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I. សេចរតីសផ្តើម 

“បរក្ម្ើក្បជាពល ែឋឲ្យកានដ់ែក្បរសើ រ ើង” 

ឆនទៈម្ចា សក់ា  ភរតភីាព 

ម្នសិកា វិជាា ជីវៈ វបបធ្ម៌្រសវាសាធា ណៈ 

ភាពរឆលើយែប ក្បសទិធភិាព 

ែម្ចល ភាព 

១.១ គុណសម្បែតថិ្នឥ យិាបង បស់ម្ន្រនតរីាជកា  



ងាយក្េួលសក្រើក្ាេ់សេវា 

សតត ែសៅសលើែក្មវូការជារ់តេតង 

ផ្តល់សេវាឲ្យចំទីរតន្ែង 

មាន្ែមាែ ភាព  &ការទទួលខុេ 

ធានាគុណភាព &ក្រេិទធភាព 

១.២ កាែពវរិចចររេ់រដាាលសាធារណៈ 



II. បទពិសោធន៍ទស្សនកិច្ច
ស្ិកាសៅ Singapore 



 កា រ ៀបចំទីក្រុងម្ចនសណ្តត ប់ធាន ប់៖ម្ចនផ្លូវរងមើ រជើង ផ្លូវជិិះរង់  

 ងាយក្សួលរនុងកា  រយនតជំនិិះសាធា ណៈ 

 កា រធ្វើែំរណើម្ិនសទិះចរាច ណ៍ 

 សំបូ សួនសាធា ណៈ 

សាា ន្ភាពទូសៅ 



 ម្ចនផាសុែភាព 

 ម្ចនម្ន្រនតីែិច 

 រក្បើក្ាស់ក្បព័នធ Digital 

 អែិងិជនែិចែួចរ ើងចុិះរដនលងផ្តល់រសវា 

ទីរតន្ែងសធវ ើការងារ 



រចនាេមព័ន្ធក្គរ់ក្គងការផ្តល់សេវា 

 ភាពជាអនរែឹរនំ 

 បទពិរសាធ្ន៍ បស់អែិងិជន 

 សម្ែថភាព និងធ្នធានម្នុសស 

 ក្បព័នធក្គប់ក្គង និងបរចារវិជាា  

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ 



ការក្ររួែក្រតែង 

 កា រធ្វើដផ្នកា  

 កា អនុវែតដផ្នកា  

ការទទួលយរាន្ររេ់អែិថិែន្ 

 សិរាដសវងយល់ពីែក្ម្ូវកា  និងកា រពញចិែត បស់អែិងិ

ជន 

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ (ែ) 



ការឆ្ននក្រឌិែ 

 សាា ល់វបបធ្ម្៌ ទម្ចល ម្ទម្ចល ប និងែក្ម្ូវកា  បស់អែិងិជន 

 ដចរ ំដលងព័ែ៌ម្ចនានទូលំទូលាយ 

 អនុវែតដផ្នកា  និងសិរាពីផ្លប ិះពាល់ 

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ (ែ) 



រណតុ ំលំសៅោា ន្ តដលមាន្េហគន៍្រេ់សៅសក្ចើន្ 

 ម្ចនរដនលងហាែ់ក្ាណ រដនលងដែលទឹរ 

 ម្ចនបណ្តា ល័យ 

 ម្ចនសួនដបំដនលសែគម្ន៍ 

 ម្ចនរសវាជួសជុលបនទប់ទឹរ ជរណត ើ យនតបំពារ់រដយ 

Camera digital 

ទេសន្រិចចេិរាសៅ Tampines Hub 



 E-government 

 E-trade 

 Court (eFilling & Case management) based on 

CORENET 

Digital Solution 



 កា ផ្តល់លែិិែអនុញ្ញា ែសាងសង់ 

 កា ផ្តល់វញិ្ញា បនបក្ែក្រុម្ែ ុនសាងសង 

 កា រចញលែិិែកាន់កាប់បរណ្តត ិះអាសនន (TOP) 

 ពារយរសនើសុំែំរណើ កា ក្សបរពលគ្នន  

ទេសន្រិចចេិរាសៅ Building and 

Construction Authority (BCA) 



ការចុុះរញ្ជ ីក្រុមហ ុន្សាងេងេំ់ណង់ និ្ងេិរាគសក្មាងរែង់ 

 http://clr.mlmupc.gov.kh:8888/ 

 ចុិះរ ម្ ិះក្រុម្ែ ុន 

 ទាញយររសចរតីដណនំ ឯរសា គែិយុែត និងឯរសា គំ ូ 

 បញ្ាូល Username & Password 

 បំរពញដបបបទ 

III.គសក្មាងផ្តល់សេវា  

Online ររេ់ក្រេួង ដ.ន្.េ. 



ការចុុះរញ្ជ កី្រុមហ នុ្សាងេងេំ់ណង ់និ្ងេិរាគសក្មាងរែង(់ែ) 

 រក្ជើសរ ើសក្បរភទរសវា 

 បំរពញព័ែ៌ម្ចន (ក្រុម្ែ ុន ក្បធានក្រុម្ែ ុន នយរ

បរចាររទស និងនយរក្គប់ក្គង) 

 ឯរសា ភាា ប់ 

 រផ្ទៀងផាទ ែ់ 

 កា អិះអាង 

 បង់រសវា 



IV. ស្ននដិ្ឋា ន 



ធន្ធាន្ 

ព័ែ៌ម្ចន 

ភាពងាយ

ក្សលួទទួល 

ភាពយរចិែត

ទុរដរ់ 

អភិាលរចិា

លអ 

ព័ែម៌្ចន 

ក្ែ ប ់&បណត ងឹ 

III. េតង់ោសេវាសាធារណៈ 



THANK YOU!!! 


