ-

ដឹងអំពីផលិតផលែដលចំាបាច់្រតូវផ្តល់នូវចុងបញ្ចប់ៃនគេ្រមាង និង្រតូវដឹងអំពីការទទួលបាន 

និងយល់្រពមពីមនុស ែដលពាក់ព័ន្ធេនៅេលើគេ្រមាងទំាងអស់េ◌េនះ។ 

 ៣.កំណត់ែផនការគេ្រមាង-កំណតព់ីរេបៀបែដលលទ្ធផលៃនគេ្រមាងែដល្រតូវសេ្រមចបាន 

េហើយនឹងគិតអំពីត្រមូវការមានដូចជាៈ មនុស  ធនធាន ឧបករណ៍ សកម្មភាព និងថវិកាស្រមាប់បញ្ចប់ 
គេ្រមាង្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។ 

 ៤.ទំនាក់ទំនង េហើយនិងែផនការទំនាក់ទំនង-

េរៀបចំែផនការេដើម ីទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស ែដលពាក់ព័ន្ធ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។ 

 ៥.ឃាំេមើលគេ្រមាង-ពិនិត េមើលជាបន្តបនាប់ និងជាញឹកញាប់ពសីានភាពទំហំ េពលេវលា 

េហើយនិងការចំណាយ។ 

 ៦.្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ-ពិចារណាថាគួរែតទទួល បដិេសធ 

ឬក៏បូកបញ្ចលូការផាស់ប្តូរទំាងឡាយ 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

 ៧.្រគប់្រគងភាព្របថុយ្របថាន-កំណត់េហតុការណ៍ែដលអាចជះឥទ្ធិពលមកេលើគេ្រមាង 

េហើយ បូកបញ្ចូលេទៅក្នុងែផនការសកម្មភាពជាចំាបាច់េដើម ីេចៀសវាង 

ឬបន្ធូរបន្ថយការ្របថុយ្របថានទំាងេនះ 

១ .២ អ្វីជករ្រគប្់រគងគេ្រមង ? 
 ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងគឺជារេបៀប្រគប់្រគងមួយ ែដលេកើតេឡើងេនៅក្នុងពាក់កណា្ដល
សតវត ទី១៩ េនៅេពលែដល្រកុមហុ៊នជាេ្រចើនចាប់េផ្តើមេ្របើ្របាស់នូវេគាលការណ៍វិទ សា្រស្តេដើម ី
អនុវត្តការងារ និងេដើម ីឧស ហកម្មទំាងមូល។ េនៅក្នុងសតវត ទី២០ េនៅេពលែដលបេច្ចកវិទ  

និងឧស ហកម្មកាន ់ ែតមានភាពស្មុគសាញេឡើង ការ្រគប់្រគង់ចាប់
េផ្តើមវិវត្តេទៅជាសកម្មភាពែដលខុសែប្លកពីការ្រគប់្រគងជំនួញជាទូេទៅ។ 

 ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង្រតូវបានេគផ្តល់និយមន័យេ្រចើនយា៉ង  ) សូមេមើល្របអប់ទី២ខាងេ្រកាម(។ 

 ្របអប់២ និយមន័យៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

 ”ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងគឺជាសំណុំៃនរេបៀប ការអនុវត្ត 
និងវិធីសា្រស្តែដលេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ដឹកនំា្រកុមគេ្រមាង េហើយនិង្រគប់្រគងេលើេពលេវលាគេ្រមាង 

ការចំណាយ េហើយនិងហានិភ័យ េដើម ី លទ្ធផលស្រមាប់អតិថិជន“។ 

 ”វិធីសា្រស្ត្រគប់្រគងគេ្រមាងដ៏ល្អ្របេសើរ និងដឹកនំាគេ្រមាងតាមរយៈសកម្មភាពែដលមានការ 
ពិនិត  ការ្រគប់្រគងល្អ េដើម ីទទួលបានលទ្ធផលល្អ្របេសើរគួរជាទីេពញចិត្ត“។ 

 ”ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងគឺជាចំេណះដងឹ ជាេទពេកាសល  ជាឧបករណ៍ ឬជាវិធីសា្រស្តែដលេគ 

េ្របើ្របាស់េដើម ីស្រមចបានេគាលេដៅរបស់គេ្រមាងេនៅក្នុងលក្ខខណយល់្រសបមួយេទៅេលើគុណភាព
ការចំណាយ េពលេវលា េហើយនិងលក្ខខណដៃទេទៀត“។ 

 ”ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងគឺជាសំណុំៃនវិធីសា្រស្ត 
និងបេច្ចកេទសែដលបានកំណត់យាង៉ល្អ្របេសើរ េដើម ី្រគប់្រគង្រកុមមនុស  

េដើម ីស្រមចបានការងារេ្រចើនយា៉ងេនៅក្នុងេពលេវលាកំណត់ នងិក្នុងថវិកា កណំត់មួយ“។ 

 ”ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងគឺជាការេ្របើ្របាស់ចំេណះដឹង េទពេកាសល  ឧបករណ៍ និងវិធសីា្រស្ត 
េដើម ីេធ្វើសកម្មភាពសេ្រមចបាននូវត្រមូវការ និងការរពឹងទុករបស់មនុស ជាប់ពាក់ព័ន្ធទំាងឡាយ“។ 

 និយមន័យៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាងទំាងេនះបានប ក់ថាៈ 

 .ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងគឺជាវិធីសា្រស្ត ជារេបៀប និងជាដំេណើរការ 
 .វាគឺជាសំណុំៃនឧបករណស៍្រមាប់េធ្វើែផនការស្រមាប់អនុវត្ត ស្រមាប់ែថទំា ស្រមាប់្រតួតពិនតិ  

និងវាយតំៃលពីភាពរីកចេ្រមើនៃនសកម្មភាពទំាងេនាះ។ 
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 .្រសបគាជាមួយនឹងេគាលេដៅ េហើយនិងេគាលបំណងធំៗរបស់សាប័នមួយ វាកណំត់ថាេតើអ្វ ី
ែដល្រតូវសេ្រមចបាន។ 

 .ប ្របឈមធំៗេនៅក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងគឺការ្រគប់្រគងទំហំរបស់គេ្រមាង និងធនធាន 

េពលេវលា ការចំណាយ និងមនុស ។ 

 ក្នុងរយៈេពលេ្រចើនឆំាកន្លងមកេនះ មានវិធីសា្រស្តេ្រចើនយា៉ងេដើម ី្រគប់្រគងគេ្រមាងបានេលច 

េឡើង េហើយបានអនុវត្ត្របកបេដាយេជាគជ័យ និងទទួលបានការផ្តល់នូវស្តង់ដា។ 

ទំាងេនាះមានដូចជា 

 -េសៀវេភៅស្តីពីចំេណះដឹងៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាងែដលមាន ១៨២ទំព័រ 
េបាះពុម្ពេដាយវិទ សាន្រគប់្រគងគេ្រមាង (PMI) េនៅសហរដ្ឋអាេមរិក។ សាប័នេនះេ◌លីកទឹកចិត្ត 
និងផ្តល់វិ បនប្រតដល់អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងទំាងឡាយែដលេ្របើ្របាស់នូវស្តង់ដារបស់េគ 

(http://www.pmi.org)  

 -វិធីសា្រស្ត្រគប់្រគងគេ្រមាងេនៅក្នុង្រគប់្រគងបរិសានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុងឆំា ១៩៨៩ ជាស្តង់ដា 

ៃនការ្រគប់្រគង IT េដាយរដាភិបាលអង់េគ្លស។ 

ចាប់តំាងពីេពលេនាះមកវិធីសា្រស្តេនះ្រតូវបានេគជ្រមុញ 

ឲ កាយេទៅជាវិធីសា្រស្តស្រមាប់្រគប់្រគងគេ្រមាង្រគប់្របេភទទំាងអស់។ េហើយក៏ជាប់ចំណាត់ថាក់ 
េនៅខាងេ្រកៅទំាងែផ្នក IT និងែផ្នក្រគប់្រគងដ៏ៃទេទៀត។ សាប័នេនាះ្រតូវបានេគផ្តល់វិ បនប្រតតាម 

រយៈការ្របឡងែដល្រតួតពិនិត េដាយសមាគមស្រមាប់្រកុម្រគប់្រគងគេ្រមាង។Prince 2: បានចុះបញ្ជី 
េនៅក្នុងការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មរដាភិបាលរបស់្របេទសអង់េគ្លស (OGC) (http://www.ogc.gov.uk 

/method_prince_2.asp)។ 

 -Microsoft Solution Framework (MSF) ែដលវិវត្តេចញេឡើងពីការអភិវឌ ន៍កម្មវិធី។ 

្រកុមហុ៊ន Microsoft បានអះអាងថា 

វិធីសា្រស្តេនះ្រតូវបានេ្របើ្របាស់យា៉ងេជាគជ័យេនៅក្នុងគេ្រមាងព្រងីករចនា 

សម្ព័ន្ធដូចែដលបានេរៀបចំេឡើងេដើម ីផ្តល់តំៃលេនៅក្នុងយុគសម័យអុ◌ីនេធើណិតបច្ចុប ន្ន។ 

 -The Rational Unified Process (RUP) ែដលជាការផ្តល់ 

ការ្របមូលផ្តុំៃនការបេង្កើតែដលេកើតេឡើងព ី Rational Corporation។ 

វាគឺជា្រកបខ័ណការងារស្រមាប់អនុវត្តកម្មវិធីែដលឥឡូវេនះជាផលិតផលរបស់ IBM។ 

វាថិតេនៅក្នុង្រកុម Unified Modeling Language 

ែដលទទួលយកយ៉ាងទលំូទូលាយជាឧបករណ៍ែដលស្រមាប់បេង្កើត និងអភិវឌ តូចៗ។ 
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 -Project Cycle Management (PCM) ែដលពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាព្រគប់្រគង 

េហើយនិងទ្រមង់ ៃនការសេ្រមចចិត្ត។ វិធីសា្រស្តេនះបានេ្របើេនៅក្នុង Life Cycle ៃនគេ្រមាងមួយ 

)រួមបញ្ចូលទំាងភារកិច្ច សំខាន់ៗ តួនាទី និងការទទួលខុស្រតូវ ឯកសារសំខាន់ៗ 

េហើយនិងជេ្រមើសៃនការេធ្វើការការងារស្រមច ចិត្ត(។ 

សាប័នជាេ្រចើនមានដូចជា្រកុមផ្តល់ជំនយួេទ្វភាគី និងពហុភាគីេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍និងដំេណើរការ 
PCMេនះ។ 

 -The Logical Framework Approach (LFA) ជាឧបករណ៍វិភាគ បងាញ និង្រគប់្រគង 

បេង្កើតេឡើងេដាយភាក់ងារសហរដ្ឋអាេមរិក ស្រមាប់ការងារអន្តរជាតិ (USAID) 

េហើយនិង្រកុមផ្តល់ជំនួយដ៏ៃទ េទៀត។ វាបេង្កើតនូវែមកធាងៃនមេធ បាយែដលេគាលបំណង 

និងេគាលេដៅ្រតូវបានទទួលជាមួយនិង ការចង្អុលបងាញហានិភយ័ 

េហើ◌ិយនិងការកំណត់អពំីធនធាន េហើយនិងលទ្ធផល។ 

 វិធីសា្រស្តទំាងអស់េនះ េដើម ី្រគប់្រគងគេ្រមាង និង្រតូវពិភាក លម្អិតក្នុងវគ្គទី៣ ៃនែផ្នកេនះ។ 

១ .៣ជំ ៊ នៃនករ្រគប្់រគងគេ្រមង ICTD 

 គេ្រមាង ICTD ទំនងជាគេ្រមាងែដលចំណាយេ្រចើន េហើយមានហានភិ័យខ្ពស់ 

េហតុេនះដំេណើរ ការអនុវត្ត ផលិតផល  ) មានដូចជា លទ្ធផល (

និងធនធានែដល្រតូវយកមកវិនិេយាគគួរែត្រគប់្រគង ្របកបេដាយការទទួលខុស្រតូវ។ 

ពិេសសជាងេនាះគេ្រមាង ICTD ្រតូវការដំេណើរការ្របកបេដាយភាព មុឺងមាត ់មានរេបៀប និងបត់ែបន 

្រតូវការសេ្រមចចិត្តឆាប់រហ័ស ការសហការណ៍ និងការចង្អុលបងាញ ្របកបេដាយការចូលរួម។ 

 គេ្រមាង ICTD ជាទូេទៅ្រតូវបានេគយល់ខុស ថា្រគាន់ែតជាសំណុំៃនសកម្មភាពែដល្រតូវការ 
ឧបករណក៍ុំព ូទ័រ ្រតូវការ្របព័ន្ធ Network ្រតូវការកម្មវិធី េហើយនិងក្រមងកម្មវិធី 
ែដលមានេគាលបំណង ចុងេ្រកាយគឺផាស់ប្តូរបេច្ចកវិទ ។ 

ប៉ុែន្តតាមការពិតមានចំននួសកម្មភាពមនុស េ្រចើនេលើសលប់េនៅក្នុង គេ្រមាងទំាងេនះ 

េហើយគេ្រមាងនិមួយៗគួរែតភាប់េទៅនឹងេគាលបំណងធំរបស់សាប័ន។ េនៅក្នុងកម្មវិធ ី ICTD 

ដ៏ស្មុគសាញ និងធំមយួ ការេ្របើ្របាស់កំរងកម្មវិធី ICT គឺ្រគាន់ែតជាភារកិច្ចមួយ 

ឬអនុគេ្រមាងមួយប៉ុេណាះ  ) សូមេមើលករណីសិក ខាងេ្រកាម(។ គេ្រមាង ICTD 

មិនែមនជាសកម្មភាពដាច់ែតឯង េនាះេទ ប៉ុែន្តជាែផ្នកមួយែដលរួមបញ្ចូលេទៅក្នុងែផ្នកដធមំយួេទៀត 

)ដូចជាកម្មវិធមីួយ សមាសភាពមួយ យុទ្ធសា្រស្តមួយ ឬក៏ែផនការយុទ្ធសា្រស្តមួយ(។ 
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  គេ្រមាងបណា្ដញ្រកុងក្នុង្របេទស Brazil: The Pirai Digital Project 

 

 គេ្រមាងបណា្ដញ្រកុងបានចាប់េផ្តើមពីេគាលគំនិតៃន” ការផ្តល់េសវាកម្មេទៅកាន់េសចក្តី្រតូវការ 
តាមមូលដានេហើយនិងរួមបញ្ចូលវិស័យ IT ជាមួយនិងសកម្មភាពអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមក្នុងរូបភាពមួយធំទូលំទូលាយ“។ 

 Pirai គឺជាទី្របជុំជនដាច់្រសយាលមួយេនៅក្នុងរដ្ឋ Rio De Janeiro ្របេទស Brazil។ 

ទី្រកុងេនះ មាន្របជាជន្របមាណ 25,000នាក់។ េនៅចុងទសវត ឆាំ១៩៩០ គេ្រមាង Pirai Digital 

Project បាន ចាប់េផ្តើមេឡើងេ្រកាមការឧបត្ថម្ភរបស់រដាភិបាលសហព័ន្ធ 
េដើម ីែកលម្អការិយាល័យពន្ធដារេនៅតាម តំបន់េនាះឲ មានភាពទំេនើបេឡើង។ 

 េគាលេដៅៃនគេ្រមាងគឺេដើម ីផាស់ប្តូរឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ឲ មានភាព្របេសើរេឡើង 

ែដលេនៅ េពលេនាះមានទូរស័ព្ទ២ែខ  កុំព ូទ័រចំនួន២ 

ឲ កាយេទៅជាបណា្ដញអត់ែខ ែដលអាចភាប់េទៅនឹងការិយាល័យរដាភិបាលេផ ងេទៀត។ 

ប៉ុែន្តេនៅេពលែដលការព្រងីកបណា្ដញក្នងុតំបន់ធំជាងេនាះ េហើយ អស់តំៃលតិច 

គណកមាធកិារសហគមែដលរួមបញ្ចូលទំាងអាជាធរ្រកុង េហើយអ្នកតំណាងមកពីអង្គការ សហគម 

និងែផ្នកឯកជនដៃទេទៀត្រតូវបានបេង្កើតេឡើង 

េដើម ីេរៀបចំែផនការមួយព្រងីកការតភាប់បណា្ដញអត់ែខ  េទៅតំបន់ដៃទេទៀតេនៅក្នុង Pirai។ 

េនះគឺជាគេ្រមាងការធំមួយ និងទូលំទូលាយជាងមុន េដើម ី 
េធ្វើឲ េសដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មានេ្រចើនែបបេ្រចើនយា៉ង នងិេដើម ីទាក់ទាញការវិនិេយាគថ្មីៗ។ េគាលបំណង 

ខាងេ្រកាយគឺជាត្រមូវការចំាបាច់ និងការេ្របើ្របាស់របស់រដ្ឋ 
បនាប់មកវិនិេយាគិន្របចាតំបន់ធំៗ បានេធ្វើ ឯកជនីយកម្ម េហើយបានបញ ប់អ្នកេធ្វើការជាេ្រចើននាក់។ 

 គេ្រមាងេនះេផាតេទៅេលើវិស័យ៤សំខាន់ៗ◌ៈ គេ្រមាងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច 

គេ្រមាងការសិក  មានដចូជា) ការសិក ពីចមាយេដាយភាប់ជាមួយនិងសកលវិទ ល័យសាធារណៈ 

Public Access Point 

រួមបញ្ចូលទំាងការហ្វឹកហ្វឺនែដលជាកិច្ចសហ្របតិបត្តការជាមួយអង្គការេ្រកៅរដាភិបាលជាេ្រចើន (

និងការយល់្រពមពីសហ្រគាសតូច និងមធ ម។ 

 គេ្រមាងេនះចំណាយអស់្របមាណ ៣៣៦០០ ដុលាសហរដ្ឋអាេមរិក ឬ្របែហលជា 

២៨០០ដុលាសហរដ្ឋអាេមរិក ស្រមាប់ភូមិនិមួយៗ។ សកលវិទ ល័យ អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល 

និង្រកុមហុ៊ន ឯកជនបានជួយេនៅក្នុងគេ្រមាងេនះ ជាមួយនិងឧបករណ ៍ ការអភិវឌ កម្មវិធី 
និងអ្នកជំនាញក្នុងការព្រងីក និង្របតិបត្តបណា្ដញ្រកុងេនះ។ 

បច្ចុប ន្នបណា្ដញេនះមាន្របមាណ៥០ចំណចុែដលភាប់េទៅនឹង ការិយាល័យរដាភិបាលទំាងអស់ 
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េហើយនិងេទៅសាលារដ្ឋ និងបណាល័យេស្ទើរែតទំាងអស់។ ចំណុច េ្របើ្របាស់កំពុងមានចំនួនេកើនេឡើង 

េហើយ្រកុមហុ៊នឯកជនមួយែដលមានភាគហុ៊នេ្រចើន បានបេង្កើត 

េដើម ីេធ្វើពាណិជ្ជកម្មេលើេសវាកម្មេទៅដល់្រគួសារ េហើយនិងអ្នក្របកបជួញដូរ។ 

 េជាគជ័យៃនគេ្រមាង Pirai ្របែហលជាេដាយសារកតាេជាគជ័យជាេ្រចើនដូចខាងេ្រកាមៈ 

 -េដាយសារែតការខ្វះនូវ្របាក់ទំនុកប្រមុងពីរដ្ឋ) តំាងែតពីជំនួយតូចៗេដើម ីេធ្វើឲ ការិយាល័យធំ 
មានភាពទំេនើប (

អ្នកដឹកនំាសហគម្រតូវបានបង្ខំចិត្តែស្វងរកធនធានតាមរយៈការសហ្របតិបត្តការជាមួយអ្នកមកពីែផ្ន
កេផ ងៗេទៀត ដូចជាមកពីវិស័យឯកជន វិស័យសង្គមសីុវិល េហើយការរួមគាេនះេធ្វើ 
េឡើងតាមរយៈការ្របមូលផ្តុំ ការសហ្របតិបត្តការ ែចករែលក្រគប់ែបបយា៉ង 

រួមជាមួយថវិការបស់ទី្រកុង ផងែដរ។ 

 -ការេ្របើ្របាស់នូវបេច្ចកវិទ តំៃលទាបស្រមាប់បញ្ជូន) បណា្ដញខាងក្នុងឥតែខ (  នងិ
មា៉សីុនទទលួ(ដូចជាកម្មវិធីមិនអស់ៃថ្លនិងេបើកចហំ) បានេធ្វើឲ ការចណំាយដំបូងមានតៃម្លទាប 
ែដលេនះអាចេធ្វើឲ  Pirai ផ្តល់េសវាកម្មBroadband េទៅទីកែន្លងែដលែខ ពីមនុនិងែដល
ពួកអ្នកផ្តល់េសវាកម្មមិនអាចវិនិេយាគបាន។ 
 - ការដឹកនំាេនៅថាក់មូលដាន អភិបាលរកិច្ចល្អ និងទុនសង្គមរងឹមាអំាចេធ្វើឲ េកើតមាននូវ
ែផនការ្របមលូផ្តុំនិងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងេឡើង ែដលអាចជយួបេ្រមើេសវាកម្មតាមមូលដានែដល
េគ្រតូវការ។ 
 
 Source: Adapted From Herman Galperin and Bruce Girard, “Microlelcos in Latin America and 
the Carribean,” in Digital Poverty: Latin American and Caribbean Perspectives, ed. Hernan Galperin and 
Judith Mariscal (Warwickshire: Intermediate Technology Publications and Ottawa: International 
Development Research Centre, 2007) 105-107, http://www.dirsi.net/espanol/files/05-Galperin-
Girard_23nov.pdf and http://www.crdi.ca/en/ev-112564-201-1-DO_TOPIC.html 
 
 
Pirai Digital Project បានបងាញថាសមាសធាតុដសំ៏ខានបំ់ផុតរបស់គេ្រមាងមួយ
មិនែមនជាការបំពាកន់ូវ្របព័ន្ធIT េនាះេទ ប៉ុែន្តវាគឺជាព្រងកីេទៅការអ្នកេ្របើ្របាស់និងភាប់
េទៅនិង្របពន័្ធេផ ងៗេទៀត។ 
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ជំហានសំខានៃ់នការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ICTD មានដូចជា ៖ ការេរៀបចែំផនការ ការអនវុត្ត 
ការ្រតតូពនិតិ  និងការវាយតៃម្ល។ មានពាក ខ្លះេទៀត ្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់េដើម ី
សំេដៅេទៅេលើជំហានទំាងេនះមានដចូជា៖ 
-ការេរៀបចកំម្មវធិ ី- ការផ្តចួេផ្តើមគេ្រមាង  
-ការេរៀបចំែផនការ- េរៀបេ្រគាង េរៀបែផនការ និង ដឹកនំាកេ្រមាង 
-ការអនវុត្ត- ការ្របតិបត្ត ិ
-ការ្រតតួពនិិត -ការពិនិត េឡើងវញិេនៅពាកក់ណា្ដល្របតិបត្តិការ  
-ការវាយតៃម្ល - ការពិនតិ េមើលេឡើងវិញចងុេ្រកាយ ឬការពិនតិ វាយតៃម្លេធ្វើេឡើងពីអ្នក
ខាងេ្រកៅ 
-បិទគេ្រមាង (សំេដៅេលើការប ប់្រគប់្រគងៃនគេ្រមាង) -ការ្របគល់េទៅឲ ែផ្នក
្របតិបត្តិការ។  
 
េនៅេពលែដលវិធសីា្រស្ត្រគប់្រគងគេ្រមាងេផ ងគាអាចេ្របើ្របាស់ពាក េផ ងៗគាស្រមាប់
ជំហាននីមួយៗ  កំណត់ចង្អុលដូចគា្រតវូបានេគកំណត់ស្រមាប់ជំហាននីមួយៗ
(សូមេមើលតារាង២) 
 
តារាង២. កណំត់ចង្អុលរបស់គេ្រមាងេទៅតាមជំហាននីមួយៗ 
 

# កំណតច់ង្អលុេនៅ
េពលបញ្ចប់ 

Martin Tate/ PMI Microsoft Rational/UML Burman Prince2 Other 

1 ចក្ខវុិស័យ និង
ទំហំែដលបានយ
ល់្រសប 

ការចាប់េផ្តើមគ
េ្រមាង 

 វិភាគ េរៀបចំ
ែផនការ
និងយុទ្ធ
សា្រស្ត 

ចាប់េផ្តើ
ម
គេ្រមាង 

្រសាវ្រជាវ
េដើមដំបូង

២ េរៀបចំែផនការគ
េ្រមាងែដលបាន
យល់្រពម 

េរៀបចំែផនការ េរៀបចំែផ
នការ 

េរៀបេ្រគាង េរៀប
េ្រគាង
និង

េរៀបែផ
នការ
និង
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េរៀបគំរ ូ រេបៀបដឹ
កនំាគ
េ្រមាង 

៣ បញ្ចប់ ្របតិបត្ត ិ អភិវឌ  បេង្កើតនងិសា
កល ង 

ការផលិ
ត 

ការ្រគប់
្រគង
តាម
ជំហាន 

 

៤ បេញ្ចញផលិតផ
ល 

បិទ ដាក់ព្រងា
យ 

ចាប់េផ្តើម
ព្រងាយ 

សាក
ល ង 

ការ្រគប់
្រគងដំ
េណើរកា
រ
ផ្តល់ទនំិ
ញ 

 

Source: Wilson Mar, “Project Planning Strategies and 
Tools,”http://www.wilsonmar.com/1projs.htm#ProjPhases.  
 
កំណតច់ង្អលុគឺជាការគូសប កន់ិងការសំគាល់េនៅេពលែដលផលិតផលៃនគេ្រមាង
មួយអាច្រតវូបានបញ្ចប់ឬ្រតវូេគទទលួយកេនៅរាល់ជហំាននីមួយៗៃនគេ្រមាង។ ដូចែដល
បានបងាញជូនខាងេលើ ការបញ្ចប់ទស នវិស័យ ទំហំ គជឺាស ៃនការចប់ជហំានទី១ (
មានេឈាះជាេ្រចើនបានដាកឲ់ ជហំានដំបូងេនះដូចជាជំហានចាប់េផ្តើម  ជំហានផ្តចូេផ្តើម 
។ល។) ការប ប់ការេរៀបែផនការគេ្រមាងបងាញពកីារចប់ជំហានេរៀបចែំផនការ។ល។ 
វគ្គទី៣ៃនែផ្នកេនះ នងិពិភាក លំអិតអំពីកណំត់ចង្អុលរបស់គេ្រមាងឬផលិតផលរបស់
គេ្រមាង។  
 
ក្នុងកិច្ចពភិាក អំពកីារ្រគប់្រគងគេ្រមាងICTD ែផ្នកេនះេ្របើ្របាស់ពាក  គេ្រមាងសាមញ្ញ
និងគេ្រមាងICTបញ្ចូលគា។ តារាងទី៣ បានរាយនូវពាក បេច្ចកេទសទំាងេនះ។ ្របអប់ទី
១ បងាញជហំាន្រគប់្រគងជាលក្ខណៈទេូទៅ  ្របអប់ទ២ី ផ្តល់នវូការពិពណ៌នាអំពជីំហាន
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នីមួយៗេនៅក្នុងគេ្រមាងសាមញ្ញ េហើយ្របអប់ទ៣ី ពិពណ៌នាអំពចីំហាននីមួយៗក្នងុ
គេ្រមាងICT។ 
 
តារាង៣ និយមន័យៃនជំហានទំាងឡាយក្នងុការ្រគប់្រគងគេ្រមាងតាម្របេភទគេ្រមាង 
 

ជំហានក្នុង
ការ្រគប់្រគងទូេទៅ 

ជំហានក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង
ធម្មតា 

ជំហានក្នងុការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT 

ជំហាន
េរៀបចំែផនការ 

ការេរៀបចំកម្មវិធគីឺជាដំេណើរការ
ែដលកម្មវិធៃីនសកម្មភាព
ជាេ្រចើន្រតូវបានកណំតន់ិង
ដកេ់ទៅក្នុងែផនការែដលែផ្អកេលើ
េគាលនេយាបាយ យុទ្ធសា្រស្ត 
និងេគាលេដៅ េហើយនងិស្រមាប់
ការគតិពិចារណាក្នងុដំេណើរការ
អភិវឌ នងិេរៀបចែំផនការៃន
គេ្រមាង 

ការេរៀបចំែផនការស្រមាប់គេ្រមាងកំណត ់
េឡើងនវូេគាលបំណងរបស់គេ្រមាង ទំហំ 

កពាកព់ន័្ធ ការវិភាគអំពកីារចណំាយនិង
ល្របេយាជន ៍និងបេង្កើតនូវ

កបខ័ណធនធាននងិការ្រគប់្រគងគេ្រមាង។
លទ្ធផលជាចុងបញ្ចប់ៃនវគ្គេនះគTឺORនិង
ផនការគេ្រមាង 

 
ការវភិាគអំពីត្រមូវការបានបេង្កើតេឡើងនូវអ្វី
ែដលជាលទ្ធផល។ វាទាមទាឲ អ្នកចូលរួម 
ទទួលយកនូវដំណឹង គំនតិែបបវភិាគ ជាង
ការអនវុត្តដូចេនៅក្នងុជហំានេ្រកាយេទៀត។ 
លទ្ធផលចុងបញ្ចប់ៃនវគ្គេនះគជឺា
របាយការណ៍ស្តីពតី្រមូវការរបស្់របពន័្ធ
ែដលបានយល់្រសប។ 
 
ការេរៀបប្លង្់របពន័្ធបេង្កើតនូវរេបៀបែដល
ផលិតផល្រតូវអនុវត្តតនួាទីកណំតក់្នុង
របាយការណ៍ស្តីពតី្រមូវការរបស្់របពន័្ធ។ 
លទ្ធផលចងុេ្រកាយក្នងុវគ្គេនះគកឺារការ
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េរៀបប្លង្របព័ន្ធជាកល់ាកែ់ដលបាន
យល់្រសបគា។ 
-Logical Design-  
-Physical Designគឺជាគំនសូតាងឲ  
Logical Design េនៅក្នងុរូបតាងែដលមាន
កម្មវធិីជាកល់ាក ់មានបណា្ដញនងិកុំព ទូរ័ 

ជំហានអនវុត្ត ជំហានេរៀបចំែផនការគជឺា 
ជំហានសំខាន់បំផតុក្នងុការ
្របតិបត្តិគេ្រមាង។ េនៅក្នុងជំហាន
េនះែដលសភាពរបស់គេ្រមាង
្រតវូបានេគវាយតៃម្ល េហតុផល 
និងការទទលួខុស្រតវូែដល្រតវូ
បានកំណត ់ពីសកានុពល 
ពីែដនកំណត់ៃនត្រមូវការនិង
ធនធាន(មានេពលេវលា 
ការចណំាយនិងមនសុ ) រួមនងិ 
ហានិយភ័យែដលបានកំណត់។ 
រាល់្រគប់ចំេណះដឹងទំាងអស់អំព ី
គេ្រមាង្រតវូេរៀបចំេនៅក្នងុជំហាន
េនះ។ 
 
ជំហានអនវុត្តគឺជាជហំានែដល
រាល់ែផនការទាំងអស់្រតូវចាប់
េផ្តើមអនុវត្ត។ េគាលេដៅេនៅក្នុង
ជំហានេនះគ្ឺរគប់ដំេណើការ
្របតិបត្តនិិងធានាឲ បានថា
យន្តការ្រគប់្រគងដំេណើរការ។ 

ការសាបនាពាក់ពន័្ធនឹងការវាយតៃម្លេហើយ
និងទទលួយកនូវកម្មវធិ ីែដលមាន្រសាប់ 
ការបេង្កើតកម្មវិធីបែន្ថម ការគូស
ប ក់លម្អតិអំពីសកម្មភាពេដាយៃដ 
រួមបញ្ចូលធាតុទំាងអស់េទៅក្នុង្របព័ន្ធ
ទំាងមូល នងិការេតស្តកម្មវធិតីាមដណំាក់
កាល។  លទ្ធផលៃនវគ្គេនះគឺជា
ក្រមងកម្មវធិែីដលបាន្រចបាចប់ញ្ចូលែដល
សម្រសបេទៅតាមស្តង់ដាគុណភាព 
រួមមានការេតស្តតាមតណំាក់កាលេ្រចើន
ដង និងមានការកត់្រតា្រតឹម្រតូវ។ 
 
ការអនវត្តឬការ្របតិបត្តសំិេដៅេទៅេលើការ
ែណនំាេសវាកម្មឲ មានការេ្របើ្របាស់
េដាយអតិថជិន។ លទ្ធផលេនៅក្នងុវគ្គេនះគឺ
េសវាកម្ម្របតិបត្តែិដលបានទទួល។ 
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ជំហាន្រតតូពិនតិ  ការ្រតតួពនិតិ គឺជាដំេណើរការ
្រតតួេមើលរាល់ែផនការ(ទំាងការ
បញ្ចូលនិងលទ្ធផល)េហើយនិង
ស្តង់ដាគណុភាពែដលផ្តល់ឲ ។ 
របាយការណ៍ ស្តីពភីាពរកីចេ្រមើន
និងរបាយការណ៍្រតតួពិនតិ គឺជា
ឯកសារសំខាន់េដើម ដីឹង
ពីេហតុការណ៍និង្រគប់្រគង
ហានិភ័យ។ 

ការពនិតិ េឡើងវញិ្រតូវេធ្វើេឡើងេនៅចុង
បញ្ចប់ៃនជហំានទំាងអស់និងេនៅេពល
ភារកិច្ចសំខាន់ៗទំាងអស់្រតវូបានបញ្ចប់ 
និងតាមដណំាក់កាលនីមួយៗ។ េគាល
បំណងៃនការពនិតិ េឡើងវិញគឺ៖ 

- ស្ទង់េមើលពីដំេណើរការេទៅមុខនិង
ភាពយឺតយាវ៉ទំាងឡាយ 

- រាប់គិតព ីធនធានបានេ្របើ្របាស់ 
- ែស្វងយល់ពកីារែ្រប្របួលខាង

សំភារៈ ពកីារៃលលកខាងធនធាន
និងេពលេវលាែដលកន្លងេទៅ។ 

- កំណតស់កម្មភាពែដលអាចចាំបាច់
ស្រមាប់ែកែ្របប េដើម ីជួយ 
ក្នុងការគិតគូរេឡើងវិញចំេពាះ
ជំហាននិងកិច្ចការែដលមិនអាច
បញ្ចប់បាន។ 

- ជួយេរៀបចំែផនការនិងភារកិច្ច
ស្រមាប់ជហំានបនាប់េទៀត។ 

- េនៅក្នងុករណីែដលមានការ
ែ្រប្របួលែបបអវិជ្ជមានណាមួយេកើ
តេឡើង ការពិនតិ េមើលេឡើងវិញនងឹ
ជួយ្រគប់្រគងព័ត៌មាន
ពីការសេ្រមចចិត្តថាបន្តឬមិនបន្ត
ចំេពាះគេ្រមាងេនាះបន្តេទៀត។ 

ការវាយតៃម្ល ពិនតិ េឡើងវិញនិងវាយតៃម្លពី
វិធសីា្រស្តេដើម  ីវាសែវងពី 
ឥទ្ធពិលៃនគេ្រមាងនិងថាេតើវា
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អាចជួយផ្តល់ដល់េគាលេដៅធដំុំ
ណាមួយ(ដូចជាកម្មវធិរីដាភិបាល
េនៅលំដាប់ជាតនិិងតំបន)់។ 
ការរកេឃើញនិងលទ្ធផលនិង
បេ្រមើជាមូលដានស្រមាប់
ការេរៀបចំែផនការនិង
សកម្មភាពកម្មវធិីនានា
េនៅេពលអនាគត។ 
 

ជំហានបិទគេ្រមាង
ឬបិទ្របតិបត្តិការ 

ការបិទគេ្រមាងេធ្វើេឡើងេនៅេពល
សកម្មភាពគេ្រមាងទំាងអស់
បានបញ្ចប់េហើយេនៅេពលែដល 
លទ្ធផលរួមមានរបាយការណ៍ និង
ត្រមូវការហិរញ្ញវត្ថនុិង
ការចណំាយនានាបានបញ្ចប់និង
ទទួលយក
េដាយអ្នកពាក់ពន័្ធទំាងឡាយ។ 
Source: European 
Commission, Aid Delivery 
Method, Volume 1-Project 
Cycle Management 
Guidelines( Brussels: 
European Commission, 
2004), 
http://ec.europa.eu/europeaid/ 
multimedia/publication 
s/documents/tools/europeaid_ 

្របតិបត្តិការគឺជាការបន្ត 
ការេ្របើ្របាស្របពន័្ធនងិរួម 
បញ្ចូលការេធ្វើេសចក្ត ី
រាយការណ៍អំពេីហតុការណ៍ 
និងសំណូមពរេដើម េីដាះ្រសាយ 
ជាមួយភាពមិន្រប្រកតេីកើត 
េឡើង និងការផាស់ប្តរូក្នុង្របពន័ន្ធនិង
ត្រមូវការរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។ 
Source: Roger Clarke, The 
conventional System life-
cycle(Canberra: Xamax Consultancy 
Pty, Ltd, 2000, 
http://www.anu.edu.au/people 
/Roger.Clarke/sos/slc.html. 
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adm_pcm_ 
guidelines_2004_En.pdf  

 
អ្នកែដលអនុវត្តការ្រគប់្រគងគេ្រមាងភាគេ្រចើន រួមបញ្ចលូទំាង្រកុមែដលសហការេទ្វរភាគី
ឬពហុភាគកី្ត ីេ្របើ្របាស់PCM។ សហគមអឺរបុ េ្របើ្របាស់ពាក ស្រមាប់ពិពណ៌នាអំព ី
សកម្មភាព្រគប់្រគងនងិរេបៀបរបបេធ្វើការសេ្រមចចិត្តក្នុងខបួរង្វិលក្នងុគេ្រមាងមួយ(
រួមមានកិច្ចសំខាន់ៗ  តួនាទីនងិការទទួលខុស្រតូវ ឯកសារសំខាន់ៗ នងិជេ្រមើសៃនការ
សេ្រមចចិត្ត)។ PCM ធានាបានថា: 
-គេ្រមាងគជឺាការគំា្រទេគាលេដៅៃនេគាលនេយាបាយៃន្របេទសនិងៃនៃដគរូអភិវឌ  
-គេ្រមាងទាក់ទនិេទៅនងឹយុទ្ធសា្រស្តែដលេគបានយល់្រសបមួយេហើយនិងប ពិត
្របាកដៃន្រកុមទិសេដៅឬអ្នកែដលនឹងទទលួ្របេយាជន ៍
- គេ្រមាងគឺជាអ្វីែដលអាចេធ្វើបាន មានន័យថារាល់េគាលេដៅៃនគេ្រមាងគឺអាចសេ្រមច
បានយា៉ងពតិជាកែ់ស្តងេនៅក្នងុលក្ខខ័ណៃនដំេណើរការ្របតិបត្ត ិនិងលទ្ធភាពៃនភាកង់ារ
្របតិបត្តិនងិ 
-្របេយាជនែ៍ដលេកើតេចញពគីេ្រមាងគួរែតមាននិរន្តភាព5 
 
ជំហានទំាងឡាយៃនគេ្រមាងធម្មតាជាញឹកញាប់្រតវូបានបងាញក្នងុគំនូសបងាញជារាង
រង្វង់ដចូខាងេ្រកាមៈ 
រូប២. រង្វលិខួបៃនកេ្រមាង 
 
Source: Adapted from European Commission, Aid Delivery Method: Volume 1-
Project Cycle Management Guidelines(Brussels: European Commission, 
2004), 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimediea/publications/documnets/tools/europ
eaid_adm_pcm_guidelines_204_en.pdf) 
 
                                                 
5 European Commission, op. cit. 17 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

រូប 
 
េនៅក្នងុគេ្រមាងែដលេ្របើ្របាស់ICT េដើម ីជាជនំួយ ជំហានរង្វិលខួបក៏្រតូវបានេ្របើ្របាស់
និងេរៀបចែំផនការេហើយ្រតវូបានេគដងឹថាជាដំេណើរការដ៏សំខាន់។ មាននូវសកម្មភាព
ស្រមាប់ពនិតិ េមើលេឡើងវិញជាេ្រចើនេលើលទ្ធផល  ដំេណើរការ និងធនធានេ្របើ្របាស់
ជាមួយនងឹែផនការ។ ដេំណើរការគេ្រមាងែដលមានលក្ខណៈរង្វិលជុេំនះគឺក្នុងបរបិទែដល
ថាលទ្ធផលេលើកទ១ី កាយជាែផ្នកមួយៃនដំេណើរការេហើយការែករែ្របេលើកេ្រកាយ្រតវូ
បានអនុវត្ត។ ក្នុងក្រមងកម្មវិធរីបស់្របពន័្ធ រេបៀបរបបេនះ្រតូវបានេគេហៅថាជា ខួបរង្វិល
ៃន្របពន័្ធ។6 
 
េនៅក្នងុខួបរង្វិលៃន្របពន័្ធ គនំូស្រពាងស្រមាប់ខួបរង្វិលេនះ្រតវូបានេគភាគេ្រចើនក្នុង
គេ្រមាងICT ជាលក្ខណៈ ដំណាកទ់កឹធាក ់ឬជាលក្ខណៈកមាំងេអឡចិ្រទចិរបស់
ឧស្ម័ន(សូមេមើលរូប៣) 
 
រូប៣ ខួបបង្វលិៃន្របព័ន្ធ ICT 
ដាក់រូប 
 
ធាតុសំខាន់ៗ ៃនរង្វិលខបួៃន្របពន័្ធICT មាន ៖  
-ជំហាន មានសំនុៃំនកចិ្ចការែដលពាក់ពន័្ធ 
-កិច្ចការ សកម្មភាេពជាកល់ាកែ់ដលមានេគាលបំណងច ស់លាស់ 
-ចំនចុ្រតតួពិនតិ  អាចេហៅបានមួយេទៀតថា កំណតច់ង្អលុ ឬលទ្ធផលែដល្រតូវផ្តល់ 
្រតវូបានកណត់ជាលទ្ធផល្រតូវ្រតូវផ្តល់េអាយេនៅេពលបញ្ចប់ៃនជហំានណាមួយ 
ឬបញ្ចប់ៃនសំនុភំារកិច្ចណាមួយ។ 
 

                                                 
6 Roger Clarke, The convetional System Life-Cycle(Canberra: Xamax Consultancy Pty. Ltd, 2000), 
http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/SOS/SLC.html 
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វគ្គសំខាន់បំផុតេនៅក្នុងខួបរង្វិល គឺវគ្គតំែហទំា វគ្គេនះគសំឺេដៅេទៅេលើរយៈេពលែដល 
គំេរាង្រតវូបានបិទ េហើយលទ្ធផលចុងេ្រកាយៃនគេំរាងេនាះ្រតូវបានដាក់បញ្ជលូេទៅក្នុង 
ការងារ្របតបិត្តិជា្របចំារបស់សាប័ន។្រកុម្រគប់្រគងគេំរាង្រតូវែតមានែផនការលំអិត 
និងអនុវត្តការេរៀបចជំាជាកល់ាក់សំរាប់ បញ្ជូល នងិេធ្វើេអាយមាននិរន្តភាព ៃនលទ្ធផល 
ៃនគំេរាង ែដលលទ្ធផលេនាះអាចជា ផលិតផល ឬជា្របតិបត្តិការ (ដូចជា វិធសីា្រស្ត ថ្មី 
ក្នុងការេធ្វើការងារ)  
 
លំហាត់ 
ខាងេ្រកាមេនះជាសកម្មភាពគំេរាង ២៦ ែដលដាក់ចរំះុគា 
ចូរកំណត់ពជីំហានែដលសកម្មភាព ឬកចិ្ចការមួយៗ ្រតូវស្ថិតេនៅក្នងុជំហានេនាះ។ 
សកម្មភាព ឬកិច្ចការ ជំហាន 
១. ែកែ្របគេំរាងេទៅតាមកាលៈេទសៈែដលផាស់ប្តូរ 
២. យល់្រពម និងចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថ ុ
៣. ពិចារណាពីភាព្រតឹម្រតូវែផ្នកបេច្ចកេទស េសដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកិច្ច 
ហិរញ្ញវត្ថ ុការ្រគប់្រគង ែដលទាក់ទងេទៅនងឹគេំរាង  
៤. កំណតអ់្នកែដលពាក់ពន័្ធនងឹគំេរាង 
៥. សំេរចចនំាយេទៅតាមកិច្ចសន  
៦. ្របមូលនូវទិន្នន័យែដលទាក់ទងែផ្នកបេច្ចកេទស េសដ្ឋកចិ្ច ពាណិជ្ជកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ ុការ្រគប់្រគង នងិការចាត់ែចងែដលទាកទ់ងេទៅនឹងគេំរាង 
៧. េធ្វើសកម្មភាពសាកល ង េដើម បីងាញពឧីទាហរណ៏ៃនេគាលគនំតិ 
៨. េរៀបរាប់លំអិតពេីគាលេដៅៃនគំេរាង  
៩. កំណតន់ូវមេធ យបាយេផ ងេទៀត 
េដើម ីអាចសំេរចេគាលេដៅៃនគំេរាងបាន 
១០. កំណត់អាទិភាពៃនគេំរាងេ្រចើន 
ែដលពាតព់ន្ធ័េទៅនងឹែផនការរបស់ែផ្នកមួយ នងិរបសជ់ាត ិ
១១. វាយតំៃល ពីការអនុវត្តគេំរាង 
១២. េធ្វើការសិក  និងរបាយការណ៏បញ្ខប់  
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១៣. ្របមូលពតម៌ានទាក់ទងនឹងែផនការអភិវឌ នថ៏ាកជ់ាត ិ
១៤. ្របារព្ធកិច្ច្របជុ្ំរតភីាគ ី 
១៥. កំណត់គេំរាងសំរាប់ការេរៀបចំលំអិត 
១៦. អនុវត្តគំេរាង 
១៧. ្រតួតពនិិត ពភីាពរចីំេរីនរបសគ់ំេរាង 
១៨. ចរចារពីលក្ខខណ័ៃនការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថ ុ
១៩. កំណត់អាទិភាពរបស់គំេរាងទាំងឡាយេទៅតាមសារៈសំខាន ់
និងេទៅតាមលក្ខណៈែដលអាចបំេពញេទៅបាន 
២០.  
២១.េធ្វើេអាយមានសុវត្ថិភាពខាងហិរញ្ញវត្ថរុបស់គំេរាង 
២២. េ្រជើសេរីសទ្ីរបឹក  និង្រកុមហុ៊នសំរាប់ផ្តល់ការ្របឹក  
២៣. សិក អំពីកចិ្ចការគន្លះឹ និងេរៀបចំការងារេទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធ 
២៤. សរេសររបាយការណ៏បញ្ចប់ពីគេំរាង 
២៥. ប ក់ពតីួនាទីរបស់រាជរដាភិបាលស្តីពបី ែដលបានេលើកេឡើង 
ទាក់ទងេទៅនឹងគំេរាង 
២៦. បងាញជាសេង្ខបពីគេំរាង េហើយនិងកចិ្ចយល់្រពមេលើគេំរាង 
 
១.៤ វុចិទ័រៃនការ្រគប់្រគងៈ មនុស  ដំេណើរការ និងបេច្ចកវទិ  

វុិចទ័រៃនការ្រគប់្រគង គឺជាធាតផុ  ំឬ អញ្ញត្តិែដលមានឥទ្ធពិលេទៅេលើគុណភាព 
និងេល ឿនៃនគេំរាងមួយ។ វិុចទរ័ែដលជាកលំាងំដ៏សំខាន់ៃនគំេរាងទំាងេនាះ គឺជា មនុស  
ដំេណើរការ និងបច្ចកវទិ ។ របសទំ់ាងអស់េនះកំណតព់ី្របសិទ្ធភាពគំេរាង 
និងភាពរកីចំេរីនេឆាះេទៅរកការទទួលបានេគាលេដៅ និងេគាលបំនងៃនគេំរាង។ 
មនុស  
គំេរាងទំាងឡាយ្រតវូបានបេង្កើត ្រគប្់រគង និងអនវុត្តេឡើងេដាយសារមនុស ។  អ្នក្រគប់
្រគងគេ្រមាង ្រគប់្រគងដំេណើរការនិងបេច្ចកវទិ េដើម ីធានាថាផលិតផល្រតវូបានផ្តល់
េហើយេគាលបំណង្រតូវបានេឆ្លើយតប។ េនៅក្នុងគេ្រមាងខ្លះេទាត ្របែហលជាគាននរណា
មាកែ់ដល្រតូវេគែតងតំាងជាអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង។ បុ៉ែន្តមិនថាមានងារែបបណាេនាះេទ 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

អ្វីែដលសំខាន់េនាះគមឺានមនុស មាកែ់ដលទទួលខសុ្រតវូស្រមាប់ដំេណើរការបញ្ចប់
គេ្រមាងេនាះ។ 
 
េ្រកៅែតពីអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង គេ្រមាងមួយជាទូេទៅពាក់ពន័្ធនងឹអ្នកជំនាញេ្រចើនេធ្វើ 
ការជាមួយគាជា្រកុម។ អ្នក្រគប់្រគងគំេរាងចំាបាច់្រតវូយល់ដឹងពតីនួាទីរបស់សមាជិក 
្រកុម េហើយនិងតួនាទីរបស់អ្នកពាក់ពន្ធ ័និងអ្នកែដលទទលួផល។ 
អ្នក្រគប់្រគងគំេរាង្រតូវ្រគប់្រគងការរពឹងទកុរបស់មនុស េនៅក្នុងគេំរាង។  
វគ្គទ ី២ ៃនែផ្នកេនះនងឹរមួបញ្ចូលការពិភាក លំអិតអំពគីំេរាង ពធីនធានមនុស  
និងអ្នកែដលពាកព់ន្ធដ័ៃទេទៀត។ 
ដំេណើរការ 
ដំេណើរការែដល្រប្រពឹត្តេទៅល្អ ពឹងែផ្អកេទៅេលើការេរៀបចំែបបបទល្អចាប់តំាងពី
ការ្រគប់្រគង រហូតដល់ដំេណើរការែដលេធ្វើេឡើងេដាយអ្នក្របតិបត្តកិារ និងបុគ្គលិក។ 
ដំេណើរការែដលបានេរៀបចំល្អ េហើយនិងជាកល់ាក់អាចនំាេទៅដល់សកានពុលភាព 
និងជំរញុលទ្ធភាព ឬភាព្របកួត្របែជងៃនបុគ្គលិកគេំរាង ជាលទ្ធផលនំាេអាយមាននវូ 
បុគ្គលិក ែដលមានកំលាងំជរំុញខ្លួនឯងែដលេនះគឺជាចំនចុសំខាន់េឆាះេទៅរកេជាគជ័យ 
ៃនការ្រគប់្រគងខាងក្នុង។ 
 
េនៅក្នងុគំេរាងICTភាគេ្រចើន ធាតុសំខាន់មួយៃនការងារ គឺដេំណើរការេធ្វើេឡើងវិញ 
ែដលមាននយ័ថាសកម្មភាព និងឯកសារ្រតវូបានពនិតិ េឡើងវញិ 
េដើម ីលុបបំបាតភ់ាពជាន់គា ឬដំេណើរការមិនចំាបាច់នានា។ 
្របសិនេបើការពនិតិ េឡើងេនះ មិន្រតូវបានេធ្វើេទ ដំេណើរការចាស់នងឹបេង្កើតលទ្ធផល 
គាន្របសិទ្ធភាពដូចមុន។ 
បច្ចកវិទ  
បច្ចកវិទ  សំេដៅេទៅេលើមា៉សីុននងិកម្មវិធកី្នងុទីផ រែដល្រតវូបានេ្របើេដើម ី្រទ្រទង់តរំូវការ 
និងដំេណើរការៃនសាប័នមួយ។ បេច្ចកវិទ  មិនគរួយកជាចំនចុដកឹនំាពីតរំូវការសាប័ន 
ឬតំរវូការគេំរាងេនាះេឡើយ។ េនៅក្នងុគេំរាងសហគមនែ៏ដលេ្របើ្របាស់បច្ចកវទិ  
ICTបច្ចកវទិ គួរែតស្ថិតេនៅខាងេ្រកាយ ទាល់ែតមានតរំវូការរបស់មនុស  
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ឬដំេណើរការណាមួយ្រតូវបានកណំត់េឡើង។ 
គំេរាងែដលដាក់បច្ចកវទិ េនៅមុនេសចក្ត្ីរតូវការរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់ 
និងេសចក្ត្ីរតូវការរបស់ដំេណើរការ ជាញឹកញាប់េ្រចើនែតបរាជ័យ 
េហើយេធ្វើេអាយខាតធនធាន ទំាងេពលេវលា និងការចណំាយេផ ងៗ។  
 
េនៅេពលែដលបច្ចកវទិ ្រតូវបានេគេ្រជើសេរសីបានល្អ េ្របើ្របាស់បាន្រតឹម្រតូវ 
និងសាបនាេលើ្រគះឹរងឹមា ំបច្ចកវទិ អាចេធ្វើេអាយគំេរាង 
ដំេណើរការ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព និងពេន្លឿនលំហូរការងាររបស់គេំរាង។ 
ការពតិជាកែ់ស្តង សូម ែីតរេបៀបរបបដ៏្របេសើរបំផុត និងទកឹចតិ្តដ៏មុត្រសួចក៏មិនអាច 
ជំនួស បច្ចកវទិ ែដលេ្រជើសេរីសមកេ្របើ្របាស់មិន្រតឹម្រតូវ និងមិនមានេស្ថរភាព។ 
នយិាយេដាយខ្ល ីបេច្ចកវិទ អាចជាប  ឬជា្របេយាជនសំ៏រាប់គេំរាងមួយ។ 
 
អ្នក្រគប់្រគងគំេរាង នងិ ្រកុមអ្នក្រគប់្រគងគេំរាង្រតវូែតកត់ចណំាពំសីារៈសំខាន់ៃនមនសុ  
ដំេណើរការ និងបច្ចកវទិ  ក្នុងការចាប់េផ្តើមេធ្វើគំេរាងមួយ។ ជាការកណំត ់
ការេធ្វើេអាយមានតុល ភាព 
និងការផ្តុំបញ្ជូលទំនាកទ់ំនងៃនធាតុទំាងេនះអាចផ្តល់លទ្ធផលដ្៏របេសើរបំផតុៃនគំេរាង
េនាះ។ (សូមេមើលរូបទ ី៤) 
 
ដាក់រូប 
 

១.៥ បទពិេសាធន៏ពីការអនុវត្តជាក់ែស្តង 
គំេរាងICTD គឺជាការបុ៉នប៉ងថ្មីមួយ។ 
េទាះជាយាង៉ណាកេ៏ដាយមាននវូបទពេិសាធនព៏ីការអនវុត្តជាក់ែស្តងជាេ្រចើនរចួមកេហើយ 
ែដលអាច្របមូលយកមកពនិិត េមើលបាន។ ភាកង់ារស្វសីសំរាប់កាតអភិវឌ ន ៏
និងសហ្របតិបត្តិការបានរាយវិស័យជាេ្រចើនែដលពាត់ពន្ធ័េទៅនងឹតរំវូការ 
េនៅេពលែដលគំេរាងICTD្រតវូបំេពញ។(សូមេមើល្របអប់ ៣) 
្របអប់ ៣ បទពិេសាធន៏ពីគំេរាងICTD 
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ការចូលរួម ៖ មនុស ែដលជាែផ្នកមួយៃនគេំរាងគួរែតចូលរមួតំាងពតីំបូងទ។ី 
តំាងពកីារសិក វាយតំៃលតំបូងរហូតដល់េលើការ្រតួតពិនតិ ចងុេ្រកាយ។ ការចូលរួម 
េហើយនងិការទាមទារ វាផ្តល់ឥទ្ធពិលដល់សកម្មភាពទំាងឡាយៃនគំេរាង ICTD។ 
 
កម្មសិទ្ធតំិបន់ និងការអភិវឌ ន៏សមត្ថភាព ៖ េដើម ីេអាយគំេរាងមាននិរន្តភាព គំេរាងទំាង 
េនាះ្រតូវែតជាកម្មសិទ្ធរបស់តំបនន់មួីយៗ និងមានការអភិវឌ នស៏មត្ថភាពទំាងខាង ធន 
ធានមនសុ  ទំាងខាងសាប័ន។ ការេ្របើ្របាស់ជាលក្ខណៈរូបវន្ត ័គឺ្រគានែ់តជាធាតុមួយៃន 
ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ICTេអាយមាន្របសិទ្ធភាពែតបុ៉េណាះ។ កម្មសិទ្ធិតំបន ់និងការ 
អភិវឌ នស៏មត្ថភាពនងឹធានាថាបុគ្គលនីមួយៗ សហគមនន៏ីមួយៗ នងិសាប័នទំាង 
ឡាយអាចេ្របើ្របាស់ នងិរក ្របពន្ធI័CT និងអាចទទលួបានផលចំេនញេពញេលញព ី
ការេ្របើ្របាស់ទំាងេនាះ។ 
 
ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ លាយបញ្ចលូគា ៖ ជំេរីសបច្ចកវិទ  ពឹងែផ្អកជាសំខានេ់ទៅេលើ 
បរិបទៃនការេ្របើ្របាស់ ទំនាកទ់នំងៃនអ្នកេ្របើ្របាស់ជាមួយនឹង្របេភទៃន ការបញ្ចូន 
ពតម៌ាន ជាកល់ាក្់រតវូការការ្រសាវ្រជាវបែន្ថម ឥទ្ធពិលៃនវិស័យICTែដលបានកណំត ់
េដាយ ជំេរសីបច្ចកវទិ  ដ៏្រតឹម្រតវូ។ 
 
ការសហការណ៍ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធេ្រចើន៖ ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ICT  មាន្របសទិ្ធិភាព
មិន្រតឹមែតវិស័យឯកជននិងកម្មវធិបុ៉ីេណាះេទ ែតអាចជួយជ្រមុញឲ មានភាពរកីចេ្រមើន
េនៅតាមសហគមនងិអាចជួយៃលលកធនធានបាន។ ការសហការណ៍ជាមួយអ្នកពាកព់ន័្ធ
េ្រចើនគឺជាចេំលើយដ៏សម្រសបស្រមាប់ភាពស្មគុសាញៃនកិច្ចការេនះែដលអាចេឆ្លើយតប
េទៅនិងការេកើនេឡើងៃនត្រមូវការធនធាននងិភាពពិតជាក់ែស្តងែដលថាការអភិវឌ គជឺា
ការទទួលខសុ្រតវូរបសែ់ផ្នកទំាងឡាយៃនសង្គម ជាមួយនិងការទំនាក់ទនំង្រគប់ក្រមិត។ 
 
ភាពសីុសងាក់គា៖ ផល្របេយាជន៍្របកបេដាយសកានពុលស្រមាប់្របជាជន្រកី្រក អាច
សេ្រមចបានេនៅេពលសកម្មភាពរបស់គេ្រមាង ICTD មានភាពសីុសងាក់គានិងការខិតខំ
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អភិវឌ នទ៍ហំំធំៗរបស់ៃដគូរអភិវឌឃន៍ទំាងឡាយ ជាពេិសសជាមួយការអភិវឌ េដើម ីកាត់
បន្ថយភាព្រកី្រក។ 
ភាពជាមាស់កម្មសិទ្ធនិងភាពជាអ្នកដឹកនំាៃនសាប័ន៖  អារម្មណ៍ជាមាស់កម្មសិទ្ធ នងិជា
អ្នកដកឹនំាេទៅេលើសាប័នៃដគរូគឺមានសារសំខានណ់ាស់។ េទាះជាកម្មវធិសីាកល ងICT 
បានេជាគជយ័េដាយសារែតការជ្រមុញពបុីគ្គលមាក់ៗ ក៏េដាយ  ក្៏រតវូមានកម្មវិធីទំាងេនាះ
្រតវូមានមូលដានេលើសាប័នណាមួយេដើម ពី្រងកីគេ្រមាងនិងបេង្កើនចំននួមនសុ ែដល
ពាកព់័ន្ធេលើគេ្រមាងេនាះបែន្ថមេទៀត។ 
បរិដានការងារែដលអាច្របកួត្របែជង៖  បរិដានេគាលនេយាបាយICTែដលអាចេ្របើ
្របាស់បាន រួមមានការេគារពេទៅេលើេសរីភាពៃនការបេញ្ចញមត ិមានព័តម៌ានេ្រចើន្របេភ
ទនិងលំហូេដាយេសរ ីការផ្តល់នវូេហដារចនាសម្ព័ន្ធICTចប់សព្វ្រគប់  និងការវនិេិយាគ
េលើេសវាកម្មអភិឌ នរ៍ួមបញ្ចូលទំាងមាតិកា្របចំាតំបនន់ងិការទទួលយកនវូដំេណាះ
្រសាយ្របភពកដូចំហ។ 
េស្ថរភាពហិរញ្ញវត្ថនិុងសង្គម៖ េដើម ីឲ គេ្រមាងមួយអាចមានេស្ថរភាពហិរញ្ញវត្ថបុាន រាល់
ការចំណាយនិងការបេង្កើតចំណូលគួរែតបញ្ចូលក្នងុដំេណើរការេរៀបចំែផនការចាប់តំាងពី
េដើមដំបូងមក។ ប េស្ថរភាពសង្គម7មានសារសំខាន់េស្មើគាេហើយនងឹអាចមានេស្ថរភាព
បានតាមរយៈ កម្មសិទ្ធិតំបនន់ិងការបណ្ដះុបណា្ដលធនធានមនសុ ។ វាមានសារសំខាន់
ណាស់ក្នុងពិចារណាអំពេីស្ថរភាពសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 
 

                                                 
7 េស្ថរភាពសង្គមសំេដៅេលើការែថរទំាទុនសង្គម ែដលរួមមានការវិនិេយាគនិងេសវាកម្មែដលបេង្កើត
្រកមខ័ណមូលដានមួយស្រមាប់សង្គម។ វាេធ្វើឲ ការចំណាយអស់កាន់ែតតិចេដាយសារការេធ្វើការជាមួយគានិងការ
សហ្របតិបត្តិការ ៖ ការេជឿជាក់េលើគាេធ្វើឲ ការចំណាយអស់តិចជាង។ មានែតការចូលរួមក្នុងសហគម្របកបេដាយ
្របព័ន្ធ្រតឹម្រតូវ និង មានែតសង្គមសីុវិលែដលរឹងមំា រួមជាមួយនិងរដាភិបាល បុ៉េណាះ ែដលអាចេធ្វើឲ េគាលេដៅេនះ
សេ្រមចបាន។ ការរួបរួមគាស្អិតរមួតរបស់សហគមេដើម ីផល្របេយាជន៍រួម ភាពភាប់ទំនាក់ទំនងគារវាង្រកុមមនុស
ទំាងឡាយ ការែចករែលក ការអត់េអាន ការអាណិត្រសលាញ់ ការអត់ធ្មត់ ការអត់្រទំា មិត្តភាព េសចក្តី្រសលាញ់  
បានចាត់ទុកថាជាស្តង់ដាៃនភាពេសាះ្រតង់ វិន័យ និងសីលធម៌។  ្រកិត ្រកម ច ប់ និងពត៌មាន ែដលបានែចក
រែលកបានជ្រមុញឲ រីកចេ្រមើនខាងេស្ថរភាពសង្គមេនះ។ (Robert Goodland, “Sustainability: Human, Social, 
Economic and Environmental, Encyclopedia of Global Environmental Change(John Wiley&Sons, 
Ltd.2002), http://www.wiley.co.uk/egec/pdf/GA811W.PDF) 
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ការគិតគូរអំពីហានិភ័យ៖ ឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានែដលអាចេកើតមានេឡើងនិងមិនអាចដឹងមុន
បានេនាះ ចំាបាច្់រតវូែតគិតគរូនិង្រតតួពនិតិ ឲ បានម៉តច់ត ់មានរួមថាេតើផល្របេយាជន៍
ៃនការេ្របើ្របាស់ICTេនាះបានែចកចាយេស្មើគាែដរឬេទ  ឬក៏ថាេតើការេ្របើ្របាស់ICT េនះ
មានលទ្ធផលផ្ទុយពីការ្របាថាចងប់ានែដរឬេទ? េតើ កាន់ែតេធ្វើឲ េសដ្ឋកចិ្ចមិនល្អ  
កាន់ែតេធ្វើឲ មានគមាតសង្គមនងិវប ធម៌ជាជាងការជួយកាត់បន្ថយភាព្រក្ីរកឬយាង៉ណា
? 
្របភពៈ Adapted from Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC ICT 
4D Strategy (Berne:SDC, 2005),7. http://www.deza.admin.ch/resources/ 
resurce_en_161888.pdf. 
សំនួរ្រតិះរិះពិចារណា 
 
េតើជំហានណាមួយក្នងុការ្រគប់្រគងគេ្រមាងែដលអ្នកគតិថា បទពិេសាធនក៍្នុង្របអប់៣
ខាងេលើថិនេនៅក្នងុ? 
 
េរឿងរាវ៉ទំាងឡាយែដលបានេរៀបរាប់េនៅក្នងុ្របអប់៣ខាងេលើ ភាគេ្រចើនទាក់ទងេទៅនឹង
េរឿងរាវ៉សង្គម ជាពិេសសគឺមនសុ (អ្នកពាកព់ន័្ធជាមួយគេ្រមាង) ែដលជាអ្នកទទួល
្របេយាជនច៍ុងេ្រកាយពីគេ្រមាង។ ប ទាកទ់ងេទៅនឹងការចំណាយ ហានិភ័យ និង
បេច្ចកវទិ សមរម កប៏ានេលើកេឡើងផងែដរ។ ប ទំាងអស់េនះ្រតូវែតគតិគរូឲ បានដិត
ដល់េនៅេពលេរៀបចែំផនការនងិអនុវត្តគេ្រមាង។ 
 
ការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយក្នងុការគិតគូរពចិារណាសំខាន់ៗដៃទេទៀត េនៅេពលេរៀបចំ
និងអនុវត្តគេ្រមាងICT គឺជាការត្រមូវគារវាងការេរៀបចំែផនការគេ្រមាងនិងបរបិទគេ្រមាង
។ ជាញឹកញាប់ វាែតងែតមានគមាតដ៏ធំមួយរវាងការេរៀបចែំផនការនិងការពិតជាកែ់ស្តង
។ វាមានសារសំខានណ់ាស់ក្នុងការទទួលសា្គល់ប េនះ នងិេរៀបចំែផនការឲ បានសម
្រសប។ តារាងទី៤ ខាងេ្រកាម បានបងាញអំពកីារេ្របៀបេធៀប រវាង េគាលគំនតិៃនការ
េរៀបចំែផនការេហើយការពតិជាកែ់ស្តងក្នងុការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT  ែដលបានមកពី
ឯកសាររបស់ ESCAP ៃនក្រមងកម្មវិធIីCT ស្រមាប់ការអភិវឌ ។ 
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តារាងទី៤ គំនតិេរៀបចែំផនការនិងភាពជាកែ់ស្តងក្នងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT 
 
លក្ខណៈ គំនតិេរៀបចែំផនការ ភាពពិតជាក់ែស្តង 
ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT -អ្នកចូលរួមទំាងអស់ នងឹ

ទទលួាបានភាពេស្មើគានិង
ទទួលបានផលេស្មើគាេនៅ
េពលគេ្រមាងបានទទលួ
េជាគជ័យ 
-អ្នកចូលរួមទំាងអស់យល់ពី
ដំេណើរការ្រគប់្រគងគេ្រមាង
និងពតីួនាទនីិងការទទលួ
ខុស្រតវូរបស់អ្នកពាកព់័ន្ធ 
-ធនធានហិរញ្ញវត្ថ្ុរតវូបាន
វិនេិយាគេទៅតាមកែន្លង
ែដល្រតូវការបំផតុ 
-ព័តម៌ានអំព ីសានភាព
គេ្រមាង្រតវូែចករែលកឲ
បានញឹកញាប់ 
-អ្នកចូលរួមចូលរូមក្នងុការ
ែស្វងរកប រួមនងិ
េដាះ្រសាយប  
-ជារួម ្រកុមគេ្រមាង មាន
ជំនាញែដលចំាបាចស់្រមាប់
អនុវត្តគេ្រមាង្របកបេដាយ
ភាពេជាគជ័យ។ 
 

-បុគ្គលមាក់ៗ នងិសាប័ន
ទាមទារឲ មានការផាស់ប្តូរ 
-េគាលេដៅរបស់គេ្រមាង 
ជាញឹកញាប់ទូលំទលូាយ 
បុ៉ែន្ត ថវិការេដើម ី្របតិបត្តិ
ែតងែត្រតវូេគប៉ាន្់របមាណ
េស្ទើរ 
-គេ្រមាងថ្មីៗ ជាេ្រចើនចាប់
េផ្តើមេដាយមានព័តម៌ាន
តិចតូច មានការដកឹនំាទន់
េខ យ  មានការចូលរមួមិន
្រគប់្រគាន ់មានថវកិារតិច និង
មានការហឹ្វកហ្វឺននិង
ទិសេដៅមិនលំអិត។ 
-គេ្រមាងភាគេ្រចើន្រតវូ
ចណំាយេពលអនុវត្តេ្រចើន
ជាងេពលែដលបានេ្រគាងទុក
-ជាពិេសសេនៅក្នងុគេ្រមាង
របស់រដាភិបាល តួនាទីរបស់
ភាគសីហ្របតិបត្តិការ ក្នុង
ការេរៀបចំែផនការនិងការ្រគប់
្រគង អាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹង 
តួនាទ្ីរតូតពិនតិ នងិតួនាទី
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ជានិយ័តករេហើយកាយេទៅជា
្របភពៃនការលំបាកក្នុង
ទំនាកទ់នំងការងារទំាងឡាយ
។ 

 
សំនួរ្រតិះរិះពិចារណា 
 
១. េនៅក្នងុបទពិេសាធន៍ផាល់ខ្លួនក្នុងការេរៀបចំគេ្រមាងនិងេរៀបែផនការគេ្រមាង េតើភាព
ពិតជាកែ់ស្តងណាមួយែដលបានេរៀបរាប់ខាងេលើគឺជាប ចំបងបំផុត?មូលេហតុអ្វី? 
២. េតើអ្នកគតិថាភាពជាក់ែស្តងេនះេកើតេឡើងយាង៉ដចូេម្តច? 
 
គនាតរវាងការេរៀបចំគេ្រមាងនងិបរិបទគេ្រមាងមិន្រតវូមានគមាតខំាងេពកដចូែដលបាន
េរៀបរាប់េនៅក្នុងតារាងទី៤េនាះេទ។ Bridges.org បានដាកប់ញ្ចូលគានូវ “ទលំាប់១២
យាង៉ស្រមាប់ផ្តួចេផ្តើម ការអភិវឌ វស័ិយICT ឲ មាន្របសិទ្ធិភាពខ្ពស់ “ ែដលអាចអាច
ផ្តល់លទ្ធផលពិតជាកែ់ស្តងល្អ្របេសើរសម្រសបដូចែដលបានេ្រគាងទុក។ ទលំាប់ទំាង១២
យាង៉េនះអាច្រតូវបានេគេ្របើស្រមាប់េរៀបចំែផនការឬស្រមាប់ការវាយតៃម្ល។ 
 
្របអប់៤. ទំលាប់មួយចំនួនេដើម ផី្តចួេផ្តើមការអភិវឌ វិស័យICT្របកបេដាយ្របសិទ្ធភិាព 
 
ទំលាប់ទី១. ចាប់េផ្តើមេដាយេធ្វើកិច្ចការខ្លះៗ។ ពិនតិ េមើលេលើអ្វែីដលមានដំេណើរការនិងអ្វី
ែដលមិនដំេណើរការ សិក ពកីារអនុវត្តល្អេនៅក្នុងែផ្នកេនាះ  និងបេង្កើនការយល់ដឹងរបស់
អស់េលាកអ្នក។ 
ទំលាប់ទី២. សិក វាយតៃម្លខ្លះអំពសីហគមនែ៍ដល្រតវូផ្តល់េសវាកម្ម។ ការេធ្វើដូេច្នះ 
េលាកអ្នកអាចេធ្វើែផនការអំពីសកម្មភាពចំាបាច់នងិជាក់ែស្តងែដល្រតូវេធ្វើ។ 
ទំលាប់ទី៣. េធ្វើអ្វីៗ ទំាងអស់ជាលក្ខណៈមូលដាន  ធានាឲ បាននូវភាពជាមាស់កម្មសិទ្ធិ
េនៅតាមមូលដាន  េដញៃថ្លជាលក្ខណៈមូលដាន  េធ្វើការជាមួយអ្នកមូលដាន នងិក្នុង
បរិបទជាកល់ាក់មួយ។   
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ទំលាប់ទី៤. ចូលរួមទទលួខុស្រតវូក្នុងក្រមិតមួយជាមួយអ្នកេដាះ្រសាយប ្របចំាតំបន ់
និងជ្រមុញឲ ពួកេគចូលរួម េទើបពួកេគអាចកំនតន់ិងដងឹពីប ែដលេកើតេឡើង។ 
ទំលាប់ទី៥. បេង្កើតកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយៃដគរូែដលទំនង េហើយេធ្វើជាៃដគូសហ
្របតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយពួកេគ។  
ទំលាប់ទី៦. កំណតេ់គាលេដៅច ស់លាស់ នងិេបាះជំហានតូចៗ យឺតែដលអាចសេ្រមច
បាន។ ្រតូវយល់ដងឹច ស់លាស់អំព ីលទ្ធផលនិងេពលេវលាកំណត់។ 
ទំលាប់ទី៧. បេង្កើតការផ្តួចេផ្តើមែដលមានមូលដានេនៅេលើ េគាលគំនតិមិនលំេអៀងក្នុងការ
េ្របើ្របាស់បេច្ចកវទិ  េធ្វើដចូេច្នះ វាអាចមានភាពងាយ្រសួលក្នុងការស្រមបេទៅនិងបេច្ចក
វិទ េផ ងៗេនៅេពលែដលេពលេវលាមានការផាស់ប្តូរ។ 
ទំលាប់ទី៨. ជ្រមុញឲ មានការចលូរួមពសំីណាក់មនសុ ែដល្រតវូេគេរីសេអើង ពអីាយុ 
េភទ ជាតសិាសនឬ៍សាសនា។ 
ទំលាប់ទី៩. កំណតន់ិងយល់អំពបី ្របឈមខាងេ្រកៅេផ ងៗែដលេលាកអ្នកនងឹ
ជួប្របទះ នងិេបាះជំហានេដើម េីដាះ្រសាយប ទំាងេនាះ។ 
ទំលាប់ទី១០. ្រតតួពនិតិ និងវាយតៃម្លការ្របឹងែ្របងរបស់េលាកអ្នកេដាយេ្របើ្របាស់
ឧបករណ៍ែដលមាន្របសិទ្ធភាព រាយការណ៍េទៅឲ អតថិជិននិងអ្នកគំា្រទ និង្រតូវស្រមប
វិធសីា្រស្តអនុវត្តេបើចំាបាច់។ 
ទំលាប់ទី១១. េធ្វើឲ ការផ្តួចេផ្តើមរបស់ខ្លួន មាននិរន្តរភាពរយៈេពលែវងមិនថាជាការ
នំាយកនូវចណូំល្រគប់្រគានស់្រមាប់ផ្គតផ់្គងសាប័ន ឬកេ៏ដាយការផ្តល់នូវេបសកម្មសង្គម 
ដ៏មាន្របសិទ្ធិភាពែដលមានតៃម្ល្រគប់្រគានក់្នងុការទទួលយកជំនួយផ្គតផ់្គងរ់បស់មាស់
ជំនួយបន្តេទៀត។ 
ទំលាប់ទី១២. ផ ព្វផ យពតម៌ាន អំពីអ្វីែដលេលាកអ្នកកពំុងេធ្វើនងិអ្វែីដលេលាកអ្នកបាន
េរៀនឲ បានទូលំទលូាយ ។ ការេធ្វើដេូច្នះគេឺដើម អីាចឲ អ្នកដៃទេចៀសវាងកំហុសដូចែដល
បានេកើតេឡើងចំេពាះេលាកអ្នកនងិ អាចមានភាពរីកចេ្រមើនេឡើងបែន្ថមេទៀតពីការ្របឹង
ែ្របងរបស់េលាកអ្នក។ 
Source: Abridged from Bridges.org,  “12 Habits of Highly Effective ICT-Enabled 
Development Initiatives”. http://www.bridges.org/12_habits. 
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លំហាត់សាកល ង 
១. េហតុអ្វបីានជាគេ្រមាងគួរែតភាប់េទៅនងឹេគាលបំណងធំមួយេនៅក្នុងសង្គម? 
២. េតើអ្វគីជឺាធាតរុួមឬលក្ខណៈរួមែដលអាចទាញេចញពីនិយមនយ័ទំាងឡាយរបស់ការ
្រគប់្រគងគេ្រមាង? 
៣. េហតុអ្វបីានជាការអនុវត្តការ្រគប់្រគងគេ្រមាងដ៏ល្អ្រតវូែតេ្របើ្របាស់គេ្រមាងICTD? 
៤. អ្វីេទៅែដលជាការអនុវត្តល្ៗអ នងិស្តង់ដារេយាង េនៅក្នងុការ្រគប់្រគងគេ្រមាង? 
៥. េតើអ្វីគជឺាជំហានៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាង? េតើអ្វេីទៅជាកំណត់ចង្អុលស្រមាប់ជំហាន
នីមួយៗ? 
៦. េតើខ្លះជាបទពេិសាធន៍ក្នងុបំេពញឬអនុវត្តគេ្រមាងICTD? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT ធនធានមនុស និងការចូលរួមរបស់អ្នកែដលពាក់ព័ន្ធ  
២.១ ការ្រគប់្រគងធនធានមនុស និងការផាស់ប្តរូការ្រគប់្រគង  
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្រគប់គេំរាងអាចឈានដល់មានលទ្ខផលែផ្លផា្កគតឹាមរយៈសកម្មមនុស េផ្តើមពីការចាប់េផ្តើមដល់កា
របញ្ចប់គេ្រមាង។ 
អ្នក្រគប់្រគងលទ្ខផលរបស់គេ្រមាងគជឺា្រកុមមនសុ ែដលេធ្វើការនិងរួមទំាងអ្នកចូលរួមក្នុងគេ្រមា
ង។ 
ជាដំបូង វាជាការសំខាន់ែដលសមាជិកគេំរាងគ្ឹរតូវបានេ្រជើសេរីសេដាយែផ្អកេលើលក្ខខណ 
ច ស់លាស់ រួម ទំាង លិខិត េយាង ឬក៏ព័តម៍ានការងារែដលបងាញពីតនួាទី មុខតែំណង 
េល ឿនៃនការងារែដលបានរពងឹទុក។ 
 
ទី២ 
េគគរួែតចងចំាថាគេ្រមាងទំាងឡាយអាចេធ្វើឲ មានការផាស់ប្តូរែដលេឆ្លើយតបេទៅនឹងសកម្មភាព 
្របតិកម្ម និងការបែ្រមប្រមួលអាកប កិរិយាក្នុងចេំណាមមនុស ែដលមានការពាក់ពន្ឋ ័។ 
ការផាស់ប្តូរសំេដៅេទៅការផាស់ប្តូរតិចតួច ការែកតរំូវ 
ការប្តូរ្រទង់្រទាយែដលបណា្ដលឲ មានផលិតផលថ្មីមួយេទៀត 
ែដលមានតៃម្លកាត់ៃថ្លបានឬមិនអាចកាត់ៃថ្លបាន ។ទស នៈែតមួយគត់ 
,សម ីែតដណំាក់កាលចាប់េផ្តើមអាចេធ្វើឲ មាន្របតិកម្មខំាងពីអ្នកទំាងេនាះ ។ 
េនៅេពលែដលគំនិតទំាងឡាយសុទ្ឋែតថ្មី េហើយមិនច ស់ អ្នកទំាងេនាះទនំងជាមានចង្ងល់ 
និង្របឆាំងនងឹគំនតិថ្មីទំាងេនាះ ។ 
វាពិតណាស់េនៅេពលែដលគំនិតទំាងេនាះទំនងជា្របកួត្របែជងនិងសានភាពបច្ចុប ន្ន ។ 
 
ឧទាហរណ៏ៈគំនិតែដលបេង្កើតការយិាល័យេសវាកម្មស្វយត័ក្នុងសាបន័រដាភបិាលមួយអាចេធ្វើឲ
មានការ្របឆំាងខំាងក្នុងចំេណាមមនសុ ែដលមានការពាក់ពន្ឋ័ ។ 
្របតិកម្មសាមញ្ញមួយគឹការភ័យខាចបាត់បង់ការងារ ែដលេធ្វើឲ មនុស មាក់មាន្របុង្របយ្នត័ 
។មេធ បាយមួយេដើម កីាត់បន្ថម ឬ េធ្វើឲ ការ្របឆំាងអប រិមា 
គឹការបេង្កើតគេ្រមាង្រគប្់រគងការផាស់ប្តូររចនាសម្ពន្ឋ័ 
ជាែផ្នកៃនការងារ្រគប់្រគងនិងែចកចាយគេ្រមាង ។ នាយក្រគប់្រគងគំេរាងក៏អាចេធ្វើការ 
{សាបស្ទង់មជ មដានជុវំញិ ឬក៏ការ្របមូលគំនិត} ក្នុងជំេរីសរបស់សមាជកិ្រកុមគំេរាង 
ែដលនឹងបេំរកីារងារជាភាក់ងារការ្រគប់្រគងគំេរាង។ 
ែផនការការ្រគប់្រគងផាស់ប្តូររចនាសម្ពន្ឋ័មួយសំែដងនវូការជៈឥទ្ឋិពល(ភាពវជិ្ឆមាននិងភាពអវជិ្ឆ
មាន)ៃនការផាស់ប្តូរេទៅេលើអង្គភាព។សកម្មភាពទំាងឡាយែដល្រតូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងែផនការ
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នឹងអា្រស័យេលើអត្ថ្របេយាជនៃ៏នការផ្លស់ប្តូរ និងលក្ខណៈសម ត្តិរបស់អង្គភាពេនាះ 
។្របសិនេបើកតាជៈឥទ្ខពិលៃនគេ្រមាងេនាះខ្ពស់ 
គេ្រមាងអភិវឌ នរ៏ចនាសម្ពន្ឋ័ក្រមតិខ្ពស់ដាច់េដាយែឡកមួយអាចនងឹ្រតវូបានពិចារណា ។ 
ការទំនាក់ទនំងេដើរតួនាទីយា៉ងសំខាន់មួយក្នុងការ្រគប់្រគងផាស់ប្តូរ ។បុគ្គលែដល្រតវូបានជួល 
ឬជាប់កិច្ចសន ៃនគេ្រមាង 
ចាប់េផ្តើមពីអ្នក្រគប្់រគងគេ្រមាងដល់បគុ្គលិកធម្មតា្រតូវែតប ក់ឲ ច ស់ពេីគាលបំណងរបស់គ
េ្រមាង ែផន ការ និងសកម្មភាពទំាងឡាយណាេដើម ីេជៀសវាងការចាប់េផ្តើមខុស ។ 
2.2 សមាជិកគេ្រមាង និងដំេណើរការគេ្រមាង 
ការសិក ជាេ្រចើនខាងការអភិវឌ ន៏ 
ទាមទារឲ មានការចូលរួមរបស់សមាជិកែដលអាចមានកតាជៈឥទ្ឋិពលជាវិជ្ឆមានេលើគេ្រមាង 
និងដេំណើរការែផនការ  លទ្ឋផល នងិនិរន្តរ៏ភាព ។ ពិតណាស់ កម្មវិធីអភិវឌ ន៏ 
និងគេ្រមាងជាេ្រចើនបរាជ័យេដាយសារខ្វៈការចលូរួមក្នុងការរចនានិងអនវុត្ត ។ 
ការចូលរួម្រតូវបានចាតទ់ុកជាេចតនាមួយនិងបញ្ចប់មួយយា៉ងទូលំទូលាយ ។ “ េចតនាមួយ ” 
ការចូលរួមគជឹាដំេណើរការមួយក្នុងអ្វីបគុ្គលពាក់ពន្ឋម័ានការសហការនិងសំរបសំរួលក្នុងគេ្រមាង
អភិវឌ ននិងកម្មវិធ ី។ជាចុងបញ្ចប់ 
ការចូលរួមគជឹាដំេណើរការមួយក្នុងអ្វីបគុ្គលពាក់ពន្ឋម័ានការសហការនិងសំរបសំរួលក្នុងគេ្រមាង
អភិវឌ ននិងកម្មវិធ ី។ជាចុងបញ្ចប់ 
ការចូលរួមបាន្រតូវេមើលេឃើញថាជាការព្រងងឹសមត្ថភាពបុគ្គលមាក់ៗ 
និង្រកុមក្នុងេចតនាែស្វងរកជំនាញ ចេំណះដឹង នងិបទពិេសាធន៏ 
េដើម ីឈានេទៅេធ្វើមានភាព្របាកដ្របជាេលើខ្លួនឯង ។ 
ការវាយតៃម្លេលើការចូលរមួមាន ៣ចំនុចគួរពិចារណា ៖ 
១.គុណភាព និងព្រងកីការចូលរួមសមាជិក 
២.តំៃល និងអត្ថ្របេយាជន៏សំរាប់សមាជិកចូលរមួ 
៣.ផលប៉ះពាល់ លទ្ឋផល េល ឿន នងិនិរន្តរ៏ភាព 
ចូរពិចារណាករណី Enlance eEducation Program េនៅ្របេទស ឆីលី (Chile) គេ្រមាងICT 
មួយែដលេធ្វើេឡើងសំរាប់្របជាជន្រក្ីរកតាមជនបទ ។ 
េមេរៀនមួយែដលបានយកមកសិក ក្នុងករណីេនះ 
គឺថាមាស់គេ្រមាងគួរែតយកបេច្ចកវទិ ជាអតិភាពេដើម ីឲ គេ្រមាងទទួលបានេជាគជយ័ ។ 
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សមាជិកចូលរមួ និងភាពជាៃដគូរគេ្រមាង 
ICTD និងគេ្រមាងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនចិមានេគាលបំណងេធ្វើឲ េសវាកម្មទំាងឡាយែដល
ឈានដល់ការផាស់ប្តូរជាវិជ្ឆមានកាន់ែត្របេសើរេឡើងក្នុេងជីវភាព្របជាជន ។ វាមានសារសំខាន់
ចងចំាថាេគាងេដៅចុងេ្រកាយេនៅេពលេធ្វើែផនការនិងអភិវឌ នយុទ្ឋសា្រស្តគេ្រមាង ។ជាក់ែស្តង
ណាស់ េចតនាេនះបានឈានមុខការសំេរចចិត្តគេ្រមាងេផ ងៗេទៀត កតាមនុស ៃនគេ្រមាង និង
ការេធ្វើឲ ដេំណើរការការចូលរួមនិងការសំរបសំរលួកាន់ែតល្អ្របេសើរ ។ េនះក្នុងន័យេឆ្លើយតបេទៅ
នឹងគេ្រមាង ICTD ្រតវូែតក្នុងដេំណើរកសាងទំនាកទ់ំនងខាតធំ និងយូរអែង្វង ។ 
ការកសាងទនំាក់ទនងគជីាវិនិេយាគមួយែដល្រគប់្រគងគេ្រមាង នងិ្រកុមគេ្រមាង្រតវូមានឆន្ទះ 
និងសមត្ថភាព។ 
សមាជិកភាពគេ្រមាងគីេលើសពីការចះុហត្ថេលខាេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀង 
ដូចជាអនសុាណៈៃនកចិ្ចសហ្របតបិត្តិការ ។ ទភីាក់ងារអភិវឌ នអន្តរជាតិកាណាដា (CIDA) 
បានកំណតព់ាក  សមាជិកភាព “ជាទំនាក់ទនងមួយរវាង 

មួយនិងេ្រចើន”សមាសភាពលក្ខន្តិកៈខាងេ្រកាមបានែចករែលកទស នៈនិងេគាលេដៅ 

ពាក់ព័ន្ធ េទៅនឹងកម្មវិធីអបរ់េនៅ chile 

 ឆំា ១៩៩១ ,្របេទស chile េផ្តើមដំបូងេលើកម្មវិធីអប់រែផ្នក អគ្គីសន ី(e-

education)ែថ្លងពីការបដិេសធន៏ៃនការអប់រ េនៅក្នុងជនបទ និង តំបន់ែដលខចូខាត េដាយភាប់ពីបឋម និង 
អនុវិទ ល័យ េទៅកាន់ internet ការចាប់េផ្តើមកម្មវិធីគដឺឹកនំាេនៅក្នុង៦សាលា ក្នងុ Santiago និង 
មានមា្រតាជាបន្តបនាប់េទៀតក្នុងការសំេរចការដឹកនំាកំរិតជាតិ 
,កម្មវិធី្រគបដណ្ដប់ជាង៩៣%ៃនការឧបត្ថមទុន្របជាជនចំេពាះសាលា។៨០%ៃនថាក់បេ្រងៀន ,៨៥០០សាលា 
,ជាក់ែស្តងសាលាេរៀនេនៅទី្រកុង និងការបណ្ដុះសមាមា្រតេទៅនិងសាលាជនបទ 

 អ្នកជំនាញពធីនាគាពិភពេលាក ,UNESCO and USAID សន្មត់ថាកម្មវិធីបានសំេរច 
,ក្នុងចំេណាមេផ ងេទៀត ,សមាជិកអ្នកចូលរួមមានភាពជាក់ែស្តង េដាយ : 
 -ការេផាតេទៅេលើយុត្តសា្រស្តរួមបញ្ចូល មិនែមនែតរចនាសម្ព័ន្ធប៉ុែន្តេនៅេលើការបងាត់បេ្រងៀន និង 

 -េគាលនេយាបាយែដលមានឥទ្ធិពល នងិជំរុញការអប់រទូទំាង្របេទស ជាមួយនិង្រតួត្រតាកម្មវិធី 
េដាយ្រកសួងអប់រ  នងិស្រមបស្រមួលជាមួយសមាជិក សំរាប់កចិ្ចសន  ,ការែណនំា ,មូលនិធិ 
និងជំនាញបេច្ចកេទស មកពី៣៥សកលវិទ ល័យ 

សំរាប់ព័ត៍មានបែន្ថម ចូល http://leanrlink.aed.org.publications/sourcebook/chapter4/chile_casestudy.pdf 
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ធនធននានា និងព័តមាន ។គណេនយ ភាពេទៅមក នងិការសំេរចចតិ្តរួមគា 
បានលប់េចាលនិយមនយ័តួនាទី នងិទំនួលខុស្រតូវរបស់ៃដគូនិមួយៗ 
ការេគារពេទៅមកនិងការទំនាក់ទនំងល្អ 
ការផាស់ប្តូរសិក ពីររេបៀបពីចំេណះដឹងគាេទៅវញិេទៅមក នងិបទពេិសាធន៏ការអភិវឌ ន ៏
និងភាព្របហាក់្របែហល និងការផ្គរូផ្តងសមរម ការពិនិត ពចិ័យ នងិបទពិេសាធន៏ការអភិវឌ ន៏ 
។ 
មានភាពជាៃដគូរក្នុងគេ្រមាងICTD 
េពលទស នៈនិងដេំណើរការគេ្រមាងបាន្រតូវកណំត់េដាយសមាជិកទំាងឡាយេនៅដំណាក់កាល
ចាប់េផ្តើមគេ្រមាង ។ ដំេណើរការរួមគាេនះមិនែមនជាការងារងាយ្រសួលេទ 
េដាយសារវាតំរូវឲ មានេពលេវលា (ភាពអំណត)់ ថវិកា និងធនធានដៃ៏ទេទៀត ។ េដាយែឡក 
ការកសាងភាពជាៃដគូរក្នុងការេរៀបចំនិងអនុវត្តគេ្រមាងគីជាការសំខាន់ 
,ែដលេនះមានន័យថាដំេណើរការទំាងឡាយែដលមានពាកព់ន្ឋគ័ួរែត្រតវូបានយកមកពចិារណា
េនៅេពលការបំែបកការងារ នងិការចណំាយនិងេពលេវលាេដើម ីេរៀបចគំេ្រមាង ។ 
 
ការវភិាគអ្នកចូលរមួគេ្រមាង  
អ្នកចូលរួមរមួមានអ្នកទំាងឡាយែដលទទួលឥទ្ឋពិលពីសមិទ្ឋផលគេ្រមាង មិនគតិអវិជ្ឆមាន 
ឬវិជ្ឆមាន 
និងជនទំាងេនាះអាចេធ្វើេអាយមានផលប៉ះពាល់េទៅដល់លទ្ធផលការអន្តរាគមន៏ែដលបានេស្នើរ
សំុ។គំេរាងអភិវឌ ន៏ជាធម្មតាកំណតអ់ត្តស ណអ្នកចូលរមួពីរ្របេភទ៖ 
Primary stakeholder & secondary stakeholder , primary stakeholder 
គឹជា្រកុមមនសុ ែដលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគេ្រមាងយាង៉ខ្ពស់។secondary stakeholder 
គឺក្នុងដំេណើរការផ្តល់េសវាេទៅេអាយ primary stakeholder 
បែន្ថមេទៀតគឺមានអ្នកចលូរួមខាងេ្រកៅែដលមានការពាក់ព័ន្ធជាផ្លូវការក្នងុគេ្រមាង 
ប៉ុែន្តជនទំាងេនាះអាចមានផលប៉ះពាល់ រឺ រងផលប៉ះពាល់ពីសកម្មភាពគេ្រមាង។ 
 ធនាគាពិភពេលាកបានកណំត់ែខ របនាត់នូវគេំរាងសំនួរែណនំាខាងេ្រកាមេដើម ីជួយេធ្វើ
ការកំណត់អត្តស ណអ្នកចូលរួមគេ្រមាងសំខាន់ៗ៖ 
 .អ្នកណាមានឥទ្ធពិល{វជិ្ជមាន រឺ អវជិ្ជមាន} ទាកទ់ងនងិការអភិវឌ ន៏ទីតំាង 
 .អ្នកែដលមិននិយាយែតខំ្របឹងក្នុងការបេង្កើត 
 .អ្នកណាតណំាងេអាយអ្នកែដលឥទ្ធពិលដ៏សមគរួេនាះ 
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 .អ្នកែដលសមគួរក្នងការ្របមូលសំរាប់ការ្របឆំាង រ ឺការបំរុងទុក 
 .អ្នកណាែដលអាចបេង្កើតអនាគតែដលមានផលេ្រចើនេទៅេលើអ្នកែដលចលូរួមតិចតចួ 
និងសំរាប់អ្នកមិនចូលរួម រឺភាពផ្ទុយទំាង្រសុង 
 .អ្នកណាែដលផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ នងិ ធនធានបេច្ចកេទស 
 .ឥរយិាបទរបស់អ្នកណា ែដលមានការផាស់ប្តូរសំរាប់ការ្របឹងែ្របងដ៏េជាគជ័យ 
 ការវិភាគសមាជិកគឺេ្របើ្របាស់ការកំនត់ទំាងអស់របស់្រកុម នងិអ្នកដៃទេផ ងពីគា 
ែដលមានបេងា្គល រឺការចាប់អារម្មណ៏េនៅក្នុង ការេជាគជ័យ រឺមិនេជាគជ័យ 
របស់សកម្មភាពគេំរាង 
 LFA មួយណាែដល្រតវូពិភាក េនៅែផ្នកបនាប់ 
េ្របើការវភិាគសមាជិកេនៅក្នុងការបញ្ចលូសមាជិកបន្តបនាប់ៃនគេ្រមាង 
 មានសមាជកិជាេ្រចើនក្នងុការអភិវឌ ន៏គេ្រមាង មាក់ក្នងុចំេណាមអ្នកសំខាន់គឺ ៖ 
មាស់គេ្រមាង ,អ្នកផ្តល់ទុនគេ្រមាង ,គេ្រមាង គំា្រទ ,អ្នក្រគប្់រគងគេ្រមាង ,្រកុមគេ្រមាង 
និងអ្នកែដលមានឥទ្ធិពល 
2.3 មាស់គេ្រមាង 
 វាចំាបាច់សំរាប់ការកំនតម់ាស់កម្មសិទ្ធិ េនៅក្នងុការអភិវឌ ន៏គេ្រមាង 
ពីេ្រពាះការកណំត់តំែណង ,ច ប់ នងិ រចនាសម្ព័ន្ធសំរាប់គេ្រមាង 
,គឺការកណំត់នូវមាស់ៃនការបេង្កើតគនំិតែដលអះអាងថា្រតវូការ ,key parameters 
,តំបនៃ់នសង្គម ្រពឹត្តការណ៏ៃនវប ធម៏ គឺការគតិ 
 អ្វីជា ‘ownership’ ក្នុងបរបិទ ICTD? 

Siochru និង girard សំេដៅេលើ ownership ឬ taking ownership គឺ “ដំេណើរៃនេពល 
ៃនការទទួលខុស្រតូវ សំរាប់ដំេណើរការ ការអភិវឌ ន ៏និងវាជាលទ្ធផល ,េទាះជា willingness 
ខំ្របឹងវិនិេយាគសន្ធឹកសនាប់ និង ធនធាន ,វាជាទូេទៅយល់េឃើញថាអ្វីៗែដល្រតូវការជាមុន 
សំរាប់ជួយគំា្រទ េទៅេលើសកម្មភាពគេ្រមាង 
 េនៅក្នុងតំបនខ់្លះ ‘អតិថិជន’ ‘end-user’ និង’owner’ ជាេវវចនៈ 
េនះជាបុគ្គលឬអង្គភាពែដលនិងេ្របើ្របាស់ផលិតផលគេ្រមាង ,េយាងតាម Wikipedia េសដ្ឋកិច្ច 
និងនិយមនយ័ៃនជំនួញ សំរាប់ end-user ជា “បុគ្គល (្រកុម ,អង្គភាព) 

អ្នកែដលេ្របើ្របាស់ផលិតផល “ េទាះជាយា៉ងណា end-user និង អតិថិជនអ្នកេ្របើ្របាស់ 

គឺមានភាពខសុែប្លកពីគា “ អ្នកែដលទញិផលិតផល បុ៉ែន្ត មិនែមនយកេទៅេ្របើ្របាស់ “ 
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ដូចគាេទៅនងឹធនធានែដលសំេដៅេទៅេលើ end-user ក្នុងការទទួលយកនូវ software 
engineering ែដលសំេដៅេទៅេលើ “an abstraction ្រកុមៃនបុគ្គល (េគាលេដៅអ្នកេ្របើ្របាស់ ឬ 

ការរពឹងទុកៃនអ្នកេ្របើ្របាស់)េតើអ្នកណាេនៅទីបំផុតេធ្វើការែបងែចកនូវ software” 
េនៅក្នុងគេ្រមាង e-government មាស់គេ្រមាងគជឺាការ្រប្រពតឹ្តេនៅអង្គភាព  

ឧ. បុគ្គលេនៅក្នុងសហ្រគាសអ្នកណាែដល្រគបដណ្ដប់ផាល់ភាគេ្រចើន និង 
ដឹកនំាក្នុងការបំេពញកចិ្ចការគេ្រមាង  
មាស់គេ្រមាង្រតវូកំណតក់ារបញ្ចប់ ‘អ្នកេ្របើ’ ៃនអ្នកបេង្កើតគំនតិ 
,រួមបញ្ចូលនងិអ្នកេ្របើ្របាស់ែដលអាចជា្រកុមៃនរដាភិបាលជាតិ ឬ រដាភិបាលតំបន់ ,សហគមន ៏
,សហគមន ៏ឬ សហ្រគាសែដលមិនរក្របាក់ចេំណញ ការសំេរច ,សមត្ថភាព និង 
ការជួយគំា្រទៃនគេ្រមាងេដាយពឹងេទៅេលើគំេរាង ‘ការសំេរចិត្តៃនអ្នកែដលជាមាស់ និង 

អ្នកេ្របើ្របាស់ ‘ 
2.4 អ្នកផ្តល់ទុនគេ្រមាង និង អ្នកផ្តល់េអាយ 
 អ្នកផ្តល់ទុនគេ្រមាងគឺជាអ្នកគំា្រទដសំ៏ខាន់ និង ការេកើតេឡើងដ៏េ្រចើន អ្នកចារេលើ 
របស់គំនិតៃនគេ្រមាង អ្នក្រគប្់រគងគេំរាងគួរែតដងឹពីផល្របេយាជន ៏និង ទស នះ 
របស់អ្នកផ្តល់ទុនគំេរាង និងធានាថាពួកេគនឹងគំា្រទនវូគំេរាង និង ផ្ទុយេទៅវិញ   
 ការេកើតមានេឡើងនូវគេ្រមាង េនៅក្នុង្របេទសកពំងុអភិវឌ ន៏ 
គឺជាការផ្តល់្របាក់េ្រចើនបផំុត េដាយេទ្វភាគ ី ឬ េ្រចើនជាងៃនអ្នកផ្តល់េអាយ 
,រួមមានធនាគារអភិវឌ នអ៏ាសីុ ,AUSAID ,CIDA ……., ភាក់ងារ UN ,USAID និង 

ធនាគារពិភពេលាក ,អ្នកផ្តល់េអាយជាទូេទៅ ‘នយិាយ’ េនៅក្នងុគំេរាងែដលអភិវឌ ន ៏និង្របតិបត្តិ 
,មា្ខងេទៀតពជីំនួយការហិរញ្ញវត្ថុ ,ពកួេគអាចផ្តល់នវូជំនួយការបេច្ចកេទស នងិធនាគារេផ ងេទៀត 
,រួមបញ្ចូលទំាងសំភារៈ (hardware) or software 
ែដល្រតវូេ្របើ្របាស់េនៅក្នងុ្របតិបត្តិការគេ្រមាង ,តយួា៉ង 
,អ្នកផ្តល់េអាយមានពធីកីារផាល់ខ្លូនរបស់ពូកេគ និង 
អ្នកប ការ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងដម៏ានឥទ្ធិពលេទៅនងិ្របតិបត្តិការគេ្រមាង 
 គេ្រមាងែដលផ្តល់្របាកេ់ពញេលញ ពី្រកុមអ្នកផ្តល់េអាយ ឬ 
អ្នកចូលរួមផ្តល់្របាក់ជាមួយអ្នកផ្តល់េអាយេផ ងេទៀត 
,តំរវូការៃនការផ្តល់្របាក់បដិភាគៃនអ្នកផ្តល់េអាយភាគេ្រចើន គឺមកពីមាស់គេ្រមាង 
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,សំរាប់ការេកើតមានេឡើង ,គេ្រមាងេទ្វភាគ ី(ឧ.គេ្រមាងពីរដាភិបាល 
េទៅរដាភិបាល)ផល្របេយាជន៏ែដលរដាភិបាល្រតូវការ 
បានមកពីគេ្រមាងៃនការផ្តល់្របាក់បណំាច់បដិភាគ សំរាប់ការចំណាយេលើគេ្រមាងឯកជន 
,េនះអាចជាទំរងៃ់នេពលេវលា 
របស់បុគ្គលិករបស់រដាភបិាលណាមាក់ែដលជាបទ់ាក់ទងេទៅនឹងគេ្រមាង 
,្របាក់េដើមទនុសំរាប់បរិកា្ខ ឬកែន្លងសំរាប់ការិយាល័យ្រគប់្រគងគេ្រមាង 
 ការផ្តល់ទុនេ្រចើនេនៅក្នុងគេ្រមាង ,្របព័ន្ធេផ ងៗេទៀត នងិរបស់មាស់ភាគហ៊ុនេផ ងេទៀត 
,្រកុមៃនគេំរាង នងិការខតិខំែស្វងរកក្នុងការកនំតប់ទប េដាយ្រកុមអ្នកផ្តល់េអាយ 
សំរាប់្របតិបត្តិការេនៅក្នងុបរិបទតំបន ់
2.5 អ្នកែដលមានឥទ្ធពិល 
 អ្នកែដលមានឥទ្ធពិលគជឺាអ្នកណាមាក់ ឬ្រកុមមួយ 
,េទាះជាមិនមានទំនាក់ទនំងផាល់េទៅនឹងការទទលួ ឬេ្របើស្រមាប់លទ្ធផលគេ្រមាង 
,មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមានៃនគេ្រមាង េ្រពាះតួនាទីរបស់ពួកេគេនៅក្នុងអង្គភាព 
ឬក៏ក្នុងសហគមន ៏
2.6 ការគំា្រទគេ្រមាង 
 ការគំា្រទគេ្រមាងគឺជាការឧបត្ថម្ភគេ្រមាង ឬអ្នកែដលគំា្រទគេ្រមាង្រគប់ផ្លវូ 
េទាះជាមិនែមនជាសមាជិករបស់្រកមុគេ្រមាង គាំ្រទយា៉ងខំាងក្នុងការេអាយគំេរាងបានេជាគជយ័ 
,ការគំា្រទគកឺំនតេ់លើអត្ថន័យៃនដណំាក់ការគេ្រមាង 
 ការគំា្រទគមឺានឥទ្ធិពលេលើ សកម្មមនុ នងិទំនាកទ់ំនងៃនការ្រគប់្រគង 
និងចេនាះ្របេហាងសំរាប់គេ្រមាង ,ពកួេគគឺជាអ្នកដឹកនំាេនៅក្នងុអង្គភាព ឬក៏សហគមន ៏
 គេ្រមាងរដាភិបាលជាទូេទៅ្រតូវបានគាំ្រទេដាយបុគ្គលែដលមានតួនាទីខ្ពស់ 
ឬម្រន្តីធំរបស់រដាភិបាល ,ពីភាកង់ារណាមាកែ់ដលអាចទកុចិត្តបានៃនគេ្រមាងគ ឺ‘way to go’ 
បុគ្គល ឬ្រកមុេនះ និងផ្តល់នូវការ្រគប់្រគងធម្មតា សំរាប់ការលូតលាស់ៃនគេ្រមាងក្នងុអង្គភាព 
,អវត្តមានរបស់បុគ្គល ឬ្រកមុេនះេធ្វើេអាយមានការពិបាកស្រមាប់គេ្រមាងក្នុងការេងើបេឡើង 
ឬក៏រស់េរៀន។មុខងារៃនការគំា្រទគតឺណំាងេអាយភាពចំាបាច់ៃនគេ្រមាង នងិតៃម្លសំរាប់អង្គភាព 
 ការគំា្រទគេ្រមាងគរួែតដងឹ នងិេគារពជាមួយសហគមន៏ និងមានការទំនាកទ់ំនងល្អ 
,ពួកេគគរួែតមានទនំុកចតិ្តេនៅក្នុងគេ្រមាង 
និងជួយបេង្កើតនូវការទាកទ់ាញស្រមាប់គេ្រមាងែដលស្ថិតក្នុងសហគមន៏េផ ងេទៀត 
,ពួកេគគរួែតបេង្កើតនូវជនំាញក្នុងការលក់ េនៅេពលែដលគេ្រមាង្រតូវការពូកេគ 
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2.7 អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង 
 អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងគ្ឺរតវូទទួលខុស្រតូវេទៅេលើការ្រគប់្រគងគេ្រមាង 
និងធានាអះអាងថាទិសេដៅគេ្រមាងសេ្រមច 
,មុខងារៃនអ្នក្រគប្់រគងគេ្រមាងគឺសំខាន់ចំាបាច់ស្រមាប់ការអភិវឌ ន ៏,ការរួមបញ្ចូលសមាជិក 
និងការផ យេចញៃនសកម្មភាពគេ្រមាង ,អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង្រតូវ្របាកដថា 
ធនធាន៣ៃនការក្រមិតរបស់គេ្រមាង(េពលេវលា ឧកាស ,តៃម្ល)ថាល្អ  ជាvector ៃនការផាស់ប្តូរ 
(្របជាជន ,ដំេណើរការ ,បេច្ចកវិទ ) ,គឺល្អជាមួយនឹងកំឡុងេពល្រតួតពនិិត វត្តជីវិតៃនគេ្រមាង 
,អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង ្រតូវ្រគប់្រគងសមាជិកផងែដរ ‘ការរពឹងទុក’ ,មួយណាែដលលំបាក 
,ពីេ្រពាះសមាជិកជាទូេទៅមានភាពខុសែប្លកគា ឬការ្របែជងគាេទៅនឹងតនួាទី 
 ចំេពាះការទទួលខុស្រតវូរបស់ពួកេគ ,អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងគួរែត 
្របយ័ត្ន្របែយងក្នុងការេ្រជើសេរីសគណុភាណ នងិតំបនៃ់នសមត្ថភាពែដល្រតូវការ 
សំរាប់ការសំេរចដ៏ល្អ 
 សំនួរពិចារណា 
**តារាង ៥ សេង្ខប ពគីណុភាព និង ជំនាញ ៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាងដម៏ាន្របសិទ្ធិភាព 
 
តារាង ៥ .គុណភាព និង ជំនាញៃនការ្រគប់្រគងគេ្រមាងដម៏ាន្របសិទ្ធិភាព (PM) 

គុណភាព / អត្តចរតិរបស់ PM 
.ការដឹកនំាែដលអាចេជឿទុកចតិ្តក្នុងការែបងែចកេគាល
ការណ៏ 
.ជាអ្នកទំនាក់ទំនងល្អ 
.សុច្ចរិត 
.ការេស្ងើចសេសើរ 
.ការយល់ចតិ្ត 
.ការេជឿជាកន់ិងការេ្របើេស្មើគាក្នុង្រកមុ 
.ការយល់ដងឹបនាន់ប៉ុែន្តស្ថិតេនៅេ្រកាមសមាធ 
.សមត្តកម្ម និងការដងឹរមួគា 
.កាន់កាប់ហានីភ័យេដាយ្របុង្របយ័ត្ន 

ជំនាញរបស់ PM 
.សមត្ថភាពក្នុងការកនំតទ់ិសេដៅគ
េ្រមាង នងិលទ្ធផល 
.សមត្ថភាពេរៀបចំែផនការការងារ 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងែផនការការងារ 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងប  
និងការផាស់ប្តូរ 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងឧកាស 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងហានីភ័យ 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងការទំនាក់ទំនង 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងឯកសារ 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងគណុភាព 
.សមត្ថភាព្រគប់្រគងែម៉្រតសា្រស្ត 
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.សមត្ថភាពទទួលកិច្ចការ 

.សមត្ថភាពេដាះ្រសាយប  
   
 
 
 
េនះជាតារាងគុណភាព 
និងជំនាញែដលអាចបំេរជីាការែណនំាមូលដានសំរាប់ការេ្រជើសេរីសអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង 
មិនរាប់បញ្ចូលការអធិប យេលើចំនចុនីមួយៗៃនគុណភាព មានដចូខាងេ្រកាម៖ 
.ការដឹកនំាែដលអាចេជឿទុកចតិ្តក្នុងការែបងែចកេគាលការណ៏ ៖ គឺជាអ្នកដឹកនំា្រគប្់រគងគេ្រមាង
ដ៏មាន្របសិទ្ធិភាព ,គាតគ់ួរែតទុកចិត្តក្នុងទស នៈៃនការអភិវឌ ន៏ ,Thus គាត់អាចជំរុញេអាយេជឿ
ជាក់េផ ង េនៅក្នុងការកនំត់ការែបងែចកេគាលការណ៏ 
.ការទំនាកទ់នំងល្អ ៖ គជឺាអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងែដលមានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងជា
មួយមនុស ្រគប់្រសទាប់ គាត់ច ស់លាស់េលើេគាលេដៅទនំាក់ទំនង ,ការទទួលខស្រតូវ 
.ការ្រប្រពឹត្ត ,ការរង់ចំា នងិការេឆ្លើយតបេទៅវិញ ,គជឺាការតភាកបគេ្រមាង 
និងការព្រងកីៃនអង្គភាព ,គាត់ជាអ្នកចរចារដម៏ាន្របសិទ្ធិភាព និងេធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូល 
េនៅេពល្រតូវការ ការធានាអៈអាងក្នងុការស្រមាច់េនៅក្នុង្រកមុ និងគេ្រមាង 
,គាត់េ្របើ្របាស់នូវឧបករណ៏ទំនាក់ទនំងដម៏ាន្របសិទ្ធិភាព 
រួមបញ្ចូលទំាងេគាលការណ៏ៃណនំាស្រមាប់បំេពញេអាយលទ្ធផល 
.ភាពសុច្ចរិត ៖ អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង្រតូវែតមានចតិ្តមាំទំា ស្រមាប់សកម្មភាពរបស់ពកួគាត់ 

ស្រមាប់អ្នកែដលគានបទពិេសាធន៏ជាអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង 
 .អ្វីជាគុណភាពែដលអ្នក្រគប្់រគងគេ្រមាង្រតវូមាន? 
ស្រមាប់អ្នកែដលមានបទពិេសាធន៏មនុនិង្រគប់្រគងគេ្រមាង 
 .អ្វីជាដំេណើរការ្របមូលឯកសារែដលអ្នកេ្របើក្នងុការចង្រកងច ប់ក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង? 
 .បេច្ចកវិទ អ្វីែដលអ្នកេ្របើស្រមាប់ស្រមួលក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង? 
 .ប  និង ជេមាះ អ្វែីដលអ្នកជួប្របទះស្រមាប់ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង? 
 .េតើអ្នកកំណត់នូវប  នងិ 
ជេមាះេដាយរេបៀបណា?អ្វីជាការ្រប្រពឹត្តដ៏ល្អែដលេធ្វើេអាយអ្នករីកចំេរនី និង េធ្វើការកណំត់ប  
និងជេមាះទំាងេនះ? 

សំនួរ្រតះិរិះពិចារណា 
ចរិកលក្ខណះ និងជំនាញ ែដលអ្នកគតិថាគួរថាដាក់បញ្ចូលក្នុងតារាង ៥?េនះជាអ្វី? 
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និងគាត់មិន្រតូវមានពាក តុងតំាង ស្រមាប់ការគំា្រទេនៅក្នុង្រកមុ 
,ការដឹកនំាទាមទាេអាយមានការែបងែចកអំណាច និង 
ការ្រសាយបភំ្លឺយា៉ង្រតឹម្រតូវស្រមាប់ការអនុវត្ត 
,អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង្រតវូកំនត់ខាតគរំូេអាយ្រតឹម្រតូវ ,េហើយរស់េនៅជាមួយវា 
និងតបស្នងពូកេគេដាយយកឧទាហរណ៏ពួកេគយកមកបងាញ 
,ដំេណើរការៃនការ្រសាយបំភ្លឺសង្គភាពនូវតៃំល នងិការ្រប្រពតឹ្ត (ឧ.កពំុងេដើរនិយាយ) 
ជាការេសាះ្រតង់ជាមួយនងឹគាត់ផាល់ និងសមាជិកក្នុង្រកុម 
,អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងនងិរកបានការេជឿជាក់សំរាប់សហេសវកិ នងិអ្នកចលូរួមជាមួយគេ្រមាង 
.ការេស្ងើចសេសើរ ៖ អ្នក្រគប់្រគងគំេរាង្រតវូបងាញពីភាពសុតិដ្ឋនិិយម ,ភាពយកចិត្តទកុដាក់ នងិ 
“អាចេធ្វើ” មានអកប កិរយិាែដលអាចទទួលយក និងការេធ្វើេអាយមានកលំាំង 
,គុណភាពេនះបងាញនូវថាមពលវិជ្ជមានេឆាះេទៅគេ្រមាង 
ែដលបញ្ចុះបញ្ចូល្របជាជនេអាយេឃើញពីភាពភ្លឺច ស់ៃនគេ្រមាង 
.ការយល់ចតិ្ត-ជាអ្នកដឹកនំា ,ចេំណះដឹងៃនអ្នកគេ្រមាង និងអារម្មណ៏របស់គាត់ នងិរបស់ពូកេគ 
,គាត់អាចបងាញនូវកង្វល់ស្រមាប់េហតុការណព៏ិត និងបទពិេសាធន៏សំខាន់ៃន្រកុម 
និងអ្នកជាប់ទាក់ទងេផ ងេទៀតេនៅក្នងុគេ្រមាង 
.សមត្តកម្ម និងការដងឹរមួគា ៖ អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងដងឹនូវអ្វែីដលគាត់កពំុងេធ្វើ 
,េទាះជាមិនចំាបាច់េនៅក្នងុបេច្ចកេទស ,គាត់មានឯានៈដកឹនំា និងបទពេិសាធន៏េនៅក្នុងជំនាញ 
.ការយល់ដងឹបនាន់ប៉ុែន្តស្ថិតេនៅេ្រកាមសមាធ ៖ អ្នកដឹកនំាដងឹចំេពលពីគេ្រមាងែដល្រតូវ្របគល់ 
ប៉ុែន្តគាត់ដងឹថាគេ្រមាងមានប  នងិេនះប កព់ី្រពតឹ្តការណ៏ 
,អ្នកដកឹនំាចាប់អារម្មណ៏េទៅេលើឧកាសែដលគាត់សេ្រមច 
និងព យាមេអាយមានឥទ្ធិពលេលើលទ្ធផល និងេឃើញពីការបង្ខិតបង្ខែំនឧកាស 
.ការេជឿជាកន់ឹងភក្តភីាព ៖ 
ការេជឿជាកគ់ឺជាការចំាបាច់េនៅក្នុងការទំនាក់ទនំងរវាងអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង និង្រកមុ 
ការបក្រសាយអាចេអាយអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងេជឿជាក់េលើ្រកុម នងិអ្នកចូមរួមឯេទៀត ,េតើគរួេឆក 
និង្រតួតពនិតិ េលើការងារពួកេគែដរឬេទ ,េតើ្រតវូេផ្ទរការងារបុ៉នាន 
,អនុ តេអាយ្របជាជនចូលរួមប៉នុាន ,ការ្រគប់្រគងអាចពងឹេលើ្រកុមេផ ងេទៀតែដរឬេទ  
.ការកាន់កាប់ហានីភ័យេដាយ្របុង្របយ័ត្ន ៖ 
ការរពឹងទុកៃនអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាងែដលអាចេធ្វើេទៅបាន 
និងមានជំនាញក្នុងការេដាះ្រសាយប  ,េនៅេពលមានការគំរាមកំែហង និងឧកាសេកើតេឡើង 
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,គាត់អាចេមើលេឃើញនូវឧកាសនាេពលបច្ចុប ន្ន និងែដលមានសុភវិនិច្ឆយ័ 
,េនៅែតេធ្វើ្របយ័ត្ន្របែយង និងមនិសែម្ញងេនៅក្នុងទនំាក់ទំនងគាត់ 
 ការសេង្ខបែដលផ្តល់េដាយែដនដីខាងលិច ៃនការទទួលខុស្រតូវការងារ 
របស់អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង 
  -ឯកសារៃនគេ្រមាងែផនការ និងែផនការគុណភាព 
 -ការធានានូវធនធានត្រមូវការទំាងអស់ ែដល្របគល់េអាយគេ្រមាង នងិកចិ្ចការ 
 -តាមធនធានែដលបាន្របគល់េអាយក្នុងការ្រគប់្រគងក្នងុការបេង្កើតឪកាសៃនគំេរាង 

-ឧបករណសំ៏រាប់ដំេណើរការគេ្រមាង (េពលេវលា ,តៃម្ល ,គុណភាព ,ការផាស់ប្តូរ 
,េរឿងរាវ ,ការរុករក,ទំនាកទ់ំនង....) 

 -ការឃំាេមើល និងដំេណើរការេសចក្តីរាយការគេ្រមាង (តារាងេពលេវលា ,តៃម្ល 
,គុណភាព ,ហានីភ័យ) 
 -ការធានាចំេពាះការ្រប្រពតឹ្តតាមៃនដេំណើរការ 
និងមា្រតដានសេង្ខបក្នងុែផនការគណុភាព 
 -ការែករត្រមូវែផនការគេ្រមាង េដើម ឃំីាេមើល នងិ្រតតួពិនតិ គេ្រមាងែដលកំពុងេធ្វើ 
 -ការរាយការណ៏ និងការរកីធំៃនហានភី័យរបស់គេ្រមាង និងប ផល 
 -ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងេដាយឯករាជ  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 ្រកុមគេ្រមាង 
 ការគំា្រទអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង គឺជាសមាជិកៃន្រកមុគេ្រមាង 
ជាអ្នកែដលជាប់ទាក់ទងេនៅក្នុងសកម្មភាពៃនការ្រគប់្រគង 
,សមាជកិ្រកមុគួែតជួលអ្នកជាក់លាកស់្រមាប់គេ្រមាង ឬក៏េ្រជើសេរីសពី្រកមុេផ ង 
ឬក៏អង្គភាពៃនអង្គការជាគេ្រមាង “own” 

លំហាត់ 
អ្នក្រគប់្រគងល្អ្រតូវដងឹពជីំនាញផាល់របស់ខ្លួន ,ភាពខំាងនិងភាពេខ យ ,តួយាង៉ដូចជាការវាយតៃម្ល 
ឬប៉ាន់្របមាណពីកំលាងំរបស់ខ្លួន ,ការទាមទារ និងជំនាញទេូទៅក្នុងការ្រគប់្រគង គផឺ្តល់នូវ Gary 
Evant ,CVR/IT consulting ,at http://www.cvr-it.com មួយេទៀតអ្នកអាចចះុេឈាះេលើេគហទពំ័រ 
,ទាញយកឧបករណ៏វាយតៃម្លផាល់េលើ http://www.cvr-it.com/templates 
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 ការេ្រជើសេរសីអង្គភាព ៃន្រកុមគេ្រមាង 
ែដលធានាចេំពាះគេ្រមាងែដលមាន្របព័ន្ធរាយការណ៏េនៅក្នុងកែន្លង 
,សមាជកិ្រកមុគេ្រមាង្រតវូមានជំនាញពិេសសេដើម ីបេង្កើតភាពេជាគជ័យៃនគេ្រមាង 
 អា្រស័យេទៅនឹងទហំំ នងិ ឪកាសៃនគេ្រមាង ,PMO ត្រមូវេអាយមាន 
,េបើសិនគេ្រមាងមានសមាសធាតុេ្រចើនជាមួយអ្នកែដលទាកទ់ងផាល់េ្រចើន 
,និងេបើសិនជាត្រមូវការៃនការ្រគប្់រគងគេ្រមាង ព១ីៃថ្ងេទៅ១ៃថ្ង ,្របតិបត្តិការណ៏ 
និងការ្រគប់្រគងបេច្ចកេទស ,PMO គួរែតបេង្កើត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
លំហាត់ 
១.អាននវូចនំុចខាងេ្រកាម និងកំនតន់ូវគេ្រមាង 
 -សកានុពលៃនអ្នកេ្របើ្របាស់ 
 -សកានុពលៃនអ្នកផ្តល់េអាយ 
 -គំា្រទគេ្រមាង 
 -អ្នកមានឥទ្ធពិល 
២.េ្របើគរំូ (តារាង៦)េដើម ីកំណត់សមាជិកគេ្រមាង(ឧ.អ្នកចលូរួម ,ៃដគរូនិងអ្នកទទលួផលៃនគេ្រមាង) 
 គេ្រមាង ៖ការបេង្កើត multi-purpose telecentre 

អ្នកឯកេទសទំនាក់ទំនងតាមទូរេលខ ពីសាបន័ ៃនICT ,ការកនំត់ករំិតខ្ពស់ ៃនICT នូវតអួក រពុម្ភ 
សំរាប់្របេទស េនៅក្នុងអាសីុ ,គឺជាការែតងតំាងអ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង 
ស្រមាប់ដឹកនំាគេ្រមាងក្នងុការបេង្កើត multi-purpose telecentre េនៅតំបនដ់ាច់្រសយាល 
,េគាលការៃនគេ្រមាងគឺ ១.ការផ្គតផ់្គង់ការចិញ្ចឹមជីវិត ,សុខភាព ,ការអប់រ 
និងការបេង្កើតបរិយាកាសេនៅក្នុងតបំន់តាមរយះ multi-purpose telecentre 
២.កសាងសមត្ថភាពៃនអ្នកដឹកនំាសហគមន៏តំបន់ 
,ម្រន្តរីដាភិបាលៃនតំបន់្រតវូទទួលរាប់រងនូវសុខមាលភាពសង្គម 
និងកម្មវិធីអភិវឌ ន៏សហគមន៏របស់ទ្ីរកុង ,នងិអន្តរការី (NGOs) សំរាប់ដំេណើរការ multi-purpose 
telecentre បនាប់ពីអ្នកដឹកនំាគេ្រមាង នងិទី ៣.បេង្កើតនូវេ្រគឿងច្រកែដលធានាថា telecentre 
អាចរស់បាន និង្រទ្រទងរ់ចួ 

 
គេ្រមាងេ្រកាមការ្រតួត្រតារបស់អនុរដ្ឋម្រន្ត ីស្រមាប់គេ្រមាងពិេសសៃនសាប័នICT 
កិច្ចការណាមួយចំេពាះ promotion e-government េនៅក្នុងមា្រតាៃនរដាភិបាលតំបន់ទំាងអស់ 
,អភិបាល្រកងុ ,គឺជាអ្នក្របតិបត្តិការណ៏ស្រមាប់ re-eliction េនៅឆំាបនាប់ 
,មានសំណមូពរេដាយចេំពាះ្រគិះសានៃន telecentre 
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ម្រន្តីតំបន់្រតវូបានែតងតំាងេដាយឆ្លងកាត់ការេ្រជើសេរីសរាល់៦ឆំាម្តង 
,ការកាន់តែំណងរបស់ម្រន្តីតំបនម់កពី្របធានបក  
,ជាត្រមូវការរបស់សហគមណ៏អ្នកដឹកនំាសាសនាគឺជាអ្នកេរៀនែផ្នកចិត្តសា្រស្ត ,ទំាងេនាះរួមមាន 
កាតូល្លីក ,្រពះពុទ្ធ នងិ ្រកុមមូស្លីម ,អ្នកដឹកនំាសាសនា្រតូវដឹងថា 
អ្វីជាបេច្ចកវទិ ទំេនើបែដលេគនាំមកសំរាប់សហគមន៏ ,មានសាលា២េនៅក្នុងសហគមន៏ គវឺិទ ល័យ 
និងអនវុិទ ល័យ ,កិច្ច្រពមេ្រពៀងចេំពាះ្រគូេក្មងៗ ,ពកួេគសាគមន៏នវូគេ្រមាងពេី្រពាះ 
វាមានសមារៈបណាល័យ្រគប់្រគានេ់នៅក្នុងសាលាពួកេគ ែតមិនមានេ្រគឿងបរិកា្ខល្ៗអ  
និងមិនមាន្រគប់្រគាន់នវូធនធាន 
 
មាន៣ NGOs កំពុង្របតបិត្តិេនៅក្នុងតបំន់ែដលមានជាប់ទាក់ទងគាេទៅនឹងរបរចិញ្ចឹមជីវតិ 
,កតាបរិយាកាស និងសុខភាពជាតំរូវការេនៅក្នុងតបំន់ ,១ៃនNGOs គំា្រទទំាង្រសុងេទៅនងឹគំនតិៃន 
telecentre េហើយ ២ េផ ងេទៀត សង ័យទំាង្រសុងអំពីផលែដលអាចេកើតេឡើងៃនគេ្រមាង 
  
អ្នក្រគប់្រគងគេ្រមាង និងដឹកនំាការវភិាគសមាជកិ ជាែផ្នកៃនគេ្រមាង 
,េ្រគាងការៃនការ្រគប់្រគងទូេទៅ , which he is supposed to submit in a month’s time to the 
deputy minister ,សាប័នICTនឹងផ្តល់មូលនិធិេអាយការដឹកនំាគេ្រមាង 
,េទាះជាយាង៉ណាម្រន្តីខ្លះៃនសាបន័សង ័យពីមលូនិធិគេ្រមាង 
ែដលនិងផ្គតផ់្គង់្រគប់្រគាន់ចំេពាះដំេណើរការដំបងូ របស់ telecentre និងបន្តបនាប់េទៀត 
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តារាង ៦ ៖ គំរូតំណាងការវិភាគសមាជិក 

អ្នកែដលមា
នសកានុព
លេនៅក្នុងគ
េ្រមាង 

អ្វីជាសកានុព
លច ប់របស់ពួ
កេគ 
(ឧ.អ្នកមានឥទ្ធិ
ពល,អ្នកផ្គតផ់្គង់
,អ្នកេ្របើ្របាស់,
គំា្រទ) 

អ្វីជាប
ពួក

េគ 
/ត្រមវូ
ការេនៅ
ក្នុងទំនា
ក់ទំនង 
គេ្រមាង
? 

អ្វីជាកា
ររង់ចំា 
/ការចា
ប់អារម្ម
ណ៏េរៀ
ងខ្លួន 
ៃនស
មាជិក 
ចំេពាះ
គេ្រមា
ង? 

អ្វីជាចំនុច
េខ យ 
/ការបង្ខិត
បង្ខំៃនស
មាជិកនីមួ
យៗ? 

អ្វីជាភាគទាន
ៃនសកានុព
ល(អវិជ្ជមាន 
ឬវិជ្ជមាន)សំ
រាប់សមាជិក
ៃនគេ្រមាងនី
មួយៗ? 

អ្វីជាការវិបា
ក 
ៃនវភិាគទាន
របេសើពួកេគ
េនៅក្នុងគ
េ្រមាង? 

 
ការបញ្ចូលសមាជិកជាគន្លិះមុននិងពន ល់ ,មាន្របេភទេផ ងៗៃនសមាជិកគេ្រមាង ,រួ

មបញ្ចូលទំាងសមាជកិក្នងុ នងិេ្រកៅ ,មាស់ នងិ អ្នកេធ្វើវិនិេយាគ ,អ្នកលក់ និងអ្នកេមៅក៉ារ 
,សមាជកិ្រកមុ និង្រគួរសារពកួេគ ,ភាក់ងាររដាភិបាល និងផ្លូវេចញនូវពត័៍មាន ,ពលរដ្ឋមាក់ៗ 
,បេណា្ដះអាសន្ន ឬរេបៀងអចិៃ្រន្តយ៏ៃនអង្គភាព ,សង្គមដ៏ធំ ,េឈាះឬ្រកុមសមាជិក 
ខាងេដើមគជឺយួក្នុងការកនំត់បុគ្គលណាមាក់ នងិបងាញពសីមាជិកៃនអង្គភាពេដាយផាល់ 
,និងេជៀសវាងនូវការជានគ់ា ៃនច ប់ និងការទទលួខុស្រតូវ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការសាកល ងផាល់ខ្លួន 
 ១.េហតុអ្វីបានជាចំាបាច់្រតូវដងឹពីបរិបទគេ្រមាង ៃនការ្រគប្់រគងការផាស់ប្តូរៃនអង្គភាព? 
 ២.េហតុអ្វីបានជាការវិភាគសមាជកិចំាបាច់?េនៅេពលអ្នកេ្របើការវិភាគេនះ? 
 ៣.អ្វីជា្របេភទសមាជកិ និងឥទ្ធិពលអ្វី ែដលនំាេអាយពួកេគមានគេ្រមាង? 
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៧. សកម្មភាពេ្រកាយចប់គេ្រមាង៖ការដាក់្របព័ន្ធ ICTឲ មានការេ្របើ្របាសនិ់ងប ៃន
និរន្តភាព 

 
វគ្គេនះពិភាក អំពភីាពចំាបាចេ់ដើម  ី ធានាអំពលីទ្ធផលគេ្រមាង្រតូវបានបញ្ចលូេទៅក្នុង
ដំេណើរការេទៀងទាត់នងិមាននរិន្តភាព។ 
 
ជាលក្ខណៈបេច្ចកេទស គេ្រមាងមួយចប់េនៅេពលែដលគេ្រមាងបានបិទនិងការ្របគល់
លទ្ធផល្រតូវបានេធ្វើេឡើង។បុ៉ែន្ត លទ្ធផលរបស់គេ្រមាង ជាពិេសស លទ្ធផលែដល
គេ្រមាងបានបេង្កើតេឡើងនឹងមានលក្ខណៈថ្មេីនៅក្នុងបរិដានការងាររបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។ 
ដំេណើរការែដលេធ្វើេឡើងេដើម ធីានានូវភាពែដលអាចេ្របើ្របាស់បាននិង្របសទិ្ធភាពៃន
លទ្ធផល ក្នងុបរិបទេនាះនងិកណំតអំ់ពអីនាគតលទ្ធផល។ ស្រមាប់គេ្រមាងែដលផ្តល់ការ
ការរីកចេ្រមើនៃន្របពន័្ធរដាភិបាលេអឡិច្រតនូចិ និរន្តភាពគឺជាប គន្លះឹ ែដលអ្នកេ្របើ
្របាស់នឹង្រតូវ្របឈមមុខបនាប់ពីគេ្រមាង្រតវូបញ្ចប់។ 
 
ដូចជាកនូែង៉តេទើបែតេកើតដូេច្នះែដរ ទនំិញថ្មឬីក៏្របពន័្ធថ្ម្ីរតូវែតែថររក ។ ែផនការ
ស្រមាប់នរិន្តភាពនិងភាពរីកចេ្រមើនេទៅមុខេទៀតគរួែតជាែផនការែដលមានការគិតគរូ្រគប់
្រគាន ់ េដាយអ្នកឧបត្ថម្ភគេ្រមាង អ្នកអនវុត្តគេ្រមាងនងិអ្នកេ្របើ្របាស់។  ខាងេ្រកាមេនះគឺ
ជាសំនរួខ្លះៗែដល គួរែតពិចារណាក្នុងែផនការនិរន្តភាពស្រមាប់ទំនញិឬ្របពន័្ធថ្ម។ី 
 

- េតើមានេគាលនេយាបាយែដល្រទ្រទង់ពនីិរន្តភាព តំែហរទាឬំែករលំអ
ទំនិញឬលទ្ធផលេនាះឬេទ? 

- េតើមានេហដារចនាសម្ព័ន្ធរួចរាល់ស្រមាប់្រទ្រទងទ់ំនញិឬលទ្ធផលេនាះឬេទ? 
- េតើមាន្រកុមណាមួយេនៅក្នុងសាប័នែដលនឹងែថរទំាផលិតផលេនាះេទ? 
- េតើមានថវកិាបានៃលលកជាេទៀងទាតស់្រមាប់ែថនំានងិែករលំអផលិតផល

ែដរឬេទ? 
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- េតើមានធនធាន្រគប់្រគាន់ក្នងុសាប័នស្រមាប់ែថរទំានិងែករលំអផលិតផល
ែដរឬេទ? 

- េតើមានភាពចំាបាចក់្នុងការភាប់ផលិតផលជាមួយ្របពន័្ធដៃទេទៀតេទ? 
៧.១ បរិដានេគាលនេយាបាយ 

្របេទសែដលអនុវត្តនូវគេ្រមាង ការ្រគប់្រគងតាម្របពន័្ធេអឡិច្រតនូិចនិងគេ្រមាងICTD 
ចំាបាច្់រតវូពិចារណាអំពីភាពចំាបាច់នងិត្រមូវការ េគាលនេយាបាយICT។ េបើគាន
ការ្រទ្រទង់េដាយេគាលនេយាបាយេនះេទ ការផ្តចួេផ្តើមថ្មីៗ នងិ្រតវូបញ្ចប់ដូចដរំសី 
មិនអាចទទលួបានផលចំេណញដូចែដលរពងឹទុក។ វាមានសារសំខានណ់ាស់ក្នុងការ
គិតគូរពេីគាលនេយាបាយទូរគមាគមន ៍ ែដល្រទ្រទងឬ់បងាក់ការអភិវឌ នវ៍ស័ិយICT 
ក្នុង្របេទស ក៏ដចូជាេគាលនេយាបាយរបស់សាប័នែដលនឹង្រទ្រទងឬ់បងាក់ការអភិវឌ ន៍ 
ៃនគេ្រមាងICTDឬកគ៏េ្រមាង ការ្រគប់្រគងតាម្របព័្ធេអឡិច្រតូនចិេនៅក្នុងក្រមិតមូលដាន
ដូេច្នះែដរ។ 
 
៧.២ សមត្ថភាពស្រមាប់ការែថរទំានិងែករលំអ 

េ្រកៅែតពេីគាលនេយាបាយ មានត្រមូវការធនធានជាេ្រចើនេទៀតេដើម ីធានាអំពីនរិន្តភាព 
តំែហទំានងិការែករលំអផលិតផលឬ្របពន័្ធមួយ។ អ្នកផ្គត់ផ្គងគ់េ្រមាង(ឧទាហរណ៍ដូចជា 
្រកសួងលំដាប់ជាត ិ  សាប័នរដាភិបាលមូលដានេនៅក្នុងក្រមិតរដាភិបាលមូលដាន ឬក៏
្រកុម ICT ឬ្រកុម្រគប់្រគង្របពន័្ធព័ត៌មានវទិ េនៅក្នងុក្រមិតសាប័ន) ែដលបន្តឧបត្ថម្ភ 
ការអភិវឌ ន៍នងិែថររក ផលិតផលឬ្របពន័្ធគួរែត្រតូវបានបេង្កើតេឡើង។ ជាកែ់ស្តងជាង
េនះ អ្នកឧបត្ថម្ភគេ្រមាងអាច 

- ចាត់តំាង្រកមុឬែផ្នកេផ ងៗែដលនិងែថររក និងែករលំអជាបន្តបនាប់នូវ
ផលិតផលឬ្របពន័្ធ 

- ្រតវូធានាថា មានថវកិាៃលលកស្រមាប់ការអភិវឌ  ការែថររក និងែករលំអរ
ផលិតផលឬគេ្រមាងនងិ 

- បណ្ដុះបណា្ដលសមត្ថភាពសាប័ននងិសាប័នពាកព់ន័្ធដៃទេទៀតឲ យល់ពតីៃម្លនិង
អត្ថ្របេយាជន៍ៃនការេ្របើ្របាស់និងែថររក ផលិតផលថ្មនីិង្របពន័្ធថ្ម។ី េនៅេពល
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ែដលសាប័នឬរដាភិបាលមូលដានយល់អំពសីារសំខានែ់ដលអាចទទួលបានពីការ
ផ្តួចេផ្តើម ការផ្គត់ផ្គងដ់ៃទេទៀតនិងអាចផ្តល់ពសីាប័នទំាងេនះ។ 

 
៧.៣ ការបន្តអំពាវនាវ 
ជាពិេសសេនាះគេឺនៅក្នងុគេ្រមាង ICTD វាមានសារសំខានណ់ាស់ែដលផលិតផលនងិ
្របពន័្ធមានដំេណើរការស្រមាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ែដលចង់បាន។ រដាភិបាលគួរែតវនិិេយាគក្នុង
ការបេង្កើតផលិតផលឬ្របព័ន្ធថ្មឲី បានទលំូទលូាយតាមែតអាចេធ្វើបាន។ការឧបត្ថម្ភគំា្រទ
ព ី ខាងែផ្នកជនំញួ ែដលមានសមត្ថភាពស្រមាប់វិនិេយាគនិងទទួលការផ្តចួេផ្តើម
េលើគេ្រមាងICTDនិង គេ្រមាងការ្រគប់្រគងតាម្របពន័្ធេអឡិច្រតនូិចគួរែត្រតវូបានេគរុក
រក។ 
គំរូ្រគប់្រគងេ្រកាយេពលប ប់ 
សាប័នទំាងឡាយគួរែតស្វះែស្វងែករលំអជាបន្តបនាប់ នូវ្របព័ន្ធរបស់ពួកេគេដើម ីធានា
អំពី្របសិទ្ធភិាពការងារបានខ្ពស់បំផុត។ មេធ បាយមួយែដលអាចេធ្វើដេូច្នះបានគឺេធ្វើឲ
្របពន័្ធនងិដេំណើរការេនាះមានស្តង់ដាែដលអាច្រគបដណ្ដប់្រគប់ក្រមិតៃនសាប័ន 
ែដលមិន្រតមឹែតជាគេ្រមាងរបសស់ាប័នបុ៉េណាះេទែថមទំាងជាកម្មវិធនីិងរបស់សាប័ន
េនាះផងែដរ។វា្រតូវែតមានភាព្រសបគារវាង្របពន័្ធេនៅក្នងុសាប័ន។ 
 
OGCផ្តល់នូវគំរសំូនុ ំ  កម្មវធិីនងិការ្រគប់្រគងគេ្រមាងេនៅេពលបញ្ចប់(P3M3). 
េគាលគំនតិសំខានែ់ដលេធ្វើឲ មានភាព្រសបគារវាង្រកុម្រគប់្រគងេទៅជាជំហាន៥យា៉ង
បនាប់ពីគេ្រមាងបានប ប់។ 
ក្រមិត១. ដេំណើរការចាប់េផ្តើម  គេ្រមាង  កម្មវធិនីិងគានស្តង់ដានិងគានដេំណើរការ 
ក្រមិត២. ដំេណើរេឡើងវិញ គេ្រមាង  កម្មវិធនីិង មានភាពមាមួំននិងមានដំេណើរការ
េស្មើគា។ 
ក្រមិត៣.ដំេណើរការកណំត ់គេ្រមាង កម្មវធិនីិង  មានដេំណើរការកម្មវិធកីណា្ដល 
ក្រមិត៤. ដំេណើរការ្រគប់្រគង  គេ្រមាង  កម្មវធិីនងិ  មានការវាស់ែវងជាកល់ាកៃ់ន
្របសិទ្ធភាព្រគប់្រគងនងិ្របតិបត្តេិលើគុណភាពេដើម អីាចសានដងឹពីអនាគត។ 
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ក្រមិត៥. ដំេណើរការអតិបរិបមា  គេ្រមាង កម្មវិធនីិង  បន្តដេំណើរការរកីចេ្រមើន 
ជាមួយប និងការ្រគប់្រគងបេច្ចកវិទ េដើម  ី ជ្រមុញសមត្ថភាព្របសិទ្ថភាព
តាមរយៈេពលនិងេដើម ដីំេណើរការមានជាអតិបរិមា។ 
 
គំរេូនះមាននូវការ្របឈមមួយចេំពាះសាប័នែដលមានេគាលបំណងផ្តល់េសវាកម្ម្របកប
េដាយគុណភាពដល់្របជាពលរដ្ឋនវូ្របសិទ្ធភាពក្រមិតអតបិរមាេនាះ។ 
 
លំហាត ់
ចូរអានករណីខាងេ្រកាមនិងេឆ្លើយសំនរួែដលេលើកេឡើងេនៅចងុបញ្ចប់ៃនករណីសិក េនះ
។ 
បីឆំាកន្លងេទៅ គេ្រមាងមួយ្រតវូបានបេង្កើតេឡើងនងិអនុវត្តេដើម េីធ្វើឲ េសវាកម្មព័តម៌ាន
របស់ភាកង់ាររកចំណូលរបសរ់ដាភិបាលមានភាពរីកចេ្រមើន។  លទ្ធផលៃនគេ្រមាងគឺជា
មជ មណលផ្តល់េសវាដល់្របជាពលរដ សាកល ងមួយែដលផ្តល់េលខទូរស័ព្ទងាយ
្រសួលមួយនិងអាស័យដានអីុេម៉លេអឡិច្រតូនចិស្រមាប់្របជាជនទាក់ទង។ ក្នុងអំឡុង
េពលអនវុត្តនិងបិទគេ្រមាង គេ្រមាងេនះ្រតវូបានេគចាតទ់ុកថាេជាគជ័យ ពេី្រពាះវាេធ្វើឲ
អ្នកអតថិិជនេពញចិត្តកាន់ែតេ្រចើន ជួយបេង្កើនពន្ធចនំលូេដាយ្របេយាលនិងជួយបេង្កើន
សមត្ថភាពនិងផលិតផលេសវាកម្មរបស់បុគ្គលិករដាភិបាលក្នុងការផ្តល់ព័តម៌ាននិង
ែចករែលកដល់ការសិក អប់រតាមរយៈមជ មណល្របជាពលរដ្ឋេនះ។ 
 
ក្នុងអំឡុងេពលអនវុត្តគេ្រមាង  ែផ្នកមួយ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងគឺមជ មណល្របជាពលរដ្ឋ
ែដលបុគ្គលិក្រតូវបានេគចាតតំ់ាងជាបេណា្ដះអាសន្ន។ ពីរឆំាេ្រកាយមក គេ្រមាង្រតវូបាន
្របគល់េទៅឲ ភាកង់ា្របតិបត្តសំិខានេ់ហើយែផ្នកេនះេនៅែត បន្តដំេណើរការ។ បុគ្គលិកេនៅ
ែផ្នកមជ មណលបេ្រមើអតិថជិនសេ្រមចេនៅេធ្វើការបន្ត។ បុ៉ែន្ត ែផ្នកេនះេហើយនិងបុគ្គលិក
្រតវូការការ្រគប់្រគងជាផ្លូវការមួយ។ តួនាទរីបស់បុគ្គលិក្រតវូែតមានេស្ថរភាព ែដល
្រតវូការការេគាលនេយាបាយផ្គតផ់្គងព់ី សំណាកភ់ាកង់ារដៃទេទៀតដូជជាអាជាធរេសវា
សង្គមសីុវលី ែដលទទួលបន្ទកុចាត់តំាងបុគ្គលិករដាភិបាលនិង្រកសួងហិរញ្ញវត្ថសុ្រមាប់
ៃលលកថវិកាដូចជា្របាក់ែខបុគ្គលិក ការែថរទំាសមារៈ និងការែករលំអបេច្ចកវទិ ។ 
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ពីរឆំាកន្លងេទៅ ែផ្នកេនះេនៅែតមិន្រតូវបានទទួលសា្គល់ជាផ្លូវការ េហើយតួនាទរីបស់
បុគ្គលិកមិនទានម់ានេស្ថរភាពេនៅេឡើយ េទាះជាការ្របតបិត្តកិម្មវិធេីនៅបន្តផ្តល់ការផ្គតផ់្គង់
ខាងែផ្នកហិរញ្ញវត្ថសុ្រមាប់េសវាែថរទំាេនៅក្នងុែផ្នកេនះកេ៏ដាយ។ ភាពខូចទកឹចតិ្តបានេកើន
េឡើងេ្រចើនេនៅក្នុងចេំណាមបុគ្គលិកទំាងអស់ែដលជាេហតុនំាឲ មានការថយចុះផលិត
ភាពេសវាកម្ម។ 
 
សំនួរៈ 
១.េតើការផ្គត់ផ្គងណ់ាខ្លះែដលមជ មណលបេ្រមើអតិថជិន្រតូវការេដើម េីនៅអាច្របតិបត្តិការ
បាន? 
២. េតើកតាអ្វីែដលគួរែតេធ្វើតំាងែតពីដំបូងេដើម ធីានាព ី និរន្តរភាពរបស់មជ មណបេ្រមើ
េសវាកម្មអតិថជិន? 
លំហាតស់ាកល ង 
១.េហតុអ្វបីានជាគេ្រមាងICTគរួែតផ្តួចេផ្តើមក្នងុលទ្ធផលែដលមាននិរន្តរភាព? 
២.េតើអ្វគីឺជាត្រមូវការៃននិរន្តរភាពផលិតផលបនាប់ពីគេ្រមាង្រតវូបានបញ្ចប់? 
 
សេង្ខប 

ចំនចុខាងេ្រកាមេនះគឺជាចំនចុែដលបានពិភាក េនៅក្នងុេមេរៀនេនះ 
១. ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICTDគឺដចូេទៅនងិការងារ្រគប់្រគង្របេភទេផ ងេទៀតេនៅក្នងុ
គេ្រមាងអភិវឌ នដ៍ៃទែដរ។ វាមានដំេណើរការ្របតិបត្តគិេ្រមាងនិងខបួរង្វិលជុដំចូគា។ 
ធាតុសំខាន់ៗ េនៅក្នងុគេ្រមាងICTD គឺមនុស  ដេំណើការនិងបេច្ចកវទិ  ែដលេនះមាន
េនៅក្នងុគេ្រមាង្របេភទដៃទេទៀតែដរ។ 
២. បុ៉ែន្តគេ្រមាងICTD ្រតូវែតមានការ្របុងេ្របៀបស្រមាប់ការផាស់ប្តូរការ្រគប់្រគង។ 
ជាពិេសស ទស នៈរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់្រតវូែតទទួលយកនិងជ្រមុញឬេលើកទកឹចតិ្តយា៉ង
ណាឲ េគចលូរួមក្នុងដំេណើរការៃនការអភិវឌ និងអនុវត្តគេ្រមាង។ អ្នកេ្របើ្របាស់
ផលិតផលរបស់គេ្រមាងគួរែតចូលរួមតំាងែតពៃីថ្ងដំបូងរបស់គេ្រមាង។ 
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៣. រាល់ត្រមូវការក្នងុគេ្រមាងICTD  មានដចូជា្របសិទ្ធភិាពក្នុងការផ្តល់េសវាដល់្របជា
ពលរដ្ឋ្រតវូពិចារណាអំពដីំេណើរការ។ ការពិនតិ េឡើងវិញេហើយអំពីែផ្នកនិង្របពន័្ធសាប័ន
្រតវូែតទទលួយកនិង្របព័ន្ធគួរែត្រតូវែកែ្របេដើម េីឆ្លើយតបេទៅនងិត្រមូវការរបសគ់េ្រមាង។ 
៤.វិស័យICTមិនែមនជាការែកកនុរហ័សេដើម ីអភិវឌ េនាះេទ។ ត្រមូវការរបស់មនុស គរួ
ែតចាតទ់ុកជាសំខានក់្នងុការេរៀបចែំផនការមនសុ  មិនែមនត្រមូវការបេច្ចកវទិ េទ។ 
ភាពជាមាស់កម្មសិទ្ធិរបស់គេ្រមាងគួរែត្រតវូប កឲ់ ច ស់លាស់ពីេ្រពាះេនៅក្នុងការ
វិភាគចុងេ្រកាយអ្នកេ្របើ្របាស់និង្រតវូទទួលខសុ្រតវូក្នុង្រចបាច់បញ្ចលូនិងនរិន្តភាពៃន
ផលិតផលឬក៏្របព័ន្ធែដលេកើតេឡើងេដាយសារគេ្រមាងមួយ។ 
៥. េដើម អីាចឲ គេ្រមាងICTDមួយេជាគជ័យ េគាលការណ៍ខាងេ្រកាមែដលបានមកពីការ
អនុវត្តគេ្រមាងព្ីរបេទសជាេ្រចើនគួរែត្រតូវពនិិត ពចិារណាៈ 
-ការចូលរួមេដាយមនសុ ែដលជាែផ្នកមួយៃនគេ្រមាងរាល់ជំហាន 
-ការអភិវឌ ភាពជាមាស់កម្មសិទ្ធតិាមមូលដាននិងសមត្ថភាព 
-ការ្រចបាចប់ញ្ចូលការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ  
-ការសហការជាមួយអ្នកពាកព់ន័្ធេ្រចើន 
-ភាពជាមាស់កម្មសិទ្ធសិាប័ននងិភាពជាអ្នកដឹកនំា 
-បរិដានែដលអនុ តឲិ មានការ្របកួត្របែជង 
-និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថនុងិសង្គម 
-ការគិតគូរពីហារនិភ័យនានា 
 
៦. ស្រមាប់និរន្តភាពផលិតផលរបស់គេ្រមាងICTD 
-វាគួរែត្រតវូភាប់េទៅនងឹេគាលេដៅអភិវឌ នថ៍ាកជ់ាត ិនិងភាប់េទៅនងឹបរដិានេ្រកៅគេ្រមាង 
-វាគួរែត្រតវូទទួលបានការេប្តជាចតិ្តនិងការផ្គត់ផ្គងព់ីរដាភិបាលថាកជ់ាតនិិងេដើរជាមួយ
េគាលនេយាបាយែដលផ្គតផ់្គងក់ារអភិវឌ វស័ិយICT 
-វាគួរែតពចិារណាអំពផីល្របេយាជន៍សាធារណៈ ជាពិេសសគឺសិទ្ធសិាធារណៈចំេពាះការ
ទទួលបានព័តម៌ាន។ 
 
ឧបសម្ព័ន្ធ 
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ការកតស់មា្គលេ់ផ ងៗស្រមាបអ់្នកបេ្រងៀន 
 
ដូចជាបានកត់សមា្គល់រួចមកេហើយ េនៅក្នុងអត្ថបទខាងេលើែដលមានេឈាះថា “អំពីេមេរៀនជាបន្តបនាប់” 

បាននិយាយថាេនៅក្នុងេមេរៀនេនះក៏ដូចនឹងេមេរៀនដៃទេទៀតែដរ គឺ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយឲ ពីគុណ 
តៃម្លេផ ងៗ គាស្រមាប់ អ្នកសិក  និង ស្ថិតេនៅេ្រកាមលក្ខខណជាតិខុសៗគា និងបំែរបំរួលរបស់វា ។ 
េមេរៀន ទំាងេនះគឺ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង េដាយវិធីេផ ងៗ អាចជា Online ឬ off-line េនៅក្នុងែផ្នកមួយ 
ឬែផ្នកទំាងមូលរបស់េមេរៀន ។ េមេរៀនទំាងេនះអាច្រតូវ បានសិក េដាយឯកេតាភាគី និង េដាយ្រកុម 
អ្នកហ្វឹកហ្វឹន េទៅតាមសាប័ននានាក៏ដូចជាេនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ រដាភិបាល ។ ្របវត្តិៃនអ្នកហ្វឹកហ្វឺន 
ដូចជាេនៅក្នុងេពលសិក  ៃនវគ្គនីមួយៗ គឺដូចែដលមានបងាញរួចមកេហើយេនៅក្នុង មាតិកា ។ 
 
ការ “សមា្គល់់” ទំាងេនះផ្តល់ឲ អ្នកសិក េនៅគំនិតមួយចំនួន នងិ ជាការេស្នើេនៅពត៌មានស្រមាប់េមេរៀន 
ឲ កាន់ែតមាន្របសិទ្ធិភាពេឡើង ។ ស្រមាប់ការែណនំាអំពីយុទ្ធសា្រស្តនិងវិធីេទៅេលើការហ្វឹកហ្វឺនគឺមាន 
េនៅក្នុងេសៀវេភៅក ួន ស្រមាប់ ការែណនំានានា ែដលដូចជាវត្ថុងាយ្រសួលមួយស្រមាប់េមេរៀនរបស់ 
កម្មវិធីសិក ជាន់ខ្ពស់ៃន អាយសីុធី ពិេសស ស្រមាប់ថាក់ដឹកនំាក្នុងជួររដាភិបាល ។ េសៀវេភៅក ួនេនះ 
គឺអាចរកបានេនៅក្នុងេគហទំព័រៈ http://www.unapcict.org/academy ។ 
 

មាតិកានិងវធិសីា្រស្ត 
 
េនៅក្នុងបទបងាញៃនេមេរៀននីមួយៗចាប់េផ្តើមជាមួយការ្របកាស្របាប់េនៅេគាលបំណងៃនការសិក  និង 
បញ្ចប់វិញ េដាយសំនួរនានា “សាកល ងេលើខ្លួនឯង” ។ អ្នកសិក អាចេ្របើេនៅសំនួរ និង េគាលបំណង 
ៃនការសិក ទំាងេនាះជា មូលដាន្រគឹះស្រមាប់ដំេណើរការសិក របស់ពួកេគេលើេមេរៀន ។ េនៅក្នុងចំនុច 
នីមួយៗៃនេមេរៀន មានសំនួរពិភាក និង លំហាត់អនុវត្ថែដល្របែហលជា្រតូវបានេធ្វើ ឬ េ្របើេដាយអ្នក 
ហ្វឹកហ្វឺន ។ លំហាត់ និងសំនួរទំាងេនាះ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង ស្រមាប់អ្នកសិក ែស្វងយល់េដាយខ្លួនេគ 
េទៅេលើមាតិកាេមេរៀននីមួយៗ និង បងាញេនៅគំនិតរបស់ពួករេគ្រតឡប់មក វិញអំពីប នានាែដល 
មានេលើបទបងាញទំាងេនាះ ។ 
 
ែផ្នកសិក ទំាងេនាះបេង្កើតបានជាែផ្នកដ៏សំខាន់ស្រមាប់មាតិការេមេរៀន ។ ទំាងេនះគឺេ្របើស្រមាប់ការ 
ពិភាក  និង េលើការវិភាគ, ជាពិេសសេនៅក្នុងវគ្គនានាេដើម ីេឆាះេទៅរកេគាលគំនិតនិងេគាលការណ៍ចម ង 
មួយចំនួនែដលមានក្នុងេមេរៀនចូលេទៅក្នុងគេ្រមាងនងិកម្មវិធីជាក់ែស្តងក្នុងការអនុវត្ថ ។ វាគឺសំខាន ់
ស្រមាប់អ្នកសិក ែដលសប យរីករាយ ក្នុងការយកលំនំាតាមគំរូ និង វិធីសា្រស្តនានាេដាយែផ្អកេលើការ 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

េ្របើ្របាស់វិស័យ ICT និង វិស័យែដលមានការគំា្រទពី ICT ។ អ្នកហ្វឹកហ្វឺន្របែហលជា្រតូវបានេលើកទឹក 
ចិត្តក្នុងការទាញយកេនៅករណីនិង ការអនុវត្ថេផ ងៗពបីទពិេសាធន ៍ ផាល់ខ្លួន េដើម ីបងាញជាភស្តុតាង 
េទៅតាមមាតិកាេមេរៀន ។ 
 

រចនាសម្ព័ន្ធវគ្គសិក  
 
មាតិកាៃន េមេរៀន្រតូវបានេធ្វើេឡើងក្នុងេពលេផ ងៗគា េដាយអា្រស័យេលើអ្នកសិក , េពលេវលា ទីតំាង 
ែដលបានកំនត់ រួមទំាងលក្ខខណ្ខមួយចំនួន  ។ ការេធ្វើបទបងាញេនាះេទៅតាមេពលេវលាេផ ងៗគាដូច 
ែដលបានេ្រគាងដូចខាងេ្រកាម។ អ្នកបងាត់្រតូវបានអេញ្ជើញ ឲ ចូលរួមេទៅក្នុងការកំណត់េនៅ 
រចនាសម័្ពន្ធវគ្គសិក េនះ េទៅតាម អ្វីែដល ពួកេគបានដឹងព ីសានការរបស់្របេទសពួកេគ ។ 
 
ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៩០ នាទ ី
 
ផ្តល់េនៅេសចកី្តសរុបអំពីេមេរៀន ។ សំេដៅយកការ “ការសេង្ខប” និងែណនាំែផ្នកនីមួយៗៃនវគ្គសិក  
េដើម ីបេង្កើត េនៅមាតិកាស្រមាប់សិកា្ខសាលារបស់ពួកេគ, រួមទំាងសង្កត់ធ្ងន់េទៅេលើប នានាែដលជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធយា៉ងជិតស្និទ្ធ ជាមួយអ្នកចូលរួម ។ អ្នក្របែហលជាអាចេ្រជើសេរីសេដាយសំេដៅយកប  
មួយេនៅក្នុងែផ្នកតូចៗ, ឧទាហរណ៍ គំរូអភិវឌ ន ៍ វស័ិយ ICT ែដលបានបងាញេនៅក្នុងចំនុចទី ១ ឬ 
រេបៀបកសាងេនៅឧស ហកម្មវិស័យ ICT (ពីចំនុចទ ី២), អា្រស័យ េលើចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួម ។ 
 
ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៣ េមា៉ង 
 
វគ្គេនះគឺបែន្ថមេទៅេលើវគ្គែដលមានរយៈេពល ៩០ នាទីេដើម ីេផាតជាសំខាន់េទៅេលើចំនុចសំខាន់ៗមួយ 
ចំនួនេទៀត ។ អា្រស័យេលើ្របវត្ថិសិក របស់អ្នកចូលរួម អ្នក្របែហលជា្រតូវដំេណើរការតាមរយៈការ 
សរុបេមេរៀនបនាប់មកេផាតេលើ ចំនុចតចូៗសំខាន់េលើ មួយ ឬក៏ ពីរចំនុច ដូចជា ភាគហុ៊នជាេ្រចើនេលើ 
ការអភិវឌ ន៍េគាលការណ៍ច ប់ វិស័យ ICT ពីចំនុចទ ី១, ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាពវិស័យ ICT ពីចំនុចទ ី២ 
និង/ឬ គេ្រមាង្រគប់្រគងេលើវិស័យ ICT ពីចំនុច ទី ៣ ។ 
 
វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៣ េម៉ាង ្របែហលែចកេចញជា ៩០ នាទីពីរវគ្គ ។ េនៅវគ្គទីមួយ 
អាចេធ្វើការសរុបេលើចំនុច ែដលពាក់ព័ន្ធ និង ការពិភាក េលើការសិក មួយចំនួន, េហើយស្រមាប់វគ្គបនាប់ 
អាចេធ្វើលំហាត់ជា្រកុម ។ េមើល្របអប់ “អ្វីៗែដល្រតូវអនុវត្ថ” អាចជាគំនិតនានាស្រមាប់ការេធ្វើលំហាត់ ។ 
 



េមេរៀនទី៧ ្រទឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT   
 

ស្រមាប់វគ្គសិក េពញមួយៃថ្ង (រយៈេពល ៦ េមា៉ង) 
 
េ្របើ្របាស់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពលពីេម៉ាង នងិមានបីវគ្គសិក េនះ ។ ផ្តល់េនៅការសេង្ខបេទៅេលើចំនុច 
នីមួយៗ និង េផាតេលើប មួយចំនួនេនៅក្នុងចំនុចតូចៗ មួយ ឬក៏ ពីរ (ពីេ្រពាះេពលេវលាមិន្រគប់្រគាន់ 
េដើម ីេធ្វើការ េទៅេលើ្រគប់ចំនុចទំាងអស់េនាះេទ) ។ េនៅក្នុងវគ្គសិក ែដលមានរយៈេពលពីរេម៉ាងៃនវគ្គ 
នីមួយៗ អាចផ្តល់េនៅយុទ្ធសា្រស្តេផ ងៗ ។ េនៅក្នុងវគ្គទីមួយ អ្នក្របែហលជា្រតូវការេស្នើឲ អ្នកចូលរួម 
េលើកេឡើងេនៅប របស់ពួកេគ ែដល្របឈមមុខេនៅក្នុងការបេង្កើតច ប់ ICTD ។ េនះអាច្រតូវបាន 
ែចកឯកសារឲ េដាយអ្នកសិក មាក់ ឬេដាយអ្នកបងាត់ ។ ស្រមាប់ វគ្គសិក ទី ២ អ្នក្របែហលជា្រតូវេធ្វើ 
បទពិភាក េលើការសិក ែដលយកេចញពីចំនុចទី ២, អាចេធ្វើជាមួយអ្នកសិក  ទំាងអស់ ឬក៏ក្នងុ 
លក្ខណៈជា្រកុម ។ ស្រមាប់វគ្គសិក ទី ៣ អ្នក្របែហល បេង្កើត្រកមុស្រមាប់េធ្វើការអនុវត្ថ និង ែស្វងរក ថា 
ការ្រគប់្រគងវស័ិយ ICTD រេបៀបេម៉ច អាច្រតូវបានេលើក បងាញពីគំនិតេដាយអ្នកចូលរួមេនៅក្នុងវគ្គទ ី១ ។ 
 
មិនេទៀងទាត់ វគ្គសិក េពញមួយៃថ្ងេនះ អាចបានសិក បាន្រតឹមែតមួយចំនុចេនៅក្នុងេមេរៀន ។ 
បីចំនុចតូចៗេនៅក្នុង ចំនុច មួយនិង ពីរ អាច្រតូវបានេលើកយកមកសិក េនៅក្នុងបីវគ្គ ែដលវគ្គនីមួយៗមាន 
២ េម៉ាងេនះ, ខណៈេពល ២ ចំនុចតចូៗេនៅក្នុងចំនុចទ ី ៣ អាចេលើកយកេទៅសិក ក្នុង ពីរវគ្គ 
ែដលវគ្គនីមួយៗមានរយៈេពល បីេម៉ាង ។ េលើទឹកចិត្ត ឲ មានការពិភាក ជា្រកុម និង ផ្តល់េនៅលំហាត់ 
មួយចំនួនេនៅក្នុងរវាងបទបងាញជា PowerPoint ។ 
 
ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៣ ៃថ្ង 
 
ឧទ្ទិសមួយចំនុចស្រមាប់រយៈេពលមួយៃថ្ង េដាយចាប់េផ្តើមចំនុចទ ី ១ េនៅៃថ្ងទី ១ និងបញ្ចប់ចំនុចទ ី ៣ 
េនៅៃថ្ងទី ៣ ។ ផ្តល់េនៅការរលឹកេនៅេដើមវគ្គ និងសរុបេនៅចុងវគ្គនមីួយៗ ។ េនៅៃថ្ងចុងេ្រកាយ, អាចេបើក 
ការពិភាក និងែចករែលក បទពិេសាធន៍ែដលទាក់ទងនឹងមាតិកាៃនេមេរៀន ស្រមាប់រយៈេពល ៩០ 
នាទីចុងេ្រកាយ ។ ដំេណើរកម្មសិក អាច្រតូវ បានេរៀបចំេនៅក្នុងៃថ្ងទីពីរ េដើម ីជាការបែន្ថមការពិភាក េលើ 
ចំនុចទ ី២ និងទី ៣ ។ 
 
ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៥ ៃថ្ង 
 
ស្រមាប់ែផ្នកធំ វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៥ ៃថ្ងេនះគួរែតេធ្វើឲ អ្នកអាចេធ្វើការេលើេមេរៀនទំាងមូល 
បាន។ ចាប់េផ្តើម ជាមួយការរលឹកេនៅក្រមិតខ្ពស់របស់េមេរៀន រួចបនាប់ចូលេទៅកាន់ចំនុចតូចៗ ។ 
េធ្វើឲ អ្នកសិក មានចំណាប់េនៅក្នុង ការសិក រយៈេពល ៥ ៃថ្ងេនះ, េហើយធានាឲ មានទំនាក់ទំនង 
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យា៉ងល្អចំេពាះអ្នកសិក  និងេ្របើេនៅការលំហាត់អនុវត្ថ ទំាងពីអ្វីែដលខុសពីមាតិកាេមេរៀនែដលបាន 
បងាញ រួមទំាង ការេធ្វើឲ ប របស់េមេរៀនកាន់ែត្រតូវចាប់អារម្មណ៍ ។ សូមេមើលេទៅេលើ ្របអប់ 
“អ្វីៗែដល្រតូវអនុវត្ថ” និង “សំនួរ្រតិះរិះ” ស្រមាប់គំនិតនានា ។ ដំេណើរកម្មសិក អាច្រតូវបាន 
េរៀបចំេនៅក្នុងៃថ្ងទ ី២ ឬក៏ទី៣ ។ 
 

វត្ថឬុឯកសារនានាែដលេ្របើស្រមាបក់ារហ្វឹកហ្វនឺ 
 
អ្នកបងាត់នានាគួរែតេ្របើេនៅបញ្ជីែដលបានរាយអំពីការអានេផ ងេទៀត, និងែស្វងរកេនៅឯកសារេដើមមួយ 
ចំនួនពីេគហទំព័រែដលបានដក្រសង់មក ។ អ្នកបងាត់្របែហលជាេ្របើេនៅការងារមួយចំនួនែដលទាក់ទង 
នឹងការសិក  និងឯកសារេយាងនានា ។ 
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អំពអី្នកនិពន្ធ 
 
Maria Juanita R. Macapagal   មានបទពិេសាធជាង១៥ឆំាក្នុងការងារ្រគប់្រគងការអភិវឌ ន៍ 
មានរួមទំាងការេរៀបចំែផនការការងារ ការអនុវត្ត ការ្រតួតពិនិត នងិវាយតៃម្ល និងការសាបនាសមត្ថភាព 
េនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ ន៍ជាេ្រចើន ។ គាត់បានជួយបំេពញនិងព្រងឹងយុទ្ធសា្រស្ត ក្នុងវិស័យឯកជននិងក្នុង
ជួររដាភិបាល និងសាប័នេ្រកៅរដាភិបាលដៃទេទៀត ក្នុង្របេទសហ្វីលីពីននិងក្នុងែផ្នកដៃទេទៀតៃនតំបន់
អាសីុអាេគ្នយ៍។ គាត់បានបេ្រមើការងារជាទី្របឹក េនៅក្នុងគេ្រមាងែដលឧបត្ថមេដាយCIDAដូចជា គេ្រមាង
្រគប់្រគងេអឡិច្រតិច ឲ មាន្របសិទ្ធិភាព  បេ្រងៀនពីេគាលនេយាបាយនិងការិយាល័យសហ្របតិបត្តិការ
កាណាដា។ 
 
John J Macasio មានបទពិេសាធជាង២០ឆំាេនៅក្នុងការ្រគប់្រគងការអប់រ និង១១ឆំាេនៅក្នុងការ្រគប់្រគង
គេ្រមាងICT។ គាត់បានចូលរួមក្នុងការផ្តល់ការ្របឹក ពីេសវា ែផនការយុទ្ធសា្រស្តនិងការបេង្កើតកម្មវិធី
ស្រមាប់ភាក់ងារដាភិបាល សាប័នអប់រឯកជន។ េនៅេពលែដលគាត់ថិតេនៅជាមួយគណកម្មការICT េនៅ
ហ្វីលីពីន គាត់បានេរៀបចំនិងស្រមបស្រមួលេលើកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនកុំព ូទ័រស្តីពីរដាភិបាលតាម្របព័ន្ធ
េអឡិច្រតូនិច ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT។ គាត់ក៏បានចូលរួមបេង្កើតស្តង់ដាICTថាក់ជាតិស្រមាប់្រគូបេ្រងៀន
និងអ្នក្របតិបត្តិនានាេនៅក្នុងជួររដាភិបាល។ 
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UN-APCICT 
មជ មណលហ្វឹកហ្វឺនអាសីុប៉ាសីុហ្វិចរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិ ស្រមាប់វិស័យ បេច្ចកវិទ  ពត៌មាន នងិ 
គមនាគមន៍ ស្រមាប់ការអភិវឌ ន ៍ (UN-APCICT) គឺែផ្នកមួយៃនគណៈគមាធិការសង្គមនិងេសដ្ឋកិច្ច 
្របចំាការេនៅតំបន់អាសីុប៉ាសីុហ្វិច (ESCAP) ។ UN-APCICT មានបំណងេដើម ីព្រងឹងសមាជិក 
ក្នុងតំបន់របស់ ESCAP េដើម ីេ្របើេនៅវិស័យ ICT េលើការអភិវឌ ន៍សង្គមេសដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកេគ 
តាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពតាមសាប័ននិងធនធានមនុស  ។ ការងារ របស់ UN-APCICT 
គឺេផាតេលើេគាលការណ៍ សំខាន់បីៈ 
 
១. ការហ្វឹកហ្វឺន បែន្ថមេនៅចំេណះដឹង នឹង ជំនាញែផ្នក ICT ៃនអ្នកបេង្កើតច ប់ និង សា្រសាចារ  ICT 

រួមទំាងព្រងឹង  សមត្ថភាពអ្នកបងាត់ ICT និង វិទ សានហ្វឹកហ្វឺនេលើវិស័យ ICT ។ 
២. ្រសាវ្រជាវ ខិតខំេធ្វើការវិភាគេលើការសិក នានាែដលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស េនៅក្នុង 
វិស័យ ICT និង 
៣. ការផ្តល់េនៅដំបូលនាន ផ្តល់េនៅេសវាកម្មឲ េនៅដំបូលនានេនៅេលើកម្មវិធីអភិវឌ ធនធានមនុស នានា 

ចំេពាះ សមាជិក ESCAP និង សមាជិកនានារបស់សមាគម ។ 
 

UN-APCICT មានទីតំាងេនៅ អុីចន(Incheon), សាធារណរដ្ឋកូេរ 
 

http://www.unapcict.org 

 

ESCAP 
ESCAP គឺជាៃដមួយរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ក្នុងតបំន់ និង ចាត់ទុកថាជា 
មជ មណលអភិវឌ  សង្គមនិងេសដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ្របចំាតំបន់អាសីុប៉ាសីុហ្វិច។ 
អណត្តិរបស់វា គ ឺ សហការ្របតិបត្តិការផ្គត់ផ្គងរវាងសមាជិកទំាង ៥៩ និង ៩ សហគមន៍ ។ ESCAP 
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ផ្តល់េនៅយុទ្ធសា្រស្តតភាប់រវាង សាកលេលាក និង កម្មវិធីរួមទំាងប នានាជាមួយរាប់ក្រមិតរបស់ 
្របេទស ។ វាផ្តល់េនៅការគំា្រទ្របេទសក្នុងតំបន់ ក្នុង ការព្រងឹងទីតំាងនានាៃនតំបន់ និង កម្មវិធី 
កំសាន្តេនៅក្នុងតំបន់នានា េដើម ីេធ្វើឲ េទៅជាការ្របកួត្របែជងែផ្នក សង្គមេសដ្ឋកិច្ចែតមួយគត់េនៅក្នុង 
សាកលភាវូបនីយកម្មរបស់ពិភពេលាក ។ ការរិយាល័យរបស់ ESCAP េនៅក្នុងទី្រកុង 
បាងកក(Bangkok), ្របេទសៃថ ។ 
 
http://www.unescap.org 

 

កម្មវធិសីិក ជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់ៃន អាយសុធី ី ពិេសសស្រមាប់ 
ថាក់ដកឹនំាក្នងុជួររដាភិបាល 
http://www.unapcict.org/academy 
 
កម្មវិធីសិក េនះគឺជាភាពទូលំទូលាយមួយៃនវគ្គហ្វឹកហ្វឺនេលើវិស័យ ICT ស្រមាប់ការអនុវត្ថន៍ ែដលមាន 
្របំាបីេមេរៀន និង មានេគាលបំណងេដើម ីផ្តល់ឲ អ្នកបេង្កើតច ប់ជាេ្រចើនេនៅចំេណះដឹងនិងជំនាញ 
ពិេសសចំេពាះឱកាសអនុភាពដ៏េពញេលញែដលបានបងាញេដាយ ICTs េដើម ីសេ្រមចបានេនៅ 
េគាលបំនងរាប់រយរបស់ជាតិ និង ជាសានចម្លងក្នុង ការែបងែចកជាលក្ខណៈឌីជីថល ។ 
 
េមេរៀនទី ១-ការតភាប់រវាងការអនុវត្ថេលើវិស័យ ICT និងការអភិវឌ ន៍ដ៏សំខាន់ 

េធ្វើឲ េលចេឡើងេនៅចំនុចស្រមាប់ការសេ្រមចចិត្តនងិប សំខាន់ៗនានា, ពីច ប់េទៅកាន់ការ 
អនុវត្ថ េដាយការេ្របើ ICTs ស្រមាប់សេ្រមចបានេនៅេគាលបំនងអភិវឌ ន៍រាប់លាន ។ 

េមេរៀនទី ២-ICT ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តិការ និង ការ្រគប់្រគង 
េផាតេលើការបេង្កើតច ប់ ICTD និង ្រគប់្រគង, និងផ្តល់េនៅពត៌មានយា៉ងសំខាន់េលើការរពឹង 
ទុកនានាៃន ច ប់ជាតិ យុទ្ធសា្រស្ត គេ្រមាងការណ៍នានាេដើម ីជំរុញ ICTD 

េមេរៀនទី ៣-ការអនុវត្តេនៅ្របព័ន្ធរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច (e-Government) 
េធ្វើការវិភាគេលើ មេនាភាព េគាលការណ៍ និង្របេភទៃនការអនុវត្តនានា ។ វាពិភាក ផង 
ែដលេនៅរេបៀបេម៉ច ែដល្របព័ន្ធ e-government គឺ្រតូវបានកសាង និង កំណត់េលើការបេង្កើត 

េមេរៀនទី ៤-និនាការនានារបស់ ICT ស្រមាប់ថាក់ដឹកនាំរដាភិបាល 
ផ្តល់េនៅការគិតគូចូលេទៅក្នុងនិនាការថ្មីៗេនៅក្នុងវិស័យ ICT និង ទិសេដៅអនាគតរបស់វា ។ 
វា្រកេឡកេមើល ផងែដល េលើការពិចារណានានាអំពីបេច្ចកវិទ  និង េគាលការណ៍ច ប់ េនៅេពល 
េធ្វើការសេ្រមចចិត្តស្រមាប់ ICTD ។ 
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េមេរៀនទី ៥-ការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធ អុីនេធើរណិត 
ពិភាក េទៅេលើការអភិវឌ ន៍ៃនេគាលការណ៍ច ប់និងវិធីសា្រស្តនានាជាអន្តរជាតិែដល្រគប់្រគង
ការេ្របើ្របាស់ និង ដំេណើរការៃន្របព័ន្ធ អុិនេធើរណិត ។ 
 

េមេរៀនទី ៦-បណា្ដញ និង សុវត្ថិភាពពត៌មាន និង ឯកជន 
បងាញអំពីប  និង និនាការនានាៃនសុវត្ថិភាពពត៌មាន, និង ដំេណើរការ្របតិបត្តិបេង្កើតគំរូ 
យុទ្ធសា្រស្តមួយ ស្រមាប់សុវត្ថិភាពពត៌មាន 

េមេរៀនទី ៧ ្រទឹស្តី និងការអនុវត្ថក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងICT  
ែណនំាអំពីគំនិតមួយចំនួនេលើការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ែដលជាប់ទាក់ទងចំេពាះគេ្រមាង ICTD, 
រួមមានពីរេបៀបដំេណើរការ្របតិបត្តិ វិន័យមួយចំនួនេលើការ្រគប់្រគងគេ្រមាងែដលបានេ្របើជា 
ទូេទៅ។ 

េមេរៀនទី ៨- ជេ្រមើសេលើការផ្តល់មូលនិធិៃន ICT ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ 
ែស្វករកេនៅជេ្រមើសនានាេលើការផ្តល់េនៅមូលនិធសិ្រមាប់ ICTD និង គេ្រមាង e-government ។ 
ៃដគូឯកជនសាធារណ៍ គឺវាសំខាន់ដូចេទៅនឹងជេ្រមើសេលើការផ្តល់មូលនិធិដ៏មាន្របេយាជន៍ 
មួយក្នុងការអភិវឌ ្របេទសមួយចំនួន ។ 

 
េមេរៀនទំាងេនះគឺបាននឹងកំពុងេធ្វើេទៅតាមការសិក េនៅក្នុងតំបន់េដាយៃដគូ Academy ថាក់ជាតិេដើម ី 
ធានាថាេមេរៀនទំាងេនាះគឺ្រតូវគា និង ជួបនឹងការចង់បានរបស់អ្នកបេង្កើតច ប់េនៅក្នុង្របេទសេផ ងៗ 
ជាេ្រចើន ។ េមេរៀនទំាងេនះ គឺបាន្រតូវេគបកែ្របេទៅជាភាសាេផ ងៗ ។ េ្រចើនជាងេនះ េមេរៀនទំាងេនះ 
្រតូវបានេធ្វើការែកត្រមូវឲ ទាន់សភាពការជាេរឿយៗ េដើម ីធានាថាវា្រតូវគានឹងេសចក្តី្រតូវការរបស់ 
អ្នកច ប់ និងេមេរៀនេមេរៀនថ្មីៗេទៀតែដល្រតូវបានេគអភិវឌ  ែដលេផាតេលើ ICTD ស្រមាប់សតវត ទ ី
២១ ។ 
 
APCICT Virtual Academy (AVA – http://ava.unapcict.org) 
. ទ្រមង់សិក ពីចមាយតាម្របព័ន្ធ Online ស្រមាប់ Academy 
. ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដើម ីធានាថាេមេរៀនរបស់ Academy រួមមាន ការបេ្រងៀនជាក់ែស្តង ការេធ្វើបទ 
បងាញ និងេមេរៀនសិក នីមួយៗ គឺអាចរកបានេនៅេលើ្របព័ន្ធ Online ។ 
. អាចឲ អ្នកសិក  សិក េលើខ្លឹមសារនានាេទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពួកេគផាល់ ។ 
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មជ មណលសហ្របតិបត្តិការេលើ្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច (e-Co Hub –  
http://www.unapcict.org/ecohub) 
 
. ្របភពធនធាន និង ការែចករែលកចំេណះដឹងបណា្ដញស្រមាប់ ICTD 
. ផ្តល់េនៅភាពងាយ្រសួលក្នុងការដំេណើរការេលើ្របភពចំេណះដឹងែដលផ្តល់េដាយេមេរៀន ។ 
. អ្នកេ្របើ្របាស់អាចចូលរួមការពិភាក េលើ្របព័ន្ធ Online និង កាយជាែផ្នកមួយៃនសហគមន៍ online 
របស់ e-Co Hub ៃនការអនុវត្ថ ែដលរក េនៅការែចករែលក និង ការព្រងីកេនៅចំេណះដឹងែផ្អកេលើ ICTD ។ 
 
ចុះេឈាះតាម្របព័ន្ធ Online េដើម ីទទួលបាន្របេយាជន៍េពញេលញពីេសវាកម្មនានាែដលបានផ្តល់ 
េនៅក្នុង AVA និង e-Co Hub ជាមួយេគហទំព័រ http://www.unapcict.org/join_form 

 
 
 
 
 
 
 


