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_________________________________________________________________________________  
 

 

▪ ខំុ្មានគេចកដ ីគោមនសរកីរាយគោយបានចូលរមួគៅកន ុងេិកាា ោលាគនេះ គ េះជាពីចមាា យកដ ី 

ICT និងតុលាការ 

▪ បគចេកវទិ្យាព័ត៌្មាន និងគមនាគមន៍ (ICT) អាចជាការផ្លា េ់បដ រូយ៉ា ងពិត្ប្របាកដមួយេប្រមាប់ត្ុលាការ។ 

វាមិនផមនជាគោលគៅមួយគនាេះគ ើយ ការមានភាពចាេ់លាេ់អ្ំពីែលប្របគយជន ៍

ផដលរំពឹងថានឹងទ្យទួ្យលបានពីបគចេកវវទិ្យាគនេះ គឺជាការចំបាច់។ ការទ្យទួ្យលបាន ងំប្របេិទ្យធែល និង ងំ

គុណភាពអាចេគប្រមចគៅបាន៖ 

- េថ ិត្ិប្រត្ឹមប្រត្ូវ 

- ការតាមោនប្រតួ្ត្ពិនិត្យគលើេូចនាករេមិទ្យធិកមមេំខាន់ៗ (ោេប៊ត្) 

- កំណត្់ភាពរាងំេទ េះ (ជាញឹកញាប់បំែុត្ គឺការគប្របើប្របាេ់កប្រមិត្ ប) 

- កាត្់បនថយគពលគវលាេប្រមាប់ការេគប្រមចបញ្េប់ 

- បុគគលិក និងអ្នកគប្របើប្របាេ់ខាងគប្រៅចំគណញគពលគវលា 

- មន្រនត ីត្ុលាការគផ្លត ត្ការយកចិត្តទុ្យកោក់កាន់ផត្គប្រចើនគលើការងារត្ុលាការ 

- ការងាររមួ និងការផកេប្រមួលឯកោរកាន់ផត្ងាយប្រេួល 

- លទ្យធភាពគធវ ើការងារពីចមាា យ 

- បគងក ើនគលបឿនការ ម រលុយផដលោម នការប្របឆំងត្វា 

- រកាទី្យធ្លា េប្រមាប់បណ្ណា ោរ , បនទប់េវនាការ 

- បគងក ើនការអ្នុវត្តចាប់កន ុងលកាណៈដូចៗោន  

 

ICT អាចពិត្ជាបរវិត្តកមម!  

េូមកុំវាយត្ម្មា បចំគ េះឥទ្យធិពលម្នបរវិត្តកមមឌីជីថល!  

▪ គ េះបីជាយ៉ា ងណ្ណ វាងាយបរាជ័យ!  

គៅគពលថមីៗគនេះែងផដរ មានឧ ហរណ៍ជាគប្រចើនគៅេហរដឋអាគមរកិ និងអឺ្រុប ផដលបានចំណ្ណយថវកិា

រាប់លានេប្រមាប់ការអ្ភិវឌឍប្របព័នធ ប្រគប់ប្រគងេំណំុគរឿងគអ្ ិចប្រត្ូនិក គហើយគគប្រមាងគនេះ

ផលងបនតដំគណើរការគៅមុខគៅមុនគពលការបញ្េប់ម្នគគប្រមាងគនេះ ឬប្របព័នធគនេះ

ប្រត្ូវបានជំនួេគោយអ្វ ីគែសងគទ្យៀត្ បនាទ ប់រយៈគពលប៉ាុនាម នឆន ំផដលោម នការែដល់ែលប្របគយជន៍

ជាក់ផេដងគៅកន ុងជីវតិ្របេ់គគប្រមាងគនេះ។ 

  

វដដដ៏គប្រោេះថាន ក់៖ ប្របព័នធនានាមិនប្រត្ូវបានគប្របើប្របាេ់យ៉ា ងគពញគលញ -> មិនអាចេគប្រមចលទ្យធែល -> 

មានការគប្របើប្របាេ់ត្ិចតួ្ច --- គហើយគៅទី្យបំែុត្ ប្របព័នធ ងំគនាេះប្រត្ូវបានគបាេះបង់គចល។ ការគប្របើប្របាេ់

ប្របកបគោយប្របេិទ្យធភាព  គឺជាគនា ឹេះ។ អ្នកគប្របើប្របាេ់គបបីទ្យទួ្យលបានការបណដ ុ េះបណ្ណដ ល និងការោំប្រទ្យ

យ៉ា ងប្រគបប់្រោន់ និងគមើលគ ើញថា ការគប្របើប្របាេ់ប្របព័នធ គនេះែដល់ែលប្របគយជន៍ចំគ េះ

ការងាររបេ់ពួកគគ។ 

 

▪ គដើមបីទ្យទួ្យលបានែលប្របគយជន៍នានា (ជំនួេឱ្យការបផនថមការងារ) 

ចំបាច់ប្រត្ូវកំណត្់រគបៀបគធវ ើការងារនានាគ ើងវញិ។ កិចេការគនេះប្រត្ូវបានគគគៅថា 
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ការប្រគប់ប្រគងដំគណើរការការងារ (BPM)។ អ្នកគប្របើប្របាេ់គបបីចូលរមួកំណត្់គំរកូារងារថមីៗ 

គៅគពលផដលពួកគគគ ើញការអ្នុវត្តលអ ៗ។ គដើមបីឱ្យកិចេការគនេះដំគណើរការគៅបាន 

វវេ័ិយតុ្លាការចំបាច់ប្រតូ្វអ្នុម័ត្ការផ្លា េ់បដ រូបទ្យបបញ្ញត្ត ិចាប់ ផដលអាចរមួមានការគធវ ើវគិោធនកមម

ចាប់ (ឧ ហរណ៍ ប្រកមនីតិ្វធីិ) និងការអ្នុម័ត្បទ្យបបញ្ញ ត្ត ិចាប់ជាក់លាក់។ ការអ្ភិវឌឍប្របព័នធ  ICT 

មិនផមនប្រោន់ផត្ជាបញ្ហា  ICT ប ៉ុណ ណ្ ោះណ ើយ! 

 

របបៀបចាប់ប្ដើម? 

ក. ការប្រគប់ប្រគងគគប្រមាងយ៉ា ងខាា ំងកាា  និងអ្ភិបាលកិចេគគប្រមាងផបបបរយិបនន  

ជួលអ្នកប្រគប់ប្រគងជាន់ខពេ់ ផដលមានេមត្ថភាពលអ គលើ ICT និងអាចជួយបងកលក្ខណៈសម្រាប់ការចូលរមួ

របស់ណៅម្រក្ម ឬអតីតណៅម្រក្ម ជាមួយនឹងចក្ខ ុ វស័ិយ ណ ើមបី ឹក្នាំ និងម្រតួតពិនិតយការអភិវឌ្ឍទាំងមូល 

និងធានថា វាណៅតតម្រសបជាមួយនឹងណោលណៅណ ើម។ 

ក្ាំណត់អភិបាលក្ិចចយ ងចាស់៖ ណតើអនក្្នឹងសណម្រមចចិតតណលើម៉ុខងារននត លម្រតូវអន៉ុវតត និងរណបៀប

អន៉ុវតតម៉ុខងារទាំងណនោះ។ ចូលរមួរចួណ ើយណៅក្ន ុងការក្ាំណត់អាទិភាពននរបស់អនក្ណម្របើម្របាស់ ត ល

ានសាវតា       ខ៉ុសៗោន  (រមួទាំងណៅម្រក្មផងត រ!) ត លបានណ ើញការអន៉ុវតតលអ ៗ ណោលគឺ ពួក្ណគ

គបបី ឹក្នាំការអភិវឌ្ឍរមួោន ជាមួយអនក្ជាំនញ ICT/BPM ណៅណពលណម្រកាយមក្ណទៀត។  

ខ. អ្នុម័ត្គោលគៅយុទ្យធោន្រេត ប្របាកដប្របជា និងផែនការអ្ភិវឌឍជាបគណដ ើរៗ 

គរៀបចំគេចកដ ីប្រ ងយុទ្យធោន្រេតអ្ភិវឌឍ ICT យ៉ា ងប្របាកដប្របជា រយៈគពល ៥ឆន ំ / លមអ ិត្កាន់ផត្ខាា ំង

គៅកន ុងឆន ំដំបូង 

ការអ្ភិវឌឍជាបគណដ ើរៗគបបីពិចរណ្ណគលើេមត្ថភាពរមួបញ្ច លូោន នូវការអ្នវុត្តចប្រម រេះផបាកៗោន   

  

គ. ពប្រងឹងបផនថមគលើលកាខណឌ  ភាពខាា ំង និងភាពគខាយផដលមានប្រោប់ 

ការចុេះបញ្ជ ីប្រក រមហុ៊នអ្នឡាញ ប្រក រមហុ៊នេូហវ ផវរកន ុងប្រេ រក ចំគណេះដឹង IT របេ់បុគគលិក 

 

សំប ើចំនួនបី 

1) ចប់គែដើមឱ្យបានឆបត់ាំងពីដំបូង! 

យុទ្យធោន្រេតអ្ភិវឌឍន៍ ICT អាចមានឥទ្យធិពលគលើដំគណើរការគរៀបចំផែនការ ងំមូល៖ 

- គេចកដ ីប្រត្ូវការទី្យកផនាងេប្រមាប់ត្ុលាការ និងលំហរកន ុងបនទប់េវនាការ 

- ចំនួន និងគុណវុឌឍិម្នបុគគលិកោំប្រទ្យ 

- ចំនួនមន្រនត ីត្ុលាការ 

2) ចប់គែដើមផបបងាយៗ និងគរៀនេូប្រត្ពីការោកលបង! 

ដំគណើរការថមីៗ ផដលោំប្រទ្យគោយឧបករណ៍ងាយៗ ដូចជា កមម វធីិអ្ុិចផេល និង វវ ដដ 

(spreadsheets និង word) អាចប្រត្ូវោកលបងគប្របើប្របាេ់ គោយមិនចំបាច់រងច់ំ

រហូត្ដល់មានប្របព័នធគពញគលញគ ើយ។ អ្នុវត្តោកលបងនីតិ្វធីិថមីៗ និងគរៀនេូប្រត្ពី

ការោកលបង ងំគនេះ មុនគពលពប្រងីកការគប្របើប្របាេ់គពញគលញ។ 

កិចេការគនេះអាចចប់គែដើម េូមបីផត្គៅមុនគពលបគងក ើត្ត្ុលាការ ណិជជកមមកដ ី។ 

3) បងកលកាណៈេប្រមាប់ការចូលរមួរបេ់អ្នកគប្របើប្របាេ់តាំងពីដំណ្ណក់កាលដំបូង 

គមធ្លវ ីនិងប្រក រមហុ៊ននានាអាចជាម្ដគូយ៉ា ងមានត្ម្មា! ដីកាេនន ិោឋ នគអ្ ិចប្រតូ្និចជួយ

អ្នកចូលរមួ ងំអ្េ់។ 

ការអ្ភិវឌឍផដលយកចិត្តទុ្យកោក់ចំគ េះអ្នកគប្របើប្របាេ់ 
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 . 

▪ េំណួរ? 

ការេគងកត្? 

 ចំណ្ណប់អារមមណ៍? 

អ្នកអាចេរគេរគៅកាន់ simone.ginzburg@yahoo.com  

mailto:simone.ginzburg@yahoo.com

