របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថនា
ុ
ឆ្ន ាំ ២០១៧ ររស់នាយកដ្ឋានផ្លូវលាំជនរទ

I. ការងាររដ្ាបាល
ក. ស្ថានភាពមន្រនរា
តី ជការ
- មន្រនតីរាជការសរុប

ចំនួន ៧៧ នាក់ (នារី ១១ នាក់)

- មន្រនតក្ី កបខ័ណ្ឌ

ចំនួន ៦១ នាក់ (នារី ១០ នាក់)

- មន្រនតីកំពុងធ្វើកមមសិកា

ចំនួន ១៤ នាក់ (នារី ០១ នាក់)

- មន្រនតីជាប់កិចចសនា

ចំនួន ០២ នាក់

- មន្រនតីអវត្តមានសរុប

ចំនួន ០៣ នាក់

o

មន្រនតីអវត្តមានមានមូលធេត្ុ

ចំនួន ០៧ នាក់

- ធោក សុច ធេន

ក្បចំការដ្ឋាន

- ធោក ភិន អភិរកស

ក្បចំការដ្ឋាន

- ធោក ធអៀង កាណាល់

សក្មាកពាបាលជំងឺ

មន្រនតីកំពុងបធក្មើការងារធៅកនុងគធក្មាង

ចំនួន ២៣ នាក់ (នារី ០៨ នាក់)

ខ. លិខត្
ិ និងឯកស្ថរ
- ទទួលលិខត្
ិ ចូលពីធក្ៅក្កសួង ស្ថាប័ននានា

ចំនួន ១០ ចាប់

- ទទួលលិខត្
ិ ចូលពីក្កសួង និងនាយកដ្ឋាន

ចំនួន ២០ ចាប់

- ក្បធភទលិខត្
ិ ធចញ

ចំនួន ៣៤ ធលខ

- ក្បធភទលិខត្
ិ បញ្ជាធបសកកមម

ចំនួន ១៣ ធលខ

- ក្បធភទលិខត្
ិ អធ្ាញ
ើ

ចំនួន ០១ ធលខ

- ក្បធភទលិខត្
ិ អនុញ្ជាត្ចាប់

ចំនួន ០១ ធលខ

គ. ការងារកិចចក្បជុំ សិកាាស្ថោ និងវគគបណ្តុុះបណា
ត ល

1- ចូលរួមក្បជុចំ នំ នួ ០៥ ធលើក
- ចូលរួមកិចចក្បជុំសីព
ត ីការកកសក្មួលធលើតារាងពិពណ្៌ នាមុខត្ំកណ្ងសក្មាប់មន្រនតីរាជការកនុងមុខ
ត្ំកណ្ងក្គប់ក្គង ថ្ននក់ដឹកនាំ នាយកដ្ឋាន និងមន្រនតីចូលរួមចំនួន ០៣ រូប
- ចូលរួមកិចចក្បជុំសីព
ត ីការដំធណ្ើរការធរៀបចំ ការក្បឡងធក្ជើសធរីសមន្រនតីក្កបខណ្ឌឆ្នំ២០១៧ របស់
ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ថ្ននក់ដឹកនាំ នាយកដ្ឋានចូលរួមចំនួន ០១ រូប
- ចូលរួមកិចចក្បជុំរបស់គណ្ៈកមមការសក្មបសក្មួល និងធរៀបចំធវទិកាអាស្ថ៊ាន -ចិន ធលើកទី ១១ សតព
ី ី
ឹ នាំនាយកដ្ឋាន និងមន្រនតច
ការអភិវឌ្ឍន៍សងគម និងកាត្់បនាយភាពក្កីក្ក ថ្ននក់ដក
ី ល
ូ រួមចំនួន ០២ រូប
- ចូលរួមកិចចក្បជុំសីព
ត ីការក្ត្ួត្ពិនិត្យការងារក្បចំថ្េៃ

របស់ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ធក្កាម

អ្ិបត្ីភាពដ៍ខពង់ខពស់ឯកឧត្ត មរណឌិត្រដ្ាមន្តនត ី ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទថ្ននក់ដឹកនាំ នាយកដ្ឋាន
និងមន្រនតីចូលរូមចំនួន ០២ រូប (នារី ០១រូប)
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- ចូលរួមការផ្សពវផ្ាយ និងការក្បគល់ភារកិចចសក្មាប់ធក្ត្ៀមធរៀបចំក្គប់ក្គងកផ្នក ទិវាថ្នការចងចំ
ថ្នដំធណ្ើរការធឆ្ពុះធៅការផ្តួលរំលំរបបក្បល័យពូជស្ថសន៍ បុល ពត្ ធក្កាមអ្ិបត្ីភាព ឯកឧត្តម
ឧរនាយករដ្ាមន្តនត ី

រដ្ាមន្តនត ីប្កសកាការរជរតិត្ិ

និាប្រនគនៈណមកមាការ

ថ្ននក់ដឹកនាំ

នាយកដ្ឋានចូលរួមចំនួន ០១ រូប ។
២- ចូលរួមវគគបណ្តុុះបណា
ត ល ចំនន
ួ ០១ ធលើក
- ចូលធរៀនវគគបណ្តុុះបណា
ត លមុខ វិជាាជំនាញធក្បើក្បាស់កមម វិ្ី ’Advanced Microsoft Excel”
មន្រនតីចូលរួមចំនួន ០២ រូប (នារី ០១ រូប) ។
៣- ចូលរួមសិកាាស្ថោ ចំនន
ួ ០២ ធលើក
- ចូលរួមសិកាាស្ថោសតីពីការពិធក្រុះធោបល់ធលើរបាយការណ្៍សិកាកសវងយល់សក្មាប់គធក្មាង
អភិវឌ្ឍន៍ក្កុងរធបៀង ៤ (CTDP4) មន្រនតីចូលរួមចំនួន ០២ រូប
- ចូលរួមសិកាាស្ថោសតីពកា
ី រ “ត្ក្មូវការវគគបណ្តុុះបណា
ត លតាមអងគភាពធក្កាមឪវាទក្កសួង” មន្រនតី
ចូលរួមចំនួន ០២ រូប (នារី ០១ រូប) ។
II. ការងាររច្ចេកច្ទស
ក. ការងារធក្បើក្បាស់េ វិកាជំពក
ូ ២១

1- ការងារស្ថងសង់ ជួសជុលផ្លូវ និងសំណ្ង់សល
ិ បការយ
- គធក្មាងស្ថងសង់ ជួសជុលផ្លូវ និងសំណ្ង់សិលបការយ ឆ្នំ២០១៧ មាន ៦៧ គធក្មាង បានកំពុង
ដំធណ្ើរការការដ្ឋានចំនន
ួ ៤៣ គធក្មាង លទធ ផ្ល គិត្ជាម្យមធសមើនឹង ៤៥ % ។

2- ការងារចុុះក្ត្ួត្ពិនត្ិ យ វាយត្ថ្មល និងចរចរថ្េល
ី ាយខាច់ទធនល ០១ កខស ក្បកវង ២.៦ គ.ម ស្ថងសង់ស្ថពនធបត្ុង
- ចុុះក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យផ្លូវក្កាលដល
ុ ោវឯម ធខត្តកណា
០៣ កកនលង ក្បកវង ៧២ ម សាិត្ធៅឃុំសំបួរ និងឃុកំ ក្ពកឫសសី ក្សក
ត ល
ធដើមបីប្ច ប់សុពលភាព អនុវត្តធដ្ឋយនាយកដ្ឋានស្ថាបនា និង វិសក
វ មម ក្កសួងមហាថ្ផ្ៃ
- ចុុះក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលធលើការងារជួសលជុលផ្លូវក្កាលក្កួសក្កេមកដលទទួលរងការខូច
ខាត្ធដ្ឋយទឹកជំនន់ឆ្នំ ២០១៣ ចំនន
ួ ០១ កខស ក្បកវង ៥ គ.ម ស្ថងសង់ស្ថពនធបត្ុង ០២
កកនលង ក្បកវង ៥៤ ម លូមូល ០៥ កកនលង និងស្ថាបនាផ្លូវក្កាលក្កួសក្កេម សងខាង កាល
ស្ថពន ក្បកវង ១៥០ ម សាិត្ធៅឃុឡា
ំ បាំង២ និងឃុំជ័យឧត្តម ក្សុកលំផាត្់ ធខត្តរត្នៈគី រី
អនុវត្តធដ្ឋយអងគភាពវិសក
វ មមសធមតចអគគមហា្មមធោ្ិស្ថល ជា សុីម
- ចុុះក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យផ្លូវក្កាលក្កួសក្កេម ០១ កខស ក្បកវង ១១.៤ គ.ម

ស្ថងសង់លូក្បអប់ ០៥

កកនលង លូមូល ០៦ កកនលង និងលូមានបធងហៀរ ០១ កកនលង ត្ធមលើងបធងាគលសុវត្ាភា
ិ ព ចំនួន ០៦
កកនលង ស្ថលកធ្
ម ុះគធក្មាង ចំនួន ០២ កកនលង សាិត្ធៅឃុំចំបក់ និងឃុំក្កាំងដីវា៉ាយ ក្សុកភនំក្សួច
ធខត្តកំពង់សពឺ ធដើមបីវាយត្ថ្មល ១០០% អនុវត្តធដ្ឋយក្កុមេ៊ាុនសំណ្ង់បូ រីកមមករ (គធក្មាងធដញ
ថ្េលឆ្នំ២០១៦)
- ចូលរួមចរចរថ្េលជាមួយគណ្កមមការលទធ កមម ចំនួន ១០ គធក្មាង អនុវត្តធដ្ឋយបញ្ជាការដ្ឋាន
វិសក
វ មមអគគបញ្ជាការដ្ឋានថ្នកងធោ្ពលធខមរភូមិនៃ និងនាយកដ្ឋានវិសក
វ មម ក្កសួងការោរជាត្ិ
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o ផ្លូវក្កួសក្កេម លាយភនំ និងកធមៃចេម ចំនួន ០៧ កខស ក្បកវងសរុប ៩៧.២ គ.ម
o ផ្លូវក្កាលធៅស៊ាូពីរជាន់ ចំនន
ួ ០២ កខស ក្បកវងសរុប ៨.១ គ.ម
o ស្ថងសង់លូមល
ូ ចំនន
ួ ៣៣ កកនលង ,លូក្បអប់ ១០ កកនលង និងស្ថលកធ្
ម ុះ ០៦
កកនលង
o ស្ថពនធបត្ុង ចំនន
ួ ០៣ កកនលង ក្បកវងសរុប ៦០ កមក្ត្ ។
ខ . ការងារធក្បើក្បាស់េ វិកាជំពក
ូ ៦១

1- ការងារកេទំផ្ូវល លកាណ្ៈខួប ក្បចំ

និងជួសជុលបនាៃន់

- ការងារកេទំផ្ូវល លកាណ្ៈខួប៖ គធក្មាងកេទំផ្ូ លវលកាណ្ៈខួប សក្មាប់ឆ្នំ២០១៧ មានចំនួន ២៥

គធក្មាង ធសមន
ើ ឹង៨២ កខស ក្បកវសរុប ៤៩៧,១៦៤ គ.ម លូមល
ូ ១០៤ កកនលង និងលូក្បអប់ ០៥
កកនលង។ កំពុងដំធណ្ើរការការដ្ឋានបានចំនន
ួ ២២ គធក្មាង លទធ ផ្លគិត្ជាម្យម ៥៣ %។
- ការងារកេទំផ្ូវល លកាណ្ៈក្បចំ៖ គធក្មាងកេទំផ្ូ លវលកាណ្ៈក្បចំ សក្មាប់ឆ្នំ២០១៧ មានចំនន
ួ

២៥ គធក្មាង ធសមើនឹង ១៦១ កខស ក្បកវសរុប ១៥៧២,៦១ គ.ម និងស្ថលកសញ្ជាចរាចរណ្៍ចំនួន
១០៦៧ស្ថលក។ កំពុងដំធណ្ើរការការដ្ឋានបានចំនន
ួ ១៣គធក្មាង លទធ ផ្លគិត្ជាម្យម២១ %។

2- ការងារចុុះក្ត្ួត្ពិនត្ិ យ វាយត្ថ្មល និងសិកា
- ចុុះពិនត្
ិ យផ្លូវជួសជុលបនាៃន់ជាមួយត្ំណាងក្កសួងធសដាកិចច និងេិរ្ាវត្ាុ បានចំនន
ួ ០៨ កខស

ក្បកវងសរុប ៣០ គ.ម សាិត្ធៅធខត្តក្កធចុះ មណ្ឌលគិ រី សៃឹងកក្ត្ង ធសៀមរាប រត្នៈគី រី តាកកវ
កំពត្ និង ក្ពុះសីេនុ ។
គ. សកមមភាពការងារសេការជាមួយគធក្មាង
- ចុុះក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យកផ្នកធយនឌ្័រ និងសុវត្ាភា
ិ ពសងគម ចំនួន ០២ កខស កនុងធខត្តកំពង់ចម ក្បកវងសរុប

២៧.៩ គ.ម
- ចុុះអប់រផ្
ំ សពវផ្ាយសុវត្ាភា
ិ ពចរាចរណ្៍ផ្ូ លវធរកដល់ក្បជាពលរដា និងអាជាា្រមូលដ្ឋានកនុងធពល

កំពុងស្ថងសង់ ចំនួន ២០ កខស កនុងធខត្តកំពង់ចម កំពង់ឆ្នំង ធោ្ិ៍ស្ថត្់ បាត្់ដំបង ក្បកវង
សរុប ២៦៧.១ គ.ម ។

ប្រនគននាយកដ្ឋានផ្លូវលាំជនរទ
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