
្របព័ន�្រគប់្រគង
ទិន�ន័យម�ន�ីរជករ

្រកសួងមុខងរសធារណៈ

អគ�នាយកដ� នែផនករ ស�ិត ិនងិ្រគប្់រគងម�ន�រីជករ
តម្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ

េដយ៖ ឡុង សេរឿន

1



មាតិក

អំពី្រកសួងមខុងរធារណៈ
េបសកកម� មខុងរ និងភារកិច�
រចនាសម�ន័�
ស�ិតិម�ន�ីរជករសីុវលិ

្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័ម�ន�ីរជករ
្របវត�ិ្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័ម�ន�ីរជករ
្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័ម�ន�ីរជករ ថ�ី
គុណ្របេយាជនរ៍បស់្របពន័�ថ�ី
្របពន័�ពត័ម៌ានម�ន�ីរជករតម Mobile App
ទិសេដបន� 
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អំពី
្រកសួង

មុខងារសាធារណៈ

្រកសួងមុខងរសធារណៈ ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ្រពះរជ្រកម

េលខ នស/រកម/១២១៣/០១៦ ចុះៃថ�ទី០៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ 

េដយរមួប��ូ លគា� នូវអង�ភាពចំនួនបី៖ 

១. អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមងរ់ដ�បាល 

២. រដ�េលខធិករដ� នមុខងរសធារណៈ 

៣. សលភូមនិ�រដ�បាល
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េបសកកម� មុខងរ និងភារកិច�

្រកសួងមុខងរសធារណៈ មានេបសកកម�ដឹកនាំ ្រគប្់រគង និងអភិវឌ្ឍវសិយ័មុខងរសធារណៈៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
ឱ្យេឆ�ីយតបេទនងត្រម�វករអភិវឌ្ឍជាតិ ្រពមទងំ្រសបតមករវវិត�ជាអន�រជាតិ។

្រកសួងមុខងរសធារណៈ មានមុខងរ នងិភារកចិ�ដូចខងេ្រកម៖

 េរៀបចំ និងេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� ែផនករសកម�ភាព ច្បោប់ និងលខិិតបទដ� នគតិយុត� េដីម្ប្ីរគប្់រគងវសិ័យមុខ
ងរសធារណៈ

 ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�្របសិទ�ិភាព ៃន្របពន័�្រគប្់រគងមុខងរសធារណៈ តមរយះករតមដនករអនុវត�េគាល
នេយាបាយ ែផនករយុទ�ស�ស�ច្បោប់ និងលិខិតបទដ� គតិយុត�

 ដឹកនាំ នឹងជំរុញករអនុវត�េគាលនេយាបាយធនធានមនុស្ស ក�ុងរដ�បាលសធារណៈ និងេគាលនេយាបាយស�ីពីករផ�ល់
េសវសធារណៈ ្រពមទងំេធ�ីករវយតៃម� និងជំរុញករែកលម�គុណភាពធនធានមនុស្ស និងេសវសធារណៈ
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េបសកកម� មុខងរ និងភារកិច�

 សិក្សោ្រសវ្រជាវ និងេលីកសំេណីរអំពីករេធ�ទំីេនីបកម� និងសនិទនកម�វសិ័យមុខងរសធារណៈ

 សិក្សោ្រសវ្រជាវ និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព្រកបខណ័� េគាលនេយាបាយ និង្រកបខណ័� គតិយុត�ៃនមុខងរសធារណៈ

 ពិនិត្យ និងផ�ល់េយាបល់េលីសំេណីរពកព់ន័�នឹងករបេង�ីត ករែកស្រម�ល ករេរៀបចំនឹងករ្រប្រពឹត�េទរបស់្រកសួងស� បន័
ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ

 ពិនិត្យ និងេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ងតវ៉របសម់�ន�ីរជករសុវីលិែដលមានវវិទពកព់ន័�នឹងកិច�ករមុខងរសធារណៈ

 ្រគប្់រគប្រកបខណ័�  ែផនករ្រកបខណ័�  និង្របសិទ�ិភាពៃនករេ្របី្របាស្់រកបខណ័� ម�ន�ីរជករសុីវលិម�ន�ជីាបកិ់ច�សន្យោ  និង
បុគ�លិកអែណ� តទងំ ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ ្រពមទងំេលីកសំេណីរែផនករ្រកបខណ័� ្របចឆំា�  ំនិងត្រម�វករចបំាច់
ៃនករេ្របី្របាស់បុគ�លិកជូនរជរដ� ភិបាល ពិនិត្យ និងសេ្រមច

 ដឹកនា ំតមដន និងជំរុញករ្រគប្់រគងនឹងករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក�ុងវសិ័យមុខងរសធារណៈឲ្យេឆ�ីយតបេទនឺង
ត្រម�វករអភិឌ្ឍជាតិ្រសបតមកររកីចំេរនីក�ុងតំបន ់និងសកលេលក
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េបសកកម� មុខងរ និងភារកិច�

 េរៀបចំ និងជំរុញករអនុវត�្របពន័�េលីកទឺកចិត� ករែកលម�្របពន័�េបៀវត្ស និងលភករ និងករេលីកកម�ស់សុខមាលភាពម�ន�ីរជករសីុវលិ

 ចូលរមួ និង្រត�តពិនិត្យករេរៀបចំកិច�ដំេណីរករ្របទ្បង្របែជងចូល្រកបខណ័� រដ� និងករ្របទ្បង្របែជងេផ្សងេទៀតក�ុងមុខងរសធារណៈទងំេន 
ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ

 ពិនិត្យ េផ��ងផា� ត ់និងផ�ល់ទិដ� ករេលីលិខិតបទដ� នឯកត�ជន ក�ុងករ្រគប្់រគងម�ន�ីរជករសីុវលិ និងេលីសំេណីរសំុផា� ស់ប�ូរស� នភាពរដ�បាល និង
ស� នភាព្រគ�សររបស់ម�ន�ីរជករសីុវលិទងំេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកម ជាតិ

 េរៀបចំ និង្រគប្់រគងទិន�នយ័ម�ន�ីរជករសីុវលិទងំេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិតម្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ

 ្រគប្់រគងករដកម់�ន�ីរជករសីុវលិឲ្យចូលនិវត�ន៍

 សហ្របតិបត�ិករជាអន�រជាតិក�ុងកិច�ករមុខងរសធារណៈ ជាពិេសសជា មួយអស៊ន និង្របេទសក�ុងតំបន់

 ្រគប្់រគងករងររដ�បាល បុគ�លិក ហរិ��វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ

 ទទួលភារកិច�េផ្សងៗេទៀតែដលរជរដ� ភិបាល្របគល់ជូន ។
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រចនាសម�័ន�្រកសងួមុខងរសធារណៈ
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ស�តិិម�ន�ីរជករសុវីិល ឆា� ២ំ០២២

ចំនួនម�ន�ថីា� កជ់ាតិ ចំនួនម�ន�ថីា� កេ់្រកមជាតិ ចំនួនម�ន�សីរបុរមួ

្រប�ស ្រសី សរបុ ្រប�ស ្រសី សរបុ ្រប�ស ្រសី សរបុ

27,884 12,960 40,844 97,906 78,633 176,539 125,790 91,593 217,383
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ស�តិិម�ន�ីរជករសុវីិលតមក្រមតិអយ ុឆា� ២ំ០២២

ក្រមតិអយុ ្រប�ស ្រសី សរុប

18 ដល់ 30 15,972 24,853 40,825
31 ដល់ 40 44,669 34,780 79,449
41 ដល់ 50 36,111 16,267 52,378
េលសពី 50 29,038 15,693 44,731

សរុបរមួ 125,790 91,593 217,383
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ស�តិិម�ន�ីរជករសុវីលិតមក្រមិតអយនុិង្របេភទ្រកបខណ�  ឆា� ២ំ០២២

ក្រមតិអយុ ្របេភទ្រកបខណ�  
ក ខ គ សរបុ

18 ដល់ 30 8,802 13,059 18,964 40,825
31 ដល់ 40 30,993 23,545 24,911 79,449
41 ដល 50 16,075 19,557 16,746 52,378
េលសពី 50 10,837 18,322 15,572 44,731

សរបុ 66,707 74,483 76,193 217,383
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្របព័ន�្រគប្់រគង
ទិន�ន័យម�ន�រីជករ

 ្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័ម�ន�ីរជករ ជា្របពន័�មានលក�ណៈអនឡាញ
ែដលគា្ំរទដល់ករ្រគប្់រគងម�ន�ីរជករេនទូទងំ្របេទស េដម្បេីលក
កម�ស់្របសិទ�ភាព និងស័ក�សិិទ�ភាពៃនករបំេពញករងររបស់ម�ន�ីរជ
ករ ព្រងឹងសមត�ភាពស� បន័ក�ុងរដ�បាលសធារណៈ និងជួយ គា្ំរទករ
េរៀបចំកម�វធីិជាតិនានាក�ុងវស័ិយសធារណៈ។

 ្រកសួង ស� បន័ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ េ្រប្របាស់្របពន័�្រគប្់រគង
ទិន�នយ័ម�ន�ីរជករ េដម្ប្ីរគប្់រគងម�ន�ីរជករ ចបត់ងំពីករេ្រជស
េរ សម�ន�ីរជករ ករវវិត�អជីពរបស់ម�ន�ីរជករ ដូចជាករែតងតងំ
ករវយតៃម� ករអនុវត�ករងរ ករព្រងយម�ន�ី ករពិពណ៌នាមុខ
តំែណង ករបណ�ុ ះបណា� ល ករវភិាគមុខងរ និងករេរៀបចំេបៀវត្សនិង
្របាកឧ់បត�ម�េផ្សងៗ រហូតដល់ករចូលនិវត�ន។៍
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 ជំនានទ់ី១ (២០០០-២០០៥)
 ែផ�ករងឹ(Hardware): HP servers, Clone servers, PCs….
 ែផ�កទន់(Software): Windows NT4.0, Windows 98, Microsoft Access…
 Desktop Database មានលក�ណៈ Offline

 ជំនាន់ទី២ ២០០៦-២០១១
 ែផ�ករងឹ(Hardware): HP Servers, Clone servers, Dell Servers, PC…
 ែផ�កទន់(Software): Visual Basic, Windows  NT4.0, Windows 98, Windows XP, Microsoft Access…
 Desktop Database មានលក�ណៈ Offline

 ជំនាន់ទី៣ (២០១១-២០១៤)
 ែផ�ករងឹ(Hardware): HP Servers, Dell Servers, Dell PCs, other PCs…
 ែផ�កទន់(Software): Windows Server 2008SE and 2012SE (domain controller), Window Storage Server, Linux 2009 Server 

(Debian), MySQL 5.1.33 (2009), Apache 1.7.1, PHP 5.2.9, Windows XP, MS Office….
 Client/Server Database and Web Based ករេ្របី្របាសម់ានលក�ណៈ Offline

 ជនំានទ់១ី ដលទ់៣ី ្របពន័�្រគប្់រគងទនិ�នយ័ម�ន�រីជករ្រត�វបានេរៀបចនំងិ្រគប្់រគងេដយ អគ�េលខធកិរដ� នៃន្រក�ម្របកឹ្សោកែំណរទរំងរ់ដ�បាល ។

្របវត�ិ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន�ីរជករ
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 ចបពី់ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ ្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័ម�ន�រីជករ្រត�វបានេរៀបចំនិង្រគប្់រគងេដយ្រកសួងមុខងរធារណៈ

 ជំនានទ់ី៤ (២០១៤-២០២០)

 ្របពន័�ចស់ ករេ្របី្របាស់មានលក�ណៈ Offline ស្រមាបែ់ត្រកសួងមុខងរសធារណៈ ្រត�វបានបែន�មុខងរថ�ីៗមួយចំនួន (ពន�េលី
្របាកេ់បៀវត្ស សនា� នកម�ជាមួយ្របពន័� FMIS) និងបានបេង�ីត្របពន័�រណបមានដូចខងេ្រកម៖
 ្របពន័�ប��ូ ននិងទទួលតរងទូទត ់(អចេ្របី្របាស់បាន្រគប្់រកសួង ស� បន័ និងរជធានី េខត�)
 ្របពន័�្រគប្់រគងសលកប្័រតពត័ម៌ានម�ន�ីរជករសីុវលិ្រកបខណ� ថ�ី (អចេ្របី្របាស់បាន្រគប្់រកសួង ស� បន័) 
 ្របពន័�្រគប្់រគងករចូលនិវត�ន ៍(Offline)
 ្របពន័�ពត័ម៌ានម�ន�ីរជករសីុវលិ (អចេ្របី្របាស់បាន្រគបម់�ន�ីរជករសីុវលិ) 
 ្របពន័�្រគប្់រគងករេ្របី្របាស់្របាកេ់ម៉ាងមែន�មស្រមាបម់�ន�ីអបរ់ ំ (្រកសួងមុខងរសធារណៈ និង អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា)
 ្របពន័�្រគប្់រគងម�ន�ីជាបកិ់ច�សន្យោ និង្រគ�ជាបកិ់ច�សន្យោ (អចេ្របី្របាស់បាន្រគប្់រកសួង ស� បន័ និងរជធានី េខត�)
 ្របពន័�្រគប្់រគងចរន�ឯកសរ (្រកសួងមុខងរសធារណៈ )
 ្របពន័�្រគប្់រគងសលកប្័រតពត័ម៌ានម�ន�ីរជករសីុវលិក�ុងសលបណ�សរ (Offline)

្របវត�ិ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន�ីរជករ
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 ជំនានទី់៥ (២០២០-២០២២)

្របពន័�្រគប្់រគងទនិ�នយ័ម�ន�រីជករ ្រត�វបានសិក្សោនិងរចនាថ� ីេដយេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោថ� ីនិង Data Center 
ថ�ីែដលលក�ណៈស�ងដ់រ េដយបានប�� បនូ់វម៉ឌុូលសំខន់ៗ ចំនួនពរី ្រគប្់រគងទនិ�នយ័សលកប្័រតពត័ម៌ាន   
ម�ន�ីរជករ និងតរងទូទតេ់បៀវត្ស។

 មានលក�ណៈអនឡាញ ែដលអចេ្រប្របាស់តម្រកសួង-ស� បន័ និង រជធានី-េខត� ្រក�ង ្រស�ក

 បានសកល្បងនិងប��ូ លទិន�នយ័ម�ន�រីជករ របស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ េនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

 ចបេ់ផ�មេធ�ករសកល្បងេន្រកសួង កិច�ករនារ ីនិង ្រកសួងបរសិ� ន េន ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២១

 បានប�� បក់រេធ�បច�ុប្បន�ភាពេន្រកសួងកចិ�ករនារ ីនិង ្រកសួងបរសិ� ន េនែខ វចិ�ិក ឆា� ២ំ០២១

្របវត�ិ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យម�ន�ីរជករ
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្របព័ន�្រគប្់រគងទិន�ន័យម�ន�ីរជករ ថ�ី
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គុណ្របេយាជន៍របស្់របព័ន�ថ�ី

 ទិន�ន័យមានភាពច្បោស់លស់ និងមានបច�ុប្បន�ភាព
 មានភាពងយ្រស�លក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៌ និងស�ិតិម�ន�ីរជករ
 អចេធ�ីករវភិាគមុខងររបស់ម�ន�ីរជករ តមមុខងរនិងជំនាញ
 ្រកសួង-ស� ប័ន អចទញទិន�ន័យម�ន�ីរជករ ស�ិតិ និងរបាយករណ៍េផ្សងៗ របស់សមី ្រកសួង- ស� ប័ន មក

េ្របី្របាស់ បាន្រគប់េពលេវល
 ម�ន�ីរជករអចពិនិត្យព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនតមរយៈ Mobile App និងអចេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានមួយចំនួន

របស់ខ�ួនបាន
 កំណត់្របេភទលក�ន�ិកៈ(រដ�បាល,មហៃផ�,អប់រ,ំករទូត,សុខភិបាល)
 ភា� ប់ឯកសរេយាងេផ្សងៗ(សំបុ្រតកំេណីត,េលខអត�ស�� ណប័ណ�,ស�� ប្រត..)
 កត់្រត្របវត�ិរបស់ម�ន�ីមា� ក់ៗតងំពីចប់េផ�ីមរហូតដល់ចូលនិវត�ន៍
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្របព័ន�ព័ត៌មានម�ន�ីរជករតម Mobile App
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ទិសេដបន� 
 បន�េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានម�ន�ីរជករ តម្រកសួង  ស� ប័ន និងអង�ភាពនានា 

 បន�អភិវឌ្ឍនិងសមាហរណកម�្របព័ន�រណបនានាដូចជា៖

 ្របព័ន�្រគប់្រគងសលកប័្រតព័ត៌មានម�ន�ីរជករសីុវលិ្រកបខណ� ថ�ី

 ្របព័ន�្រគប់្រគងករេ្របី្របាស់្របាក់េម៉ាងមែន�មស្រមាប់វស័ិយអប់រ ំ

 ្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ្រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោ និង្រគ� ពុទ�កៈជាប់កិច�សន្យោ

 ្របព័ន�្រគប់្រគងចរន�ឯកសរ

 ្របព័ន�្រគប់្រគងសលកប័្រតព័ត៌មានម�ន�ីរជករសីុវលិក�ុងបណ�សរដ� ន

 បែន�មមុខងរករេរៀបចំរបាយករណ៍ករែ្រប្រប�លស� នភាពរដ�បាលនិង្រគ�សរម�ន�ីរជករ ែដលអចេ្របី្របាស់បាន្រគប់្រកសួង ស� ប័ន និងរជធានី េខត�

 បែន�មមុខងរសនា� នកម�ជាមួយ្របព័ន�្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ (FMIS) និង្របព័ន�េផ្សងៗេទៀត

 បែន�មមុខងរ្របព័ន�្រគប់្រគងែផ�កេលីសមិទ�កម� េដីម្បេីធ�ីករវយតៃម�ករអនុវត�ករងររបស់ម�ន�ីរជករ 

 បេង�ីតរបាយករណ៍នានាេចញពី្របព័ន� និងវភិាគទិន�ន័យតម BI (business intelligence) 

 បន�េធ�ីបច�ុប្បន�ភាព និងបែន�មមុខងរថ�ីៗ្របព័ន� Mobile App
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