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បុពក
្វ ថ
សតវត ទី ២១ គឺបានេលចេចញយា៉ងច ស់តាមរយៈការរីកចេ្រមើនៃនែផ្នកទំនាក់ទំនង់ គាក្នុងចំេណាម
្របជាជន េនៅក្នុងសាកលេលាកេនះ វាគឺជាពិភពេលាកមួយែដលឱកាស កំពុងេបើកចំហរសំរាប់្របជាជន
រាប់លាននាក់

េធ្វើការទាក់ទងគាេដាយឆ្លងកាត់បេច្ចកវិទ ថ្មីជាេ្រចើន,

ការរីកដុះដាល់េនៅការទទួលបាន

ពត៌មាននិងចំេណះដឹងចាំបាច់ ដៃទេទៀត បានេធ្វើឲ ្របេសើរេឡើងគួរឲ កត់សមា្គល់សំរាប់ជីវភាពរស់េនៅ
របស់្របជាជននិង

ជួយកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកផងែដរ

។

េរឿងេនះ្រតឹមែតអាចេទៅរួច

្របសិនេបើការ

រីកចេ្រមើនៃនែផ្នកទាក់ទងគាគឺ្រតូវបានេគឲ តៃម្ល ភាពេប្តជាចិត្ត និង សាមគ្គភា
ី ព េដាយការដាក់បញ្ចូល
ទាំងការការពារៃនការអភិវឌ ទាំងេនាះ ែដល្រតូវ េធ្វើេឡើងសំរាប់ មនុស ្រគប់គា ។

េនៅក្នុងរយៈកាលថ្មីៗេនះ តំបន់អាសុីនិងបា៉សុីហ្វិច គឺជាតំបន់ដវ៏ ិេសសធំបំផុតមួយ េនៅេពលែដលតំបន់
េនះបានេ្របើ្របាស់េនៅ បេច្ចកវិទ

ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (អាយសុីធីេអស) ។ េយាងតាមសហគម

គមនាគមន៍អន្តរជាតិ តំបន់អាសុីនិងបា៉សុីហិ្វចគឺមានផ្ទះ ែដលេ្របើ្របាស់ទូរស័ព្ទេលើតុេ្រចើនជាង ពីររយ
េកាដិ និង អ្នក េ្របើ្របាស់ទូរស័ព្ទៃដចំនន
ួ ១.៤ រយេកាដិ ។ េបើគិតចំេពាះែត្របេទសចិននិងឥណាេនាះ
គឺេស្មើនឹងពាក់កណា្ដល
២០០៨។

ៃនការ

េ្របើ្របាស់

តំបន់អាសុីនិងបា៉សុីហ្វិចផងែដរ

ទូរស័ពេ្ទ នៅក្នុងពិភពេលាក
គឺតណា
ំ
ងឲ

៤០

ស្រមាប់ទិន្នន័យគិត្រតឹមឆាំ

ភាគរយ

ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ

អុីនេធើរេណតរបស់ពិភពេលាក និងជាទីផ រៃនការេ្របើ្របាស់ រលកអាកាសផ ព្វផ យដ៏ធំបំផុត េនៅក្នុង
ពិភពេលាក គឺ េស្មើនឹង ចំនួន ៣៩ ភាគរយ ៃនការែចកចាយសរុបទាំងមូល។

ការជំទាស់េទៅនឹង្របវត្ថិៃនការរីកចេ្រមើនេជឿនេលឿនយា៉ងរហ័សៃនបេច្ចកវិទ េនះ មានមតិភាគេ្រចើនមាន
មន្ទិលសង ័យថា

្របសិនេបើការែបកែចករលកស

្រតូវវិនាសបាត់បង់

អកុសល ការេឆ្លើយ តបនឹងសំនួរេនះេនៅមិនទាន់មានេនៅេឡើយ។
បនាប់ពីជំនូបកំពូលពិភពេលាកេទៅេលើ វិស័យពត៌មានវិទ

នឹងេទៅជាយា៉ងេម៉ច។

ជា

សូម ីជារយៈេពល ៥ ឆាំេហើយ

(The World Summit on The Information

Society (ដាប់ែប៊យូេអសអាយេអស)) ្រតូវ បានេធ្វើេឡើងេនៅក្នុង េជនេណវា៉(Geneva) េនៅក្នុងឆាំ
២០០៣ និងថ្វីេបើរាល់ការរកេឃើញៃនបេច្ចកវិទ ដ៏ធស
ំ េម ើម ្រពមទាំងការេប្តជាចិត្តៃនអ្នកបំេរីការងារដល់
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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សំខាន់ៗក្នុងតំបន់ក៏េដាយ

ក៏ដំេណើរការគមនាគមជាមូលដានេនៅែតបន្តគមាតដ៏ឆាយពីចំនួនមនុស

ភាគេ្រចើន ជាពិេសសសំរាប់ជន្រកី្រក ។

េ្រចើនជាង ២៥ ្របេទសៃនតំបន់មួយ ភាគេ្រចើនជា្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ៃនែដនេកាះតូចៗ និង ្របេទស
កំពុងអភិវឌ ន៍ែដលមិនមាន្រពំែដនជាប់នឹងេឆ្នរសមុ្រទ

មានចំនួនអ្នក

េ្របើ្របាស់្របព័ន្ធអុីនេធើរេណត

តិចជាង ១០ នាក់ក្នុងចំេណាមមនុស ១០០ នាក់ ែដលភាគេ្រចើនជាអ្នករស់េនៅក្នុងទី្រកុងធំៗៃន្របេទស
ទាំងេនាះ ផ្ទុយេទៅវិញ កំឡុងេពលែដល្របេទសេជឿនេលឿនែដលសិ្ថតេនៅក្នុងតំបន់េនាះែដរ មានអ្រតាៃន
អ្នកេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ អុីនេធើរេណត ៨០ នាក់ ក្នុងចំេណាមមនុស ១០០ នាក់ ។ រលកៃនការផ យ
របស់្របេទសរីកចំេរីន និង ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ គឺមានភាពខុសគាយា៉ងសេម ើម ។

េដើម ីភាប់ការែបងែចកៃនរលកស

និង

ការេធ្វើឲ េលចេឡើងេនៅ

អាយសុីធី

យា៉ងមាន

សកានុពលមួយេនាះ ទាំងេទៅក្នុងការអភិវឌ សង្គមេសដ្ឋកិច្ចវិទ េនៅក្នុងតំបន់ រួមទាំងអ្នកបេង្កើតច ប់េនៅ
ក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍េនាះ

ពួកេយើង្រតូវការបេង្កត
ើ េនៅ

អទិភាពឲ បានេ្រចើន,

អនុម័តេនៅេគាល

នេយាបាយមួយចំនួន, េរៀបចំយា៉ងជាក់លាក់េនៅ ច ប់ និង និយតករគេ្រមាង, ផ្តល់្របាក់មូលនិធិ,
និងជួយស្រមួលក្នុងភាពជាៃដគូេផ ងៗជាេ្រចើនេទៀត

េដើម ជ
ី ំរុញ

វិស័យ

ឧស ហកម្ម

អាយសុីធី

្រពមទាំងេធ្វើការអភិវឌ េនៅជំនាញ អាយសុីធី ឲ ដល់ចំេណាម្របជាជនរបស់ពួកេគ ។

ដូចែដលគេ្រមាងសកម្មភាពមួយ (The Plan of Action) ៃន ដាប់ែប៊យូេអសអាយេអស(WSIS)
បានែថ្លងថា “...រាល់បុគ្គលគួរែតទទួលបាន ឱកាសក្នុងការទទួលយកេនៅជំនាញចាំបាច់ណាមួយ រួមទាំង
ចំេណះដឹង េដើម ីយល់ដឹង េដើម ីចូលរួម និងេដើម ីទទួលបាន្របេយាជន៍ពីសង្គមពត៌មានវិទ

រួមទាំង

ចំេណះដឹង ែផ្នកេសដ្ឋកិច។
្ច ” េនៅទីបញ្ចប់ គេ្រមាងសកម្មភាពេនះ បានអំពាវនាវឲ មានការសហការ
េនៅក្នុងតំបន់និងជាអន្តរជាតិសំរាប់វិស័យ ៃនការកសាង សមត្ថភាព េដាយេធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ េទៅេលើការ
បេង្កើតការ្របមូលផ្តុំយា៉ងធំមួយសំរាប់អ្នកមាន វិជាជីវៈនិងជំនាញការ ខាង អាយសុីធី េអាយបានេ្រចើន ។

ជាការេឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវេនះ ភីសុីអាយសុីធី(PCICT) បានេធ្វើការអភិវឌ េនៅ អាយសុីធី ដ៏ធំ
ទូលាយមួយ េនះសំរាប់ ការអភិវឌ ន៍េនៅកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនែដលមានេឈាះថា កម្មវិធីសិក ជាន់ខ្ពស់ៃន

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
5

5

អាយសុីធី ពិេសស សំរាប់ ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល ែដលក្នុងេពលឥឡូវេនះ មាន្របាំបីវគ្គ េផ ងៗពីគា
ប៉ុែន្តវគ្គនីមួយៗមានទំនាក់ទំនងគា េដាយមានេគាលបំណងែចករែលក ចំេណះដឹងរួមទាំងជំនាញពិេសស
ែដលនឹងជួយអ្នកបេង្កើតច ប់ ឲ មានចិត្តនឹង េ្របើនូវចំេណះដឹង ែដលទទួលបានពី អាយសុីធី ្របកប
េដាយ្របសិទ្ធិភាព ។

េអភីសុីអាយសុីធី(APCICT) គឺជាវិទ សានមួយក្នុងចំេណាមវិទ សាន ៥ របស់គណកមាធិការសង្គមនិង
េសដ្ឋកិច្ច ៃន អង្គការសហ្របជាជាតិែដល្របចាំេនៅក្នុងតំបន់អាសុីនិងបា៉សុីហ្វិច (the United Nations
Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (អុីេអសសុីេអភី(ESCAP)) ។
អុីេអសសុីេអភី

ជំរុញឲ មានការគាំពារនិង

ការដាក់បញ្ចូលការអភិវឌ ែផ្នក

េសដ្ឋកិច្ចសង្គម

េទៅក្នុង

អាសុីនិងបា៉សុីហ្វិច តាមរយៈការវិភាគ, ការងារសាមញ្ញៗ, ការកសាងសមត្ថភាព, ការសហកាក្នុងតំបន់,
រួមទាំងការែចករែលកេនៅចំេណះដឹងក្នុងភាពជាៃដគូក្នុង្រសុក

និង

បណា្ដភាគហ៊ុនេផ ងៗេទៀត,

អុីេអសសុីេអភី, តាមរយៈ េអភីសុីអាយសុីធី គឺបាន ទទួលយកការផ្គត់ផ្គង់ចំេពាះ ការេ្របើ្របាស់ េសចកី្ត
្រតូវការ និង ការបកែ្របៃនេមេរៀនរបស់ អាេខឌឺមិច (Academic) េនះេនៅក្នុង្របេទស េផ ងៗពីគាជា
េ្រចើន

្រពមទាំងការែចកចាយយា៉ងេទៀងទាត់របស់ពួកេគែដលេធ្វើេឡើងជាបន្តបនាប់

តាមរយៈ

សិកា្ខសាលាថាក់ជាតិនិងតំបន់ សំរាប់ម្រន្តីជាន់ខ្ពស់ និង ម្រន្តីថាក់កណា្ដល រួមទាំងទិសេដៅេផ ងេទៀត
ែដលទាក់ទងនឹង ការកសាងសមត្ថភាពរួម ្រពមទាំងទទួលបានមកវិញនូវចំេណះដឹង េហើយ្រតូវបានេគ
បកែ្របដាក់ បញ្ចូលបែន្ថម េដើម ីបេង្កើនការយល់ដឹងៃនសារៈ្របេយាជន៍ អាយសុីធី និង សកម្មជាក់ែស្តង
េឆាះេទៅរកការ អភិវឌ ទិសេដៅជាេ្រចើន ។

Noeleen Heyzer

អនុរដ្ឋេលខាធិការៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ
និង េលខាធិការ្របតិបត្តិៃន អុីេអសសុីេអភី

6

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

6

អារម្ភកថា
ដំេណើរការេនៅក្នុងការវិវត្ថៃន

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខ្ពស់ៃន

អាយសុីធី

ពិេសសសំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួរ

រដាភិបាលស្រមាប់វគ្គ បន្ត េនះ ពិតជាបានបងាញេនៅការផុសេឡើងេនៅបទពិេសាធន៍ថៗ
្មី
។
Academy

មិន្រតឹមែតបំេពញបែន្ថមេទៅ

ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពៃនការយល់ដឹងអំពី

ប៉ុែន្តែថមទាំងបាន្រតួស្រតាផ្លូវថ្មីមួយសំរាប់ការអភិវឌ ន៍េនៅកម្មវិធីសិក

The

អាយសុីធី

(តាមរយៈការចូលរួមរបស់

អ្នកសិក និងភាពជាមាស់ៃនការអនុវត្ថ) ។

The Academy គឺជាកម្មវិធីដល់ល្អបំផុតរបស់ េអភីសុីអាយសុីធី, ែដលបានេធ្វើការអភិវឌ ន៍ពឹងែផ្អកេលើៈ
លទ្ធផល

ៃនការស្ទង់មតិដ៏ចាំបាច់ជាេ្រចើន្របកបេដាយភាពទូលំទូលាយ

្របេទសេ្រចើនជាង

២០

េនៅក្នុងតំបន់

ែដលេធ្វើេឡើងជាមួយចំនួន

រួមទាំងទទួលការ្របឹក េយាបល់ពីម្រន្តីរដាភិបាលជាេ្រចើនរូប,

ើ រ្រសាវ្រជាវ
សមាជិកជាេ្រចើនៃនសហគមន៍អភិវឌ ន៍អន្តរជាតិ, កម្មវិធីសិក និងអ្នកអប់រជាេ្រចើនរូប, េធ្វកា
និងវិភាគយា៉ងសុីជំេរៅអំពីភាពខាំង

និង

ភាពេខ យ

ចំេពាះឧបករណ៍ស្រមាប់ការហ្វឹកហ្វឺនែដលមាន

្រសាប់, ្របតិកម្មតបរបស់អ្នកចូលរួមសិកា្ខសាលារបស់ េអភីសុីអាយសុីធី ែដលបានេរៀបចំេឡើងជាបន្ត
បនាប់ស្រមាប់ថាក់តំបន់ និងអនុតំបន់េទៅេលើអត្ថ្របេយាជន៍និងភាពជាប់ទាក់ទងគា ពីវគ្គមួយេទៅវគ្គមួយ
រួមទាំងយុទ្ធសា្រស្តហ្វឹកហ្វឺនយា៉ងសមរម មួយ,

និងមានភាព្របាកដនិយមេនៅក្នុងការរលឹក

អំពីវគ្គទាំងេនាះ េដាយមានការដឹកនាំពីអ្នកជំនាញជាេ្រចើនរូបេនៅក្នុងវគ្គសិក
អាយសុីធី

។

សិកា្ខសាលារបស់

The

Academy

េឡើងវិញ

ស្រមាប់ការអភិវឌ វិស័យ

្រតូវបានេធ្វើេឡើង

តាមតំបន់ែដលបានផ្តល់

ឱកាសែដលមិនអាចកាត់ៃថ្ល បានក្នុងការផាស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ និងចំេណះដឹងក្នុងចំេណាមអ្នកចូលរួមពី
្របេទសេផ ងៗ

សិកា្ខសាលាេនះែដលបានបេង្កើតេនៅ

Academy

Alumni

នឹងេដើរតួយា៉ងសំខាន់

ក្នុងការេធ្វើឲ េលចេចញជារូបរាងេនៅេមេរៀនជាបន្តបនាប់ ។

ការដាក់បងាញេចញដំបូងេនៅវគ្គសិក ទាំង្របាំបី

សមា្គល់េឃើញថាជាការចាប់េផ្តើមស្រមាប់ដំេណើរការ

ដ៏េជាគជ័យ ែដលជាភាពខាំងៃនៃដគូែដលមាន្រសាប់ និងការកសាងភាពថ្មីេផ ងមួយេទៀតេដើម ីអភិវឌ
េនៅក្នុងការេធ្វើឲ សេ្រមច េនៅេគាលនេយាបាយរបស់ អាយសុីធីឌី កាត់តាមតំបន់ ។ េអភីសុីអាយសុីធី
គឺបានេប្តជាចិត្តជាអ្នកផ្តល់ ក្នុងការផ្គត់ផង
្គ ់ែផ្នកបេច្ចកេទសេនៅក្នុងការផ ព្វផ យពី National Academies

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
7

7

ពីេ្រពាះថាការេឆាះេទៅមុខយា៉ង សំខាន់របស់វា គឺការធានាថា The Academy គឺចាប់បានរាល់ការ
សេ្រមចេនៅេគាលនេយាបាយរបស់ខ្លួន ។ េអភីសុីអាយសុីធី ផងែដរបាននឹងកំពុងេធ្វកា
ើ រយា៉ងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយវិទ សានហ្វឹកហ្វឺនរបស់ជាតិនិងតំបន់មួយចំនួន

ែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការ្រគប់្រគង

ថាក់កណា្ដល, ការ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋ និងការ្រគប់្រគង់តាមលំដាប់ថាក់ ្របចាំតំបន់ េដើេម េើ ធ្វើឲ ្របេសើរ
េឡើងេនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកេគក្នុងការេឆ្លើយតបេនៅតំរូវការ ការបកែ្រប និង ការ្របគល់ ឲ េនៅេមេរៀន
នីមួយៗរបស់ Academy ្រពមទាំងេធ្វើវាេទៅជាេសចកី្ត្រតូវការ និងជាអទិភាពដំបូងស្រមាប់រដ្ឋ ។

េ្រចើនជាងេនះេទៅេទៀត

េអភីសុីអាយសុីធី

កំពុងែតជួលេនៅប៉ុស្តិ៍ជាេ្រចើនស្រមាប់ការខិតេទៅរកការ

ធានាមួយថា ខ្លឹមសារេមេរៀនរបស់ Academy បានេទៅដល់អ្នកេមើលក្នុងលក្ខណៈយា៉ង ទូលំទូលាយ
េនៅក្នុងតំបន់មួយ

។

េ្រកៅពីការផ្តល់ឲ ជាលក្ខណៈផាល់របស់

Academy

តាមរយៈកម្មវិធីសិក

ជាេ្រចើនរបស់ជាតិនិងតំបន់ Academy ផងែដលផ្តល់ឲ ជា លក្ខណៈ the APCICT Virtual Academy
(េអវីអា(AVA)),

គឺជាទ្រមង់ៃនការសិក ពីចមាយ

ែដល្រតូវបេង្កត
ើ េឡើងេដើម ឲ
ី អ្នកសិក ទទួល
ធានាថាវគ្គនីមួយៗរបស់

Academy

តាម្របព័ន្ធ

Online

បានចំេណះដឹងពីកែន្លង
រួមទាំងឧបករណ៍ដៃទេទៀត

របស់

របស់ខ្លួនេគផាល់
ដូចជា

Academy,
។

ផាំងប

AVA
ំងអំពី

បទបងាញៃនេមេរៀន និង ករណីសិក ដៃទេទៀត គឺមានភាពងាយ្រសួលក្នុងការទាញយកមកពី្របព័ន្ធ
អុីនេធើរណិត, ការយកមកេ្របើម្តងេទៀត, េឆ្លើយតបតាមតំរូវការនិងឋានបរិេច្ឆទ រួមទាំងការេ្របើ្របាស់េនៅេលើ
មុខងារេផ ងៗេទៀត រួមមាន ការបេ្រងៀនជា មូលដាន្រគឹះ, ការសិក ែស្វងយល់េទៅេលើការ្រគប់្រគង
ឧបករណ៍េផ ងៗ,
វិ

ខ្លឹមសារេមេរៀនសី្តអំពីការអភិវឌ ន៍េទៅេលើ

ឧបករណ៍មួយចំនួន

្រពមទាំង

បណ្ណប័្រត។

ជាអាទិ៍ការបេង្កើតេនៅវគ្គទាំង្របាំបីរបស់

Academy

និងការផ្តល់ឲ ពួកេគតាមរយៈសិកា្ខសាលាសី្តពី

Academy របស់ថាក់ជាតិ, ថាក់តំបន់និងអនុតំបន់ និងមិនអាច្រប្រពឹត្តេទៅបាន្របសិនេបើគានការេប្តជាចិត្ត
ការចង្អុលបងាញនិង

ពីអ្នកចូលរួមយា៉ងសកម្មរបស់

បុគ្គលៗមាក់

ឬពីអង្គការជាេ្រចើនេនាះេទ

។

ខ្ញុំសូមយកឱកាសេនះ សំែដងេនៅសមានចិត្ត ស្រមាប់ការ្របឹងែ្របង ្រពមទាំងការសេ្រមចនូវសាៃដៃន
Academy

Alumni

េដាយមានការសហការពី្រកសួង

រដាភិបាល,

វិទ សានហ្វឹកហ្វឺន,

្រពមទាំង

អង្គការជាតិនិងអង្គការ ្របចាំតំបន់ជាេ្រចើនែដលបានចូលរួមក្នុងសិកា្ខសាលា Academy ។ ពួកេគមិន

8

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

8

្រតឹមែត

ផ្តល់េនៅទស នៈដ៏មានតំៃលជាេ្រចើន

េដើម ីដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ

ប៉ុែន្តែថមទាំង

េដើរតួយា៉ងសំខាន់ជាេ្រចើនេទៀត េដាយពួកេគបានកាយជាអ្នកជួយគាំ្រទ Academy េនៅក្នុង្របេទសពួកេគ
ែដលឲ ជា

លទ្ធផលស្រមាប់ការេយាគយល់គាជាលក្ខណៈផ្លូវការ

វិទ សានរបស់ជាតិ

និងតំបន់មួយចំនួន

រវាង

េអភីសុីអាយសុីធី

ក្នុងការផ្តល់េនៅការេឆ្លើយតបតាមតំរូវការ

ជាមួយ

និងការ្របគល់ឲ

េនៅមុខវិជារបស់ Academy ស្រមាប់្របេទសទាំងេនាះ យា៉ងេទៀងទាត់ ។

ខ្ញុំសូមសែម្តងេនៅសមានចិត្តជាការែថ្លងអំណរគុណយា៉ង្រជាលេ្រជៅបំផុត ស្រមាប់ការខិតខំ្របឹងែ្របងក្នុង
ការចូលរួមពីបុគ្គលែដល្របកបេដាយគតិបណិតជាេ្រចើនរូប

ក្នុងការបេង្កើតេនៅដំេណើរការ្របតិបត្តិ

ដ៏អសារ មួយេនះឲ ្រប្រពឹតេ្ត ទៅ បាន ែដលមានដូចជា េលាក Shahid Akhtar, ទី្របឹក គេ្រមាងៃន The

Academy, Patricia Arinto, Christine Apikul, Publications Manager, និងរាល់អ្នកនិពន្ធ Academy,
និង្រកុម េអភីសុីអាយសុីធី ។

ខ្ញុំសងឃឹមយា៉ងេសាះស្ម័្រគថា Academy មួយេនះនឹងជួយ្របេទសជាេ្រចើនឲ រួចផុតពីចេនាះ្របេហាងក្នុង
ការ

បណ្ដុះបណា្ដលធនធានមនុស ែផ្នក

អាយសុីធី,

ដកេចញេនៅភាពរាំងស្ទះក្នុងការទទួលយក

អាយសុីធី មកេ្របើ្របាស់ េដាយផាល់ខ្លួន ្រពមទាំងជួយជំរុញឲ មានការអនុវត្ថន៍ៃនវិស័យ អាយសុីធី
េដើម ីពេន្លឿន

ការអភិវឌ វិស័យេសដ្ឋកិច្ចសង្គម

រួមទាំង

ការសេ្រមចបានសាៃដក្នុងេគាលេដៅ

រាប់លានេផ ងេទៀត។

Hyeun-Suk Rhee
្របធាន
UN-APCICT

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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អំពីេមេរៀនបន្ត
េនៅក្នុងយុគសម័យៃនពត៌មានសព្វៃថ្ង, ភាពងាយ្រសួលក្នុងការទាញយកពត៌មាននិងកំពុង េធ្វើការផាស់
ប្តូរេនៅេលើ មេធ បាយ ស្រមាប់ការរស់េនៅ ការេធ្វើការងារ និង ការកំសាន្ត របស់ពួកេយើង ។ “digital
economy” គឺ្រតូវ បានេគសា្គល់ផងែដរថាជា “ចំេណះដឹងែផ្នក េសដ្ឋកិច្ច”, “េសដ្ឋកិច្ចបណា្ដញ” ឬ
“េសដ្ឋកិច្ចសម័យថ្មី”, ែដល្រតូវបាន ចង្អុលបងាញេដាយការផាស់ប្តូរពីការការផលិតេនៅទំនិញេទៅជាការ
បេង្កើតេនៅគំនត
ិ ជាេ្រចើន ។ ្របសិនេបើមិនដឹងេនៅ េឡើយពីសារៈសំខាន់េនៅការរីកចេ្រមើនក្នុងេពលបច្ចុប ន្ន
េនះ

ការគូសប

វិស័យបេច្ចកវិទ

ក់អំពីការរីកចេ្រមើនមួយេនះនឹងបានេដើរ តួនាទីយា៉ងសំខាន់្របាប់ពីការរីកចេ្រមើនៃន
ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (ICT) ទាំងេនៅក្នុងវិស័យ េសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាេនៅក្នុង

សង្គមទាំងមូលផងែដរ ។
ជាេរឿយៗ រដាភិបាលេនៅទូទាំងពិភពេលាកបានេធ្វើការគិតគូរយា៉ងខាំងេទៅេលើការអភិវឌ ន៍វស
ិ ័យ ICTs
(Information and Communication Technology for Development (ICTD)។ ស្រមាប់រដាភិបាល
ទាំងេនះ ICTD គឺមិន្រតឹម ែតេដើរតួនាទីអំពី ការអភិវឌ ន៍វិស័យ ឬ ឧស ហកម្ម ICT ចំេពាះែតេសដ្ឋកិច្ច
ប៉ុេណាះ

ប៉ុែន្តក៏ស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់េលើកតាេផ ងៗេទៀតផងែដរ

េនាះជាេហតុនាំឲ មានការ

លូតលាស់េលើែផ្នក េសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការលូតលាស់របស់សង្គមនិង នេយាបាយ ។
េទាះបីយា៉ងណាក៏េដាយ, ក្នុងចំេណាមភាពពិបាកជាេ្រចើន ែដលរដាភិបាល្របឈមមុខ េនៅក្នុងបេង្កើត
ច ប់ ICT គឺថាអ្នកបេង្កើតច ប់ជាញឹកញាប់គឺមិនសា្គល់ច ស់ជាមួយ បេច្ចកេទសណាមួយែដលពួកេគ
បាននឹងកំពុងបំពាក់ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍្របេទសេនាះេទ ។ គានបុគ្គលណាមាក់អាចេធ្វើេនៅអ្វីមួយេផ ង
េទៀតែដលខ្លួនមិនបានដឹងអំពីវាបានេឡើយ ដូេច្នះ អ្នកបេង្កើតច ប់ទាំងេនាះបានសិ្ថតេទៅមា្ខងពីការបេង្កើត
ច ប់ ICT ។ ប៉ុែន្តការផ្តល់ភារកិច្ចេនាះ េទៅឲ អ្នកបេច្ចកេទសគឺជា ការខុសឆ្គង ពីេ្រពាះជាញឹកញាប់អ្នក
បេច្ចកេទសគឺមិនដឹងមុនពីការជាប់ទាក់ទន
ិ គាៃនច ប់

ជាមួយនឹង

បេច្ចកវិទ

ែដលពួកេគកំពុងែត

អភិវឌ ន៍និងកំពុងេ្របើ្របាស់េនាះេទ ។
េមេរៀនបន្តៃន កម្មវិធីសិក ជាន់ខ្ពស់ៃន អាយសុីធី(ICT) ពិេសស ស្រមាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
្រតូវបាន
10

អភិវឌ ន៍េឡើងេដាយមជ មណលហ្វឹកហ្វឹន

អាសុីនិង

បា៉សុីហ្វិចៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

10

ស្រមាប់ការអភិវឌ វិស័យ បេច្ចកវិទ

ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (United Nations Asia and Pacific

Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UNAPCICT)) ស្រមាប់ឲ
១. អ្នកបេង្កើតច ប់្របចាំ្របេទស និង ក្រមិតអ្នក្រគប់្រគងតាមតំបន់ ែដលមានតួនាទីទទួលខុស
្រតូវក្នុងការបេង្កើត ច ប់ អាយសុីធី (ICT) ។
២. ម្រន្តីរដាភិបាលែដលទទួលខុស្រតូវស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍និងម្រន្តីែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធ េទៅេលើ
ដំេណើរការជាមូលដាន្រគឹះរបស់ អាយសុីធី(ICT) នឹង
៣.

អ្នក្រគប់្រគងេផ ងៗេទៀតក្នុងែផ្នកសាធារណ៍ែដលកំពុងស្វះែស្វងរកការជួលពី

អាយសុីធី

(ICT) ស្រមាប់បេ្រមើេលើគេ្រមាងៃនការ្រគប់្រគងណាមួយ ។

េមេរៀនបន្តេនះមានេគាលបំនងេដើម ីអភិវឌ ឲ ថ្នឹកជាមួយប

សំខាន់ៗជាេ្រចើន

ែដលមានការទាក់ទង

នឹង អាយសុីធី (ICT) ែដលបានមកទាំងពីច ប់ រួមទាំង ទស នវិស័យៃនបេច្ចកវិទ ។ គានការប៉ុនប៉ង
ណាមួយក្នុងការអភិវឌ វិស័យ

អាយសុីធី(ICT)

ែដលដំេណើរការេដាយៃដ

ប៉ុែន្តវាែបរជាផ្តល់េនៅការ

យល់ដឹងដល់ល្អចំេពាះសមត្ថភាពៃនបេច្ចកវិទ ថី្មរបស់្របព័ន្ធឌីជីថល (Digital) ឬេនៅកែន្លងណាែដល
បេច្ចកវិទ មានការនាំមុខេគ និងអ្វីែដលគូស ប
្របធានបទជាេ្រចើនក្នុងេមេរៀនទាំងេនះ

ក់ស្រមាប់ការ បេង្កើតច ប់របស់ អាយសុីធី(ICT) ។

្រតូវបានដឹងមកតាមរយៈការវិភាគពី

េសចកី្ត្រតូវការនានាៃនវគ្គ

ហ្វឹកហ្វឺន និង ការសាបស្ទង់ពីឧបករណ៍ហ្វឹកហ្វឺនដៃទេទៀតពីជុំវញ
ិ ពិភពេលាក ។
េមេរៀនទាំងេនះ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងដូចជាមេធ បាយមួយ
សិក ផាល់ខ្លួន

េដាយអ្នកអានមាក់ៗ

ែដលអាច្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់

ឬក៏ជា្របភពមួយេនៅក្នុងកម្មវិធីសិក

ឬ

ក្នុងការ
ស្រមាប់វគ្គ

ហ្វឹកហ្វឹនណាមួយ ។ េមេរៀនគឺមួយៗដាច់ េដាយែឡកពីគា ែតដូចជា្រតូវបានចងភាប់បញ្ចូលគាែតមួយ
រួមទាំងការខិតខំព យាមេធ្វើេនៅេមេរៀននីមួយៗេនះតភាប់គា េទៅនឹងវិជានិពន្ធខ្លីៗ

រួមទាំងបទពិភាក

មួយចំនួនែដលមានេនៅក្នុងេមេរៀនេផ ងៗេទៀតជាបន្តមក ។ េគាលបំណង ក្នង
ុ រយៈេពលែវងគឺការបេង្កើត
េមេរៀនទាំងេនាះឲ មានភាពជាប់្របទាក់គា ែដលអាច្រតូវបានទទួលសា្គល់ជាផ្លូវការ ។
េមេរៀននីមួយៗចាប់េផ្តើមជាមួយការ្របាប់ពីេគាលបំណងៃនេមេរៀនេនាះ
សិក

និងទិសេដៅៃនលទ្ធផលៃនការ

ែដលបានមកពីការ្របឆាំងតបតរបស់អ្នកអានចំេពាះអី្វែដលពួកេគបានសិក

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
11

ការេធ្វើដូេចាះអាច
11

េធ្វើឲ ពួកេគបា៉ន់្របមាណបានេនៅភាពរីកចេ្រមើនផាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។
ែចកេចញជាែផ្នកៗ

ែដលរួមមានទាំងែផ្នក

េមេរៀន

និង

លំហាត់

មាតិកាេមេរៀនគឺ្រតូវបាន
េដើម ជា
ី ជំនួយឲ រឹតែតយល់ដឹង

កាន់ែតច ស់អំពីគន្លឹះសំខាន់ៗៃនេមេរៀន ។ លំហាត់ ទាំងេនាះ អាចេធ្វើេដាយអ្នកអានេរៀងៗខ្លួន ឬ
អាចេដាះ្រសាយជាលក្ខណៈជា្រកុមៃនអ្នកចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនេនាះ

។

េដើម ីគូសប

ក់េនៅទិដ្ឋភាព

ជាក់លាក់េទៅេលើចំនុចនីមួយៗេនាះ រូបភាព និង តារាង គឺ្រតូវបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការលម្អិតខ្លឹមសារ
ទាំងេនាះ ។ ឯកសារេយាង និង ្របភពមួយចំនួនពីអុីនេធើរណិត គឺបានរាយជាបញ្ជីស្រមាប់អ្នកអានេធ្វើការ
ែស្វងរក េដើម ជា
ី ជំនួយបែន្ថមេទៅេលើការសិក េនះ ។
រេបៀបេរៀបចំៃន អាយសុីធីឌី(ICTD) គឺដូចជាមានលក្ខណៈេផ ងៗពីគា ែដលេពលខ្លះែផ្នក េមេរៀន និង
លំហាត់ អាចមានភាពផ្ទុយគា ។ ករណីេនះគឺ្រតូវបានរពឹងថាមានេនៅក្នុងការេរៀបចំេនះ ។ េហើយករណី
េនះ គឺ្រគាន់ែតេធ្វើឲ មានភាពភាក់េផ្អើល និង ្របកបេដាយភាព្របកួត្របែជងអំពីការផុសេឡើងេនៅរេបៀប
អប់រថ្មីៗ និង ភាពបុិន្របសប់របស់វា ដូចែដលរាល់្របេទស េលើពិភពេលាកទាំងអស់ ចាប់េផ្តើមព យាម
រុករកេនៅសកានុពលៃន អាយសុីធីេអស(ICTs) េដើេម ើេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ដូេចាះែដរ ។

គាំ្រទឲ មានការេបាះពុម្ពេនៅេមេរៀន

Academy

បនាប់ជាលក្ខណៈ

សិក ពីចមាយេនៅេលើ

្របព័ន្ធ

អនឡាយន៍(Online) – the APCICT Virtual Academy (AVA – http://www.unapcict.org/academy)
–

ែដលមានលក្ខណៈដូចជា

ការសិក ក្នុងបន្ទប់េរៀនពិតៗ

ែដលបទបងាញក្នុងេមេរៀននីមួយៗ

អ្នកបេ្រងៀនគឺេធ្វើេឡើងក្នុង ទ្រមង់ជា វីេដអូ និង PowerPoint ស្រមាប់ការេមេរៀនទាំងេនាះ ។

បែន្ថមេលើេនះេទៀត
េអឡិច្រតូនិច

េអភីសុីអាយសុីធី(APCICT)

(e-Collaborative

Hub)

បានេធ្វើការវិវឌ ន៍ជាមណលសហការតាម្របព័ន្ធ

ស្រមាប់

ICTD

(e-Co

Hub

–

http://www.

Unapcict.org/ecohub), េវបសាយែដលបាន បងាញេនះ ស្រមាប់អ្នកហ្វឹកហាត់ និង អ្នកបេង្កើតច ប់
ICTD ផាស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ៃនការហ្វឹកហ្វឺន និង ការសិក
អនុ

របស់ពួកេគ ។ e-Co Hub មួយេនះ

តឲ េធ្វើការែស្វងយល់ចំេពាះ្របភពចំេណះដឹងេទៅេលើទិដ្ឋភាពេផ ងៗពីគា ៃន ICTD និងផ្តល់េនៅ

កែន្លងទំេនរស្រមាប់ការអនុវត្តេទៅវិញេទៅមកក្នុងការែចករែលកេនៅចំេណះដឹង ្រពមទាំង បទពិេសាធន៍,
និង ជាការសហការេដើម ីពេន្លឿនេលើវិស័យ អាយសុីធីឌី(ICTD)។
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េមេរៀនទី ២
រដាភិបាលេនៅេលើពិភពេលាក
បេច្ចកវិទ

គឺកំពុងបេង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់យា៉ងខាំងេទៅេលើការអភិវឌ ន៍វិស័យ

ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (អាយសុីធីឌី(ICTD)) ។ ែដលមិន្រតឹម ែតសំេដៅយកេលើការ

អភិវឌ ន៍ វិស័យ ឬ ឧស ហកម្ម អាយសុីធីឌី(ICTD) ប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្តែថម ទាំងពីរេបៀបេ្របើ្របាស់
េនៅវិស័យ អាយសុីធីឌី(ICTD) េនះផងែដរ ែដលនាំឲ េសដ្ឋកិច្ចមានការរីកចេ្រមើន ក៏ដូចជានាំឲ មានការ
រីកលូតលាស់ៃនសង្គមនិងនេយាបាយដូេចាះែដរ ។ េដាយភាពជាក់លាក់មួយ រដាភិបាល្រតូវបានេគរពឹង
ទុកថានឹងអភិវឌ
នានា

េគាលការណ៍ច ប់ អាយសុីធីឌី(ICTD) ែដលសំេដៅេទៅរកការេរៀបចំេនៅថាក់តំបន់

ែដលក្នុងេនាះរួមមាន

ការេរៀបចំេគាលការណ៍ដ៏មានសមត្ថភាពនិង

បរិសានដ៏េរៀបរយមួយ,

ការេឆាះេទៅកាន់េហដារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនានា, ពេន្លឿនេនៅការអភិវឌ ន៍ស្រមាប់ជំនាញជា មូលដានៃន
អាយសុីធី(ICT), អភិវឌ េទៅេលើពត៌មាន សម្រសបនានា រួមទាំង ការអនុវត្តេលើវិស័យ អាយសុីធី(ICT)
ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍, អាយសុីធី(ICT) ផងែដរបែន្ថមេលើការែស្វងរកនិងអភិវឌ ដៃទៗ េដាយផ្តល់េនៅ
ដំេណាះ្រសាយថ្មីៗេផ ងៗេទៀត

។

េមេរៀន

េនះផងែដលក៏យកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើការបេង្កើតច ប់ៃន

អាយសុីធីឌី(ICTD)

និង រេបៀប្រគប់្រគងរបស់វា, ការផ្តល់ឲ េនៅពត៌មានយា៉ងសំខាន់អំពី្រទង់្រទាយ

ស្រមាប់ច ប់ជាតិ,

យុទ្ធសា្រស្តនានា

្រពមទាំង

អាយសុីធីឌី(ICTD)

។

េមេរៀនេនះ

ក៏េធ្វកា
ើ រពិភាក េនៅ

អាយសុីធីឌី(ICTD)

និង

ប

ៃនរេបៀប្រគប់្រគង,

គេ្រមាងេផ ងៗែដលស្រមាប់បេង្កើតឲ មាន
េគាលការណ៍ច ប់សំខាន់ៗរបស់

រួមជាមួយការបងាញអំពី

រេបៀបយា៉ងេម៉ច

ែដលរដាភិបាលនានាអាចបា៉ន់្របមាណេទៅេលើការរីកចេ្រមើនរបស់ពួកេគេលើវិស័យ អាយសុីធីឌី (ICTD)
្រពមទាំងការេ្របៀបេធៀបការរីកលូតលាស់េនាះទល់េទៅនឹង ្របេទសដៃទេទៀត ។

េគាលបំណងរបស់េមេរៀន
បំណងរបស់េមេរៀនគឺៈ
១. ផ្តល់េនៅពត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងេទៅនឹងទិដ្ឋភាពេផ ងៗគាៃនច ប់ជាតិ, យុទ្ធសា្រស្ត និង
ឧបករណ៍្រសបច ប់នានា ែដលផ ព្វផ យពីការេ្របើ្របាស់វិស័យ អាយសុីធីឌី(ICTD) ។
២. ពិភាក េលើប

នានាជុំវិញការអភិវឌ និងអនុវត្តេនៅេគាលការណ៍ច ប់ អាយសុីធីឌី(ICTD)

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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៣. ពន ល់អំពីរេបៀបយា៉ងេម៉ច ែដលរដាភិបាលនានាអាចវាស់េទៅេលើការរីកចេ្រមើនរបស់ពួកេគ
េលើវិស័យ

អាយសុីធីឌី(ICTD)

្រពមទាំងការេ្របៀបេធៀបការរីកលូតលាស់

េនាះទល់េទៅនឹង

្របេទសដៃទេទៀត ។

លទ្ធផលទទួលបានពីការសិក
បនាប់ពីអ្នកអានបានសិក េទៅេលើេមេរៀនេនះេហើយ ពួកេគអាចៈ
. ពិពណ៌នាអំពីេគាលការណ៍ច ប់របស់ អាយសុីធីឌី(ICTD)
. វិភាគេលើេគាលការណ៍ច ប់សំខាន់ៗ ៃនវិស័យ អាយសុីធីឌី(ICTD)
. ពិភាក ែវកែញកេទៅេលើប

14
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តារាងមាតិកា
បុព្វកថា………………………………………………………………………………………………...៤
អារម្ភកថា………………………………………………………………………………………………៧
អំពីេមេរៀនបន្ត ……………………………………………………………………………………… ១០
េមេរៀនទី ២………………………………………………………………………………………… ១៣
េគាលបំណងៃនេមេរៀន…………………………………………………………………… ១៣
លទ្ធផលទទួលបានពីការសិក ……………………………………………………………...១៤
បញ្ជីែផ្នកសិក ែស្វងយល់…………………………………………………………………...១៦
បញ្ជីៃន្របអប់នានា…………………………………………………………………………..១៦
បញ្ជីៃនធមានុរូបនានា……………………………………………………………………… .១៦
បញ្ជីៃនតារាងនានា…………………………………………………………………………..១៧
អក រកាត់……………………………………………………………………………………១៨
បញ្ជីៃនស

សំគាល់នានា………………………………………………………………….២០

១. ការអភិវឌ ន៍េនៅេគាលការណ៍ច ប់ អាយសុីធីឌី……………………………………………...…..២១
១.១. គំរូអភិវឌ អាយសុីធី………………………………………………...………………...២៦
១.២. បេច្ចកវិទ នីត នុកូល និងការែកទ្រមង់ឲ មានភាព្រតឹម្រតូវតាមច ប់……………....៣៨
១.៣. ការអភិវឌ ច ប់សំរាប់ពហុភាគហ៊ុន អាយសុីធី (ICT) ……………………………....១៥
២. សមាសធាតុនានាៃនេគាលការណ៍ជាតិ អាយសុីធីឌី……………………………………………...៦០
២.១. សមត្ថភាពៃនការអភិវឌ ន៍ អាយសុីធី………………………………………...……….៦១
២.២. ការកសាងនូវឧស ហកម្ម អាយសុីធី………………………………………………...៧៣
២.៣. រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច……………………………………………………………...៩២
៣. ការ្រគប់្រគងេលើវិស័យ អាយសុីធី……………………………………………………………...១០៨
៣.១. គេ្រមាងេលើការ្រគប់្រគងៃនវិស័យ អាយសុីធី……………………………………….១០៩
៣.២. ការ្រគប់្រគងេទៅេលើការវិនិេយាគវិស័យ អាយសុីធី………………………………….១១៩
ចំែណករួមផ ំ………………………………………………………………………………………១៣០


សនានុ្រកម………………………………………………………………………………..១៣០



ការកត់សមា្គល់េផ ងៗស្រមាប់អ្នកបេ្រងៀន………………………………………………..១៣៨



អំពីអ្នកនិពន្ធ………………………………………………………………………….........១៤៣

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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បញ្ជីែផ្នកសិក ែស្វងយល់
១. ការែកទ្រមង់េលើវិស័យគមនាគមន៍ របស់្របេទសហ្វីលីពីន

២៣

២. បេច្ចកវិទ ឌីជីថល និង ការរក សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធៈ ករណីៃន្របេទស ញ៉ូវហ ឺែលន

៤១

៣. កម្មវិធីអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស ខាងពត៌មានវិទ របស់្របេទស សិង្ហបុរី

៦៨

៤. យុទ្ធវិធីឧស ហកម្មជាតិ អាយសុីធី ករណីសិក ១: ចិន -- មណ្គល អាយសុីធី របស់
ពិភពេលាក

៧៤

៥. យុទ្ធវិធីឧស ហកម្មជាតិ អាយសុីធី ករណីសិក ២: ឥណា -- កម្មវិធ(
ី Software)
េរាងច្រកអគ្គស
ិ នីសកល

៧៩

៦. យុទ្ធវិធីឧស ហកម្មជាតិ អាយសុីធី ករណីសិក ៣: សាធារណ៍រដ្ឋកូេរ -- ពី
Semiconductor េទៅកាន់ពហុពត៌មាន (Multimedia)

៨៥

៧. យុទ្ធវិធីឧស ហកម្មជាតិ អាយសុីធី ករណីសិក ៤: យុទ្ធវិធីស្រមាប់ឧស ហកម្មពត៌មាន
ឌីជីតថល (Digital) របស់្របេទសអុីរង់

៨៩

៨. គេ្រមាងការេមៃនកម្មវិធ(
ី Software) េបើកចំហរ របស់មា៉េឡសុី

៩៦

៩. សន្តិសុខសាធារណ៍តាមរយៈអន្តរ្របតិបត្តិ េនៅក្នុង្របេទស េ្របសុីល

១០០

បញ្ជីៃន្របអប់នានា
្របអប់ទី ១: រដ្ឋ, ទីផ រ និង សង្គមសុីវិល -- ភាពឯកភាព ឫ មិនឯកភាព?

៣៤

្របអប់ទី ២: ជំហានៃនការបេង្កើតេគាលការណ៍ច ប់ និង យុទ្ធសា្រស្តៃន អាយសុីធីឌី

៣៦

្របអប់ទី ៣: ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណៃនទូរគមនាគមន៍

៤៧

្របអប់ទី ៤: េគាលការណ៍ៃនៃដគូពហុភាគហ៊ុននានា

៥៥

បញ្ជីៃនធមានុរូប
រូបរាង ១: យុទ្ធវិធីេអឡិច្រតូនិចច្រកភពអង់េគ្លស

ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ

ការសិក េលើការែកែ្រប និង េសវាកម្មរបស់កុមារ
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៦៥
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បញ្ជីៃនតារាងនានា
តារាង១: ការេ្របៀបេធៀប Matrix ៃនរូបរាង ICT ក្នុងអាសុី

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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១១២
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អក រកាត់
េអឌីប៊ី (ADB):

ធនាគារអភិវឌ ន៍អាសុី (Asia Development Bank)

េអភីសុីអាយសុីធី (APCICT):

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

េអសុីន (ASEAN):

សមាគមជាតិអាសុី អេគ្នយ៍ (Association of Southeast Asian
Nations)

ប៊ីភីអូ (BPO):

បំេរីការ្របតិបត្តិៃនជំនញ
ួ (Business Process Outsourcing)

សុីឌី (CD):

សុីឌី

សុីអឹមេអ (CMA):

សកម្មភាពៃនទំនាក់ទន
ំ ង និង ពហុពត៌មាននានា
(Communications and Multimedia Art)

ឌីអរេអែអម (DRAM):

ថាមពលអង្គចងចាំ (Dynamic Random and Multimedia Art)

អីែអសសុីេអភី (ESCAP):

គណកមាធិកាៃនសង្គមនិងេសដ្ឋកិចស
្ច ្រមាប់អាសុីនិង បា៉សុីហ្វិច

អុីយូ (EU):

សហគមអឺរុប (European Union)

េអហ្វអូេអសេអស (FOSS):

កម្មវិធីេបើកចំហនិងេសរី (Free and Open Source Software)

ជីសុីអាយអូ (GCIO):

្របធាន្រគប់្រគងម្រន្តីបេច្ចកវិទ

(Government Chief Information

Officer)
ជីអាយេអហ្វ (GIF):

គេ្រមាង្រគប់្រគងអន្តរ្របតិបត្តិ

(Government

Interoperability

Framework)
ជីអិនភី (GNP):

ផលទុនជាតិសរុប (Gross National Product)

ជីេអសឌី (GSD):

ការអភិវឌ ន៍កម្មវិធីជាសកល (Global Software Development)

អាយសុីធី (ICT):

វិស័យបេច្ចកវិទ ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (Information and
Communication Technology)
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
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អាយសុីធីឌី (ICTD):

វិស័យបេច្ចកវិទ
(Information

ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍
and

Communication

Technology

for

Development)
អាយឌីេអ (IDA):

អាជាធរអភិវឌ ន៍វិស័យគមនាគមពត៌មានវិទ ៃន្របេទសសិង្ហបុរី
(Infocomm Development Authority of Singapore)

អាយអឹមេអហ្វ (IMF):

មូលនិធីរូបិយបណ្ណអន្តរជាតិ (International Monetary Fund)

អាយភី (IP):

ពិធីការ្របព័ន្ធអុីនេធើរណិត (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)

អូអុីសុីឌី (OECD):

អង្គការស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍និងសហ្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច
(Organization for Economic Co-operation and Development)

អូេអសេអស (OSS):

កម្មវិធីេបើកចំហ (Open Source Software)

ភីសុី (PC):

កុំព ូទ័រផាល់ខ្លួន (Personal Computer)

ភីអិលឌីធី (PLDT):

្រកុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចមាយឆាយៃន្របេទសហ្វីលីពីន (Philippines Long
Distance Telephone Company)

ភីដប់ប៊ីយូសុី (PWC):

PricewaterhouseCoopers

អរ&ឌី (R&D):

្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ ន៍ (Research and Development)

អរេអេអេខេអស (RAAKS):

ការវាយតំៃលរហ័សៃន្របពន្ធ័ចំេណះដឹងែផ្នកកសិកម្ម

(Rapid

Appraisal of Agricultural Knowledge Systems)

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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ធីេអ (TA):

ជំនួយការបេច្ចកវិទ (Technical Assistance)

យូេខ (UK):

ច្រកភពអង់េគ្លស (United Kingdom)

យូអិន (UN):

អង្គការសហ្របជាជាតិ (United Nations)

យូេអស (US):

សហរដ្ឋអាេមរិច (United States)

េវត (VAT):

ពន្ធេលើតៃម្លបែន្ថម (Value Added Tax)

វីសុីអរ (VCR):

្របដាប់ថតការែសតវីេដអូ (Video Cassette Recorder)

ដាប់ប៊ីយូេអសអាយេអស (WSIS): ជំនួបកំពូលពិភពេលាកេទៅេលើសង្គមពត៌មានវិទ (World
Summit on the Information Society)

បញ្ជីៃនស

សំគាល់នានា

ស

ស្រមាប់ែផ្នកសិក

អី្វែដល្រតូវអនុវត្ថ/ការងារែដល្រតូវេធ្វើ

20

សំនួរ្រតិះរិះ

សាកល ងខ្លួនអ្នក

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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១. ការអភិវឌ ៃនេគាលការណ៍ច ប់ អាយសុីធឌ
ី (
ី ICTD)
េគាលបំណងៃនចំនុចេនះេផាតេលើៈ
. ពិពណ៌នាពីតួនាទីៃនរដ្ឋ, ទីផ រនានា និង សង្គមសុីវិលក្នុងការបេង្កើតច ប់ អាយសុីធី (ICT)
. ពិភាក អំពីេសចកី្ត្រតូវការៃនការែកទ្រមង់េអាយមានភាព្រតឹម្រតូវតាមច ប់ ្រពមទាំងភាពេរៀបរយ
ចំេពាះការអភិវឌ ន៍ អាយសុីធី (ICT) ថ្មី និង
. ពិពណ៌នាអំពីការអភិវឌ ន៍ច ប់ អាយសុីធី (ICT) របស់ពហុភាគហ៊ុន

ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ (អាយសុីធីឌី(ICTD)) ត្រមូវ ឲ
ជំរុញ េគាលការណ៍សាធារណមានសកម្មភាពមុន ។ វាមិនត្រមូវឲ មាន្រតឹមែតការបេញ្ចញគំនិត ប៉ុែន្ត្រតូវ
មានរួមទាំង យុទ្ធសា្រស្ត និង ែផនការៃនសកម្មភាពផងែដរ។ មេធ បាយៃនការមិនយកចិត្តទុកដាក់
ចំេពាះ អាយសុីធី(ICT) នឹងមិនេធ្វើេឡើង ពីេ្រពាះ អាយសុីធី(ICT) គឺមានតៃម្លៃថ្ល និងការេ្របើមិនបាន
្រតឹម្រតូវ គឺជាការខ្ជះខាយដល់្របភពដ៏មានតៃម្លមួយេនះ ។ ការសន ៃនវិស័យ អាយសុីធី(ICT) គឺភាពរីក
ចេ្រមើនេទៅមុខ ប៉ុែន្តភ័យន្តរាយៃនការមិនេជាគជ័យចំេពាះ ការសន េនាះក៏ខ្ពស់ផងែដរ។

មុននិងពួកេយើងដំេណើរការសិក ពីច ប់របស់ អាយសុីធីឌី(ICTD), ពួកេយើង្រតូវេធ្វើការពិភាក េទៅេលើ
ពាក ថា “េគាលការណ៍ច ប់” ជាមុនសិន ។ “េគាលការណ៍ច ប់” មួយ គឺជាែផនការមួយៃនសកម្មភាព។
វា្រតូវបានេគឲ

និយមន័យជាផ្លូវការថាជា

“បណ្ដុំៃនការសេ្រមចចិត្តែដលមានភាពទាក់ទងគាេទៅវិញ

េទៅមក ែដល្រតូវបានេ្របើ្របាស់ េដាយតួអង្គអ្នកច ប់មាក់ ឬ ្រកុមៃនអ្នកច ប់ជាេ្រចើនែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
េទៅេលើការេ្រជើសេរីសៃនេគាលេដៅនានា

និងប

ក់ពីទេង្វេើ ជាគជ័យេលើការសេ្រមចចិត្តទាំងេនាះក្នុង

សានការ្របាកដ្របជា, និងេយាងេទៅក្នុងច ប់សីលធម៌ ែដលការវិនិច័យ
្ឆ ទាំងេនាះជាសិទ្ធិអំណាចរបស់
អ្នកច ប់ជាអ្នកសេ្រមច”1 ។ “េគាលការច ប់សាធារណ៍” គឺជាការទទួលខុស្រតូវរបស់រដាភិបាលេទៅេលើ

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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ប

នានា

ែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងភាពធម្មតា

ឬក៏ល្អចំេពាះ

សុខុមាលភាពរបស់់្របជាជន

។

វា្រតូវបានេធ្វើេឡើងភាប់ជាមួយនឹងច ប់របស់្របេទស(ការបេង្កើតច ប់), ភាព្រតឹម្រតូវ តាមច ប់នានា,
នឹងេសចកី្តសេ្រមចចិត្តនានា ្រពមទាំងសកម្មភាពនានាៃនរដាភិបាល២

វាគឺសំខាន់ផងែដរ េដើម ីបងាញេចញឲ ច ស់ថាការអនុវត្តក៏ជាេគាលការណ៍ច ប់ផងែដរ ។ ការែថ្លងការ
នានាជាផ្លូវការ (េទាះក្នុងទ្រមង់ៃនបទប

មួយ ឬ េគារពេទៅតាមច ប់) ក៏មិន្រតូវការេដើម អា
ី ចនិយាយ

បានថាេគាលការណ៍ ច ប់េនាះមានរួចេទៅេហើយេទ ្របសិនេបើគានការអនុវត្ត ។ ឧទាហរណ៍ ការេ្របើ
យា៉ងទូលំទូលាយេទៅេលើកម្មវិធី ែដលស្ថិតេនៅេ្រកាមកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាមាក់ េនៅក្នុងរដាភិបាល និង
ភាពអវត្ថមានៃនច ប់ែដល្រតូវបានទទួលសា្គល់ជាផ្លូវការេនាះ

ប

ក់ថា

េគាលការណ៍ច ប់េនាះមាន

រួចរាល់ក្នុងការទទួលសា្គល់ឲ មានការេ្របើ្របាស់េនៅកម្មវិធី ែដលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាមាក់ ។

សរុបមក េគាលការណ៍ច ប់សាធារណ៍ គឺ្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយច ស់លាស់ទាំងេទៅេលើការ ្របកាស
រួមទាំង ឯកសារ ដូចជាកិច្ចការអ្វីៗែដលបានអនុវត្តេនៅក្នុងជួរៃនរដាភិបាលនានា ។

ខណៈេពលេគាលការណ៍ច ប់សាធារណមានបំណងស្រមាប់្របព័ន្ធសាធារណដ៏ល្អមួយេនាះ,
ការណ៍ច ប់គឺមិន

េគាល-

ែតងែត្រតូវបានេដើរតួជាតំណាងដល់ល្អបំផុតស្រមាប់ដំេណាះ្រសាយចំេពាះប

ែដលេលើកេឡើង ។ ការបេង្កើតច ប់ សាធារណ គឺមិន្រតឹមែតេផាតេលើបេច្ចកេទស ឬសិល សា្រស្ត
ដ៏ល្អបំផុតចំេពាះការេឆ្លើយតបេទៅនឹងប

ណាមួយេនាះ េទ ។ វាគឺផងែដលេផាតអំពីដំេណាះ្រសាយដ៏ល្អ

ែដលជួបនឹងភាព្រសបច ប់របស់មាស់ភាគហ៊ុន ។ និងពីេ្រពាះែត មាស់ភាគហ៊ុននានា ជាញឹកញាប់មាន
ទស នៈេផ ងៗពីគា េនៅអ្វីែដលបេង្កើតបានេនៅដំេណាះ្រសាយដ៏ល្អ បំផុតេនាះ ដូេច្នះច ប់សាធារណ៍ដ៏ល្អ
គឺសំេដៅយកដំេណាះ្រសាយណាែដលអាចទទួលយកបានដ៏ល្អបំផុត

េទៅកាន់រាល់ផល្របេយាជន៍

ៃន្រកុមទាំងអស់ ។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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េហតុផលេផ ងេទៀត
ខាងបេច្ចកវិទ

ែដលេគាលការណ៍ច ប់មិនេធ្វើជាអ្នកតំណាងយា៉ងចាំបាច់េទៅកាន់ដំេណាះ្រសាយ

ែដលទទួលយកបានក្នុងលក្ខណៈដ៏ល្អបំផុតេនាះ

គឺថាេគាលការណ៍ច ប់ថ្មី

្រតូវបាន

សរេសេឡើងេដាយគានការខុសែប្លកពីអី្វែដលមានេនៅក្នុងច ប់ពីមុន ។ េហើយច ប់ចាស់េធ្វើសកម្មភាព
េដាយដាក់កំហិតេទៅកាន់ការបេង្កើតច ប់ថ្មីមួយេផ ងេទៀត។ ឧទាហរណ៍ េគាលការណ៍ច ប់ចាស់ៗនានា
្របែហលជាបានបេង្កើត

ចំណាប់ដ៏ខាំងក្នុងការែដលទទូចចង់បានដូចេដើម(ដូចេពលែដលមិនទាន់មាន

ច ប់ថ្មី) ឬយា៉ងេហាចណាស់ច ប់ថ្មីែដលបេង្កើតេឡើងេនាះ មិនេធ្វើឲ ច ប់ចាស់កាន់ែតអា្រកក់េឡើយ ។

ករណីៃនការែកទ្រមង់ៃនវិស័យទូរគមនាគមន៍េនៅក្នុង្របេទសហ្វីលីពីនគឺបានបងាញពីេគាលការណ៍ច ប់
នានាៃន ការអភិវឌ ច ប់របស់ អាយសុីធី(ICT) ។

ការែកទ្រមង់េលើវស
ិ ័យទូរគមនាគមន៍របស់្របេទសហ្វល
ី ីពន
ី
េសរីភាវូបនីយកម្មៃនឧស ហកម្មទូរគមនាគមន៍នានាេនៅក្នុង្របេទសហ្វីលីពីន្រតូវបានកំនត់
ជាដំបូងេដាយការសហការណ៍គាមួយស្រមាប់ការែកទ្រមង់
យុទ្ធសា្រស្តជាដំណាក់កាលៗ

នឹងជាការដឹកនាំមួយេទៅ

ែដល្រតូវបានកំណត់ជា
រកការេបើកទីផ រស្រមាប់វិស័យ

មួយេនះ ។ ្រកុមហ៊ុន ទូរសព័្ទរយៈចមាយឆាយៃន ្របេទសហ្វីលីពីន (The Phillipine Long
Distance Telephone Company (ភីអិលធីឌី (PLTD))) ជា្រកុមហ៊ុនកាន់កាប់ផាច់មុខ
េលើវិស័យ

ទូរគមនាគមន៍

ការវាយ្របហារេទៅេលើភាពកក់េកៅ

គឺមិនសាគមន៍េទៅេលើការែកទ្រមង់េនះ
្រពមទាំង

ែដលដូចជា

ភាព្រសុក្រសួលរបស់្រកុមហ៊ុនមួយេនះ

និង្របឆាំងជាមួយ ការេគាលការណ៍េឃាសនាបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់វា ។ េទាះបី យា៉ងណា
េនៅេពលការែកទ្រមង់េនះបានកាយ ជាភាពពិត បនាប់ពី្របធានាធិបតី រូម៉ូស (Romus)
បានទទួលសា្គល់

េដើម ីបញ ប់ការ្រគប់្រគងរបស់

្រកុមហ៊ុនឯកជនមួយេនះ

មាស់ៃន

ភីអិលឌីធី បាន្រពមទទួលយកការចរចារមួយ ។ កិច្ច្រពមេ្រពៀងម្តងេនះ្រតូវបានេទៅដល់
េគាលេដៅេនាះ

េសរីភាវូបនីយកម្មដ៏ជាក់លាក់

ទូរគមនាគមន៍ជាតិ….ជានិយតករ,

និងស្រមាប់ែផ្នកៃនការដឹកជញ្ជូន

ែដលជាអ្នកបេង្កើត េគាលការណ៍ច ប់ ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
23

្រតូវបានផ្តល់េទៅឲ

គណៈកមាធិការ
និង

គមនាគម...
>>
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>>
េសរីភាវូបនីយកម្មក្នុង្របេទសហ្វីលីពីន

អាច្រតូវបានេធ្វើេទៅបានេដាយការេប្តជាចិត្តរបស់

្របធានាធិបតី ហ្វីលីពីន និង ្រកុមការងារពិេសសៃនអ្នកែកទ្រមង់នានា ។ ្រកុមអ្នកកំែណ
ទ្រមង់ទាំងេនះ

គឺមិនបានទទួលផលេដាយផាល់ពីទីផ រ

ែដលផ្ទុយពីករណីេនៅក្នុង

្របេទសមា៉េឡសុី ។ េនៅក្នុង្របេទស ហី្វលីពីន អ្នក ែដលទទួលផល្របេយាជន៍ពី ទីផ រ
្របែហលជាភាគេ្រចើនជាអ្នក្របកបជំនញ
ួ ធំៗ ។ ្រគាែដល េគាលការណ៍ច ប់បងាញពីភាព
ទុកចិត្តបាន ្រតូវបានបេង្កត
ើ េឡើង េហើយរដ្ឋក៏បានេធ្វើនិទស ន៍េនៅការ ផាច់ជាចិត្តចំេពាះ
ច ប់េនះ

ែតបានេនៅវិស័យេនះ

េដើម ីធានាេនៅការេបើកឲ ខាង

អ្នកជំនួញជាេ្រចើន

ទាំងអស់បានសាទរជាមួយទីផ រទូរគមនាគមន៍មួយេនះ ។

មិនដូចគាេនៅក្នុង្របេទសមា៉េឡសុី

មានអ្នកទទួលខុស្រតូវជាេ្រចើនែដល្រតូវបានជាប់

ពាក់ព័ន្ធក្នុងការខិត ខំ្របឹងែ្របងស្រមាប់ការែកទ្រមង់េនះ ។ ចំែណកក្នុង្របេទសមា៉េឡសុី
ែដលអំណាច្រតូវបានេគគិតថាសិ្ថតេនៅក្នុងៃដនាយករដ្ឋម្រន្ត,ី

ការស្រមួលេលើការផាស់ប្តូរ

ច ប់ និង ការងារែណនាំៃនការែកទ្រមង់នានារបស់ច ប់ គឺ្របដូច េទៅនឹងភាពងាយ្រសួល
ជាងពីការេធ្វើេដាយអ្នកេផ ង, រីឯេនៅក្នុង្របេទសហ្វីលីពីនវិញ, អំណាច្រតូវបានែចករែលក
េនៅក្នុងបីែផ្នកេផ ងៗពីគាេនៅក្នុងរដាភិបាល
ការ្រគប់្រគងេលើែផ្នក

េហើយែដលវរជនេសដ្ឋកិច្ចដ៏មានអំណាចេធ្វើ

ណាមួយៃនការិយាល័យធិបេតយ របស់រដាភិបាល

ទ្រមង់ច ប់គឺេធ្វើេឡើងេដាយភាពស្មុគសាញបំផុត

េហើយការែក

និង្រតូវទទួលរងសំពាធជាេ្រចើនពីខាង

រង្វង់រដាភិបាលក៏ដូចជា ម្រន្តីសំខាន់ៗពីមុននានា ។

ដក្រសង់េចញៈ

សេង្ខបបានពី

Lorraine

Carless

Salazar,

ការទទួលបានពី

Dial

Tone:

េសរីភាវូបនីយកម្ម

ទូរគមនាគមន៍នានាេនៅក្នុង ្របេទសមា៉េឡសុី និង ហ្វីលីពីន (្របេទសសិង្ហបុរីៈ កម្មវិធីសិក របស់វិទ សានៃនអាសុី អាេគ្នយ៍,
២០០៧)
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

24

សំនួរ្រតិះរិះ
១. ខុសគាយា៉ងេម៉ច ពីអ្វីែដលបានេកើតេឡើងក្នុង្របេទសហ្វីលីពីន និង មា៉េឡសុី ែដល
កិច្ចខំ ្របឹងែ្របង របស់ ្របេទសអ្នកេនៅក្នុងការេធ្វើេសរីភាវូបនីយកម្មទូរគមនាគមន៍ ?
២. ែផ្អកេលើអែ្វី ដលបានដក្រសង់មកខាងេលើ េតើអ្វីែដលអ្នកគិតថាគឺជាកតានានាែដលជួយ
ជំរុញចំេពាះការេធ្វើ េសរីភាវូបនីយកម្ម?
៣. អ្វីជាអ្នករារាំ ឬរាំងសាក់ចំេពាះការេធ្វើេសរីភាវូបនីយកម្មទូរគមនាគមន៍នានាែដលអ្នក
អាច គិតដល់ ?

វាគឺសំខាន់ស្រមាប់អ្នកបេង្កើតច ប់ផងែដរ េដើម ីគិតពិចារណាេទៅេលើភាពពិតែដលច ប់នានាគានេចតនា
ឲ េនៅផលវិបាកណាមួយេឡើយ

។

ករណីេនះគឺ្រតូវបានគូសបងាញយា៉ងច ស់

េនៅក្នុងករណីៃនការ

េ្របើកុំព ូទ័រេដើម ីរក ទុក ទិន្នន័យអំពីដី (សុីអិលអរ(CLR)) េនៅក្នុងគេ្រមាង ប្ហូមី(Bhoomi) េនៅក្នុង
រដ្ឋការណាតាកា(Karnataka) ្របេទស ឥណា ។ អាមីត្របាកាស់(Amit Prakash) និង រា៉ហុលឌី(Rahul
De’) េនៅក្នុងការសិក របស់ពួកេគៃនការេ្របើ្របាស់ ប្ហូមី(Bhoomi) េនៅក្នុងសងា្កត់ ែមដយា៉(Mandya)
និង គូបបា៉ល់(Koppal) បានសនិ្នដានថា ភាពេផ ងគាេនៅក្នុង បរិបទសង្គម ពីេ្រពាះែត្របព័ន្ធរដ្ឋបាលដីធា
និង ្របវត្តិសា្រស្ត ែដលនាំេទៅរកលទ្ធផលែដលមិនធាប់គិតេទៅដល់ េយាងតាម Prakash និង De’
ខណៈេពលពួកេយើង្របទះេនៅដំេណើរការប៉ះទង្គិចែដលមាន រចនាសម្ព័ន្ធដ៏សមរម

មួយ

តាមរយៈ ការេ្របើេនៅ គេ្រមាង Bhoomi េនៅក្នងសងា្កត់ Mandya(េនៅក្នុងករណី េនាះែដល
កសិករជាេ្រចើនគឺ្រតូវបានជួយស្រមួលេនៅក្នុង ដំេណើរការឥណទាន ជាេ្រចើន តាមរយៈប៉ុស្តិ៍
ផ្លូវការជាេ្រចើន និង សរុបមកថា ការែណនាំនានាជាផ្លូវការ េនាះមាន ការវិវឌ េនៅផលប៉ះ
ពាល់ជាវិជ្ជមានចំេពាះកសិករ)

ថាេនាះគឺអ្វីែដលអ្នកេរៀបចំគេ្រមាងបានសងឃឹមទុក

ដូេចាះែដរ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ េនៅក្នុងសងា្កត់ Koppal ការេ្របើេនៅគេ្រមាងេនះែបរ
ជាេទារទន់េទៅការ េធ្វើឲ ការកាន់ែតមាំមួនស្រមាប់អ្នកែដល បានជាប់ទាក់ទងនឹងការេកង
្របវ័ញ្ចេលើដីធាេទៅវិញ, ែដលផ្ទុយពីអ្វីែដលជាការែក ទ្រមង់ដីធាេផ ងពីមុនមក (CLR និង
Bhoomi គឺការបែន្ថមេ្រកាយេគបំផុតេនៅក្នុង តារាងេនះ) -- ដីផ្តល់ឲ អ្នកចមា្ករ 4 ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
25
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គឺ្របែហលជាមិនអាចេគចផុតពីផលវិបាកែដលមិនបានេ្រគាងទុក
កាលជាបន្តបនាប់ស្រមាប់េគាលការណ៍ច ប់
មួយេនៅបរិបទ

ប៉ុែន្តវាគឺសំខាន់ែដលេនៅក្នុងដំណាក់

ែដលអ្នកបេង្កើតច ប់្រតូវេធ្វកា
ើ រសេ្រមចចិត្តយា៉ងសមរម

ដូចែដលអន្តរាគមន៍េទៅេលើផលប៉ះពាល់ដ៏មានសកានុពល

េដើម ីឲ ផលវិបាកែដល

មិនបានេ្រគាងទុកេនាះសិ្ថតក្នុងក្រមិតទាប ។

១.១. គំរូអភិវឌ អាយសុីធ(
ី ICT)
វា្រតូវបានេលើកេឡើងេនៅក្នុងឆាំ

១៩៧៨5

ស្តីពីការេផ្ទរពីរេបៀប្រគប់្រគងការអភិវឌ ន៍េដាយរដ្ឋេទៅកាន់

ទីផ រ។ ។ យុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ថ្មីមួយ --ែដល្រតូវបានដាក់េចញចុងេ្រកាយេនះែដរមានេឈាះថា “កិច្ច
្រពមេ្រពៀងវា៉សុីនេតាន” ែដលទី្រកុងមួយេនះជាកែន្លងរបស់ធនាគារពិភពេលាក និងរូបិយបណ្ណអន្តរជាតិ
ពិភពេលាក ្រពមទាំងជាកែន្លងដ៏មាន ឥទិ្វពលស្រមាប់រដាភិបាលសហរដ្ឋអាេមរិច -- “កិច្ច្រពមេ្រពៀង
េនាះបានសង្កត់ធ្ងន់េទៅេលើចំនុចៃនការធាក់ចុះៃនរដាភិបាល ភាពគានច ប់ទមាប់ និង ភាព រហ័សៃន
េសរីភាវូបនីយកម្ម និង ឯកជនភាវូបនីយកម្ម”6
ការគាំ្រទេទៅេលើ្របតិបត្តការទីផ រេនះ

គឺ្រតូវបានបញ្ចូលេទៅក្នុងការសិក ជាេ្រចើនៃនការអភិវឌ ន៍វិស័យ

អាយសុីធី (ICT)7 គឺ្រតូវបានពិភាក េនៅក្នុងការ្របកាសៃន Geneva ក្នុងជំនួបកំពូលពិភពេលាកសី្តពី
សង្គមពត៌មាន វិទ (WSIS) ដូចជាៈ
េគាលការច ប់ែដលបេង្កើតបានេលើភាពថិតេថរសមរម , ការ្របកួត្របែជង្របកប
េដាយយុត្តិធម៌និងអាចព ករទុកបាន
រួមទាំងអាច្របតិបត្តិេនៅក្នុងលក្ខណៈមួយ

េនៅ្រគប់ក្រមិតែដលគួរ្រតូវបានអភិវឌ
ែដលមិន្រតឹមែតទាក់ទាញឲ បាន

េ្រចើនពីការបណា្ដក់ទុនជាលក្ខណៈឯកជន ស្រមាប់ការអភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធ
ប៉ុែន្តអាចឲ េសវាកម្មជា សាកលទូេទៅ បានេឆ្លើយតបចំេពាះតំបន់ែដលមានភាព
បរាជ័យក្នុងទីផ រ ។ ែដលសានភាពទីផ រសម័យមុនបរាជ័យេដើម ី្របតិបត្តិ ។ 8
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

26

ការេផ្ទពីរដ្ឋេទៅឲ ទីផ រស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍េលើវស
ិ ័យ ICT គឺ្រតូវបានេគេមើលេឃើញជេ្រមើសដ៏ល្អបំផុត
មួយ

េនៅក្នុងអំណាចអាជាយុកាលស្រមាប់ការអភិវឌ េលើេហដារចនាសម្ព័ន្ធពត៌មានវិទ

គឺវិស័យទូរគមនាគមន៍
ទូរគមនាគមជាេ្រចើន

។

តាំងពីេពលមុនរហួតដល់ពាក់កណា្ដល

គឺ្រតូវបានេគេមើលេឃើញថាជាេសវាកម្ម

ទស វត ទី

ជាពិេសស
៧០

វិស័យ

មួយែដល្រតូវបានផ្តល់េដាយរដាភិបាល

(មានមួយចំនួនជារបស់ឯកជនផាច់មុខ) ប៉ុែន្តសព្វៃថ្ងេនះគឺមិនមានករណីេនះ េទៀតេទ ។ ឧទាហរណ៍
កត់សមា្គល់េឃើញថាេគាលការណ៍ដំបូងេនៅក្នុងេគាលសីលធម៌ទូេទៅរបស់ច ប់អុីនេធើរណិតជា
សាកលស្រមាប់ “ការ្របតិបត្តិដ៏ល្អបំផុតេទៅេលើការែកទ្រមង់ទូរគមនាគមន៍នានា” គឺៈ

១.

“រដាភិបាលនានាមិនគួរជាអ្នកផ្តល់េសវាកម្មទូរគមនាគមន៍េផ ងៗ

្រកុមហ៊ុន

អាចដំេណើរការេនៅេសវា

ែដល

ទាំងេនាះ្របកបេដាយ្របសិទ្ធិភាពបំផុត

។

តួនាទីរបស់វា គឺទទួលខុស្រតូវេទៅេលើ ការបេង្កើតគេ្រមាង ការបេង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ
និងេធ្វើឲ មានេស្ថរភាព ។ វាគឺជាវិស័យឯកជនែដលគួរជាអ្នកទទួលខុស្រតូវ ស្រមាប់
ការ្រគប់្រគង បណា្ដក់ទុន ការកសាង និងការេធ្វើហិរញ្ញប ទាន ។ ការេផ្ទរភាព
ខុស្រតូវេទៅឲ វិស័យឯកជន
គួរ្រតូវបានអនុវត្តេឡើង
មួយ (ដូចជាេលើកិច្ចសន

រួមទាំង

េសចកី្ត

ែណនាំស្តីពីការ្របណាំង្របែជង

េដាយឆ្លងកាត់ការេរៀបចំនានាជាមួយនឹងភាពច ស់លាស់
ៃនការ្រគប់្រគង កិចស
្ច ន អំពីេដើមទុន សម ទានានា

ការលក់ ្រទព សម ត្តិ និង សិទ្ធិេដើម ី្របតិបត្តិ)9

សូម ីែតេគាលការណ៍ៃនការធានាេនៅដំេណើរជាសាកលក៏្រតូវបានេគឈប់ទទួលយកជាយុត្តិកម្ម
ស្រមាប់េសវាកម្មែដល ្រតូវបានផ្តល់េដាយរដាភិបាលផងែដរៈ

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
27
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េជាគជ័យៃនការខិតខំ្របឹងែ្របងដំេណើរការនានាជាសាកល នឹង្រតូវពឹង
ែផ្អកក្នុងទំហដ
ំ ៏ធំមួយេទៅេលើភាព េជាគជ័យៃន ឯកជនភាវូបនីយកម្ម
និងការ្របកួត្របែជង ។ កតាមួយចំនួនៃន្របាក់ចំេណញដ៏សំខាន់បំផុត
ស្រមាប់ការវិនិេយាគតំបន់ជនបទ

ទាក់ទងេ្រចើនេទៅនឹងភាពែ្រប្របួល

េ្រចើនៃនច ប់(ជាពិេសសតំៃល្របទាក់គា

រួមទាំងអ្រតាផាសុី)

ជាង

ហានិភ័យ និងការែ្រប្របួលៃនហិរញ្ញវត្ថុ ។10

ការផាស់ប្តូរការគាំ្រទែផ្នកទីផ រេនៅក្នុងការអភិវឌ ន៍វស
ិ ័យ
ចំេពាះការអនុវត្ត

។

ICT

គឺផងែដល្រតូវបានជះ្រតឡប់េទៅវិញ

េយាងេទៅតាមសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ

(International

Telecommunication Union (អាយធីយូ(ITU)), “ឆាំ ២០០៤ ជាឆាំសមា្គល់េនៅការេបើកឲ មាន្របកួត
្របែជងខាងេសវាគមនាគមន៍ជាចម ងមួយ”

ដូចជា

“េសវាកម្ម

មូលដាននានាគឺ...កំពង
ុ ្រតូវបានផ្តល់

ឲ េនៅេ្រកាមលក្ខខណៃនការ្របកួត្របែជងេស្មើនឹង ៥៤% ៃន្របេទសជាេ្រចើនក្នុង សាកលេលាក”11

េយាងេទៅតាមេលាក Scott H. Jacobs, ែដលជាអ្នកេផ្តើមគំនិតដំបូងេគេទៅេលើការែកទ្រមង់ឲ មានភាព
្រតឹម្រតូវេទៅតាម

ច ប់មកពី

អង្គការស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច

(Organization for Economic Co-operation and Development (អូអុីសុីឌី)) េលើេសវា្រគប់្រគង
សាធារណ, បានផ្តល់ទស នៈថា សារៈ្របេយាជន៍ដ៏ធំ បំផុតៃនការែកទ្រមង់ឲ មានគាំ្រទែផ្នកទីផ រគឺៈ

. ជំរញ
ុ ឲ អ្នកេ្របើ្របាស់ទទួលបានផល្របេយាជន៍ជាេ្រចើន េដាយេធ្វើការកាត់បន្ថយតំៃលស្រមាប់េសវាកម្ម
និង ផលិតផលនានាដូចជា អគ្កិសនី ការដឹកជញ្ជូន និង េសវាកម្មខាងសុខុមាលភាពសុខភាព និង
បេង្កើតជាជំេរីស រួមទាំង គុណភាពៃនេសវាកម្ម
. ត់បន្ថយតៃម្លរចនាសម្ពន
័ ៃ្ធ នការនាំេចញនិងវិសយ
័ ប្រ

សទិសនានាេដើម ប
ី េង្កត
ើ ឲ មានភាព្របកួត្របែជង

ទាំងទី ផ រក្នុងតំបន់ និង សាកលេលាក ។

28

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

28

. កត់សមា្គលព
់ ភា
ី ពខ្វះខាតេទៅេលើការបត់ែបន និង ការែកែ្របជាថ្មក
ី ង
្នុ ែផ្នកផ្គត់ផង
្គ ខា
់ ងេសដ្ឋកច
ិ ៈ្ច ែដលជា
ក្រមិតៃនការ េកើនេឡើងមួយេទៅេលើការលូតលាស់ ។ និង
. ការជួយបេង្កើតអ្រតាការងារ េដាយការបេង្កត
ើ ឱកាសការងារថ្មៗ
ី េដាយការ្របតិបត្តិដូចជាការកាត់សម្លុត
ទារពន្ធអាករ េទៅេលើែផ្នកសុវត្ថិភាពសង្គម ជាពិេសសស្រមាប់្របជាជនពលរដ្ឋែដលមានវ័យចាស់ ។12

្របេទសហ្វីលីពីន

និង

សិង្ហបុរីគឺជាឧបមាស្តីពីររេបៀបៃនការគាំ្រទែផ្នកទីផ រេទៅេលើច ប់ៃនវិស័យ

ទូរគមនាគមន៍ែដល្របកបេដាយ្របាក់កៃ្រម

។

េនៅក្នុង

្របេទសហ្វីលីពីន

គឺមានការតំេឡើងែខ

ទូរស័ព្ទជាេ្រចើនេនៅក្នុងរយៈេពល ៦ ឆាំ ដំបូងេនៅេពលដាក់ឲ មានការ្របកួត្របែជងទីផ រគមនាគមន៍
េហើយមានចំនួនេ្រចើនជាងរយៈកាល ៣០ ឆាំ ែដល វិស័យេនះស្ថិតេនៅេ្រកាមការ្រគប់្រគងផាច់មុខ ។
សព្វៃថ្ង ហ្វីលីពីគឺជាទីផ រសំខាន់មួយក្នុងចំេណាមទីផ រៃនការ ្របកួត្របែជងេលើការេ្របើ្របាស់ទូរស័ព្ទៃដ
សំខាន់បំផុតក្នុងអាសុី ។

ស្រមាប់្របេទសសិង្ហបុរី

សូរសេម្លងដ៏ខ្ទរខារៃនេសរីភាវូបនីយកម្មទូរគមនាគមន៍របស់្របេទសេនះ

ដឹកនាំេទៅរកការវិនិេយាគទុនដ៏ធ,ំ

ការអភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធ,

ស្រមាប់វិស័យេផ ងៗេទៀតផងែដរ។

បាន

និងការផាស់ប្តូរក្នុងទិសេដៅវិជ្ជមាន

អាជាធរអភិវឌ ន៍វិស័យគមនាគមន៍របស់្របេទសសិង្ហបុរី

(Infocomm Development Authority (អាយឌីេអ(IDA)) បានវាយតៃម្លថា “មានការេកើនេឡើងេនៅការ
វិនិេយាគទុនសរុបពីសកម្មភាពវិនិេយាគថ្មី
ការវិនិេយាគេទៅេលើការជួសជុល្របព័ន្ធ

(ក្នុងេនាះរួមមាន
Wireless)

ទូរស័ព្ទចល័ត

្របេភទ

3G

និង

ែដលកំពុងអនុវត្ថតាមទាំង្រសុងេនៅេសរីភាវូប-

នីយកម្ម គឺទទួល្របាក់កៃ្រមជិតបាន្របមាណ 3 េកាដិ (USD 1.8េកាដិលាន) ស្រមាប់រយៈេពល 3
ឆាំបនាប់... ជាមួយ... បេង្កើតការងារថ្មីៗ 2500… ្រតូវបានបេង្កើត ។13

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
29
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ប៉ុែន្តមតិរិះគន់មួយចំនួនេទៅេលើ ការអនុវត្ថរបស់្រកុមហ៊ុនែដលជាមាស់ភាគហ៊ុនធំក្នុងទីផ រ បានសមា្គល់
េឃើញថា “គឺថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកេគដូចជាតិចតួច ែដលមិនអាចេដាះ្រសាយឲ មានលក្ខណៈ
សមធម៌, ការបេង្កើតការងារ នឹងការ្របកួត្របែជង, េដើម ីេបាះជំហានេលើការែកទ្រមង់រួមទាំងកិច្ចការជា
បន្តបនាប់េទៀត, ឬ ្រតូវេធ្វើរេបៀបេម៉ចជាមួយឯកជនភាវូបនីយកម្ម ។”14 ការ្រពមេ្រពៀងថ្មី “េ្រកាយកិច្ច
្រពមេ្រពៀងទី្រកុងវា៉សុីនេតាន”

បានបំផុសឲ មានការគិតពីប

ទាំងអស់េនាះ

។

េយាងេទៅតាម

Kanishka Jayasuriya, កិច្ច្រពមេ្រពៀងថ្មីេនះសំេដៅយក
ដល់មេធ បាយដ៏ខាំងមួយ -- េទាះបីជាវាសិ្ថតេនៅក្នុងការេរៀបចំ -- េនៅក្នុង
ទិសេដៅ្របកបេដាយភាព

្រតឹម្រតូវបំផុតេនាះដូចជាដាក់េនៅលក្ខខណជា

មុនស្រមាប់បេង្កើតទីផ រេសរីដូេចាះែដរ

។

ទាំងេនាះគឺមានការ

សា្គល់យា៉ងច ស់មួយថាេនៅេពលមិនមានេនៅគេ្រមាងមួយចំនួន
េគាលការណ៍ច ប់ៃនការ្របកួត្របែជងដ៏មាំមួនមួយ,
ច ប់

ទទួល
ដូចជា

ភាពមិន្រប្រកតីៃន

អាចជាលទ្ធផលេនៅក្នុងការេផ្ទរអំណាចពីរដ្ឋឲ េទៅវិស័យ

ឯកជន

ក្នុងចំនួនអប មា ។15

ដូេច្នះ

វាឥឡូវ្រតូវបានទទួលសា្គល់ជាទូេទៅថាការបេង្កើតេឡើងនិយតករឯករាជ មួយ្រតូវែតេគារពេទៅតាម

ទីផ រេសរីភាវូបនីយកម្មទូរគមនាគមន៍ ។16 និយតករឯករាជ ្រតូវបានគិតយា៉ងចាំបាច់ចំេពាះការការពារ
្របឆាំងនឹងការ្រប្រពឹត្តផ្ទុយ ែដលេធ្វើេឡើងេដាយអ្នកមានអំណាច (ឯកេតានិយម) ្រពមទាំងចាប់េផ្តើមេធ្វើ
ការបា៉ន់សាននានា
ចូលរួមក្នុងទីផ រេនាះ

មុនការដាក់ឲ មានការ្របកួត្របែជងេទៅេលើការអនុ
។

េមេរៀនអំពីឯកជនភាវូបនីយកម្មៃន

តថ្មីៗែដលមិនធាប់បាន

វិស័យគមនាគមន៍របស់អាហ ង់ទីនគឺវា

សំខាន់ស្រមាប់និយតករឯករាជ ដ៏ខាំងមួយ ។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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បរិដានមានភាព្រសបច ប់ែដល្របកបេដាយភាពគួរឲ េជឿជាក់និងមាន
េស្ថរភាពមួយ កាត់បន្ថយបានេនៅហានិយភ័យ និងប្រងួមេនៅអ្រតាែដល
្រតូវបានរពឹងទុក

ៃនការវិល្រតឡប់មកវិញេនៅអ្នកវិនិេយាគឯកជនមួយ

ចំនួនចង់ចូលរួម។ ការ បេង្កើតនូវនិយតករេដាយភាពគួរឲ េជឿជាក់និង
មានេស្ថរភាព ឲ បានមុនេសរីភាវូបនីយកម្មឯកជនបេង្កើតេនៅចំនួន្រកុម
ហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ជាលក្ខណៈឯកជនេដើម ីលក់េទៅឲ អ្នកទិញ

េដាយ

ការបន្ថយេនៅេ្រគាះថាក់ែដលមានជាប់ក្នុងការទិញយកេនាះ ។ េនះជា
ការ្រតលប់ែបរេទៅេលើផលប៉ះពាល់ចំេពាះតំៃលៃនការលក់ែដលបានកំ
ណត់េដាយរដាភិបាល ។ េដាយសារការខកខានេនៅការបេង្កើតឲ មាន
បរិដានែបបេនះ រដាភិបាអាហ ង់ទីន បានទទួលតៃម្លដ៏ទាបស្រមាប់ការ
លក់ និង បានេកើនេឡើងេនៅភាពែដលអាចថាអ្នកទិញជាេ្រចើនឹងទទួល
បានផល្របេយាជន៍យា៉ងេ្រចើន ។17

េនះគឺជាភស្តុតាងរែដលរដ្ឋមានតួនាទីេលើការអភិវឌ ន៍វិស័យ អាយសុីធី(ICT) េនះ គឺមន
ិ អនុ

តឲ

ទីផ រេធ្វើអ្វីេ្រសច ែតចិត្ត ។ ដូចែដលេលាក Joseph Stiglitz អ្នកេសដ្ឋកិច្ចវិទូែដលឈ្មះេនៅរងាន់ណូែបល
បានកត់ សមា្គល់ៈ
ទីផ រគឺកែន្លងដ៏សំខាន់
ជាេ្រចើន,

។

ទីផ រជាកែន្លង្របមូលផ្តុំេនៅធនធាន

និងធានាថាវា្រតូវបានែបកចាយយា៉ងល្អ

សំខាន់េនៅេពលែដលខ្វះខាតធនធាន
្របេយាជន៍ដច
ូ ៗគា...

--

ជាពិេសសគឺវា

(ប៉ុែន្ត)មានសារៈ

(គឺ)េទៅេលើភាពខាំងរបស់រដាភិបាលនិង

រេបៀបេដាះ្រសាយ, ស្រមាប់្របេទសនីមួយៗេនៅេពលែដលចាប់យក
ជំហានក្នុងការអភិវឌ េនះ នឹងគិតថា ការរួមគារវាងរដាភិបាល និង
ទីផ ្របែហលជាភាព្រតឹម្រតូវមួយ ។18

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
31
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Stiglitz

គូសប

ក់អំពីេសចកី្ត្រតូវការេដើម ីឲ មានតុល ភាពរវាងរដ្ឋ

ផងែដរេដើម ទ
ី ទួលសា្គល់ពីតួនាទីៃនអង្គការសង្គមសុីវិល,

និង

ទីផ រ

ែដលេគសា្គល់ភាគេ្រចើន

ប៉ុែន្តវាក៏សំខាន់
គឺអង្គការមិនែមន

រដាភិបាល ។ េនៅក្នុងការអភិវឌ ន៍ អង្គការសង្គមសុីវិលមានភាពខាំងែតមួយគត់ ែដលបេង្កើតេនៅតួនាទី
របស់ពួកេគយា៉ងមាន្របេយាជន៍ស្រមាប់ការ

អភិវឌ ន៍

។

េយាងតាមធនាគារអភិវឌ អាសុី

(Asia

Development Bank (េអឌីប៊ី(ADB)))

ក្នុងចំេណាមកំលាំងដ៏សំខាន់ៗៃន NGOs គឺថា ពួកេគេដើរតួនាទី
ដូចជាសានស្រមាប់សហគមន៍នានា

ែដលទទួលរងឥទ្ធិពលផល

ប៉ះពាល់ ្រពមទាំងេឆ្លើយតបេទៅនឹងេសចកី្ត្រតូវការក្នង
ុ តំបន់ៈ NGOs
េ្របើទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសា្រស្ត

េដើម ីការអភិវឌ ន៍

ជួយធានា

ចំេពាះគេ្រមាងនិងការ្របតិបត្តិ េទៅតាមការគិតទុក ជួយគាំ្រទេដើម ី
េនៅការ្រគប់្រគងឲ បានល្អនិង្របកបេដាយតមាភាព

និងផ្តល់ជា

មតិស្រមាប់្រកុមស្ម័្រគចិត្ត រួមទាំង្រកុមដៃទ េផ ងៗេទៀត ។19

ចាប់តាំងពីឆាំ ១៩៨៧, ADB បានកំពុងេធ្វើការជាមួយ NGOs េទៅេលើមេធ បាយយា៉ងមាន្របសិទ្ធិភាព
មួយ សំេដៅេលើ ការគាំ្រទៃនកិច្ច្របឹងែ្របេនៅក្នុងតំបន់្របតិបត្តិការនានាែដល្រតូវបានេ្រជើសេរីស ។ ADB
បានទទួលសា្គល់ថាវាអាច “េធ្វើឲ ្របេសើរេឡើងេនៅ្របសិទ្ធិភាពៃនដំេណើរទាំងេនាះ េដាយអា្រស័យេទៅេលើ
ការេ្របើសមត្ថភាពដ៏ពិេសស និង ជំនាញ របស់ NGOs”20 ។ េនៅក្នុងឆាំ ១៩៩៨, ADB បានកំណត់យក
“បីែផ្នកធំៗៃនសហ្របតិបត្តិការជាមួយ NGOs រួមមាន សកម្មភាពសហ្របតិបត្តិការស្រមាប់្របាក់កម្ចី និង
ជំនួយការែផ្នកបេច្ចកេទស,

ការេរៀបចំកម្មវិធីនិងការងារេទៅតាមតំបន់

្រពមទាំងេគាលការណ៍ច ប់

ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ ។21
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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េយាងេទៅតាម Yvonne Asamoah, NGOs គឺជាែផ្នកដ៏សំខាន់ស្រមាប់្រគប់កាលៈេទសៈ កំឡុងេពល
ែដលមូលនិធិរបស់ រដ្ឋមានគឺមានែដនកំណត់ េនៅេពលែដលសានការណ៍នេយាបាយែ្រប្របួល ទាំងការ
ដឹងមុននិងមិនបានដឹងជាមុនចំេពាះ

េ្រគាះធម្មជាតិែដលបណា្ដលមកពីបរិសាន,

ជាតិសា្រស្តគឺកំពុងេកើនេឡើងយា៉ងរហ័ស

និង

ភាពមិនេស្មើ

មានទម្ងន់េទៅេលើការសេ្រមចចិត្តទិញេនៅរបស់ែដលខ្លួន្រតូវការ

ទុក្ខេវទនារបស់

គាៃន្របាក់់ចំណូលរបស់មនុស មាក់ៗ
រួមទាំងេសវាកម្ម

េផ ងៗ

--

សង្គម

ការអប់រ និង េសដ្ឋកិច្ច” ។22

តួនាទីរបស់

NGOs

េនៅក្នុងការអភិវឌ ន៍្រតូវបានទទួលសា្គល់េ្រកាយេពលកិច្ច្រពមេ្រពៀងទី្រកុង

វា៉សុីនេតានៈ
សនានុ្រកុមៃនគំរូច ប់ថ្មី...

រួមមានសង្គមសុីវិល,

ការបេង្កើតអគារ

ស្រមាប់សាប័ន, សំណាញ់ សុវត្ថភាព និង ពិេសសការ្រគប់្រគង
ែដលបានេគបែន្ថមចូលេទៅក្នុងសន្និបាតបេច្ចកេទស
វា៉សុីនេតានស្រមាប់

“ការេបើកទី

ផ រនានា”,

ទី្រកុង

“ភាពមិន្រប្រកតី”

“េសរីភាវូបនីយកម្ម” និង “កំែណត្រមូវទ្រមង់” ។23

ការដាក់បញ្ជូលរាល់ប

ខាងេលើចូលេទៅក្នុងការពិនិត ពិភាក ,

អ្នកបេង្កើតច ប់ែស្វងរកការចងភាប់វិស័យ

ICT

ការអភិវឌ ស្រមាប់្របកួត្របែជងែដល

េទៅនឹងការអភិវឌ ន៍

គឺេដើម ីែស្វងរកតុល ភាពដ៏

្រតឹម្រតូវក្នុងចំេណាមរដ្ឋ ទីផ រ និង សង្គមសុីវិលស្រមាប់ជាយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ របស់្របេទសពួកេគ ។
(េមើល្របអប់ទី ១)

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
33
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្របអប់ទី ១: រដ្ឋ, ទីផ រ និង សង្គមសុីវិល -- ភាពឯកភាព ឬ មិនឯកភាព?
ស្រមាប់អ្នកគាំ្រទនានាបានេពាលថា

សង្គមសុីវិលគឺជាកំលាំងមួយ

និង

ជាេ្រគឿងផ ំស្រមាប់

្របជាធិបេតយ ូបនីយកម្ម េ្របៀបបាននឹងវត្ថុធាតុេដើមធម្មជាតិៃនេសដ្ឋកិច្ចទីផ រដូេចាះែដរ.... អ្នកគាំ
្រទបានេធ្វើេសចកី្តគូសប

ក់ជាេរឿយៗអំពីសកានុពលៃនសង្គមសុីវិល ក្នុងការ្រតូតពិនិត េទៅេលើរដ្ឋ

េដើម ីរក េនៅជីពជរសមធម៌ៃនសង្គម

រួមទាំង

ែថរក េនៅតៃម្លដ៏ែវងឆាយៃន្របជាធិបេតយ

េដាយេធ្វើការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់រដ្ឋ និងបេង្កើនតួនាទីរបស់ទីផ រ វាគឺ្រតូវបានទទួលសា្គល់ថា
ុ រយៈ
សង្គមសុីវិលផងែដរនឹងេធ្វឲ
ើ រីកចេ្រមើនលូតលាស់ រួមទាំងនឹងជាអ្នកជួយេលើកទឹកចិត្តដ៏ ក្នង
េពលយូរមួយស្រមាប់េសរីភាវូបនីយកម្មខាងេសដ្ឋកិច្ច ។ េ្រចើនជាងេនះេទៅេទៀត, សង្គមសុីវិល រដ្ឋ
និងទីផ រ

ែដល្រតូវបានទទួលយកថានឹងបេង្កើតជាសរីរាង្គមួយ,

េដាយលក្ខណៈឯកភាពគា

ែដលមានទំនាក់ទំនងគា្របកប

វា្របេសើរជាងភាពមិនចុះស្រមុងគា

េហើយេដាយមានភាព

សហ្របតិបត្តិការរវាងគានឹងគា ្របេសើរជាងការ្របឆាំងគា ។ ដូេច្នះ ទាំងេនះ គឺជាការសងឃឹមទុកថា
សង្គមសុីវិលនិងមានមុខងារេដើម ីស្រមបស្រមួល រួមទាំងេធ្វើ ឲ មានតុល ភាពអំណាច រវាង រដ្ឋ
និងទីផ រ ្រពមទាំងផ្តល់ការ្រតួតពិនិត ែដលមានលក្ខណៈសមធម៌េទៅេលើទីផ

ដូចនឹងការការពារ

ែថរក េសចកី្តសុច្ចរិតៃន្របជាធិបេតយ របស់រដ្ឋផងែដរ ។

ការឯកភាពគាៃនែផ្នកទាំងបី មាន រដ្ឋ ទីផ រ និង សង្គមសុីវិល គឺជាការទទួលយកផងែដរេទៅ
េលើការរុព័ន្ធដ៏សាតស្អំមួយរវាងធាតុទាំងបីេនះ ែដលមានមុខងារនិងសកម្មភាពេផ ងៗពីគា ែតមាន
សរីរាង្គមួយែដល្របកបរួមគាែដល ្របកបេដាយេសចកី្តសុខ និង រក បានេនៅតុល ភាព ។ ប៉ុែន្ត
អង្គការនានាេនៅក្នុងសង្គមសុីវិលទទួលបានមូលនិធិ
ឧបត្ថម្ភ។

េនៅក្នុង្របេទសមួយចំនួន

េទៅតាមកំរិតេផ ងៗគាទាំងពីរដ្ឋនិងអ្នក

ម្រន្តីរដាភិបាលមួយចំនួនបានបេង្កើត

NGOs

ផាល់ខ្លួន

របស់ពួកេគ ដូចជាមេធ បាយេដើម ីេធ្វើការ្របកបេដាយភាពៃច្ន្របឌិត, ្របតិបត្តការក្នុងទិសេដៅេលើ
្របភពេផ ងៗ និងទទួលបានឱកាសេផ ងៗេទៀតៈ ដូចគាេនះែដរ, ចំនួនអង្គការអភិវឌ ន៍ គឺមិន
មានចំនួនេ្រចើនជាង បណា្ដ្រកុមហ៊ុននានាែដល្រតូវបានសាបនាេឡើង ស្រមាប់េគាលបំណងៃនការ
រកសុីេគចពន្ធ និង្របេយាជន៍ផាល់ខ្លួនេនាះេទ ។ េ្រចើនជាងេនះេទៀត, ភាគីទាំងបី្រតូវទទួលយក
>>
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ទាំងបង្ខំស្រមាប់ភាពេស្មើគា -- ឬយា៉ងេហាចណាស់កុំឲ

មានប

-- េទៅេលើការែចករែលក

អំណាចៃនភាគីទាំងបី តាមពិតអំណាចែចកជាបីស្រមាប់កម្មសិទ្ធេរៀងៗខ្លួន ។ ប៉ុែន្តអង្គការេនៅក្នុង
សង្គមសុីវិលគឺមិនសប យនិងមានក្រមិតៃនអំណាចដូចៗគា ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា សមាគមអ្នក
ជំនួញ គួរែតទំនងជាមានធនធាននិងសិទ្ធិអំណាច្របេសើរនឹងធំជាង សហគមន៍ដឹកជញ្ជូននិង្រកុម
សហគមន៍ ។ អំណាចៃនទីផ រ្រជាបចូលនិងបេង្កើតជារូបរាងេនៅសមាសភាពៃនសង្គមសុីវិល ។
ដូចែដល

Wood(១៩៩០)

បេង្កើតេនៅគំនិតតបមួយថា

េផ ងៗពីគាេទៅតាមសាប័នក្នុងគំនិតដ៏ទូលាយៃន

ការដាក់បន្តបនាប់គាជាែផ្នកៗនិង

សង្គមសុីវិលេដើម ីបិទេនៅភាពពិតទាំង្រសុងៃន

មូលធននិយម ែដលរួមបញ្ចូលជាលក្ខណៈ្រគឹះវិទ សានេផ ងៗទាំង េនះ និងឲ ពួកេគឈានេទៅរក
ការេធ្វើសមាហរណកម្ម....

េទាះបីជារដ្ឋបានជួយជាសប ុរសជន
គានផ្ទះ

ជនចាស់ជរា

និង

គិតគូេលើសុខុមាលភាពតាមរយៈការផ្តល់ឲ អ្នកែដល

និងអ្នកមានជម្ងឺ

ែដលការចំណាយេនាះមានចំនួនមិនតិចតួចេឡើយ

ស្រមាប់កាត់បន្ថយេនះ ប៉ុែន្តវា្របែហលជាមិន សូវបានេធ្វើការឧបត្ថម្ភទាំងេនះេទៅកាន់្រកុមណាែដល
្របឆាំងនិងេគាលការណ៍របស់រដាភិបាល ឬ អង្គការណាែដល្របឆាំងនិងធមានុរូបភាពៃនរដ្ឋ....ដូច
គាេនះែដរ ជំនួយ្របែហលជាជួយឧបត្ថម្ភ ចំេពាះសហគមន៍នានាេដើម ីអភិវឌ ន៍ ប៉ុែន្តរដាភិបាល
្របែហលជាមិនសូវយកចិត្តទុកសាប់ការរិះគន់ពី

អង្គការការងារ

ែដលទាមទារឲ ការអភិវឌ ន៍េគារពេទៅតាមក ួនខាតបរិដាន
ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ

ទីផ រ

និង

ខាងេគាលបំណងនិងការឲ តៃម្ល

សង្គមសុីវិល

គឺ្រតូវបាន

ឬ

្រកុមការងារការពារបរិសាន

និង្រកមសីលធម៌
្រគបដណ្ដប់េដាយ

។

ដូចេនះ
ភាពផ្ទុយគា

ដូេច្នះគានការសេ្រមចចិត្តណាមួយ្រតូវបានេគយកចិត្តទុកដាក់

ស្រមាប់ការ្រទ្រទង់ចំេពាះសង្គមសុីវិល ឬ ការធានាឲ មានេស្ថរភាពេនាះេទ ។ សម្ព័ន្ធភាពនិង
សហពលកម្មនានា គឺមិនមានេសចកី្តទុកចិត្តេលើខ្លួនឯង ឬ គានផ្លូវណានាំេទៅរកដំេណាះ្រសាយេលើ
ការែបកែចកអំណាចនិង្របាក់ ចំណូលេនាះេទ ។
្របភពៈJude Howell and Jenny Pearce, េនៅក្នុងតួនាទីថ្មីនានា និង ការជាប់ទាក់ទងៈ ការអភិវឌ ន៍ អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល និង
ការ្របកួត្របែជងៃនការផាស់ប្តូរ, ed. David Lewis and Tina Wallace (Kumarian Press, 2000), 76-78. Quoted in Anup Shah,
“អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល េនៅក្នុង ប

ការ អភិវឌ ន៍នានា,” http://www.globalissues.org/TradeRelated/Poverty/NGOs.asp.

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
35
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សំនួរ្រតិះរិះ

១. េនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នក េតើអ្វីជាតួនាទីរបស់សង្គមសុីវិលេនៅក្នុងរដាភិបាល?

២. ពិពណ៌នាពីទំនាក់ទំនង រវាងសង្គមសុីវិល និង រដ្ឋេនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នក?

អ្វីែដល្រតូវអនុវត្ត
អ្វីគឺជាការគិតរបស់អ្នក?
ៃនការបញ្ចូលគា

រវាង

េដាយការបា៉ន់សានេទៅេលើអ្វីៗ
ែផ្នកទាំង

៣

គឺ

រដាភិបាល

រួមមានសុ្រកិតភាព/អនាគត
ទីផ រ

និង

សង្គមសុីវិល

េនៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្ត ICTD របស់្របេទសអ្នក ។ េ្របើេនៅចំនួនភាគរយស្រមាប់ការវាយតៃម្ល
ចំេពាះការែចករែលករបស់ែផ្នកនីមួយៗ

េនៅក្នុងេពលថ្មីៗេនះ

និង

គំនត
ិ ្រតូវបាន

បញ្ចូលគា ។
ហ្វឹកហ្វឺនេនៅអ្នកចូលរួមនានាែដលមកពី្របេទសដូចគា អាចេធ្វើលំហាត់េនះជា្រកុម ។
ទំរង់ភាពេជាគជ័យពីយុទ្ធសា្រស្តនិងេគាលការណ៍ច ប់ ICT គឺជាប់ទាក់ទងការអនុវត្តជហា
ំ នមួយចំនួន
(សូមេមើល ្របអប់េលខ ២)
្របអប់ទី ២: ជំហានៃនការបេង្កើតេគាលការណ៍ច ប់ និង យុទ្ធសា្រស្តៃន អាយសុីធីឌី
១. គេ្រមាងការេបើកេនៅវិស័យ និង បងាញេនៅេសណារីយូ រយៈេពលែវង ឬ ក៏ខ្លីស្រមាប់ការ
អភិវឌ ន៍វិស័យ ICT េនះ គួររួមមានលទ្ធផលែដលអាចបា៉ន្របមាណបាន ឬ ក្រមិតបរិមាណជា
េ្រចើនេលើសរយៈេពលែដលបានផ្តល់ឲ

។

ដូេច្នះវា

្របែហលសំខាន់េដើម ីអនុវត្ថការងារែដល

្របកបេដាយចក្ខុវិស័យេទៅេលើេគាលបំនងមួយេនះ ។

២. បា៉ន់្របមាណេលើសានការថ្មីៗ េដាយពឹងែផ្អកេលើការ្របឹក នានា ការ្រសាវ្រជាវ េហតុការណ៍
ពិតនិងគូសប
លាស់ជាងេនះ

ក់

គំនិតទូេទៅនឹងការេសុើបអេង្កតៈ

េនៅកែន្លងែដលអ្នកកំពុងដំេណើរការ្រពមទាំងែណនាំអ្នក

មួយចំនួនែដលអ្នកចង់សេ្រមចេលើវា ។

36

(សកម្មភាពេនះនិងឲ អ្នកយល់ដឹងដ៏ច ស់
អំពីកិច្ច្របឹងែ្របង
>>

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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២.១.

រលឹកេឡើងវិញពីគេ្រមាងនិងច ប់មួយចំនួន,

ដូចជាការែតងច ប់ែដល្រតូវបាន

េគេស្នើេឡើង និង ការពន ល់អំពីច ប់ទាំងេនាះ ។ ការរលឹកេនាះគឺផងែដរស្តីអំពីប
ែដលទាក់ទងនិងវិស័យ
ប

ICT

េផ ងេទៀត

ែដលនឹង្រតូវបានេលើកយកមកពិចារណាយា៉ងយកចិត្តទុកដាក់

។

េផ ងៗេនាះ រួមមានដំេណើរពត៌មាន, េគាលការណ៍ច ប់នានាស្តីអំពីគមនាគមន៍ និងការេធ្វើឲ

្រតឹម្រតូវតាមច ប់

ការេធ្វើឲ មានភាពថិតេថរៃនវិទ ន
ុ ិង

រលកអាកាស,

ជំនួញតាម្របព័ន្ធ

េអឡិច្រតូនិច ្រពមទាំងេគាលការច ប់មួយចំនួនេទៀតស្តីពីការ្រគប់្រគងតាម ្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនច
ិ ។
២.២.

ពិចារណាេលើបរិបទេទៅតាមតំបន់នីមួយៗ

រួមមានកិច្ច្រពមេ្រពៀងនានាេនៅេលើការ

ដឹកជញ្ជូនេដាយ េសរី ។ល។ ែដលមានឥទិ្ធពលេទៅេលើការបេង្កើតេនៅគំរូច ប់មួយ ។

៣.
្រស្តី,

ការ្របឹក នានា្រតូវបានេធ្វើេឡើងែដលតំណាងនិងធានាចំេពាះែផ្នកតូចៗ
ជន្រកី្រក,

អ្នកចមា្ករ,

យុវវ័យ

និង

ជនពិការ

។

រួមមានដូចជាចំេពាះ

វាចាំបាច់ផងែដរចំេពាះការេរៀបចំ

ជាគេ្រមាងរបស់មាស់ភាគហ៊ុន ែដលរួមមាន កាលវិភាគ និង វិធីសា្រស្តៃនការ្របឹក ជាេ្រចើន ។
ទាំងេនះរួមមានការពឹងែផ្អកក្នុងទ្រមង់លក្ខណៈពិភាក ជា្រកុម (FGDS), ការ្របជុំតុមូល, ការផាស់
ប្តូរេយាបល់, ្រពមទាំងការ្របឹក តាម្របព័ន្ធអុីនេធើណិត ែដលធានាឲ មានភាព រីកចេ្រមើនេទៅមុខ
តាមរយៈការ្របឹក េនាះ ។

៤. េសចកី្ត្រពមេ្រពៀងេលើគេ្រមាងសកម្មភាពមួយ (សំេដៅយកសកម្មភាពជាក់ែស្តង) ។ គេ្រមាង
េនាះគួររួមបញ្ចូល េនៅបញ្ជីេស្នើសុំ, លទ្ធផលែដលទទួលបានគេ្រមាង និងចង្អុលបងាញអំពីេជាគជ័យ
សមិទ្ធិផលែដលបានរពឹងទុក និងយន្តការរបស់វា, ការវាយតៃម្លេលើហានិភ័យ ្រពមទាំងការកាត់
បន្ថយនូវហានិភ័យ

បូកផ ំជាមួយតៃម្លនិង្របភព

ធនធានេផ ងេទៀតមួយចំនួនែដល្រតូវការេធ្វើ

េដាយលម្អិត ។ គេ្រមាងគួរផងែដរផ្តល់នូវកាលវិភាគជាក់ែស្តងមួយ ។ វា្របែហលជាសំខាន់ផង
ែដរេដើម ីឲ មានការពន ល់/េហតុផល(សនិទានភាព)
ចំនួន ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
37

ស្រមាប់បេង្កើតេនៅសិទ្ធិជា

អទិភាពមួយ
>>
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៥. េ្រជើសេរីសសាប័នេរៀបចំស្រមាប់ណាមួយក្នុងការអនុវត្ថជាក់ែស្តង ។ សាប័នេនាះគួរជា អ្នក
ទទួលខុស្រតូវ ស្រមាប់យុទ្ធសា្រស្ត រួមទាំងគេ្រមាងៃនសកម្មភាពផងែដរ ។ មានករណីជាេ្រចើន
ែដលភាក់ងារេនះ ឬ អង្គការ ្រតូវេធ្វើការសហការ ឬ ទាក់ទងជាមួយអ្នកសេ្រមចចិត្តជាន់ខ្ពស់របស់
ថាក់ដឹកនាំៃនរដាភិបាល ែដលមានអាជាប័ណ្ណ និងការគាំ្រទយា៉ងេពញេលញពីខាងរដាភិបាល ។
៦. ដាក់េនៅកែន្លងែដលមានយន្តការស្រមាប់ការតាមដាន និង វាយតៃម្ល ។ វាសំខាន់ េដើម ីបេង្កើត
ឲ មានអ្នកចង្អុល បងាញ្របាប់នូវភាគេជាគជ័យ រេបៀបែចករែលក ការផ្តល់អនុសា្រស្ត តាមរយៈការ
េបើក និងរេបៀបេធ្វើការ្របឹក ដ៏ ទាន់សម័យមួយ ។

សំនួរ្រតិះរិះ
េតើជំហានមួយណាេនៅក្នុងេគាលការណ៍រូបមន្តច ប់

ICTD

ែដលអ្នកគិតថា

អ្នកបេង្កើតច ប់នឹងែស្វងរក បានេនៅ ភាព្របកួត្របែជងដ៏ខាំងបំផុត? េហតុអ្វី ?

១.២. បេច្ចកវិទ

នីត នុកូល និងការែកទ្រមង់ឲ មានភាព្រតឹម្រតូវតាមច ប់

ច ប់នឹងភាព្រតឹម្រតូវរបស់វាគឺ្រតូវរងការប៉ះពាល់េដាយសារការផាស់ប្តូរេនៅក្នុងបេច្ចកវិទ

។ ជាមួយការ

រីកលូតលាស់ ជានិរន្តចំេពាះការេ្របើ្របាស់ ICT េនៅក្នុង វិស័យេសដ្ឋកិច្ច នេយាបាយ និងសង្គម គឺវា្រតូវការ
េសើេរីេឡើងវិញ េនៅច ប់ជាតិនានា េហើយ្របសិនជាចាំបាច់ច ប់ទាំងេនាះអាច្រតូវលុបេចាល េ្រពាះអាច
បង្កឲ មានការរាំងស្ទះដល់ ភាពផាស់ប្តូរខាងបេច្ចកេទស និង ការនាំេទៅរកការអភិវឌ ន៍េនៅវិស័យ ICT ។

ភាពទំនាក់ទំនងយា៉ងជិតស្និទ្ធមួយរវាងច ប់និងបេច្ចកវិទ

គឺ្រតូវបានបងាញេនៅក្នុងច ប់ៃនកិច្ចសន

េនៅក្នុង្របេទសភាគេ្រចើន ជាមួយការចុះហត្ថេលខា ែដលធានាពីភាព្រសបច ប់របស់កិច្ចសន េនាះថា
្របកបេដាយភាព្រតឹម្រតូវឥតេខាះ ។ េនៅបច្ចុប ន្ន េស្ទើរែតរាល់ច ប់ត្រមូវឲ មានការចុះហត្ថេលខា -- េនាះ
គឺជាការឈានេទៅរកែបបបទថ្មីៃនការចុះហត្ថេលខេដាយែផ្អកេទៅេលើបេច្ចកវិទ េផ ងេទៀត
ហត្ថេលខាជាលក្ខណៈឌីជីថល

គឺមានន័យេស្មើគាេទៅនឹង

ការចុះហត្ថេលខាេដាយៃដៈ

។

ការចុះ

រួមទាំងការចុះ

ហត្ថេលខាេនៅកិច្ច្រពមេ្រពៀងជាលក្ខណៈផាល់ខ្លួនចំេពាះកិច្ចសន ណាមួយ ។ េទាះបីយា៉ងណាក៏េដាយ,
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ការចុះហត្ថេលខាេដាយឌីជីថល

ែដលជា្របេភទ

រហស លិសា្រស្តៃនអសមប ណា

គឺមិន្រតូវបាន

ទទួលយកជាទូេទៅ ថាវាជាកិច្ចសន មានភាពល្អឥតេខាះេនាះេទ ស្រមាប់ច ប់ៃន្របេទសមួយចំនួនធំ ។
ប

េនះគឺថាកិច្ចសន អាចេធ្វើជាមួយ្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច មានភាពងាយ្រសួលស្រមាប់ពាណិជ្ជកម្មេលើ

្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច ដូចេនះ ្របេទសមួយចំនួនបានបេង្កើតច ប់ស្រមាប់ e-commerce េដាយមានការ
ទទួលសា្គល់េលើការចុះហត្ថេលខា ទាំងេធ្វើេឡើងេដាយ្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច រួមទាំងការេធ្វើេឡើងេដាយៃដ ។

គំរូៃនជំនួញនានាគឺ្រតូវពឹងែផ្អកផងែដរ (ឬសន្មតចំេពាះអ្វីែដលមានេហើយ) េទៅេលើបេច្ចកវិទ ែដលទំេនើប
ជាងេគ ដូចជាមុខជំនួញេនៅក្នុងការេបាះពុម្ពផ យ គឺជាឧទាហរណ៍មួយ ។ េសៀវអានជាេ្រចើន គឺ្រតូវបាន
េបាះពុម្ពេនៅេលើ្រកដាស េហើយ្រតូវបានែចក និង លក់ ។ តៃម្លពិេសសៃនេសៀវេភៅេមើលមួយក ល
គឺបូករួមទាំងតៃម្លែដលបានចំណាយេលើការ េបាះពុម្ពវាផង ។ តៃម្លៃនការែចកចាយេសៀវេភៅមួយក ល
ផងែដលគឺពង
ឹ ែផ្អកេទៅតៃម្លេដើម របស់វាែដលបានចំណាយេលើការេបាះពុម្ព ។ (អ្នកអានក្នុងចំេណាមពួក
េយើងែដលទិញេសៀវេភៅពី eBay េពលខ្លះ្រតូវចំណាយបែន្ថមេទៀតេទៅេលើ តៃម្លៃនការេផ្ញើរេសៀវេភៅេនាះ
មកេលើសពីតៃម្លៃនេសៀវេភៅខ្លួនវាផាល់)
េបាះពុម្ពមកេ្រកៅ
គួរចំណាយ

ប៉ុែន្តអ្វីែដលជាប

េនៅេពលែដលេសៀវេភៅេនាះ

េហើយវា្រតូវបានផ ព្វផ យក្នុងទ្រមង់ជា្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច

េទៅេលើការទិញេសៀវេភៅមួយក ល

?

មិនបាន

េតើអក
្ន ទិញមាក់

ដូចនឹងការទាញយកវាតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច

?

េតើអ្នកផ ព្ធផ យេសៀវេភៅេនាះ គួរែតលុបេចាលតៃម្លៃនការេបាះពុម្ពេចញពីតៃម្លៃនេសៀវេភៅែដល្រតូវបាន
ទាញយកតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច ? ្របសិនេបើេសៀវេភៅអាច្រតូវបានេធ្វើដូេចាះ អ្វីនឹងេកើតេឡើងចំេពាះ
ហាងលក់េសៀវេភៅទាំងេនាះ ? នឹងប

អ្វីេផ ងៗេទៀត ។

ទាំងអស់េនះមិនែមន្រគាន់ែតជាការគិតឥត្របេយាជន៍ ។ អ្នកបេង្កើតច ប់នានាគួរគិតអំពីប
េនះែដរ ពីេ្រពាះ ជាការធម្មតាៃនការផាស់ប្តូរនូវបេច្ចកវិទ

ទាំងអស់

គឺេលឿនេទៅមុខមុន ច ប់ និងការែកទ្រមង់

ឲ ្រតឹម្រតូវតាមច ប់ ។ េហតុេនះ េទើបច ប់ចាស់នានាគឺបាននឹងកំពុងេ្របើេដើម ី្រគប់្រគងេទៅេលើអ្វីៗែដល
េចញថ្មី ។ ទាំងេនះកាយជាភាពរេង្គៀស េនៅ េពលច ប់ចាស់មួយចំនួនេធ្វើឲ អាក់ខានេនៅការេកើតេឡើង
េនៅអ្វីែដលថ្មី ៗ ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
39
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គិតអំពីត្រន្តី
ចំេពាះវា)

ៃនអតីតកាលកន្លងេទៅថ្មីៗេនះ

(អតីតកាលមួយេនាះែដលអ្នកបេង្កើតច ប់េនៅចងចាំ

ត្រន្តី្រតូវបានេគរក នឹងលក់តាមរយៈការថតសេម្លងេទៅក្នុងកាែសត

ការថតសេម្លងទាំង

េនាះអាច ថតស្រមាប់ការេលងែដល មានរយៈេពលែវង/ឬជាអាល់ប៊ុម (ែដលការេលងវាមានរយៈេពល
៣៣ rpm) ឬក៏ មួយបទៗ (ែដលការេលងវាមាន រយៈេពល ៤៥ rpm) យា៉ងយូរបំផុត ពីេ្រពាះកាែសត
េនាះ្រតូវបានេគេ្របើ វីនីល(Vinyl) ែដរេគនិយមេ្របើជាមធ ម េដាយសារែតភាពងាយ្រសួលេ្របើ និង
មិនងាយែបកបាក់ ។ អ្វីែដលេកើតេឡើងចំេពាះឧស ហកម្មត្រន្តី េនៅេពលែដល េយើងអាចរក

និង េលង

ត្រន្តីេនៅក្នុងមេធ បាយេផ ងៗេទៀត េតើេយើងគួរបន្តទិញចំេរៀងែដល្រតូវបានថតដាក់ក្នុង កាែសតេទៀត ឬ
យា៉ងេម៉ច ? េនៅេពលែដលេយើងបានជំនួសពីការថតដាក់កាែសតមក CDs, ចេម្លើយគឺថា្រតូវបន្ត ។
ប៉ុែន្តថាឥឡូវពួកេយើងអាចទាញយកត្រន្តី និង េលងវាជាមួយកម្មវិធី MP3 ។ ការទាញយកត្រន្តីបេង្កើត
េឡើងេនៅសំនួរ

្របកបេដាយសុទ្ធិដ្ឋិនិយមជាេ្រចើន

។

េហតុអ្វីបានជាទាញយក

អាល់ប៊ុមត្រន្តីករ

ឬ្រកុមចំេរៀងែតមួយៗ ? េហតុអ្វី មិនទាញយកបទចេ្រមៀងជាក់លាក់ណាមួយេទៅ ? និងេនៅេពល
ែដលអ្នកបានទាញយករាល់បទចេ្រមៀងែដល អ្នក េពញចិត្តពីអ្នកត្រន្តីករជាេ្រចើនែដលអ្នកចូលចិត្តេហើយ
េហតុអ្វីអ្នកមិនដាក់បញ្ចូលពួកេគេទៅក្នុងអាល់ប៊ុមមួយេទៅ ? អ្វីែដលរារាំងអ្នកពីការេធ្វើដូេចាះ ? េតើវា
សមេហតុផល (ឬយុត្តិធម៌) ស្រមាប់្រកុមហ៊ុននានាែដលរកសុីខាងថតសេម្លង ែដលទទូចសុំឲ េ្របើ្របាស់
េនៅមេធ បាយចាស់ក្នុងដំេណើការៃនការទិញ និងេលងត្រន្តី ? េតើរដាភិបាលគួរែតមានប
េលើទ្រមង់ៃនការទិញ និង លក់ត្រន្តីេផ ងេទៀតេ្រកៅពីមេធ បាយែដល្រតូវបាន អនុ

ែបបណាេទៅ
តេនៅេពលថ្មីៗ

េនះ?

តាមការសារភាព, ចេម្លើយនានាេទៅកាន់សំនួរទាំងអស់េនះ គឺមិនងាយ្រសួលេឆ្លើយបានេនាះេទ ។ ប៉ុែន្ត
វាសំខាន់ ស្រមាប់អ្នកបេង្កើតច ប់េដើម ីយល់ថាប
ៃនការលួចចម្លងេនៅកម្មសិទ្ធ ប

សំខាន់គឺការលួចចម្លង និង្រតូវពិភាក េដើម ីការពារ

េនាះ គឺមានភាពទាក់ទងគារវាងបេច្ចកវិទ ជាមួយនឹងច ប់នានា ។

ញ៉ូវហ ឺែឡន គឺស្ថិតេនៅក្នុង ចំេណាម្របេទស មួយចំនួនែដលបានេធ្វើការជាដំណាក់ៗេដើម ីេឆ្លើយតបេទៅ
នឹងការពិភាក េនះ តាមរយៈ្រតួតេមើលេឡើងវិញពីច ប់ កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន

40

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

40

បេច្ចកវិទ ឌីជីថល និង ការរក សិទអ
្ធិ ្នកនិពន្ធ
ករណីៃន្របេទសញ៉វ
ូ ហ ឺែឡន
I
ការែ្រប្របួលៃនបេច្ចកវិទ

និង ការអភិវឌ ន៍ រួមមានការេ្របើ្របាស់នូវបេច្ចកវិទ ថ្មីៗមួយ

ចំនួន នាំឲ េកើតេឡើងេនៅការបារម្ភមួយចំនួន ចំេពាះការអនុវត្ថ ភាពសមរម នឹងភាព្រសប
េទៅតាមច ប់ែដលបានែចងរួចមកេហើយ ។ េនះគឺជាការពិតដ៏្របាកដ្របជាមួយៃនច ប់
សិទ្ធអ្នកនិពន្ធ ែដលខ្លួនវាផាល់ជា ផលិតផលមួយៃនបេច្ចកវិទ

។ ចាប់តាំងពី English

Copyright Act ៃនឆាំ ១៧០៩ (បញ្ញត្តិៃន Anne) ្របវត្តិច ប់ៃនសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធបងាញការ
អភិវឌ ន៍េទៅេលើេគាលការណ៍ែដលជានីតិបញ្ញត្តិ និង មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធេឆ្លើយតបចំេពាះ
ការផាស់ប្តូរបេច្ចកវិទ

។ ការេបាះពុម្ពផ រពត៌មាន ្របដាប់ចាក់សុីឌី ឧបករណ៍ព ៉ណូ

ការផ យតាមវិទ ុ ឬ ទូរទស ន៍ មា៉សុីនថតចម្លង ្របដាប់ថតវិឌីអូ និង កុព
ំ ូទ័រ -ច ប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ

បានេធ្វើការវិវឌ ន៍េឆ្លើយតបេសចកី្ត្រតូវការចំេពាះបេច្ចកវិទ ថ្មីៗ

ទាំង

េនាះ និង បានធានាថាច ប់េនះ ការពារផល្របេយាជន៍ចំេពាះអ្នកបេង្កើត, ភាពជាមាស់
របស់ផល្របេយាជន៍

អ្នកេ្របើ្របាស់នានា

េទៅេលើវត្ថុេនាះែដលមានការ្រគប់្រគងេដាយ

ច ប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ រួមទាំងជា ផល្របេយាជន៍ ស្រមាប់សាធារណដ៏ធំេធង ។

ការេកើនេឡើងេលើការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ឌីជីថលេនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម,

បេច្ចកវិទ

គមនាគមន៍ ពត៌មាន និង ឧស ហកម្មការកំសាន្តនានា មានទំនាក់ទំនងយា៉ងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយច ប់ៃនសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនានា ។ បេច្ចកវិទ

ឌីជថ
ី លអនុ

អ្នកនិពន្ធេនះ្រតូវបានេគលួចចម្លង ្រតូវបានេគ េបាកបេ
េដាយេ្របើេនៅកមាំង
ការេ្របើ្របាស់េនៅ

និងតៃម្លបន្តិចបន្តួច
បេច្ចកវិទ រលកស

ត និង្រតូវបានេគ ែចកចាយ

ែដលហាក់
ដ៏ទំេនើបេនះ

តឲ ការងារៃនច ប់សិទ្ធ

ដូចជាមិនសមរម ចំេពាះ
។

សំនួរសំខាន់នានាថា

េតើច ប់របស់ Copyright Act ថ្មីៗេនះ ែដលមិនបាន ែចងពីការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ “ឌីជីថល”

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
41
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>>
របស់ពិភពេលាកេនាះ គឺមានសមត្ថភាពស្រមាប់ដំេណាះ្រសាយជាមួយ ប
េនៅក្នុង

បរិសានែដល្របព័ន្ធឌីជីថល

និង

Online

ទាំងេនាះ

បាននឹងកំពុងែតេ្របើ្របាស់ដូេច្នះ

នឹងថាេតើ Act ្រតូវការែកទ្រមង់េឡើងវិញេឆ្លើយតបចំេពាះច ប់សិទ្ធអ្នកនិពន្ធ, មាស់កម្មសិទ្ធិ
និងអ្នកេ្របើ្របាស់ជាេ្រចើន

ែដលកំពុង

េ្របើ្របាស់េនៅរបស់ែដលមានកម្មសិទ្ធអ្នកនិពន្ធ

ទាំងេនាះ ។ អ្នកែដលជាអ្នកបេង្កើតជាមាស់ កម្មសិទ្ធិ ែដលមានសិទ្ធេនាះ បានខ្វល់ខាយ
អំពីសមត្ថភាពរបស់ Act ក្នុងការ្រគប់្រគងេទៅេលើការលួចចម្លង តាម្របព័ន្ធ ឌីជីថល
និងគមនាគមន៍

តាមរយៈ្របព័ន្ធអុីនេធើរណិត

មាន្រគប់្រគងេដាយសិទ្ធេនាះ

។

អ្នកេ្របើ្របាស់ចំេពាះ

បានខ្វល់ខាយអំពីផលប៉ះពាល់ៃន

វត្ថនា
ុ នាែដល

បេច្ចកវិទ ឌីជីធល

បណា្ដលឲ មានការ

II
ដាក់ក្រមិតេទៅេលើការ

្របតិបត្តិរបស់ពួកេគ

ជាមួយការទាមទាររកេហតុផលជាេ្រចើន

មុនការ េ្របើេនៅរបស់ទាំងេនាះ ។ ច ប់សិទិ្ធអ្នកនិពន្ធគឺជាសិទ្ធចាំបាច់ែដល្រតូវបានផ្តល់
ក្នុង លក្ខខណតិក្កៈទាក់ទងនឹងការប

ក់ពីគំនិតនិង ពត៌មាន េនាះថាច ប់េដើមរបស់

ការងារនានា ។ ច ប់េនះខិតខំព យាមត្រមង់េនៅ តុល ភាពរវាងផល្របេយាជន៍នានាៈ
ឧទាហរណ៍

ដូចជាផល្របេយាជន៍រវាងអ្នកបេង្កើតនិងអ្នកជាមាស់

កម្មសិទ្ធិម ៉ង

និងម ៉ងេផ ងេទៀតសំេដៅេលើផល ្របេយាជន៍ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់េទៅេលើវត្ថុទាំងេនាះ ។

អ្នកបេង្កើតនិងមាស់កម្មសិទ្ធិនានាែដលជាមាស់េលើច ប់សិទ្ធអ្នកចម្លង

ែស្វងរកការគាំពារ

ស្រមាប់មុខរបររបស់ពួកេគ ដូេច្នះពួកេគអាច្រគប់្រគង និង អាចទទួលបានមកវិញេនៅ
ពាណិជ្ជកម្មដ៏សមរម មួយ

ពីការេ្របើេទៅេលើរបស់េនាះ

។

ច ប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធជួយឲ

អ្នកបេង្កើត និង មាស់កម្មសិទ្ធិ តាមរយៈការ ផ្តល់េនៅការគាំ្រទេនៅច ប់នានាែដលជួយ
ចំេពាះការ្រគប់្រគងទីផ រស្រមាប់ការងារទាំងេនាះ....ដូេច្នះច ប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធេដើរតួនាទី
ដូចជា េ្រគឿងេលើកទឹកចិតម
្ត ួយស្រមាប់មេធ បាយសំខាន់ៗពីរ តាមរយៈជ្រមុញ ដូចខាង
េ្រកាមៈ
42

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

42

>>
-

អ្នកៃច្ន្របឌិត បេង្កើតការងារែដលស្ថិតេនៅេ្រកាមច ប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ េហើយអ្នកបណា្ដក់
ទុនវិនិេយាគ េទៅេលើការៃច្ន្របឌិតេនៅការងារទាំងេនាះ ។

-

មាស់កម្មសិទ្ធិៃនសិទ្ធិចម្លងេធ្វើការអភិវឌ បែន្ថម េហើយផ ព្ធផ យវាេទៅកាន់ទីផ រ

េទាះបីយា៉ងណាក៏េដាយច ប់សិទ្ធចម្លង ្រតូវែតទទួលសា្គល់ផងែដរ េនៅរាល់េសចកី្ត្រតូវ
ការនានាៃនអ្នកេ្របើ្របាស់េទៅេលើវត្ថុែដលមានសិទ្ធេនាះរួចជាេ្រសច ។ ការេធ្វើដូេចាះ េដើម ី
ធានាថា ការគាំពារសិទ្ធអ្នកនិពន្ធ គឺមានភាព តឹងែតងយា៉ងសមេហតុផលមួយចំេពាះ
ត្រមូវការ

របស់អ្នកេ្របើ្របាស់េនៅរាល់របស់ណាែដល

ស្ថិតេនៅេ្រកាមសិទ្ធទាំងេនាះ

្រពមទាំងការ េ្របើ្របាស់េដាយអ្នកេ្របើ្របាស់ទូេទៅ ។

េទាះបី្របេទស ញ៉ូវហ ឺែឡន មានចំនួន្របជាជនតិចក៏េដាយ ប៉ុែន្ត្របេទសមួយេនះផ្តល់ឲ
្របជាជានខ្លួន េនៅភាព បុិន្របសប់និងជំនាញ្របកបេដាយការៃច្ន្របឌិតយា៉ងទូលំទូលាយ
មួយ ។ របបៃនសិទ្ធិចម្លង្របកបេដាយ្របសិទ្ធិ ភាពគឺជាកតាមួយែដលទទួលសា្គល់េនៅ
តៃម្ល ៃនកមាំងពលកម្មការងារៃច្ន្របឌិត ែដលេដើរ តួនាទីជាអ្នកចូលរួមក្នុង ការអភិវឌ ន៍
េសដ្ឋកិច្ចនិងវប ធម៌ ។ វាផ្តល់េនៅការេលើកទឹកចិត្តនានាែដល េលើកទឹកចិត្តចំេពាះ
-

ការេ្របើ្របាស់ និង ការេធ្វវើ ន
ិ ិេយាគទុនឲ អស់លទ្ធភាព េទៅេលើភាពបុិន្របសប់និង
ជំនាញៃនការៃច្ន ្របឌិតនានារបស់្របេទស ញ៉ូវហ ឺែឡន េដាយអ្នកវិនិេយាគបរេទស
្រពមទាំងអ្នកវិនិេយាគក្នុង្រសុក ។

-

ការអភិវឌ បន្តេដើម ីនាំេចញេទៅកាន់ទីផ រ

ែដលជាប់ទាក់ទងជាមួយឧស ហកម្ម

េលើសិទ្ធិចម្លង ។
-

ការផលិតនានាែដលែចកចាយេទៅបានបងាញនូវលក្ខណៈៃនអត្តស

ណជាតិ

និង

វប ធម៌ របស់្របេទស ញ៉ូវហ ឺែឡន

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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>>
កំឡុងេពលែដល្របេទស

ញ៉ូវហ ឺែឡន

ផ្តល់ឲ ្របជាជានខ្លួន

េនៅភាពបុិន្របសប់និង

ជំនាញ ្របកបេដាយការៃច្ន្របឌិតយា៉ងទូលំទូលាយមួយេនាះ ។ ្របេទសេនះបានកាយជា
្របេទសែដលនាំចូលផលិផលែដលមានច ប់កម្មសិទ្ធេទៅកាន់្របេទសដៃទេទៀត ។ របប
សិទ្ធិចម្លង េពារេពញេដាយ្របសិទ្ធិភាពមួយេនះ រក ផងែដរចំេពាះការធានាថា្របជាជន
ញ៉ូវហ ឺែឡន បានចូលរួមក្នុងកិច្ចការច ប់សិទ្ធអ្នកនិពន្ធរបស់ បរេទសផងែដរ ។ សំខាន់
ជាងេនះេទៀត

រាល់ពត៌មានក៏្រតូវបានការពារេដាយច ប់កម្មសិទ្ធិ

ែដលរបបរក សិទ្ធិ
ជាមួយ

អ្នកនិពន្ធៃន្របេទសមួយេនះ

នឹងអ្វីែដលៃដគូ

។

ដូេច្នះវាសំខាន់

បន្តផ្តល់េនៅក្រមិតមួយក្នុងការគាំពារ

ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនផ្តល់្រតឡប់មកវិញ

្រពមទាំងមានភាព

្របដំ្របសងគាជាមួយ នឹង អន្តរជាតិ ។

ដូេច្នះ ការែកទ្រមង់នានាៃនការែតងច ប់ស្តីពីសិទ្ធអ្នកនិពន្ធរបស់្របេទស ញ៉ូវហ ឺែឡន
គួរ្រតូវេធ្វើេឡើងេដាយ្រតង់

េទៅេលើចំនុចមួយចំនួនដូចជាៈ

បន្តការេលើកទឹកចិត្តស្រមាប់

ផលិតក្នុង្រសុក និង ផ ព្ធផ យ ការងារសិទ្ធិចម្លងេនាះេទៅកាន់្របជាជន ញ៉ូវហ ឺែឡន,
េធ្វើការស្រមួលេទៅេលើការរីកលូតលាស់ក្នុងការនាំ

េចញេទៅកាន់ទីផ រស្រមាប់

ឧស ហកម្មនានាេដាយែផ្អកេលើសិទ្ធអ្នកនិពន្ធ និងការគិតគូរេទៅេលើត្រមូវ ការអន្តរជាតិ
ែដលមាន្រសាប់ និង សកានុពលេនៅក្នុងការកំនត់ឲ បានេនៅការបេង្កើតច ប់ក្នុង្រសុក ។

្របភពៈ សេង្ខបពី ្រកសួងអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ចៃន្របេទស ញ៉ូវហ ឺែឡន, បេច្ចកវិទ ឌីជីថល និង សិទ្ធអ្នកនិពន្ធរបស់ Act ឆាំ ១៩៩៤:
ឯកសារពិេ្រគាះ(២០០១), http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC_991.aspx

សំនួរ្រតិះរិះ

១. េតើវាចាំបាច់េដើម ីមានច ប់សិទ្ធអ្នកនិពន្ធ ? េហតុអ្វីេបើមាន? ឬ េហតុអ្វីេបើមិនមាន ?

២. េតើច ប់សិទ្ធអ្នកនិពន្ធរបស់្របេទសអ្នក ខុសគាយា៉ងេម៉ចពីច ប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធៃន
្របេទស ញ៉ូវហ ឺែឡន?
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

44

វាមិន្រតឹមែតច ប់នានាែដល្រតូវបានេគផាស់ប្តូរ

។

ភាពឲ ្រតឹម្រតូវេទៅតាមច ប់នានាផងែដលគួរ្រតូវ

ផាស់ប្តូរេដើម ី េធ្វើការែ្រប្របួលេទៅតាមបេច្ចកវិទ ឌីជីថល ។24

េនៅក្នុងសេម្លងទូរស័ព្ធសម័យេដើម ការផ្គត់ផ្គង់េសវាកម្មនានា និង ឧបករណ៍ស្រមួលមួយចំនួនគឺ្រតូវបាន
បញ្ចូលរួមគា េដាយការេរៀបចំែបបជាលក្ខណៈបេច្ចកវិទ

។ េហតុេនះវាបានបេង្កើត្រតឹមែតមួយ្រកុមហ៊ុន

ែដលផ្តល់ទាំងេសវាកម្ម (ឧបករណ៍, សេម្លង) និងបណា្ដញ េដើម ីអាចឲ សេម្លងដំេណើរការេទៅបាន ។
ឧទាហរណ៍ េនៅក្នុង PLDT េនៅក្នុង្របេទសហ្វីលីពីន េនៅក្នុងរយៈេពលមុនការ្របកួត្របែជងប៉ុនានឆាំ
គឺជា្រកុមហ៊ុនមួយែដលមានអាជាប័ណ្ណ ស្រមាប់ដំេណើរការ(ស្វីតសីគ្វី(Switch Circuit)) េទៅេលើ្របព័ន្ធ
បណា្ដញ

និងការផ្តល់េនៅសេម្លង

រួមទាំងការបញ្ជូនទិន្នន័យេទៅកាន់អតិថិជន

ផ ព្វផ យរបស់្រកុមហ៊ុនទូរទស ន៍ៈ

។

េដាយេធ្វើដំេណើរការផ ព្វផ យតាម

ដូចជាករណីការ

រយៈ្របព័ន្ធបណា្ដញ

េនៅកម្មវិធីនានាែដល្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ឬទិញេដាយ្រកុមហ៊ុនទូរទស ន៍េនាះ ។

បេច្ចកវិទ អុិនេធើរណិត េនៅក្នុងពិធីការ្របព័ន្ធអុីេធើរណិតពិេសសេនាះ បានការអនុ

តិការែចកដាច់គា

យា៉ងច ស់ រវាង ឧបករណ៍បណា្ដញ និង េសវាកម្មនានា ។ ឧបករណ៍បណា្ដញ (បណ្ដុំស្វីតរបស់បណា្ដញ
ែដលទទួលខុស្រតូវក្នុងការេធ្វើចរាចររបស់ទិន្នន័យ)
(ដូចជាដំេណើរអុីនេធើរណិត,

សេម្លងពី

IP,

គឺមិនមានការចងភាប់ជាមួយេសវាកម្មនានា
ទិនន
្ន ័យ)

។

ការផាស់ប្តូរេនះេនៅក្នុងបេច្ចកវិទ

ផ្តល់ឲ រដាភិបាលេនៅឱកាសេដើម ីេធ្វើឲ ជាក់ច ស់ ឲ មានភាព្រសប េទៅតាមច ប់ក្នុងដំេណើរការេរៀបចំ
និង

កសាងចំេពាះការែចកផាច់ពីគាេទៅេលើ្របព័ន្ធឧបករណ៍បណា្ដញ

និង

េសវា

។

ឧបករណ៍ៈ

អ្នកផ្តល់ខាងបណា្ដញអាច្រតូវទទួលបានអាជាបណ្ណែដលដាច់េចញនិងេផ ងពីអាជាប័ណែដល្រតូវបានេគ
ផ្តល់ស្រមាប់អ្នកបំេរីខាងេសវាកម្ម ។ ្រកុមខាងហ៊ុនមួយែដលរកសុីេលើជំនួញបណា្ដញ ្រតឹមែតអាចរក
្របាក់កំៃរបាន ជាទូេទៅេដាយការបញ្ជូនទិន្នន័យ (េនៅេ្រកាមេសណារីយ៉ូលេនះ ទិន្នន័យរួមមានសេម្លង
ត្រន្តី និងពត៌មានជាេ្រចើនេផ ងេទៀត ) ពីចន
ំ ុចមួយេទៅចំនុចមួយេផ ងេទៀតេនៅេលើបណា្ដញ ។ េហើយនឹង

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
45
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មាន្រកុមហ៊ុនដៃទេទៀត

ែដលនឹងរក

្របាក់ចំណូលពីការផ្តល់េសវា

េសវាទាញយកបទចេ្រមៀង

និងត្រមូវការវីេដអូ

និងេហ្គមនានា

នឹងមិន្រតូវការមាន្របព័ន្ធបណា្ដញផាល់ខ្លួនពួកេគ

។

អ្នក

ដូចជាេសវាទូរស័ព្ទ
ផ្តល់ខាងេសវាទាំងេនះ

ប៉ុែន្តពួកេគអាចេ្របើេនៅបណា្ដញៃន្រកុមហ៊ុន

ែដលបានរកសុីខាងបណា្ដញេនាះ ផ្តល់ឧបករណ៍បណា្ដញជាផ្លូវស្រមាប់ដំេណើរការេសវារបស់ពួកេគ ។

ការផាស់ប្តូរខាងបេច្ចកេទសមួយេទៀត

ែដលកំពុងប៉ះពាល់េទៅេលើនិយតកម្មគឺការរួមបញ្ចូលែតមួយ

។

ជាទូេទៅ ការរួម បញ្ចូលគាែតមួយគឺជា “ការេធ្វើឲ មានភាព្រសពិច្រសពិលេលើឧស ហកម្ម ឬខណសីមា
របស់ទូរគមនាគមន៍”25 ។ េយាងេទៅតាម OECD ការរួមបញ្ចូលគាមានទិសេដៅបី -- បេច្ចកវិទ
និងភាពសហ្របតិបត្តិការ ។ ការរួមបញ្ចូលគាៃនបេច្ចកវិទ
“មានន័យថា

ការបញ្ជូនបញ្ចូលគាែតមួយ

មុខងារ

បានេធ្វើឲ មានភាពខ្វល់ខាយចំេពាះេយើង

(ដូចជាការេ្របើែខ

ខកសុីល

ឬ

ៃវបេប៊ីអ៊ុបទិក)

េហើយក្នុងេពលជាមួយគា (ដំណាលគា) េនៅពត៌មានេផ ងគា ដូចជា សេម្លង អក រ ទិន្នន័យ សូរ
រូបភាព”26 ែដលពីមុនេនៅេពលែដលេយើងមានការតភាប់ជាមួយអុីនេធើរណិត ការភាប់ ជាមួយទូរទស ន៍
និងទូរស័ព្ទេទៅកាន់ផ្ទះនានា

គឺ្រតូវេ្របើេនៅែខ ដាច់ៗពីគាក្នុងការតភាប់េនាះ

បញ្ចូលគាែតមួយក្នុងេពលេនះ
ទាំងអស់េនះ

ប៉ុែន្តស្រមាប់ការរួម

មានន័យថាេយើង្រតូវការ្រតឹមែតមួយែខ េដើម ីភាប់េនៅរាល់េសវាកម្ម

(រួមទាំងេសវាកម្មេផ ងៗេទៀត

។

េទាះបីយា៉ងណាក៏េដាយ

បេច្ចកវិទ េនះអាចេធ្វើេទៅបានេនាះ េនៅក្នុងបណ្ដឹងទាមទារជាេ្រចើនមិនអនុ

កំឡុងេពលលក្ខណៈៃន

តឲ ការេកើតេឡើងលក្ខណៈ

ែបបេនះ ។

ការឲ អាជាបណ្ណអាចអនុ

តឲ មានការរួមបញ្ចូលគាែតមួយដូចេនះ គឺជាេហតុផលែដល ITU កំពុងែត

េលើកទឹកចិត្ត ឲ រដាភិបាលនានាេមើលេទៅេលើការផ្តល់អាជាប័ណ្ណ ឲ េនៅឆាយពីការេបើក្រចកទារេឆាះេទៅ
រកការស្រមួលឲ មានេនៅការ រួមបញ្ចូលគាែតមួយេនាះ (េមើល្របអប់េលខ ៣)
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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្របអប់េលខ ៣: ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណទូរគមនាគមន៍
កំឡុងេពលែកទ្រមង់វិស័យទូរគមនាគមន៍េនៅក្នុងទស វត ទី ៨០ និង ៩០, ្របេទសជាេ្រចើនបាន
េ្របើ្របាស់ជាដំបូង

េនៅការឲ អាជាប័ណ្ណជាយានមួយស្រមាប់្រតួតពិនិត េលើការនាំចូលេទៅកាន់

ទីផ រនិងេដើម ីេគារពេទៅតាមភាព្រតឹម្រតូវតាមច ប់នានា
ដំបូងៃនភាវូបនីយកម្មទីផ រេសរីក៏េដាយ

។

និងសូម ីបនាប់ពីដំណាក់កាល

ក៏ដំេណើរការៃនការ

ផ្តល់អាជាបណ្ណេនៅ្របេទសខ្លះ

េនៅែតបន្តផ្តល់ឲ ក្នុងអត្ថន័យដែដលដូចក្នុងទស វត ទី
ណាក៏េដាយ

៨០និង

៩០

។

េនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីៃនការរួមបញ្ចូលគាែតមួយេនះ

កាន់ែតមានអ្នក

កំពុងដាក់ការេចាទសួរអំពីអត្ថ្របេយាជន៍ៃនការផ្តល់នូវអាជាប័ណ្ណ

បេង្កើតច ប់េ្រចើនេឡើងៗ
និងការចង់បាន

េទាះបីជាយា៉ង

ែដលអាជាប័ណ្ណមួយចំនួនេនាះ្រតូវបានេគត្រមូវេអាយមាន

េដើម ីឲ សម្រសប

េទៅតាមេគាលការណ៍ច ប់ េដាយមិនមានការបងាក់េលើការអភិវឌ ទីផ រ និងផល្របេយាជន៍ៃន
បេច្ចកវិទ េទឬ
២យា៉ងគឺៈ
ក៏គានែតម្តង

។

ការខ្វល់ខាយទាំងេនះបាន្រតូវេគបកែ្របចូលេទៅក្នុងនិនាការសំខាន់ៗ

ព្រងីកេនៅក្នុងចំនួនៃនការផ្តល់
។

េសវាកម្មែដលមានអាជាប័ណ្ណេនាះឲ កាន់ែតតិច

និងការអភិវឌ េទៅេលើគេ្រមាងៃនការផ្តល់

អាជាប័ណ្ណរួមគា

ឬ

ែដលនិងលុប

បំបាត់េចាលេសវាកម្មែបបបុរាណ និងការផ្តល់អាជាប័ណ្ណែដលែផ្អកេលើបេច្ចកវិទ េផ ងៗពីគា ។

ពីការផ្តលអា
់ ជាប័ណដា
្ណ ច់េដាយែឡក េទៅកាន់ការផ្តលអា
់ ជាប័ណែ្ណ ដលទទួលសា្គលជា
់ ទូេទៅ
េនៅក្នុង្របេទសមួយចំនួនសព្វៃថ្ង ការេស្នើសុំការផ្តល់េនៅអាជាបណ្ណស្រមាប់េសវាកម្មេផ ងៗពីគាជា
េ្រចើនគឺបាននិងកំពុងស្រមួល

េដើម ីដកេចញេនៅបន្ទុកនានា

និងការេលើកស្ទួយេលើការ្របកួត្របែជងក្នុងទីផ រ
ដាច់ៗេដាយែឡក

និង

។

ចំេពាះការនាំចូលេទៅកាន់ទីផ រ

ជំនួសឲ ការេស្នើសុំអាជាប័ណ្ណៃនេសវាកម្ម

ការដំេណើរ្របតិបត្តិដ៏ែវងេលើការេស្នើសុំេនាះ

ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណជា

លក្ខណៈទូេទៅ្រតូវបានេ្របើយា៉ងេ្រចើនស្រមាប់ការរីកលូតលាស់េនៅចំនួនៃនេសវាកម្មនានា
ជាឧទាហរណ៍ដំបូង
មួយចំនួន

ៃននិនាការេនះ

ៃនសហគមអឺរុប

អាច្រតូវបានេគរកេឃើញេនៅការអនុវត្ថេដាយសមាជិករដ្ឋ

ែដលបានេបាះជំហានយា៉ងធំក្នុងការបេង្កត
ើ រេបៀបចាត់ជាថាក់

ៃនការផ្តល់អាជាប័ណ្ណែតមួយ ស្រមាប់រាល់ទូរគមនាគមន៍េអឡិច្រតូនិច ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
47
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ពីការផ្តលអា
់ ជាប័ណច
្ណ េំ ពាះេសវាកម្មមយ
ួ មុខៗ េទៅការផ្តលអា
់ ជាប័ណេ្ណ ទៅតាម្របេភទេសវាកម្ម
សកម្មភាពមណលពត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍របស់្របេទសមា៉េឡសុី

ែដលបានអនុម័តេនៅឆាំ

១៩៩៩ បានបេង្កើត គេ្រមាងៃនភាព្រសបច ប់មួយែដលបានបងាញយា៉ងច ស់ចំេពាះការគិតនិង
ស្រមួលេទៅតាមការរួមបញ្ចូលែតមួយ។ េនៅក្នុងភាពជាក់លាក់ CMA បានែណនាំេនៅរបបៃនការ
ផ្តល់អាជាប័ណ្ណអធ ្រកិតភាពចំេពាះេសវាកម្ម
និងេលើការផ ព្ធផ យ
េសវាកម្មែតមួយមុខៗ

និង

បេច្ចកវិទ

ស្រមាប់វិស័យទូរគមនាគមន៍
អាជាបណ្ណចំេពាះ

ែដលក្នុងេនាះបានេធ្វើការកាត់បន្ថយេនៅការផ្តល់
ែដលមាន្របមាណ

៣១

េសវាកម្ម

ឲ មកេនៅ្រតឹមែត

៤

ប៉ុេណាះ

ក្នុងការផ្តល់ អាជាប័ណ្ណេទៅតាម្របេភទៃនេសវាកម្ម ។

ឯកភាពវូប និយកម្ម េទៅេលើេគាលការណ៍ៃនការផ្តលអា
់ ជាប័ណ្ណ
េទៅកាន់ជំហានដ៏ឆាយមួយេទៀត

្របេទសមួយចំនួនបានចាប់េផ្តើមែណនាំ

វិធានការេដើម ីបេង្កើត

េនៅគំរូឯកភាពវូប និយកម្មែដលេនៅផ្តល់ការចូលកាន់ែតេ្រជៅេទៅក្នុងនិនាការេនះ ។ េនៅក្នុងឯកសារ
ពិេ្រគាះមួយែដលបានេលើកេឡើង ក្នុងែខមិនា ឆាំ ២០០៤ បាននិយាយថា អាជាធរ្រសបច ប់
មួយខាងទូរគមនាគមន៍ឥណា បានដាក់ការេស្នើ េនៅគំរូឯកភាពវូប នីយកម្មៃនការផ្តល់អាជាបណ្ណ
មួយចំនួន ។

បេច្ចកវិទ និង អធ ្រកិតភាពៃនេសវាកម្ម
មួយក្នុងចំេណាមៃនេគាលបំណងសំខាន់នានា ក្នុងការេឆាះេទៅកាន់គេ្រមាងៃនការផ្តល់អាជាប័ណ្ណ
រួមបញ្ចូលគាែតមួយ េដើម ីេធ្វើឲ សេ្រមចបានេនៅអធ ្រកិតភាពៃនបេច្ចកវិទ
េគេ្រគាងប

។ ្រកុមេនះគឺ្រតូវបាន

ក់ថា អ្នកមាន អាជាប័ណ្ណមាក់ អាចមានការេ្រជើសេរីសេទៅេលើបេច្ចកវិទ

និង

ឧបករណ៍ែដលគាត់ ឬក៏នាងនិងេ្របើ្របាស់េដើម ីបំេរី ខាងេសវាកម្មែដលមានអាជាបណ្ណ្រតឹម្រតូវ ។
ឧទាហរណ៍ គេ្រមាងដំេណើរជាសាកលៃនតំបន់ជនបទមួយែដលផ្តល់ ្របាក់េលើការចំណាយចំេពាះ
េសវាកម្មខាងទូរស័ព្ទ

អាច្រតូវបានេគគិតពិចារណាចំេពាះអធ ្រកិតភាពខាងបេច្ចកវិទ

្របសិនេបើអ្នក្របតិបត្តិការមាក់

គឺ្រតូវបានអនុ

តឲ េ្រជើសេរីសេទៅេលើេច្ចកវិទ

ណា ែដលស្ថិតក្នុងលក្ខណៈសន ំសំៃចល្អបំផុត េដើម ីផ្តល់ឲ េនៅេសវាកម្ម ។
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។

ឬវិស្វកម្មមួយ
>>

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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>>

បែន្ថមេទៀតេទៅេលើបទពិេសាធនជាមួយអធ ្រកិតភាពៃនបេច្ចកវិទ ,
បេង្កើនការផាស់ប្តូរ

េទៅរកអាជាប័ណ្ណអធ ្រកិតភាពេលើេសវាកម្ម

អាជាប័ណ្ណទទួលយកការែណនាំនានា

រដាភិបាលជាេ្រចើនកំពុង
។

េនះអនុ

តឲ អ្នកកាន់

ពីទីផ រដូចជាេសវាមួយណាគឺសំខាន់បំផុតេនៅក្នុងត្រមូវ

ការ ឬតៃម្លមួយណាែដលេគនិយមបំផុត ។ ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណ តាម្របេភទនីមួយៗ បនាប់ឲ អ្នក
ដំេណើរការក្នុងេរឿងេនះផ្តល់េនៅភាពេផ ងៗគាៃនេសវាកម្មែប្លកៗពីគា រួមទាំងកិច្ច អនុវត្ថមួយចំនួន
េដើម ីេឆ្លើយតបេទៅនឹងការែ្រប្របួលេនៅក្នុងេសចកី្ត្រតូវការរបស់ទីផ រ ។ េគាលការណ៍នានាៃនការ
ផ្តល់អាជាប័ណ្ណបញ្ចូលគាែតមួយ
បេច្ចកវិទ

ែដលមានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយអធ ្រកិតភាព

ខាង

និងេសវាកម្ម បេង្កើនេនៅទំហំៃនកិច្ចអនុវត្ត និងេសវាកម្មទាំងេនាះ ែដលអ្នក្របតិបត្តិខ្លះ

អាចផ្តល់ឲ េនៅការេ្របើ្របាស់េលើជេ្រមើសរបស់វាៃនបេច្ចកវិទ មួយចំនួន ។ ្របេទសជាេ្រចើនដូច
ជា អូ្រសាលី សមាជិករដ្ឋមួយចំនួនៃន សហគមន៍អឺរុប និង ្របេទសមា៉េឡសុី បានទទួលយករបប
ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណជារួមែតមួយេនះ ។
្របភពៈ ដក្រសង់ពី ITU, និនាការនានាេនៅក្នុងការែកទ្រមង់ទូរគមនាគមន៍ 2004/06: ការផ្តល់ អាជាប័ណ្ណ េនៅក្នុងលក្ខណៈ បញ្ចូលគាែតមួយ
- សរុប(Geneva:ITU, 2004),

សំនួរ្រតិះរិះ
េតើនិនាការមួយណាេនៅក្នុងការពិពណ៌នាខាងេលើស្តីអំពីការផ្តល់អាជាប័ណ្ណចំេពាះ
ទូរគមនាគមន៍នានា ែដលអ្នក សេង្កតេឃើញមានេនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នកផាល់ ?
េហតុអ្វីបានជាអ្នកអះអាងថាដូេចាះ ?
ការពិភាក ្រតង់ៗមួយ
បេច្ចកវិទ

ច ប់និងភាព្រតឹម្រតូវរបស់វា្រតូវែតេដាះ្រសាយជាមួយនឹងការប្តូរផាស់របស់

ជាមួយនឹងការមកដល់េនៅបេច្ចកវិទ ឌីជីថល ជាពិេសស អុីនេធើរណិត ថាេនាះគឺជាេសចកី្ត

្រតូវកាេលើការរផាស់ប្តូរេលើ មេធ បាយ បណា្ដញ ឬ េហដារចនាសម្ព័ន្ធ ឲ មានភាព្រសបេទៅតាមច ប់ ។
វាឥឡូវគឺអាច្រប្រពឹត្តេទៅបានេដាយចាត់ទុកអ្នកផ្តល់

េសវាកម្មដូចជា្រកុមេផ ងពីអ្នកផ្តល់សម ទាខាង

បណា្ដញ ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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អ្នកបេង្កើតច ប់នានា មិនអាចដាក់េទៅក្នុងភាពជាក់ែស្តងៃនការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ េទ ពីេ្រពាះប
ចំនួនេកើតេឡើងេនៅេពលភាព្រសបេទៅតាមច ប់ចាស់នានា

មួយ

កំពុង្រគប់្រគងេនៅបេច្ចកេទសថ្មរី ួមទាំងផល

ប៉ះពាល់របស់វា ។ អ្នកបេង្កើតច ប់ជាេ្រចើន (និងភាព្រសបេទៅតាមច ប់នានា) គួរបា៉ន់្របមាណេលើការ
បេង្កើតច ប់ថ្មី និងនិយតករ ែដលបានបេង្កើតេឡើងែដលនាំឲ មានការរារាំង ឬ បងាក់េនៅការរីករាលដាល
ៃនបេច្ចកវិទ ថ្មីៗ និងការ អភិវឌ ៃនមុខជំនួញថី្មៗ ដៃទេទៀត ។ ជាពិេសស ពួកេគគួរ្រសាវ្រជាវថាេតើច ប់
ឬ ភាព្រតឹម្រតូវតាមច ប់េនាះ
១. បេង្កើតភាពរារាំងែក្លងកាយ ចំេពាះការេធ្វើឲ សេ្រមចេពញេលញេទៅផល្របេយាជន៍នានាៃនេសវាកម្ម
ែដល្រតូវបាន ដាក់បញ្ចូលគាែតមួយែដលឬេទ ។
២. បេង្កើតភាពលំេអៀងយា៉ងអយុត្តិធម៌ ឬ ក៏បងាក់ែផ្នកណាមួយៃនឧស ហកម្មេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងេទៅេលើ
ែផ្នក េផ ង េទៀតែដលឬេទ
៣. គិតថា្រគប់់្រគាន់ល្មមេហើយស្រមាប់េសវាសាធារណថ្មីៗ និង ឱកាសែដលត្រមូវឲ មានការធានាថាជា
ផល្របេយាជន៍សាធារណ៍
៤.

មានភាពងាយ្រសួល្រគប់្រគាន់េលើកិច្ចអនុវត្ត

រួមទាំងខាង

បេច្ចកេទស

ែដលអាចដំេណើរការេទៅបានស្រមាប់ែផ្នកេសវាកម្ម

ក្នុងការេឆាះេទៅរកការព្រងីកការអភិវឌ េលើែផ្នកបណា្ដញ

និងែផ្នកេសវាកម្ម

ឲ េទៅដល់តំបន់ែដលបាននឹង កំពុងែតេ្របើ្របាស់ និងមិនទាន់បានេ្របើ្របាស់ រួមទាំង្របជាជនជាេ្រចើន
េផ ងេទៀត ។27

អ្វីែដល្រតូវអនុវត្ថ
កំណត់េនៅច ប់នង
ិ និយតករមួយចំនួនេនៅក្នុង្របេទសរបស់អក
្ន ែដល្របែហលជាៈ
១. បេង្កើតភាពរារាំងែក្លងកាយ ចំេពាះការេធ្វើឲ សេ្រមចេពញេលញចំេពាះផល្របេយាជន៍
នានាៃនេសវាកម្ម ែដល្រតូវ បានដាក់បញ្ចូលរួមគាែតមួយែដលឬេទ ។
២. បេង្កើតភាពលំេអៀងយា៉ងអយុត្តិធម៌ ឬ ក៏បងាក់ែផ្នកណាមួយៃនឧស ហកម្មេនៅក្នុង
ទំនាក់ទំនងេទៅេលើ ែផ្នកេផ ង េទៀតែដលឬេទ
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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>>
៣. គិតថា្រគប់់្រគាន់ល្មមេហើយស្រមាប់េសវាសាធារណថ្មីៗ និង ឱកាសែដលត្រមូវឲ មាន
ការធានាថាជា ផល្របេយាជន៍សាធារណ៍
៤. មានភាពងាយ្រសួល្រគប់្រគាន់េលើកិច្ចអនុវត្ត ែដលអាចដំេណើរការេទៅបានស្រមាប់
១.៣. ការអភិ
វឌ ន៍ច ប់សរា
ំ ប់ពហុភាគហ៊ន
ុ ICT
ែផ្នកេសវាកម្ម
បណា្ដញ

រួមទាំងខាងបេច្ចកេទស

និងែផ្នកេសវាកម្ម

ក្នុងការេឆាះេទៅរកការព្រងីកការអភិវឌ េលើែផ្នក

ឲ េទៅដល់តំបន់ែដលបាន

នឹងកំពុងែតេ្របើ្របាស់

និងមិនទាន់បានេ្របើ្របាស់ រួមទាំង្របជាជនជា េ្រចើនេផ ងេទៀត ។

១.៣. ការអភិវឌ ន៍ច ប់សំរាប់ពហុភាគហ៊ុន អាយសុីធី (ICT)
េយើងក៏បានពិនិត ប

២ែដលទាក់ទិនេទៅនឹងការបេង្កើតច ប់សាធារណៈេលើ ICT , ទីផ រ ICTនាំមុខ

ការអភិវឌ ន៍នូវច ប់ និង ទំនាក់ទំនង រវាងការផាស់ប្តូរបេច្ចកវិទ

និង កំែណទ្រមង់ច ប់ឬ ប

។េនៅ

ក្នុងែផ្នកេនះ េយើង្រតួតពិនត
ិ េលើត្រមូវការេដើម ីជំរញ
ុ អ្នកភាគហ៊ុនក្នុងការបេង្កត
ើ ច ប់របស់ICT ។

អ្នកភាគហ៊ុនែដលជា ឯកជន ជា្រកុម រឺជាសាប័នែដលមានចំណាប់អារម្មណ៍េលើច ប់ែដលកំពុងេរៀបចំ
រូបមន្ត។

និយមន័យេផ ងមួយេទៀតសំរាប់អ្នកមានភាគហ៊ុន

ទទួលឥទ្ធិពល

“គឺ

អ្នកែដលមានឥទ្ធិពល

ពីអ្នកដ៏ៃទេផ ងេទៀតក្នុងសកម្មភាពសេ្រមចចិតេ្ត លើអ្វីមួយ។”28

ឧទាហរណ៍

រឺ

ក៏អ្នក
អ្នកភាគ

ហ៊ុនក្នុងគេ្រមាងការែដលទាក់ទងនឹងICT ក្នុងវិស ័យអប់រ រួមមាន សិស ឪពុកមាយ និេយាជក ភាក់ងារ
រដាភិបាល សហគមន៍ អ្នកបញ្ចប់ការសិក

្រកុមហ៊ុនកុំព ុទ័រ និង្រកុមហ៊ុនពហុព័ត៌មាន។ ប

ខុស

គារបស់ ICTគឺមានអ្នកភាគហ៊ុនខុសគាចូលរួម។ អ្នកភាគហ៊ុនសំរាប់ ICTក្នុងវិស ័យអប់រ គឺខុសគាពីICT
ក្នុងវិស ័យសុខាភិបាល។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
51

51

អ្នកភាគហ៊ុនតំណាងឲ ការចាប់អារម្មណ៍េផ ងគា និង នាំមកនូវរេបៀបវារៈេផ ងគាមកពិភាក ។ យា៉ង
ណាក៏េដាយ ដូចែដលបានកត់្រតាទុកេដាយអ្នកដឹកនាំ WSIS គឺៈ

រដាភិបាលក៏ដូចជាែផ្នកឯកជន

សង្គមសុីវិល

និង

សហ្របជាជាតិ

និង

អង្គការអន្តរជាតិ គឺមាន តួនាទីសំខាន់ និងទទួលខុស្រតូវក្នុង ការអភិវឌ ន៍េលើ
ព័ត៌មានសង្គម និងភាព្រតឹម្រតូវេលើការងារសំេរចចិត្ត

ការកសាងនូវមជ មណល

ព័ត៌មានសង្គមរបស់្របជាជន គឺមានការចូលរួមអស់ពី កំលាំងចិតែ្ត ដលទាមទារឲ
មានការសហការ និងជាៃដគូ ក្នុងចំេនាមអ្នកភាគហ៊ុនទាំងអស់។29

ជំេនឿទុកចិត្ត ក្នុងការបេង្កើតច ប់សំរាប់ពហុភាគហ៊ុន គឺមកពីជំេនឿចិត្តែដល្រកុមខុសៗគាអាចចូលរួមជា
មួយគា ក្នុងេគាលបំនងរួមមួយ ដូចជាការេ្របើនូវ ICT សំរាប់ការអភិវឌ ន៍។ ៃដគូពហុភាគហ៊ុន៖

១) េលើកតេម្កើននូវការបញ្ចូលគា និង ភាពេស្មើគា ក្នុងច ប់ ICT និងការអនុវត្តន៍
២) ព្រងីកសមត្ថភាពេដាយវិធិវិភាគ េដើម ីបងាញពីប

ច ប់ICT

៣) ែកនអ្នកចូលរួម
៤) េលើកតេម្កើនការេផាតេទៅេលើការអភិវឌ ន៍ និង ែផនការសកម្មភាពៃនសង្គមនិយម
៥) េលើកទឹកចិត្តការែចករែលកជំនាញ និងការបេង្កើតថ្មី
៦) ផ្តល់នូវេយាបល់េគាលសំខាន់សំរាប់ការហ្វឹកហ្វឺនដល់ការបណ្ដុះអ្នកជំនាញ
៧) បេង្កើតនូវសមភាពរវាងភាព្របឈមៃនទីផ រ និងភាព្របឈមៃនការអភិវឌ ន៍
៨) េលើកទឹកចិត្តដល់អភិបាលកិច្ចល្អ េដាយសារែតភាពជាៃដគូផ្តល់នូវ ឳកាសសំរាប់្រកុមេផ ងគា
ក្នុងការកំនត់នូវជេមាះ គំលាត រឺភាពជាន់គា រវាងច ប់េរៀងខ្លួននិងកម្មវិធីរបស់ពួកេគ ។ េហើយ េដើម ី
ឲ មានការសហការកាន់ែត្របេសើរេឡើងក្នុងការងារេទៅមុខរបស់ពួកេគ
៩) អាចឲ អ្នកចូលរួមេ្របើនូវកំលាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់េគ

52

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

52

១០)េលើកទឹកចិត្តអ្នកដឹកនាំនិងអ្នក្រតូវេគដឹកនាំ ។ េនះជាៃដគូបេង្កើតនូវេគាេយាបល់ សំរាប់េលើកទឹកចិត្ត
ពួកេគជាមួយែដនកំនត់ៃនការេប្តជាចិត្ត និងសំរាប់នាំមកនូវការឈានេទៅមុខជាមួយគា
១១)េលើកកម្ពស់ភាពជាមាស់ការ និងការេប្តជាចិត្តេលើសកម្មភាព
១២)ជួយដល់ការអភិវឌ ន៍ទំនុកចិត្ត ក្នង
ុ ចំេនាម្រកុមែដលជាធម្មតាមានភាពសង ័យ និង្របឆាំងេទៅ
វិញេទៅមក30

សមាសភាពសំខាន់ៃនការបេង្កើតច ប់សំរាប់ពហុភាគហ៊ុនគឺ
សំេដៅេលើលំដាប់ៃនឧបករណ៍សំរាប់ការប
មូលដាន ្រគឹះៃនការសន្មត
ប

ក់បងាញ

ការវិភាគរបស់អ្នកមានភាគហ៊ុន

“ែដល

និងពិពណ៌នារបស់អ្នកមានភាគហ៊ុនេទៅេលើ

ការទំនាក់ទំនងេទៅវិញេទៅមក និងចំណាប់អារម្មណ៍ ែដលពាក់ព័ន្ធ សំរាប់

ក់ ្របភពែដលបានផ្តល់។”31 ក្នុងការេធ្វើការវិភាគរបស់អ្នកភាគហ៊ុន គឺ្រតូវេធ្វើតាមជំហានដូចខាង

េ្រកាម៖

១) ប

ក់ពីេគាលបំនងចម ងៃនការវិភាគ

២) អភិវឌ ន៍ការែស្វងយល់ពី្របព័ន្ធ និងអ្នកសេ្រមចចិត្តេនៅក្នុង្របព័ន្ធ
៣) ប

ក់ពីចំេនះដឹងៃនការយល់េឃើញរបស់អ្នកមានភាគហ៊ុន

៤) អេង្កតេលើ ចំនាប់អារម្មណ៍ បុគ្គលិកលក្ខណៈ និងកាលៈេទសៈរបស់អ្នកមានភាគហ៊ុន
៥) ប

ក់ពីគំរូ និង បរិបទៃនអន្តរកម្ម រវាងអ្នសមានភាគហ៊ុន

៦) កំនត់នូវជំេរីសសំរាប់ការ្រគប់្រគង32

វិធីលំអិតសំរាប់ការវិភាគអ្នកមានភាគហ៊ុន គឺផ្តល់េដាយ ការវាយតៃម្លរហ័សៃន្របព័ន្ធចំេនះដឹងេលើកែផ្នក
សិកម្ម (អ េអ េអ េខ ែអស)។ វិធី្របឈមៃនអ្នកសំែដងែដល្រតូវបានអភិវឌ ន៍សំរាប់ការ វាយតៃម្លដល់
អ្នកមានភាគហ៊ុននិង បណា្ដញរបស់េគក្នុងលក្ខណៈមិនលំេអៀង និង ការចូលរួម។ វា្រគបដណ្ដប់េលើ ៣
ដំណាក់កាល និង ១៦ ជំហាន ៖

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
53

53

ដំណាក់កាល A ៖ ការកំនត់ប
១) េគាលបំនងការវាយតៃម្ល
២) ប

ក់ពីអ្នកេដើរតួរែដលពាក់ព័ន្ធ

៣)តាមដានការបងាញរបស់េបសកម្មេផ ងៗ
៤) កំនត់នូវបរិយាកាស
៥) ប

ក់ រឺ កំនត់ជាថ្មីនូវប

ដំណាក់កាល B ៖ វិភាគេលើការកំនត់ប

និង ឳកាស

១) ផលប៉ះពាល់
២)អ្នកសំែដង
៣) បណា្ដញចំេនះដឹង
៤)សមហរណកម្ម
៥) កិច្ចការ
៦)សហ្របតិបត្តិការ
៧)ទំនាក់ទំនង
៨) ការយល់ដឹងពីសាប័នសង្គមសំរាប់ការបេង្កើតថ្មី
ដំណាក់កាល C ៖ យុទវ្ធ ីធី ែផនការសកម្មភាព
១)ចំេនះដឹងការ្រគប់្រគង
២)សក្កដានុពលៃនអ្នកសំែដង េតើអ្នកណាអាចេធ្វើអ្វីខ្លះ?
៣)យុទ្ធវីធីេប្តជាសំរាប់ែផនការសកម្មភាព33

េដើម ីបានេជាគជ័យក្នុងៃដគូពហុភាគហ៊ុនៃនICTD អ្នកបេង្កើតច ប់នឹងចងចាំបានច ស់នូវេគាលការណ៍
ៃនៃដគូពហុភាគហ៊ុន ែដលព្រងាងេដាយ ៃដគូចំេនះដឹងពិភពេលាក(េមើល្របអប់ទី៤)។

54

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

54

្របអប់ទី៤: េគាលការណ៍ៃនៃដគូពហុភាគហ៊ុន

េគាលការណ៍ទី១
យល់ដឹងពីេពលេវលាែដល្រតូវេ្របើវធានការៃដគូពហុែផ្នក ICT គឺនិយាយពីការសា្គល់ភាព្របសព្វ
គានូវលក្ខណៈទាំង៣

មានដូចជា

្រទង់្រទាយទាំងេនះគឺសំរាប់រេបៀបវារៈៃនការអភិវឌ ន៍ជានិរន្ត

ែដល ICT អាចេដើរតួជាអ្នកអាចេធ្វើបាន

ការជំនះតស៊ូលេលើការ្របកួត្របែជងសំរាប់ការអភិវឌ ន៍

ICT ឲ កាយជាអ្នកែដលអ្នកអាចេធ្វើបានៃនការអភិវឌ ន៍ជានិរន្ត ក្នង
ុ ករណីពិេសសែដលបេង្កើតនូវ
ដំេណាះ្រសាយេដាយភាគែតមួយក្នុងសង្គម
េជាគជ័យ។

រឺេដាយទំនាក់ទំនងកិច្ចសន ែដលមិនទទួលបាន

េហើយការតស៊ូជំនះទាំងេនាះមានការ្របកួត្របែជងេដាយស្មុគសាញ

ែដលទាមទារ

នូវវិធីជួយត្រមង់នូវ្របភព និងសមត្ថភាពតាមរយៈ ជំនួញ រដាភិបាល និងសង្គមសុីវិល។

េគាលការណ៍ទី២
មុនេពលយល់្រពមចូលរួមជាៃដគូ

េគាលបំនងគឺឲ តៃម្លេលើការេពញចិត្តៃនអ្នកដឹកនាំសំរាប់ការ

ចូលរួមែដលែតជាផ្លូវដ៏ច ស់លាស់្របឆាំងនឹងភាពមិននឹងនរែដលអាចមាន និងហានិភ័យ។

េគាលការណ៍៣
ៃដគូពហុភាគហ៊ុន ICT និងេធ្វើការឲ អស់ពីសមត្ថភាពេនៅេពលែដលវាមានការចាប់អារម្មណ៍ផាល់
ខ្លួនរបស់ភាគីនីមួយៗេដើម ជា
ី សកម្មភាពក្នុងការរកនូវដំេណាះ្រសាយែដលបំេពញចិត្តដល់ភាគី
េផ ងេទៀត។ ឧទាហរណ៍ដូចជាេនៅេពលែដលភាពជាៃដគូកំពុងែតព្រងឹងគាេទៅវិញេទៅមក។

េគាលការណ៍៤
ៃដគូេជាគជ័យគឺការបែន្ថមេលើសមត្ថភាព និង ្របភពធនធានែដលជាការបញ្ចូលគាេដើម ីឲ ្រតូវ
តាមការកំណត់នូវការបេង្កត
ើ េឡើងយុទ្ធវិធីមួយចំនួន។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
55

55

>>

េគាលការណ៍៥
ធនធាន

និងសមត្ថភាពែដលជួយេទៅដល់ភាពជាៃដគូ

សាប័នៃដគូ

ទាមទារឲ េទៅជិតចំនុចស្នូលៃនជំនួញៃន

េដើម ទ
ី ប់ទល់នូវភាពទាក់ទងគារវាងៃដគូនិងេគាលបំនង

េហើយសកម្មភាពរាល់ៃថ្ង

របស់សាប័ន និងេដើម ទា
ី ញយកផលពីការផ្តល់ឲ របស់ៃដគូនូវអ្វីែដលេគមាន្រសាប់ ។ ឧទាហរណ៍
ភាពែ្រប្របួល តៃម្លជាមូលដាន ែដលវាល្អជាងការែននាំនូវអ្វីែដលថ្មី មិនែ្រប្របួល និងមានតៃម្លៃថ្ល។

េគាលការណ៍៦
េដាយមិនបញ្ចូលនូវ្របេភទៃនភាពជាៃដគូរបស់ពហុភាគហ៊ុនICT

ការយល់្រសបដំបូងគួរែត្រតូវ

បានេគេមើលេឃើញជាទំរង់ឯកសារសំរាប់សំគាល់េនៅចំនុចអប រមា
ភាពជាៃដគូ េគាលេដៅៃនៃដគូនិមួយៗសំរាប់ភាពជាៃដគូ

ការែចករេលកចក្ខុវិស ័យែន

និងការែបងែចកតួនាទី និងការទទួល

ខុស្រតូវ។ ភាព្រតឹម្រតូវនិង សានភាពរបស់ឯកសារ គឺពឹងែផ្អកេទៅតាមកាលៈេទសៈ។

េគាលការណ៍៧
េនៅេពលវាយតៃម្លេលើលទ្ធផលៃនៃដគូពហុភាគហ៊ុន
េដើម ីកំនត់នូវការេកើនេឡើងការគាំ្រទ

ICT

ការយកចិត្តទុកដាក់្រតូវែតទទួលយក

របស់សកម្មភាពជាៃដគូ

េលើកតាខាងេ្រកៅនិង

សំរាប់ការ

ែ្រប្របួលបន្តបនាប់។
ឧទាហរណ៍៖ តៃម្លៃដគូបែន្ថម= លទ្ធផលតៃម្លរបស់ៃដគូ - (កតាខាងេ្រកៅ + ការែ្រប្របួល)

្របភពៈដក្រសង់ពីភាពជាៃដគូៃនចំេណះដឹងជាសាកល,

ៃដគូពហុភាគហ៊ុនៈ

ឯកសារពិេ្រគាះ

(Kuala

Lumpur:

អគ្គេលខាៃដគូ

ៃនចំេណះដឹងជាសាកល), http://www.globalknowledge.org/gkps_portal/index.cfm?menuid=178&parentid=179

សំនួរ្រតិះរិះ
ក្នុងបទពិេសាធន៍របស់អ្នក

េតើេគាលការណ៍ៃដគូពហុភាគហ៊ុនមួយណាែដលជាញឹកញាប់

្រតូវបាន្រពេងើយកេន្តើយ រឺ មិនមានការសេង្កតពិនិត ? េហតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាវាេនៅក្នុង
ករណីេនះ?
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

56

អ្វីែដល្រតូវអនុវត្ត
េតើអ្នកណាជាភាគហ៊ុន ICTរបស់អ្នក? ប

ក់ពីអ្នកភាគហ៊ុន

បំណងចម ងរបស់េគ

និងភាពខាំង និងភាពេខ យរបស់េគតាមរយៈគំេរាង ICTD ៖


ICT សំរាប់វិស ័យសុខាភិបាល



ICT សំរាប់វិស ័យអប់រ



ICT សំរាប់វិស ័យកសិកម្ម



ICT សំរាប់ការ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ

អ្នកចូលរួមហ្វឹកហ្វឺន ែដលមកពី្របេទសែតមួយអាចេធ្វើការងាេនះក្នុង្រកុមែតមួយ

អ្វីសាកល ងខ្លន
ួ អ្នក
១ . េតើរដាភិបាលមានតួនាទីជាអ្វីក្នុង ICTD?
២. េតើយុទ្ធវិធីដឹកនាំទីផ រ ICT មានន័យដូចេម្តច?
៣. េតើ អង្គការេ្រកៅរដាភិបាលមានតួនាទីអ្វីក្នុងការអភិវឌ ន៍?
៤. េតើមានបញ្ចូលអ្វីេទៅេលើបដិវត្តន៍ឌីជីថល ចំេពាះច ប់ជាពិេសស ច ប់ៃន ការថត
ចម្លង?
៥.

េតើនរណាជាអ្នកភាគហ៊ុន

ICT?

េហតុអ្វីបានជាមានសារសំខាន់ក្នុងការសន

ជាមួយេគ?

ឯកសារែស្វងយល់បែន្ថម

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
57

57

58

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

58

59

២. ធាតុៃនច ប់ អាយសុីធឌ
ី ី (ICTD) ជាតិ

ែផ្នកែដលសំគាល់េនះនិង ការពិភាក េលើប

គឺទាក់ទងេទៅនឹង ៣ធាតុកក្នុងច ប់ ICT ជាតិ េពាលគឺ

ការបេង្កើតសមត្ថភាព ការកសាងែផ្នក ICT សំរាប់េសដ្ឋកិច្ច និងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច។

េដាយបានកត់សំគាល់េដាយអ្នកេធ្វើអតាធិប យេផ ងេទៀត
ឲ មានតុល ភាពរវាងផល្របេយាជន៍ និងហានិភ័យ

“េគាលបំនងធំរបស់ច ប់

ៃនការព្រងីកេលើការេ្របើ្របាស់

ICT

ជាតិគឺេធ្វើ

ICT ក្នុងបំណង

ែដលចង់ឲ មានេស្ថរភាពជាមួយនឹងទិសេដៅអភិវឌ ន៍ជាតិ។”34 ដូចេនះច ប់ ICT ជាតិនឹងអាចបញ្ចូលនូវ
ធាតុសំខាន់មួយចំនួន។

ែផ្នកេនះនិងពិភាក េលើធាតុ៣

ដូចជា

ការអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស

ការកសាងឧស ហកម្ម ICT និងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច។

ពីរចំនុចែដលគួររលឹកមុនេពលេយើងឈានេទៅដល់ចំនុចែដល្រតូវពិភាក ។

ទីមួយ ការបេង្កើតច ប់ ICTជាតិមួយគឺមិនែមនជាសកម្មភាពែដលេកើតែតម្តងេនាះេទ។ មិនគួរមានែផនការ
ទទួលនូវ្រគប់គំនិតទាំងអស់ៃនទីសេដៅជាតិ ICT ក្នុងឯកសារែតមួយ។ មាន្របេទសជាេ្រចើនែដលទទួល
េជាគជ័យេលើការបេង្កើតនូវអនុ្រកមច ប់ជាតិ

ICTេដាយែផ្អកេលើែផនការ្រគឹះែដលបានបេង្កើតពីមុន។

ឧទាហរណ៍ សារធារណៈកូេរ បានចាប់េផ្តើមពីមូលដាន្រគឹះៃនការេលើកកម្ពស់ែផនការ(១៩៩៦-២០០០)
េដាយមានចក្ខុវិស ័យទទួលចំនាត់ថាក់ពិភពេលាកខាងវិស ័យព័ត៌មានវិទ េនៅឆាំ២០០០
បនាប់ពី

សាយបឺកូេរ២១(Cyber

Korea២១)

ែដលវាេនៅ

(១៩៩៩-២០០២)មានចក្ខុវិស ័យក្នុងការកសាង

នូវការដឹកនាំខាងែផ្នកចំេនះវិទ សង្គម។ ែផនការទី៣គឺ កូេរេអឡិច្រតូនិច(e-Korea)(២០០២-២០០៧)
ែដលមានចក្ខុវិស ័យ ជា ‘ កសាងកូេរឲ កាយជា្របេទសនាំមុខេលើពិភពេលាក’ ។ ែផនការជាតិថ្មីបំផុតគឺ
មានចក្ខុវិស ័យជា រលកអាកាស បេច្ចកវិទ ព័ត៌មានវិទ

កូេរ២០០៧(Broadband IT Korea Vision

2007)ែដលជាប្លង់សំរាប់អនាគតរបស់កូេរនិងមានេគាលបំនងដូចខាងេ្រកាម៖
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រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច គឺេដើម ីេលើកម្ពស់េសវាកម្មសាធារណៈឲ មាន្រតឹម្រតូវនិងេបើកចំហ



រូបវន្តន៍េអឡិច្រតូនិចេដើម ប
ី េង្កើតនូវការ្របកួត្របែជងក្នុងពិភពេលាក



កសាងនូវការទំនាក់ទំនងតាមរយៈបេណា្ដយរលកអាកាស និងែស្វងរកនូវេ្រគឿងយន្តថ្មីមួយសំរាប់
ការរីកចេ្រមើន។



យល់ដឹងពិសុខាមាលភាពរដ្ឋឌីជីថល និង



បេង្កើតការសហការ អាយ.ធី ៃនពិភពេលាក35

ទីពីរ,ក្នុងែផ្នកេនះគឺមិននិយាយពីការអភិវឌ ន៍ ៃនេហដារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ ជាតិ(អិន.អាយ អាយ)
េនាះេទ

បណា្ដញរលកធាតុអាកាសគឺមានសមត្ថភាពបញ្ចូន សំេលង ទិន្នន័យ អត្ថបទ រូបភាព និង

វីេដអូ(ពហុព័ត៌មាន)

ព័ត៌មានស្ថិតក្នុងការចាប់អារម្មណ៍មួយែដលបំេរីដល់េសចក្តី្រតូការព័ត៌មានវិទ

សំរាប់្របេទស។ េសចក្តី្រតូវការរបស់ អិន.អាយ.អាយ. គឺ្រតូវបានសា្គល់យា៉ងច ស់។ មាន្របេទសមួយ
ចំនួនផ្តល់អទិភាពេទៅេលើការអភិវឌ ន៍ អិន.អាយ.អាយ. ក្នុងច ប់ ICTDរបស់េគ។អកុសល ការបារម្ភណ៍
ចំេពាះអិន.អាយ.អាយ.បានលប់េលើធាតុេផ ងេទៀតៃនច ប់ ICTD ជាតិ ។ ភាគខ្លះ លទ្ធភាពេដើម ីែក
ត្រមូវភាពសំខាន់ហួសេហតុ

្រតូវបានផ្តល់េទៅឲ ការអភិវឌ ន៍េហដារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះេទៀត

េដាយសារែត

ការកំនត់កែន្លង និងេពលេវលាែដលទំេនរ និង មានខ្លះេទៀត េ្រពាះែតការអភិវឌ ន៍ ទូរគមនាគមន៍
្រតូវបានយកមកពិភាក រួចេហើយេនៅក្នុងែផ្នកមុន។ ការេផាតេលើការពិភាក បនាប់ែដលមានធាតុសំខាន់
េស្មើគាៃនច ប់ ICT ជាតិ េពាលគឺ ការកសាងសមត្ថភាព

ការអភិវឌ ន៍ែផ្នក ICTៃនេសដ្ឋកិច្ច និង

រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច។

២.១ សមត្ថភាពែនការអភិវឌ ន៍ អាយសុីធី ICT
រដាភិបាលមួយចំនួនែដលបានផ្តល់អទិភាពេលើការអភិវឌ ន៍េហដារចនាសម្ព័ន្ធពត័ត៌មានវិទ

បានយល់

េឃើញយា៉ងរហ័សថាការងារទាំងេនះគឺមិនមានន័យដល់ការផ្តល់ការភាប់អុិនធឺណិតែតមួយមុខេនាះេទ ។
េទាះបីជាមានការភាប់អុីនធឺណិតេទៅកាន់សហគមន៍េដាយមិនគិតៃថ្ល េហើយ្របសិនេបើគានអ្នកណាមាក់

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
61

61

ដឹងពីរេបៀបេ្របើ្របាស់វា

េនាះការេ្របើ្របាស់អុីនធឺណិតក្នុងសហគមន៍េនាះគឺគាន្របេយាជន៍។

ដូច

ែដលបានកត់្រតាេដាយ Bridge.org :

បេច្ចកវិទ ែដលមិនមានលក្ខណៈ្រគប់្រគាន់សំរាប់មនុស ្របសិនេបើ
យល់ពីរេបៀបេ្របើ្របាស់វាឲ បានល្អក្នុងជីវភាពរស់េនៅ

និងការងាររបស់ពួក

េដាយមិនគិតពីមួលេហតុែដលេគមិនបានបងាត់បងាញ
េឃើញនូវរូបភាពែដលអាចេទៅរួច

េគមិន
េគ

រឺក៏េគមិនអាច្រសេមើ្រសៃម

ក្នុងការេ្របើ្របាស់ែដលអាចឲ េគេធ្វើបាន។

មនុស នឹង្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តឲ េ្របើ ICT េនៅេពលែដលពួក េគេឃើញជាក់ែស្តង
នូវការផលជាវិជាមានសំរាប់ជីវភាពរស់េនៅរបស់ពួកេគ។

បែន្ថមពីេនះេទៀត

វាមានសារសំខាន់សំរាប់មនុស យល់ពសក្កដានុពលដ៏ធំ ទូលាយរបស់បេច្ចកវិទ
ដូចេនះ អ្នកេ្របើ្របាស់មានលទ្ធភាពក្នុងការបេង្កើតថ្មីសំរាប់ពួកេគ េហើយេ្របើបេច្ចក
វិទ ក្នុងរេបៀបៃច្ន្របឌិត

ែដលអាចមិន្រតូវបានយកមកពិចារណាេដាយគំេរាងការ

រឺច ប់។36

ដូេច្នះ ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាព ICT គឺជាេគាលបំនងច ប់ដ៏សំខាន់សំរាប់្របេទសក្នុងការែស្វងរកការេ្របើ
្របាស់ នូវឥទ្ធិពលរបស់ ICT ក្នុងការអភិវឌ ន៍។

អូ.អុី.សុី.ឌី.កំនត់ន័យពាក “ សម្ថភាព

“គឺសំេដៅយក សមត្ថភាពរបស់មនុស សាប័ន និងសង្គមទាំង

មូលេដើម ី្រគប់្រគងកិច្ចការរបស់ពួកេគេដាយេជាគជ័យ។”37

េហើយពាក

ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាព

“ដូចជាការអនុវត្តន៍ចំេពាះមនុស សាប័ន និងសង្គម ទាំងមូលែដលេគ បេណា្ដយឲ ព្រងឹង បេង្កើត ទទួល
និងែថទាំនូវសមត្ថភាព្រគប់េពលេវលា។”38 ការេផាតេទៅេលើការពិភាក បនាប់គឺ ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាព
ICT របស់្របជាពលរដ្ឋ។
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62

អ្នកបេង្កើតច ប់្របឈមមុខនឹងប
គឺ្រតួវ្របាកដថា

ទូេទៅ ២ ែដលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ ន៍ សមត្ថភាព ICT។ ទីមួយ

្របជាពលរដ្ឋ្រគប់រូបគឺមានសមត្ថភាពជាមូលដានេដើម ីទទួលេជាគជ័យក្នុងសម័យកាល

ព័ត៌មានវិទ ។ ទីពីរ គឺអភិវឌ ន៍ អ្នកជំនាញICTេដើ បិឲ ែផ្នក ICTរបស់្របេទស និង េសដ្ឋកិច្ចជាទូេទៅអាច
ព្រងីកក្នុងលក្ខណៈជានិរន្តន៍។ េយើងនឹងពិភាក េលើ ICTក្នុងវិស ័យអប់រជាមុន េហើយេនៅេពលបនាប់
េយើងនឹងនិយាយពីការអភិវឌ ន៍ជំនាញ ICT។
ICT ក្នុងវិស ័យអប់រ

េដើម ីទទួលបានេជាគជ័យក្នុងសង្គមព័ត៌មានវិទ

គឺទាមទារនូវជំនាញែដលវាខុសគាពីជំនាញក្នុង

សង្គមឧស ហកម្ម។ តាមការទទួលសា្គល់េនះ ្របេទស មួយចំនួន បានផាស់េទៅកាន់ការកំនត់ជំនាញ
ICTជាមូលដានសំរាប់្របជាពលរដ្ឋរបស់េគ។
ច ប់ICTេដើម ីកំនត់នូវជំនាញ

ឧទាហរណ៍

េនៅែខកុម្ភះឆាំ២០០៨

សន្និបាទចំេនះដឹង

ICTសហរដ្ឋអាេមរិកបានផ្តល់អនុសាសន៍នូវស្តង់ដាចំេនះដឹងជាតិ

ICT

េដើម ីកំនត់នវូ ជំនាញ ICTជាមួលដានសំរាប់សិស ្រគប់គា។39 ស្តង់ដារេនះ គឺ្រតូវបានេឃើញជាជំហាន
ដំបូងេទៅកាន់ស្តង់ដាជាតិសំរាប់ចំេនះដឹង

ICT។

ច្រកភពអង់េគ្លសបានកំនត់នូវ

ជំនាញស្តង់ដា្របចាំ

ជីវិតរបស់ ICT ែដលភាប់ជាមួយនឹងស្តងដាែដលមាន្រសាប់សំរាប់អ្នកមានចំេនះដឹងខាងអក រសា្រស្ត និង
េលខនព្វន្ត។40

ប៉ុែន្តជំនាញមូលដាន

ICT

គឺមិនែមនជាជំនាញែតមួយមុខែដលជាតំរូវការេនៅក្នុងសង្គមព័ត៌មានវិទ

េនាះេទ។ អ្នកជំនាញបានេហៅេឈាះសំរាប់ការអភិវឌ ន៍េនះថា
សមត្ថភាពេដាះ្រសាយប

ចំេនះដឹងព័ត៌មានវិទ

ជំនាញសតវត ទី២១

ជំនាញទំនាក់ទំនង

និង

ភាពៃច្ន្របឌិត
ជំនាញក្នុងការ

គិតក្នុងកំរិតខ្ពស់។41

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
63
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េនៅេពលែដល្របព័ន្ធអប់រជាធម្មតាេឃើញថាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ ន៍ទាំងជំនាញ
ជំនាញសតវត ទី២១

ការសាបស្ទង់

ICTជសាកលរបស់ធនាគាពិភពេលាក

ICT

និង

ក្នុងការេផ្តម
ើ គំនិតៃនការ

អប់របាន បងាញដូចខាងេ្រកាម ៖



អ្នកេ្របើ្របាស់េជឿជាក់ថា ICT េធ្វើឲ មានភាពខុសគាជាវិជ្ជមាន



ICTs្រតូវបានេ្របើខុសគាេនៅក្នុងមុខវិទ សាលាេផ ងគា



ផលប៉ះពាល់របស់ ICTs ជាវិជ្ជមានែដលេ្របើក្នុងវិស ័យអប់រគឺមិនមានបងាញភស្តុតាង



ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានែដលេ្របើក្នុងវិស ័យអប់រគឺដច
ូ គាេ្រចើនេនៅេពលភាប់ជាមួយែផ្នកគរុេកាសល



ជំនួយការែណនាំេ្របើ្របាស់កុំព ុទ័រ្រតូវបានេឃើញថាមានភាពល្អ្របេសើរេឡើងៃនសាៃដរបស់អ្នកសិក
េលើពហុជំេរីស ការេធ្វើែតសែដលមានលក្ខណៈស្តង់ដារេនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន។



ICT មិនសូវមាន្របសិទ្ធិភាព(ឬក៏មិនមាន្របសិទ្ធិភាព) េនៅេពលែដលេគាលបំនងរបស់វា្រតូវបានេ្របើ
មិនច ស់លាស់



មានភាពតានតឹងរវាងគរុេកាសល ្របៃពណី និងគរុេកាសល ថ្មី េហើយរវាងការែតសចុងេ្រកាយ និង
ការេធ្វើែតសែដល្របកបេដាយស្តង់ដារ42

តាមរយៈការរកេឃើញរបស់ធនាគាពិភពេលាក វាបងាញច ស់ថា ICTេនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រែដលេផាតេលើែត
បេច្ចកវិទ

និងមិន្រតូវបានអះអាងេដាយគរុេកាសល ្រតឹម្រតូវ គឺទំនងជាបរាជ័យ។ ICTក្នុងវិស ័យអប់រ

គឺមិនែមន្រគាន់ែតដាក់កុំព ទ
ុ ័រែដលមានភាប់អុីនធឺណិតេ្របើ្របាស់េនៅក្នុងសាលាេនាះេទ។
មួយេទៀតែដល្រតូវបានេគេជៀសវាងគឺការកំនត់នូវការេ្របើ្របាស់កុំព ុទ័រេនៅក្នង
ុ សាលា

វិធីសមញ្ញ
ក្នុងការបេ្រងៀន

ចំេណះដឹង ICT ។ សំនួរខាងេ្រកាមែដលគួរែត្រតូវបានយកមកពិចារណាក្នុងច ប់េដើម ីេ្របើ្របាស់ ICT
ក្នុងការអប់រ៖



េតើេនៅអាយុបុ៉នានែដលសាកសមនឹងការចាប់េផ្តើមេរៀន ICT?



េតើេយើងអាចផាស់ប្តូរវិធីបេ្រងៀនេដើម ីចាប់យកផល្របេយាជន៍ពីបេច្ចកវិទ ឌីជីថល

និង

មាតិការ

ពហុព័ត៌មាន?


េតើICTអាចេ្របើសំរាប់បេ្រងៀនគណិតវិទ និង វិទ សា្រស្តយា៉ងដូចេម្តច?

64

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

64

វាក៏មានសារសំខាន់ផងែដរក្នុងការចងចាំថា

ICT

ក្នុងយុទ្ធសា្រស្តអប់រ

គួរែតស្ថិតេនៅឆាយពី

ICT

ក្នុងសាលា។ ICTេនៅក្នុងការអប់រេ្រកៅ្របព័ន្ធ និងការអប់រសំរាប់មនុស ធំ គួរែតជាែផ្នកមួយៃនការអប់រ
ជាតិICT

។

ច្រកភពអង់េគ្លសបានផ្តល់នូវវិធីគរួ ឲ ចាប់អារម្មណ៍សំរាប់

ICT

េនៅក្នុងការអប់រ។

(េមើលរូបភាព១)

រូបរាង១ ៖ យុទ្ធវធ
ិ ីេអឡិច្រតូនិចច្រកភពអង់េគ្លស

ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ

ការសិក េលើការែកែ្រប និង េសវាកម្មរបស់កុមារ
(្របភព: Department for Education and Skills, Harnessing Technology: Transforming Learning and
Children’s Services (Crown Copyright, 2005), 15, http://www.dfes.gov.uk/publications/e-strategy)

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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65

េសចក្តីសេង្ខបៃនយុទ្ធវិធីេអឡិច្រតូនិច DfES

ទិសេដៅរបស់េយើងសំរា

បដិរូបកម្ម និង ជំេរីស
េបើកនូវេសវាកម្ម

ប់្របព័ន្ធសតវត

ភាពបត់ែបន និង ឯករាជ
ការអភិវឌ ន៍បុគ្គលិក

ៃដគូ

ទី២១

តាមរយៈយុទ្ធវិធីរបស់

កុមារ

មធ មសិក

ជំនាញ

េ្រកាយអាយុ១៦

េយើងសំរប់កំែនទ្រមង់
បឋមសិក

្រតូវការ ICTវីភាគទាន
និង ្របព័ន្ធសិក

១៤-១៩

ការែ្រប្របួលៃនការបេ្រងៀន

ការសិក និងការគាំ្រទ

ភាប់ជាមួយការលំបាក េដើម ីការឈានេទៅដល់្រកុម

េអឡិច្រតូនិច

េបើក្របព័ន្ធសហការជិតស្និត

ែដលអាចេធ្វើ.....

េលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និង្របសិទ្ធិភាព

េ្រកាយ ១៦

តាមរយៈសកម្មភាព
ែផ្នកទីតាំង

HE

យុទ្ធវិធីៃនការសិក តា

ICT ក្នុង
យុទ្ធសា្រស្តសាលា

ម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច

HEFCE
យុទ្ធវិធីៃនការសិក
តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូ

ប

េក្មងៗ

និច

ការបញ្ចូលគានូវព័ត៌មានេសវាភាមៗសំរាប់្របជាពលរដ្ឋ្រគប់រូប
ការប

ក់េដាយ

្របព័ន្ធសកម្មភាព
អទិភាព

ការបញ្ចូលគារវាងការសិក តាម្របព័ន្ធអុីនធឺណិតនិងការឧបត្តម្ភផាល់ខ្លួនសំរាប់េក្មងនិងអ្នកសិក
វិធីសហ្របតិបត្តិការេដើម ីសកម្មភាពសិក ផាល់ខ្លួន
គុណភាពៃនការហ្វឹកហ្វឺនICTនិងកញ្ចប់ឧបត្តម្ភសំរាប់អ្នកអនុវត្តន៍
កញ្ចប់ៃនភាពដឹកនាំនិងការអភិវឌ ន៍សំរាប់េរៀបចំសមត្ថភាបក្នុងICT
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ការអភិវឌ ន៍ជំនាញICT

រដាភិបាលគួែតបេង្កើតនូវកម្មវិធីែដលជួយដល់ការបេង្កើតពលកម្មការងារជាមួយនិងជំនាញ ICT។ េនះមិន
្រតឹមែតេធ្វើឲ ្របាកដនូវការេធ្វើឲ រជួលដល់ែផ្នក ICT ក្នុង្រសុកៃនវិស ័យេសដ្ឋកិច្ចេនាះេទ ែតែថមទាំងអាច
ចាប់នូវគំេរាង ICTមួយចំនួនែដលអាចជួលបុគ្គលិកពីខាងេ្រកៅ។ េគាលេដៅរយៈេពលយូរគឺេដើម ីដេណ្ដើម
នូវផល្របេយាជន៍ៃនការ្របកួត្របែជងថាក់ជាតិតាមរយៈៃនការទទួលយកយា៉ងេលឿននូវបេច្ចកវិទ ថ្មីៗ ។

ការរីកចំេរីនេនះគឺទាមទារនូវជំនាញ ICTេនៅក្នុងអាសុីបាសុីភិច។43 តំរូវការសរុបៃនអ្នកជំនាញICTសំរាប់
ឧស ហកម្មគឺរពឹងថានឹងមានការេកើនេឡើងយា៉ងខាំង

េហើយអាចឈានេទៅដល់១៧លាននាក់ក្នុង

ឆាំ២០១០។ តំរូវការសំរាប់អ្នកជំនាញក្នុងែផ្នកអ្នកេ្របើ្របាស់ICT និងេកើនេលឿនជាងែដលអាចេកើនដល់
ដំណាក់កាលមួយសំរាប់៧៣លាននាក់កង
្នុ ឆាំ២០១០។

ក្នុងន័យជំនាញ ICTជាក់លាក់ កុំព ុទរ័ ពិភពេលាកកំនត់នូវខាងេ្រកាមជា “ជំនាញេកៅ” ឆាំ២០១០ ៖
សាបត ករសហ្រគាស ភាពជាអ្នកដឹកនាំៃនគំេរាង ជំនួញអនុវត្តវស
ិ ្វករេឡើងវិញ ែផនការគំេរាង ការេរៀប
ចំថវិការ និង ការេរៀបចំកាលវិភាគ ការបេង្កើតបណា្ដញ្របព័ន្ធសាវនកម្ម ែផនការសន្តិសុខIT និងការ្រគប់
្រគងរដ្ឋបាលស្តុក។44

ទស នាវដ្តីដូចគាបានកំនត់នូវខាងេ្រកាមជា “ជំនាញ្រតជាក់” ការបេង្កើតកម្មវិធី

ការកំនត់ច ប់ទំលាប់ ្របព័ន្ធសាលល ង ការគាំ្រទនិងផ្តល់ព័ត៌មាន និងជំនាញច ប់ ។

ជាអកុសល ្រគឹះសានជាតិែដលមានសំរាប់ការហ្វឹកហ្វឺន ICTគឺ្រតូវបានេឃើញថាមិនអាចជួបនឹងត្រមូវការ
សំរាប់អ្នកជំនាញ ICT របស់អ្នកបញ្ចប់ការសិក ។
ក្នុងចំេនាមសកម្មភាពែដលជាអនុសាសន៍េដើម ីជាសានរវាងការផ្តល់ជំនាញ និង គំលាតៃនត្រមូវការគឺ៖
ពិនិត ឲ បានតឹងរុឹងេលើគណ
ុ ភាពៃនការអប់រតាមរយៈការបន្តការ្រគប់្រគងេលើកម្មវិធីសិក



និងគរុេកាសល ICTែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេដាយអជាធរជាតិ

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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ការចាប់េផ្តើមនូវមជ មណលប



ក់ជំនាញថាក់ជាតិនិងថាក់តំបន់ជាគំរូេលើធម្មនុញ្ញៃនការ្របលង

គណេនយ ករ (ែដល្រតូវែត្របលងជាប់ជាសាពរេដើម ីទទួលបានលិខិតប

ក់ក្នុងការអភិវឌ ន៍)

និង
េធ្វើអន្តរកម្មឲ បានខ្ចប់ខ្ចួនរវាងឧស ហកម្ម ICT រដាភិបាល និង្រគឹះសានអប់រេដើម ីអភិវឌ ន៍ និង



បេង្កើតេមេរៀនែដលែបងែចកនូវចំេនះដឹងICTនិងជំនាញ្រតឹម្រតូវរួមបញ្ចូលទាំងជំនាញយល់
ដឹង។45
វាក៏្រតូវបានទទួលសា្គល់េដើម ីជួបនូវត្រមូវការ ការបេង្កើតថ្មីសំរាប់គរុេកាសល ក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនគឺជាេសចក្តី
្រតូវការ

។

កម្មវិធីអភិវឌ ន៍ជំនាញ

ICT

តាមរយៈការសិក ពីចមាយ

រឺ

ការហ្វឹកហ្វឺនពីចមាយ

ស្វ័យសិក គឺពឹងេលើការបញ្ចូនមាតិការសិក តាមអុីនធឺណិត ,្របព័ន្ធ្រគប់្រគងសិក េអឡិច្រតូនិច និង
សហគមន៍សិក និងការែចករែលកចំេនះដឹង គឺសុទ្ធែតជាជំេរីសៃនយុទ្ធវីធីសំរាប់ែស្វងយល់។46

វាក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្រងីកនូវ្រកុមអ្នកែដលមានសក្កដានុពេលើជំនាញ
នូវកម្មវិធីែដលអាចផ្តល់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺន

ICT

ICTេដាយេធ្វើការអភិវឌ ន៍

េទៅដល់អ្នកែដលកំពុងេធ្វើការក្នុងែផ្នកេផ ងគាៃនវិស ័យ

េសដ្ឋកិច្ច ប៉ុែន្តសំរាប់អ្នកែដលផាស់េទៅែផ្នក ICT។

កម្មវិធីអភិវឌ ន៍អនធានមនុស ខាង បេច្ចកវិទ

ព័ត៌មាន និង

គមនាគមន៍47 របស់ ្របេទសសីង្ហបុរី
បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងមានការផាស់ប្តូរជាចាំបាច់េលើទិដ្ឋភាពសកលេលាកក្នុង
កំឡុងេពល

ប៉ុនានទស វត ចុងេ្រកាយេនះ

វប ធម៌េដើម កា
ី រផាស់ប្តូរ

និងទីផ រ

រេបៀបែដលមនុស គិត

និង្របតិបត្តិ។

ៃនគំរូជំនាញបេង្កើតថ្មី

មានការបំែបកនូវឧបសគ្គភូមិសា្រស្តនិង

,េហើយវាបានបង្ខំឲ ផាស់ប្តូរនូវគរូជាមូលដានក្នុង
បដិវត្តនឌ
៍ ិជីថលេនះ្រតូវបានេឃើញជាការផ្ទុះ

ែដលេធ្វើឲ វាអាចេទៅរួច

េដាយបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង

និងការបេង្កើតនូវសម័យកាលេសដ្ឋកិចថ
្ច ្មីមួយ ដូចជា Google eBay និង Skype ។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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>>
សម្លឹងេទៅមុខ

នូវការបេង្កត
ើ េល ឿនរបស់បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនិងបេង្កើតនូវ

សំពាធ្របកួត្របែជងកាន់ែតខាំង

ក្នុងេសដ្ឋកិច្ចនិង្រកុមហ៊ុន

លូតលាស់ឳកាសដ៏ធំមហិមាសំរាប់
្របែជង។

េទាះបីជា្របេទសមួយឬ

ខណៈែដលការបេង្កើតការ

អ្នកែដលអាចេធ្វើការផាស់ប្តូរខ្លួនឯងពីការ្របកួត
្រកុមហ៊ុនទទួលបានេជាគជ័យេនៅក្នុងេនះរឺអត់

វានឹង្រតូវបានកំនត់េដាយសមត្ថភាពខ្លួនវាផាល់េដើម ីអភិវឌ ន៍ ។ ការទាក់ទាញរឺបងា្ខំង
នូវេទពេកាសលរបស់អត្តពលិកែដលអាចទាញយកផល្របេយាជន៍ែកែ្របថ្មីពីបេច្ចកវិទ
ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង។

េដើម ីដាក់ការរារាំងេលើទិដ្ឋភាពសកលេលាក្របេទសសីង្ហបុរីមានចក្ខុវិស ័យេដើម ីមាននូវ
បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងកំលាំងពលកម្ម

“savvy”

សកលេលើបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងទំនាក់ទំនងៃនកំលាំងពលកម្ម

និងការ្របកួត្របែជងជា
េដើម នា
ី ំេទៅរកការ

្របកួត្របែជងេសដ្ឋកិច្ចជាតិ។
ទិសេដៅ
េដើម ីទទួលនូវចក្ខុវិស ័យេនះ IDAបានដាក់ទិសេដៅេដើម ី


េលើកស្ទួយចំនួនការងារបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងទំនាក់ទំនងពី ៥៥០០០នាក់ េទៅដល់
្របែហល១៧០០០េនៅឆាំ២០១៥។

េនះ្រតូវបានរពឹងថានឹងមានការបេង្កើតការងារែដលមិនែមនជាបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងទំនា
ក់ទំនងចំនួន២៥,០០០

េនៅក្នុងវិស ័យឧស ហកម្មបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង

េដើម ីនាំេទៅរកការេកើនេឡើងរហូតដល់៧០,០០០នាក់។
ជាសរុប ចំនួនការងារថ្មីែដល្រតូវបានបេង្កើត្របែហល៨០,០០០។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
69

69

>>
យុទវ្ធ ធ
ិ ស
ី ្រមុក
េដើម ីយល់ពីចក្ខុវិស ័យនិងទិសេដៅេនះ យុទ្ធវិធីស្រមុកទាំងេនះ្រតូវបានែននាំ៖


ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាពបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ន និង ទំនាក់ទន
ំ ងេនៅក្នុងែផ្នកសំខាន់ៗៃន
េសដ្ឋកិច្ច
វាមានការចាំបាច់

េដើម ីព្រងឹងនូវភាពេជឿជាក់េលើអ្នកដឹកនាំជំនួយេនៅក្នុងតៃម្លៃន

យុទ្ធវិធី របស់បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង ៃនសាប័នរបស់េគ និងេដើម ីតេម្លើង
នូវកំរិតៃនជំនាញបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង ក្នុងចំេនាមកំលាំងពលកម្មទូេទៅ
ដូចេនះេគអាចេ្របើនូវការបេង្កើតថ្មីៃនបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទន
ំ ងេដើម ីេលើក
ស្ទួយផលិតផលជំនួញនិង ការ្របកួត្របែជង។
កម្មវីធីែដលេនៅេ្រកាមយុទ្ធវិធីស្រមុកេនះ គឺ្រតូវបានកំនត់ជាទិសេដៅៃនអ្នកដឹកនាំជំនួញ
និង កំលាំងពលកម្មទូេទៅេដើម ី៖
a. អភិវឌ ន៍នូវគំនិតទទួលយកបេច្ចកវិទ ក្នុងចំេនាមអ្នកេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត និង
b. បំប៉នកំលាំពលកម្មទូេទៅជាមួយជំនាញបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង



អភិវឌ ន៍េដាយវិជាជីវៈៃនការ្របកួត្របែជងបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ន

និង

ទំនាក់ទន
ំ ងជា

សកល
វាជាការចាំបាច់ក្នុងការបេង្កត
ើ នូវ្រកុមជំនាញវជាជីវៈ

ែដលយល់ដឹងពីទំហំរេបៀប

បេច្ចកវិទ យល់ដឹងពីជំនួញនិងសមត្ថភាពេដើម ីបេង្កើតសម ត្តិប
កម្មវិធីេនៅក្នុងទិសេដៅយុទ្ធវិធីស្រមុកេនះ

។

គឺសំេដៅេទៅេលើអ្នកជំនាញបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន

និងទំនាក់ទំនង េដើម ី៖
a. អភិវឌ ន៍យុទ្ធវិធីបេច្ចកវិទ និង
b. អភិវឌ ន៍អ្នកបេច្ចកវិជា
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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>>


អភិវឌ ន៍ ទាក់ទាញ និងរក ទុកនូវេទពេកាសល បេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងទំនាក់ទំនង
វា្រតូវែត្របាកដថាបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានវិទ និងទំនាក់ទំនងទាក់ទាញនូវការែចករែឡក
េទពេកាសល េដើម ីដឹកនាំេទៅក្នុងការរីកលូតលាស់ៃនវិស ័យឧស ហកម្ម

េហើយសំរាប់

េក្មងៗទាំងេនាះែដលនឹងកាយជាអ្នកដឹកនាំ និងជាកំលាំងពលកម្មសំរាប់អនាគត ែដល
សុទ្ធែត្រតូវបានេលើកទឹកចិត្ត បេង្កើតនូវបេច្ចកវិទ ថ្មស
ី ំរាប់ជាែផ្នកមួយៃនការរស់េនៅរបស់
ពួកេគ។

កម្មវិធីក្នុងយុទ្ធវិធីស្រមុកេនះគឹសំេដៅេទៅេលើសិស និស ិត និងតំរង់េទៅ៖

a. ទាក់ទាញសិស ពូែកក្នុង្រសុក និងបរេទសេដើម ីកាយជាអ្នកអាជីពបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន
និងទំនាក់ទំនង
b. ដឹកនាំការចាប់េផ្តើមគំនិតសំរាប់េក្មងៗេ្របើ្របាស់ការបេង្កើតថ្មីៃនបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ន
និងទំនាក់ទំនង្រគប់េពលែដលេគអាចេធ្វើបាន។
បែន្ថមេទៅេលើយុទ្ធវិធីស្រមុកទាំង៣ខាងេលើ េយើងែស្វងរកនូវទំនាក់ទំនងរវាងការែបងែចក
ឌីជីថល និងការកសាងនូវអ្វីែដលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្គមែដលបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់
ទំនង្រតូវបានេ្របើឲ ដូចជាអ្នកកំនត់ចំនាត់ថាក់ដ៏មានឥទ្ធិពល

េដើម ីេធ្វើឲ មនុស ចាស់

អ្នកខ្វះខាត និងជនពិការ ទទួលបាននូវថាមពល និង ផល្របេយាជន៍។

វា្រតូវបានេធ្វើេដាយឆ្លងកាត់នូវលំដាប់ថាក់កម្មវិធីេ្រចើន

ែដលេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ពីបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង េដើម ីឲ បេច្ចកវិទ តិចតួច”savvy” មានអារម្មណ៍
្រសុះ្រសួលជាមួយនិងបេច្ចកវិទ និងផ្តល់ឲ
្របភព: ដក្រសង់េចញពី IDA Singapore, “Manpower,” http://www.ida.gov.sg/Manpower/20060414201723.aspx.

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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>>
បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង្របតិបត្តការនិង ជាឧបករណ៍ជួយដល់អ្នកទទួលផល
្របេយាជន៍តច
ិ តួចេដើម េី លើកស្ទួយការងារ ការបញ្ចូលគាជាមួយអំណាច និងការដឹកនាំ
េដាយឯករាជ ជាងមុន និងេដើម ីបំេពញនូវការរស់េនៅរបស់េគ ។
្របភព: ដក្រសង់េចញពី IDA Singapore, “Manpower,” http://www.ida.gov.sg/Manpower/20060414201723.aspx.

សំនួរ្រតិះរិះ
១.េហតុអ្វីបានជាមានសារសំខាន់ក្នុងការមានច ប់សំរាប់ការអភិឌ ន៍ធនធានមនុស ?
២.េតើអ្វីគួរជាទិសេដៅរបស់្របេទសអ្នកជាមួយការេគារពេទៅ

េលើការអភិវឌ ន៍កំលាំង

ពលកម្មៃនបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងទំនាក់ទំនង “savvy” ?

អ្វីែដល្រតូវអនុវត្ថ
កិច្ចភិភាក

អត្តិភាពៃនការបេង្កើននូវសម្ថភាព

េតើអ្វីជាអត្តិភាពសំរាប់រដាភិបាលរបស់អ្នកចំេពាះការដាក់បញ្ចូល ICTេទៅក្នុងការអប់រ រឺក៏
អ្នកជំនាញេលើវិស ័យ ICT។ សូមរាយនូវេសចក្តីសំអាង េលើចំនុចទាំងពីរ មុនេពលសេ្រមច
េរីសយកែផ្នកណាមួយ។

អ្នកចូលរួមក្នុងការហ្វឹកហាត់្រតូវបានែចកេចញជាពីរ្រកុម៖
អត្តិភាពរបស់រដាភិបាលក្នុងការដាក់បញ្ចូលICT

្រកុមទី១

េទៅក្នុងការអប់រ

នឹង្រតូវជែជកេលើ

និង្រកុមមួយេទៀត្រតូវ

គាំ្រទេលើការអភិវឌ ន៍ជំនាញ ICT ។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
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២.២ ការកសាងនូវ ឧស ហកម្ម អាយសុីធី ICT
ឧស ហកម្ម

ICTរបស់្របេទសមួយ

ផលិតកម្មនិងេលើកកម្ពស់
ពិភពេលាកសព្វៃថ្ង

គឺមានសារៈសំខាន់សំរាប់ែផ្នកេសដ្ឋកច
ិ ្ច

នូវគុណភាពៃនេសវាកម្ម

និងជាការដឹកនាំេលើ

េលើ្រគប់ែផ្នកៃនេសដ្ឋកិច្ច។

រដាភិបាល្រតូវែតមានសកម្មភាពឲ បានរហ័ស

េគផ្តល់នូវបរិយាកាសដ៏្រតឹម្រតូវសំរាប់ការរីកចេ្រមើនែផ្នកេនះ

និង

ម៉ត់ចត់

េនៅក្នុងេសដ្ឋកិច្ច
េដើម ឲ
ី ្របាកដថា

េហើយេដើម ីបងាញនូវតួនាទីក្នុងការដឹកនាំ

ការអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិច្ចនិង សង្គមជាតិ។

ការភិភាក េលើការអភិវឌ ន៍CT្រតូវបានែបងែចកជា ៣ គឺ ១.ឧស ហកម្ម ICT ២. ការអភិវឌ ន៍េលើកម្មវិធី
ពិភពេលាក

៣.ការេពញចិត្តេលើឧស ហកម្ម

ឧស ហកម្ម ICT

វិស ័យផលិតផលឧស ហកម្ម
ក្នុងសកលេលាក។48

ICTគឺជាឧស ហកម្មផលិតផលែដលធំជាងេគនិងរីកចំេរីនជាងេគ

េហើយវាសំខាន់ជាងេនាះគឺការរីកចំេរីនដ៏ធំែបបេនាះេកើតមានេឡើងេនៅក្នុង្របេទស

ឧស ហកម្មថ្មីៗក្នុងអាសុី។ ្របេទសដំបូងែដលកាយជា្របេទសសំខាន់ក្នុងវិស ័យICTឧស ហកម្ម គឺមាន
សីង្ហបុរី ,ៃតវា៉ន់, មា៉េឡសុី ,ៃថ, និងបនាប់គឺចិន(ធំជាងេគ) ,ហ្វីលីពីន, ឥណូេនសុី, េហើយថ្មីៗេនះ គឺ
ឥណា ។ អាសុីជាតំបន់េលចេធាេលើឧស ហកម្ម ICT។

្របេទសចិនគឺ្រតួវបានេគេឃើញថាជា្របេទសនាំមុខេលើវិស ័យឧស ហកម្ម
មានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាមដាន។

ICTក្នុងសកេលាកែដល

គួរកត់សំគាល់ថាអ្វីជាការបងាញនូវភាពរុឹងមាុំៃនច ប់គាំ្រទ

ពីរដាភិបាល ែដលជាចំនុចសំខាន់ក្នុងភាពេជាគជ័យរបស់ចិន។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
73
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យុទវ្ធ ធ
ិ ឧ
ី ស ហកម្មជាតិ

ករណីសក
ិ ទី១

ចិន-មណលឧស ហកម្ម ICT របស់ពភ
ិ ពេលាក
្របេទសចិនបានេលចេធាជា មណលឧស ហកម្មICTរបស់ពិភពេលាក។ េ្រគឿងបនាស់
ទូរស័ព្ទចល័តបានែចកេលើពាក់កណា្ដលៃនវិស ័យឧស ហកម្មទូរគមនាគមន៍
េ្រគឿងបនាស់ ៧០% ៃន ឧស ហកម្ម បេច្ចកវិទ
ចិន។
អាយ.ធី

និងេលើ

និងព័ត៌មានវិទ (អាយ.ធី) ៃន្របេទស

្រកុមហ៊ុនចិនបានកាយជាការគំេរៀមគំែហងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរេលើ្រកុមហ៊ុនឧស ហកម្ម
របស់អាេមរិក,ជាពិេសស

បានទទួលជំនួញ្រកុមហ៊ុន

IBM។

េ្រកាយេពល

្រកុមហ៊ុន

Lenovoរបស់ចិន

Lenovoជា្រកុមហ៊ុនធំជាងេគលំដាប់ថាក់ទី៣ក្នុង

ទីផ រពិភពេលាកបនាប់ពី Dell និង Hewlett Packard ។

សកម្មភាពផលិតេនៅ

ទីផ រក្នុង្រសុកសំរាប់

ក្នុង្របេទសចិនគឺេផាតេលើការនាំេចញ,

ឧស ហកម្មគមនាគមន៍ចិនមានការថយចុះ

ខណៈេពលែដល

ការនាំេចញមាន

ការេកើនេឡើង។ ការនាំេចញៃនវិស ័យICTគឺជាអាយុជីវិតៃនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ចិន,
វារួមចំែនកជាង២៨.៥% ៃនការនាំេចញទាំងអស់។ ទូរស័ព្ទៃដគឺជាសមាសភាពធំជាងេគ
ែតមួយគត់ក្នុងការនាំេចញរបស់ចិនេលើវិស ័យគមនាគមន៍ ។

ទីផ រកម្មវិធក
ី ុំព ុទ័រ អាយ.ធី របស់ចិនគឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ ន៍េទាះបីជាវាទទួល
ឥទ្ធិពលជាង៩០%ៃនទីផ រ។

វិនិេយាគទុនទីផ រក្នុង្រសុកសរុបេលើឧស ហកម្មICTរបស់ចិនមានទំហំធំ។

រដាភិបាល

ុ ្រសុកជាង៣០%។ ឧស ហកម្មផលិតផលមានជាង២១%ៃន
ចិនពឹងែផ្អកវិនិេយាគទុនក្នង
វិនិេយាគទុនក្នុង្រសុកសរុប។

ជិត៦០%ៃនវិនិេយាគទន់ICTគឺស្ថិតក្នុងឧស ហកម្ម

្របែហលជា៣០%េទៅេលើការបញ្ចូលថ្មីេលើកម្មវិធិកុំព ុទរ័ ។
គឺជាអ្នកវិនិេយាគទុនដ៏ធំេលើឧបករណ៍

IT

និង្របព័ន្ធ។

IT

ឧស ហកម្មគមនាគមន៍
ឧបករណ៍បនាស់សំរាប់ការ

ទំនាក់ទំនងចល័តបានទទួលនូវភាគរយធំជាងេកៃនការវិនិេយាគក្នុងឆាំ២០០៥។

74

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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>>
ភាពខាំងៃនការគាំ្រទច ប់ពរី ដាភិបាល

រដាភិបាលចិនបានអនុវត្តនូវច ប់មួយចំនួន

េដើម ីេធ្វើឲ ្របេទសកាយជាអ្នកផលិតនូវ

ផលិតផលICT និងជាអ្នកផ្តល់េសវាកម្មធំជាងេគក្នុងពិភពេលាក។

ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារ

និងការអនុ

តិឲ ជនបរេទសចូលរួមសកម្មភាព្រសាវ្រជាវនិង

អភិវឌ ន៍បានទាក់ទាញអ្នកវិនិេយាគបរេទសេដាយផាល់ក្នុងឧស ហកម្ម ICT របស់ចិន។
ែផនការ ៥ ឆាំទី១០(២០០១-២០០៥)សង្កត់ធ្ងន់េលើការ្រសាវ្រជាវនិងអភិវឌ ន៍ និងការ
អភិវឌ ន៍

ផលិតផលថ្មីក្នុងឧស ហកម្ម

ITជាមួយនឹងការេផាតេលើការអភិវឌ ន៍ៃន

ដំេណាះ្រសាយេអឡិច្រតូនិចពាណិជ្ជកម្ម និងកញ្ចប់កម្មវិធីសន្តិសុខែដលមានមូលដានេលើ
LINUX។

ែផនការ៥ឆាំទី១១េផាតេលើការអភិវឌ ន៍មូលដាន្រគឹះៃនកម្មវិធីកុំព ុទរ័ ,

្របព័ន្ធបញ្ចូលគា

,កម្មវិធីកុំព ុទ័រធំៗ,

េហើយែថមទាំងការទំលុះេដាយបេច្ចកវិទ

េ្រគាងការកសាងអុីនធឺណិតជំនាន់េ្រកាយ
េនៅក្នុង

ក្នុងការេ្របើ្របាស់កុំព ុទ័រែដលផ្ទុកនូវ្របព័ន្ធកុំព ុទ័រ

តំបន់ែដលមានការេជឿនេលឿន

petaflop

,grid-base

computer

platforms និងការផលិតteraflop កុំព ុទ័រែដលមានលក្ខណៈជាពាណិជ្ជកម្ម។

ឧស ហកម្ម

ITរបស់ចិនគឺមានលក្ខណៈេសរីកម្មរូចជាេ្រសចេដើម ីេធ្វើការព្រងីក

បានកាយជា

ការ្របបកួត្របែជងេ្រកាយពី្របេទសេនះបានចូលជាសមាជិក

និង
អង្គការ

ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក (WTO) េនៅឆាំ២០០១។ ្របេទសចិនក៏បានេបើកឲ ឧស ហកម្ម
ទូរគមនាគមន៍បរេទសេធ្វកា
ើ រ វិនិេយាគផងែដរ។

ច ប់ទូរគមនាគមន៍គឺសំេដៅេទៅរកភាពស្តង់ដារៃនទីផ រទូរគមនាគមន៍េដើម ីធានានូវ
សន្តិសុខៃន

អ្នកេ្របើ្របាស់។

រដាភិបាលអនុ

តិឲ ្រកុមហ៊ុនបរេទសចូលរួមភាគហ៊ុន

ជាមួយ្រកុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍ចិន ជាមួយភាគហ៊ុន៤៩%េលើទូរស័ព្ទចល័ត និងេសវាកម្ម
ជួសជុលែខ

ក្នុងការបែន្ថមតៃម្លេលើេសវាកម្មទូរស័ព្ទ ្រកុមហ៊ុនទាំងេនះអាចកាន់កាប់

ភាគហ៊ុន៥០%។
េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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>>
ភាពែ្រប្របួល្រតូវបានរពឹងនឹងេកើតេឡើងនូវការ្របកួត្របែជង េនៅេពលែដលអ្នកចូលរួមជា
ជនបរេទសយល់ថាវាមានភាពដាយ្រសួលក្នុងការចូលេទៅកាន់ទីផ រ។ េដើម ីេលើកកម្ពស់
ពាណិជ្ជកម្ម ICT រដាភិបាលចិនបានេលើកែលងពន្ធទំនិញពាណិជ្ជកម្មនាំេចញរឺនាំចូលដល់
ឧស ហកម្ម

និង បានចាប់េផ្តើមនូវតំបន់ពាណិ្ជកម្មេសរីេលើ៥០េលើ្របេភទពាណិជ្ជកម្ម

បេច្ចកវិទ ខ្ពស់។
ឆាំ២០១០
េសរី

តំបន់ពាណិជ្ជកម្មេសរីអាសា៊ន-ចិន

ទំនងនឹងេធ្វើ្របតិបត្តិការក្នុង

េហើយវាជួយឲ មានភាពងាយ្រសួលេលើលំហូរព័ត៌មាននិងបេច្ចកវិទ េដាយ

ក្នុងចំេនាម្របេទសជាសមាជិកេដាយសារែតមានកិច្ច្រពងេ្រពៀង

េអឡិច្រតូនិច

អាសា៊ន(e-ASEAN)។

រដាភិបាលចិនក៏បានផ្តល់អាណត្តិដល់្រគប់សាប័នរដាភិបាលេដើម ីផ្តល់ឲ ផលិតផលIT
ែដលផលិតក្នុង្រសុកអាចរកបាន។ែផនការេដើម ីបន្តការវិនិេយាគន៍េលើេហដារចនាសម្ព័ន្ធ
ICT រដាភិបាលក៏កំពុងអនុវត្តច ប់កម្មសិទ្ធប
នូវ

រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច

េដាយ

យា៉ងតឹងរុឹងជាងមុន។ វាបានផ ព្វផ យ

រាប់រងនូវរាល់ការអនុវត្តរបស់សាប័នរដាភិបាល

តាមរយៈបណា្ដញែខ ទំនាក់ទំនង។ រដាភិបាលចិនក៏កំពុងវិនិេយាគេលើការអប់របេច្ចកវិទ
និងចាប់េផ្តើមមជ មណលឧត្តមសិក សំរាប់អភិវឌ េលើជំនាញដល់កម្មករការងារ។

្របភព: ដក្រសង់េចញពី Frost and Sullivan, “Country Industry Forecast-VI,” Businessworld,
http://www.ida.gov.sg/Manpower/20060414201723.aspx.

សំនួរ្រតិះរិះ
១) េតើអន្តរាគមន៍រដាភិបាលអ្វីែដលេធ្វើឲ ចិនកាយជាមណលផលិត ICT?
២)

េតើវាអាចេធ្វើបានេទៅយា៉ងដូចេម្តចចំេពាះនេយាបាយេផ្តើមគំនិតែដលទទួលយកេដាយ

រដាភិបាលចិនេដើម ីេធ្វើឲ មានភាពរុឹងមាំនូវែផ្នបផលិតICTចិន សំរាប់្របេទសអ្នក?

76

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ការអភិវឌ ន៍កម្មវិធី(Software)ជាសកលនិងការផាស់ការងារេទៅបរេទស

ការផាស់ការងារេទៅេ្រកៅ្របេទសគឺសំេដៅេទៅេលើការងារែដល្រតូវបានផាស់េទៅេនៅេ្រកៅ្របេទសេដើម កា
ី ត់
បន្ថយការចំណាយ។

និនាការេនះ្រតូវបានបេង្កើនេល ឿនេដាយសារបដិវត្តនព
៍ ័ត៌មានវិទ

ជាពិេសស

ការធាក់តៃម្លយា៉ងកំហុកៃនការបញ្ចូនទិន្នន័យក្នុងេល ឿនេលឿន។ Forrester Research បា៉ន់្របមាណថា
េនៅឆាំ២០១៥ ការងារ៣.៣លាន និង កំៃរ ១៣៦ពាន់លានដុលា អាចនឹងផាស់េទៅ្របេទសចិន ឥណា និង
រូសុី។ 49

គណៈកមាធិការ៣តំបន់ៃនការរីកចេ្រមើនេលើការជួលបុគ្គលិកពីខាងេ្រកៅ

ែដល្រតូវបានកំនត់ថាជាការ

ជួលពី្រកុមហ៊ុនពីខាងេ្រកៅេដើម ីបំេពញការងារែដលេនៅខាងក្នុងែដលេធ្វើេឡើងេដាយ សាប័នមានជាអាទ៍៖
១)េសវាកម្មដឹកជញ្ជូន, ្របភពធនធាន និងការែចកចាយ
កម្មវិធ(
ី software)និងការ្រគប់្រគងមជ មណលកុំព ុទ័រ
បុគ្គលិកពីខាងេ្រកៅ(BPO),

២)េសវាកម្មបេច្ចកវិទ រួមទាំងការបេង្កើត
និង

៣)េលើែផ្នក្របតិបត្តជ
ិ ំនួញេលើការជួល

មានដូចជាែផ្នកបេ្រមើអតិថិជន(Call

Center),

្របតិបត្តិការ

េដាះ្រសាយហិរញ្ញវត្ថុ និង ការ្រគប់្រគងធនធានមនុស ។50

េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុធាប់េនៅក្នុងចំេនាមការងារដំបួងេគែដលបានផាស់េទៅបរេទស។

និនាការខាងេ្រកាម

គឺការកំនត់នូវលក្ខណៈៃនការផាស់ការងារេទៅបរេទសែដលស្ថិតក្នុងែផ្នក៖
្រកុមហ៊ន
ុ ែដលផាស់ការងារេទៅបរេទសេលើតនា
ួ ទីហរិ ញ្ញវត្ថុ



ទាក់ទង

និងគណេនយ ែដលបែន្ថមេលើតៃម្ល

--ការផាស់ប្តូរឲ ផុតពីការបញ្ចូនការងារេទៅេនៅបរេទសេលើ្របតិបត្តិការកិច្ចការជំនួញ

ឲ េទៅជាការជួលបុគ្គលិកពីខាងេ្រកៅ គឺ បែន្ថមតៃម្លេលើែផនការហិរញ្ញវត្ថុ និង ការវិភាគែវកែញក ។
្រកុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងែតេផ្ទរអំនាចេលើការេសុើបអេង្កតេលើប

មិន្រប្រកតីៃនគណេនយ

េទៅឲ បុគ្គលិកែដលជួលពីខាងេ្រកៅ។
ភូមសា
ិ ្រស្តកព
ំ ង
ុ ែ្រប្របួលេទៅជាទីកែន្លងទំេនរចាស់ -- ការបញ្ចូនការងារហិរញ្ញវត្ថុនិងគណេនយ



េនៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិកគឺកំពុងផាស់េទៅឲ ផុតពី្របេទសឥណា និង្របេទសល ីៗេផ ងេទៀត។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
77

77

េ្របើ្របាស់ការសហការណ៍តាមរយៈឧបករណ៍គមា
ឺ នការរីកចេ្រមើន --ការេ្របើ្របាស់ Lotus Note,



ការជែជកតាមអុីធឺែណត (Web Chatting) , និង ការទំនាក់ទំនងជាក់ែស្តង តាម ផាំង សំពត់ ស
(virtual

white

board

interaction)រវាងសាប័និងអ្នកផ្គត់ផង
្គ ់។

បេច្ចកវិទ បណា្ដញពីចមាយកំពុងែត្រតូវបានយកសមកេ្របើ្របាស់

ឥឡូវជាមួយការេ្របើ្របាស់
និងមានការផាស់ប្តូរឆាយពី

ការេធ្វើេដាយៃដ និងេដាយបង្ខំ។
ចំនន
ួ ៃនការេ្របើ្របាស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ពីខាងេ្រកៅ



្គ ក
ិ ែដលជួលពីខាងេ្រកៅ
និងតំែនងៃនេសវាកម្មផល
្ត ប
់ គ
ុ ល

គឺមានការរីកចេ្រមើន -- មានអ្នកលក់មួយចំនួនកំពុងដាក់កែន្លងខ្លួនឯងឲ កាយជា ហាងឈប់
ែតមួយេទាះបីជាមានការែវកែញកេនៅែតមានក៏េដាយ។
អ្នក្របតិបត្តកា
ិ រហិរញ្ញវត្ថក
ុ ំពង
ុ ែតសិក ពីេមេរៀនដ៏ឈចា
ឺ ប់មយ
ួ



:

អ្នកមិនអាចលុប

េចាល

នូវមុខងារឬ វីធបា
ី នទាំង្រសុងេនាះេទ-- ការប៉ះទង្គិចតុល ភាពរវាងអ្នកេធ្វើការែដលជួល ពីខាង
េ្រកៅ

និងជាមួយ្រកុមហ៊ុនបានកាយជាប

កសាងនូវេហដារចនាសម្ព័ន្ធរបស់េគម្តងេទៀត

្របឈម

។

ខណៈេពលែដល្រកុមហ៊ុនមិនចង់

េតើេគ្រតូវរងចាំេនៅខាងក្នុងដល់េពលណាេដើម ី

ធានានូវគុណភាព េសវាកម្មនិងតៃម្ល ?51
ការអភិវឌ ន៍កម្មវិធីជាសកល (GSD) គឺជា្របេភទៃនការងារែដលផាស់ប្តូរេទៅបរេទស។

វា្រតូវបានឲ

និយមន័យថា “ជាកម្មវីធី(software)ែដលេធ្វើការទទួលរា៉ប់រងនូវការែបងែចកទីតាំងភូមិស្រស្តរវាង្រពុំែដន
ជាតិេនៅក្នុងរេបៀបសហការគាមួយក្នុងេពលជាក់ែស្តង(synchronous) និងអន្តរកម្មរួមគា” ។52 ការសិក
បានបងាញថា៤០%ៃនភ័ព្ទសំណាងរបស់ ៥០០ ្រកុមហ៊ុនគឺេ្របើ GSD េហើយជាង៥០្របេទសគឺកំពុងចូល
រួមក្នុងGSD ។ ផលិតផលៃនឧស ហកម្មកម្មវិធ(
ី software)របស់្របេទសេអៀរឡង់គឺការនាំេចញ៨០%។

ចូរេយើងពិចារណាពីការលិចេធាេលើ កម្មវីធី(software)េរាងច្រកអគ្គស
ិ នីសកលរបស់្របេទសឥណា។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

78

យុទវ្ធ ធ
ិ ឧ
ី ស ហកម្មជាតិ

ករណីសក
ិ ទី ២

ឥណា-កម្មវធ
ិ ី (Software)េរាងច្រកអគ្គិសនីសកល
ការរីកចំេរីនេលើការនាំេចញរបស់ឥណាេលើកម្មវិធី(software)ែដលបញ្ចូលគានូវអ្រតា្របចាំ
ឆាំគឺមានជាង៥១%

ក្នុងប៉ុនានឆាំចុងេ្រកាយេនះបានេធ្វើឲ អ្នកបេង្កើតច ប់ឥណាេមើល

េឃើញថាវាជាមា៉សុីនៃនការរីកលូតលាស់។

សហ្រគាសផលិតsoftwareរបស់ឥណាអាច

លូលលាស់បានេលឿននិងព្រងីកការនាំេចញក្នុងអ្រតាដ៏ធំសេម ើម និងឥឡូវវាទុកជាហ៊ុនដ៏
សំខាន់មួយក្នុងទីផ រពិភពេលាកក្នុងេសវាកម្មផលិកម្មកម្មវិធ(
ី software)ៃនបុគ្គលិកខាង
េ្រកៅ។

េទាះបីជាមានការេកើនេឡើងនូវសហ្រគាសេ្រចើន

្របេទសក្នុងពាក់កណា្ដលទស វត ទី៨០

ែដលបានជួយបងាញនូវសកានុពលរបស់ឥណា

ែដលមានមូលដានេលើការផលិត

កម្មវិធ(
ី software)េដាយជួលបុគ្គលិកពីខាងេ្រកៅ

ការអភិវឌ ន៍របស់ឥណាគឺដឹកនាំខាំងពី

សហ្រគិនក្នុង្រសុកែដលមានេទពេកាសល និងធនធាន។ ចំនួន្រកុមហ៊ុនដ៏េ្រចើនែដលបាន
ចូលេទៅក្នុងវិស ័យឧស ហកម្មមានការរីកចំេរីនេលើសមត្ថភាព,

ការេប្តជាចិត្តេលើការ

អនុវត្តន៍ដ៏ល្អេលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងគុណភាពៃន្របតិបត្តិការ , ការព្រងីកភូមសា
ិ ្រស្តែដល
េគអាចឈានេទៅដល់ និងការបន្តការព្រងីកនូវដំណាក់កាលផលិត និងេសវាកម្មែដលផ្តល់
ឲ

និងែដលបំេរីឲ កម្មសិទ្ធ។

្គ ់េលើធនធានមនុស េដើម ី
ការចាប់េផ្តើមដំបង
ូ ពីអ្នកផ្គត់ផង

ទទួលេធ្វើការងារេនៅទីតាំងរបស់អតិថិជន,ការអភិវឌ ន៍

កម្មវិធី(software)

េឡើងេលើទីតាំងអ្នកនាំេចញែដលមានមូលដានេនៅក្នុង្របេទសឥណា។

គឺកំពុងេកើន

មានការដកខ្លួន

េដាយសារតីដឹងខ្លួនពីការបែន្ថមតំៃលេលើ្រកមច ប់ និងការេរៀបចំកម្មវិធីេទៅេលើការ្របឹក
ចុងេ្រកាយជាន់ខ្ពស់ និងកញ្ចប់កម្មវិធី(software)។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
79
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>>
តាមរយៈទស នៈជាតិ
ៃនGNPរបស់ឥណា

,កម្មវធ
ិ ី(software)្រតូវបានរាប់ជាហ៊ុនបនាប់បន ំ(ជិត២%)
ប៉ុែន្តវាបានជួយផ្តល់ជិត

១២%ៃនការរីកចំេរីន

GNP។

(software)គិតជិត៨%ៃនការនាំេចញរបស់ឥណាេលើទំនិញនិងេសវាកម្ម។
ឧស ហកម្មេនះបេង្កើតការងារពី

៦០

េទៅ

៧០

កម្មវិធី

ក្នុងមួយឆាំៗ

លានការងារសំរាប់វិស្វករែដលមាន

េទពេកាសល ខ្ពស់ែដលបានបញ្ចប់ការសិក រ។

េសវាកម្ម

ការិយាល័យ្រទ្រទង់ពីខាងេ្រកាយ

និងេវជ្ជប

េសវាបំេរីអិថិជន

ព័ត៌មានវិទ ដូចជា
្រគូេពទ

ែដលបេង្កើត

ការងារជាង១លានេនៅឆាំ២០០៨េដាយែផ្អកេលើការបងាញ។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ
ចរិតការងារ

ែដលមិន្រសូវទាមទារការទទួលខុស្រតូវខ្ពស់ទាំងេនះបានផ្តល់ឲ អ្នកែដល

មានជំនាញទាបនិងែដលជាការងារដែដលៗ។

ពួកេគនឹងេចញពី្របេទសឥណាេទៅរក

តំបន់េផ ងេទៀតែដលមានតៃម្លេថាកេនៅេពលែដលតៃម្លការងារេកើនេឡើង។

ឧស ហកម្ម

កម្មវិធី(software)បានជួយដល់ការព្រងីកសហ្រគិនភាពែដលជាមូលដាន

ក្នុង្រសុក និង ក្នុងការបេង្កើត យីេហាតុល ភាពមួយសំរាប់ឧស ហកម្មចំេនះដឹងមូលដាន
ក្នុង្របេទស។ ការអភិវឌ ន៍របស់វា បានជួយ្រតឡប់និនាការៃនការទាក់ទាញអ្នកជំនាញពី
ខាងេ្រកៅ ្របេទសេនៅទស វត ឆាំ៩០ េដាយបេង្កើតនូវរងាន់ឳកាសការងារសំរាប់អ្នកមាន
ជំនាញ េនៅក្នុង្របេទសឥណា។

្របភពសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញឧស ហកម្មចូលក្នុង្របេទសគឺ្រកុមហ្វឹកហ្វឺនការងារែដល
្របតិបត្តិការតាមរយៈការវិនិេយាគេលើការអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស ជាេ្រចើនទស វត ។

បនាប់មក

រដាភិបាលបានេធ្វើឲ មានភាពងាយ្រសួលក្នុងការអភវឌ ន៍ឧស ហកម្មេដាយ

ផ្តល់ឲ នូវការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យក្នុងេល ឿនេលឿន

និងការកសាងេហដារចានសម្ព័ន្ធេនៅ

ក្នុងតំបន់បេច្ចកេទសកម្មវិធ(
ី software technology parks)។ ការចាប់េផ្តើមគំនិតមួយ
ចំនួនរបស់រដាភិបាល និងវិស ័យឧស ហកម្មក្នុងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងប

80

ែដល

>>

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

80

>>
្របេទសកំពុង្របឈមសំរាប់ព្រងឹងទីតាំងរបស់ខ្លួនក្នុងចំែនកៃនកម្មករការងារ អន្តរជាតិ ។
ទាំងេនះគឺ

រួមបញ្ចូលនូវជំហានៃនការបេង្កើតនូវការផ្គត់ផ្គង់េលើការហ្វឹកហ្វឺនបុគ្គលិក

េលើកស្ទួយដល់ឳកាសល្អៗេផ ងេទៀត។

និង

សហ្រគាសខ្លួនឯងផាល់គឺ្រតូវេឆ្លើយតបេទៅ

នឹងការ្របកួត្របែជងែដលេកើតេឡើងេដាយទទួលយកនូវយុទ្ធសា្រស្តែដលអាចរកបាន
ការបែន្ថមថ្មី និងការហ្វឹកហ្វឺនសារជាថ្មីេលើអ្នកមានេទពេកាសល

។ ភស្តុតាងបងាញថា

ការ្រគប់្រគងធនធានមនុស គឺបានកាយជា្រទង់្រទាយដ៏សំខាន់របស់យុទ្ធសា្រស្តរបស់
សហ្រគាសក្នុងវិស ័យឧស ហកម្មកម្មវធ
ិ (
ី software)របស់ឥណា។

្រកុមហ៊ុនមួយចំនួន

កំពុងែតព យាមបេង្កើតតៃម្លចំនងេដាយឈានេទៅរកការអភិវឌ ន៍េនៅេ្រកៅ្របេទស
េដាយេផាតេលើកម្មសិទ្ធអ្នកជំនាញ

ការ្រពឹក ចុងេ្រកាយកំរិតខ្ពស់

និង

និងកញ្ចប់កម្មសិទ្ធ

និងយុទ្ធវិធីកន
ំ ត់តៃម្ល។

ថ្វីេបើឧស ហកម្មកម្មវិធ(
ី software)របស់ឥណា

មានសាៃដខាំងក្នុងទស វត ចុងេ្រកាយ

ែតេនៅមានការមិនេពញចិតក
្ត ្នុងការេមើលេឃើញការ្របកូត្របែជងក្នុងការ

េធ្វើឲ ្របេទស

េលចេធា ជាពិេសស្របេទសចិន និង្របេទសហ្វីលីពីន ក្នុងចំេនាម្របេទសដ៏ៃទេទៀត។
ខណៈេពលែដលសហ្រគាសកម្មវិធី(software)ឥណាបានត្រមង់ទិសេទៅកាន់ចំនុចេគាល
អន្តរជាតិៃនការអនុវត្តន៍ភាពចាស់ទុំ
េពលខ្លី
custom

និងមធ ម
software

ព្រងឹងកមាំង
សកានុពល

,ការ្របកួត្របែជងនឹងចាប់េផ្តើមឆក់យកក្នុងកំឡុង

ជាពិេសសគឺការបញ្ចុះតៃម្លៃនេសវាកម្មដូចជា
និងេសវាកម្មេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានវិទ ។

េសវាកម្មCoding

,

ឧស ហកម្មឥណា្រតូវការ

និងទាញយក្របេយាជន៍ៃនការចាប់េផ្តើមនូវការ្របកួត្របែជងដ៏មាន
េដើម ប
ី េង្កើតេល ឿនែនការចងភាប់តៃម្លនិងចាប់េផ្តើមខ្លួនឯងឲ កាយជាអ្នក

ដឹកនាំេលើ្របភពផលិតកម្មកម្មវិធ(
ី software)

។េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ

វាមាន

ឧបសគ្គដ៏ធំេនៅក្នុងទីផ រផលិផលែដលមានការលំបាកសំរាប់អ្នកចំនូលថ្មី។ ក្នុងទិដាភាព
េនះ ការវាស់ែវងខាងេ្រកាមអាចជាែផ្លផា្ក ៖

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
81

>>
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>>


យកចិត្តទុកដាក់េលើ R&D និងការអភិវឌ ន៍ផលិតផល
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តំរង់ទិសសារជាថ្មីេលើការេលើកកម្ពស់ការវាស់ែវងរបស់រដាភិបាល

និង

រដាភិបាលឥណាបានេដើរតួសំខាន់ក្នុងបដិវត្តន៍ឧស ហកម្មេដាយបេង្កើតនូវ្រកុមធនធាន
មនុស ែដលបានហ្វឹកហ្វឺន និងេដាយេផ្តើមគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការដាក់េហដារចនាសម្ព័ន្ធៃន
វិទ សានេនៅក្នុង្រសាវ្រជាវគណនានិងបណា្ដញតាំងពីចុងទស វត ១៩៦០។

រដាភិបាល

ក៏បានជួយវិស ័យឧស ហកម្មេដាយផ្តល់ការងាយ្រសួលេលើេហដារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ប
េច្ចកវិទ កម្មវិធី(Software

Technology

Parks)ក្នុងចំេនាមការស្រមួលដ៏ៃទេទៀត។

បែន្ថមពីេនះេទៀត អ្នកនាំេចញកម្មវិធី(software)

ទទួលនូវពន្ធេលើ្របាក់ចំនល
ូ សំរាប់ៃថ្ង

ឈប់សំរាកសំរាប់ជាផល្របេយាជន៍ពកា
ី រនាំេចញកម្មវិធី(software)។ប៉ុែន្តវាមានតំរូវការ
ក្នុងការគិតសារជាថ្មីេលើពន្ធេលើកទឹកចិត្តេនះ។
រីករាយនឹងសភាព្របកួត្របែជង

េនៅក្នុងឧស ហកម្មែដល្របេទសឥណា

នូវផល្របេយាជន៍(ជា្របេយាជន៍ដល់ធនធានមនុស

ែដលមានកំៃរទាប) េហើយែដលការនាំេចញបានេកើនដល់ជាង៥០%្របចាំឆាំ េហើយ្របាក់
ចំេណញ្របែហល២២%ែនចំនូល(មានភាពខ្ពស់ជាងបណា្ដឧស ហកម្មដ៏ៃទក្នង
ុ ្របេទស)
ការកាត់បន្ថយពន្ធ គឺហាក់ដូចជាមិនទាក់ទងេលើមូលដាន្រទ្រទង់េទ។

្របភព: ដក្រសង់េចញពី Nagesh Kumar, Indian Software Industry Development in International and National Development

Perspective (RIS-Discussion Paper # 19/2001), http://www.ris.org.in/dp19_pap.pdf.
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សំនួរ្រតិះរិះ
េតើវាមានទំនាក់ទំនងយា៉ងដូចេម្តច ចំេពាះគំរូអភវឌ ន៍ឧស ហកម្មកម្មវិធ(
ី software) ៃន
្របេទសឥណាេទៅនឹងបរិបទៃន្របេទសរបស់អ្នក? េតើកតាេជាគជ័យមួយណាក្នុងករណី
របស់្របេទសឥណាែដលដំណាងឲ ការកំនត់របស់ខ្លួនអ្នកផាល់? េតើមួយណាែដលមិន
ែមន? េតើប

ែដល្រតូវ្របឈមអ្វីែដល្រតូវែតយកមកនិយាយសំរាប់កតាៃន ភាព

េជាគជ័យេដើម ីេធ្វើការ?

ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថល

ឧស ហកម្មព័ត៌ឌីជីថលគឺជាែផ្នកថ្មីមួយៃនសកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ចែដល្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយការសំេដៅេទៅ
រកេគាលបំនងែតមួយៃនព័ត៌មានពីមុន ពហុព័ត៌មាន(Multimedia) ,ការកំសាន្ត ,កម្មវិធី(software)និង
Multimedia , េអឡិច្រតូនិចHardware ,និងទូរគមានគមន៍។ ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថលមានការបេង្កើត
,ការរចនា

,ការ្រគប់្រគង

ែដល្រទ្រទង់ពួកវា។

និងការែចកចាយនូវផលិផលឌីជីថល

និងេសវាកម្ម

ែផ្នកជាក់លាក់រួមបញ្ចូលទាំង្របសិទ្ធិភាពៃនចក្ខុ

្រពមទាំងបេច្ចកវិទ

និងគំនូរជីវចល(រួមទាំងទិដ្ឋភាព

ជាក់ែស្តង និង ផលិតផល3D),អន្តរកម្មពហុព័តមា
៌ ន(ឧទាហរណ៍,េគហទំព័រ,CD-ROM) , កុំព ុទរ័និង
េហ្គមអនឡាញ , ពហុព័ត៌មានៃនការអប់រ(Educational Multimedia)(ឧទាហរណ៍ ការសិក តាម្របព័ន្ធ
េអឡិច្រតនិច) និង ែខ ភាពយន្តឌីជីថលនិងផលិតកម្មទូរទស ន៍ និងផលិតកម្មផ ព្វផ យតាមទូរទស ន៍
និងែខ ភាពយន្ត។

ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថលកំពុងែតរីកចំេរីនខាំងខា។
ការលក់សំបុ្រតកុន

និង

housecooper(PWC),

ចំនូលពីេហ្គមកុំព ុទ័រក្នង
ុ ឆាំ២០០១បានេលើសពី

េលើសពីចំនូលៃនឧស ហកម្មថតចេ្រមៀងពិភពេលាក។53
្រកុមហ៊ុនទី្របឹក

ICT

Pricewater-

បានទស ទាយថាទីផ រពិភពេលាកនឹងេកើនដល់

៤៦.៥ពាន់លានដុលា េនៅឆាំ២០១០ ។54 ជាពិេសស េ្រគាងការ PWC បងាញថាតំបន់អាសុីបា៉សុីភិច នឹង

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
83

83

កាន់កាប់នូវដំែនងនាំមុខេគេលើការចំនាយ្រគប់យា៉ងេលើេហ្គម, េកើនពី ៩.៨ពាន់លាន េលើទីផ រ ក្នុងឆាំ
២០០៥ ដល់ ១៧.៤ពាន់លានេនៅឆាំ២០១០។ េនះ្រតូវបានសន្មតថាជាការេកើនេឡើងនូវការេ្របើ្របាស់
រលកអាសធំ(

Broadband)េកើនេឡើងនូវចំេនះដឹងអំពីកុំព ុទ័រ

និងការចំណាយរបស់រដាភិបាលេដើម ី

េលើកកម្ពស់ការអភិវឌ ន៍និង ការេ្របើ្របាស់េហ្គមក្នុង្រសុក។

តំបន់មួយៃនព័ត៌មានអភិឌ ន៍ែដល្រកុមហ៊ុនេនៅអាសុីអាចេផាតអារម្មណ៍េលើគឺមាតិកាទូរស័ព្ទចល័តឌីជីថ
ល។ វារួមបញ្ចូលទាំង ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទចល័ត,បញ្ចូនព័ត៌មាន,េសវាកម្មព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ,េហ្គម, ត្រន្ត,ី
សំេលងេរាទ៍និងរូបភាព, ការកំសាន្តសំរាប់មនុស ធំ និងេសៀវេភៅរាយេឈាះនិងទីលំេនៅ គឺសុទ្ធែតេធ្វើតាម
រយៈ្របព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត។

សាធារណរដ្ឋកូេរ

និង្របេទសេអៀរឡង់គឺស្ថិតក្នុងចំេនាម្របេទសែដលេរៀបចំបំរុងេដើម អ
ី ភិវឌ ន៍នូវ

ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថល។
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យុទ្ធស្រស្តឧស ហកម្មជាតិ ICT : ការណីសិក ៣

សាធារណៈរដ្ឋកូេរ - ពី Semi-conductor េទៅកាន់ពហុពត៌មាន
(Multimedia)
តាម្របវត្តិសា្រស្តភាពខាំងបំផុតៃនឧស ហកម្ម

Semi-conductorគឺសម្ថភាពក្នុងការ

ផលិតបន្ទះថាមពលៃនអង្គចងចាំ(Dynamic Radom Access Memory(DRAM))សំរាប់
នាំេចញ។ ចាប់ពីឆាំ១៩៨៣ កែន្លងសំខាន់្របមូលផ្តុំគាេនៅកូេរគឺ Cheabol, Samsung ,
Hyundai និង LG គឺមានលំដាប់ថាក់ទីមួយ, ទី៤ និង ទី៧
ខ្លួនៃនទីផ រពិភពេលាកDRAMក្នុងឆាំ១៩៩៥។ អ្នកនាំមុខទីផ រ

,ែដលជាចំែនកេរៀង
Samsungធាប់រកបាន

្របាក់ចំេនញ៩០%ពីDRAM --បន្ទុកហានិភ័យរបស់្រកុមហ៊ុនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរេនៅឆាំ ១៩៩៦
េនៅេពលទីផ រ DRAMធាក់ចុះេដាយគហុក េហើយ្របាក់ចំេនញរបស់ Samsung ធាក់ដល់
៩៣.៤%។

Hyundai

LGក៏្រតូវបានេមើលេឃើញពី្របាក់ចំេនញរបស់ពួកេគ

និង

ធាក់ចុះ្របែហល៩០%ក្នុងឆាំ១៩៩៥។

ភាពេជាគជ័យរបស់ Cheabol េលើបន្ទះអង្គចងចាំ(Memory Chips)្រតូវបានេឃើញថា
្រកុមហ៊ុនែដលទទួលបានេលើសពីជ័យជំនះក្នុងការកំនត់េគាលេដៅឬ ការសេ្រមចចិត្តេដើម ី
ចូលេទៅក្នុងវិស ័យឧស ហកម្ម
សហរដ្ឋអាេមរិក

និង

េនៅេពលដ៏្រតឹម្រតូវមួយ(ចំេពលែដលកិច្ច្រពមេ្រពៀង

ជប៉ុនកំពុងែតបរាជ័យ)។

ការេធ្វើអតាធិប យ្រតូវចាប់យកនូវ

ទំនាក់ទំនងែប្លកេគមួយរវាង Cheadolនិងរដ្ឋកូេរ ,េហើយជាចរិកពិេសសៃនផ្លូវបេង្កើតថ្មីក្នុង
Semi-conductor ។ ្រកុមហ៊ុនទាំងេនាះអាចផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុេទៅដល់ការចូលរួមក្នុង DRAMs
េដាយេ្របើនវូ ្របាក់ចំេនញែដលេគរកតាមរយៈសកម្មភាពេផ ងៗ(ឧទាហរណ៍
បក្រតលប់េ្រកាយពីឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍),

Samsung

ប៉ុែន្តក៏តាមរយៈេដើមទុនបំរុងរបស់រដ្ឋ

ផងែដរ។ េនះអាច្រតូវបានេមើលេឃើញថាវាជា “ នេយាបាយទំនប់បំរុងជា្របាក់េទៅវិញ
េទៅមក” ែដលធានាការផាស់ប្តូរនូវមូលធនតៃម្លទាប ,Cheabol សន ថានឹងែ្របកាយជា
អ្នកនាំេចញខ្ពស់ជាងេគ។ DRAMsធាប់ជាបេច្ចកវិទ ដ៏សមរម មួយែដលេដើរតួជាចំនុច >>

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
85
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>>
ខាំងរបស់កូេរ

ក្នុងការអនុវត្តន៍ការបេង្កត
ើ ថ្មីេដើម ីេធ្វឲ
ើ មានការកំនត់ចមាយផ្លូវដ៏ជាក់លាក់

មួយក្នុងការចូលរួមក្នុងជំហានេជាគជ័យដ៏តូច។

ផ្លូវែដលេទៅទាន់្រតូវបានកំនត់បងាញ

យា៉ងច ស់ ដូចេទៅនឹងអ្នក្របកួត្របែជងដ៏ធំក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិក និងជប៉ុន។
ពីរគឺសាកសមគាយា៉ងល្អសំរាប់គំរូមួយែដលេយើងេហៅថា
ែដលផ្តល់អាទិភាពដល់ការ្របមូលផ្តុំធំៗ

“ការ្រគប់្រគង

ធាតុទាំង
Chaehol”

ៃនការព្រងីកការអភិវឌ ន៍ែដលេធ្វើឲ រជួយដល់

សហ្រគាសតូចនិងមធ ម។

អ្នកកំពូលChaebolទាំង៤ (Samsung, Hyundai, LG plus Daewoo)បានផ្តល់អាទិភាព
េទៅឲ ពហុព័ត៌មាន(Multimedia)

ជាចំនុចកណា្ដលៃនយុទ្ធសា្រស្តេអឡិច្រតូនិចសំរាប់

អនាគតរបស់េគ។ ប៉ុែន្តវាបងាញច ស់ថាផ្លូវៃនការបញ្ចូលរេបៀបថ្មីេលើពហុព័ត៌មានគឺមាន
ភាពខុសគាខាំងរវាងផ្លូវែដលChaebolធាប់ែតខាំងពូែក។ឆាយពីបនាត់ផ្លូវែដលជាមូលដាន
េលើការផលិតជាក់លាក់, ពហុព័ត៌មាន្រតូវបានកំនត់ចរិកលក្ខណៈេដាយ ដំេណាះ្រសាយ
មិនជាក់លាក់ េដាយមានការអនុវត្តន៍ៃនឌីជីថលរូមគាែដលទាញេទៅរកទំនាក់ទំនងៃនតៃម្ល
ែដលបានមកពីែផ្នកឯកជនេផ ងៗគា ដូចជា ទូរគមនាគន៍,កុំព ុទ័រ, ការកំសាន្ត និងការ
ផ ព្វផ យ

។

បណា្ដញពហុព័ត៌មានអាច្រតូវបានែបកបាក់តាមរយៈធាតុសំខាន់ៗ

ដូចខាងេ្រកាម៖


ការបេង្កើតព័តមា
៌ ននិងការបញ្ចូលគា ,រួមទាំងគំរូែដលមានេទៅជា្របព័ន្ធឌីជីថល។



ការបញ្ចូន ែដលជាបណា្ដញនិងរចនាសម្ព័ន្ធៃនការបញ្ចូន



ការេ្របើ្របាស់, ែដលជា ការេដាះេសារពាក សមាត់(coding),
ការចាក់េសារពាក សមាត់(encryption), ការ្រគប់្រគងអ្នកទិញ(subscriber
management) វិក័យប្រត(billing)



User interface និងកម្មវិធីេ្របើ្របាស់(ការចូលេមើល និង navigating software tool)



Delivery platform, រួមទាំង set-up box, ទូរទស ន៍ឌីជថ
ី ល និងកុំព ទ័របណា្ដញ។
>>
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

86

>>
្របព័ន្ធបណា្ដញពហុព័ត៌មានទាមទារការបញ្ចូលដ៏មាន្របសិទ្ធភាពៃន ែផ្នករឹង(Hardware)
និង ផលិតផលែផ្នកទន់(Software)េផ ងៗេទៀត, រួមទាំងសមារៈកម្មវិធីនិងការ្របតិបត្តិ
ការ និងកម្មវធ
ិ ីបញ្ចូន(switching software) ្រពមទាំង Interface និងផលិតផល្របព័ន្ធ
្រគប់្រគងទិនន
្ន ័យ។ ខណៈែដលជាតំរូវការៃនបន្ទះអង្គចងចាំក្នុងផលិតផលជំនាន់ថ្មីហាក់បី
ដូចជាមិនចុះថយ,

គុណតៃម្លបែន្ថមគឺកំពុងផាស់ប្តូរេទៅជាការបញ្ចូលគាៃនេសៀគ្វីការ

អនុវត្តន៍ដ៏ជាក់លាក់

ដូចជា

បន្ទះរលកស

ដំេនើរការពហុព័ត៌មានែដលការបញ្ចូល

រេបៀបថ្មីឆ្លងកាត់ក្នុងការបេង្កើតេ្រចើនជាងកំលាំងផលិត។
DRAM

ប៉ុែន្តជំនាញការក្នុងការផលិត

អាចមានការ្រតលប់េ្រកាយេដើម ីបងាញពីបេច្ចកវិទ

,េហើយេយើងអាចរពឹងថា

្រកុមហ៊ុនកូេរនឹងអាចេធ្វើឲ េឃើញពីពន្លកៃនត្រមូវការែដល្រតូវបានរពឹងសំរាប់ការបងាញ
Thin Film transistor។ បែន្ថមពីេនះ ភាពខាំងៃនឧស ហកម្មកូេរក្នុងការេ្របើ្របាស់ជា
ស្តង់ដានូវផលិតផលេអឡិច្រតូនិចដូចជា ទូរទស ន៍,
បកែ្របផលិតផល

Set-top

បេញ្ចញព័ត៌មាន។
បេច្ចកវិទ បណា្ដញ

boxes,

េទាះបីជាយា៉ងណា

VCRនិង CD នឹងរួចរាល់ក្នុងការ

បណា្ដញកុំព ុទ័រ

និង

សមារៈបញ្ចូលនិង

ភាពទន់េខ យៃនកម្មវិធ(
ី software)និង

គឺវាហាក់ដូចជារារាំងនូវមហិច្ឆិតា្រកុមហ៊ុនក្នុងការេធ្វើ្របតិបត្តិការឆ្លង

កាត់នូវតៃម្លទនា
ំ ក់ទំនង

និងការបន ល់ទុកការបញ្ចូនចំែនកតាមDelivery

Platform

ែដលនឹងេធ្វើឲ មានភាពទន់្រជាយក្នុងការ្របកួត្របែជងជាមួយឧស ហកម្មតៃម្លទាប
េនៅក្នុងតំបន់,ជាពិេសសគឺក្នុង្របេទសចិន។

ជាសរុប
របស់

េយើងអាចេមើលេឃើញថាភាពេជាគជ័យជំរញភាពដឹកនាំក្នុងការផ្ទុកនូវតួនាទីដ៏ធំ
semi-conductor

េដើម ីព្រងឹង្រកុមហ៊ុនកូេរ

,េហើយវា្រតូវបានបំេពញេដាយ

បរិយាកាសគាំ្រទពីរដាភិបាលេលើការទស ទាយផ្លូវបេច្ចកវិទ ដ៏ែវងឆាយ។
>>

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
87

87

>>
ផលចំេនញសំខាន់ែដលមានការសាទរក្នុងឆាំែដលមានការរីកចេ្រមើនេនៅពាក់កណា្ដល
ទស វត ឆាំ១៩៨០ បានជួយេធ្វើឲ Chaebol កាយជាអ្នកេលងក្នុងសកលេលាកជាមួយ
េស្ថរភាពៃនធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។

្រកុមហ៊ុនបានចូលរួមក្នុងភាពចាំបាច់េដើម ីទទួល

យុទ្ធសា្រស្តរបស់ពួកេគេដើម ី្របែជងក្នុងែផ្នកផលិតផលថ្មីៗ េទាះបីជាមានការធាក់ចុះក្នុង
ទីផ រDRAMក្នុងេពលថ្មីៗេនះក៏េដាយ,េហើយ្រតូវបានទទួលសា្គល់នូវការផាស់ប្តូរៃនចរិត
ក្នុងការចាប់យករបស់ឧស ហកម្មេលើការអនុវត្តន៍េលើ្របព័ន្ធឌជ
ី ីថលរួមគាែតមួយ។
រុឹងមាំរបស់្រកុមហ៊ុនបច្ចុប ន្នេ្រចើនជា

ភាព

ែផ្នករុឹង(hardware)និងធាតុផ ំសំរាប់ផ្លូវបញ្ចូន

ឌីជីថល(delivery platform) េហើយខណៈេនះនឹងបងាញនូវភាពសំខាន់ ៃនធនធានៃន
ចំនូល

ក្នុងេពលអនាគត,

្រកុមហ៊ុនេឃើញភាពចាំបាច់េដើម ីចាប់េផ្តើម្របែជងក្នុងែផ្នក

ទន់(software)និងការបេង្កើត។ ប៉ុែន្តេនះជាការយកចិត្តទុកដាក់ខស
្ព ់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់
ឧស ហកម្មកូេរជាមួយភាពក្រម

ៃន្រកុមហ៊ុនែដលបញ្ចូលរេបៀបថ្មីែដលមានទំហំតូច

គឺជំរុញៃនភាពពិការ និង្រកុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ព្រងីកទំហំៃនសកម្មភាពរបស់ពួកេគេនៅក្នុង
សហរដ្ឋអាេមរិក។ អ្វីែដលេនៅសល់គឺអ្វីែដល្រកុមហ៊ុនទាំងេនះអាចទទួលេជាគជ័យក្នុងការ
្រគប់្រគងនូវបណា្ដញដ៏ស្មុគសាញៃនសកម្មភាពបញ្ចូលរេបៀបថ្មីែដលវាខុសឆាយពីបទពិ
េសាធន៍ែដលេគេដើរទាន់ដំណាក់កាលេនះ។

្របភព: ដក្រសង់េចញពី Alan Cawson and S. Ran Kim, “The Korean Electronics Industry – From Semiconductors to
Mujltimedia,” Infowin Bulletin, 1997, http://cordis.europa.eu/infowin/ienm/bulleting/06-1997/Korea.htm .

សំនួរ្រតិះរិះ
ដូចករណីែដលបងាញរបស់សាធារដ្ឋកូេរ, េតើសានភាពខុសគាយា៉ងដូចេម្តចសំរាប់ភាព
េជាគជ័យក្នុងឧស ហកម្ម Semi-conductor និងឧស ហកម្ម ពហុព័ត៌មាន
(Multimedia)?េតើអ្វីជាការពន ល់ៃនភាពខុសគាេនះ?

88

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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យុទ្ធវធ
ិ ស
ី ំរាប់ឧស ហកម្មពត
័ ៌មានឌីជីថលរបស់េអៀរឡង់
ែផ្នកមួយចំនួនៃន្របេទសេអៀរឡង់មានការរីកចេ្រមើនខាំងៃនឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថល
្រតូវបានេគទទួលសា្គល់។ ភាពេជាគជ័យៃនការគាស់រេលើងឳកាសទាំងេនាះេទាះបីជា
យា៉ងណាក៏វាពឹងែផ្អកេលើកតាសំខាន់មួយចំនួន រួមទាំង៖



សកម្មមុននូវេគាលេដៅអភិវឌ ន៍េដាយភាក់ងារអភិវឌ ន៍និងរដាភិបាល



ការធានារបស់រដាភិបាេលើគំេរាងជាក់លាក់ឬេផ្តើមនូវសកម្មភាពដូចេទៅនឹង្របតិកម្ម
មួយសំរាប់ជំនាញនិង ការអភិវឌ ន៍ទីផ រ។



ការចាប់េផ្តើមនូវការអប់រនិងវគ្គហឹក
្វ ហ្វឺន

េដើម ីស្រមួលដល់ែផ្នកែដលមានការ

ទទួលសា្គល់ឳនភាព\ខ្វះខាត ៃនជំនាញែដលេនៅខាងមុខ


បន្តនូវការអភិវឌ ន៍េហដារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងR&Dរបស់្របេទសេអៀរឡង់



ទទួលនូវហិរញ្ញវត្ថុឬមូលនិធិ សំរាប់សហ្រគាសព័ត៌មាន



ការបន្តការគាំ្រទសំរាប់ព័ត៌មាននិយមឌីជីថល(pro-digital

content)ៃនបរិយាកាស

ជំនួញ
អនុសាសន៍ជាក់លាក់

ហិរញ្ញវត្ថន
ុ ង
ិ មូលនិធិ


បែន្ថមការេសុើបអេង្កតថាេតើភាពសំខាន់មួយៃនការ្របថុយ្របថានេលើមូលធន្រកុមហ៊ុន
អន្តរជាតិជាមួយចំេនះដឹងជំនាញនិងបទពិេសាធន៍ក្នុងការ្រគាំ្រទេលើសហ្រគាស
ព័ត៌មានឌីជីថលែដលអាចទាក់ទាញេទៅកាន់
េអៀរឡង់យា៉ងដូចេម្តច។(សហ្រគាសេអៀរឡង់)



បេង្កើតនូវអ្នកជំនាញេលើមូលនិធិការ្របថុយៃនមូលធនសំរាប់ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជី
ថលែដលវា្រសេដៀងនឹងការបេង្កើត
មូលនិធិជីវបេច្ចកវិទ ក្នុងឆាំ២០០២(សហ្រគាសេអៀរឡង់ ,IDAេអៀរឡង់, DETE) >>

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
89
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>>
ការ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ ន៍ (R&D)


បញ្ចូលកម្មវិធីេដើម ីគាំ្រទសកលវិទ ល័យសិល ះនិងៃច្ន្របឌិតេដើម ីអភិវឌ អ្នកជំនាញ
R&Dក្នុងការបេង្កើតព័ត៌មានឌីជីថល និងការបេង្កើត(សហ្រគាសេអៀរឡង់ , េអៀរឡង់
IDA, DETE, ្រកុម្របឹក វិទ ្រស្តេអៀរឡង់, បេច្ចកវិទ និងការបញ្ចូលថ្មី)



ពិនិត េលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំរាប់េធ្វើការ្រសាវ្រជាវ, មូលនិធិបេច្ចកវិទ និង ការបញ្ចូល
រេបៀបថ្មីេដើម ីគាំ្រទេ្រគាងការអភិវឌ ន៍ព័ត៌មាន(សហ្រគាសេអៀរឡង់, IDAេអៀរឡង់)

បរិយាកាសច ប់


្នុ ការចុះបញ្ជី
កម្មវិធីទីផ រេសរីឬវិស ័យអប់រ្រតូវែតអភិវឌ ន៍េដើម ីេលើកទឹកចិត្តកង

IP

េដាយសហ្រគាសព័ត៌មានឌីជីថលធនតូចនិងមធ ម(SMEs)(សហ្រគាសេអៀរឡង់)


បេង្កើនលក្ខន្តិកះការពារការផ្តល់ព័ត៌មានឌីជីថល

IP,

តាមរយៈការែណនាំៃនច ប់

េចារកម្មេលើព័ត៌មានសមាត់(នាយកដានយុត្តិធ៌ម)
បរិយាកាហិរញ្ញវត្ថុ


បន្តការកាតបន្ថយអ្រតាពន្ធ

VAT

របស់្របេទសេអៀរឡង់ក្នុងែខ បនាត់ែតមួយជាមួយ

្របេទសដ៏ៃទៃនអុឺរុប (នាយកដានហិរញ្ញវត្ថុ , អ្នក្រគប់្រគងចំនូល)
េហដារចនាសម្ពន
័ ្ធ


វាជាតំរូវការជាបនាន់សំរាប់អ្នកចូលរួមសំខាន់ៗ

េដើម ីសហ្របតិបត្តិការក្នុងការបេង្កើត

ការផាស់ប្តូរអន្តរជាតិដ៏មាន្របសិទ្ធិភាពមួយ(អ្នក្របតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍,

អ្នកផ្តល់

េសវាកម្មឯករាជ , IDAេអៀរឡង់)
ការអប់រ និងជំនាញ


បំេពញនូវសវនកម្មលំអិតៃនការផ្គត់ផ្គងន
់ ិងតំរូវការសំរាប់ជំនាញេនៅក្នុងែផ្នកសំខាន់្រតូ
វបានតំរង់ទស
ិ សំរាប់ការអភិវឌ ន៍(្រកុមអ្នកជំនាញសំរាប់តំរូវការអនាគត)



េលើកកម្ពស់ការបញ្ចូលនូវអាហាររូបករណ៍សំរាប់សិក េនៅសកលវិទ ល័យសំរាប់សិ
ស េដើម ីសិក រក្នុងសកលវិទ ល័យដឹកនាំព័ត៌មានឌីជីថលអន្តរជាតិ

និងកម្មវិធី

្របកួត្របែជងបណា្ដក់ទុនអន្តរជាតិ។ (ែផ្នកចំនាត់ថាក់ទី៣, IDAេអៀរឡង់, សហ្រគាស
េអៀរឡង់)
90

>>

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

90

>>
ការអភិវឌ ន៍សហ្រគាស


នាយកដានៃនសហ្រគាស, ពាណិកម្មនិងការងារ,ែដលគាំ្រទេដាយ Forfas នឹងបេង្កើត
្រកុម្រគប់្រគងេលើព័ត៌មានឌីជីថល

ក្នង
ុ ការបញ្ចូលការអភិវឌ ន៍ឧស ហកម្មជាមួយ

និងនាយកដានែដលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងជួររដាភិបាលេដើម ីដឹកនាំផ្លូវនិងេធ្វើសហ្របតិបត្តិការ
ការអភិវឌ ន៍យុទ្ធសា្រស្តសំរាប់ទីតាំងជាក់លាក់

និងេដើម ីបន្តការអនុវត្តន៍

សកម្មភាពក្នុង របាយការណ៍េនះ។


យុទ្ធសា្រស្តបេង្កើតការទំនាក់ទំនងដ៏មាន្របសិទ្ធិភាពជាមួយថាក់ឧត្តមក្នុងព័ត៌មានឌីជី
ថលអន្តរជាតិ គួរែត្រតូវបានអភិវឌ ន៍និងបន្ត។



មណលឌីជីថល(Digital hub)គួរែត្រតូវបានអភិវឌ ន៍ដូចការបងាញ សំរាប់ព័ត៌មាន
ឌីជីថលេដើម ល
ី ក់សមត្ថភាពនិងផលចំេនញៃនឌីជីថលព័ត៌មានរឺមាតិកា
សហការេនៅក្នុង្របេទសេអៀរឡង់និងអន្តរជាតិ

សំរាប់ែផ្នក

(ការអភិវឌ ន៍ព័តមា
៌ នឌីជីថល,

សហ្រគាសេអៀរឡង់, IDAេអៀរឡង់)
គំេរាងការវិស យ
័ សាធារណៈ


វិស ័យសាធារណៈគួរែតេដើរតួជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការបេង្កើតទីផ រសំរាប់បេច្ចកវិទ ព័ត៌
មានឌីជីថលនិងេសវាកម្មក្នុង្របេទស

េអៀរឡង់តាមរយៈេបសកកម្មគេ្រមាង”

បណាល័យ

ឌីជីថល”

េដើម ីបេ្រមើជាគំេរាងការពន ល់បងាញ

យល់ដឹងនូវ

ផល្របេយាជន៍ៃនព័តមា
៌ នឌីជីថល

និងេលើកកម្ពស់ការ

(នាយកដានសិល ះ,

កីឡា

,

និងេទសចរណ៍)


េលើកទឹកចិត្ត្រកុមហ៊ុនព័ត៌មានែដលមាន្រសាប់ក្នុងការផ ព្វផ យ
ឧស ហកម្មផ ព្វផ យ,

ជាពិេសស្រកុមហ៊ុនរដ្ឋ

ព័ត៌មាននិង

េដើម ផា
ី ស់ប្តូរេទៅជាការបេង្កើត

ឌីជីថល,ការ្រគប់្រគងនិងការែចកចាយនូវព័ត៌មានរបស់ពួកេគ

(នាយកដានទំនាក់

ទំនង) ។
្របភព: ដក្រសង់េចញពី Forfas, A Strategy for the Digital Content Industry of Ireland (2005),
http://www.forfas.ie/publications/digicontent02/021105_digital_content_report_s.pdf.

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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សំនួរ្រតិះរិះ
េតើកតាសំខាន់អ្វីេដើម ីទទួលបានេជាគជ័យរបស់ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថលរបស់្របេទ
សេអៀរឡង់

ដូចគាេទៅនឹងកតាៃនភាពេជាគជ័យែដល្រតូវេ្របើសំរាប់ឧស ហកម្មព័ត៌មាន

ឌីជីថលេនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នកែដរឬេទ?េហតុអ្វី? េហតុអ្វីមិនដូចគា? ក្នុងចំេនាមកតា
ទាំងេនះេតើមួយណាជាចំនុចពិេសសក្នុងបរិបទរបស់អ្នក?

អ្វីែដល្រតូវអនុវត្ថ
េតើកតាសំខាន់អ្វីេដើម ីទទួលបានេជាគជ័យរបស់ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថលរបស់្របេទ
សេអៀរឡង់

ដូចគាេទៅនឹងកតាៃនភាពេជាគជ័យែដល្រតូវេ្របើសំរាប់ឧស ហកម្មព័ត៌មាន

ឌីជីថលេនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នកែដរឬេទ?េហតុអ្វី? េហតុអ្វីមិនដូចគា? ក្នុងចំេនាមកតា
ទាំងេនះេតើមួយណាជាចំនុចពិេសសក្នុងបរិបទរបស់អ្នក?

២.៣ រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច (e-Government)
រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច្រតូវបានកំនត់ថាជាការេ្របើ្របាស់ICTេនៅក្នុងសង្គម “មុខងារជាចង្កូត” ែដលរួម
បញ្ចូលទាំងសហ្របតិបត្តិការ

ការសេ្រមចៃនអជាកណា្ដល

ការេធ្វើបណា្ដញ

និងការេធ្វើឲ ្រតឹម្រតូវ

តាមច ប់។55 និយមន័យលំអិតគឺ រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច គឺការេ្របើបាស់ ICT ក្នុងតំបន់្រតួត្រតា
ៃនរដាភិបាល

(រួមទាំងការផ្តល់េសវាសាធារណៈ,

ការេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពៃនការិយាល័យធិបេតយ

ភាព្រតឹម្រតូវតាមច ប់,
និងការតាក់ែតងច ប់)

ច ប់្របតិបត្តិ,សន្តិសុខ,
និងការ្រតួត្រតាៃន

ច ប់(ដំណាក់កាលៃនសកម្មភាពទាក់ទងេទៅនឹងរេបៀបសង្គមេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត និងបេង្កត
ើ តៃម្ល ែដល
កំពុងបញ្ចូលគាជាសមាជិករបស់ពួកេគ) ថាក់ក្នុង្រសុក, ថាក់ជាតិ, ថាក់តំបន់ និងថាក់ពិភពេលាក។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ការេ្របើទស នៈវិស ័យរបស់រដាភិបាលែដលដាក់េចញគឺមិន្រតឹមែតអន្តរកម្មៃនវិទ សានែដលធម្មតាទាក់
ទងជាមួយការតាក់ែតងច ប់សាធារណៈេនាះេទ

ែថមទាំងជាទំនាក់ទំនងសង្គមេទៅនឹងការ្រគប់្រគង។

រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចេមើលេឃើញពីភាពធំេធងៃនការេ្របើ្របាស់ICT
សាធារណៈក្នុងរូបភាពដ៏ធំទូលាយក្នុងការេ្របើ

ICT

េដើម នា
ី ំេទៅេអាយនូវេសវាកម្ម

េដើម ឲ
ី ្របជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការេធ្វើការ

សេ្រមចចិត្ត។

េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ វាេនៅែតសំខាន់ក្នុងការពិនិត េមើលេលើរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចឬក៏ “ការេ្របើ
្របាស់

...ICT

េដើម ីេលើកកម្ពស់សកម្មភាពក្នុងសាប័នសាធារណៈ”។56

អ្នកតាក់ែតងច ប់

ICTD

បានចាប់អារម្មណ៍េលើរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចេដាយសារែតការចំណាយេលើICT របស់រដាភិបាលបានជះ
ឥទ្ធិពលេលើរាល់ការអភិវឌ ន៍ក្នុងឧស ហកម្មICTក្នុង្រសុក

និងេដាយសាររដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចបាន

សន នូវអភិបាលកិច្ចល្អ។

េនៅក្នុង្របេទសភាគេ្រចើន

រដាភិបាលគឺជាអតិថិជនដ៏ធំជាងេគេលើទំនិញICT

និងេសវាកម្ម។

េនៅក្នុង

្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ រដាភិបាលចំណាយ ពី១េទៅ១.៥% ៃនGDP េលើែផ្នក្របព័នប
្ធ េច្ចកវិទ ព័ត៌មានវិទ
(IT)សាធារណៈ។57
ជាសកល

េដាយែផ្អកេលើការេមើលេឃើញច ស់របស់រដាភិបាលអុឺរុបខាងលិច

និង្រកុម្របឹក

“សរុបការចំណាយេលើ

IT

ការ្រសាវ្រជាវ

សំរាប់រដាភិបាលអុឺរុបខាងលិចនឹងេកើនពី

៤៣ពាន់លានដុលា េនៅឆាំ២០០៦ េទៅដល់៥៦ពាន់លានដុលាក្នុងឆាំ២០១១ ។ ការចំនាយេលើេសវាកម្ម
IT នឹងបងាញនូវចំែនកដ៏ធំជាងេគេលើការចំណាយេលើ ITក្នុងរដាភិបាល ,ខណៈេពលែដលកញ្ចប់កម្មវិធី
(Package software)នឹងេរីកលូតលាស់េលឿនជាងេគែដលអ្រតាជាមធ មេលើសពី ៧%។58 េនៅក្នុងតំបន់
អាសុីបា៉សុីភិច រដាភិបាលនឹងបន្តការចំនាយេលើេសវាកម្មនិងផលិផល IT ជាមួយការបញ្ចូលគាេលើអ្រតា
េកើន្របចាឆាំគឺ ៧.៩%ពីឆាំ២០០៧េទៅឆាំ២០១១។59

ខណៈែដលទំហំេលើការចំនាយនឹងធាក់េទៅេលើ

ែផ្នករឹង(Hardware) ្រកុមហ៊ុនHardwareនឹងមានការធាក់ចុះតិចតួចក្នុការចំណាយសរុបចាប់ពី៥៧.៥%

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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េនៅឆាំ២០០៧

ធាក់ដល់៥៤%េនៅឆាំ២០១១។

ម៉ ងវិញេទៀត

ការចំណាយេលើេសវាកម្ម

រួមទាំង

ែផ្នកកម្មវិធ(
ី software)គឺ្រតូវបានរពឹងថានឹងេកើនេឡើងជាបន្តបនាប់ក្នុងកំឡុងេពលេនះ។60

កម្មវិធីេបើកចំហ និងេ្របើ្របាស់មិនគិតៃថ្ល

រដាភិបាលមួយចំនួនចាប់េផ្តើម្រតូវបានទាក់ទាញេលើកម្មវិធីេបើកចំហនិងេបើ្របាស់េដាយមិនគិតៃថ្ល(FOSS)
េដាយសារែតវាងអាចេ្របើេដើម ីកាត់បន្ថយការចំណាយេលើកម្មវិធីែដលមាន។
ជាកម្មវិធីsoftwareមិនគិតៃថ្ល(ឬមិនបាច់បង់្របាក់

ប៉ុែន្ត

ឬក៏មិនបាច់បង់តៃម្លសិទ្ធ)។

FOSS

គឺមិនែមន

វាក៏ជា

software

ែដលកូដេដើម(source code)្រតូវបានេបើកចំហ, អាចព្រងីក និងែចកចាយេដាយឥតគិតៃថ្ល។ អ្នក្របឆាំង
បានជំទាស់ថាលក្ខណៈេបើកចំហរបស់វាេធ្វើឲ មានភាពេលឿន

និង

ការពិនិត

បានល្អែដលកាយជាកម្មវិធីែដលមានេស្ថភាពនិងអាចេជឿទុកចិតបា
្ត នជាងមុន។

និងការសាកល ង
ែផ្អកេទៅេលើេមេរៀនទី៤

របស់ APCICT Academy of ICT Essentials for Government Leaderសំរាប់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពី FOSS។

សំរាប់្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍គឺមានយុទ្ធស្រស្ត

េសដ្ឋកិច្ច

និងផល្របេយាជន៍សង្គមក្នុងការទទួលយក

FOSS។
គុណ្របេយាជន៍ៃនយុទ្ធសា្រស្ត


អភិវឌ ន៍សមត្ថភាព ឬឧស ហកម្មក្នុង្រសុក



កាត់បន្ថយការនាំចូល ឬរក ទុកនូវការផាស់ប្តូរពីបរេទស



េលើកកម្ពស់សន្តិសុខជាតិ



កាត់បន្ថយការរេលាភេលើថតចម្លង



េធ្វើឲ មាន្រពំែដន

គុណ្របេយាជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ


បេង្កើនការ្របកួត្របែជង



កាត់បន្ថយតៃម្លសរុបៃនភាពជាមាស់

94

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

94



េលើកកម្ពស់សន្តិសុខ



សេ្រមចនូវភាពជាមាស់េលើអ្នកលក់

គុណ្របេយាជន៍ៃនសង្គម


បេង្កើនការេ្របើ្របាស់នូវព័ត៌មានវិទ

61

េនៅអាសុីអាេគ្នយ៍ កម្ពុជា ឥណូេនសុី មា៉េឡសុី និង េវៀតណាម គឺមានច ប់រដាភិបាលេលើ FOSS។62
សីង្ហបុរីមិនមានច ប់រដាភិបាលសំរាប់កម្មវិធីេបើកចំហេលើ្រគប់ែផ្នកទាំងអស់េនាះេទ។
្រពមេ្របើ្របាស់

Linux

េលើកម្មវិធីេបើកចំហ។

េនៅក្នុងភាក់ងាររដាភិបាល។

្របេទសៃថយល់

និងជាចុងេ្រកាយគឺហ្វីលីពីនែដលមិនមានច ប់

ប៉ុែន្ត្រគប់្របេទសែដលជាសមាជិកអាសា៊នមានចំនួនកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនជាេ្រចើន

និងគំេរាង software ែដលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបេង្កើតការដឹកនាំរបស់រដាភិបាលេទៅរកការទទួលយក
FOSS។

្របេទសមា៉េឡសុីផ្តល់នូវគំរូច ប់គួរឲ ចាប់អារម្មណ៍មួយៃនកម្មវិធីេបើកចំហ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
95

95

គំេរាងការេមៃនកម្មវធ
ិ ីេបើកចំហរបស់មា៉េឡសុី
រដាភិបាលមា៉េឡសុី

បានសេ្រមចេលើការេលើកទឹកចិត្តេទៅេលើការអភិវឌ ន៍និងអនុវត្តន៍

នូវកម្មវិធីេបើកចំហ(OSS)និង

អង្គភាព្រគប់្រគងែផនការនិងទំេនើបកម្មរដ្ឋបាល

មា៉េឡសុី(Malasian Administrative Modernization and Management Planning
Unit)

្រតូវបានផ្តល់ឲ នូវទំនួលខុស្រតូវក្នុងការដឹកនាំការេផ្តើមគំនិតេនះសំរាប់វិស័យ

សាធារណៈ ។

េគាលបំណង


កាត់បន្ថយតៃម្លសរុបៃនភាពជាមាស់



បេង្កើនេសរីភាពក្នុងការេ្រជើសេរីសការេ្របើ្របាស់កម្មវិធី(software)



បេង្កើនការលូតលាស់ៃនឧស ហកម្ម ICT



បេង្កើនការលូតលាស់ៃនឧស ហកម្ម OSS



បេង្កើនការលូតលាស់ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់ OSS និងសហគមន៍អ្នកអភិវឌ ន៍



កាត់បន្ថយការែបងែចកឌីជថ
ី ល

ការែណនាំពីេគាលការ

96



ឲ ្រតូវេលើេគាលបំនង



កាត់បន្ថយការរារាំងេលើការ្របតិបត្តិការ



សហត្ថិភាពជាមួយ្របព័ន្ធេករតំែនលេផ ងៗ



បេង្កើតភាពងាយ្រសួល, hardware, software និងអ្នកជំនាញែដលមាន



មិន្រតូវ្រគប់្រគងឬដឹកនាំេដាយឈ្មួញលក់ hardware ឬsoftware

>>

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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>>
ែផនការម OSS ៃនវិស ័យសាធារណៈ


បេង្កើនយុទ្ធសា្រស្តនាំផ្លូវ និងេ្រគាងការ



ែផនការនិងប្លង់អភិវឌ ន៍ និងការអនុវត្តន៍



បេង្កើតមជ មណលសមត្ថភាពកម្មវិធីេបើកចំហេដើម គា
ី ំ្រទេលើការអនុវត្តន៍ OSS
ក្នុងវិស ័យសាធារណៈ



រូបមន្តច ប់ ស្តង់ដា និង ការែណនាំ

េ្រគាងការOSSែផ្នកសាធារណៈៃន្របេទសមា៉េឡសុី
េ្រគាងការ

OSS

បេ្រមើជាប្លង់េដើម ីទទួលបាននូវចក្ខុវិស ័យនិងេគាលបំនងៃនOSS

សាធារណៈ។

ចក្ខុវិស ័យរបស់ ICT វិស ័យសាធារណៈ
ការផ្តល់េសវាកម្មែដលមានគុណភាពនិង្របសិទ្ធិភាព តាមរយៈការេ្របើ្របាស់ ICT។
ចក្ខុវិស ័យរបស់ OSS
ការបេង្កើតនិងេលើកកម្ពស់តៃម្លៃនការេ្របើ្របាស់

OSS

ជាមួយេ្រគាងការ

ICT

សាធារណៈេដើម ីផ្តល់នូវេសវាកម្មែដលមានគុណភាព សុវត្ថិភាព និង្របសិទ្ធិភាព។

េគាលបំនងៃន OSS


បេង្កើននូវជំេរីសក្នុងការេ្របើ្របាស់ Software



បេង្កើនអន្តរ្របតិបត្តិការ



បេង្កើនសមត្ថភាពេដើម ីែថរក និងផ្គត់ផង
្គ ់software



កាត់បន្ថយតៃម្លសរុបៃនភាពជាមាស់



កាត់បន្ថយការបងា្ខំងទុករបស់ឈ្មួញអ្នកលក់



បេង្កើនសន្តិសុខនិងបង្ខំឲ មានអធិបេតយ ភាព

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
97

>>

97

>>
ចំេនះដឹងែផ្នកធានាគារ
គាំ្រទដល់ការែចករែលកចំេនះដឹង OSS និងបទពិេសាធន៍ក្នុងចំេនាមភាក់ងារទាំងឡាយ។
បរិយាកាសែដលអាចេធ្វើបាន
សមាសធាតុែដលប៉ះពាល់ដល់OSS ែដលពាក់ព័ន្ធគឺការេផ្តើមគំនិតេដើម ីធានានូវភាព
េជាគជ័យ េលើការអនុវត្តន៍OSS េនៅក្នុងវិស ័យសាធារណៈ។

្របភព: ដក្រសង់េចញពី Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit, “Malaysian Public Sector
Open Source Software Portal, “http://www.oscc.org.my/content/view/33/38/ and
http://www.oscc.org.my/content/view/34/40/.

សំនួរ្រតិះរិះ
១.

េតើគួរែតមានច ប់េលើកម្មវិធីេបើកចំហនិងេ្របើ្របាស់េដាយេសរីេនៅក្នុង្របេទសឬេទ?

េហតុអ្វីគួរែតមាន? េហតុអ្វីគួរអត់?
២. េតើអ្វីជាច ប់កម្មវិធីេបើកចំហនិងការេ្របើ្របាស់េដាយេសរីេនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នក?
េតើអ្វីជាការវាយតៃម្លរបស់អ្នកចំេពាះភាព្រតឹម្រតូវនិងមាន្របសិទ្ធិភាពៃនច ប់េនះ?

អន្តរ្របតិបត្តិការ
ការសាបស្ទង់រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ២០០៨
្រគង”

និយាយពី

ជាបុគ្គលិកលក្ខណៈែប្លកេគៃនការបេង្កើតរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចជំនាន់ទី២។

“ការភាប់ការ្រគប់
វាឲ និយមន័យ

ៃនភាប់ការ្រគប់្រគងជា “សកម្មភាពៃនការ្រគប់្រគងេដើម ីជំរុញឲ វិស ័យសាធារណៈេជឿនេលឿនល្អេដាយ

98

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

98

េធ្វើការសន បេង្កើតនូវសមត្ថភាព្រគប់ែផ្នកទាំងអស់ៃនសង្គម។63

របាយការណ៍ប

ក់ថាការភាប់ការ

្រគប់្រគងគឺមន
ិ សំេដៅេទៅរកការពិេ្រគាះឬ េធ្វើកិច្ចសន ជាមួយ្របជាពលរដ្ឋេទ េហើយមានការចូលរួមដ៏ធំ
ជាមួយពហុភាគហ៊ុនក្នុងតំបន់ និងពិភពេលាក “ ។64

អន្តរ្របតិបត្តកា
ិ រ “សមត្ថភាពៃន្របព័ន្ធពីរ ឬេ្រចើន ឬក៏សមាសភាពផាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងេដើម ីេ្របើ្របាស់
ព័ត៌មានែដល្រតូវបានផាស់ប្តូរ “ គឺជាអ្វីែដលេធ្វើឲ ការភាប់ការ្រគប់្រគងអាចដំេនើរការេទៅបាន។ េបើមិន
មានអន្តរ្របតិបត្តិ

ការផាស់ប្តូរព័ត៌មានេនៅក្នុងភាក់ងាររដាភិបាលនឹងមានការលំបាកនិងការសេ្រមច

េដាយឯកេតាភាគ្គី មិនមានកំហុស , ការបញ្ចូលគាៃនទាររដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច នឹងបន ល់នូវលទ្ធភាព
ដ៏ែវងឆាយមួយ។

ិ ទួលនូវេគាលេដៅ
្របេទសេ្របសុីលផ្តល់នូវករណីដ៏គួរឲ ចាប់អារម្មណ៍ពីរេបៀបែដលអន្តរ្របតិបត្តទ
ៃនការភាប់ការ្រគប់្រគង។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
99

99

សន្តស
ិ ុខសាធារណៈតាមរយៈអន្តរ្របតិបត្តកា
ិ រេនៅក្នង
ុ ្របេទស
េ្របសុីល
ែផ្នកសន្តិសុខសាធារណៈ

គឺជាេរឿងបឋមក្នុងការដាក់ឲ អនុវត្តនូវេគាលការណ៍និងការ

កំនត់ែដលផ្តល់អនុសាសន៍េដាយ
េ្របសុីល)។

e-Ping

(េ្រគាងការអន្តរ្របតិបត្តិៃនរដាភិបាល

េ្រគាងការេនះមានេឈាះថា្របព័ន្ធជាតិ

វិនិច្ឆ័យល្អជាមួយសន្តិសុខព័ត៌មានសាធារណៈ(Nosegay)
Nosegay

សំរាប់ការបញ្ចូលគាៃនការ
ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌។

េធ្វើការបញ្ចូលគានូវ្របព័ន្ធសន្តិសុខសាធារណៈៃនរដ្ឋេ្របសុីល។

្របព័ន្ធេនះ

គឺអាច ភាក់ងារសុីវិលនិងកងប៉ូលីសទ័ព និងអធិការេ្របើបាន , ឧទាហរណ៍ក្នុងេពលជាក់
ែស្តង ការចុះបញ្ជីយានយន្ត ឬ ចុះបញ្ជី្របជាពលរដ្ឋ ,ជាមួយដីការចាប់ខ្លួន ជាព័ត៌មាន
ក្នុងចំេនាមៃនព័ត៌មានដ៏ៃទេផ ងេទៀត។

តាមរយៈការបញ្ចូលគានូវ្របព័ន្ធសន្តិសុខសាធារណៈក្នុងរដ្ឋេផ ងគា ឥឡូវេគអាចេធ្វើបាន
ឧទាហរណ៍ េដើម ីសំគាល់ឧ្រកិដ្ឋជនែដលរត់ពី Parana គឺ្រតូវបានសួរចេម្លើយពីេ្រគាះថាក់
ចរាចរណ៍េនៅក្នុងសានីប៉ូលីសេនៅRecife ។ Nosegay អាចឲ េធ្វើការឆ្លងកាត់ការប
ទិន្ន័យ្របព័ន្ធសន្តិសុខសាធារណៈ

ក់

ជាមួយទិន្ន័យែដលបានមកពីការបញ្ជីយានយន្ត

ថាក់ជាតិ(Renavam) , ការចុះបញ្ជីប័ណ្ណេបើកបរថាក់ជាតិ(Renach), ្របព័នច
្ធ ុះបញ្ជី
កងទ័ព(Sinarm)

និងបញ្ជីេឈាះឧ្រកិដ្ឋជន។

្របព័ន្ធបណា្ដញថាក់ជាតិៃនសន្តិសុខ

សាធារណៈ និងស្ថិតិយុត្តិធម៌ឧ្រកិដ្ឋជន ក៌្រតូវបានបញ្ចូលក្នុងNosegayែដរ។ ការបញ្ចូល
គាគឺ្រតូវបានេធ្វើ្របតិបត្តិការក្នុងេល ឿនេលឿន

សុវត្តិភាព

និងមានលក្ខណៈេជឿទុកចិត្ត

បាន ។ XML ,េសវាកម្មេគហទំព័រ, Internet protocol និងការទទួលយកនូវBrowsers
គឺមានបំនងធំក្នុងការេ្របើ្របាស់ Nosegay។
តៃម្លៃនNosegay

(ឧទាហរណ៍

ការទាក់ទងនូវ្របព័ន្ធសុវត្តិភាពសាធារណៈែដលមាន

រវាងរដ្ឋេផ ងៗក្នុង្របេទសេ្របសុីល) គឺ៨.៥លានBRL ,វាជាតៃម្លែដលតិចជាង ១% ៃន
>>

100

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

100

>>
តៃម្លែដលបានគណនាក្នុងវិធីេផ ងគា

ក្នុងការកសាងនូវ្របព័ន្ធរួមគាែតមួយក្នុងតៃម្ល

៤

ពាន់លាន BRL។ Nosegayពីមុន េនៅចុងឆាំ២០០៣ បានផ្តល់េទៅឲ រដ្ឋ ៤ ក្នុងការ
េធ្វើឲ ទាន់សម័យនូវ្របព័ន្ធព័ត៌មានវិទ េទៅេលើ្របព័ន្ធសុវត្តិភាពសាធារណៈ។

សព្វៃថ្ងេនះ

Nosegay មានអ្នកេ្របើ្របាស់ចុះេឈាះចំនួន៣០,០០០ េ្រចើនជាង ២០០ សហព័ន្ធ និង
អង្គភាពរដ្ឋ។

្របភព: ដក្រសង់េចញពី UNDP e-Government Interoperability: Guide (Bangkok: UNDP Regional Center, 2007), 2,
http://www.apdip.net/projects/gif/GIF-Guide.pdf

សំនួរ្រតិះរិះ
១. េតើអន្តរ្របតិបត្តិការជំរុញសន្តិសុខសាធារណៈយា៉ងដូចេម្តច?
២. េតើមានគុណ្របេយាជន៍អ្វីេផ ងេទៀតែដល្រតូវបានពងាងពីអន្តរ្របតិបត្តិការ?
៣.េតើអ្វីែដលអ្នកគិតថាវាជាការ្របឈមដ៏ធំចំេពាះអន្តរ្របតិបត្តិការ ជាពិេសសេនៅក្នុង
្របេទសរបស់ អ្នក?

អន្តរ្របតិបត្តិការអាចទទួលបានតាមរយៈស្តង់ដា ឬ តាមសាបត ករ

វិធីស្តង់ដាមួយេដើម ីឈានេទៅអន្តរ្របតិបត្តិការទាមទារនូវរូបមន្តនិងការទទួលយលនូវេ្រគាងការ
អន្តរ្របតិបត្តិរដាភិបាល(GIF)ែដលជាបណ្ដុំៃនស្តង់ដាមួយ
េដើម ប
ី

និងការែណនាំែដលរដាភិបាលេ្របើ្របាស់

ក់ពីទំេនារៃនទីភាក់ងារ ្របជាពលរដ្ឋ និងៃដគូទាក់ទងគាេទៅវិញេទៅមក ។ GIFជាសមញ្ញរួម

បញ្ចូលទាំង ៖ ១)េសចក្តីែថ្លងការនេយាបាយថាក់ខ្ពស់ ២)ព័ត៌មានបេច្ចកេទស ៣)រេបៀបេធ្វើឯកសារ
៤)ការអនុវត្តន៍ ៥)ការេធ្វើតាមរបប្រគប្រគង

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
101

101

អន្តរ្របតិបត្តកា
ិ រតាមរយៈសាបត ករទាមទាររដាភិបាល ឬសហ្រគាសសាបត ករជាតិមួយ។ សហ្រគាស
សាបត កររដាភិបាលមួយគឺ

“

េ្រគាងការសមញ្ញមួយែដលធានានូវទំនាក់ទំនងទូេទៅជាមួយ្របព័ន្ធ

IT

សាធារណៈ “ ។ Marijn Janssen and Kristianf Hjort-Madsen ឲ និយមន័យសហ្រគាសស្ថបត ករថាក់
ជាតិ(NEA)ជាេ្រគាងការ ឬជាឆ្រត សំរាប់ពន ល់ពីទំនាក់ទំនងក្នុង គំេរាង ICT របស់រដាភិបាល និង
សំរាប់្រគប់្រគងការែ្រប្របួល។65
បន្ថយរដាករ។

ដូេច្នះ

NEAជួយធានាមិន្រតឹមែតអន្តរ្របតិបត្តិការ េហើយែថមទាំងជួយកាត់

វាជាការអនុវត្តនវ៍ ិជ្ជមានរយៈេពលយូរេលើការរីកលូតលាស់ៃនវិស ័យេសដ្ឋកិច្ច

បុគ្គលិកការងារ និង ចំនល
ូ ។

ជេ្រមើសេដើម ស
ី េ្រមចបានេនៅអន្តរ្របតិបត្តិតាមរយៈខាតគំរូ

និង

សាបត កម្ម

វា្រតូវពឹងែផ្អកេលើ

េគាលបំណងនានាៃន e-government ដូចជា សមត្ថភាពៃនបុគ្គលិកបេច្ចកេទសរបស់រដាភិបាល

ការទទួលខុស្រតូវៃនអ្នកទិញ

ក្នុងការបេង្កើតកម្មវិធីរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច

អ្នកតាក់ែតងច ប់្រតូវែតដឹងពីកំរិតខ្ពស់ៃនភាពបរាជ័យ

ៃនគំេរាងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចកក្នង
ុ ការអភិវឌ ន៍្របេទស។

តាមការវាយតៃម្លមួយ

គឺមានែត១៥%

ៃនរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច ែដលេផ្តើមក្នុងការអភិវឌ ន៍ ឬ អន្តរភាពៃន្របេទសេដើម ីទទួលេជាគជ័យ។
ភាគេ្រចើនគឺទេំ នារេទៅរកភាពបរាជ័យ(៥០%) ឬក៏ការបរាជ័យែតម្តង(៣៥%)។66 អ្នកតាក់ែតងច ប់គួរ
ែតេចៀសវាងនូវកំហុសែដលេធ្វើឲ េ្រគាងការរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចបរាជ័យ េដើម ីបេង្កើននូវភាពជ័យជំនះ
េដាយខ្លួនឯង។ (េមើល្របអប់េលខ ៥)

102

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

102

្របអប់េលខ ៥: េហតុអ្វីបានជាគេ្រមាង e-Governments បរាជ័យ
១. ខ្វះខាតអ្នកដឹកនាំខាងក្នុងៈ សមាធនានាេកើតេឡើងពីអ្នកលក់ខាងែផ្នក IT េដាយមិនមានភាព
មាស់ការផាល់ខ្លួន (ឬក៏មិនយល់ច ស់អំពី e-Government)
២. ខ្វះខាតេនៅគំនិតនិងយុទ្ធសា្រស្តៈ ខ្វះខាតការគិតដ៏ែវងឆាយ, ខ្វះខាងទទួលបានការែណនាំ,
និងខ្វះខាតៃនការ ភាប់គារវាងទីបញ្ចប់នឹងការចាប់េផ្តើម ែដល្របែហលបណា្ដលមកពីការផាស់ប្តូរ
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ និង/ឬ ការផាស់ ប្តូរេគាលការណ៍ច ប់ និង នេយាបាយ ។
៣. ទន់េខ យេលើការ្រគប់្រគងគេ្រមាងៈ ការទទួលខុស្រតូវនានា្រតូវបានែបកែខ្ញក ពីេ្រពាះមាន
ភាពជាមាស់េ្រចើន

អវត្ថមានឬភាពកំេសាយេលើការ្រគប់្រគងនានា

េពកេនៅេលើគេ្រមាងមួយ

រួមទាំងគានការគាំ្រទ្របកបេដាយ្របសិទ្ធិ ភាព ។
៤. ទន់េខ យខាងការ្រគប់្រគងៃនការផាស់ប្តូរៈ ខ្វះខាតការគាំ្រទពីម្រន្តីជាន់ខ្ពស់នានា (បណា្ដល
មកពីការខ្វះខាត ធនធាន និង ការេលើកទឹកចិតនា
្ត នាចំេពាះ្រកុមការងារេផ ងេទៀត), ខ្វះខាត
េនៅភាគហ៊ុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនានា (បណា្ដលមកពីខ្វះខាតេនៅភាពជាមាស់ការ)
៥.

ជាការេ្របើ្របាស់ស្រមាប់នេយាបាយ

និង

ផល្របេយាជន៍ផាល់ខ្លួនៈ

សំេដៅជាសំខាន់

ចំេពាះអ្នក្របតិបត្តិគឺគិតែត ពីផល្របេយាជន៍ខ្លួនឯង និងេគាលបំនងៃនបុគល
្គ មាក់ៗ ែដលញឹក
ញាប់្រតូវបានេ្របើ្របាស់ជា

“ឧបករណ៍

នេយាបាយ”

ដូចជាស

ខិតេទៅរកការតទល់គា

ឬ

្របឆាំងគា េហើយអ្នកគានអំណាច្រតូវបានេគបំភ័យ, “ខ្ញុំផង ែដរ” ដូចជាការចម្លងេនៅដំេណាះ
្រសាយណាមួយទាក់ទងនឹង

e-government

ក្នុងេគាលបំណងណាមួយេនាះ

មានការរខាន

ពី្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច, ការជួយក្នុងរយៈេពលខ្លី រួមទាំងមានអំេពើពុករលួយេទៀត ។
៦.

ទន់េខ យ

ឬ

ភាពមិន្របកដ្របជាក្នុងការបេង្កើតៈ

បណា្ដលមកមិនមានការចូររួមពីភាគ

ហ៊ុនសំខាន់ៗេនៅក្នុង តំបន់ ក្នុងការដឹកនាំថាការេធ្វើេទៅេនាះវាអាចេលើសពីេសចកី្ត្រតូវការក្នុងតំបន់
ឬមិនសម្រសបនឹងបរិសានៃនតំបន់េនាះ(ែដលមានទំនាក់ទំនងនឹងវប ធម៌និងតៃម្លនានា)

រួម

ទាំងេសចក្តី្រតូវការពីការធានាេផ ងៗេទៀតផងែដរ ។ ការបេង្កើតេនះ្រតូវការជំនួយបរេទស ្រកុម
ហ៊ុនធានារា៉ប់រង និង អ្នក្របឹក ជាេ្រចើន ។ ប

េផ ងេទៀតខ្វះខាតបទ ពិេសាធន៍ រួមទាំង

ខ្វះខាតការយល់ដឹងថាេធ្វើរេបៀបេម៉ចែដលសាកសម ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
103

>>

103

>>
៧. ខ្វះខាតការ្របកួត្របែជងែដលត្រមូវឲ មានៈ ខ្វះខាតចំេណះដឹងែផ្នក IT ចំេពាះម្រន្តីែដលជាប់
ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបេង្កើតេនះ,

េហើយក៏ខ្វះខាតេនៅចំេណះដឹងែដលទាក់ទងនឹងតំបន់ែដលនឹង្រតូវ

េធ្វើការបេង្កើតផងែដរ ។
៨. េហដារចនាសម្ព័ន្ធមិនមានបេច្ចកេទស្រគប់្រគាន់ៈ ខ្វះខាតចំនួនកុំព ូទ័រ និង ្របព័ន្ធបណា្ដញ ។
៩. ភាពមិនចុះស្រមុងគាខាងបេច្ចកេទសៈ ខ្វះសមត្ថភាពេ្របើេនៅបេច្ចកវិទ ែដលេដើរេដាយ្របព័ន្ធ
កុំព ូទ័រ ។
្របភព: ដក្រសង់េចញពី Richard Heeks, “eGovernment for Development: Success and Failure in eGovernment Projects –
Evaluation, “Institute for Development Policy and Management, University of Manchester,
http://www.egov4dev.org/success/evaluation/factormodel.shtml.

សំនួរ្រតិះរិះ
១. េតើកតាមួយណាក្នុងចំេណាមកតាជាេ្រចើនែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធៃនភាពបរាជ័យៃនគេ្រមាង
e-government គឺែដល ជាកតាខាងក្នុងនិងមួយជាកតាខាងេ្រកៅ ?
២. តំេរៀបមូលេហតុែដលបណា្ដលឲ មានភាពបរាជ័យេលើគេ្រមាង e-government ែដល
បានេរៀបរាប់ េដាយ Heeks(្របអប់េលខ ៥) ពីមូលេហតុែដលជាប់ទាក់ទិនបំផុត េទៅកាន់
មូលេហតុែដលមិនសូវជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ?

អ្វីែដល្រតូវអនុវត្ថ
មូលេហតុស្រមាប់ការបរាជ័យៃនគេ្រមាង
េ្រជើសេរីសគេ្រមាងៃន e-government ពី្របេទសរបស់ អ្នក ែដលបានបរាជ័យ និង
ពិភាក េហតុផលនានា ែដលនាំឲ វាបរាជ័យ
អ្នកហ្វឹកហ្វឺនមកពី្របេទសដូចគា អាចេធ្វើការងារេនះជា្រកុម

104

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

104

សាកល ងខ្លន
ួ អ្នក
១. េតើអ្វីគឺជាប

ទូេទៅេនៅក្នុងការអភិវឌ សមត្ថភាពែដលបានទាក់ទងេទៅនឹង ICTD ?

២.

សំខាន់ៗែដល្រតូវបានេលើកេឡើងេដាយធនាគារពិភពេលាកេនៅក្នុងការ

អ្វីគឺជាប

ស្ទង់មតិរបស់ ពួកេគ ៃនវិសយ
័ ICT ក្នុងវិស័យអប់រ ?
៣.

េតើអ្វីែដលរដាភិបាលគួរេធ្វើេដើម ីខត
ិ េទៅរកការផ្គត់ផ្គង់និងបំេពញេនៅេសចកី្តចង់បាន

របស់អ្នកជំនាញ ICT ?
៤. េតើេគាលការណ៍ច ប់ណាខ្លះែដល្រតូវបានអនុវត្ថេដាយ្របេទសចិន ស្រមាប់េធ្វើឲ ខ្លួន
វាកាយេទៅជា កម្មន្តសាល ICT ជាសកល ?
៥. េតើអ្វីែដលេធ្វើឲ ្របេទសឥណាកាយជាយក េនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ ន៍កម្មវធ
ិ ី Software
ក្នុង សាកលេលាក?
៦. អ្វីគឺជាធាតុសំខាន់ៗៃនយុទ្ធសា្រស្តរបស់្របេទសអុីរង់ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍េលើពត៌មាន
ឌីជីថល ?
៧. អ្វីគឺជាភាពេផ ងគាៃនការ្រគប់្រគងេដាយេអឡិច្រតូនិច (e-government) រដាភិបាល
េអឡិច្រតូនិច

(e-government) ? រេបៀបេម៉ចែដលភាពខុសគាមានឥទិ្ធពលេទៅេលើ

ច ប់និងយុទ្ធសា្រស្តក្នុងការអនុវត្ថ?
៨.

េហតុអ្វីបានជារដាភិបាលនានា

គិតពីការេបើកទូលាយេលើការេ្របើ្របាស់កម្មវិធី

Software េដាយេសរី ?
៩. េហតុអ្វីបានជាសមត្ថភាពៃនការសហ្របតិបត្ថិការជាអន្តររបស់ e-government គឺវា
សំខាន់ ?
១០. េហតុអ្វីគេ្រមាង e-government បរាជ័យ ?

ឯកសារែស្វងយល់បែន្ថម

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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៣. ការ្រគប់្រគងេលើវស
ិ ័យ ICT
េគាលបំណងក្នុងែផ្នកេនះគឺៈ


កំណត់ ICT Governance



ពិពណ៌នាគេ្រមាងសំរាប់ ICT Governance



ពិភាក េគាលការណ៍សំរាប់ការវិនិេយាគការ្រគប់្រគង ICT

ការ្រគប់្រគងវិស័យ

ICT

គឺ

េធ្វើការកំណត់ការសេ្រមចចិត្តដ៏្រតឹម្រតូវ

និងការទទួលខុស្រតូវគេ្រមាង

េដើម ីេលើកទឹក ចិត្តក្នុងការេ្របើ្របាស់វិស័យ ICT។67 វាគឺជាការសហការេលើការ្រគប់្រគងែផ្នកតូចៗ ែដល
េធ្វើឲ ្របាកដថាែផ្នកណា

មួយៃនអង្គភាពមានសមត្ថភាព

និងមាន្របសិទ្ធិភាពក្នុងការអនុវត្តនតា
៍ ម

តូនាទី។68 ការសេ្រមចចិត្ត្រគប់្រគងគឺជាអ្នក សេ្រមចចិត្តចុងេ្រកាយេទៅេលើវិស័យ ICT េនៅក្នុងអង្គភាព
មួយ។ ក្នុងករណីេនះរដាភិបាលគឺជាអ្នកេធ្វើកំណត់ សមា្គល់េលើការ្រគប់្រគងវិស័យ ICT ែដលេនះគឺជាដំ
េណើរការៃនការបេង្កើត និង្របតិបត្តៃនការសេ្រមចចិតច
្ត ុង េ្រកាយេលើវិស័យ ICT។

ការងារ្រគប់្រគង ICT ចំបងមានបីគឺៈ ១) ការវាយតៃម្លៃនវិស័យ ICT ក្នុងបរិបទៃនអង្គភាព ត្រមូវការ
និងសមាធ ២( ការចាត់ការែផនការចំេពាះមុខ និងេគាលនេយាបាយៃន ICT69, ៣( ្រតួតពិនិត ការេធ្វើ
គំេរាង

និងភាពដូចគាជាមួយនឹងេគាលការណ៍ែដលកំពុងអនុវត្តន៍េនៅក្នុងវិស័យឯកជន

េគាលេដៅ

ទាំងមួលៃនការ្រគប់្រគង ICT អា្រស័យេលើវិទ សាន្រគប់្រគង IT គឺ៖
ែស្វងយល់អំពីប

... និងយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗៃន IT ដូេច្នះសហ្រគាសអាច

្រទ្រទង់ការ្របតិបត្តរបស់វាបាន

និងត្រមូវការអនុវត្តន៍យុទ្ធសា្រស្តេដើម ីព្រងីក

សកម្មភាពេទៅអនាគត។ េគាលការណ៍វិស័យ IT ្រតូវេធ្វើឲ ្របាកដថាហានិភ័យ
ៃន IT ្រតូវបានបន្ធូរបន្ថយ។ 70

108

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

108

ការ្រគប់្រគងបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានសង្គម មានអ្នក្រគប់្រគង ICT ខាងែផ្នកសាធារណៈៃនសមាគមមួយមកពី
្របេទសអង់េគ្លសបានផ្តល់នូវេយាបល់ថា ICT Governance ក្នុងវិស័យសាធារណៈ រួមបញ្ចូលដូចខាង
េ្រកាម៖



កិច្ចសន និងតំណាងឲ អ្នកភាគហ៊ុន



ែផនការយុទ្ធសា្រស្តសំរាប់ការវិនិេយាគេលើវិស័យ បេច្ចកវិទ

និងព័ត៌មាន ការផ្តល់ឲ

និងផ ព្វផ យ


ការផ ព្វផ យ និងការយល់្រពមេលើេគាលនេយាបាយ



ការ្រតួតពិនិត ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចធម្មតា



ការេ្រជើសេរីសស្តង់ដា និងការ្របតិបត្ត



ការ្រគប់្រគងហានីភយ
័



្រកឹត ្រកមៃនច ប់ ស្តង់ដា ការែតងច ប់ និងការេ្របើ្របាស់សមរម

71

៣.១ គេ្រមាងេលើការ្រគប់្រគងេលើវិស័យ អាយសុធ
ី ី (ICT)

រដាភិបាលកំពុងសិក ែស្វងរកេដើម ីេអាយការេ្របើ្របាស់វិស័យ ICT មានកំរិតខ្ពស់េនៅក្នុងការ្របកប
កិច្ចការៃនត្រមូវការអភិវឌ ន៍េគាលេដៅេដើម ីេធ្វើឲ រីកចំេរីននូវគេ្រមាង ICT Governance។ គេ្រមាងេនះគឺជា
្ត
ត (៣ ,
ទូេទៅរួមបញ្ចូលេដាយៈ ១( េគាលការណ៍រួម(២ , ឋានានុ្រកមការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិតការ្រតួ
ពិនិត ដំេណើរការ ។ 72

េគាលការណ៍រួម

ឹ ខ្ពស់។
េគាលការណ៍ ICT គឺមានទំនាក់ទំនងជារួមេទៅនឹងការបងាញអំពីការេ្របើ្របាស់វិស័យ ICT កំរត
ឧទាហរណ៍មួយៃនេគាលការណ៍រួមសំរាប់គេ្រមាង ICT Governance អូ្រសាលីែដលមានដូចខាងេ្រកាម៖

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
109

109

១. បេង្កត
ើ ការយល់កាន់ែតច ស់ពកា
ី រទទួលខុស្រតូវែផ្នក ICT េធ្វើឲ ្របាកដថាែផ្នកនិមួយៗ និងជា្រកុម
េផ ងេទៀតែស្វងយល់ និងមានការទទួលខុស្រតូវែផ្នក ICT។
២. េធ្វែើ ផនការ ICT េដើម ផ
ី ត
្គ ផ
់ ្គងត
់ រំ វូ ការឲ បានល្អសរា
ំ ប់អង្គភាព េធ្វើឲ ្របាកដ ថាែផនការ ICT ្រតូវតាម
បទដាន និងតាមតំរូវការែដលកំពុងេកើតមានេឡើងេនៅអង្គភាព។
៣. ការទទួលបាន ICT ដ៏្រតឹម្រតូវ៖ េធ្វើឲ ្របាកដថាការទទួលវិសយ
័ ICT គឺបេង្កើតេដើម ីេហតុផល
្រតឹម្រតូវក្នុងផ្លវូ ្រតូវែដលជាមូលដានក្នុងការវិភាគែដលកំពុងេកើតេឡើង។ េធ្វើឲ មានតុល ការរវាងតៃម្ល
ហានីភ័យ និងផល្របេយាជន៏េដើម ីរយៈេពលែវង និងរយៈេពលខ្លី។

៤. េធ្វើឲ ច ស់លាស់េពលមានត្រមូវការវិសយ
័ ICT- ្រតូវេធ្វើឲ ច ស់ថា ICT គឺ្រតូវតាមេគាលេដៅ
របស់វាេនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គងដ
់ ល់អង្គភាព េហើយរក ឲ បាននូវភាពទទួលខុស្រតូវេដើម ីផាស់
ប្តូរតាមត្រមូវការអាជីវកម្ម េហើយផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់អាជីវកម្ម្រគប់េពលមានត្រមូវការពីខាងពាណិជ្ជកម្ម។

៥. ្របតិបត្តតាម ICT ឲ ្របាកដ- េធ្វើឲ ្របាកដថាការ្របតិបត្តតាមវិស័យ ICT េដើម ីេធ្វើឲ េរៀបរយ
ែផ្នកខាងេ្រកៅទាំងអស់ និងអនុវត្តតាមេគាលការណ៍ែផ្នកខាងក្នុងទាំងអស់។

៦. េធ្វើឲ ្របាកដ ICT េគារពតាមការេ្របើកតាមនុស - េធ្វើឲ ្របាកដថាវិស័យ ICT ជួប្របទះនឹង
ត្រមូវការបច្ចុប ន្នស្រមាប់្រគប់ដំេណើរការរបស់មនុស ។73

110

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

110

អ្វីៗែដល្រតូវអនុវត្ថ
តំេរៀបេគាលគំនិតនានាពីការ្រគប់្រគង ICT
តំេរៀបេគាលគំនិតនានារបស់្របេទស អូ្រសាលី េលើការ្រគប់្រគង ICT

េនៅក្នុងវគ្គ

នីមួយៗចំេពាះពីភាពពិបាក បំផុតេទៅកាន់ភាពងាយ្រសួលបំផុតស្រមាប់ការ អនុវត្ថ
េនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នក ។

ការេធ្វើការសេ្រមចចិត្តតាមឋានានុ្រកម

លំដាប់ថាក់ទីពីរៃនគេ្រមាង ICT Governance គឺការេធ្វើការសេ្រមចចិត្តតាមឋានានុ្រកុម។េដាយ យក
លំនាំតាម IT Governance របស់ Weill និង Ross74 ស្រមាប់ែផ្នកសាធារណៈ ផ្តល់ឲ េយើងនូវ
ឧទាហរណ៍ៃនការេធ្វើការសេ្រមចចិត្តតាមឋានានុ្រកុម ICT Governance Archetype គឺ៖



Business monarchy- រដ្ឋម្រន្តី ឬ អគ្គេលខាធិការ (ឬអ្នកមានឋានៈេស្មើនឹង្របធាន្រគប់្រគង

្របតិបត្តិ ឬអ្នកមានតួនាទីជា្របធាន្របតិបត្ត) ែដលជាអ្នកេធ្វើការសេ្រមចចិត្តេទៅេលើ ICT ។


Feudal

-

្របធានៃនែផ្នក្របតិបត្តណា
ិ
មួយ

(ឧទាហរណ៍ៈ

ែផ្នកការិយាល័យ,

បុគ្គលិក

ការិយាល័យ និង/ឬ ្របធានែផ្នកណាមួយ) គឺជាអ្នកេធ្វកា
ើ រសេ្រមចចិត្តេលើ ICT ។


Federal

-

ម្រន្តីជាន់ខ្ពស់នានាេនៅក្នុង

្រកសួង/មន្ទីរ

និង

្របធានៃនការិយាល័យ

ជាអ្នក

េធ្វើការសេ្រមចចិត,្ត ្របែហលអាចជាអ្ន្របតិបត្តិខាង IT ជាអ្នកចូលររួមបែន្ថម ។


IT monarchy- ជំនាញការណ៍ែផ្នក ICT េនៅក្នុងរដាភិបាល(ដូចជា រដាភិបាល CIO ឬ gCIO )

ជាអ្នកេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
111
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IT duopoly- ្របធាន្របតិបត្តែផ្នក IT (gCIO) និងមួយ្រកុមេផ ងេទៀត (ឧទាហរណ៍ ែផ្នកការ



រិយាល័យ, បុគ្គលការិយាល័យ, នាយកដាន) ជាអ្នកេធ្វើការសេ្រមចចិត្តេទៅេលើែផ្នក ICT ។
Anarchy- អ្នកេ្របើ្របាស់មាក់ៗ ជាអ្នកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។



អ្វីៗែដល្រតូវអនុវត្ថ
េតើអ្នកណាជាអ្នកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលើែផ្នក ICT?
វិភាគេលើភាក់ងាររបស់អ្នក(េលើការសេ្រមចចិតនា
្ត េពលថ្មីៗ) េលើរចនាសម្ព័ន្ធ ICT
េដាយទាញេចញពី ទស នៈរបស់ Weill និង Ross ។

ការបេង្កើតការសេ្រមចចិត្តេលើវិស័យ

ICT

េនះមិនែមនថ្មីេទស្រមាប់រដាភិបាល។រដាភិបាលជាេ្រចើន

មានភាក់ងារជាតិរបស់ខ្លួនរួចេហើយេនៅក្នុងការេមើលការខុស្រតូវែផ្នក
បច្ចុប ន្នេយើងអាច

ICT។

ពីការអនុវត្តន៍នាេពល

កំណត់បានថាយា៉ងេហាចណាស់មានការេធ្វើការវិនិច្ឆ័យេលើែផ្នក

កំរិតគឺ៖ ្រកសួង ឬនាយកដាន គណៈកម្មការ អាជាធរ និង្រកុម្របឹក

។

ICT

េនះមាន4

េនៅក្នុងតារាង ១ ខាងេ្រកាម

េរៀបរាប់ពីែផ្នកេ្របើ្របាស់ ICT េនៅអាសុីែដលតំណាងតាម្របេភទ។

តារាង១: ការេ្របៀបេធៀប Matrix ៃនរូបរាង ICT ក្នុងអាសុី

េឈាះរូបរាងICT

ទំនាក់ទំនងជាមួយភាក់ងារ

អណត្តិ\ មុខងារ

រដាភិបាលជាតិេផ ងៗ

្រកសូង

.ច ប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបេច្ចកវិទ

នាយកដានបេច្ចកវិទ ព័ត៌

ព័ត៌មាន

មានវិទ (IT),

អុីនធឺណិត(វាសំខាន់ជាងការផ្តល់

នូវ្របតិកម្ម

្រកសួងទំនាក់ទន
ំ ង

ការអនុ

េអឡិច្រតូនិចេនៅចំនុចកណា្ដលនិង

និងបេច្ចកវិទ

អុីនធឺណិត)។

ព័តមា
៌ នវិទ (ឥណា)
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េអឡិច្រតូនិច

ការស្រមុកមួយៃននាយកដាន
និង ការស្រមួល

តិដល់អ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

រដាភិបាល
ភាក់ងារ

គឺ

និងការទទួលយក
ៃនកញ្ចប់ការ្រគប់្រគង

ែដលជាែភ្នកៃនទី
សំរាប់ការអនុវត្តន៍ការងារ

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

112

ែដល្រតូវអនុវត្ត

.ជំរុញការេ្របើអុីនធឺណិត
បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន

ជាែផ្នកមួយក្នុង

និងេសវាកម្ម ១០ចំនុចៃនរេបៀបវារៈ

IT។



ការនាំមកនូវការេបើកចំហ
េលើរដ្ឋបាល

នាយកដាន

ពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រតូនិច
េវជ្ជប

ខាយខ្វល់

នឹងមានភាព
េលើការអនុវត្តន៍

ដ៏រហ័សៃន

េអឡិច្រតូនិច

ែផនការ

្រគប់្រគងជាតិ

េហដារចនាសម្ព័ន្ធេអឡិច្រតូនិច

េអឡិច្រតូនិច។

។ល។

ជំរុញវិស ័យអប់រIT

មាន

្របជាជនចូលរួមជាេគាល,

ក្នុងការជំរុញ រដាភិបាល េអឡិច-

និង

េធ្វឲ
ើ

មុខងាររដាភិបាល

ជួយដល់នាយកដានេផ ងៗេទៀត

្រតូនិច

និង

និងមូលដាន

ផាស់ប្តូរេទៅ

Internet

protocol IPv6 ថ្មី- េដើម ី
ផ្តល់េ្រគាងការច ប់

្រគឹះ IT ក្នុងវិស ័យអប់រ

ជំរុញការវាស់ែវង
្របេទស

ទាក់ទិនជាមួយច ប់ Cyber រដា-

ប្តូរេទៅ

IPv6។

(២១ ៃន ២០០០) និងច ប់ IT
ពាក់ព័ន្ធេផ ងេទៀត។

េនៅក្នុង

េដើម ីឲ អ្នកផ្តល់

េសវាកម្មបណា្ដញ

ភិបាល ៃនសកម្មភាព IT ២០០០

និង



សន្តិសុខនិងហត្ថេលខា
ឌីជីថល-េដើម ីេផាត

ទាក់ទិន

េទៅនឹងការជំរុញ

កសាងេហដារចនាសម្ព័ន្ធ

និង
េទៅេលើ

ឧបករណ៍ sermiconductor ក្នុង
្របេទស

េដាយមិនរាប់បញ្ចូលការ

ទាក់ទងនឹង

SermiConductor

Complex Limited Mohali, The
SermiConductor

113

Integrated

េលើការការពារ េហដារចនា
សម្ព័ន្ធ Cyber និង េដើម ី
ជំរុញការេ្របើ្របាស់

ហត្ថ-

េលខាឌីជីថលេនៅក្នុងែផ្នក
ហិរញ្ញវត្ថុ តុលារ និងអប់រ។

Circuits Layout Design Act,
២០០០ (៣៧ ៃន ២០០០)

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍អន្ត
្របតិប
ត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់
រកម្ម
ក្នុង្រគង
ការទាក់ទងនឹងIT
ជាមួយភាក់ងារអន្តរជាតិ

113

និង

បុគ្គលិក, ឧទាហរណ៍ អុីនធឺណិត
សំរាប់ជំនួញ

,វិទ សានអប់រ

ព័ត៌មានសង្គម

,និងទី្របឹក ច ប់

អន្តរជាតិ។

េផ្តើមគំនិត

ៃនការភាប់ទំនាក់ទំនង

េលើឧបករណ៍ឌីជីថល ទាក់ទិននឹង
Media Lap Asia។

េលើកកម្ពស់
ស្តង់ដា

និងផ្តល់ជាលក្ខណៈ
ស្រមាប់ការសាកល ង

គុណភាពេលើ IT និងនិតិវិធី ស្តង់ដា
សំរាប់កច
ិ ្ចអនុវត្ត ITនិងការងារ ។

ការនាំេចញឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិច
និង ្រកុម្របឹក ជំរុញកម្មវិធីកុំព ុទ័រ
Software computer។

មជ មណលជាតិ

ព័ត៌មាន

វិទ សា្រស្ត
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំកុង
្ន ជួររដាភិបាល

ការេផ្តើមគំនិតសំរាប់ការអភិវឌ ន៍
ឧស ហកម្មHardware/software
រួមទាំងសហ្រគាស
ចំេនះដឹងមូលដាន,

ការវាស់ែវង

ការជំរុញនូវអ្នកជំនាញIT
និងការ្របកួត្របែជងេនៅក្នុង
ឧស ហកម្ម
ទាក់ទិននឹងការ្រគប់្រគងបុគ្គលិក
ៃននាយកដាន។
េបសកកម្ម

ពិនិត េទៅេលើការអនុត្តន៍

េបសកកម្មថាក់ខស
្ព ់

ជាតិ ICT និងយុទ្ធសា្រស្ត និងការ និង

សំរាប់ICT(េនបា៉ល)
់

ផ្តល់េគាលេដៅ

នូវច ប់ ផ្តល់នូវច ប់ពាក់ព័ន្ធ

គាំ្រទច ប់មូលដានៃន

ច ប់យុទ្ធសា្រស្ត រដាភិបាលេនបា៉ល់

និងការគាំ្រទ េទៅេលើរដាភិបាល។

េសដ្ឋកិច្ច

ជា

កម្មវិធីសិក

ក្នុងការេរៀបចំរូបមន្ត និងសហគមន៍អ្នកផ្តល់ជំនួយ។

ច ប់ដ៏្រតឹម្រតូវ
ក្នុងការេ្របើ

េដាយេធ្វើការ

រក នូវទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និត
មួយវិស ័យឯកជន

េដើរតួសំខាន់

េដើម ីរិះគន់

សំរាប់វិស័យICT

ICT

េដើម ីអភិវឌ

ផ្តល់នូវការគាំ្រទេលើការ្រគប់្រគងដ៏

និងកាត់បន្ថយភាព មានគុណភាពេទៅឲ រដាភិបាល

្រកី្រក។

តាមរយៈការជួយដ៏បុិន្របសប់

និង

ជំរុញនូវគុណភាពស្តង់ដារ

ICT

ែដលពាក់ព័ន្ធ

នឹងវិទ សានអប់រ

ែដលបេង្កើតតាមរយៈវិស ័យឯកជន
ៃដគូសាធារណៈ

និងឯកជន

េលើ

ការេរៀបចំវិនិេយាគទុនបរេទស។

បេង្កើត អភិវឌ ជួយនិង្រគប់្រគង

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
115
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ែដលមាន ្រពមទាំងរូបរាងអនាគត
និង ែផ្នកIT ជាក់ែស្តង ។

េនៅក្នុងការភាប់
គារវាងែផនការេបសកម្មជាតិ,
្រកសួងក្នុងជួររដាភិបាល
វស ័យឯកជន សហគមន៍អ្នកផ្តល់
ជំនួយ សាប័នអ្នកជំនាញ ,
វិទ សាន្រសាវ្រជាវបានេរៀបចំ
ែផនការ/កម្មវធ
ិ ីITជាតិនិង
ធានានូវការ
អនុវត្តន័របស់ពួកេគ។ជួយេរៀបចំ
ច ប់ែដលចាំបាច់ បទប

និង

ឧបករណ៍្របតិបត្តិការេនៅក្នុងទំរង់
ជាសកម្មភាព បទប
និងការែណនាំ ជាមួយការ
អភិវឌ ន៍ដ៏ធំ និង ការលូតលាស់
វិស ័យICT ក្នុង្របេទស។
អាជាធរ

ជំរុញវិស ័យ

អាជាធរជាតិ

ជាក់លាក់

ទទួលបន្ទក
ុ កិចកា
្ច រ

រយៈេពលខ្លី មធ ម និងែវង។

IT

តាមរូបមន្ត ការភាប់ជាក់ែស្តងជាមួយរដាភិបាល

រដាភិបាលតាមតំបន់
ែដល្រតូវេរៀបចំតាមរយៈ

អភវឌ ន៍
វិស យ
័ បេច្ចកវិទ

អនុវត្តច ប់ពិនិត និងសវនកម្មេលើ

គមានគមន៍

IT

ព័តមា
៌ នវិទ (NiDA)្រប

គំេរាងក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា

េទសកម្ពជា
ុ

NiDA
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បនាប់គឺភាប់េទៅ

និងច ប់អភិវឌ សំរាប់ កណា្ដល

ទាំងអស់ែដលពាក់ព័ន្ធ

ជានិយតករ

និង

េអឡិច្រតូនិច

និង បនាប់

ឯកសារ
្របព័ន្ធ

និងេសវាកម្មបន្ត

ែដលអាចរកបានតាមរយៈ

អនឡាញៈ

រថយន្ត

អចលនវត្ថុ

ជាអ្នក ការចុះបញ្ជីសាក់េនៅ។

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ជំរុញ។ េនះមិនែមនជាតួនាទីែដល ផ្តល់នូវសិកា្ខសិលា/ហ្វឹកហ្វឺន
ផ្ទុយគាេនាះេទ

ែតវាជាវិធីៃនការ ម្រន្តីរដាភិបាល IT ។

បញ្ចូលគា

េដើម ីធានាថាតួនាទី

ច ប់

គឺ្រតូវតាមេគាលេដៅ

អភិវឌ

េលើ

។ (ផ្តល់េដាយេគហទំព័រ

របស់េគ)

្រកុម្របឹក

បេង្កើត និង ផ្តល់នូវភាពដឹកនាំICT វិភាគេលើយុទ្ធសា្រស្ត និងបេច្ចកវិទ

្រកុម្របឹក បេច្ចកវិទ ព័ត៌ និង ទិសេដៅសំរាប់ថាក់ជាតិ។

នាំមុខ IT និងជំរុញការសាយភាយ

មានវិទ ្របុយេណដារូ

ដ៏មាន្របសិទ្ធិភាព

សាលីម

ផ្តល់នូវការភាប់និងអន្តរកម្មៃនការ

្របុយេណ

(្របេទស្របុយេណ)

អភិវឌ ន៍ ICT សាធារណៈជាមួយ ្រសាវ្រជាវ

តាមរយៈការេធ្វើការ
និងអភិវឌ ន៍

និងការ

ផ ព្វផ យ ។

វិស័យឯកជន។

បញ្ចូលគានូវគំនិតចាប់េផ្តើម

ICT វាយតៃម្ល សិក

កម្មវិធី និង េ្រគាងការបច្ចុប ន្នធំៗ បែន្ថមសំរាប់
ែដល្រគប់្រគងេដាយភាក់ងារ រដា- រដាភិបាល
ភិបាលេផ ងៗ

ក្នុង្របេទស

និង

និងេស្នើរ នូវជំហាន
អនុវត្តកម្មវិធី
េអឡិច្រតូនិច

ការទាមទារ េនៅក្នុងការិយាល័យ រដាភិបាល។

ឲ មានការចូលរួមពីវិស័យ
ឯកជន។

តាមរយៈភាក់ងារពាក់ព័ន្ធ
រូបមន្តែដលមានភាព្រតឹម្រតូវ

តាម
េលើ

ច ប់និង ការបេង្កើតេ្រគាងការ ការ
វាយតៃម្លនិងសកម្មភាពេដើម ីជំរុញ
នូវយុទ្ធវិធីអភិវឌ ន៍និងការេ្របើ្របាស់
IT។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
117
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ប

ស្រមាប់្របេទសមួយចំនួន

ែដលមានភាក់ងារICT្រសាប់គឺមិនដឹងថាការេរៀបចំបច្ចុប ន្នមាន

្របសិទ្ធិភាពសំរាប់តំរូវការរបស់េគឬអត់។

សំរាប់្របេទសែដលមិនមានភាក់ងារ

ICT

ប

គឺកំពុងែត

ែស្វងរកឲ ្រតូវនឹងការេរៀបចំសំរាប់ ការ្រគប់្រគង ICT ដ៏មាន្របសិទ្ធិភាពមួយ។

ដំេនើរការៃនការេធ្វើរបាយការណ៍និងការ្រតួតពិនិត
ធាតុទី៣ៃនការ្រគប់្រគងេ្រគាងការ
និង្រតួតពិនត
ិ ។

ICTគឺជាការកាត់េដរសំេលៀកបំពាក់ៃនដំេនើរការេធ្វើរបាយការណ៍

បញ្ជីកត់្រតាការអនុវត្តន៍សំរាប់ការ្រគប់្រគង្រទព សម ត្តិICT

ការរិយាល័យ្រគប់្រគងព័តមា
៌ នរបស់អូ្រសាលី

ែដលអភិវឌ ន៍េដាយ

ែដលជាឧទាហរណ៍ៃនសមាសធាតុទី៣សំរាប់េ្រគាងការ

រាល់ការ្រគប់្រគង ICT ។ បញ្ជីកត់្រតា្រតូវបានបេង្កើតដូចខាងេ្រកាម។

បញ្ជីកត់្រតាអនុវត្តន៍ែដល្របេសើរជាង- ការ្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធ ICT75

ជាទូេទៅ


េតើអ្នកយល់ពីខួបជីវិតៃនការ្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធ?



េតើអ្នកសា្គល់ពីេគាលការណ៍ៃនការ្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធ?

អភិវឌ ន៍េ្រគាងការ្រគប់្រគង ICT


េតើអ្នកអភិវឌ ន៍ច ប់េដើម ី្រគបដណ្ដប់េលើការ្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធ ICT ឬេទ?



េតើអ្នកបានភាប់បញ្ជីកម្មសិទ្ធេដើម ីលទ្ធកម្មនិងការេធ្វើចនា
ំ យឬេទ?



េតើអ្នកបានពិចារណាពីការទទួលយកតាមរេបៀបជិតស្និតជាមួយបរិសាននិង

ជំេរីសៃនការចំនាយ

ឬេទ?


៍ ំរាប់ការកត់្រតាក្នុងេសៀវេភៅនិងតាមរយៈឧបករណ៍ែដលអាច
េតើអ្នកមានអភិវឌ ន៍ច ប់អនុវត្តនស
យកតាមខ្លួនឬេទ?



េតើអ្នកមានពិចារណាេលើប



េតើអ្នកមានពិចារណាក្នុងការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធទំេនើបេដើម ីេលើកកម្ពស់ការ្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធICTឬអត់?

118

្របព័ន្ធសុវត្តិភាពឬេទ?

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

118



េតើអ្នកមានពិចារណាពីការបេង្កើតថ្មីៃនែខ បង្ហូរៃនការ្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធិICTឬេទ?



េតើអ្នកបានបេង្កើតេ្រគាងការ្រតួតពិនិត រឹងមាុំឬេនៅ?

បេង្កើត និង្រគប់្រគងការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិ


េតើអ្នកបានកំនត់នូវអ្នកែដលទទួលខុស្រតូវក្នុងការ្រគប់្រគងរាល់ការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធឬេទ?



េតើអ្នកងបានបេង្កើតការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធែដលកត់្រតានូវកម្មសិទ្ធICT

មានរូបរាង

និងមិនមានរូបរាង

ឬអត់?


េតើអ្នកបានកត់្រតាទុកនូវកម្មសិទ្ធICT ទាំងអស់ េដាយមិនបញ្ចូលពី កម្មសិទ្ធព័ត៌មាន និងកម្មសិទ្ធប
ក្នុងការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធឬអត់?



េតើអ្នកបានបេង្កើតនូវការបញ្ចូលកម្មវិធីចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធមួយឬេទ?



េតើអ្នកបានបេង្កើតនូវការចុះបញ្ជីេសចក្តីរាយការណ៍ប



េតើអ្នកបានអភិវឌ ន៍នូវច ប់អនុវត្តសំរាប់្រទព សម ត្តិែដលអាចយកតាមខ្លួនឬេទ?



េតើអ្នកបានអភិវឌ ន៍នូវនិតវិ ិធីក្នុងការេធ្វប
ើ ញ្ជីសារេពើភ័ណេដើម ីែថរក និងស្រមុះស្រមួលនូវការចុះ

ផាល់ខ្លួនឬេទ?

បញ្ជីកម្មសិទ្ធឬេទ?

សវនកម្មេលើកម្មសិទ្ធ ICT


េតើអ្នកបាន្រតួតពិនិត េលើការ្រប្រពឹត្តិតាមច ប់ឬនេយាបាយឬេទ?



េតើអ្នកបាន្រតួតពិនិត េលើការ្រប្រពឹត្តិតាមកម្មវិធsី oftware។

បញ្ជី្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធ ICT េនះ គឺជាឧទាហរណ៍ែតមួយគត់សំរាប់ការេធ្វើរបាយការ និង ការ្រគប់្រគង
ឧបករណ៍ ែដលរដាភិបាល្រតូវែតអភិវឌ ន៍និងអនុវត្តេដើម ីទទួលបានេ្រគាងការអភិបាលកិច្ច ICT ដ៏មាន
្របសិទ្ធិភាព។

៣.២ ការ្រគប់្រគងេលើការវិនិេយាគ អាយសុីធី (ICT)

ប

្រគប់្រគង

ICT

សំខាន់មួយគឺការផ្តល់អាទិភាពេលើការវិនិេយាគ

ជាេ្រចើនែដលមាន្របេយាជន៍និងមានសារៈសំខាន់ែដល

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
119

ICT។

មានគេ្រមាង

នឹងទាមទារនូវការផ្តល់ថវិការេដើមទុន

ICT
ប៉ុែន្ត

119

វានឹងមិនមានេដើមទុន្រគប់្រគង

។

ខណៈែដលវាបងាញច ស់ថារាល់សានភាពគឺមានលក្ខណៈខុសគា

និងមានច ប់ទូេទៅមួយែដលអាច្រតូវបានទទួលយកេដើម ីជួយក្នុងការេដាះ្រសាយប

។

វិធីមួយៃនការកំនត់អាទិភាពវិនិេយាគ ICT គឹការេ្របើ្របាស់ NEA ជាកតាកំនត់សំរាប់ថវិការ។ ដូចែដល
បានពន ល់ពីមុន NEA គឺជាេ្រគាងការសំរាប់ពន ល់នូវទំនាក់ទំនងក្នុងគំេរាងICT របស់រដាភិបាលនិងការ
្រគប់្រគងការែ្រប្របួល។76 រដាភិបាលដាណឺមា៉ក បានពិពណ៌នាពីNEAជា “េ្រគាងការដ៏សមញ្ញមួយែដល
ធានានូវទំនាក់ទំនងទូេទៅរវាង្របព័ន្ធ IT សាធារណៈ ក្នុងេពលែតមួយជាមួយ្របព័ន្ធែដល្រតូវបានេធ្វើឲ
មានភាពសុទិដ្ឋិនិយមសំរាប់តំរូវការក្នុង្រសុក " ។77 ក្នុងវិធីេនះគឹមានែតគំេរាង ICT ែដលមានភាពស្ថិត
េស្ថរជាមួយ NEA ែដលនឹង្រតូវបានផ្តល់េដើមទុន។

វិធីេផ ងេទៀតេដើម ីកំនត់អាទិភាពសំរាប់ការចំណាយ ICT គឺការទទួលយក”េគាលការណ៍វិនិេយាគICT”
មួយ

ែដលនឹងប

វិនិេយាគ

ICT

ក់ពីលក្ខណវនិច្ឆ័យនិងដំេនើរការសំរាប់ធានានូវេដើមទុនគំេរាង។

េគាលការណ៍

ៃនរដាភិបាលអូ្រសាលីទាំមូល(េមើល្របអប់ទី៦)ផ្តល់នូវការែណនាំដ៏មាន្របេយាជន៍

មួយសំរាប់អ្នកតាក់ែតងច ប់ក្នុងការរកេមើលផ្លូវដ៏្របេសើរមួយេដើម ីផ្តល់អាទិភាពេលើការចំណាយ ICT។
្របអប់ទី៦ េគាលការណ៍វិនិេយាគ ICT ទាំងមូលៃនរដ្ឋភិបាលអូ្រសាលី
េគាលការណ៍១: រដាភិបាលគួរែតផ្តល់ព័តមាន្រគប់្រគាន់ពីភាក់ងារនិងទស នៈ រដាភិបាល
ទាំងមូលេដើម ីអាចេធ្វើការបា៉ន់្របមាណនូវ្របាក់បំណាច់ៃនេដើមទុន េដើម ីឲ លទ្ធភាពៃនជំនួញ
ICT ផាស់ប្តូរកម្មវិធី គំេរាងនានាបាន។

េគាលការណ៍២:

ភាក់ងារទាំងអស់គឺមានការទទួលខុស្រតូវនូវ្របសិទភា
្ធិ ព សមត្ថភាព

និងសីលធម៌ៃនការេ្របើធនធានេដើម ីផ្តល់ឲ តាមតំរូវការរបស់រដាភិបាល....
និងធានាថាេគមានការ្រគប់្រគង្រគប់្រគាន់

ភាក់ងារទាំងអស់

និងពិនិត រាល់ដំេនើរការទាំងអស់េដើម ីទទួលបាន

ែបបេនះ។

120

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

120

េគាលការណ៍៣:

ការវិនិេយាគក្នុងជំនួញថ្មីែដលរួមបញ្ចូល

ICT

គួរែត្រតូវបានបងាញជា

ភស្តុតាងនិងបា៉ន់្របមាណតៃម្លនិងផល្របេយាជន៍ ។

េគាលការណ៍៤: ភាក់ងារគឺទទួលខុស្រតូវក្នុងការវាយតៃម្លេលើលទ្ធផលែដលទទួលេដាយICT
និងផ្តល់្រតលប់មកវិញនូវការវិនិេយាគេលើ

ICT

និងសំរាប់ែចករែឡកការេរៀនសូ្រតតាម

រយៈរដាភិបាលនូវចំនុចសំខាន់ៗក្នុងខួបជីវិតរបស់េ្រគាងការ ។

េគាលការណ៍៥:
ជាមួយការងារ

នាយកដានហិរញ្ញវត្ថុគឺទទួលខុស្រតូវេលើការអភិវឌ ន៍

ក្នុងការ្របឹក

េលើេ្រគាងការែដលជួយដល់ទីភាក់ងារេដើម ីទទួលនូវ្របសិទិភា
្ធ ព

និង

សមត្ថភាពៃនការេ្របើ្របាស់ ICT េដាយរដាភិបាលអូ្រសាលី។ នាយកដានហិរញ្ញវត្ថុ នឹងេធ្វើការ
េនះតាមរយៈ ការស្រមួលដល់ការេ្របើ្របាស់សារជាថ្មី

អន្តរ្របតិបត្តិការ ការែចករែឡក និង

ការចូលរួម ការេលើកទឹកចិត្តក្នុងការេ្របើ្របាស់ស្តង់ដា និងយុទ្ធវិធីែននាំដល់ភាក់ងារ និងែននាំ
ដល់រដាភិបាលេលើការវិនិេយាគ ICT ។

េគាលការណ៍៦ : ភាក់ងារកណា្ដលនឹងគាំ្រទភាក់ងារេផ ងៗេដើម ីេលើកកម្ពស់ជំនាញក្នុងការ
្រគប់្រគងការវិនិេយាគ

ICT

េដាយេធ្វើសហ្របតិបត្តិការផ្តល់ព័ត៌មាន

ឧបករណ៍

និងការ

ហ្វឹកហ្វឺន។

្របភព: ដក្រសង់ពី Australian Government Information Management Office, ICT Investment Framework
(Commonwealth of Australia, 2006),
http://www.finance.gov.au/budget/ict-investment-framework /docs/ICT_Investment_Framework_.pdf.

សំនួរ្រតិះរិះ
១)េតើអ្វីជាអត្ថ្របេយាជន៍ៃនយុទ្ធសា្រស្តរដាភិបាលទាំងមូលសំរាប់ការវិនិេយាគ ICT?
២)េតើអ្វីជាេគាលនេយាបាយរបស់រដាភិបាលអ្នកេលើការវិនិេយាគICT?

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
121

121

ជាអកុសល េទាះបីជាការ្រគប់្រគងេដាយ ICT មានសារសំខាន់យា៉ងណាក៏េដាយ មានរដាភិបាលមួយ
ចំនួនតូចែដលទទួលនូវេ្រគាងការ្រគប់្រគងេដាយ

ICT

(ឧទាហរណ៍

េគាលការណ៍

ការសេ្រមចចិត្ត

តាមឋានុ្រកម និង ការពិនិត តាមទមាប់ និងដំេនើរការវាយតៃម្ល) ក្នុងដំណាក់កាលមួយែដលរដាភិបាល
ទាំមូល ឬក៏ ជាមួយភាក់ងាររដាភិបាលនិមួយៗ ។ េនះជាភាពៃនេគាលការណ៍វិនិេយាគ ICT ។

ចំនុចចុងេ្រកាយមួយ: ការ្រគប់្រគងេដាយ ICT ដ៏ល្អ គឺជាផលិតផលៃនការដឹកនាំេដាយមាន្របសិទ្ធិភាព
ក្នុងកំរិតខ្ពសប
់ ំផុត។

ើ ការ្រគប់្រគងេដាយ
អ្នកតាក់ែតងច ប់កំពុងសំឡឹងេមើលការេដើរតួជាអ្នកដឹកនាំមានតួនាទីក្នុងការបេង្កត
ICT មួយក្នុយ្របេទសេរៀងខ្លួនរបស់ពួកេគ គួរែតច ប់េផ្តើមេឡើងេដាយការពិចារណាេលើ “េគាលការណ៍
ដឹកនាំសំខាន់ទាំង១០ ៃនការ្រគប់្រគងេដាយ ICT”78 របស់ Weill and Ross ។ េគាលការណ៍ទាំងេនះ
ែដល្រតូវទទួលយកេដាយបរិបទសាធារណៈគឺ្រតូវបានបេង្កើតម្តងេទៀតដូចខាងេ្រកាម៖

េគាលការណ៍ដឹកនាំសំខាន់ទាំង១០ៃនការ្រគប់្រគងេដាយ ICT
១) បេង្កើតការ្រគប់្រគងេដាយសកម្ម
ការ្រគប់្រគងគួរែតមានភាពសកម្មក្នុងការបេង្កើតអភិបាលកិច្ចកម្ម ICT
ជុំវិញេគាលបំណងរបស់សហ្រគាស និង េគាលេដៅសាៃដ។
២)ដឹងពីេពលែដល្រតូវេរៀបចំ
ការផាស់ប្តូរមួយក្នុងការ្រគប់្រគងគឺទាមតារនូវការផាស់ប្តូរឥរិយាបថៃន
ការចង់បាន។ ប៉ុែន្តេដាយសារការគិតពិចារណាពីរចនាសម្ព័ន្ធ្រគប់្រគង
ទាំងមូលទាមទារឲ មនុស មាក់ៗសិក ពីតួនាទីថ្មី និងការទំនាក់ទំនង
និងការបេង្កើតការ្រគប់្រគងេដាយមិនភាពញឹកញាប់។
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>>

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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>>

៣)ការចូលរួមពីម្រន្តីជាន់ខ្ពស់
ការ្រគប់្រគងជាន់ខ្ពស់ មានការចូលរួមពីយុទ្ធសា្រស្តៃន ការសេ្រមច
ចិត្ត។ CIOs ្រតូវែតចូលរួមេដាយមាន្របសិទ្ធិភាព ក្នុងការ្រគប់្រគង IT
សំរាប់ភាពេជាគជ័យ ។ អ្នក្រគប់្រគងជាន់ខ្ពស់ដ៏ៃទេទៀត្រតូវែតចូលក្នុង
គណៈកម្មធិការ េលើដំេនើរការយល់្រពម និងការពិនិត េលើសាៃដ។

៤. ការបេង្កើតជំេរីស
វាមិនអាចេទៅរួចសំរាប់ការ្រគប់្រគង ICT សេ្រមច្រគប់េគាលេដៅេនាះេទ
ប៉ុែន្តការ្រគប់្រគង និងគួរែតេធ្វើេឡើងវិញេនៅចំនុចែដលខ្វះខាតស្រមាប់
ពិភាក ។ អា្រស័យេលើចំនួនលក់ដូរេកើនេឡើងេធ្វើឲ មានភាព ស្មុគ
សាញកាន់ែតេ្រចើនេឡើង។

៥. ការបណា្ដក់ Exception ែដល្រតូវទទួលេធ្វើដំេណើរការ
Exception គឺជារេបៀបែដលសហ្រគាស្រតូវេរៀនេនៅក្នុង TT
Term, exception ផាស់ប្តូរជាមួយសានភាព Quo
សាបត ករជំនាញរបស់សហ្រគាស។ សំណូមពរខ្លះរបស់ Exception
គឺមិនសូវសំខាន់ ប៉ុែន្តខ្លះេទៀតេដាយសារមានបំណង
្របាថាពិតេដើម ីសេ្រមចេគាលេដៅរបស់ជំនួញ។េបើ Exception
េស្នើេដាយអ្នកជំនួញមាក់ែដលមានតៃម្ល េហើយប្តូរសាបត ករ
េអាយមាន្របេយាជន៍សំរាប់សហ្រគាសទាំងមូល។
>>

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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>>

៦. ការផ្តល់ការេលើកទឹកចិត្តដ៏្រតឹម្រតូវ
ប

ធម្មតាេនៅក្នុងការ្រគប់្រគង ICT គឺជាការតំរង់ទិស ស្រមាប់េលើក

ទឹកចិត្ត និងឲ រងាន់ស្រមាប់អ្នក្របតិបត្តល្អ ។ ការ្រគប់្រគង ICT ្រតូវេរៀប
ចំការស្រមបស្រមួលស្រមាប់េលើកទឹកចិត្ត។

ការងារ្រគប់្រគងចម ង

និងការតំរង់ទស
ិ ៃនការេលើក ទឹកចិត្តគជា
ឺ ចំនុចមួយយា៉ងសំខាន់ស្រមាប់
អ្នកជំនួញ ។ ការ្រគប់្រគង IT ្រតូវេរៀបចំ និងែកត្រមូវេទៅេលើអ្នកជំនួញ
ណាមាក់

ភាពស្វ័យភាព

វិធីបូកបញ្ចូលេផ ងេទៀត

និងការ្របតិបត្តការ្រតូវែតេដើទន្ទឹមគា។

ការេលើកទឹកចិត្ត

ការេជៀសេវៀងេទៅេលើប

ហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់ការ មិនេលើទឹកចិត្តគឺជា សំេណើរមួយដ៏សំខាន់ស្រមាប់
អ្នកេស្នើសុំឲ មានការេលើទឹកចិត្តជាសាច់្របាក់។
៧. ការចាត់ែចងកម្មសិទ្ធ និងការទទួលខុស្រតូវស្រមាប់ការ
្រគប់្រគង ICT
ការ្រគប់្រគង ICT ្រតូវែតមានកម្មសិទ្ធ និងការទទួលខុស្រតូវជាចំបង។
ជាចុងេ្រកាយ្របធានរ្រតូវែតជាអ្នក ទទូលខុស្រតូវទាំងអស់ស្រមាប់អ្នក
ែដលេនៅេ្រកាមឱវាទ និង្រគប់្រគងទាំងអស់។ ប៉ុែន្ត្របធាន្រតូវរពឹងទុកឬ
ក៏េផ្ទរសិទ្ធអំណាចស្រមាប់បុគ្គលមាក់ៗ (ម្រន្តី ICT) ឬ្រកុម (្រកសួង
ICT ឬ្រកុម្របឹក ស្រមបស្រមួល ICT) េដើម ីទទួលខុស្រតូវស្រមាប់ការ
េរៀបចំ្របតិបត្តការអនុវត្តផាល់របស់

IT។

េនៅក្នុងវិស័យឯកជន

CIO

ជាមាស់្រគប់្រគងរបស់ IT េនៅក្នុង្រកុមហ៊ុនសព្វៃថ្ង។
>>
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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បីចំនុចសំខាន់
-

ការ្រគប់្រគង ICT មិនអាចេរៀបចំេនៅក្នុងការែញកេចញពីគាពី

ចំនុចណាេផ ងេទៀតរបស់រដាភិបាល (ហិរញ្ញវត្ថុ មនុស ។ល។)
-

បុគ្គលមាក់ ឬក៏្រកុម្របតិបត្តការមិនអាច្រគប់្រគង ICT ែតមាក់

ឯងបានេទ។ ្របធាន្រតូវែត េធ្វើឲ ច ស់ែដល ម្រន្តីទាំងអស់អាចសងឃឹម
ថាពួកគាត់អាចែបងែចកការ្រគប់្រគងរបស់ ICT ដូចែដលពួកគាត់ គួរែត
ែបងែចកក្នុងការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ ឬក៏្រទព អ្វីេផ ងេទៀត។
-

គុណភាព ICT គឺេ្រចើន េហើយមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្ត

ផាល់របស់រាជរដាភិបាល
៨. េរៀបចំការ្រគប់្រគងែដលមានេ្រចើនអង្គភាព្រគប់ជាន់ថាក់
ចំនុចចាប់េផ្តើម គឺរដាភិបាលទាំងមួល្រតូវ្រគប់្រគង ICT េដាយឲ នូវ
វិធីសា្រស្តមួយចំនួន

និងចំនុចេគាលេដៅរបស់រដាភិបាលទាំងមូល។

ម្រន្តីទាំងអស់ត្រមូវឲ ែបងែចក និងមានទំនាក់ទំនងេទៅនឹង Layer of
ICT េជៀងេរៀបចំែដលេនៅថាក់េលើ្រតូវេធ្វើឲ ថាក់េ្រកាមយល់ច ស់ េដាយ
ចាប់េផ្តើមជាមួយ ICT របស់រដាភិបាលទាំងមូល និងមានទំនាក់ទំនង
ជាមួយនឹងការ្រគប់្រគងេផ ងេទៀត។

៩. ការផ្តល់ឲ ច ស់ និងការអប់រ
ជាក់ែស្តងវាអាចេទៅរួចែដលមានភាពច ស់លាស់

ឬការអប់រអំពីការ

្រគប់្រគង ICT ែដលភាពច ស់លាស់ និងការអប់រែតងែតេដើរទន្ទឹមគា
ការអប់រេ្រចើនកាន់ែតមានភាពច ស់លាស់។

ភាពច ស់លាស់របស់

ដំេណើរការ ្រគប់្រគងគឺមានទំនុក ចិត្តកាន់ែត្របាកដរបស់រដាភិបាល។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
125

>>
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១០.

ការ្របតិបត្តេ្រគឿងយន្តធម្មតាឆ្លងកាត់

ហិរញ្ញវត្ថុ

រាងកាយ

្រទព សម ត្តិ

៦

ព័ត៌មាន

(មនុស
និង

IT

ទំនាក់ទំនង)
េនៅក្នុងការេរៀបចំ្រគប់្រគងរបស់
អ្វីែដលធាប់បានផ្តល់ឲ

ICT

និងពិចារណាឲ

្រតូវរលឹកេឡើងវិញនូវ

បានេ្រចើនរបស់

Charter

ពួកេគ(្របែហលជាមួយអនុគណៈកម្មការ) េទៅេលើ IT េ្រចើនជាងបេង្កើត
គំនិតថ្មី េដាយឯករាជ ជាង ICT។
សហ្រគាសមួយចំនួនបានេ្របើវិធីដូចគាខ្លះ

ែដលបានផ្តល់ឲ

េ្រចើនជាងមួយេនៅក្នុងចំេណាមចំនុចទាំង ៦។

សាកល ងខ្លន
ួ អ្នក
១) េតើអ្វីេទៅជាការ្រគប់្រគង ICT? និងេហតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់?
២) េតើមានធាតុផ ំអ្វីខ្លះេនៅក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ICT?
៣) ចូរេរៀបរាប់ពីេគាលការណ៍វិនិេយាគ ICT?

ឯកសារែស្វងយល់បែន្ថម

126

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

126

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
127

127

សេង្ខប
េនៅក្នុងអត្ថបទេនះែចកជា ៣ ែផ្នក។ ែផ្នកទី១និយាយអំពីដំេណើរការអភិវឌ ន៍េគាលនេយាបាយរបស់
ICTD

ែផ្នកទី២និយាយពីធាតុផ ំរបស់េគាលនេយាបាយ ICTD ថាក់ជាតិ និងវិធីសា្រស្ត្របតិបត្តការ

ែផ្នកទី៣និយាយ អំពីការ្រគប់្រគង ICT។

ែផ្នកទី១ ប

ក់ពីកំរិតៃនទំរង់របស់េគាលនេយាបាយ និងវិធសា
ី ្រស្តរបស់ ICTD និងេរៀបរាប់ពីតូនាទី

របស់រដ្ឋ សង្គមទីផ រ ពលរដ្ឋេនៅក្នុងសង្គម េនៅក្នុងការដំេណើរការនេយាបាយទីផ ។ ែផ្នកេនះក៏និយាយ
អំពីការេរៀបចំច ប់ទំលាប់េឡើងវិញរបស់ ICT ជាពិេសស្របព័ន្ធអុិនេធើរណិត និងសំេដៅេគាលបំណង
ែតមួយ។ ចំនុចសំខាន់ក្នុងែផ្នកទី១គឺ:



អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ្រតូវការបា៉ន់្របមាណេទៅេលើអត្ថបទនូវសកានុភាពែដលមានការ
អន្តរាគមន៍របស់ ICTD េនៅេលើការប្រងួមៃនផលវិបាកែដលមិនបានេ្រពៀងទុក។



អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ
ពីេ្រពាះប

មិនអាចពន េពលក្នុងការប្តូរបេច្ចកេទសជាបនាន់បានេទ

នឹងេកើតេឡើងេពលែដលបទប

ចាស់្រគប់្រគងបេច្ចកេទសថ្មី

និងេធ្វើឲ មាន

្របសិទ្ធភាពខ្លួនឯង។


អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ (អ្នកបេង្កើតបទប
សព្វៃថ្ង និង ការរាំងស្ទះការបេង្កើតបទប

) គួរបា៉ន់្របមាណនូវវិសាលភាពៃនច ប់

េទៅេលើការបេង្កើតបេច្ចកវិទ ថ្មី និងការអភិវឌ ន៍

មុខរបរថ្មី។
ែផ្នកទី២

និយាយពីចំនុចសំខាន់ែដលមាន៣ដំណាក់កាលេនៅក្នុងេគាលនេយាបាយ

ICTD

ែដលមាន

េឈាះ ការបេង្កើនចំនួន ការបេង្កើតែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច ICT និង e-governance។ចំនុចធំ២េនៅក្នុងការអភិវឌ ន៍
ICT

្រតូវបានពិភាក នឹង

ធានាថា្របជាពលរដ្ឋទាំងអស់ែដលមានសមត្ថភាពក្នុងការេធ្វើឲ មានភាព

េជាគជ័យេទៅេលើសម័យ បេច្ចកវិទ និងអភិវឌ ន៍ជំនាញ ICT ដូេចាះែផ្នក ICT របស់្របេទសនិងេសដ្ឋកិច្ច
ជាធម្មតាអាព្រងីក និង្រទ្រទង់ ICT ។ ជាមួយ និងការសងឃឹមេដាយមានការសាងសង់ឧស ហកម្ម ICT
េគាលនេយាបាយ វិធីសា្រស្ត ែដលបេង្កើតេដាយរាជរដាភិបាលេផ ងគាេនៅការបេង្កើត ICT។ ការអភិវឌ ន៍
កម្មវិធី និងការបិទ Shoring ទាំងមូល និង Digital Content Industry ្រតូវបាន្របកួត្របែជង។

128

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

128

ែផ្នកេនះក៏នយា
ិ យអំពីមុខនាទីរបស់រដាភិបាលក្នុងការ អភិវឌ ន៍េដាយេសរី និងេបើកចំហរៃន្របភពកម្មវធ
ិ ី
រវាងការ្របតិបត្តែដលអាចសេ្រមចបាន។ ចំនុចសំខាន់ ែដលបានពិភាក ក្នុងែផ្នកេនះ



ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាព ICT គឺជាកម្មវត្ថុដ៏សំខាន់មួយស្រមាប់្របេទសមួយចំនួនែដលកំពុង
ែស្វងរកភាពមាន្របេយាជន៍ក្នុងការអភិវឌ ន៍ថាមពលរបស់ ICT



ក្មុងកម្មវិធីអប់រ ICT គឺសំេដៅេលើែតបេច្ចកវិទ ែតមួយគត់ និងេដាយមិនមានការគាំ្រទពីច ប់
ណាមួយេទគឺវាេស្ទើរែតនឹងធាក់ចុះ



សព្វៃថ្ងពិភពេសដ្ឋកិច្ច
ពួកេគ

រដាភិបាល្រតូវការអនុវត្តឲ បានេលឿន

និងផ្តល់ឲ ែផ្នក

ICT

និងដាច់ខាតែដលធានាថា

ែដលជំវិញមានលក្ខណៈ្រតឹម្រតូវឲ មានការរីកចំេរីនក្នង
ុ

ការអនុវត្តច ប់ទំលាប់និងមានការដំេណើរការេសដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ សង្គមឲ មានភាពរលូន


ការទំនាក់ទំនងរបស់រដាភិបាលគឺអា្រស័យេទៅេលើែតសហ្របតិបត្តការជាមួយរដាភិបាលែតមួ
យេនាះេទប៉ុែន្ត្រតូវេធ្វើឲ មានការរស់រេវីក្រគប់ែផ្នកទាំងអស់
និងមានការពិេ្រគាះេយាបល់ឲ មាន្របសិទ្ធភាព

ការសន

ជាមួយ្របជាជន

និងេធ្វឲ
ើ

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកវិនិេយាគថាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិឲ កាន់ែតមានភាពជិតស្និទ្ធ។
ែផ្នកទី៣ ពិភាក អំពីការ្រគប់្រគង ICT និងេរៀបរាប់ពីគំេរាងែដលសំខាន់េទៅេលើការសេ្រមចចិត្តដ៏្រតឹម្រតូវ
និងការទទួលខុស្រតូវខ្ពស់ក្នុងការេ្របើ្របព័ន្ធ ICT ។ គំេរាងេនះបូករួមទាំងេគាលការណ៍មួយែផ្នក ការ
សេ្រមចចិត្តេទៅតាមមុខតំែណង តាមឋានៈ ការរាយការណ៍បណ្ដឹងតវា និងការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធ ដំេណើរ
ការ។ ត្រមូវការក្នុងការវិនិេយាគ ICT ក៏្រតូវបាន េលើកយកមកពិភាក ជាពិេសសផងែដរ។ ក្នុងែផ្នកេនះ
ចំនុចែដលសំខាន់គឺេផាតេទៅេលើលទ្ធផលៃនការ្រគប់្រគង ICT គឺជា ការ្រគប់្រគងែដល មាន្របសិទ្ធិភាព
និងលំដាប់ខ្ពស់ដាច់េគ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
129

129

េទសានុពន្ធន៍
សនានុ្រកម
សមត្ថភាព

ភាពែដលអាចេធ្វើអ្វីបានៃនមនុស

ៃនសាប័ន

(Capacity)

សង្គមទាំងមូលេដើម ី ្រគប់្រគងកិច្ចការេដាយេជាគជ័យ។

ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាព

ដំេនើរការៃនមនុស

(Capacity development)

េដាះែលង ព្រងឹង បេង្កើត ទទួលយក និង ែថរក

សាប័ន

និងៃន

និងសង្គមទាំងមូល

សមត្ថភាព្រគប់េពល។
សាប័នសង្គមសុីវិល

សមាគមឬ្រកុមស្ម័្រគចិត្ត

(Civil Society organization )

ផល្របេយាជន៍

ឬ

ែដលេរៀបចំេឡើងេដើម ីទទួលនូវេគាល

បំនងសង្គមជាក់លាក់ណាមួយ
េបាះេឆាតណាមួយ

្រកុមអ្នកមិនគិតពី

ឬ

បេ្រមើេនៅមណល

ែដល្រតូវបានេគសា្គល់ទូេទៅថាជា

អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល។
ការទំនាក់ទំនងនិងការងាពហុព័ត៌មាន

(អនុម័តេនៅឆាំ១៩៩៩)

មា៉េឡសុី (Communication and

យា៉ងជាក់ែស្តងេដើម ីឆ្លុះប

Multimedia Act(CMA) of Malaysia)

ជាពិេសស CMA បានែននាំនូវបេច្ចកវិទ
របប្រគប់្រគង

ចាប់េផ្តើមបេង្កើតនូវេ្រគាងច ប់
ំង

និងការចុះស្រមួលគា។
និង អាជាប័ណ្ណ

ៃនេសវាកម្មែដលអព ្រកិតសំរាប់

ទូរគមនាគមន៍និងការផ ព្វផ យ ែដលកាត់បន្ថយ ៣១
អាជាប័ណ្ណេលើេសវាកម្មជាក់លាក់េទៅជា

៤

្រកុម

ៃន

្របេភទអាជាប័ណ្ណ។ (េមើលេលើពាក convergence )
ការភាប់ការ្រគប់្រគង

គឺសំេដៅមិន្រតឹមែតេលើការេលើកកម្ពស់សហ្របតិបត្តិការ

(Connected Governance)

ក្នុងចំេនាមភាក់ងាររដាភិបាលតាមរយៈការេ្របើ្របាស់ICT
េនាះេទ
ផ្តល់្របឹក

េហើយែថមទាំង

“សកម្មនិងសមត្ថភាពក្នុងការ

និងការសន ជាមួយ្របជាពលរដ្ឋ

ចូលរួមដ៏ខាំងខាជាមួយពហុភាគហ៊ុនក្នុងតំបន់
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និងការ
និង

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ក្នុងពិភពេលាក។
ការរួមគា(convergence)

គឺការេកើតេឡើងរវាង២ឬេ្រចើនរួមគា។ វា្រតូវបានេ្របើសំេដៅ
េលើការបញ្ចូលគាេលើេ្រគឿងមា៉សុីនតូចៗ
ព័ត៌មាននិងឧស ហកម្ម

្របេភទៃន

ែដលេធ្វើឲ មានភាពេទៅរួច

តាមរយៈភាវូបនីយកម្មឌីជីថល។
សិទ្ធិថតចម្លង(Copyright)

ជាគំនិតៃនច ប់,
េ្រចើន,

្រតូវបានអនុម័តេដាយរដាភិបាលភាគ

ការផ្តល់ឲ សិទ្ធពិេសសដល់អ្នកបេង្កើតការងារ

ដំបូងេគ ,ជាធម្មតាគឺមានេពលកំនត់មួយ។
ឧស ហកម្មព័ត៌មានឌីជីថល

បញ្ចូលនូវការបេង្កើត

(Digital Content Industry)

្រគប់្រគង

,េរៀបចំនូវការបញ្ចូល

េរៀបចំ

និងែចកចាយនូវផលិតផលឌីជីថល

េសវាកម្មេផ ងៗ និង បេច្ចកវិទ

និង

ែដល្រទ្រទង់វា។ ែផ្នក

ជាក់លាក់ែដលរួមទាំង្របសិទ្ធភាពចក្ខុវិ

ណ និង គំនូរ

ជីវចល(រួមទាំងភាពពិតជាក់ែស្តងនិង ផលិតផល 3D)
ពហុព័ត៌មាន(ការសិក តាម្របព័នេ្ធ អឡិច្រតូនិច)

និង

ភាពយន្ត ឌីជីថល និងផលិតផលទូរទស និង ភាពយន្ត
និង ផលិតកម្មកេ្រកាយទូរទស ន៍។
េសដ្ឋកិច្ចឌីជថ
ី ល

កំនត់បុគ្គលិកលក្ខណៈេដាយការផាស់ប្តូរពីការផលិតវត្ថុ

(Digital Economy)

េទៅការបេង្កើតនូវគំនិត េហើយ្រតូវបានសាល់វាថា “ចំេនះ
ដឹងេសដ្ឋកិច្ច, បណា្ដញេសដ្ឋកិច្ច” ឬក៏ េសដ្ឋកិច្ចថ្មី។

ហត្ថេលខាឌីជីថល

មុខងារសមមូលេទៅនឹងអត្ថេលខាសរេសរៃដ

(Digital Signature)

្របេភទៃនអសមប ណៃនរហស លិខសា្រស្ត
ធម្មតា

។

វាជា

ែដលជា

មិន្រតូវបានទទួលយកជាកិច្ចសន ពិត្របាកដ

តាមផ្លូវច ប់ៃនការបេង្កើនចំនួន្របេទសមួយចំនួន។
អភិបាលកិច្ចេអឡិច្រតូនិច

ការេ្របើ្របាស់

(e-Governance)

ចង្កូត”
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“មុខងារជាអ្នកកាន់

ែដលរួមទាំងសហ្របតិបត្តិការ ការសេ្រមចៃន

អជាកណា្ដល

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង

ICTេនៅក្នុងសង្គម

្របព័ន្ធបណា្ដញនិងការេធ្វើឲ ្រតឹម្រតូវតាម
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ច ប់ ។ ជាពិេសសវាេ្របើ្របាស់ ICT េនៅក្នុងការ្រតួត្រតា
របស់រដាបាល(រួមទាំងេសវាកម្មសាធារណៈ

ការេធ្វើឲ

្រតឹម្រតូវតាមច ប់ ការ្របតិបត្តិច ប់ សន្តិសុខ ជំរុញ
ការិយាធិបេតយ

និងការតាក់ែតងច ប់)

ការ្រតួត្រតាៃននេយាបាយ
ែដលទាក់ទង

និង

(លំដាប់ៃនសកម្មភាពនានា

េទៅនឹងរេបៀបែដលសង្គមេធ្វើការសេ្រមច

ចិត្តនិងបេង្កើតតៃម្លែដលកំពង
ុ ភាប់ជាមួយសមាជិករបស់
េគ)ក្នុងថាក់្រសុក ជាតិ តំបន់ និងថាក់ពភ
ិ ពេលាក។
ការអភិវឌ ន៍កម្មវិធីឌីជីថលជាសកល

“

កម្មវិធsី oftwareេធ្វើការេ្រកាមការែបងែចកភូមិសា្រស្ត

( Global Software Development)

ទូទាំង ្រពំែដនជាតិក្នុងលក្ខណៈសហ្របតិបត្តិការចូលរួម
ក្នុងេពលជាក់ែស្តង(េនៅេពលជាមួយគា)

និង

អសមកាលៃនអន្តកម្ម” ។

គេ្រមាងអន្តរ្របតិបត្តិររបស់រដាភិបាល

: បណ្ដុំៃនគំរូ និង ការែណនាំជាេ្រចើន

ែដលរដាភិបាល េ្របើ

(Government Interoperability

េដើម ីកំណត់

និងសំេដៅយកមេធ បាយ

ែដលភាក់ងារ

Framework)

្របជាជន និងៃដគូនានា របស់រដាភិបាលេធ្វើការ សហការ
គាេទៅវិញេទៅមក។ វារូម មានដូចជាការ្របកាស ពីច ប់
ជាន់ខ្ពស់ ពត៌មានខាងបេច្ចកវិទ

ដំេណើរការេលើឯកសារ

និង ការេគារពេទៅតាមរបបនានា ។
វិស័យ ICT េលើការ្រគប់្រគង
(ICT Governance)

: “កំណត់យកេនៅេសចកី្តសេ្រមច និង ការពន ល់ណាែដល
្រតឹម្រតូវ េដើម ីេលើកទឹកចិតច
្ត ំេពាះការសេ្រមចេនាះ ែដល
ទាក់ទងជាមួយការ

េ្របើ្របាស់នូវវិស័យ

ICT”

េដាយ

កំណត់យកបុគ្គល ែដលបាន សេ្រមចចុងេ្រកាយេគក្នុង
ការេ្រជើសេរីសការេ្របើេនៅវិស័យ

ICT

ស្រមាប់អង្គការ

មួយ។
គេ្រមាង្រគប់្រគងវិស័យ ICT

: ការែណនាំស្រមាប់រដាភិបាល ែដលចង់ព្រងីកេនៅការ

(ICT Governance Framework)
132

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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េ្របើ្របាស់េលើវិស័យ

ICT

េសចកី្តប៉ង្របាថានានា

។

ក្នុងដំេណើរការអភិវឌ ន៍េលើ
គេ្រមាងេនះជាទូេទៅមាន

១)ការបេង្កើតេនៅេគាលការណ៍ច ប់,

២)ការបេង្កើតេនៅ

គំនិតតាមឋានានុ្រកុម និង ៣)ដំេណើរការេនៅការ ្រតួត
ពិនិត និងរាយការណ៍តាមអ្វីែដល ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ។
េគាលការណ៍វិនិេយាគៃនវិស័យ ICT
(ICT Investment Principle)

: កំនត់លក្ខខណវិនិច្ឆ័យ និង ដំេណើរការស្រមាប់ែស្វងរក

ឲ េឃើញនូវសុវត្ថិភាពស្រមាប់គេ្រមាង ICT ។ េនះក៏ជា
មេធ បាយមួយេទៀត

េដើម ីកំនត់អទិភាពមួយចំនួនេទៅ

េលើការចំណាយេលើ វិស័យ ICT ។
េគាលការណ៍នានាៃនវិស័យ ICT
(ICT Principles)

: ្របមូលផ្តុំេនៅអ្វីែដលបាន្របកាស េដាយថាក់ដឹកនាំជាន់

ខ្ពស់ អំពីការេ្របើ្របាស់នូវវិស័យ ICT ។ សូមេមើលបែន្ថម
្រតង់ចំនុច គេ្រមាង ្រគប់្រគងវិស័យ ICT ។

សមត្ថភាព្របតិបត្តិជាអន្តរ
(Interoperability)

: សមត្ថភាពៃន្របព័ន្ធ ២ ឬេ្រចើន, ឬក៏សមាសភាពពីរ ឬ
េ្រចើន ែដលដំេណើរការក្នុងការផាស់ប្តូរពត៌មាន រួមទាំង
ការេ្របើ្របាស់េនៅ ពត៌មានទាំងេនាះ ។

េសរីភាវូបនីយកម្ម
(Liberalization)

: គឺដំេណើរការៃនការបេង្កើតច ប់្រគប់្រគង មួយចំនួនេដើម ី

កាត់បន្ថយទម្ងន់េទៅេលើេសដ្ឋកិច្ច ។ េនៅក្នុងច ប់ជំនួញ
អន្តរជាតិ

គឺមានន័យថា

កាត់បន្ថយេនៅពន្ធៃនការនាំ

េចញនាំចូល ឬក៏បញ ប់ែលងេអាយ មានអ្នកេគចពន្ធ ។
េនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ គឺសំេដៅយកការ បញ្ចប់េនៅ
ការ្រគប់្រគងផាច់មុខេនៅក្នុង េសវាគមនាគមន៍ ។
ការែកទ្រមង់េលើទីផ រ
(Market-based reforms)

: ច ប់ទូេទៅនានា ែដលឲ ទីផ រកំនត់េលើ តៃម្ល បរិមាណ

គុណភាព និង េពលខ្លះេទៅេលើេសវាកម្មមួយចំនួនេទៀត
ែដល្រតូវបានផ្តល់ឲ
ទ្រមង់ក្នុង

៣

។ រដាភិបាលជាទូេទៅេផ្តើមការែក

មេធ បាយៈ

ឯកជនភាវូបនីយកម្ម

េសរីភាវូបនីយកម្ម ឬក៏ទាំងពីរេនះបញ្ចូលគា ែតម្តង ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
133

133

សហ្រគាសវិស្វកម្មជាតិ
(National Enterprise Architecture)

: គេ្រមាង ឬ ការការពារស្រមាប់េសចក្តីពន ល់េនៅទំនាក់

ទំនងចំេពាះ គេ្រមាង ICT របស់រដាភិបាល និងការផាស់
ប្តូរេលើការ្រគប់្រគង ។

េហដារចនាពត៌មានជាតិ
(National Information Infrastructure)

: សមត្ថភាពេលើ្របព័ន្ធបណា្ដញ ៃនការផ ព្វផ យេនៅ

សេម្លង ទិន្ននយ
័
អត្ថបទ រូបភាព និង វីេដអូ (ជាបណ្ដុំ
ពត៌មានជាេ្រចើន) គឺជាពត៌មានបញ្ចូលគាជាេ្រចើន ែដល
េធ្វើការរក េនៅ ពត៌មានទាំងេនាះ ស្រមាប់េសចក្តី្រតូវការ
របស់្របេទស ។

អង្គការមិនែមនរដាភិបាល

: សូមេមើល អង្គការសង្គមសុីវិល

(Non-governmental organizations)
ការងារេនៅឯនាយសមុ្រទ
(Offshoring)
្របភពេបើកទូលាយ
(Open source)

: និនាការែដលមុខងារៃនការងារ្រតូវបានផាស់ប្តូរ េទៅេធ្វើ

េនៅឯេ្រកៅ្របេទសែដលមាន្របាក់ឈ្នួលេថាក ។
: កម្មវិធី Software ែដលកូដរបស់វាអាចឲ អ្នកេ្របើ្របាស់

បែន្ថមបន្ថយ និង ែចករែលកបានេដាយេសរី ។ េហើយ
វា្រតូវបាន

េគេ្របើ្របាស់េដើម ីទទួលយកេនៅគំនិត

ដៃទៗេទៀត ដូចជា “គំរូគំនិត ឬការសេ្រមចចិត្តេផ ងៗ
េដាយរួមមាន រេបៀបវារៈ, វិធីសា្រស្ត, និងអទិភាពជា
េ្រចើន

ែដលផ្ទុយពី

េគបិទ

និង

គំរូការអភិវឌ ន៍

ែដលវា្រតូវបាន

រក ទុកេនៅមួយកែន្លង

េដាយមិនមាន

ការបែន្ថមបន្ថយ”។
្របភពខាងេ្រកៅ
(Outsourcing)

: ្រកុមហ៊ុនមួយជូលេនៅ្រកុមហ៊ុនមួយេទៀត ឲ មកេធ្វើការ

ងាររបស់ខ្លួន។ ការងារទាំងេនាះអាចមាន ការដឹកនាំ,
ការ្រគប់្រគងេលើ ធនធាន, និង ការែចកចាយេសវាកម្ម
នានា ។ ដូចជាខាង េសវាកម្ម ពត៌មានវិទ មាន ការ
បេង្កើតកម្មវិធី Software និង ្រគប់្រគងេលើ មជ មណល
កុំព ូទ័រ
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។

ឯខាងជំនួញសំេដៅយក

េសវាកម្មបេ្រមើ

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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អតិថិជនតាមរយៈទូរស័ព្ទ

កិច្ចការជំនួញៃនហិរញ្ញវត្ថុ

និង ការ ្រគប់្រគងធនធានមនុស ។
ច ប់

: គេ្រមាងៃនសកម្មភាពមួយ ែដលបានកំនត់ក្នុង

(Policy)

លក្ខណៈផ្លូវការ ដូចជា “បណ្ដុំៃនការសេ្រមចចិត្តរម
ួ គា
េដាយអ្នកនេយាបាយ ឬ ្រកុមអ្នក ជាប់ពាក់ព័ន្ធនានា
េដាយទទួលខុស្រតូវចំេពាះការណាមួយ

េហើយឲ

សេ្រមចតាមទិសេដៅែដលបានដាក់េចញ
សានការជាក់លាក់មួយ

។

េនៅក្នុង

ជាទូេទៅការសេ្រមចចិត្ត

េនាះ េ្រចើនែតជាអ្នកេដើរ តួក្នុងេរឿងេនាះ” ។
ឯកជនភាវូបនីយកម្ម
(Privatization)
ច ប់សាធារណ
(Public policy)

: សំេដៅយកការផាស់ប្តូរពីការ្រគប់្រគងេដាយរដ្ឋ ឬ

សហ្រគាសណា មួយេទៅការ្រគប់្រគងេដាយឯកជន ។
: ការទទួលខុស្រតូវរបស់រដាភិបាល េទៅេលើប

នានា

ែដលជាប់ទាក់ទងនឹងការេធ្វើជាលក្ខណៈធម្មតាៗ ឬេធ្វើ
ឲ ល្អស្រមាប់េសចក្តីសុខរបស់្របជាជន ។ ែដលទេង្វើ
ទាំងអស់េនាះ ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ច ប់ ភាព
្រតឹម្រតូវេទៅតាមច ប់

ការសេ្រមចចិត្ត

សកម្មភាពរបស់រដាភិបាល

។

រួមទាំង

បូកបែន្ថមេទៅេលើ

េសចកី្ត្របកាស និងការអនុវត្ថផងែដរ ។ សូមេមើល
េលើពន ល់ពាក ថា “ច ប់” ។
្របព័ន្ធ្របតិកម្មរហ័សេលើចំេណះែផ្នកកសិកម្ម

: ្រកុមអ្នក្របតិបត្តិែដលេធ្វើការចំេពាះការវាយតំៃល េលើ

(Rapid Appraisal of Agricultural

ភាគហ៊ុន

Knowledge Systems)

លក្ខណៈជា្របព័ន្ធ និង សិ្ថតក្នុងភាពសហការ ។

ការ្រតឹម្រតូវតាមច ប់/និយតករ
(Regulation)

: “ច ប់ ឬ ប

និង

បណា្ដញរបស់ភាគហ៊ុនទាំងេនាះក្នុង

ទាំងឡាយណាែដលបាន ដាក់ េចញ

េដាយភាក់ងារ

បុគ្គលិករបស់រដាភិបាល

ដាក់េចញេនាះ្រតូវមានភាព

េហើយការ

្រតឹម្រតូវេទៅតាមច ប់

េទៀត” ។ វា គឺ្រតូវបានទទួល សា្គល់េដាយ លក្ខខន្តិកៈ
េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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ប៉ុែន្តជាទូេទៅវាមានភាពលម្អិតេទៅែផ្នកនីមួយៗជាង
លក្ខខន្តិកៈេនាះេទៀត ។
ការផ្តល់អព ្រកិតភាពេលើអាជាបណ្ណៃនេសវាកម្ម : គឺជាការផ្តល់ឲ អ្នកមានអាជាប័ណ្ណ ទទួលបានការ
(Service-neutral licensing)

ែណនាំមួយចំនួនពីទីផ រ ដូចជា អ្វីជាេសចក្តី្រតូវការ
បំផុតេនៅក្នុងទីផ រ

ឬ

តៃម្លប៉ុនានែដលនិយមទិញ

េដាយអតិថិជន ។
មាស់ភាគហ៊ុន
(Stakeholders)

: បុគ្គល ្រកុមហ៊ុន ឬ អង្គភាពណាមួយែដលមានេដើម

ទុនរបស់ខ្លួន េនៅក្នុងគេ្រមាងអភិវឌ ណាមួយែដល
កំពុងដំេណើរការ ។ និង អ្នកទាំងេនាះមានរេបៀបវារៈ
េដើម ីចូលរួម្របជុំេលើប

ការវិភាគេលើភាគហ៊ុន
(Stakeholder analysis)

ែដលកំពុង ដំេណើរការ ។

: សំេដៅេលើការពិភាក លម្អិត ស្រមាប់កំនត់និង

ពិពណ៌នាអំពីមាស់

ភាគហ៊ុននានាេដាយឈរេលើ

មូលដាន្រគឹះេនៅេសចកី្ត្រតូវការ

ការ្របា្រស័យទាក់

ទង និង ្របាក់កំៃររបស់ពួកេគ ជាមួយនឹងអ្វីៗែដល
បានផ្តល់ឲ េទៅមាស់ភាគហ៊ុនទាំងេនាះ ។
ច ប់/ភាពេគារពេទៅតាមច ប់េលើអព ្រកិតភាព
បេច្ចកវិទ

: វាសំេដៅរក ច ប់ ឬ ការ្របកាសទាំងឡាយណា របស់

(Technology neutral legislation or

រដាភិបាល ែដលមិនេ្របើបេច្ចកវិទ ជាក់លាក់ែតមួយ

regulation)

ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍

(េធ្វើឲ មានភាពេស្មើគាក្នុងការ

េ្របើ្របាស់េលើបេច្ចកវិទ ) ។ ការេធ្វើែបប េនះគឺជាការ
ផ្តល់គុណ្របេយាជន៍ស្រមាប់បេច្ចកវិទ េទៅក្នុងទីផ រ
និងបញ ប់ជេ្រមើសេលើការេ្របើចំេពាះ ែតបេច្ចកវិទ ែត
មួយៗ

ថាេនះជាការេធ្វើឲ មានភាព្របេសើរខាង

បេច្ចកវិទ ។
កិច្ច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងវា៉សុីនេតាន

: សំេដៅយកយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍មួយ

(Washington consensus)
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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ែដលយកេឈាះេទៅតាមេឈាះៃនទី្រកុងវា៉សុីនេតាន
បនាប់ពីទី្រកុងមួយេនះ្រតូវ បានេគេ្រជើសេរីសេធ្វើកិច្ច
្របជុំរវាងធនាគារពិភពេលាក និង សាប័ន រូបិយប័ណ្ណ
ពិភពេលាក

ស្តីអំពីតួនាទីដ៏តូចមួយស្រមាប់

រដាភិបាល ្រតូវេធ្វើក្នុងវិសយ
័ េសដ្ឋកិច្ច ឆ្លងកាត់ភាព
ែដលមិន្រសបច ប់, េសរីភាវូបនីយកម្ម និងឯកជន
ភាវូបនីយកម្ម ។
េ្រកាយកិច្ច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងវា៉សុីនេតាន
(Post-Washington consensus)

: អ្នកេធ្វើការេ្រកាយមកេទៀតៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀង ទី្រកុង

វា៉សុីនេតាន

ែដលគូសប

ក់ពី្របសិទ្ធិភាពៃនកិច្ច

្រពមេ្រពៀងេនាះ ប៉ុែន្តក៏មានការចូលរួមពី សង្គមសុីវិល
និងភាព្រតឹម្រតូវេទៅតាម ច ប់ែដរ ។
ជំនាញស្រមាប់សតវត ទី ២១
(21st century Skills)

: ជំនាញែដល្រតូវបានអភិវឌ េនៅក្នុងសង្គម ពត៌មាន

វិទ

។ ជំនាញ ទាំងេនាះរួមមាន ភាពៃច្ន្របឌិត

សមត្ថភាពក្នុងការេដាះ្រសាយ
ពត៌មានវិទ

ប

ចំេណះដឹង

ជំនាញទំនាក់ទំនង និង ជំនាញ េលើការ

គិតជាន់ខ្ពស់េផ ងៗេទៀត ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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ការកត់សមា្គលេ់ ផ ងៗស្រមាប់អ្នកបេ្រងៀន
ដូចជាបានកត់សមា្គល់រួចមកេហើយ េនៅក្នុងអត្ថបទខាងេលើែដលមានេឈាះថា “អំពីេមេរៀនជាបន្តបនាប់”
បាននិយាយថាេនៅក្នុងេមេរៀនេនះក៏ដូចនឹងេមេរៀនដៃទេទៀតែដរ
តៃម្លេផ ងៗ គាស្រមាប់ អ្នកសិក

គឺ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយឲ ពីគុណ

និង ស្ថិតេនៅេ្រកាមលក្ខខណជាតិខុសៗគា និងបំែរបំរួលរបស់វា ។

េមេរៀន ទាំងេនះគឺ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង េដាយវិធីេផ ងៗ អាចជា Online ឬ off-line េនៅក្នុងែផ្នកមួយ
ឬែផ្នកទាំងមូលរបស់េមេរៀន ។ េមេរៀនទាំងេនះអាច្រតូវ បានសិក េដាយឯកេតាភាគី និង េដាយ្រកុម
អ្នកហ្វឹកហ្វឹន េទៅតាមសាប័ននានាក៏ដូចជាេនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ រដាភិបាល ។ ្របវត្តិៃនអ្នកហ្វឹកហ្វឺន
ដូចជាេនៅក្នុងេពលសិក ៃនវគ្គនីមួយៗ គឺដូចែដលមានបងាញរួចមកេហើយេនៅក្នុង មាតិកា ។
ការ “សមា្គល់” ទាំងេនះផ្តល់ឲ អ្នកសិក េនៅគំនិតមួយចំនួន និង ជាការេស្នើេនៅពត៌មានស្រមាប់េមេរៀន
ឲ កាន់ែតមាន្របសិទ្ធិភាពេឡើង ។ ស្រមាប់ការែណនាំអំពីយុទ្ធសា្រស្តនិងវិធីេទៅេលើការហ្វឹកហ្វឺនគឺមាន
េនៅក្នុងេសៀវេភៅក ួន

ស្រមាប់

ការែណនាំនានា

ែដលដូចជាវត្ថុងាយ្រសួលមួយស្រមាប់េមេរៀនរបស់

កម្មវិធីសិក ជាន់ខ្ពស់ៃន អាយសុីធី ពិេសស ស្រមាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល ។ េសៀវេភៅក ួនេនះ
គឺអាចរកបានេនៅក្នុងេគហទំព័រៈ http://www.unapcict.org/academy ។

ដំេណើរការរបស់េមេរៀន

េនៅក្នុងបទបងាញៃនេមេរៀននីមួយៗចាប់េផ្តើមជាមួយការ្របកាស្របាប់េនៅេគាលបំណងៃនការសិក

និង

បញ្ចប់វិញ េដាយសំនួរនានា “សាកល ងេលើខ្លួនឯង” ។ អ្នកសិក អាចេ្របើេនៅសំនួរ និង េគាលបំណង
ៃនការសិក ទាំងេនាះជា មូលដាន្រគឹះស្រមាប់ដំេណើរការសិក របស់ពួកេគេលើេមេរៀន ។ េនៅក្នុងចំនុច
នីមួយៗៃនេមេរៀន មានសំនួរពិភាក និង លំហាត់អនុវត្ថែដល្របែហលជា្រតូវបានេធ្វើ ឬ េ្របើេដាយអ្នក
ហ្វឹកហ្វឺន ។ លំហាត់ និងសំនួរទាំងេនាះ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង ស្រមាប់អ្នកសិក ែស្វងយល់េដាយខ្លួនេគ
េទៅេលើមាតិកាេមេរៀននីមួយៗ

និង

បងាញេនៅគំនិតរបស់ពួករេគ្រតឡប់មក

វិញអំពីប

នានាែដល

មានេលើបទបងាញទាំងេនាះ ។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

138

ែផ្នកសិក ទាំងេនាះបេង្កើតបានជាែផ្នកដ៏សំខាន់ស្រមាប់មាតិការេមេរៀន

។

ទាំងេនះគឺេ្របើស្រមាប់ការ

ពិភាក និង េលើការវិភាគ, ជាពិេសសេនៅក្នុងវគ្គនានាេដើម ីេឆាះេទៅរកេគាលគំនិតនិងេគាលការណ៍ចម ង
មួយចំនួនែដលមានក្នុងេមេរៀនចូលេទៅក្នុងគេ្រមាងនិងកម្មវិធីជាក់ែស្តងក្នុងការអនុវត្ថ

។

វាគឺសំខាន់

ស្រមាប់អ្នកសិក ែដលសប យរីករាយ ក្នុងការយកលំនាំតាមគំរូ និង វិធីសា្រស្តនានាេដាយែផ្អកេលើការ
េ្របើ្របាស់វិស័យ ICT និង វិស័យែដលមានការគាំ្រទពី ICT ។ អ្នកហ្វឹកហ្វឺន្របែហលជា្រតូវបានេលើកទឹក
ចិត្តក្នុងការទាញយកេនៅករណីនិង ការអនុវត្ថេផ ងៗពីបទពិេសាធន៍ ផាល់ខ្លួន េដើម ីបងាញជាភស្តុតាង
េទៅតាមមាតិកាេមេរៀន ។

រចនាសម្ព័នវ
្ធ គ្គសិក
មាតិកាៃន េមេរៀន្រតូវបានេធ្វើេឡើងក្នុងេពលេផ ងៗគា េដាយអា្រស័យេលើអ្នកសិក , េពលេវលា ទីតាំង
ែដលបានកំនត់ រួមទាំងលក្ខខណ្ខមួយចំនួន
ែដលបានេ្រគាងដូចខាងេ្រកាម។

។ ការេធ្វើបទបងាញេនាះេទៅតាមេពលេវលាេផ ងៗគាដូច

អ្នកបងាត់្រតូវបានអេញ្ជើញ

ឲ ចូលរួមេទៅក្នុងការកំណត់េនៅ

រចនាសម័្ពន្ធវគ្គសិក េនះ េទៅតាម អ្វីែដល ពួកេគបានដឹងពី សានការរបស់្របេទសពួកេគ ។

ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៩០ នាទី
ផ្តល់េនៅេសចកី្តសរុបអំពីេមេរៀន ។ សំេដៅយកការ “ការសេង្ខប” និងែណនាំែផ្នកនីមួយៗៃនវគ្គសិក
េដើម ីបេង្កើត េនៅមាតិកាស្រមាប់សិកា្ខសាលារបស់ពួកេគ, រួមទាំងសង្កត់ធ្ងន់េទៅេលើប
ពាក់ព័ន្ធយា៉ងជិតស្និទ្ធ

ជាមួយអ្នកចូលរួម

។

នានាែដលជាប់

អ្នក្របែហលជាអាចេ្រជើសេរីសេដាយសំេដៅយកប

មួយេនៅក្នុងែផ្នកតូចៗ, ឧទាហរណ៍ គំរូអភិវឌ ន៍ វិស័យ ICT ែដលបានបងាញេនៅក្នុងចំនុចទី ១ ឬ
រេបៀបកសាងេនៅឧស ហកម្មវិស័យ ICT (ពីចំនុចទី ២), អា្រស័យ េលើចំណាប់អារម្មណ៍អក
្ន ចូលរួម ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៣ េមា៉ង
វគ្គេនះគឺបែន្ថមេទៅេលើវគ្គែដលមានរយៈេពល ៩០ នាទីេដើម ីេផាតជាសំខាន់េទៅេលើចំនុចសំខាន់ៗមួយ
ចំនួនេទៀត

។

អា្រស័យេលើ្របវត្ថិសិក របស់អ្នកចូលរួម

អ្នក្របែហលជា្រតូវដំេណើរការតាមរយៈការ

សរុបេមេរៀនបនាប់មកេផាតេលើ ចំនុចតូចៗសំខាន់េលើ មួយ ឬក៏ ពីរចំនុច ដូចជា ភាគហ៊ុនជាេ្រចើនេលើ
ការអភិវឌ ន៍េគាលការណ៍ច ប់ វិស័យ ICT ពីចំនុចទី ១, ការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាពវិស័យ ICT ពីចំនុចទី ២
និង/ឬ គេ្រមាង្រគប់្រគងេលើវិស័យ ICT ពីចំនុច ទី ៣ ។

វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល

៣

េមា៉ង

្របែហលែចកេចញជា

៩០

នាទីពរី វគ្គ

។

េនៅវគ្គទីមួយ

អាចេធ្វើការសរុបេលើចំនុច ែដលពាក់ព័ន្ធ និង ការពិភាក េលើការសិក មួយចំនួន, េហើយស្រមាប់វគ្គបនាប់
អាចេធ្វើលំហាត់ជា្រកុម ។ េមើល្របអប់ “អ្វីៗែដល្រតូវអនុវត្ថ” អាចជាគំនិតនានាស្រមាប់ការេធ្វើលំហាត់ ។
ស្រមាប់វគ្គសិក េពញមួយៃថ្ង (រយៈេពល ៦ េមា៉ង)
េ្របើ្របាស់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពលពីេមា៉ង និងមានបីវគ្គសិក េនះ ។ ផ្តល់េនៅការសេង្ខបេទៅេលើចំនុច
នីមួយៗ និង េផាតេលើប

មួយចំនួនេនៅក្នុងចំនុចតូចៗ មួយ ឬក៏ ពីរ (ពីេ្រពាះេពលេវលាមិន្រគប់្រគាន់

េដើម ីេធ្វើការ េទៅេលើ្រគប់ចំនុចទាំងអស់េនាះេទ) ។ េនៅក្នុងវគ្គសិក ែដលមានរយៈេពលពីរេមា៉ងៃនវគ្គ
នីមួយៗ អាចផ្តល់េនៅយុទ្ធសា្រស្តេផ ងៗ ។ េនៅក្នុងវគ្គទីមួយ អ្នក្របែហលជា្រតូវការេស្នើឲ អ្នកចូលរួម
េលើកេឡើងេនៅប

របស់ពួកេគ ែដល្របឈមមុខេនៅក្នុងការបេង្កើតច ប់ ICTD ។ េនះអាច្រតូវបាន

ែចកឯកសារឲ េដាយអ្នកសិក មាក់ ឬេដាយអ្នកបងាត់ ។ ស្រមាប់ វគ្គសក
ិ ទី ២ អ្នក្របែហលជា្រតូវេធ្វើ
បទពិភាក េលើការសិក ែដលយកេចញពីចំនុចទី

២,

អាចេធ្វើជាមួយអ្នកសិក

ទាំងអស់

ឬក៏កង
្នុ

លក្ខណៈជា្រកុម ។ ស្រមាប់វគ្គសិក ទី ៣ អ្នក្របែហល បេង្កើត្រកុមស្រមាប់េធ្វើការអនុវត្ថ និង ែស្វងរក ថា
ការ្រគប់្រគងវិស័យ ICTD រេបៀបេម៉ច អាច្រតូវបានេលើក បងាញពីគំនិតេដាយអ្នកចូលរួមេនៅក្នុងវគ្គទី ១ ។

មិនេទៀងទាត់

វគ្គសិក េពញមួយៃថ្ងេនះ

អាចបានសិក បាន្រតឹមែតមួយចំនុចេនៅក្នុងេមេរៀន

។

បីចំនុចតូចៗេនៅក្នុង ចំនុច មួយនិង ពីរ អាច្រតូវបានេលើកយកមកសិក េនៅក្នុងបីវគ្គ ែដលវគ្គនីមួយៗមាន
២

េមា៉ងេនះ,
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ខណៈេពល

២

ចំនុចតូចៗេនៅក្នុងចំនុចទី

៣

អាចេលើកយកេទៅសិក ក្នុង

ពីរវគ្គ

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

140

ែដលវគ្គនីមួយៗមានរយៈេពល បីេមា៉ង ។ េលើទឹកចិត្ត ឲ មានការពិភាក ជា្រកុម និង ផ្តល់េនៅលំហាត់
មួយចំនួនេនៅក្នុងរវាងបទបងាញជា PowerPoint ។
ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៣ ៃថ្ង
ឧទ្ទិសមួយចំនុចស្រមាប់រយៈេពលមួយៃថ្ង េដាយចាប់េផ្តើមចំនុចទី ១ េនៅៃថ្ងទី ១ និងបញ្ចប់ចំនុចទី ៣
េនៅៃថ្ងទី ៣ ។ ផ្តល់េនៅការរលឹកេនៅេដើមវគ្គ និងសរុបេនៅចុងវគ្គនម
ី ួយៗ ។ េនៅៃថ្ងចុងេ្រកាយ, អាចេបើក
ការពិភាក និងែចករែលក

បទពិេសាធន៍ែដលទាក់ទងនឹងមាតិកាៃនេមេរៀន

ស្រមាប់រយៈេពល

៩០

នាទីចុងេ្រកាយ ។ ដំេណើរកម្មសិក អាច្រតូវ បានេរៀបចំេនៅក្នុងៃថ្ងទីពីរ េដើម ីជាការបែន្ថមការពិភាក េលើ
ចំនុចទី ២ និងទី ៣ ។
ស្រមាប់វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល ៥ ៃថ្ង
ស្រមាប់ែផ្នកធំ
បាន។

វគ្គសិក ែដលមានរយៈេពល

ចាប់េផ្តើម

៥

ៃថ្ងេនះគួរែតេធ្វើឲ អ្នកអាចេធ្វើការេលើេមេរៀនទាំងមូល

ជាមួយការរលឹកេនៅក្រមិតខ្ពស់របស់េមេរៀន

រួចបនាប់ចូលេទៅកាន់ចំនុចតូចៗ

។

េធ្វើឲ អ្នកសិក មានចំណាប់េនៅក្នុង ការសិក រយៈេពល ៥ ៃថ្ងេនះ, េហើយធានាឲ មានទំនាក់ទំនង
យា៉ងល្អចំេពាះអ្នកសិក
បងាញ

រួមទាំង

និងេ្របើេនៅការលំហាត់អនុវត្ថ

ការេធ្វើឲ ប

“អ្វីៗែដល្រតូវអនុវត្ថ”

និង

ទាំងពីអ្វីែដលខុសពីមាតិកាេមេរៀនែដលបាន

របស់េមេរៀនកាន់ែត្រតូវចាប់អារម្មណ៍
“សំនួរ្រតិះរិះ”

ស្រមាប់គំនិតនានា

។

។

សូមេមើលេទៅេលើ

្របអប់

ដំេណើរកម្មសិក អាច្រតូវបាន

េរៀបចំេនៅក្នុងៃថ្ងទី ២ ឬក៏ទី៣ ។

វត្ថឬ
ុ ឯកសារនានាែដលេ្របើស្រមាប់ការហ្វឹកហ្វន
ឺ
អ្នកបងាត់ជាេ្រចើន

គឺ្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តឲ េ្របើេនៅបទបងាញែដលអាចរកបានេនៅេគហទំព័ររបស់

APCICT (http://www.unapcict.org/academy) ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
141

141

អ្នកបងាត់នានាគួរែតេ្របើេនៅបញ្ជីែដលបានរាយអំពីការអានេផ ងេទៀត, និងែស្វងរកេនៅឯកសារេដើមមួយ
ចំនួនពីេគហទំព័រែដលបានដក្រសង់មក ។ អ្នកបងាត់្របែហលជាេ្របើេនៅការងារមួយចំនួនែដលទាក់ទង
នឹងការសិក និងឯកសារេយាងនានា ។

142

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល

142

អំពអ
ី ក
្ន និពន្ធ
Emmanuel C. Lallana ្របធាន្របតិបត្តិៃនសហ្របតិបត្តិការខាងគំនិត, ឯករាជ និងមិនគិតរក្របាក់កំៃរ។
គាត់ដឹកនាំ េលើគេ្រមាង្រសាវ្រជាវ និងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនរបស់ ICTD េនៅក្នុង្របេទសហ្វីលីពីន និង ក្នុងតំបន់
អាសុីបា៉សុីហ្វិច

។

ពីឆាំ

២០០៤

ដល់

២០០៥,

Dr.

េនៅក្នុងគណៈគមាធិការ្របេទសហ្វីលីពីន ្រគប់្រគងេលើ បេច្ចកវិទ

Lallana

បានកាយជា

អភិបាល

ពត៌មាន និង គមនាគមន៍ (CICT) ។

CICT គឺជាេគាលការណ៍, គេ្រមាង, ការសហ្របតិបត្តិការ, ការអនុវត្ថ, និយតករ, និងអង្គភាពរដ្ឋបាល
ៃនសាខា្របតិបត្តិដំបូងេនៅក្នុង្របេទសហ្វីលីពីន ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
143

143

UN-APCICT
មជ មណលហ្វឹកហ្វឺនអាសុីបា៉សុីហ្វិចរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិ ស្រមាប់វិស័យ បេច្ចកវិទ ពត៌មាន និង
គមនាគមន៍

ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍

្របចាំការេនៅតំបន់អាសុីបា៉សុីហ្វិច
ក្នុងតំបន់របស់

ESCAP

(UN-APCICT)
(ESCAP)

គឺែផ្នកមួយៃនគណៈគមាធិការសង្គមនិងេសដ្ឋកិច្ច

។

េដើម ីេ្របើេនៅវិស័យ

UN-APCICT
ICT

មានបំណងេដើម ីព្រងឹងសមាជិក

េលើការអភិវឌ ន៍សង្គមេសដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកេគ

តាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពតាមសាប័ននិងធនធានមនុស

។

ការងារ

របស់

UN-APCICT

គឺេផាតេលើេគាលការណ៍ សំខាន់បីៈ

១. ការហ្វឹកហ្វឺន បែន្ថមេនៅចំេណះដឹង នឹង ជំនាញែផ្នក ICT ៃនអ្នកបេង្កើតច ប់ និង សា្រសាចារ ICT
រួមទាំងព្រងឹង 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 មានទីតាំងេនៅ អុីចន(Incheon), សាធារណរដ្ឋកូេរ
http://www.unapcict.org

ESCAP
ESCAP

គឺជាៃដមួយរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍ក្នុងតំបន់

និង

ចាត់ទុកថាជា

មជ មណលអភិវឌ សង្គមនិងេសដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ្របចាំតំបន់អាសុីបា៉សុីហ្វិច។
អណត្តិរបស់វា គឺ សហការ្របតិបត្តិការផ្គត់ផ្គងរវាងសមាជិកទាំង ៥៩ និង ៩ សហគមន៍ ។ ESCAP
ផ្តល់េនៅយុទ្ធសា្រស្តតភាប់រវាង
្របេទស

។

និង

វាផ្តល់េនៅការគាំ្រទ្របេទសក្នុងតំបន់

កំសាន្តេនៅក្នុងតំបន់នានា
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សាកលេលាក

កម្មវិធីរួមទាំងប

ក្នុង

នានាជាមួយរាប់ក្រមិតរបស់

ការព្រងឹងទីតាំងនានាៃនតំបន់

េដើម ីេធ្វើឲ េទៅជាការ្របកួត្របែជងែផ្នក

និង

កម្មវិធី

សង្គមេសដ្ឋកិច្ចែតមួយគត់េនៅក្នុង

កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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សាកលភាវូបនីយកម្មរបស់ពិភពេលាក

។

ការរិយាល័យរបស់

ESCAP

េនៅក្នុងទី្រកុង

បាងកក(Bangkok), ្របេទសៃថ ។

http://www.unescap.org

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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កម្មវធ
ិ ស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ់ខស
្ព ់ៃន

អាយសុធ
ី ី

ពិេសសស្រមាប់

ថាក់ដក
ឹ នាំកង
្នុ ជួររដាភិបាល
http://www.unapcict.org/academy
កម្មវិធីសិក េនះគឺជាភាពទូលំទូលាយមួយៃនវគ្គហ្វឹកហ្វឺនេលើវិស័យ ICT ស្រមាប់ការអនុវត្ថន៍ ែដលមាន
្របាំបីេមេរៀន

និង

មានេគាលបំណងេដើម ីផ្តល់ឲ អ្នកបេង្កើតច ប់ជាេ្រចើនេនៅចំេណះដឹងនិងជំនាញ

ពិេសសចំេពាះឱកាសអនុភាពដ៏េពញេលញែដលបានបងាញេដាយ

ICTs

េដើម ីសេ្រមចបានេនៅ

េគាលបំនងរាប់រយរបស់ជាតិ និង ជាសានចម្លងក្នុង ការែបងែចកជាលក្ខណៈឌីជីថល ។
េមេរៀនទី ១-ការតភាប់រវាងការអនុវត្ថេលើវិស័យ ICT និងការអភិវឌ ន៍ដ៏សំខាន់
េធ្វើឲ េលចេឡើងេនៅចំនុចស្រមាប់ការសេ្រមចចិត្តនង
ិ ប

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 ។
េមេរៀនទី ៥-ការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធ អុីនេធើរណិត
ពិភាក េទៅេលើការអភិវឌ ន៍ៃនេគាលការណ៍ច ប់និងវិធីសា្រស្តនានាជាអន្តរជាតិែដល្រគប់្រគង
ការេ្របើ្របាស់ និង ដំេណើរការៃន្របព័ន្ធ អុិនេធើរណិត ។
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
្ព ៃ់ ន អាយសុធ
ី ី ពិេសស សំរាប់ថាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដាភិបាល
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េមេរៀនទី ៦-បណា្ដញ និង សុវត្ថិភាពពត៌មាន និង ឯកជន
បងាញអំពីប

និង និនាការនានាៃនសុវត្ថិភាពពត៌មាន, និង ដំេណើរការ្របតិបត្តិបេង្កើតគំរូ

យុទ្ធសា្រស្តមួយ ស្រមាប់សុវត្ថិភាពពត៌មាន
េមេរៀនទី ៧- ការ្រគប់្រគង់គេ្រមាង ICT េនៅក្នុង្រទឹស្តី និង អនុវត្ថន៍
ែណនាំអំពីគំនិតមួយចំនួនេលើការ្រគប់្រគងគេ្រមាង
រួមមានពីរេបៀបដំេណើរការ្របតិបត្តិ

ែដលជាប់ទាក់ទងចំេពាះគេ្រមាង

ICTD,

វិន័យមួយចំនួនេលើការ្រគប់្រគងគេ្រមាងែដលបានេ្របើជា

ទូេទៅ។
េមេរៀនទី ៨- ជេ្រមើសេលើការផ្តល់មូលនិធិៃន ICT ស្រមាប់ការអភិវឌ ន៍
ែស្វករកេនៅជេ្រមើសនានាេលើការផ្តលេ់ នៅមូលនិធិស្រមាប់ ICTD និង គេ្រមាង e-government ។
ៃដគូឯកជនសាធារណ៍

គឺវាសំខាន់ដូចេទៅនឹងជេ្រមើសេលើការផ្តល់មូលនិធិដ៏មាន្របេយាជន៍

មួយក្នុងការអភិវឌ ្របេទសមួយចំនួន ។
េមេរៀនទាំងេនះគឺបាននឹងកំពុងេធ្វើេទៅតាមការសិក េនៅក្នុងតំបន់េដាយៃដគូ Academy ថាក់ជាតិេដើម ី
ធានាថាេមេរៀនទាំងេនាះគឺ្រតូវគា

និង

ជួបនឹងការចង់បានរបស់អ្នកបេង្កើតច ប់េនៅក្នុង្របេទសេផ ងៗ

ជាេ្រចើន ។ េមេរៀនទាំងេនះ គឺបាន្រតូវេគបកែ្របេទៅជាភាសាេផ ងៗ ។ េ្រចើនជាងេនះ េមេរៀនទាំងេនះ
្រតូវបានេធ្វើការែកត្រមូវឲ ទាន់សភាពការជាេរឿយៗ

េដើម ីធានាថាវា្រតូវគានឹងេសចក្តី្រតូវការរបស់

អ្នកច ប់ និងេមេរៀនេមេរៀនថ្មីៗេទៀតែដល្រតូវបានេគអភិវឌ

ែដលេផាតេលើ ICTD ស្រមាប់សតវត ទី

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 ។

េមេរៀនទី ២ អាយសុីធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ ្របតិបត្តកា
ិ រ និង ការ្រគប់្រគង
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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 ទ
ី ទួលបាន្របេយាជន៍េពញេលញពីេសវាកម្មនានាែដលបានផ្តល់

េនៅក្នុង AVA និង e-Co Hub ជាមួយេគហទំព័រ http://www.unapcict.org/join_form
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កម្មវិធស
ី ិក ជាន់ខស
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