របាយការណ៍សកម្មភាពការងារប្រចំាត្រីមាសទី ១ ឆ្ ន ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្ុង
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I. ស្ថានភាពទូទៅ
II. នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃកនុង មានម្ន្តនរស
ី រុបចំនួន ១៨ រូប (ស្សី ០៥ រូប) កនុងននាោះម្ន្តនរក
ី ម្មសិកា ចំនន
ួ
០២ រូប (ស្សី ០១ រូប) ៖
 ចំនួនម្ន្តនររា
ី ជការ ដែលសថត
ិ កនុងភាពទំននរគ្មមននបៀរវតស ៖

គ្មមន

 ចំនួនម្ន្តនររា
ី ជការ ដែលបាននៅបំនពញនបសកកម្មនៅនស្ៅស្បនទស ៖

០១រូប

ចំនួនម្ន្តនររា
ី ជការ សស្មាកលំដែមាតុភាព ៖

III.

គ្មមន

 ចំនួនឈឺ ៖

០១រូប

 ចំនួនម្ន្តនររា
ី ជការ ដែលបានសែប្រតិរតតិការជាម្ួយអងគការ និងកម្ម វិធី ៖

គ្មមន

លទធ ទលការងារ
1. ការងារសវនកម្ម
 ចុោះនធវើសវនកម្មនលើការស្រប់ស្រងរែាបាល ការស្រប់ស្រងស្ទពយសម្បតររិ ែា ថវិកាតាម្កម្ម វិធី និងម្ិនដម្ន

កម្ម វិធីឆ្នំ ២០១៦-២០១៧និងចុោះពិនិតយជាក់ដសរងការងារសាងសង់ ជួសជុលអណ្ូ រ ងទឹក និងសាងសង់បងគន់
អនាម្័យនដ្ឋយនស្បើស្បាស់ថ វិការែា នៅម្នៃរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទចំនន
ួ ០៣ រួម្មាន នេតរស្ពោះវិហារ ឧតររមានជ័យ
និងនេតរនសៀម្រាប ។
2. ការងារស្បជុំ និងបណ្រុោះបណ្ត
រ ល
ថ្នាក់ដឹកនាំ និងម្ន្តនរី បានចូលរួមកិចចប្រជច
ាំ ំនួន ១១ លលើក សិកាាសាលាចំនន
ួ ០១ នលើក និងបណ្រុោះ
បណ្ត
រ លចំនន
ួ ០១ នលើក៖


ការងារស្បជុំ

 ស្បធាននាយកដ្ឋាន ចូលរួម្ស្បជុស
ំ ីព
រ ីការនរៀបចំពិធអ
ី បអរសាទរេួបនលើកទី ៣៨ ទិវា ៧ម្ករា នស្កាម្
អធិបតីភាព ឯកឧតរម្ សួស គង់ រែានលខាធិការ ផ្នស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅផ្ថៃទី ០៤ ដេម្ករា
ឆ្នំ ២០១៧ នៅសាលស្បជុជា
ំ ន់ទី ០៣ ផ្នទីសីកា
រ រស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន និងអនុស្បធាននាយកដ្ឋាន ០២រូប (ស្សី ០១រូប ) ចូលរួម្ស្បជុំស្បចំសបារែ៍ (សរីពី
ការនរៀបចំសននិបាតបូកសរុបលទធ ទលការងារឆ្នំ ២០១៦ និងទិសនៅការងារឆ្នំ ២០១៧ របស់ស្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ) នស្កាម្អធិបតីភាព ឯកឧរតម្បណឌិរ អ៊ុក រ៉ា ប៊ុន រែាម្ន្តនស្រី កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
នៅផ្ថៃទី ១៦ ដេម្ករា ឆ្នំ២០១៧ សាលស្បជុំជាន់ទី ០៣
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន និងស្បធានការិយល័យ សរុប ០២រូប (ស្សី ០០រូប ) ចូលរួម្ស្បជុំសីព
រ ី ការបូកសរុបលទធ
ទលនសនើសុំរនស្មាងកិចចសែស្បតិបតរិការនម្រងគ-ទានឆ្ង និងការនលើករនស្មាងនសនើសុំជំនួយកនុងស្កបេណ្ឌ
កិចចសែស្បតិបតរកា
ិ រនម្រងគ សាធារណ្រែាកូនរ៉េ នៅផ្ថៃទី ០៦ ដេកុម្ភៈ ឆ្នំ ២០១៧ សាលស្បជុំជាន់ទី ០៣
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន អនុស្បធាននាយកដ្ឋាន និងស្បធានការិយល័យ សរុប ០៣រូប (ស្សី ០១រូប ) ចូលរួម្
ស្បជុំទសពវទាយសរីពីការនរៀបចំពិព័ណ្៌នាម្ុេតំដណ្ងសស្មាប់ម្ន្តនរីរាជការកនុងរចនាសម្ព័នធរបស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍ
ន៍ជនបទ នស្កាម្អធិបតីភាព ឯកឧរតម្ សួស គង់ រែានលខាធិការ និងជាស្បធានស្កុម្ការងារនរៀបចំចងស្កង
ការពិព័ណ្៌នាម្ុេតំដណ្ងកនង
ុ រចនាសម្ព័នធស្រប់ស្រងស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅផ្ថៃទី ០៦ ដេកុម្ភៈ ឆ្នំ ២០១៧
សាលស្បជុជា
ំ ន់ទី ០៣
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 ស្បធាននាយកដ្ឋាន និងស្បធានការិយល័យ សរុប ០២រូប (ស្សី ០០រូប ) ចូលរួម្ស្បជុព
ំ ិនិតយនទបើងវិញការ
អនុវតរថវិកាកម្ម វិធឆ្
ី ន ំ ២០១៦ និងទិសនៅឆ្នំ ២០១៧ នស្កាម្អធិតភា
ី ព ឯកឧតរម្ ែួត សារឹម្ អនុរែា
នលខាធិការ ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅផ្ថៃទី ០៦ ដេកុម្ភៈ ឆ្នំ ២០១៧ សាលស្បជុជា
ំ ន់ទី ០១
 នាយកដ្ឋាននធវកា
ើ រស្បជុំបូកសរុបការងារស្បចំដេកុម្ភៈ និងនលើកទិសនៅដេម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ នៅស្ពឹកផ្ថៃទី
២៣ ដេកុម្ភៈ ឆ្នំ ២០១៧ សាលស្បជុជា
ំ ន់ទី ០៣
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន និងម្ន្តនរី សរុបចំនួន ០៧ រូប ចូលរួម្កនុងកិចចស្បជុព
ំ ិភាកាអំពីែំនណ្ើរការនរៀបចំសននិបាត
បូកសរុបលទធ ទលការងារឆ្នំ ២០១៦ និងនលើកទិសនៅការងារឆ្នំ ២០១៧ របស់ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
នៅផ្ថៃទី ០៦ ដេម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ សាលស្បជុំជាន់ទី ០៣
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន ចូលរួម្ស្បជុព
ំ ិនត
ិ យនទបើងវិញការអនុវតរថវិកាកម្ម វិធឆ្
ី ន ំ ២០១៦ និងទិសនៅឆ្នំ ២០១៧
នៅផ្ថៃទី ០៧ ដេម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ នៅសាលស្បជុំជាន់ទី ០១
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន និងស្បធានការិយាល័យ សរុបចំនន
ួ ០២ រូប ចូលរួម្កនុងកិចចស្បជុព
ំ ិភាកា និងពិនត
ិ យ
ការនរៀបចំសននិបាតបូកសរុបលទធ ទលការងារឆ្នំ ២០១៦ និងនលើកទិសនៅការងារឆ្នំ ២០១៧ របស់ស្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅផ្ថៃទី ១៣ ដេម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ សាលស្បជុជា
ំ ន់ទី ០៣
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន ចូលរួម្ស្បជុំ ដកសស្ម្ួលដទនការសកម្មភាពរួម្ែំណ្តក់កាលទី ៣ (២០១៧-២០១៩)
និងរបាយការណ្៍លទធ ទលដទនការសកម្មភាពស្តីមាសទី ៤ និងស្បចំឆ្នំ ២០១៦ ពីស្កសួងនសែាកិចច និង
ែិរញ្ញវតថុ នៅផ្ថៃទី ២២ ដេម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ សាលស្បជុជា
ំ ន់ទី ០១
 ស្បធាននាយកដ្ឋាន ចូលរួម្ស្បជុស
ំ ីព
រ ីែំនណ្ើរការនរៀបចំស្បលងនស្ជើសនរើសម្ន្តនរស្ី កបេណ្ឌឆ្នំ ២០១៧ នៅផ្ថៃ
ទី ២៣ ដេម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ សាលស្បជុំជាន់ទី ០៣ ។


សិកាាសាលា

 ស្បធាននាយកដ្ឋាន និងអនុស្បធានការិយល័យ ០១រូប (ស្សី ០០រូប ) ចូលរួម្សិកាាសាលាពិនស្គ្មោះនយាបល់
និង និងដចករំដលកបទពិនសាធន៍នលើកទី ២ របស់រនស្មាងស្រប់ស្រងនស្គ្មោះម្ែនររាយនៅកម្ពុជា និងអាសុអា
ី
នរនយ៍ (Cambodia Southeast Asia Disaster Risk Management ) នៅផ្ថៃទី ០៩ ដេកុម្ភៈ ឆ្នំ ២០១៧
សាលស្បជុំជាន់ទី ០៣ ។


បណ្រុោះបណ្ត
រ ល

 អនុស្បធានការិយាល័យរែាបាល និងបុរល
គ ិក ចូលរួម្កនង
ុ វរគបណ្រុោះបណ្ត
រ ល ភាសាអង់នរេស ពាក់ព័នធ
នឹងស្បធានបទ ( Strengthening Resilience ) ដែលនឹងស្បស្ពឹតនរ ៅចប់ពីផ្ថៃទី ២៤ ដេម្ករា ឆ្នំ
២០១៧ ែល់ផ្ថៃទី ១៦ ដេម្ិថុនា ឆ្នំ ២០១៧ នៅស្បនទសណ្ូដវលនែសទបង់ ។
3. កម្ម វធ
ិ នី ទសងៗ
 ម្ន្តនរនា
ី យកដ្ឋាន ០៤ រូប ចូលរួម្កម្ម វិធម្
ី ទ
ិ ៃង
ី អបអរសាទរេួបអនុសាវរើយន៍ លើកទី៣៨ ផ្នទិវាជ័យជំនៈ
៧ ម្ករា នៅផ្ថៃទី ៧ ដេម្ករា ឆ្នំ ២០១៧ នៅទីសានក់ការកណ្ត
រ លរណ្បកសស្បជាជនកម្ពុជា (ចំការម្ន)
 អនុស្បធាននាយកដ្ឋាន ០១ រូប ចូលរួម្កម្ម វិធីបុណ្យមាឃបូជា នៅផ្ថៃទី ១១ ដេកុម្ភៈ ឆ្នំ ២០១៧ នៅ
បរិនវណ្ស្ពោះម្ហាសកយម្ុនននី ចតិយ ភនំស្ពោះរាជស្ទពយ (ឧតរង
ុ )គ នស្កាម្អធិបតីភាព សទម្តចវិប៊ុលទសនាភរតី
ស្ថយ ឈ៊ុន ស្បធានស្ពឹទធសភាផ្នស្ពោះរាជាណ្ចស្កកម្ពុជា
 អនុស្បធាននាយកដ្ឋាន ០១ រូប និងម្ន្តនរី (ន្តសរី ០៣ រូប ) ចូលរួម្កនុងពិធីអបអរសាទរទិវាអនររជាតិនា រើ
៨ម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ េួបនលើកទី ១០៦ នស្កាម្អធិបតីភាពឯកឧតរម្បណ្ឌិតរែាម្ន្តនរីស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ នៅផ្ថៃទី ០៣ ដេម្ីនា ឆ្នំ ២០១៧ នៅនភាជនីយដ្ឋាន ទននេបាសាក់ ២ ។
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