
ករផ្ល ស់ប្តូរ ករ ផ្តល់ េស  ធរណៈ

ភពចបំច ់ៃនករេផ្ត តសខំន ់េលើពលរដ្ឋ 

DR. YUSMINAR YUNUS
ែផនក  េរៀបច ំែផនករ ្រគប្រគង និង ទេំនើបភវូបនីយកមម រដ្ឋ បល ម៉េឡសុី (MAMPU)  

នយក ្ឋ ន នយករដ្ឋម្រន្តី ្របេទស ម៉េឡសុី 

ករ បេងកើន គុណភពៃនករផ្តល់េស  ៖ េមេរៀន ពី សិកខ ែចករែំលក បទពិេ ធន៍ អន្តរជតិ
ទី្រកុង ភនេំពញ ៃថងទី ២៦-២៧ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៧



ករផ្ល ស់ប្តូ រជ E-Government កនុង ្របេទស ម៉េឡសុី

ែផនករ យុទធ ្រស្ត  ICT កនុងវសិ័យ ធរណៈ

គេ្រមង ចុះហតថេលខ

បទពិេ ធន ៍

       រេបៀប រៈ



eGov 1.0

ពត័ម៌ន 
ករ េ្របើ្របស់ េគហទពំ័រ រ ្ឋ ភិបល 

េដើមបទីទួលបនព័ត៌មន 
ឋតិេថរ

រ ្ឋ ភបិល
 ឌជីថីល

eGov 3.0
eGov 2.0

្របតបិត្តកិរ

ករ េ្របើ្របស់ េស  អន ញ

េដើមបេីធ្វើ ្របតិបត្តិករ
លហំូរ

ករផ្ល ស់ប្តូរ 

ករ េ្របើ្របស់ េស អន ញេដើមប ី
បេងកើត ឱកស មរយៈ ករចូលរួម

របស់ ធរណជន  

រស់រេវ ើក

១៩៩៥ ២០០៧
ែផនករទី ១១ េនឆន  ំ២០១៥ របស់ ម៉េឡសុី 

(២០១៦-២០២០)

្របសិទធភព      និង 
ផលិតភព កនុង វសិ័យ 

ធរណៈ

ករ វវិត្តនៃ៍ន រ ្ឋ ភបិល េអឡិច្រតូនិចកនុង្របេទសម៉េឡសុី (១៩៩៥-២០២០)

• eGov 1.0 ៖ ពត័ម៌ន 
• eGov 2.0 ៖ ្របតបិត្តកិរ
• eGov 3.0 ៖ រ ្ឋ ភបិល ឌជីថីល

           ករផ្ល ស់ប្តូរជ E-Government កនុង្របេទស ម៉េឡសុី 

3



4

ករព្រងងឹ ករ្រគប្រគង ្របកប 
េ យ េទពេកសលយ ស្រមបវ ិ
ស័យ ធរណៈេនៃថងខងមុខ

ករ បេងកើនករផ្តល់េស  ែដល  េផ្ត ត 
សខំន ់េលើពលរដ្ឋ 

ករផ្តល់ មូលធន ដល់ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន េដើមប ីសេ្រមចបន
ករផ្តល់េស  ្របកប េ យ 
គុណភព មមូល ្ឋ ន 

ែផនករទី ១១ របស់ម៉េឡសុី ឆន  ំ២០១៦-២០២០

ចណំុចេផ្ត ត ៥ កនុង ករផ្ល ស់ប្តូរ េស
ធរណឲយមន ផលិតភព 

1

2 ករកណំតស់និទនភព ថ បន័    វសិ័យ 
ធរណៈេដើមបសីេ្រមច បន ផលិតភព និង 

ករអនុវត្ត ករងរ កន ់ែតល្អ្របេសើរ

3

4 ករ បេងកើនករ្រគប្រគង គេ្រមង
េដើមប ីទទួលបនលទធផលកនែ់ត ល្អ 

និងរហ័ស
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 េគលករណ៍្រគះឹ

 ្របពន័ធេអកូឡូសុី 
អនុេ្រគះ

 ករអនុវត្ត  យុទធ ្រស្ត  ICT

េស  ឌជីថីល 
ច្រមុះ 

ករ បេងកើន ្របសិទធ
ភព េស  រួម និង 
សន្តិសុខ ម អុីនេធើ
ែណត

ករ្រគប្រគង ICT 
យ៉ង រស់រេវ ើក និង 
្របកប េ យ កចិច
សហករ

រ ្ឋ ភបិល  
ែផ្អក ម
ទិនននយ័

1

2

3
4

ធនធនមនុស  
្របកប េ យ វជិជ   
ជវីៈ និង សមតថភព 
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                   ែផនករយុទធ ្រស្ត  ICT ស្រមបវ់សិ័យ ធរណៈ ឆន  ំ២០១៦-២០២០

ប ្ត ញ ICT មនសមសធតុ សខំន់ៗ ៤ ៖ 
ទស នវសិ័យ ICT, ករអនុវត្ត យុទធ ្រស្ត ICT, 
្របពន័ធេអកូឡូសុី អនុេ្រគះ និង េគលករណ៍្រគះឹ 
•ទស នវសិ័យ  ICT ៖ េគលេ  ICT វសិ័យ ធរ
ណៈកនុងករ គ្រទ ែផនករ ម៉េឡសុីទី ១១។
•ករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត ICT ៖ ក ្ត យុទធ ្រស្តកនុង
ករ សេ្រមច បន េគលេ  ICT។
•្របពន័ធេអកូឡូសុីអនុេ្រគះ ៖ ធតុផ ជំ យុទធ ្រស្ត
េដើមប ីជួយ/ផ្តល់លទធភព ដល់ ករអនុវត្ត គនំិតផ្តួចផ្
េតើម ICT ្របកប េ យេជគជ័យ។
•េគលករណ៍្រគះឹ  ៖ ក ្ត ែណន ំជមូល ្ឋ ន កនុង
ករ អនុវត្ត ICT។



ច
ប
ប
់  េគ

ល
ន
េយ

ប
យ

 និ
ង

 ស
្តង
់

ស
ន
្ត ិសុ
ខ

 ព័
ត
៌ ម

ន
ក

រ េ
ផ
ទង

ផ
ទត

់  ក
រ អ

នុ
ញ

ញត
 ក

រ ក
រព

រទិ
ន
នន
័ យ

 ករេផ្ត តសខំន់ េលើ ពលរដ្ឋ 
និង្រពឹត្តិករណ៍ កនុង ជីវតិ 

 េស  ទក់ទង េទវញិេទ
មក

 ្រចកេចញចូលែតមួយ

 ចុះេឈម ះចូល ែត
មួយ
 Interface ស្តង់ អត្តសញញ ណ

របស់ខញុ ំ
អប់រ ំ េផ ងៗ

ករ្រគប្រគង ទិនននយ័សខំន់

បណ្តុ ំ  ផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នរ ្ឋ ភបិល 
ករ្របមូលទិនននយ័• េស  Enterprise Service 

Bus (ESB)
• េស េគហទពំរ័ 

ឧបករណ៍
ពិនិតយ ម

ន ច្រមុះ

• ករ រួមបញចូ លទិនននយ័
• ករ្រគប់្រគង  API
• សន្តិសុខ

• ករ ចង្រកង ទិនននយ័
• ករ្រគប្រគងទិនននយ័
• គុណភពទិនននយ័
• ករ្រគប្រគង 

Metadata

• កែន្លងផទុកទិនននយ័
• កណំតគ់រំូទិនននយ័
• វភិគទិនននយ័
• ្រគប្រគងទិនននយ័

• ននុ្រកមទិនននយ័
• ករ បញជូ នទិនននយ័
• ករ សម្អ តទិនននយ័

បណ្តុ ំ ទី ១ ៖ ជវី
កមម 

ជញ ប័ណ្ណ &លិខិតអនុញញ ត

ករ រួមបញចូ ល និង ចប់ េផ្តើម
ជីវកមម 

ករ ដេំណើ រករ ជីវកមម

ករ បញឈប់ ជីវកមម 

្រចកេស  អន ញរបស់ រ ្ឋ ភបិល  (GOS)

. .

.
កែន្លងចុះបញជី  និង រក ទុក េនថន កជ់តិ

បណ្តុ ំ ទី ២ ៖ ករអបរ់ ំ

មេត្តយយសិក

បឋមសិក
មធយម សិក
វជិជ ជីវៈ

ឧត្តមសិក
ករសិក

េពញមួយជីវតិ

. . .
*បណ្តុ ំ  េផ ងេទៀត*បណ្តុ ំ ទី ៣ ៖ សុខ

ភព 

្រចកេស  អន ញរបស់រ ្ឋ ភបិល 
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 ករ្របមូលទិននន័យ

 ករ្រគប់្រគង ទិននន័យ
សខំន់ 

 ករ ែចករែំលក និង
ផ្ល ស់ប្តូ រ ព័ត៌មន េ យ
រលូន

្របពន័ធផ្តល់ ទិនននយ័ រ ្ឋ ភបិលែដលេផ្ត តេលើពលរដ្ឋ

អភិបលកិចច

ករ្រគប់្រគង
Metadata  

ករេរៀបច ំទិននន័យ

ចបប់/េគល
នេយបយ/នីតិវធិី/
េគលករណ៍ែណនំ

គនំិតផ្តួចេផ្តើមរ ្ឋ ភបិល ឌជីថីល

ករ្រគប់

្រគង គេ្រមង

ករ្រគប់្រគង 
ករ ផ្ល ស់ប្តូ រ

សន្តិសុខ
ព័ត៌មន

ករ្រគប់្រគង 
និភ័យ

ភគពីកព់ន័ធ 
(ពលរដ្ឋ ទីភន កង់រ រ ្ឋ ភបិល  ជវីកមម  អងគករ NGOs ។ល។ )

បណ្តុ ំ ផ្ល ស់ប្តូ រព័តម៌ន រ ្ឋ ភបិល

ករ្រគប់្រគង
ទិននន័យសខំន់

កែន្លងចុះបញជី  
និង រក  ទុក
ទិនននយ័ អបរ់ ំ

ថន កជ់តិ

ករ ចុះបញជី
្របជជន

បណ្តុ ំ ែចករែំលកទិនននយ័ រ ្ឋ ភបិល 



K K BERKAIT

•  ABHDAU-ONPEN20IN1N5OVATION NETWORK (BDA-DGOIN)

⁻ ២៩ មក ២០១៥ - ២៨ មក ២០១៦
⁻ ភស្តុ  ងទស នទន (POC) MAMPU-MDeC-MIMOS
⁻ ករណីេ្របើ្របស់ ៥ ែដលពក់ព័នធនឹងទីភន ក់ងរ ៤ (MOF, JAKIM, 
DID &NAHRIM)

• ករ កលបង BDAកនុងវសិ័យ ធរណៈ

⁻ ១០ មីន  ២០១៥ – ៩ មីន ២០១៦
⁻ ករអនុវត្ត កលបង ដឹកនេំ យ MAMPU
⁻  ករណីេ្របើ្របស់ ៥ ែដលពក់ព័នធនឹងទីភន ក់ងរ ៤ (MAMPU,

MDTCC, MOH & RMP)

• េស ផ្ល ស់ប្តូរ ករ បេងកើន្របសិទធភពទិនននយ័  

⁻ ភស្តុ ង ទស នទន (POC) ករ បញចូ លជមួយេស  វភិគ ទិននន័យ  
តតីយជន

⁻ ករវភិគៃថ្លទនំិញ ៖ MAMPU ជមួយទីភន ក់ងរ ៥
(KPDNKK, MOA, LKIM, FAMA, MOF, DoSM)

ករផ្ល ស់ប្តូរ ែផ្អក មទិនននយ័ ៖ ករវភិគ ទិនននយ័ធ ំ
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data.gov.my

• សហគមន៍
• ទីភន កង់រ
• បុគគល

ករណីេ្របើ្របស់ (UC)
UC1 UC2 ….. UCn

ត្រមូវករ បណ្តុ ំ

ទិនននយ័ថមី

អនកេ្របើ្របស់

ពលរដ្ឋ /អនកេ្របើ្របស់UC

2
េ នឡូត

1
ផគតផ់គង់

3
4ករ បេងកើតថមី

អបរ់ ំ

ដកឹជញជូ ន

បណ្តុ ំ (វសិ័យ ធរណៈ)

ហិរញញវតថុ

សុខភព

សងគមកចិច និងសុខុមលភព

េសដ្ឋកចិច 

េទសចរណ៍

កសិកមម

 សន សំៃំច
ធនធន រ ្ឋ ភបិ
ល

 បេងកើន ចណំូល 
មរយៈ ករ

បេងកើត ថម ី

 អភវិឌ េសដ្ឋកចិច 
មរយៈេស

……
.

ករផ្ល ស់ប្តូរ ែផ្អក មទិនននយ័ ៖ ្របព័នធេអកូឡូសុី ទិនននយ័េបើក
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វធិី ្រស្ត

្រកបខណ័្ឌ

ចរណ៍ និង េគលករណ៍ែណនំ
េវទិក

អភបិលកចិច 

12

3

4
5

6

7

ករ បេងកើតថមី

ករអភវិឌ សមតថភព 

8

េស ពិេ្រគះេយបល់

9

ទិនននយ័េបើក ករ ែចករែំលក
ទិនននយ័ ករ ែបងែចក ទិនននយ័ 

ករផ្ល ស់ប្តូរ ែផ្អក មទិនននយ័ ៖ លទធផល

10

ករ វភិគទិនននយ័ ធំ

ទិនននយ័េបើក



ករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ចតិ្តែផ្អក ម ទិនននយ័
ស្រមប ់ករ កែ់តង េគលនេយបយ(ឧ. 
ទទួលេយបល់ របស់ ្របជជន ពី ករ វភិគ 
ទិននន័យ ប ្ត ញផ ព្វផ យ សងគម )

បេងកើន គុណភព ជវីតិ របស់ពលរដ្ឋ
(ឧ. ករពយករណ៍ទឹកជនំន់នឹង ច ឲយ
ទីភន ក់ងរ ពក់ព័នធ េ្រត មខ្លួន សម្រសប
ជមុន េដើមបកីត់បនថយ និភ័យ)

ករ វភិគ ប៉ន់ ម ន/ករ ពយករណ៍ ជួយ ទប់

ក តក់រ តតបត ជងំឆឺ្លង
(ឧ. ករ ពយករណ៍ ពីជងំឺ HFMD ដូេចនះ េគ ច 
េ្រគង កមមវធិី  និងសកមមភពបន )

ករ ែចករែំលកទិនននយ័ រ ង ទីភន កង់រ ជួយដល់
ករ វភិគេពញេលញ។

ករេរៀបចែំផនករមន ្របសិទធភព និង យុទធ
្រស្ត ល្អ្របេសើរ

(ឧ. ករលួចម៉ូតូ ដូេចនះ នគរបល ច 
េ្រគង េ្រហ្វកង់ ៃនករចុះលបត)

ជនំួយពី អនកជនំញ ែផនក សខំន់ៗ  និង ថន ក់

្រគង្រគង កពំូលជ ចណំុច សនូលៃន ភព
េជគជយ័របស់គេ្រមង។

បទពិេ ធន ៍ពី គេ្រមង BDA
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ករ េប្តជញ ចតិ្ត កចិចសហ
្របតបិត្តកិរ និង ជនំួយ ពី ទី

ភន កង់រច្រមុះ 

ករ យល់ដងឹ ករ ចូលរួម 
និង កមមវធិ ី្រគប្រគង ករ

ផ្ល ស់ប្តូ រ 

ករផ្តល់េស  ធរណៈ
ែដលេផ្ត តេលើ ពលរដ្ឋ

កចិច សហករជមួយអនក
ជនំញ  បញញវន្តជនខ់ពស់ និង 

ឧស ហកមម

ចណំុច េផ្ត តសខំន់ៗ

12

េបសកកមម ធនសន្តិសុខ 
និង ភពធន់

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ សខំន់ៗ



សូមអរគុណ....
េយើង រួមគន  េធ្វើ ករ ផ្ល ស់ប្តូរ 
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1.OVERVIEW OF BLUE OCEAN STRATEGY (BOS)
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Key Ideas of BOS

 Pursues differentiation and low cost to
open an ocean of new market space

 Creates new demand by converting
noncustomers into customers

 Offers systematic, reproducible and  
visual tools and processes for the  
effective formulation and execution of blue  
ocean strategies
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High Value, Low Cost, Rapid Execution

Cost saving for the  
government from  

eliminating &  
reducing

High impact to  
the rakyat by  

raising &  
creating

Value Innovation

Costs

Value

Blue  
Ocean
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“There are solutions which are  
conventional, but there are other  

solutions which are truly innovative  
and creative. It has to be high  
impact. Secondly we want fast  

execution. And thirdly, it has to be  
minimum or low cost. Only when  
solution meets these criteria can it

be NBOS initiative.”

2. MALAYSIAN FRAMEWORK: NATIONAL BLUE  
OCEAN STRATEGY (NBOS)

Malaysian PrimeMinister 6



Significantly lower cost than a
traditional/conventional approach.

Impact to be realised within short period of time.

Sustainability  (replicable and adaptable in
culture, work ethics, time,space)

HIGH IMPACT
Substantially creating high impacts to the livelihood
of larger number of beneficiaries/public.

LOWCOST

RAPID
EXECUTION

SUSTAINABLE

CO
LL
AB

O
RA
TI
O
N

M
or
e
th
an

80
ag

en
ci
es

co
or
di
na

te
d

NBOS PRINCIPLES ARE MODELLED  
ON THE CONCEPT OF BLUE OCEAN  

STRATEGY
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Leadership

Selection of credible&
experience contractor

Focused engagement at all level

Fast Decision / In‐situ approval

Cooperation & strong support among State &  
Federal Govt / stakeholders  Continuous

Monitoring

Resource financial andmanagement

Represented by stakeholders

NBOS FAIR PROCESS AND IMPLEMENTATION
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Formulation of creative strategies  
based on blue ocean strategy  
frameworks &methodologies

Voluntary cooperation through  
fair process & blue ocean  

leadership

High Impact at LowCost Rapid Execution

NBOS implemented through MyNDS by formulating and rapidly  
executing national initiatives that have high impact on both  
capital & people economies at low cost to the government
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NBOS IMPACT AREAS

YOUTH/  
VOLUNTEERISM/  

ENTREPRENEURSHIP

COMMUNITY TRANSFORMATION

TOTAL SECURITY SYSTEM

URBAN – RURAL AND
DEVELOPMENT

PUBLIC SERVICE DELIVERY

WOMEN & FAMILY
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• Repositioning  
police officers  
from deskduties  
to streetpatrols

• Creative  
collaboration  
between  
military and  
police tofight  
crime

• Community  
Rehabilitation  
Programme  
(CRP)

• Rural  
Transformation  
Centres(RTCs)

• Expansionof  
RTC and  
Mini‐RTCs

• 1Malaysiafor  
Youth  
(1M4U)

• Rural Basic  
Infrastructure  
(RBI)

• High Value  
Farming on  
Militaryunused  
land

NBOS 1

NBOS 2

NBOS 3

NBOS 4

NBOS 5

Nov. ‘09

Mei ‘10

Nov. ‘10

Mei ‘11

Nov. ‘11
NBOS 6

April ‘12

• Urban  
Transformation  
Centres(UTC)

• MyKampung  
MyFuture

• MobileKR1M
• 1Malaysia Skills
& Employability
Programme

3. IMPLEMENTING NBOS INITIATIVES
NBOS7

Jun. ‘12

• My Beautiful  
Neighbourhood  
(MyBN)

• 1Malaysia  
Veterans  
Recognition  
Programme

• Voluntourism
• 1MalaysiaOne  
Call Centre  
(1MOCC)
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• Certified  
SecurityGuards  
(CSGs)

• Volunteering  
for  
International  
Professionals  
(VIP)

• 1MalaysiaCivil  
Service  
Retirement  
Support  
(1PESARA)

NBOS9

NBOS10
NBOS2014

NBOS2015

Jun ‘13

Dis.‘13

2014

2015

NBOS8

Nov.‘12

• 1AMAN  
Campaign

• Military  
Community  
Transformation  
Centres  
(MCTCs)

• MobileCTCs
• Reformulating

10MP Projects
intoNBOS

• 1Malaysia  
Entrepreneurs  
(1MET)

• MaGIC
• Women  

Empoweredfor  
You(WE4U)

• Tourists First
and Visit My
Kampung

• 1MASTER
• MyBeautiful  

Malaysia  
(MyBM)

• 1Malaysia  
Social  
Entrepreneurs  
(1MSET)

• 1Malaysia  
YouthCities  
(1MYC)

• 1Malaysia  
Customer  
Service ofCivil  
Servants  
(1Serve)

• Leading ‘ASEAN  
for thePeople’

• 1MalaysiaBlue  
Ocean  
Entrepreneurs  
(1MBOE)

• Social Public‐
Private  
Partnerships

• Bioeconomy  
Community  
Development  
Programme  
(BCDP)

• SarawakNBOS
• Executing  

11MP through  
NBOS

NBOS2016

2016

• BO Civil Service
• MyBeautiful  

NewHome
• Connecting the  

Unconnected
• NBOS  

Awareness
• ICBOS



Multi-pronged people centric: Game changing;
impact & value driven

Fair process; Turning non-customers into  
customers

Principles of high impact, low cost, rapid execution,  
sustainability

Collaboration beyond silos & cross-boundary

NBOS: Creativity & innovation

Nation building strategy

4. CONCLUSION
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