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ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ມໜີ ໍ້າທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 
1. ປະຕບິດັລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ ແລະ ມະຕຂິອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຂວງ, ລດັຖະບນັຍດັຂອງ

ປະທານປະເທດ, ດ າລດັ, ມະຕ ິແລະ ນຕິກິ າຂອງລດັຖະບານ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕ ີແລະ 
ເຈ ົ ໍ້າແຂວງອດັຕະປື; 

2. ເຜີຍແຜ່ເຊື່ ອມຊືຶມ ແລະ ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ມະຕຕິກົລງົຂອງລດັຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປືກ່ຽວກບັວຽກ 
ງານ ກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດ ຂອງຕນົ 
ພ ໍ້ອມທງັຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ;ີ 

3. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ສ ໍ້າງ, ປັບປຸງບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການອນັຈ າເປັນສ າລບັຄຸ ໍ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ
ຕນົ ໂດຍຜນັຂະຫຍາຍບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ວາງອອກ 
ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ເພື່ ອສະເໜຕີ ່ ເຈ ົ ໍ້າແຂວງອດັຕະປື ພຈິາລະນາ; 

4. ສຸມທຸກກ າລງັແຮງ ເພື່ ອຊຸກຍູ ໍ້ການຜະລດິສະບຽງອາຫານໃຫ ໍ້ພຽງພ  ເພື່ ອຄ ໍ້າປະກນັຄວາມໝັໍ້ນຄງົທາງ ດ ໍ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ມວີດັຖຸດບິປໍ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສກິ າ, ມຜີົນ
ຜະລດິສດົ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເພື່ ອຊມົໃຊ ໍ້ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສະໜອງໃຫ ໍ້ຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ 
ເພື່ ອທດົແທນການນ າເຂົ ໍ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເທື່ ອລະກ ໍ້າວ; 

5. ຍູ ໍ້ແຮງການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ເປັນສນິຄ ໍ້າແບບຫ າກຫ າຍ ໂດຍມກີານກ ານດົເຂດການຜະລດິ 
ຕດິພນັກບັການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫ າດ ຕາມທ່າແຮງໄດ ໍ້ປຽບຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ, ຊຸກຍູ ໍ້ ຫວົໜ່ວຍການ 
ຜະລດິ, ວສິາຫະກດິ, ຟາມ, ກຸ່ມການຜະລດິ, ຄອບຄວົຕວົແບບ ໃນການຜະລດິສນິຄ ໍ້າກະສກິ າສະອາດ 
(ກະສກິ າອນິຊ ີແລະ ກະສກິ າທີ່ ດ)ີ ເປັນສນິຄ ໍ້າ ຕາມທ່າແຮງໄດ ໍ້ປຽບຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອສົ່ ງອອກຕ່າງປະ 
ເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສຸຂານາໄມພດື ແລະ ສດັ ຂອງປະເທດຄູ່ຄ ໍ້າ; 

6. ຕດິຕາມກວດກາມາດຕະຖານດ ໍ້ານເຕກັນກິ ແລະ ຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້, 
ປັດໄຈການຜະລດິ, ອຸປະກອນ ແລະ ກນົຈກັກະສກິ າ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ຕາມການ 
ແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາຕະຫ າດຂາຍຍກົຂາຍຍ່ອຍ ຜນົຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປ່າ ໄມ ໍ້ 
ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

7. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຢັໍ້ງຢືນກະສກິ າສະອາດ, ສຸຂານາໄມພດື ແລະ ສດັ ໃນການນ າເຂົ ໍ້າ, ສົ່ ງອອກຜະລດິ 
ຕະພນັກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ໍ້; ຄຸ ໍ້ມຄອງຕດິຕາມ, ກວດກາປັດໄຈການຜະລດິ ເປັນຕົ ໍ້ນ: ຝຸ່ນ, ຢາປາບສດັຕູພດື, ເຄມກີະສກິ າ, ຢາ
ປົວພະຍາດສດັ, ຢາວກັຊນິ, ອາຫານສດັ, ແນວພນັພດື, ແນວພນັສດັ, ແນວພນັປາສດັນ ໍ້າ, ກນົຈກັກະສິ
ກ າ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລດິກະສກິ າ  ພ ໍ້ອມທງັເອື ໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການນ າເຂົ ໍ້າ, ສົ່ ງ ອອກ 
ແລະ ສົ່ ງຜ່ານສນິຄ ໍ້າກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ຈາກປະເທດຕົ ໍ້ນທາງຫາປະເທດປາຍທາງຕາມກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ; 

8. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ເຊັ່ ນ: ໂຮງ 
ສເີຂົ ໍ້າ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແປໍ້ງມນັຕົ ໍ້ນ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອ ໍ້ອຍ, ໂຮງງານຂ ໍ້າສດັ, ໂຮງງານຜະລດິຢາປົວພະ 
ຍາດສດັ, ໂຮງງານຜະລດິຢາວກັຊນິ, ໂຮງງານຜະລດິອຸປະກອນລ ໍ້ຽງສດັ - ສດັຕະວະແພດ, ໂຮງງານ
ຜະລດິ ອາຫານສດັ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້, ໂຮງເລື່ ອຍ, ໂຮງຊອຍ, ໂຮງເຟີນເີຈ,ີ ໂຮງງານຖ່ານ/ເຕາົເຜາົຖ່ານ, 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ໂຮງງານຜະລດິຝຸ່ນເຄມ,ີ ຝຸ່ນຊວີະພາບ ແລະ ອງົຄະ
ທາດ, ໂຮງງານຄດັແຍກເມດັພນັ ແລະ ຫຸ ໍ້ມຫ ່ ຜນົຜະລດິກະສກິ າ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກດົໝາຍ 
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ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ ໍ້ເປັນລະບບົຕ່ອງໂສ ໍ້ໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງກ ານດົແຜນການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ການ ຕະຫ າດ ຢ່າງກມົກຽວ; 

9. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ການນ າໃຊ ໍ້ສານເຄມເີຂົ ໍ້າໃນການຜະລດິກະສກິ າ ເປັນຕົ ໍ້ນຝຸ່ນເຄມ,ີ ຢາປາບ 
ສດັຕູພດື, ຢາຂ ໍ້າຫຍ ໍ້າ, ສານຄວບຄຸມການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພດື, ການຕດັແຕ່ງພນັທຸກ າ (GMO), ຢາ 
ປົວພະຍາດສດັ, ຢາວກັຊນີ, ຄລນີກິປົວສດັ, ອາຫານສດັສ າເລດັຮູບ, ວດັຖຸດບິສ າລບັການຜະລດິຢາ ແລະ 
ອາຫານສດັ ແລະ ສານເຄມອີື່ ນໆ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ; 

10. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຊນົລະປະທານຫ າຍຮູບແບບ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ໂດຍນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າ 
ໜ ໍ້າດນິ ແລະ ນ ໍ້າໃຕ ໍ້ດນິ, ນ າໃຊ ໍ້ພະລງັງານທດົແທນ ເຂົ ໍ້າໃນການສູບນ ໍ້າ ໃນບ່ອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສ ໍ້າງ 
ໂຄງລ່າງລະບບົປໍ້ອງກນັລະບາຍນ ໍ້າ ເພື່ ອຕ ໍ້ານແລ ໍ້ງ, ຕ ໍ້ານຖໍ້ວມ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າຊນົລະປະທານ ໃຫ ໍ້ມປີະ 
ສດິທພິາບສູງ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົລະກະເສດ ຕາມທດິຫນັເປັນອຸດສາຫະກ າ, ທນັສະໄໝ ແລະ 
ຍນືຍງົ; ສ າຫ ວດ, ຕດິຕາມການກ ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຊນົລະປະທານຂະໜາດກາງ ແລະ ນ ໍ້ອຍ 
ຕາມທ່າແຮງຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. 

11. ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊກ່ີຽວກບັການປູກ, ການລ ໍ້ຽງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ; 
ຈດັຕັ ໍ້ງການຜະລດິຂອງຊາວກະສກິອນເປັນກຸ່ມ ຫ  ືສະຫະກອນ; ຈດັຝືຶກອບົຮມົ ທກັສະກະສກິ າສະໄໝ    
ໃໝ່ ໃຫ ໍ້ບຸກຄນົ ຫ  ືສະມາຊກິກຸ່ມ ໃນດ ໍ້ານການບ ລຫິານຈດັການ, ການເຂົ ໍ້າເຖງິຕະຫ າດ ແລະ ແຫ ່ ງທືຶນ, 
ການນ າໃຊ ໍ້ກນົຈກັ, ການສະໜບັສະໜູນພື ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ ໍ້ານການປຸງແຕ່ງ, ຫຸ ໍ້ມຫ ່ , ການເກບັຮກັສາ, 
ການຕະຫ າດໃນບ່ອນທີ່ ມຄີວາມຈ າເປັນ; 

12. ພດັທະນາສູນບ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າຂອງແຂວງອດັຕະປື, ສະຖານບີ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າຂອງເມອືງ
ໃຫ ໍ້ເຂັ ໍ້ມແຂງ, ຮບັປະກນັການເຄື່ ອນໄຫວໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບດ ໍ້ວຍການປະກອບທືຶນ, ພະນກັງານວຊິາການ 
ທີ່ ມຄີວາມຮູ ໍ້  ຄວາມສາມາດ, ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ໃຫ ໍ້ແກ່ສູນ, ສະຖານ ີ
ເພື່ ອຖ່າຍທອດບດົຮຽນ, ເຕກັໂນໂລຊກີານປູກການລ ໍ້ຽງ, ການປຸງແຕ່ງ ທງັ ເປັນບ່ອນສາທດິໃຫ ໍ້ແກ່ຊາວ
ກະສກິອນ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ, ນກັສືຶກສາ ແລະ ສງັຄມົ; 

13. ສມົທບົກບັກມົວຊິາການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ສ າຫ ວດວໄິຈດນິ, ສ ໍ້າງແຜນທີ່ ດນິກະສກິ າ, ແບ່ງ ເຂດ
ການຜະລດິ (ເຂດປູກ, ເຂດລ ໍ້ຽງສດັ, ສດັນ ໍ້າ ແລະ ເຂດປ່າໄມ ໍ້), ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າໃຫ ໍ້ເໝາະ ສມົ
ກບັການຜະລດິແຕ່ລະເມອືງ, ດ າເນນີການປັກຫ ກັໝາຍເຂດດນິສະຫງວນໄວ ໍ້ເພື່ ອການກະສກິ າ, ຕດິຕາມ
ກວດກາການນ າໃຊ ໍ້ໃຫ ໍ້ຖກືຕາມເປົໍ້າໝາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

14. ຄຸ ໍ້ມຄອງປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ໍ້ຕາມ 3 ລະບບົປະເພດປ່າ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ, ປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ປ່າປໍ້ອງກນັຂອງແຂວງ) ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກ ານດົມາດຕະການເພື່ ອຟືໍ້ນຟູປ່າໄມ ໍ້ 
ແລະ ປົກປັກຮກັສາແຫ ່ ງນ ໍ້າຄວາມສມົດຸນຂອງລະບບົນເິວດ ແລະ ຊວີະນາໆພນັພ ໍ້ອມທງັ ການປໍ້ອງກນັ
ໄຟໄໝໍ້ປ່າ; ສົ່ ງເສມີການຟືໍ້ນຟູບູລະນະປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ການປູກໄມ ໍ້ເປັນສນິຄ ໍ້າ ຕດິພນັກບັການສົ່ ງເສມີການ 
ທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, ການພດັທະນາກະສກິ າປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ການປູກການລ ໍ້ຽງສດັແບບປະສມົປະສານ 
ການຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ໍ້ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ໍ້ ການເຮດັໃຫ ໍ້ປ່າໄມ ໍ້ເສື່ ອມໂຊມ 
ແລະ ຍູ ໍ້ແຮງການຄ ໍ້າຂາຍສນິເຊື່ ອກາກບອນປ່າໄມ ໍ້ໃນເຂດປ່າໄມ ໍ້ ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ;  

15. ພດັທະນາພື ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ໃນເຂດຊນົນະບດົຕາມການແບ່ງ
ຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; ພດັທະນາອາຊບີ ແລະ ປັບປຸງລະບບົການຈດັຕັ ໍ້ງການຜະລດິ ເພື່ ອສ ໍ້າງລາຍຮບັ, ປັບປຸງ ຊວິດິ
ການເປັນຢູ່ ແລະ ແກ ໍ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ ໍ້ແກ່ຊາວຊນົນະບດົ; ເປັນໃຈກາງປະສານງານກບັບນັ ດາ
ພະແນກການຂອງແຂວງ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ ໍ້ານຕາມພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ; 
ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ກ ານດົຈດຸສຸມພດັທະນາຊນົນະບດົໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 
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ຂອງແຂວງ ເປັນຕົ ໍ້ນແມ່ນຈດຸສຸມຈດັສນັພູມລ າເນາົ, ຈດຸສຸມສ ໍ້າງບ ໍ້ານພດັທະນາ, ສ ໍ້າງບ ໍ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນ
ຕວົເມອືງນ ໍ້ອຍໃນຊນົນະບດົ ແລະ ຈດຸສຸມ ອື່ ນໆ ພ ໍ້ອມທງັຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

16. ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ, ເອື ໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ໍ້ແກ່ການລງົທືຶນຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ໃຫ ໍ້ເປັນຂະບວນການແຂງແຮງ; ພວົພນັຮ່ວມມ,ື ຂນົຂວາຍ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ 
ການລງົທືຶນຈາກພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ບນົພື ໍ້ນຖານກດົໝາຍ ເພື່ ອເປັນກ າລງັແຮງປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນ 
ການພດັທະນາວຽກງານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້, ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ໍ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; ຄຸ ໍ້ມຄອງ 
ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ພາຍ ໃຕ ໍ້
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົໃຫ ໍ້ຖກືຕ ໍ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍວາງອອກ ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ 
ພ ໍ້ອມທງັຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຜນົສ າເລດັ ເປັນຢ່າງດ;ີ 

17. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ນ າສະເໜກີານກ ານດົຕ າແໜ່ງງານໃຫ ໍ້ຄບົຖ ໍ້ວນ, ວາງແຜນກ ່ ສ ໍ້າງ, ບ າລຸງຍກົລະດບັພະນກັ 
ງານ, ຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ ໍ້ພະນກັງານລດັຖະກອນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້; 

18. ເກບັກ າສະຖຕິ ິແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ ໍ້ານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ເພື່ ອເປັນ 
ບ່ອນອງີໃນການວາງແຜນ, ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ພ ໍ້ອມທງັຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ບນັດາແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢູ່ທ ໍ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົ;  

19. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຍຸດທະສາດ, 
ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ລງົທືຶນຂອງລດັ ຫ  ືໂຄງການ ທືຶນກູ ໍ້ຢືມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງການ 
ເພື່ ອການພດັທະນາ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; ກວດກາການຫນັປ່ຽນດນິກະສກິ າ, ດນິເຂດຊນົລະປະ 
ທານ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຕ ໍ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ໍ້ນ ກວດກາ 
ການລກັລອບຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້, ເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້, ບຸກລຸກ, ທ າລາຍ, ຊື ໍ້ຂາຍ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້, ກວດກາ 
ກດິຈະການ ກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້, ໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງໄມ ໍ້, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ເຕາົຖ່ານ ແລະ 
ໂຮງງານທີ່ ໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ເປັນພະລງັງານ ພ ໍ້ອມທງັດ າເນນີຄະດຕີ ່ ຜູ ໍ້ລະເມດີກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍປ່າໄມ ໍ້, ກດົໝາຍ ວ່າ 
ດ ໍ້ວຍສດັນ ໍ້າສດັປ່າ ແລະ ນຕິກິ າ ທີ່ ພວົພນັກບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້; ຕ ໍ້ານ ແລະ ສະ 
ກດັກັ ໍ້ນການສ ໍ້ລາດບງັຫ ວງ, ແກ ໍ້ໄຂຄ າຮ ໍ້ອງ, ຄ າສະເໜ ີຂອງພນົລະເມອືງ ທີ່ ຕດິພນັກບັ ພະແນກກະສ ິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ໍ້;  

20. ສ າຫ ວດ, ຈດັສນັ, ກ ານດົເຂດປູກໄມ ໍ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ພ ໍ້ອມທງັຊຸກຍູ ໍ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫ ໍ້ແກ່ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ລງົທືຶນໃສ່ການປູກ 
ໄມ ໍ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເປັນສນິຄ ໍ້າ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ; ວາງແຜນການຄຸ ໍ້ມຄອງ, ປົກ   
ປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ 3 ປະເພດປ່າ ແລະ ເນື ໍ້ອທີ່ ປ່າໄມ ໍ້ໃນເຂດຄຸ ໍ້ມຄອງຂອງບ ໍ້ານ ຕາມ 
ການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ພ ໍ້ອມທງັມມີາດຕະການປໍ້ອງກນັໄຟໄໝໍ້ລາມປ່າ ຢູ່ທ ໍ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົ; 

21. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ບ ລຫິານການເງນິ ແລະ ຊບັສນິຂອງພະແນກ ພ ໍ້ອມທງັຂືຶ ໍ້ນແຜນການ, ງບົປະມານ ແລະ ສະ 
ຫ ຸບສງັລວມ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

22. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ , ພາລະບດົບາດ ຂອງພະ 
ແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢ່າງເປັນລະບບົຕ ່ ເນື່ ອງ; 

23. ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ, ແຜນພດັທະນາກະສກິ າ, ປ່າ 
ໄມ ໍ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ນຕິກິ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່   
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື ວາງອອກໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົ ສູງ;   
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24. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ ຈາກກະຊວງ 
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື. 

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ 
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ມສີດິດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ສະເໜປັີບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງຕນົຕ ່ ອງົການປົກຄອງ ແຂວງອດັຕະປື ໂດຍເອກະ 
ພາບກບັ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ, ບນັຈ,ຸ ສບັຊ ໍ້ອນ ແລະ ຈດັວາງບຸກຄະລາ
ກອນ ໃນພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງທີ່  ກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການກ ານດົຕາມທດິກະທດັຮດັ, ເຂັ ໍ້ມແຂງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ; 

2. ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັບນັດານຕິກິ າ, ຄ າແນະນ າ, ກ ານດົໝາຍເຕກັນກິ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ ກະຊວງວາງອອກ 
ເພື່ ອຄຸ ໍ້ມຄອງວຽກງານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້, ການປຸງແຕ່ງກະສກິ າປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ 
ຂອງ ແຂວງອດັຕະປື; ຜນັຂະຫຍາຍຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັການຊີ ໍ້ນ າ ຂອງກະຊວງ ໃນດ ໍ້ານເຕກັນກິວຊິາການ 
ຕາມລະບບົກນົໄກຄຸ ໍ້ມຄອງສາຍຕັ ໍ້ງ, ແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ, ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແບ່ງສດິໃນ ການ 
ຕກົລງົບນັຫາ; ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່  ກ່ຽວ 
ຂ ໍ້ອງກບັພາລະບດົບາດ ຂອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; ຈດັກອງປະຊຸມ, ງານວາງສະແດງ ສນິຄ ໍ້າ 
ກະສກິ າ ແລະ ຕະຫ າດນດັ, ຝືຶກອບົຮມົ, ສ າມະນາວຊິາການ;   

3. ອອກຄ າແນະນ າ, ແຈ ໍ້ງການ, ໜງັສສືະເໜ ີເຖງິພະແນກການອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ ແຂວງອດັຕະປື, ຫໍ້ອງການ ກະສ ິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ເມອືງ, ໂຄງການ, ຫວົໜ່ວຍວຊິາການ ແລະ ຫວົໜ່ວຍການຜະລດິ, ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ 
ກ່ຽວກບັວຽກງານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້, ການປຸງແຕ່ງກະສກິ າ ແລະ ວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ພາຍໃນ 
ແຂວງອດັຕະປື; 

4. ສະເໜອີງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື ປັບປຸງ, ໂຈະການປະຕບິດັ, ລບົລ ໍ້າງ ຫ  ືຍກົເລກີ ນຕິກິ າຂອງພະ 
ແນກການອື່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງເມອືງ ທີ່ ຂດັກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງ ການຕນົ; 

5. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ປະກອບຄ າເຫນັ ກ່ຽວກບັການລງົທືຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ ໍ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 
ຢັໍ້ງຢືນບດົວພິາກເສດຖະກດິເຕກັນກິ, ຢັໍ້ງຢືນແຜນນ າເຂົ ໍ້າ, ສົ່ ງອອກ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະ ກດິ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງບນົພື ໍ້ນຖານກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ ກ ານດົ ອອກ
ແຕ່ລະໄລຍະ;  

6. ກວດກາສະຖານທີ່  ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ ເພື່ ອການຢັໍ້ງຢືນດ ໍ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພສ າລບັ 
ການສະເໜອີະນຸຍາດສົ່ ງອອກ, ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຂນົສົ່ ງຜ່ານ ຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ບນັດາວດັ 
ຖຸອຸປະກອນ, ປັດໄຈການຜະລດິ ຕາມແຜນການທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸມດັຈາກ ອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື 
ຫ  ືກະຊວງ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກວດກາ, ກກັກນັພດື ແລະ ສດັ ຢູ່ດ່ານ ຊາຍ 
ແດນ ແລະ ສະໜາມບນິສາກນົ ຕາມການມອບໝາຍສດິ ຈາກລດັຖະມນົຕີກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າ 
ໄມ ໍ້; ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກວດກາ, ກກັກນັພດື ແລະ ສດັ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍສດິ ຈາກ 
ເຈ ົ ໍ້າແຂວງອດັຕະປື ພ ໍ້ອມທງັວາງມາດຕະການຕດິຕາມ ແລະ ສະກດັກັ ໍ້ນການແຜ່ລະບາດ ຂອງສດັຕູພດື 
ແລະ ພະຍາດສດັ ໃຫ ໍ້ທນັເວລາ; ຂືຶ ໍ້ນທະບຽນ, ຢັໍ້ງຢືນ ສວນປູກພດື, ສວນໄມ ໍ້ປູກ, ຟາມລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ 
ສດັນ ໍ້າ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

7. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ວາງແຜນ ແລະ ນ າສະເໜີ ເຈ ົ ໍ້າແຂວງອດັຕະປື ກ່ຽວກບັວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ເພື່ ອ 
ຊອກຫາຮູບແບບ ແລະ ວທິກີານທີ່ ເໝາະສມົໃນການຈດັສນັພູມລ າເນາົ, ການຝືຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ 
ຈດັສນັອາຊບີຄງົທີ່ ໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົ ພາຍຫ ງັຢຸດຕກິານຖາງປ່າເຮດັໄຮ່; 
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8. ຮຽກໂຮມພະນກັງານນ າພາຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ນກັວຊິາການໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ, ເຂົ ໍ້າຮ່ວມ ກອງ
ປະຊຸມ ຫ  ືລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ຫນັພະນກັງານລງົປະຈ າຢູ່ສູນ, ສະຖານ ີແລະ 
ກອງຄຸ ໍ້ມຄອງ 03 ປະເພດປ່າ ຢູ່ພາກສະໜາມ ຕາມຄວາມຮຽກຮ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງການ ຂອງໜໍ້າທີ່ ວຽກງານ ຕາມ
ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ ໃນລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ; 

9. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ບ າລຸງກ ່ ສ ໍ້າງ, ນ າໃຊ ໍ້, ຈດັວາງ, ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ພະນກັງານລດັຖະ 
ກອນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ ໍ້ການຄຸ ໍ້ມຄອງຂອງຕນົ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

10. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ແບ່ງປັນ ແລະ ມອບໝາຍແຜນການ, ງບົປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸ 
ມດັຈາກ ອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື, ກະຊວງ ໃຫ ໍ້ບນັດາຂະແໜງການ, ສູນ, ໂຄງການ ອ ໍ້ອມ ຂ ໍ້າງ 
ພະແນກ ແລະ ຫວົໜ່ວຍວຊິາການທີ່ ຂືຶ ໍ້ນກບັຕນົ ເພື່ ອນ າໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ຕາມ ກດົ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົສູງ; 

11. ດ າເນນີການກວດກາຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາກະສກິ າ, ປ່າ 
ໄມ ໍ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົຂອງ ແຂວງອດັຕະປື ເພື່ ອສະຫ ຸບສງັລວມ, ວໄິຈ ແລະ ປະເມນີຜນົໃຫ ໍ້ 
ເຫນັດ ໍ້ານດ,ີ ດ ໍ້ານອ່ອນ ແລະ ຂ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ ແລ ໍ້ວວາງມາດຕະການແກ ໍ້ໄຂໃນຕ ່ ໜ ໍ້າ ພ ໍ້ອມທງັລາຍງານ ກະຊວງ 
ແລະ ອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປືຮບັຊາບ; 

12. ປະຕບິດັສດິອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຈາກກະ ຊວງ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື. 
 

ໝວດທ ີ3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ໍ້ງ 

 

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກງົຈກັ 
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປືມໂີຄງປະກອບກງົຈກັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ຫໍ້ອງການບ ລຫິານ ແລະ ແຜນການ;  
2. ຂະແໜງປູກຝັງ; 
3. ຂະແໜງລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 
4. ຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້;  
5. ຂະແໜງຊນົລະປະທານ; 
6. ຂະແໜງພດັທະນາຊນົນະບດົ 
7. ຂະແໜງຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
8. ກອງກວດກາປ່າໄມ ໍ້; 
9. ກອງຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກນັ; 
10. ສູນບ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າ; 

 

ນອກຈາກນັ ໍ້ນ, ຍງັມກີອງຄຸ ໍ້ມຄອງອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນ (ກວມ 2 ແຂວງຄ:ື ແຂວງອດັຕະປື ແລະ 
ແຂວງຈ າປາສກັ); ຫ ໍ້ອງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້  5 ເມອືງ ທີ່ ເປັນຫວົໜ່ວຍດ ໍ້ານວຊິາການຕາມສາຍຕັ ໍ້ງ ຊືຶ່ ງມີ
ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່ ເປັນອນັສະເພາະ ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະກອງ. 

 
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ  

ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ມໂີຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 
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1. ຫວົໜໍ້າພະແນກຈ ານວນ 01 ທ່ານ ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ເຈ ົ ໍ້າແຂວງ ແລະ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ໍ້ ໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ຊືຶ່ ງມສີດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້, ໃນເວລາ
ຫວົໜໍ້າພະແນກຕດິຂດັ ຕ ໍ້ອງມອບສດິໃຫ ໍ້ຮອງຫວົໜໍ້າພະແນກທ່ານໃດໜືຶ່ ງ ຮກັສາການແທນ; 

2. ຮອງຫວົໜໍ້າພະແນກຈ ານວນໜືຶ່ ງ ຊ່ວຍຫວົໜໍ້າພະແນກ ຊີ ໍ້ນ າວຽກງານໃດໜືຶ່ ງ ຕາມການແບ່ງງານ ແລະ 
ການມອບໝາຍ; ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຫວົໜ ໍ້າພະແນກ ກ່ຽວກບັຜນົສ າເລດັ ແລະ ຂ ໍ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງ ຂອງວຽກ
ງານທີ່  ຕນົຊີ ໍ້ນ າ, ຮອງຫວົໜໍ້າພະແນກ ຜູ ໍ້ຮກັສາການແທນ ຕ ໍ້ອງລາຍງານວຽກງານທີ່ ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃນ
ໄລຍະຮກັສາການແທນນັ ໍ້ນ ໃຫ ໍ້ຫວົໜ ໍ້າພະແນກ ພາຍຫ ງັປະຈ າການ; 

3. ຫວົໜໍ້າຫ ໍ້ອງການ, ຫົວໜ ໍ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ ໍ້າກອງ, ຮອງຫົວໜໍ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜໍ້າກອງ ແລະ 
ລດັຖະກອນວຊິາການຈ ານວນໜືຶ່ ງ ຕາມການກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ. ສ າລບັກອງຄຸ ໍ້ມຄອງ ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ, 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່ ກວມເອາົຫ າຍແຂວງ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດທີ່ ເປັນມ ລະດກົພາກພື ໍ້ນ 
ແລະ ມ ລະດກົໂລກ ດ ໍ້ານການຈດັຕັ ໍ້ງຄຸ ໍ້ມຄອງແມ່ນຂືຶ ໍ້ນກບັກະຊວງກະສ ິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ໂດຍແມ່ນກມົ
ປ່າໄມ ໍ້ ເປັນເສນາທກິານ ແລະ ເປັນຜູ ໍ້ຊີ ໍ້ນ າໂດຍກງົ, ບນັດາຫວົໜ ໍ້າກອງເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ແມ່ນຕ າແໜ່ງບ ລຫິານ
ປະເພດ 4; ການບນັຈ,ຸ ສບັຊ ໍ້ອນ, ແຕ່ງຕັ ໍ້ງ, ຍກົຍ ໍ້າຍ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການໃນການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງບນົພື ໍ້ນຖານການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ນ າສະເໜຂີອງພະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ປະຈ າແຂວງ. 

 

ໝວດທ ີ4 
ໜໍ້າທີ່  ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ກອງ 

 

ມາດຕາ 7 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງ ຫ ໍ້ອງການບ ລຫິານ ແລະ ແຜນການ 
ຫໍ້ອງການ ບ ລຫິານ ແລະ  ແຜນການ ມໜີ ໍ້າທີ່  ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ດ າລດັ ນຕິກິ າອື່ ນຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງ ແລະ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

2. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ເຊື່ ອມຊມືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັວຽກງານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ 
ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ; 

3. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າສ ໍ້າງ, ປັບປຸງນຕິກິ າຕ່າງໆ ນບັທງັຮ່າງບດົປະກອບຄ າເຫນັ, ບດົໂອ ໍ້ລມົ, ບດົສ າພາດ, ບດົຖະແຫ ງ
ຂ່າວ, ຄ າຊກັຖາມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆ ໃຫ ໍ້ການນ າພະແນກ ໃນການເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ, ສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ກະກຽມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈ າອາທດິ, ກອງປະຊຸມປະຈ າ
ເດອືນ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ ນໆ, ບດົບນັທືຶກກອງປະຊຸມ ເພື່ ອແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຮບັຊາບ 
ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິັດຕາມຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ພ ໍ້ອມທງັຊຸກຍູ ໍ້ຕດິຕາມການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັຕາມການ
ຕກົລງົຂອງກອງປະຊຸມ; 

4. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ບ ລກິານ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ດ ໍ້ານການນ າໃຊ ໍ້ລະບບົທນັສະໄໝ ໃນການບ ລຫິານອງົ 
ການ, ຄຸ ໍ້ມຄອງຕດິຕາມເອກະສານຂາເຂົ ໍ້າຂາອອກ, ການສາລະບນັ, ການຈ ລະຈອນ ແລະ ສ າເນາົເອກະ 
ສານ; ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ບ ລຫິານ, ບ ລກິານວຽກງານເລຂານຸການ, ພທິກີານ, ຮບັແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ
ຂອງພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

5. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆກ່ຽວກບັການຈດັສນັຕວົເລກແຜນງບົປະມານລາຍຮບັລາຍຈ່າຍຂອງ
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ປະຈ າ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ ແລະ ແຜນດດັແກ ໍ້ປະຈ າປີ ແລະ ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ
ໃນການຈດັສນັ, ແບ່ງປັນຕວົເລກອະນຸມດັງບົປະມານລາຍຈ່າຍພາກຕ່າງໆ ຕາມແຈ ໍ້ງຕວົເລກງບົປະ ມານ
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ທີ່ ພະແນກການເງນິແຈ ໍ້ງຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ; 
6. ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະບອບການກວດກາສູນໂມງ, ກວດສອບທາງດ ໍ້ານບນັຊ ີແລະ ການເງນິປະຈ າປີຂອງພະ

ແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ຄະນະກວດກາຈາກພະແນກການເງນິ, ອງົ ການ
ກວດສອບ, ອງົການກວດກາລດັຖະບານ ແລະ ຫວົໜ່ວຍກວດສອບບນັຊເີອກະລາດອື່ ນໆ; 

7. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ການນ າໃຊ ໍ້ຊບັສນິຂອງລດັ, ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້ານ າສະເຫນແີຜນຈດັສນັ, ດຸນດ່ຽງການ 
ນ ໍ້າໃຊ ໍ້ ແລະ ນ າສະເຫນຍຸີບຊບັສນິຂອງລດັ ປະເພດສງັຫາລມິະຊບັ ແລະ ອະສງັຫາລມິະຊບັທຢູ່ີໃນການ
ຄຸ ໍ້ມຄອງ ຂອງຂະແຫນງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ເພື່ ອສະເຫນຂີັ ໍ້ນເທງິ ພຈິາລະນາ; 

8. ເປັນໃຈກາງປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການພາຍໃນພະແນກ ໃນການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ສງັລວມ ແຜນ 
ການ ແລະ ແຜນງບົປະມານ, ລວມທງັຈດັສນັແບ່ງປັນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງງບົປະມານບ ລຫິານຕາມແຜນ ການ
ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸມດັໃນພາກ 60, 61, 62 ພ ໍ້ອມທງັຄຸ ໍ້ມຄອງໂຄງການສາມສ ໍ້າງ ທີ່ ນອນໃນພາກ 63 ແລະ 
ໂຄງການກ ່ ສ ໍ້າງຕືຶກເຄຫາສະຖານ ທີ່ ນອນໃນພາກ 67 ຕາມກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ ານດົໄວ ໍ້; 

9. ກວດກາເນື ໍ້ອໃນນຕິກິ າຕ່າງໆຂອງພະແນກໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົຫມາຍ ແລະ ເຕກັ ນກິ
ການສ ໍ້າງນຕິກິ າ ກ່ອນນ າສະເຫນລີງົລາຍເຊນັ ແລະ ປະກາດໃຊ ໍ້, ພ ໍ້ອມທງັຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າປະກອບຄ າເຫນັຕ ່ ຮ່າງ
ກດົຫມາຍ, ນຕິິກ າໃຕ ໍ້ກດົຫມາຍຈາກຂະແຫນງການອື່ ນໆ ໂດຍການປະສານສມົທບົກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ; 

10. ເປັນໃຈກາງໃນວຽກງານປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ໍ້ອຍຂອງ
ພະແນກເປັນຕົ ໍ້ນ; ການປໍ້ອງກນັເວນຍາມສະຖານທີ່ ທາງລດັຖະການ, ປໍ້ອງກນັຊບັສນິ, ປໍ້ອງກນັບຸກຄະລາ
ກອນ ແລະ ປໍ້ອງກນັລະບບົຄວາມປອດໄພໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆຮອບດ ໍ້ານ; 

11. ເກບັກ າສະຖຕິ,ິ ຊວີະປະຫວດັຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນ ທີ່ ຂືຶ ໍ້ນກບັພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ 
ຫ ໍ້ອງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ປະຈ າເມອືງ ເພື່ ອເປັນຖານຂ ໍ້ມູນບຸກຄະລາກອນຕອບສະຫນອງໃຫ ໍ້ແກ່ການ
ວາງແຜນຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ພະນກັງານ; 

12. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເຫນ ີການປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງຫ ໍ້ອງການ, ຂະແໜງການ, ກອງ, ສູນ ແລະ ຫ ໍ້ອງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ປະຈ າເມອືງ, ສະຖານ ີພ ໍ້ອມທງັກ ານດົຕ າແຫນ່ງງານ, ກ ານດົແຜນກ ່  ສ ໍ້າງ ແລະ 
ຄຸ ໍ້ມຄອງພະນກັງານ, ແຜນການບ າລູງກ ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານຂອງຕນົໂດຍປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ ກ ານດົໄວ ໍ້; ປັບປຸງແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ, ກນົໄກການຄຸ ໍ້ມຄອງບ ລຫິານຂອງຫ ໍ້ອງ ການໃຫ ໍ້
ມປີະສດິທພິາບ; 

13. ສ ໍ້າງແຜນອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ
ຫວົໜໍ້າ ແລະ ຄະນະນ າພະແນກ; 

14. ປະເມນີຜນົພະນກັງານລດັຖະກອນ, ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ພະນກັງານລດັຖະກອນທີ່ ກະ
ທ າຜດິຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ ານດົໄວ ໍ້; 

15. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການຄຸ ໍ້ມຄອງບ ລຫິານຫ ໍ້ອງການ ແລະ ງບົປະມານ ການເງນິການບນັຊ,ີ ພດັທະນາການຈດັຕັ ໍ້ງ, 
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ລວມທງັການພດັທະນາຄວາມກ ໍ້າວຫນ ໍ້າຂອງແມ່ຍງິ, ແມ່ເດກັ; 

16. ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ ໍ້ມຄອງການນ າໃຊ ໍ້ງບົປະມານ, ພາຫະນະ, ວດັຖຸສິ່ ງຂອງ, ຊບັສມົບດັລວມຂອງ ພະ
ແນກ ແລະ ການແຈ ໍ້ງຊບັສນິ, ຫນີ ໍ້ສນິ, ລາຍຮບັລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນ ທີ່ ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະແນກ; 

17. ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກນົໄກການບ ລກິານຜ່ານປະຕູດຽວ ຂອງພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 
18. ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສມົທບົກບັຂະແຫນງການອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງພະແນກ, ຫໍ້ອງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າ ໄມ ໍ້

ປະຈ າເມອືງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງເພື່ ອສ ໍ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານການລງົທືຶນຂອງລດັ 
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ດ ໍ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
19. ຄຸ ໍ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແຜນການ, ແຜນງບົປະມານການລງົທືຶນຂອງລດັ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ

ອະນຸມດັຈາກສະພາແຫ່ງຊາດກ ຄແືຈ ໍ້ງການຂອງແຂວງໃຫ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະ 
ມານແຕ່ລະປີ ແລະ ວຽກງານສະຖຕິກິະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບ; 

20. ປະສານງານວຽກງານການຮ່ວມມ,ື ການຄຸ ໍ້ມຄອງທືຶນໂຄງການ, ທືຶນຊ່ວຍເຫ ອືລ ໍ້າ, ທືຶນກູ ໍ້ຢືມຂອງສາກນົ, 
ເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິພາກພື ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ ແລະ ແຫ ່ ງທືຶນອື່ ນບນົພື ໍ້ນຖານສ ໍ້າງເປັນໂຄງການຄຸ ໍ້ມຄອງ 
ຕາມກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້; ພ ໍ້ອມທງັຊຸກຍູ ໍ້ຕດິຕາມ, ກດກາ, ປະເມນີຜນົການ ຈດັ
ຕັ ໍ້ງປະຕບິດັງບົປະມານການການລງົທືຶນຂອງລດັ, ກອງທືຶນພດັທະນາຕ່າງໆຈາກພາກລດັ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ 
ແລະ ທືຶນອື່ ນໆ; 

21. ກວດກາການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົຫມາຍ, ຄ າສັ່ ງ, ແຈ ໍ້ງການ, ພາລະບດົບາດ, ແຜນການ, ໂຄງການ, ກງົ ຈກັ
ການຈດັຕັ ໍ້ງ, ຕ າແຫນ່ງງານ, ຫນ ໍ້າທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ນ າໃຊ ໍ້
ງບົປະມານຂອງລດັ, ທືຶນຊ່ວຍເຫ ອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ແລະ ກູ ໍ້ຢືມ, ຫນີ ໍ້ຕ ໍ້ອງຮບັ, ຫນີ ໍ້
ຕ ໍ້ອງສົ່ ງ, ຄ່າຈດົທະບຽນເອກະສານ, ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ຊບັສນິຂອງລດັຂອງຫ ໍ້ອງການ, 
ບນັດາຂະແໜງການ,ກອງ, ສູນ,ສະຖານ,ີ ທີ່ ຂື ໍ້ນກບັພະແນກກະສກິ າແລະປ່າໄມ ໍ້; 

22. ກວດກາການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກດົຫມາຍ, ຄ າສັ່ ງ, ແຈ ໍ້ງການ, ນຕິກິ າ
ລູ່ມກດົຫມາຍ, ມະຕກິອງປະຊູມໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງການທີ່ ຂື ໍ້ນກບັພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ຫໍ້ອງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ເມອືງພາຍໃນແຂວງ; 

23. ຮບັ ແລະ ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າພຈິາລະນາຄ າຮ ໍ້ອງຄ າສະເຫນຂີອງອງົການລດັ, ລດັວສິາຫະກດິ, ບ ລສິດັ, ຮ ໍ້ານຄ ໍ້າ,
ບຸກຄນົ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າທີ່ ຕດິພນັກບັຂະແຫນງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

24. ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນການສ ໍ້ລາດບງັຫ ວງ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັຕ ່ ການປະຕບິດັທາງວໄິນຕ ່
ສະມາຊກິພັກພະນກັງານລດັຖະກອນ, ພ ໍ້ອມທງັສະຫ ຸບປະກອບສ ານວນເອກະສານ ຫ  ືຫ ກັຖານທີ
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການສ ໍ້ລາດບງັຫ ວງສົ່ ງໃຫ ໍ້ຄະນະພກັ, ຄະນະນ າພະແນກພຈິາລະນາ; 

25. ດ າເນນີການກວດກາເເຕ່ຫວົທ ີໂຄງການລງົທືຶນຂອງລດັ ເລີ່ ມແຕ່ຂອດການສະເຫນອີະນຸມດັໂຄງການ,
ການປະມູນຈດັຊື ໍ້ຈດັຈ ໍ້າງ, ການກ ່ ສ ໍ້າງ, ການປະຕບິດັໂຄງການກ່ຽວກບັວຽກງານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ 
ພດັທະນາຊນົນະບດົ; 

26. ເກບັກ າ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການແຈ ໍ້ງຊບັສນິຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນຂອງຫ ໍ້ອງການ, ບນັດາຂະແ
ໜງການ, ກອງ, ສູນ, ສະຖານທີີ່ ຂື ໍ້ນກບັພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົຫມາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ ກ ານດົໄວ ໍ້; 

27. ຕດິຕາມກ່ອນ ແລະ ຫ ງັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານກວດກາລດັ, ວຽກງານຕ ໍ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫ ວງ, ປະ
ເມນີຜນົ, ສະຫ ຸບຖອດຖອນບດົຮຽນຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານກວດກາລດັ, ວຽກງານຕ ໍ້ານການສ ໍ້
ລາດບງັຫ ວງ, ຜນົຂອງການກວດກາກວດສອບ, ການແກ ໍ້ໄຂຄ າຮ ໍ້ອງຄ າສະເຫນ ີຂອງຂະແຫນງກະສກິ າ
ແລະປ່າໄມ ໍ້; 

28. ປະຕບິດັລະບອບສະຫ ຸບ, ສງັລວມລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ສ ໍ້າງແຜນການ 
ເຄື່ ອນໄຫວປະຈ າ ເດອືນ, ປະຈ າ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ, ປະຈ າປີ ຮ່ວມກບັຄະນະພກັ, ຄະນະພະ
ແນກພ ໍ້ອມທງັປະສານກບັບນັດາຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ແລະ ເມອືງເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະ ດວກໃນ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໃຫ ໍ້ມຜີນົສ າເລດັ; 

29. ປະຕບິດັຫນ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບຫມາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ; 
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ມາດຕາ 08 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງປູກຝັງ. 
ຂະແໜງປູກຝັງມໜີ ໍ້າທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ດ າລດັ ນຕິກິ າອື່ ນຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງ ແລະ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

2. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍກະສກິ າສະອາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ພດັທະນາການປູກຝັງ ໃຫ ໍ້ເປັນແຜນງານ
ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າອນັລະອຽດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ພ ໍ້ອມທງັກ ານດົເຂດ ແລະ ຈດຸສຸມໃນການຫນັ 
ປ່ຽນເຂົ ໍ້າສູ່ລະບບົການຜະລດິກະສກິ າສະອາດ; 

3. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ບນັດາເງ ື່ອນໄຂ, ຂ ໍ້ກ ານດົ, ນຕິກິ າ ແລະ ຄູ່ມຕ່ືາງໆ ວຽກງານປຸງແຕ່ງພດື ແລະ ກນົ ຈກັ
ກະສກິ າ; 

4. ກວດກາ ແລະ ຢັໍ້ງຢືນສຸຂະນາໄມພດື ສ າລບັການສົ່ ງອອກ, ສົ່ ງອອກຕ ່ , ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງຜ່ານພດື, ຜະ 
ລດິຕະພນັພດື ແລະ ວດັຖຸຕ ໍ້ອງຄວບຄຸມອື່ ນໆ ຢູ່ດ່ານກກັກນັພດືສາກນົ ພ ໍ້ອມທງັຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ິ
ບດັວຽກງານກກັກນັພດື ປະຈ າດ່ານກກັກນັພດືທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ດ່ານປະເພນ;ີ 

5. ສ າຫ ວດ, ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນ, ກວດກາ, ຕດິຕາມ, ເຝົໍ້າລະວງັ, ພະຍາກອນ, ປໍ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈດັ, ນ າສະເໜີ
ພະແນກອອກແຈ ໍ້ງການເຕອືນ, ບດົແນະນ າດ ໍ້ານເຕກັນກິການປໍ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມສດັຕູພດື ໃນແຕ່ລະ
ຊ່ວງລະດູການ, ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກບັສດັຕູພດື, ສດັຕູພດືຄວບຄຸມ ແລະ ທຸລະກດິສຸຂະນາໄມ
ພດືສະຖານກີກັກນັພດື ໃນທ ໍ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົ; 

6. ກວດກາ, ທດົສອບ ແລະ ວໄິຈສານເຄມຕີກົຄ ໍ້າງ, ຢາປາບສດັຕູພດື, ຝຸ່ນເຄມ,ີ ຝຸ່ນອນິຊ,ີ ຝຸ່ນຊວີະພາບ, 
ແນວພນັພດືກ່ອນການຂືຶ ໍ້ນທະບຽນ, ການນ າເຂົ ໍ້າ ການຈ າໜ່າຍ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ ຢູ່ໃນທ ໍ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົ; 

7. ຂືຶ ໍ້ນແຜນ, ຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ງບົປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ຊບັສມົບດັຕ່າງໆ ພ ໍ້ອມທງັກ ່ ສ ໍ້າງບ າລຸງພະນກັງານ
ລດັຖະກອນ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫ ຸບຕລີາຄາການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່
ຂືຶ ໍ້ນກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ເພື່ ອລາຍງານໃຫ ໍ້ຂັ ໍ້ນເທງິຊາບແຕ່ລະໄລຍະ; 

8. ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາຕາໜ່າງປໍ້ອງກນັພດື ແຕ່ຂັ ໍ້ນແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບ ໍ້ານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການສ ໍ້າງ
ໝ ພດືປະຈ າບ ໍ້ານ ເພື່ ອຕດິຕາມ, ເຝົໍ້າລະວງັ, ປໍ້ອງກນັ, ຄວບຄຸມ, ກ າຈດັສດັຕູພດື ຫ  ືຫາວທິກີານແກ ໍ້ໄຂ 
ທາງດ ໍ້ານວຊິາການທີ່ ເໝາະສມົ ໃນກ ລະນເີກດີການຕດິແປດ ຫ  ືແຜ່ລະບາດຂອງສດັຕູພດື ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; 

9. ປະສານສມົທບົກບັຜູ ໍ້ຜະລດິ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ພາຍໃນແຂວງ ໃນການປະຕ ິບດັ
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຂ ການຢັໍ້ງຢືນ ຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກະສກິ າອນິ
ຊ ີແລະ ກະສກິ າທີ່ ດ ີແລະ ມາດຕະຖານອນັອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃຫ ໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ປະກອບການພາຍໃນຂອບເຂດທີ່
ຕນົຮບັຜດິຊອບ; 

10. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ເແລະ ສະເໜພີະແນກ ອອກ, ໂຈະ ຫ  ືຖອນ ໃບອະນຸຍາດນ າເຂົ ໍ້າປັດໄຈການຜະລດິ ເຊັ່ ນ: ແນວ
ພນັ, ຝຸ່ນ, ຢາປາບສດັຕູພດື,  ພ ໍ້ອມທງັກວດກາ, ຕດິຕາມ ການນ າເຂົ ໍ້າ, ການຈ າໜ່າຍ ແລະ ການບ  ລິ
ການ; ບ າລຸງ ແລະ ຍກົລະດບັ ບຸກຄະລາກອນຂັ ໍ້ນເມອືງ ກ່ຽວກບັວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້
ຢາປາບສດັຕູພດື; 

11. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ນ າສະເໜ ີພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງ ແຕ່ງຕັ ໍ້ງ ຫ  ືຍກົຍ ໍ້າຍ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ດ່ານ
ກກັກນັພດືທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ດ່ານປະເພນ,ີ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ກວດກາ ຢາປາບສດັຕູພດືຝຸ່ນ ແລະ ແນວພນັ; 

12. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ປະກອບຄ າເຫນັທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ແລະ ນ າສະເໜ ີພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ອອກໃບ
ອະນຸຍາດດ າເນນີກດິຈະການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ຂ ຈດົ ແລະ ຂືຶ ໍ້ນທະບຽນ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພດື, ກນົຈກັ 
ແລະ ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ໍ້ການຜະລດິກະສກິ າ, ການອະນຸຍາດສ ໍ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພດື, ການຂ ຈດົທະບຽນ ຢາ
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ປາບສດັຕູພດື, ຝຸ່ນ ແລະ ແນວພນັພດື ໃຫ ໍ້ແກ່ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຜູ ໍ້ປະກອບການ, ການ
ຂ ອະນຸຍາດນ າເຂົ ໍ້າ, ຈ າໜ່າຍກນົຈກັ, ອາໄຫ ່ ກົນຈກັ ແລະ ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ໍ້ການຜະລດິພດື ໃຫ ໍ້ຖືກ 
ຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບຫ ກັການ; 

13. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ອອກໃບທະບຽນພື ໍ້ນທີ່ ປູກ ແລະ ສະຖານທີ່ ຫຸ ໍ້ມຫ ່ ຜະລດິຕະພນັພດື, ລານ
ຕາກ, ສາງເກບັມ ໍ້ຽນພດື, ການອບົແຫ ໍ້ງ ແລະ ການຫຸ ໍ້ມຫ ່ ບນັຈ ຸເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນ ໄຂການນ າເຂົ ໍ້າ 
ຂອງປະເທດຄູ່ຄ ໍ້າ; 

14.  ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາໂຮງສເີຂົ ໍ້າ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງມນັຕົ ໍ້ນ, ໂຮງ 
ງານປຸງແຕ່ງອ ໍ້ອຍ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພດື, ຜະລດິຕະພນັພດືອື່ ນໆ, ກນົຈກັ ແລະ ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ໍ້ການປູກ 
ຝັງ, ຄຸ ໍ້ມຄອງກ ານດົແຜນການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ, ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກວດກາ ມາດຕະຖານ 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທີ່ ດີ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການປຸງແຕ່ງ, ການຫຸ ໍ້ມຫ ່  ແລະ ອື່ ນໆ ຢູ່ໃນ 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພດື; 

15. ເກບັກ າ, ສງັລວມຂ ໍ້ມູນບນັດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງພດື ແລະ ຜະລດິພດື, ໂຮງສເີຂົ ໍ້າ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ ກ່ຽວ ກບັ
ວຽກງານ ປຸງແຕ່ງພດື ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ເຄື່ ອງມ ືກນົຈກັກະສກິ າ; 

16. ສືຶກສາ ແລະ ສ ໍ້າງສວນຕວົແບບການຂະຫຍາຍພນັໄມ ໍ້ກນິໝາກ, ພດືຜກັກນິຫວົ, ກນິໃບ ໃນລະບບົກະ ສິ
ກ າທີ່ ດ,ີ ກະສກິ າອນິຊ ີພ ໍ້ອມທງັດ າເນນີການສາທດິດ ໍ້ານການປູກຮ່ວມກບັຊາວກະສກິອນ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ 
ເພື່ ອຂະຫຍາຍຜນົການຄົ ໍ້ນຄ ໍ້ວາ, ທດົລອງ ແລະ ຜນົການປະຕບິດັທີ່ ດເີດັ່ ນ ຕາມທ່າແຮງຕວົຈງິ ແນໃສ່
ຕອບສະໜອງ, ເອື ໍ້ອອ ານວຍໃຫ ໍ້ແກ່ການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນຂອງຊາວກະສກິອນ, ຜູ ໍ້
ປະກອບການ ໃນການຍກົຜະລດິຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜນົຜະລດິກະສກິ າ; 

17. ຊຸກຍູ ໍ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ໍ້ຜນົສ າເລດັໃໝ່ທາງດ ໍ້ານວທິະຍາສາດວທິະຍາການ ເພື່ ອຍກົສະມດັຕະພາບ
ໃນການປູກຝັງ ຕາມທດິພດັທະນາກະສກິ າສະອາດ, ປະສມົປະສານ ແລະ ຕດິພນັສະໜດິແໜໍ້ນກບັ
ການຈດັຕັ ໍ້ງເປັນກຸ່ມຮຽນຮູ ໍ້, ກຸ່ມຜະລດິ ຫ  ືສະຫະກອນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ; 

18. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເພື່ ອຈດັງານວາງສະແດງຕະຫ າດນດັສນິຄ ໍ້າກະ ສິ
ກ າ, ງານພບົປະແລກປ່ຽນຄ າຄດິຄ າເຫນັລະຫວ່າງລດັ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ, ຜູ ໍ້ຜະລດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ 
ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ດ ໍ້ວຍການປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນພາກ
ລດັ, ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິກະສກິ າ, ກຸ່ມຜູ ໍ້ຜະລດິ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຂັ ໍ້ນສູງກາງ ແລະ 
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ; 

19. ຮບັຜດິຊອບໃນການສ ໍ້າງຄອບຄວົຕວົແບບ, ກຸ່ມຕວົແບບ ແລະ ວຊິາການກບັທີ່  ໃນດ ໍ້ານເຕກັນກິການ
ຜະລດິ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສກິ າ, ພ ໍ້ອມດຽວກນັນັ ໍ້ນ ສະເໜໃີຫ ໍ້ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ອອກໃບຢັໍ້ງ 
ຢືນດ ໍ້ານວຊິາການ ໃຫ ໍ້ວຊິາການກບັທີ່  ຜູ ໍ້ທີ່ ມຄີວາມຊ ານານງານສະເພາະດ ໍ້ານ ໃນລະດບັທີ່ ແນ່ນອນ; 

20. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ດ ໍ້ວຍການນ າໃຊ ໍ້ແນວພນັເຂົ ໍ້າລຸ ໍ້ນສາມ (ແນວພນັສົ່ ງເສມີ), ແນວພນັດຂີອງພດື, ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ ວແຂວງ ໂດຍອີງໃສ່ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຕວົຈງິຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫ ໍ້ແກ່
ຂະບວນການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ສນິຄ ໍ້າ ໃຫ ໍ້ສາມາດບນັລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການທີ່ ວາງໃວ ໍ້; 

21. ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງການຜະລດິແນວພນັເຂົ ໍ້າລຸ ໍ້ນສາມ(ແນວພນັສົ່ ງເສມີ)ຂອງບນັດາຫວົໜ່ວຍ
ທຸລະກດິ, ບ ລສິດັ, ໂຄງການຮ່ວມມ,ື ກຸ່ມຜະລດິກະສກິ າ ໂດຍນ າໃຊ ໍ້ແນວພນັເຂົ ໍ້າລຸ ໍ້ນສອງ ຈາກສະຖາບນັ
ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ສູນຜະລດິເມດັພນັເຂົ ໍ້າ ໂພນງາມ ເພື່ ອຕອບສະໜອງ
ໃຫ ໍ້ການຜະລດິເຂົ ໍ້າເປັນສນິຄ ໍ້າ ຕາມລະບຽບການທີ່ ວາງອອກ; 

22. ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ ຜນົຂອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານປະຈ າອາທດິ, ເດອືນ, 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 
ເດອືນ ແລະ ປະຈ າປີ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ, ເພື່ ອລາຍງານຂັ ໍ້ນເທງິຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
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23. ປະຕບິດັຕາມໜໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ມາດຕາ 09 ໜໍ້າທຂີອງ ຂະແໜງລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ 
  ຂະແໜງລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົມໜີ ໍ້າທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້:  

1. ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ດ າລດັ ນຕິກິ າອື່ ນຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງ ແລະ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

2. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ເຊື່ ອມຊືຶມ ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັວຽກງານ
ລ ໍ້ຽງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ປະມງົ, ສຸມໃສ່ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວາລະແຫ່ງຊາດຂອງ 
ຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສດັ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງເພື່ ອສ ໍ້າງຖານລາຍຮບັ
ທີ່ ແຂງແຮງດ ໍ້ວຍການຫນັໃຫ ໍ້ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ, ພ ໍ້ອມທງັ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກວດກາປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົ; 

3. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາກດົໝາຍ, ນຕິກິ າລຸ່ມກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ສດັນ ໍ້າເປັນສນິຄ ໍ້າ, ໂຄງການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັສດັໃນ
ແຕ່ລະຊະນດິສດັທີ່ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບ; 

4. ຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິທາດຊີ ໍ້ນໃຫ ໍ້ພຽງພ  ເພື່ ອຄ ໍ້າປະກນັຄວາມໝັໍ້ນຄງົທາງດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການ, ມວີດັຖຸດບິປໍ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ມຜີນົຜະລດິສດົ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເພື່ ອຊມົໃຊ ໍ້
ພາຍໃນທດົແທນການນ າເຂົ ໍ້າ; 

5. ຍູ ໍ້ແຮງການລ ໍ້ຽງສດັ, ການປະມງົ ເປັນສນິຄ ໍ້າ ແບບເປັນຟາມ ເປັນການຜະລດິທີ່ ທນັສະໄໝ ໂດຍມກີານກ າ
ນດົເຂດລ ໍ້ຽງ ຕດິພນັກບັການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫ າດ ຕາມທ່າແຮງຂອງແຂວງ, ຊຸກຍູ ໍ້ການພດັທະ ນາວິ
ສາຫະກດິ, ຟາມ, ຄອບຄວົຕວົແບບ ໃນການຜະລດິສນິຄ ໍ້າສດົ, ຊວີະພາບ, ສະອາດ, ມຄຸີນນະພາບ ໄດ ໍ້
ຕາມມາດຕະຖານການຜະລດິສນິຄ ໍ້າເພື່ ອສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສຸຂານາໄມ
ຂອງປະເທດຄູ່ຄ ໍ້າ; 

6. ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ ຜູ ໍ້ປະກອບການ ໃນການປະຕບິດັມາດຕະຖານການລ ໍ້ຽງສດັທີ່ ດ ີ(GAHP), ຢັໍ້ງຢືນ, ຂືຶ ໍ້ນ
ທະບຽນ ບນັດາ ຟາມລ ໍ້ຽງສດັສດັນ ໍ້າ, ໂຮງງານອາຫານສດັ, ໂຮງປະສມົອາຫານສດັ, ໂຮງຂ ໍ້າສດັ, ບ່ອນຂ ໍ້າ
ສດັຍ່ອຍ, ໂຮງປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັສດັ ແລະ ສະ ຖານທີ່ ເກບັຮກັສາຜະລດິຕະພນັສດັສດັນ ໍ້າ, ໂຮງ ງານ
ຢາສດັຕະວະແພດ, ກນົຈກັ ແລະ ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ ຮບັໃຊ ໍ້ການລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ຕາມ ການ
ແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

7. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານກກັກນັສດັ, ການຄວບຄຸມການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍຜະລດິຕະພນັ
ສນິຄ ໍ້າກ່ຽວກບັສດັ, ຜະລດິຕະພນັສນິຄ ໍ້າກ່ຽວກບັການປະມງົ ແລະ ຜະລດິຕະພນັສນິຄ ໍ້າກ່ຽວກບັການ
ສດັຕະວະແພດ ໃນການນ າເຂົ ໍ້າ, ສົ່ ງອອກ ແລະ ສົ່ ງຜ່ານ ລວມທງັການຢັໍ້ງຢືນດ ໍ້ານສຸຂະພາບສດັ ແລະ ສຸ 
ຂານາໄມຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ກມົລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

8. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ໂຮງງານອາຫານສດັ, ໂຮງປະສມົອາຫານສດັ, ໂຮງຂ ໍ້າສດັ, 
ບ່ອນຂ ໍ້າສດັຍ່ອຍ, ໂຮງປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັສດັ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກບັຮກັສາຜະລດິຕະພນັສດັສດັນ ໍ້າ, 
ໂຮງງານຢາສດັຕະວະແພດ, ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ຕະຫ າດສນິຄ ໍ້າກ່ຽວກບັສດັສດັນ ໍ້າ; ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ກວດກາ 
ມາດຕະຖານການປຸງແຕ່ງທີ່ ດ,ີ ສຸຂານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການປຸງແຕ່ງ, ການຫຸ ໍ້ມຫ ່  ແລະ ອື່ ນໆ 
ຢູ່ໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງ; 

9. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ສະເໜ ີຂັ ໍ້ນເທງິຂອງຕນົເພື່ ອປັບປຸງບນັດານຕິກິ າ, ກນົໄກ, ລະບຽບການ, ຂັ ໍ້ນຂອດ ແລະ 
ສິ່ ງກດີຂວາງ ທີ່ ເປັນອຸປະສກັ ແກ່ການລງົທືຶນ, ການດ າເນນີທຸລະກດິ ຂອງບນັດາບ ລສິດັ, ຜູ ໍ້ປະ ກອບການ, 
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ຫວົໜ່ວຍການຜະລດິ, ຟາມ, ຄອບຄວົຕວົແບບ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເອ ກະພາບ; 
ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ, ໃຫ ໍ້ການປືຶກສາ, ເອື ໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ໍ້ແກ່ການລງົ ທືຶນ ແລະ 
ການດ າເນນີທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັການລ ໍ້ຽງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ; 

10. ພດັທະນາ, ວເິຄາະວໄິຈ, ສ ໍ້າງຖານຂ ໍ້ມູນສະຖຕິສິດັ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັທີ່ ດນິລ ໍ້ຽງ ສດັ 
ແລະ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງສດັນ ໍ້າ, ຂ ໍ້ມູນການລ ໍ້ຽງສດັ, ການສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ ປະຈ າເດອືນ 
3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, ປີ, 5 ປີ ຢ່າງເປັນລະບບົໂດຍການນ າໃຊ ໍ້ລະບບົເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝໃຫ ໍ້ ສາມາດ
ເຊື່ ອມໂຍງກບັລະບບົສະຖຕິຂິອງກມົລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

11. ຊຸກຍູ ໍ້ ສະໜບັສະຫນນູ ການພດັທະນາ, ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ແນວພນັສດັສດັນ ໍ້າ, ການຜະລດິ
ອາຫານສດັ ແລະ ການພດັທະນາກ່ຽວກບັທົ່ ງຫຍ ໍ້າລ ໍ້ຽງສດັຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົ; 

12. ພດັທະນາການຜະລດິ, ສະໜອງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການນ າໃຊ ໍ້ຢາສດັຕະວະແພດ ພ ໍ້ອມທງັການສະ
ໜອງອຸປະກອນການສດັຕະວະແພດ; ພດັທະນາລະບບົການສບືຢໍ້ອນຫ ງັປະຫວດັຂອງສດັ, ຜະລດິ ຕະ
ພນັສດັສດັນ ໍ້າ, ດ າເນນີການຂືຶ ໍ້ນທະບຽນພມິສດັ; 

13. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ສະເໜ ີເພື່ ອຂືຶ ໍ້ນ ທະບຽນອາຫານສດັ, ຢາສດັຕະວະແພດ, ຜະລດິຕະພນັການສດັຕະວະ 
ແພດ,  ວດັຖຸດບິ ສ າລບັຜະລດິອາຫານສດັ, ແນວພນັ, ນ ໍ້າເຊື ໍ້ອ, ໂຕອ່ອນ ຂອງສດັສດັນ ໍ້າ; ພດືອາຫານ
ສດັ, ພດືນ ໍ້າ, ລວມທງັ  ອຸປະກອນລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

14. ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະບບົ ເຝົໍ້າລະວງັ, ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສດັສດັນ ໍ້າ ລວມທງັຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີໃນການ
ພດັທະນາລະບບົຄວາມປອດໄພທາງດ ໍ້ານຊວີະພາບຂອງການລ ໍ້ຽງສດັສດັນ ໍ້າຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົ; 

15. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການໃນການສບືຄົ ໍ້ນຫາພະຍາດ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງເພື່ ອການວໄິຈບົ່ ງມະຕພິະຍາດສດັສດັນ ໍ້າ, ວ ິໄຈ
ຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານສດັ, ພດືອາຫານສດັ, ແຫ ່ ງວດັຖຸດບິອາຫານສດັ, ຢາສດັຕະ ວະ
ແພດ, ຄຸນນະພາບນ ໍ້າສ າລບັການລ ໍ້ຽງສດັສດັນ ໍ້າ ແລະ ຜະລດິຕະພນັສດັສດັນ ໍ້າລວມທງັການຕດິ ຕາມ 
ແລະ ຈ າກດັເຊື ໍ້ອທີ່ ຕ ໍ້ານຕ ່ ຢາຕ ໍ້ານເຊື ໍ້ອຈລຸະຊບີ; 

16. ຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີການບ ລກິານດ ໍ້ານການລ ໍ້ຽງສດັ, ການສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ ລວມທງັ ສົ່ ງເສີມ
ວຽກງານສະຫວດັດກີານສດັ; 

17. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະ 
ເທດກ່ຽວກບັວຽກລ ໍ້ຽງສດັ, ສດັຕະວະພແພດ ແລະ ການປະມງົ ຕາມການອະນຸມດັຂອງແຂວງ ແລະ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຖກືຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

18. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານພດັທະນາດ່ານກວດກາສດັຕະວະແພດ ຈດຸກວດກາຂອງເຂດ 
ປອດພະຍາດ ແລະ ເຂດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ເພື່ ອຄວບຄຸມການນ າເຂົ ໍ້າ, ສົ່ ງອອກ ແລະ ສົ່ ງ
ຜ່ານສດັ, ຜະລດິຕະພນັສນິຄ ໍ້າກ່ຽວກບັສດັ ແລະ ສນິຄ ໍ້າປະມງົ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ; ເປັນ
ເຈ ົ ໍ້າການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ນ າສະເໜຕີ ່ ຂັ ໍ້ນເທງິກ່ຽວກບັການປະກາດ ແລະ ຍກົເລກີເຂດລະບາດພະຍາດສດັ; 

19. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາດ ໍ້ານວຊິາການ, ບນັດາທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັການລ ໍ້ຽງສດັ, ການສດັຕະວະ ແພດ 
ແລະ ການປະມງົ, ການຂ ໍ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັສດັສດັນ ໍ້າ, ການກວດກາອະນາໄມຊີ ໍ້ນ, ການຄວບ
ຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລດິຕະພນັສດັສດັນ ໍ້າ, ອາຫານສດັ, ຢາສດັຕະ ວະແພດຢູຸ່
ພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົ; 

20. ຊຸກຍູ ໍ້ການຈດັຕັ ໍ້ງສະມາຄມົ, ການສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງກຸ່ມ, ສະຫະກອນ ກ່ຽວກບັວຊິາຊບີລ ໍ້ຽງສດັ, ສດັຕະວະແພດ 
ລວມທງັການສ ໍ້າງກອງທືຶນພດັທະນາດ ໍ້ານການລ ໍ້ຽງສດັສດັນ ໍ້າ ແລະ ການຮກັສາສຸຂະພາບສດັ; 

21. ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາ ໂຄງລ່າງພື ໍ້ນຖານ, ວດັຖຸເຕກັນກິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ ໍ້ແກ່ການປະຕບິດັວຽກງານ ໃນຂງົເຂດ ການລ ໍ້ຽງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະ 
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ມງົ, ຊຸກຍູ ໍ້ສະໜບັສະໜູນດ ໍ້ານເຕກັນກິ ແລະ ວຊິາການ ໃຫ ໍ້ແກ່ບນັດາສູນ, ສະຖານ ີຢູ່ຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ 
ຂັ ໍ້ນເມອືງໃຫ ໍ້ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ; 

22. ພວົພນັ, ຮ່ວມມ ືແລະ ປະສານງານ ກບັຂະແໜງການອື່ ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກແຂວງ ແລະ ອງົ ການ
ຄຸ ໍ້ມຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ ງເສມີການລງົທືຶນ, ການຊ່ວຍເຫ ອືດ ໍ້ານວ ິຊາ
ການ ເພື່ ອພດັທະນາວຽກງານລ ໍ້ຽງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ ພາຍໃນແຂວງໃຫ ໍ້ເຂັ ໍ້ມແຂງ; 

23. ປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການພດັທະນາ ບນັດາວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ໂຮງຮຽນ ທີ່ ຂືຶ ໍ້ນກບັ
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ພ ໍ້ອມທງັສະໜອງ ດ ໍ້ານເຕກັນກິ, ວຊິາການ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກຕ່າງໆ ໃຫ ໍ້ບນັດາສູນ, ສະຖານ ີຢູ່ຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ໍ້ນເມອືງ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ; 

24. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 
ມາດຕາ 10 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້.  
 ຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້ ມໜີ ໍ້າທີ່  ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັ ລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ ແລະ ມະຕຂິອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລດັຖະບນັຍດັ ຂອງປະທານ     
ປະເທດ, ດ າລດັ, ມະຕ ິຂອງລດັຖະບານ, ຄ າສັ່ ງ, ຂ ໍ້ຕກົລງົ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ ໍ້ງການ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນ ຂອງ
ຂັ ໍ້ນເທງິວາງອອກ; 

2. ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ດ າລດັ ນຕິກິ າອື່ ນຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງ ແລະ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

3. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຜນັຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າ 
ໄມ ໍ້  ມາເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງຕນົ ພ ໍ້ອມທງັຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັ
ຜນົສ າເລດັ; 

4. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເໜ ີແລະ ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງ ພ ໍ້ອມທງັກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ ໃຫ ໍ້ຄບົຖ ໍ້ວນ, ສ ໍ້າງ ແຜນ
ກ ານດົພະນກັງານນ າພາຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານລດັຖະກອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ພ ໍ້ອມທງັບນັຈສຸບັຊ ໍ້ອນບຸກຄະລາກອນ ພາຍໃນຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້; 

5. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເໜ ີສ ໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິ າ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານ ຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້, ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັ 
ພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ພ ໍ້ອມທງັໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ; 

6. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການ ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງ, ຂະຫຍາຍ, ຍກົລະດບັ, ຫນັ 
ປ່ຽນ ປ່າປໍ້ອງກນັ, ປ່າສະຫງວນ,    ປ່າຜະລດິ ແລະ ເຂດອະນຸລກັພນັພດື, ພນັສດັນ ໍ້າສດັປ່າ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ຂັ ໍ້ນ
ເທງິພຈິາລະນາ; 

7. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເໜຂີ ອະນຸມດັ ພ ໍ້ອມທງັສະເໜພີຈິາລະນາ ໂຈະ, ຍກົເລີກ ບນັດາຂ ໍ້ຕກົລງົ, ຄ າສັ່ ງ,        
ຄ າແນະນ າ, ແຈ ໍ້ງການ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນ ຂອງຂະແໜງການອື່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັ
ວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ; 

8. ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ, ດ າລດັ, ມະຕ,ິ ຄ າສັ່ ງ, ລະບຽບການ 
ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັ ການຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້, ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ທີ່ ຕນົຮບັ ຜດິ
ຊອບ; 

9. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ສ າຫ ວດປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້, ກ ານດົເຂດປ່າໄມ ໍ້, ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້, ອດັຕາຄວາມ
ປົກຫຸ ໍ້ມປ່າໄມ ໍ້, ເນື ໍ້ອທີ່ ປ່າໄມ ໍ້, ສດັນ ໍ້າສດັປ່າ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ ພ ໍ້ອມທງັຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ ການສ າຫ ວດ 
ເພື່ ອການຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ; 

10. ວາງແຜນ, ຈດັສນັ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປ່າໄມ ໍ້, ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ແລະ 
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ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ລວມທງັເຂດອ່າງຮບັນ ໍ້າ, ເຂດປ່າໄມ ໍ້ຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ, ເຂດປູກໄມ ໍ້, ເຂດ
ຟືໍ້ນຟູປ່າ ແລະ ກ ານດົເຂດອະນຸລກັສະເພາະຊວີະນາໆພນັ, ສດັນ ໍ້າສດັປ່າ ພ ໍ້ອມທງັ      ຄຸ ໍ້ມຄອງ ການຊື ໍ້
ຂາຍ ຊະນດິພນັ ສດັນ ໍ້າສດັປ່າ ແລະ ພດືປ່າ ປະເພດຫວງຫ ໍ້າມ ແລະ ໃກ ໍ້ຈະສູນພນັ ຕາມສນົທ ິສນັຍາ 
ສາກນົ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ;ີ 

11. ຊຸກຍູ ໍ້ ແລະ ຕດິຕາມ, ຄຸ ໍ້ມຄອງ ວຽກງານ ກວດກາລາດຕະເວນ, ປໍ້ອງກນັ, ສະກດັກັ ໍ້ນໄຟໄໝໍ້ລາມປ່າ ແລະ 
ພະຍາດບົ ໍ້ງແມງ, ການກ ໍ້າເບັ ໍ້ຍໄມ ໍ້, ການປູກໄມ ໍ້, ການຟືໍ້ນຟູປ່າ, ແຫ ່ ງແກ່ນພນັໄມ ໍ້ ແລະ ຮ ໍ້ານຂາຍເບັ ໍ້ຍໄມ ໍ້, 
ການຂືຶ ໍ້ນທະບຽນ ປ່າປູກ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ເຂດຟືໍ້ນຟູປ່າ, ເຂດປູກປ່າທດົແທນ, ສວນສດັ,ຟາມ
ລ ໍ້ຽງສດັປ່າ ແລະ  ການຢັໍ້ງຢືນ ປ່າໄມ ໍ້, ພນັພດືພນັສດັປ່າ ແລະ ຢັໍ້ງຢືນ ຕົ ໍ້ນໄມ ໍ້ທ າມະຊາດ, ຕົ ໍ້ນໄມ ໍ້ປູກ 
ແລະ ຕົ ໍ້ນໄມ ໍ້ໃຫ ໍ້ໝາກ ຢູ່ໃນເນື ໍ້ອທີ່ ດນິ ທີ່ ເປັນກ າມະສດິ ຂອງບຸກຄນົ ນຕິບຸິກຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັ ໍ້ງ; 

12. ຊຸກຍູ ໍ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້ຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ ແບບຍນືນານ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ ຕດິພນັກບັການ
ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ໃນເຂດປ່າຜະລດິ ແລະ ນອກ 3 ປະເພດປ່າ; 

13. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຄ ໍ້ມຸຄອງ ແລະນ າສະເໜ ີສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງ ຫ ໍ້ອງການພາກສະໜາມ(ຫ ປືໍ້ອມ) ເຂົ ໍ້າອອກ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 
ອ ໍ້ອມຮອບປ່າຜະລດິ ແລະ ສ ໍ້າງແຜນດ າເນນີງານກວດກາລາດຕະເວນ ເພື່ ອຕ ໍ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ໍ້ນໄຟໄໝໍ້
ລາມປ່າ, ການລກັລອບຕດັໄມ ໍ້, ບຸກລຸກທ າລາຍປ່າໄມ ໍ້, ດນິປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ທ າມະຊາດທີ່ ມີ
ຄຸນຄ່າທາງດ ໍ້ານການອະນຸລກັ; 

14. ເກບັກ າ, ສງັລວມ, ສ ໍ້າງ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ຖານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ທົ່ ວແຂວງເພື່ ອເປັນ
ຖານຂ ໍ້ມູນໃຫ ໍ້ແກ່ການຄຸ ໍ້ມຄອງ, ປົກປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າ 
ໄມ ໍ້ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຍນືຍງົ; 

15. ທບົທວນ ແລະ ປະເມນີການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, 
ໂຄງການຕ່າງໆ ແນໃສ່ປັບປຸງໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບການຂອງລດັ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

16. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ປະກອບຄ າເຫນັ ແລະ ຢັໍ້ງຢືນ ບດົວພິາກເສດຖະກດິເຕກັນກິ, ການຂືຶ ໍ້ນທະບຽນ, ການຕ ່ ທະ 
ບຽນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັປ່າໄມ ໍ້ ເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, 
ສດັນ ໍ້າສດັປ່າ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ອື່ ນໆ ແລະ ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ເປັນທີ່ ດນິ
ປະເພດອື່ ນ ພ ໍ້ອມທງັຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການລງົທືຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ໍ້, ໂຄງ 
ການທີ່ ຕດິພນັກບັປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້; 

17. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້, ໂຮງເລື່ ອຍ, ໂຮງຊອຍ, ໂຮງງານເຟີ 
ນເີຈ ີແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃຫ ໍ້ເປັນລະບບົຕ່ອງໂສ ໍ້ ໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງກ ານດົແຜນການ
ຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫ າດຢ່າງກມົກຽວ; 

18. ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ການຂຸດຄົ ໍ້ນ, ເຄື່ ອງຈກັຕດັໄມ ໍ້ ແລະ ອຸປະກອນຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ອື່ ນໆ ພາຫະ 
ນະລາກແກ່, ລດົຂນົສົ່ ງໄມ ໍ້ ແລະ ແຮງງານ ທີ່ ດ າເນນີກດິຈະການຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້, ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸຍາດນ າ
ໃຊ ໍ້ຄ ໍ້ອນກາຕໄີມ ໍ້, ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ ແລະ ເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍ ໄມ ໍ້ທ່ອນ, ໄມ ໍ້ເລື່ ອຍ, ໄມ ໍ້ປະດບັ, ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າ
ແບບ, ໄມ ໍ້ຫ ກັຮົ ໍ້ວ, ໄມ ໍ້ເປັນພະລງັງານ, ຖ່ານ, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ສດັນ ໍ້າສດັປ່າ; 

19. ເປັນໃຈກາງປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານ ການ
ຈ່າຍຄ່າບ ລກິານຂອງລະບບົນເິວດປ່າໄມ ໍ້ ເປັນຕົ ໍ້ນແມ່ນການຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ໍ້ວຈາກ
ການທ າລາຍປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ເຮດັໃຫ ໍ້ປ່າໄມ ໍ້ເຊື່ ອມໂຊມ ແລະ ຍູ ໍ້ແຮງການຂາຍສນິເຊື່ ອກາກບອນປ່າໄມ ໍ້ໃນເຂດ
ປ່າໄມ ໍ້ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທດິສຂີຽວ  ແລະ ຍນືຍງົ; 

20. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຊຸກຍູ ໍ້, ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເພື່ ອຄຸ ໍ້ມຄອງ, ສະສມົທືຶນ ແລະ ລະດມົ
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ທືຶນຈາກບນັດາກດິຈະການປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ກິດຈະການທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການນ າໃຊ ໍ້ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ 
ລວມທງັການປະກອບສ່ວນຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ ໍ້າກອງທືຶນປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ໍ້ ພ ໍ້ອມທງັ 
ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການນ າໃຊ ໍ້ທືຶນດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົ; 

21. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຂັ ໍ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ຍາດແຍ່ງເອາົການຮ່ວມມ ື
ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືດ ໍ້ານທືຶນຮອນ, ເຕກັນກິວທິະຍາສາດ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ສນົທສິນັຍາສາກນົທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ ໍ້ອງຊືຶ່ ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ;ີ 

22. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ນ າສະໜີ ເພື່ ອ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ຍ ໍ້ອງຍ  ຕ ່ ພະນກັງານລດັຖະກອນ ຜູ ໍ້ທີ່ ມຜີົນງານດ ີ
ເດັ່ ນ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ຜູ ໍ້ທີ່ ລະເມດີລະບຽບລດັຖະກອນ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ; 

23. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ງບົປະມານ ແລະ ຊບັສນິຂອງລດັ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ເພື່ ອນ າໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນວຽກງານ
ຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້ພ ໍ້ອມທງັ ສງັລວມ, ສະຫ ຸບລາຍງານຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້; 

24. ປະສານສມົທບົກບັບນັດາ ຂະແໜງການ, ກອງ, ຫໍ້ອງການ ແລະ ສູນສະຖານ ີທີ່ ຂືຶ ໍ້ນກບັພະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ພ ໍ້ອມທງັໜ່ວຍງານສາຍຕັ ໍ້ງ ຢູ່ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ວຊິາສະເພາະຂອງຕນົ; 

25. ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນສະຖປ່ິາປູກ, ຕົ ໍ້ນໄມ ໍ້ປູກ, ໄມ ໍ້ແມ່ພນັ, ສວນແກ່ນພນັໄມ ໍ້, ແຫ ່ ງແກ່ນພນັໄມ ໍ້, ສວນລວມພນັ
ໄມ ໍ້, ສວນກ ໍ້າເບ ໍ້ຍໄມ ໍ້, ສະຖານທີ່ ເພາະຊ າຕົ ໍ້ນໄມ ໍ້ ແລະ ເບ ໍ້ຍໄມ ໍ້ ແລະ ການລງົທືຶນດ ໍ້ານປ່າໄມ ໍ້ ໃນຂອບເຂດ
ຮບັຜດິຊອບ; 

26. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ, ການເກບັແກ່ນ, ການຜະລດິເບ ໍ້ຍໄມ ໍ້, ການຟືໍ້ນຟູປ່າໄມ ໍ້, ການປູກໄມ ໍ້ ແລະ ລງົ 
ທືຶນປູກໄມ ໍ້ ເພື່ ອເປັນສນິຄ ໍ້າ ໃນຂອບເຂດປ່າຜະລດິ ແລະ ນອກສາມປະເພດປ່າ; 

27. ປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການພດັທະນາບນັດາວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ໂຮງຮຽນ ທີ່ ຂືຶ ໍ້ນກບັພະ
ແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ພ ໍ້ອມທງັສະໜອງດ ໍ້ານເຕກັນກິ, ວຊິາການ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະ ດວກ
ຕ່າງໆ ໃຫ ໍ້ບນັດາສູນ, ສະຖານ ີຢູ່ຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ; 

28. ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ, ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານປະຈ າເດອືນ, ປະຈ າ 3 ເດອືນ, ປະຈ າ 6 ເດອືນ, 
ປະຈ າ 9 ເດອືນ, ປະຈ າປີ ແລະ 5 ປີ ໃຫ ໍ້ຂັ ໍ້ນເທງິຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

29. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ມາດຕາ 11 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງຊນົລະປະທານ  
ຂະແໜງຊນົລະປະທານມໜີ ໍ້າທີ່  ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັ ລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ, ມະຕ,ິ ລດັຖະບນັຍດັ, ດ າລດັ, ຄ າສັ່ ງ, ຂ ໍ້ຕກົລງົ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ ໍ້ງ
ການ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນ ຂອງຂັ ໍ້ນເທງິວາງອອກ; 

2. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຜນັຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕຕິກົລງົ
ຂອງລດັຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປື ກ່ຽວກບັວຽກງານພດັທະນາຊນົລະປະທານ ຕດິພນັວຽກ
ງານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍມາເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ສະເພາະຂອງຕນົ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ ີພ ໍ້ອມທງັກວດກາປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍ, ນຕິກິ າລຸ່ມກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານດ ໍ້ານຊນົລະປະທານ; 

3. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າຜັນຂະຫຍາຍບນັດານຕິກິ າຕ່າງໆ ສ ໍ້າງເປັນມາດຖານເຕກັນກິຊນົລະປະທານ ໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັ
ສະພາບທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ພື ໍ້ນທີ່ ຕວົຈງິໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ; 
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4. ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊນົລະປະທານ, ສ ໍ້າງແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ 
ລະອຽດໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຊນົລະປະທານຫ າຍຮູບແບບ ນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າໜ ໍ້າດນິ, ນ ໍ້າໃຕ ໍ້
ດນິ, ນ າໃຊ ໍ້ພະລງັງານທດົແທນເຂົ ໍ້າໃນການສູບນ ໍ້າໃນບ່ອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສ ໍ້າງໂຄງລ່າງລະບບົປໍ້ອງກນັ-
ລະບາຍນ ໍ້າ ເພື່ ອຕ ໍ້ານແລ ໍ້ງ-ຕ ໍ້ານຖໍ້ວມ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງ-ນ າໃຊ ໍ້ລະບບົຊນົລະປະທານ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບສູງ 
ຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົລະກະເສດ ຕາມທດິຫນັເປັນອຸດສາຫະກ າ, ທນັສະໄໝ ແລະ ຍນືຍງົ ຢູ່ເຂດ
ຈດຸສຸມການຜະລດິສນິຄ ໍ້າທດົແທນການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຜະລດິເປັນສນິຄ ໍ້າ ແນໃສ່ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ;ີ 

5. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ສ ໍ້າງ, ປັບປຸງບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການ ອນັຈ າເປັນສ າລບັຄຸ ໍ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ
ຕນົໂດຍຜນັຂະຫຍາຍບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ພະແນກກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ເພື່ ອສະເໜີຕ ່ ເຈ ົ ໍ້າແຂວງອດັຕະປື 
ພຈິາລະນາ; 

6. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເໜ ີແລະ ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງ ພ ໍ້ອມທງັກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ ໃຫ ໍ້ຄບົຖ ໍ້ວນ, ສ ໍ້າງແຜນ
ກ ານດົພະນກັງານນ າພາຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂອງຕນົ ບົນ
ພື ໍ້ນຖານຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ ໍ້ອມທງັບນັຈ-ຸສບັຊ ໍ້ອນ ບຸກຄະລາກອນ 
ໃຫ ໍ້ເໝາະສມົ; ຍ ໍ້ອງຍ ຜູ ໍ້ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ຜູ ໍ້ກະທ າຜດິກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ ໍ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງຕົນ ໃຫ ໍ້ມີ
ປະສດິທພິາບ; 

7. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ ເຊື່ ອມຊມືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ, ກດົໝາຍ, ນຕິກິ າອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ
ກບັຂະແໜງການຕນົ ໃຫ ໍ້ສງັຄມົຮບັຮູ ໍ້ຢ່າງກ ໍ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢູ່ພາຍໃນແຂວງ
ຂອງຕນົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; 

8. ສຸມທຸກກ າລງັແຮງເຂົ ໍ້າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັການສະໜອງນ ໍ້າໃຫ ໍ້ພຽງພ ກບັເນື ໍ້ອທີ່ ການຜະລດິກະສກິ າໃນ
ແຕ່ລະລະດູການຜະລດິ, ຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ ໍ້ໄຂຜນົກະທບົຈາກໄພແຫ ໍ້ງແລ ໍ້ງ ແລະ ນ ໍ້າຖ ໍ້ວມ, ປະກອບ
ສ່ວນຊຸກຍູ ໍ້ການຜະລດິສະບຽງອາຫານໃຫ ໍ້ພຽງພ  ເພື່ ອຄ ໍ້າປະກນັຄວາມໝັໍ້ນຄງົທາງດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ, ເພື່ ອຊມົໃຊ ໍ້ພາຍໃນທດົແທນການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຂາຍເປັນສນິຄ ໍ້າ; 

9. ສືຶກສາ, ວາງແຜນ ແລະ ນ າສະເໜີ ການພດັທະນາລະບບົລະບາຍນ ໍ້າໃນພື ໍ້ນທີ່ ການຜະລດິກະສກິ າ ເພື່ ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໄພນ ໍ້າຖ ໍ້ວມ ໃນເຂດພື ໍ້ນທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; 

10. ຕດິຕາມ, ເກບັກ າສະພາບແຫ ່ ງນ ໍ້າ, ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟໍ້າອາກາດ ເພື່ ອວາງແຜນປໍ້ອງກນັ ແລະ ຫ ຸດ 
ຜ່ອນໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ພ ໍ້ອມທງັຕດິຕາມ, ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນ ແລະ ການບ ລຫິານ
ຈດັການນ ໍ້າໃນອ່າງເກບັນ ໍ້າຊນົລະປະທານ ເພື່ ອສະໜອງນ ໍ້າແກ່ການຜະລດິກະສກິ າ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບ 
ແລະ ປະສດິທຜິນົ; 

11. ຄຸ ໍ້ມຄອງການດ າເນນີທຸລະກດິຂະແໜງການຊນົລະປະທານ ຊັ ໍ້ນສາມ; ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ກວດກາ ແລະ ນ າສະເໜ ີ
ຂ ອະນຸມດັສບືຕ ່  ແລະ ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ເພື່ ອດ າເນນີທຸລະກດິດ ໍ້ານຊນົລະປະທານ ຕາມ
ການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

12. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ 
ໃນການພດັທະນາຊນົລະປະທານຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ໃຫ ໍ້ໄປຕາມວຽກຈດຸສຸມຂອງກມົຊນົລະປະ
ທານ ກ ຄວືຽກຈດຸສຸມຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທງັຖກືຕ ໍ້ອງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພ ໍ້ອມທງັຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຜນົສ າເລດັເປັນຢ່າງດ;ີ 
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13. ຄຸ ໍ້ມຄອງການປະມູນ, ຈດັຊື ໍ້-ຈດັຈ ໍ້າງ ພາຫະນະ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນຮັບໃຊ ໍ້ຕ່າງໆ, ບ ລສິັດກ ່ ສ ໍ້າງ ແລະ 
ສ ໍ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ຕາມແຜນການລງົທືຶນຂອງແຂວງອດັຕະປື ທີ່ ໄດ ໍ້ອະນຸມດັ ລວມທັງບນັດາ
ໂຄງການທີ່ ນ າໃຊ ໍ້ທືຶນກູ ໍ້ຢືມ ແລະ ທືຶນການຊ່ວຍເຫ ອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ຕາມການແບ່ງ
ຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

14. ນ າໃຊ ໍ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົ ໍ້າໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາການພດັທະນາຊນົລະປະທານ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ພ ໍ້ອມທງັກວດກາເອກະສານດ ໍ້ານເຕກັນກິການສືຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ໍ້, ການສ າຫ ວດ-ອອກແບບ 
ແລະ ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມກວດກາຄຸນນະພາບການກ ່ ສ ໍ້າງໂຄງການຊນົລະປະທານ ຕາມການແບ່ງ
ຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

15. ສືຶກສາ, ສ າຫ ວດ-ອອກແບບ ໂຄງການຊນົລະປະທານ ໃຫ ໍ້ຖກືຕ ໍ້ອງແທດເໝາະກບັທ່າແຮງ, ເງ ື່ອນໄຂ 
ຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນຕນົ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

16. ປັບປຸງການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ລະບບົຊນົລະປະທານ ຫນັເປັນທນັສະໄໝເທື່ ອລະກ ໍ້າວ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ໍ້
ໂຄງການຊນົລະປະທານ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຍນືຍງົ; 

17. ຄຸ ໍ້ມຄອງ-ນ າໃຊ ໍ້ ໂຄງການຊນົລະປະທານ ທີ່ ມແີລ ໍ້ວ, ຕດິຕາມ ສງັລວມຂ ໍ້ມູນກດິຈະການຊນົລະປະທານທີ່
ເກົ່ າແກ່ຊຸດໂຊມ ແລະ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດ ເພື່ ອສະເໜຟືີໍ້ນຟູ-ສ ໍ້ອມແປງ ແນໃສ່ຮບັປະກນັ
ການສະໜອງນ ໍ້າໃຫ ໍ້ແກ່ການຜະລດິກະສກິ າລະດູແລ ໍ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ; 

18. ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ພະນກັງານວຊິາການ, ຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ປັບປຸງກຸ່ມນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າ, ຝືຶກອບົຮມົວຽກງານຄຸ ໍ້ມ
ຄອງ-ນ າໃຊ ໍ້ ໃຫ ໍ້ກຸ່ມນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າຊນົລະປະທານ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

19. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຮ່ວມກນັວາງແຜນ
ພດັທະນາຊນົລະປະທານ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫ ອື; 

20. ສະເໜແີຕ່ງຕັ ໍ້ງຫວົໜ ໍ້າໂຄງການ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ ໄປປະຈ າຢູ່ ໂຄງການຊນົລະປະທານຂະໜາດ
ກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ ອຊີ ໍ້ນ າ-ນ າພາການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັການຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຈດັສນັນ ໍ້າ, ບ ລຫິານ ແລະ 
ເກບັຄ່ານ ໍ້າ;  

21. ສງັລວມ, ປັບປຸງ ແລະ ສະໜອງ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ ໍ້ານຊນົລະປະທານ ດ ໍ້ວຍລະບບົເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄ
ໝຫ າຍຮູບແບບ ເພື່ ອຮບັໃຊ ໍ້ໃຫ ໍ້ແກ່ການຟືໍ້ນຟູສ ໍ້ອມແປງ-ການພດັທະນາຊນົລະປະທານ, ເປັນຂ ໍ້ມູນໃຫ ໍ້ແກ່
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການວາງແຜນການປູກ ແລະ ການລ ໍ້ຽງໃນພື ໍ້ນທີ່ ຊນົລະປະທານ ຕາມສະພາບຈດຸ
ພເິສດທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

22. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ງບົປະມານ, ຊບັສນິສ່ວນລວມ ເຊັ່ ນ: ທີ່ ດນິ, ອາຄານ, ຫ ໍ້ອງການ, ພາຫະນະຮບັໃຊ ໍ້ 
ແລະ ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົ; 

23. ສະຫ ຸບ ລາຍງານ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງຕນົ ປະຈ າ ອາທດິ, 1 ເດອືນ, 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 
ເດອືນ, ປະຈ າປີ ແລະ 5 ປີ ໃຫ ໍ້ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ກມົຊນົລະປະທານ ຮບັຊາບເປັນ
ປົກກະຕ;ິ 

24. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ມາດຕາ 12 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງພດັທະນາຊນົນະບດົ. 
ຂະແໜງພດັທະນາຊນົນະບດົ ມໜີ ໍ້າທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ດ າລດັ ນຕິກິ າອື່ ນໆ ຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງ ແລະ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 
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2. ຄົ ໍ້ນຄ ໍ້ວາຫນັແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາຂະແໜງກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ມາເປັນແຜນ 
ການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນົ ພ ໍ້ອມທງັຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ ີແລະ 
ປະກດົຜນົເປັນຈງິ; 

3. ກ ານດົຕ າແໜງງານ, ຂື ໍ້ນແຜນກ ່ ສ ໍ້າງ, ບ າລຸງ, ຍກົລະດບັ, ຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ໃຫ ໍ້ພະນກັງານລດັຖະກອນພາຍໃນຂະແໜງຂອງຕນົ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

4. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການຕດິຕາມຊຸກຍູ ໍ້ ບນັດາຂະແໜງການຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈດັຕັ ໍ້ງກວດກາປະເມນີຜນົການ
ພົ ໍ້ນທຸກ ແລະ ການພດັທະນາ ຕາມດ າລດັ 348/ລບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເປັນຜູ ໍ້ສງັລວມ, ວເິຄາະວໃິຈ 
ແລະ ສະຫ ຸບລາຍງານຕ ່ ຂັ ໍ້ນເທງິ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ໍ້ຜນົການກວດກາປະເມນີຜົນ
ການພົ ໍ້ນທຸກ ແລະ ການພດັທະນາໃນທົ່ ວແຂວງ; 

5. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການປະສານສມົທມົພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຄົ ໍ້ນຄ ໍ້ວາກ ານດົຈດຸສຸມພດັທະ 
ນາທີ່ ເປັນບຸລມິະສດິຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງໃນແຕ່ລະໄລຍະ (ລວມມຈີດຸສູມພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 
ລບົລ ໍ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຈດຸສຸມຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ອາຊບີໝັ ໍ້ນຄງົ, ຈດຸສຸມສ ໍ້າງບ ໍ້ານພດັທະນາສ ໍ້າງ
ບ ໍ້ານໃຫ່ຍໃຫ ໍ້ກາຍເປັນຕວົເມອືງນ ໍ້ອຍໃນຊນົນະບດົ) ພ ໍ້ອມທງັເປັນເຈ ົ ໍ້າການຕດິຕາມຊຸກຍູ ໍ້, ກວດກາປະ
ເມນີຜນົການພດັທະນາຢູ່ແຕ່ລະຈດຸສຸມ ໃຫ ໍ້ໄປຕາມແຜນການ, ບນັລຸຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ໍ້ ແລະ ຮບັປະ 
ກນັໃຫ ໍ້ມກີານຫນັປ່ຽນໃໝ່ ຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ; 

6. ຄົ ໍ້ນຄ ໍ້ວາ, ເກບັກ າ, ສງັລວມ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງສະຖຕິຕ່ິາງໆ, ຂື ໍ້ນບນັຊ,ີ ຂື ໍ້ນທະບຽນກຸ່ມຜະລດິ  ແລະ ສະ 
ຫະກອນພ ໍ້ອມທງັຄຸ ໍ້ມຄອງຕດິຕາມຊຸກຍູ ໍ້ ແລະ ກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຜະລດິ ແລະ ສະຫະ 
ກອນໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜນົສູງ ແລະ ໄປຕາມລະບຽບການທີ່ ກ ານດົໄວ ໍ້; 

7. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ຕດິຕາມ, ເກບັກ າສະພາບການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍແບບຊະຊາຍຂອງພນົລະເມອືງ, ການຈດັສນັເຕົ ໍ້າ 
ໂຮມບ ໍ້ານນ ໍ້ອຍເຂົ ໍ້າເປັນບ ໍ້ານໃຫ່ຍ, ການຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ອາຊບີໝັ ໍ້ນຄງົໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົ ຢູ່ບນັດາຈດຸ
ສຸມຈດັສັນຂອງສູນກາງ, ຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຢູ່ບັນດາໂຄງການພດັທະນາຕ່າງໆ ໃຫ ໍ້ຖືກຕ ໍ້ອງ
ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ; 

8. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການປະສານກບັພະແນກການສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນການກ ານດົແຜນການໂຄງການ
ລງົທືຶນຂອງລດັ ພ ໍ້ອມທງັ ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ໍ້ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນການ, ໂຄງການ
ລງົທືຶນຂອງລດັ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ອືລ ໍ້າ ແລະ ທືຶນກູ ໍ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານພດັທະນາຊນົນະ 
ບດົ; 

9. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງຄຸ ໍ້ມຄອງຕດິຕາມຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີ ແລະປະ
ເມນີຜນົກອງທືຶນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງທະນະຄານນະໂຍບາຍ, ສະຖາບນັການ
ເງນິຈລຸະພາກ ລວມທງັກອງທືຶນພດັທະນາບ ໍ້ານ ໃຫ ໍ້ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງມປີະສດິທຜິົນ, ຖືກຈດຸສຸມແກ ໍ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງສູນກາງ, ທໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

10. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ຕດິຕາມ, ເກບັກ າ ແລະ ຊຸກຍູ ໍ້ ສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກພດັທະນາຊນົນະບດົ,ວຽກ
ລືຶບລ ໍ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ວຽກຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ອາຊີບທີ່ ໝັ ໍ້ນຄງົ, ວຽກສງົເສມີກຸ່ມຜະລດິແລະ 
ສະຫະກອນ, ກອງທືຶນພດັທະນາບ ໍ້ານ, ສ ໍ້າງບ ໍ້ານພດັທະນາ, ສ ໍ້າງບ ໍ້ານໃຫ່ຍກາຍເປັນຕວົເມອືງນ ໍ້ອຍໃນ
ຊນົນະບດົ ຕດິພນັກບັວຽກງານ3ສ ໍ້າງ ໃນທົ່ ວແຂວງ ແລະ ສະຫ ຸບລາຍງານຂັ ໍ້ນເທງິເປັນປະຈ າ; 

11. ປະສານສມົທບົກບັພາກສວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈດັຕັ ໍ້ງການຝືຶກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັການວາງ
ແຜນການ, ການບ ລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການບ ລຫິານປົກຄອງບ ໍ້ານ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫ ໍ້ພະນກັງານ
ຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ ກ ຄນືກັພດັທະນາກອນ ເພື່ ອນ າພາປະຊາຊນົເຮດັຕວົຈງິຢູ່ຮາກຖານ; 
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12. ຮບັຜດິຊອບເປັນກອງເລຂາ ໃຫ ໍ້ຄະນະຊີ ໍ້ນ າພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລືຶບລ ໍ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄະນະ
ຮບັຜດິຊອບການຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ອາຊບີໝັ ໍ້ນຄງົໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົ ຂັ ໍ້ນແຂວງ; 

13. ຂື ໍ້ນແຜນ, ຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ງບົປະມານ ແລະ ຊບັສນິຂອງລດັ ທີ່ ຂື ໍ້ນກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົຕາມ
ລະບຽບການ; 

14. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຂັ ໍ້ນແຂວງ, ຂັ ໍ້ນເມອືງ ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີ
ການສ ໍ້າງຄອບຄວົຕວົແບບ ບ ໍ້ານແບບຢ່າງດ ໍ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

15. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ຕິດຕາມ ເກບັກ າສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ,ວຽກງານ
ລືຶບລ ໍ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ວຽກງານຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ອາຊີບ, ວຽກງານກອງທືຶນພດັທະນາບ ໍ້ານ, 
ວຽກງານສະຫະກອນ ແລະ ວຽກງານສ ໍ້າງບ ໍ້ານພດັທະນາ, ສ ໍ້າງບ ໍ້ານໃຫ່ຍກາຍເປັນຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົ 
ຕດິພນັກບັວຽກງານສາມສ ໍ້າງໃນທົ່ ວແຂວງ ສະຫ ູບລາຍງານ ຂັ ໍ້ນເທງິປະຈ າ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9ເດອືນ 
ແລະ ປະຈ າປີ; 

16. ສ ໍ້າງ, ປັບປຸງລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນ ສະໜອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ,ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັວຽກງານ
ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ວຽກງານຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ອາຊບີ, ວຽກງານສ ໍ້າງບ ໍ້ານພດັທະນາ, ສ ໍ້າງບ ໍ້ານ
ໃຫ່ຍເປັນຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົ ໃຫ ໍ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຮບັຊາບ ເປັນ
ແຕ່ລະປີ; 

17. ປະສານສມົທບົກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຂັ ໍ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງການຝືຶກອບົຮມົ 
ກ່ຽວກບັວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົໃໝ່,ການວາງແຜນການ,ການຂຽນໂຄງການ,ການຄຸ ໍ້ມຄອງບ ລຫິານ
ໂຄງການ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫ ໍ້ພະນກັງານຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ , ນກັພດັທະນາກອນ ເພື່ ອນ າພາປະຊາຊນົເຮດັຕວົຈງິຢູ່ຮາກ
ຖານ; 

18. ຂື ໍ້ນແຜນຄຸ ໍ້ມຄອງ ນ າໄຊ ໍ້ງບົປະມານ ແລະ ຊບັສນິຂອງລດັ ທີ່ ຂື ໍ້ນກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ 
ຕາມລະບຽບການ. 

19. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ມາດຕາ 13 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາ ທີ່ ດນີກະສກິ າ.  
 ຂະແໜງຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ ມໜີ ໍ້າທີ່  ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັ ລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ, ມະຕ,ິ ລດັຖະບນັຍດັ, ດ າລດັ, ຄ າສັ່ ງ, ຂ ໍ້ຕກົລງົ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ ໍ້ງ
ການ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນ ຂອງຂັ ໍ້ນເທງິວາງອອກ; 

2. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຜນັຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕຕິກົລງົ
ຂອງລດັຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປື ກ່ຽວກບັວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສິ
ກ າ ມາເປັັນແຜນການ, ໂຄງການ ສະເພາະຂອງຕນົ ພ ໍ້ອມທງັຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້
ຮບັຜນົດ;ີ 

3. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ສ ໍ້າງ, ປັບປຸງບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການ ອນັຈ າເປັນສ າລບັຄຸ ໍ້ມຄອງວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການ
ຕນົໂດຍຜນັຂະຫຍາຍບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ພະແນກກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ເພື່ ອສະເໜີຕ ່ ເຈ ົ ໍ້າແຂວງ/ເຈ ົ ໍ້າຄອງ 
ພຈິາລະນາ; 

4. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເໜ ີແລະ ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງ ພ ໍ້ອມທງັກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ ໃຫ ໍ້ຄບົຖ ໍ້ວນ, ສ ໍ້າງ ແຜນ
ກ ານດົພະນກັງານນ າພາຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂອງຕນົ ບົນ
ພື ໍ້ນຖານຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ ໍ້ອມທງັບນັຈ-ຸສບັຊ ໍ້ອນ ບຸກຄະລາກອນ 
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ໃຫ ໍ້ເໝາະສມົ; ຍ ໍ້ອງຍ ຜູ ໍ້ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ຜູ ໍ້ກະທ າຜດິກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ ໍ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງຕົນ ໃຫ ໍ້ມີ
ປະສດິທພິາບ; 

5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊື່ ອມຊມືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ, ກດົໝາຍ, ນຕິກິ າອື່ ນ ກ່ຽວກບັ
ວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫ ໍ້ສງັຄມົຮບັຮູ ໍ້ຢ່າງກ ໍ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; 

6. ສ າຫ ວດ, ປະເມນີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົຂອງດນິ, ກ ານດົແບ່ງເຂດ, ວາງແຜນນ າໃຊ ໍ້ ແລະ 
ສ ໍ້າງແຜນທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃນລະດບັເມອືງ, ກຸ່ມບ ໍ້ານ ແລະ ບ ໍ້ານ ພ ໍ້ອມທງັປັກຫ ກັໝາຍເຂດສະຫງວນ ທີ່
ດນິກະສກິ າໄວ ໍ້; 

7. ສ າຫ ວດ-ວດັແທກ, ເກບັຕວົຢ່າງນ ໍ້າໃຕ ໍ້ດນິ ໃນພື ໍ້ນທີ່ ດນິກະສກິ າມາວໄິຈ ແລະ ສ ໍ້າງເປັນແຜນທີ່  ເພື່ ອເປັນ
ຂ ໍ້ມູນການວາງແຜນນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ; 

8. ບ ລກິານສ າຫ ວດ, ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫ ໍ້ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຕ່າງໆ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວ
ກະສກິອນ; 

9. ບ ລກິານວໄິຈດນິພາກສະໜາມ (Soil test skit) ແລະ ໃຫ ໍ້ຄ າແນະນ າ ຊາວກະສກິອນ ດ ໍ້ານການປັບປຸງ
ດນິ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ຝຸ່ນເຂົ ໍ້າໃນການຜະລດິກະສກິ າ ; 

10. ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ  ເປັນຕົ ໍ້ນ ການສາທດິ ຮູບແບບ ການນ າໃຊ ໍ້, ການຈດັການ ດນິ, ນ ໍ້າ ແລະ ອດັຕາ
ຝຸ່ນທີ່ ເໝາະສມົ ຕ ່ ການຜະລດິ ໃນແຕ່ລະສະພາບພື ໍ້ນທີ່  ຂອງແຂວງ;  

11. ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສີມ ໂຮງງານຜະລດິຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນອງົຄະທາດ, ດນິປູກ, 
ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສກິອນ ນ າໃຊ ໍ້ຜະລດິຝຸ່ນ;  

12. ເກບັກ າ, ສງັລວມຂ ໍ້ມູນບນັດາ ບ ລສິດັລງົທືຶນທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັໂຮງງານຜະລດິຝຸ່ນຊວີະພາບ, 
ໂຮງງານຝຸ່ນອງົຄະທາດ, ດນິປູກ, ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ, ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ສະຖຕິກິານຈ າໜ່າຍຜະລດິຕະ
ພນັ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ, ກຸ່ມກະສກິອນ, ຄວາມຕ ໍ້ອງການວດັຖຸດບິ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໂດຍຜ່ານ
ລະບບົທນັສະ   ໄໝ; 

13. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເພື່ ອດຸ່ນດ່ຽງການສະໜອງຝຸ່ນພາຍໃນ, ການອອກ, ໂຈະ ຫ  ື
ຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັໂຮງງານຜະລດິ ແລະ ຮ ໍ້ານຈ າໜ່າຍຝຸ່ນ; 

14. ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນ, ສ ໍ້າງເປັນສະຖຕິ ິແລະ ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ການນ າໃຊ ໍ້ທີ່ ດນິກະສກິ າປະເພດຕ່າງໆ ລວມ
ທງັການເຊົ່ າ, ສ າປະທານ, ການຫນັປ່ຽນ, ອອກໃບຢັໍ້ງຢືນການນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ໃບຢັໍ້ງຢືນການພດັທະນາ ເພື່ ອ
ສະເໜອີອກໃບຕາດນິ ນ າພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ; 

15. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເໜ,ີ ສ ໍ້າງນຕິກິ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັການນ າໃຊ ໍ້, ການປົກປັກຮກັສາທີ່ ດນິ
ກະສກິ າ ບ ່ ໃຫ ໍ້ຫນັປ່ຽນເປັນດນິປະເພດອື່ ນ ພ ໍ້ອມທງັໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ; 

16. ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ພະນກັງານວຊິາການເມອືງ ກ່ຽວກບັວຽກງານສ າຫ ວດ, ວາງແຜນ ນ າໃຊ ໍ້ທີ່ ດນິກະສິ
ກ າ, ວໄິຈ, ນຕິກິ າ, ການຜະລດິ, ນ າໃຊ ໍ້ຝຸ່ນ, ປັບປຸງດນິ ແລະ ການແກ ໍ້ໄຂບນັຫາຂອງດນິຕ ່ ການປູກພດື; 

17. ພວົພນັ, ຮ່ວມມ,ື ຕດິຕ ່ , ປະສານງານກບັພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກແຂວງ 
ເພື່ ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ດືຶງດູດການລົງທືຶນ, ຊ່ວຍເຫ ືອດ ໍ້ານການເງນິ ແລະ ວິຊາການ ເພື່ ອ
ພດັທະນາວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ ພາຍໃນແຂວງໃຫ ໍ້ເຂັ ໍ້ມແຂງ; 

18. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ງບົປະມານ, ຊບັສນິສ່ວນລວມ ເຊັ່ ນ: ທີ່ ດນິ, ອາຄານ, ຫ ໍ້ອງການ, ພາຫະນະຮບັໃຊ ໍ້ 
ແລະ ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທຜິນົ; 
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19. ສ ໍ້າງແຜນການ ເພື່ ອຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ, ໂຄງການ, ງບົປະມານ ປະຈ າປີ ພ ໍ້ອມທງັ ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະ
ເມນີຜນົແລະ ສະຫ ຸບລາຍງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງຕນົ ປະຈ າ ອາທດິ, 1 ເດອືນ, 3 ເດອືນ, 
6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ, ປະຈ າປີ ແລະ 5 ປີ ໃຫ ໍ້ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ກມົຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ 
ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ ຮບັຊາບເປັນປົກກະຕ;ິ 

20. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ມາດຕາ 14 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ ໍ້. 
ກອງກວດກາປ່າໄມ ໍ້ມໜີ ໍ້າທີ່  ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 
1. ປະຕບິດັ ລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ, ມະຕ,ິ ລດັຖະບນັຍດັ, ດ າລດັ, ຄ າສັ່ ງ, ຂ ໍ້ຕກົລງົ, ຄ າແນະນ າ, 

ແຈ ໍ້ງການ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນໆ ຂອງແຂວງອດັຕະປື ແລະ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ 
2. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ເຊື່ ອມຊືຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັວຽກງານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ໍ້ 

ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ; 
3. ສ ໍ້າງ ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກບັວຽກງານ ກວດກາ ແລະ ດ າເນນີຄະດຕີ ່ ຜູ ໍ້ລະເມດີກດົ

ໝາຍ, ລະບຽບການກ່ຽວກັບັ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ເພື່ ອສະເໜຂີັ ໍ້ນເທງິ ພຈິາລະນາອະນຸມດັ ພ ໍ້ອມທງັຈດັ
ຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ;ີ 

4. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້ານ າສະເໜ ີແລະ ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງ ພ ໍ້ອມທງັກ ານດົຕ າແໜ່ງງານໃຫ ໍ້ຄບົຖ ໍ້ວນ, ສ ໍ້າງແຜນກ າ
ນດົພະນກັງານນ າພາຄຸ ໍ້ມຄອງ, ແຜນການບ າລຸງກ ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານລດັຖະກອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຕນົ; 

5. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ ເຊື່ ອມຊມືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ, ກດົໝາຍ, ນຕິກິ າອື່ ນ ກ່ຽວກບັ 
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ໃຫ ໍ້ສງັຄມົຮບັຮູ ໍ້ຢ່າງກ ໍ້ວາງຂວາງ ຮອດຮາກຖານຊນົນະບດົເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ 
ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ; 

6. ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ ໍ້ຂັ ໍ້ນເມອືງ, ຈງຸານກວດກາປ່າໄມ ໍ້ບ ໍ້ານ ແລະ ດ່ານກວດກາ
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ຈດັຕັ ໍ້ງນ າພາປະຊາຊນົ ສະກດັກັ ໍ້ນ ການລກັລອບທ າລາຍຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ຕາມ
ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ ໃນພາລະບດົບາດ, ໜໍ້າທີ່ , ຂອບເຂດສດິ, ການປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ຢ່າງເຂັ ໍ້ມງວດ; 

7. ກວດກາ ກດິຈະການ, ໂຄງການ, ການດ າເນນີທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້, ຜະລດິຕະພນັ
ໄມ ໍ້, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ສດັນ ໍ້າ ແລະ ສດັປ່າ, ຊີ ໍ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ
ຈາກສດັປ່າ, ກວດກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າສົ ໍ້ນອອກ ແລະ ອອກໃບຢັໍ້ງຢືນ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ; 

8. ກວດກາ ແລະ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການດ າເນນີຄະດ ີ ກ່ຽວກບັ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້, ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້, ໄຟໄໝໍ້ລາມປ່າ, 
ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້, ສດັນ ໍ້າ, ສດັປ່າ, ສີ ໍ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຈາກສດັປ່າ, ນ າເອາົ
ຄະດທີີ່ ມຄີວາມຈ າເປັນມາດ າເນນີຢູ່ຂັ ໍ້ນສູນກາງ ໃຫ ໍ້ໄປຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ສນົທສິນັຍາສາກນົ ທີ່  
ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ ີ ແລະ ສບືສວນສອບສວນ ຮອດເສັ ໍ້ນທາງການເງນິຂອງຜູ ໍ້ກະທ າຜດິ ຢ່າງຮດັກຸມ; 
(ຕາມການແນະນ າຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ຄັ ໍ້ງວນັທ ີ21 ທນັວາ 2021 ກວດກາ
ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າສົ ໍ້ນອອກ); 

9. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ພຈິາລະນາຄ າຮ ໍ້ອງ, ຄ າສະເໜຂີອງພນົລະເມອືງ ຫ  ື ການຈດັຕັ ໍ້ງກ່ຽວກບັການລະເມດີກດົໝາຍ
ວ່າດ ໍ້ວຍປ່າໄມ ໍ້, ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍສດັນ ໍ້າ ແລະ ສດັປ່າ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນ ກ່ຽວກບັ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້; 

10. ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງທາງດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະ ກ່ຽວກບັວຽກງານກວດກາ ແລະ ດ າເນນີຄະດຊີບັພະຍາກອນ
ປ່າໄມ ໍ້ ໃຫ ໍ້ແກ່ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ປ່າໄມ ໍ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວແຂວງ; 

11. ສະເໜ ີສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງດ່ານ ແລະ ຈດຸກວດກາຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ໃນທ ໍ້ອງຖິ່ ນຂອງຕນົ; 
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12. ປະສານສມົທບົ ກບັ ຫ ໍ້ອງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ເມອືງ ເພື່ ອຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ປ່າໄມ ໍ້ ຂອງໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ ໍ້ ຂັ ໍ້ນເມອືງ ແລະ ຈງຸານ
ກວດກາປ່າໄມ ໍ້ບ ໍ້ານ; 

13. ປະສານສມົທບົ ກບັອງົການສບືສວນສອບສວນ ຂອງເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ, ອງົການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົ ແລະ ສານປະຊາຊນົ ທຸກຂັ ໍ້ນ ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນວຽກງານກວດກາ ແລະ ການດ າເນນີຄະ 
ດຕີ ່ ຜູ ໍ້ລະເມດີ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

14. ຂືຶ ໍ້ນແຜນ, ຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ງບົປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ຊບັສມົບດັຕ່າງໆ ພ ໍ້ອມທງັກ ່ ສ ໍ້າງບ າລຸງພະນກັ ງານ
ລດັ ຖະກອນ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫ ຸບຕລີາຄາການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ
ທີ່ ຂືຶ ໍ້ນກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ເພື່ ອລາຍງານໃຫ ໍ້ຂັ ໍ້ນເທງິຊາບແຕ່ລະໄລຍະ; 

15. ສົ່ ງເສມີບດົບາດ ຍງິຊາຍ ແລະ ຄວາມກ ໍ້າວໜໍ້າຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ ປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນວຽກງານຂອງ
ກອງກ ່ ຄໃືນຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

16. ພວົພນັຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ອື ດ ໍ້ານທືຶນຮອນ 
ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ກ່ຽວກບັການກວດກາ ແລະ ດ າເນນີຄະດ ີກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ຕາມ
ການອະນຸມດັ; 

17. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແຜນງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍປ່າໄມ ໍ້, ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການ
ຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ເພື່ ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ແບບສະໝກັໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບ
ເອຣີບົ; 

18. ຍາດແຍ່ງເອາົການຮ່ວມມ ື ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືດ ໍ້ານທືຶນຮອນ, ເຕກັນກິວທິະຍາສາດ ຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາແຜນງານ, ວຽງານກວດກາປ່າໄມ ໍ້; 

19. ນ າໃຊ ໍ້ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ທນັສະໄໝ, ພາບຖ່າຍດາວທຽມເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາ ຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້, ຕດັໄມ ໍ້, 
ບຸກລຸກທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ການທ າລາຍປ່າໄມ ໍ້; 

20. ສະຫ ຸບ, ລາຍງານ ວຽກງານຂອງຕນົ ປະຈ າ ອາທດິ, ເດອືນ, ງວດ ໃຫ ໍ້ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ 
ກມົກວດກາປ່າໄມ ໍ້ຮບັຊາບ ແລະ ເພື່ ອຊີ ໍ້ນ າ; 

21. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ມາດຕາ 15 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງກອງຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກນັ; 
ກອງຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກນັ ມໜີ ໍ້າທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັ  ລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ, ມະຕ ິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລດັຖະບນັຍດັ, ດ າລດັ, ມະຕຂິອງລດັ
ຖະ ບານ, ຄ າສັ່ ງ, ຂ ໍ້ຕກົລງົ ຄ າແນະນ າ, ແຈ ໍ້ງການ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນ ຂອງຂັ ໍ້ນເທງິວາງອອກ; 

2. ຄຸ ໍ້ມຄອງສະຖຕິ ິແລະ ຊວີະປະຫວດັ ຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ຂືຶ ໍ້ນກບັກອງຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ- ປ່າ
ປໍ້ອງກນັ ເພື່ ອເປັນຖານຂ ໍ້ມູນ ດ ໍ້ານບຸກຄະລາກອນ ພ ໍ້ອມທງັ ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ, ພດັທະນາ 
ຄວາມກ ໍ້າວໜໍ້າ ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ແມ່-ເດກັ ໃນການປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍດ ໍ້ານຕ່າງໆ; 

3. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ນ າສະເໜ ີແລະ ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງພ ໍ້ອມທງັ ກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ ໃຫ ໍ້ຄບົຖ ໍ້ວນ, ສ ໍ້າງແຜນ ກ າ
ນດົພະນກັງານ ນ າພາ - ຄູ ໍ້ມຄອງ ແລະ ແຜນບ າລຸງກ ່ ສ ໍ້າງ ພະນກັງານ - ລດັຖະກອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ ໍ້ອມ
ທງັ ບນັຈ-ຸຊບັຊ ໍ້ອນແບຸກຄະລາກອນ ຂັ ໍ້ນກຸ່ມວຽກຂອງຕນົ; 

4. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພກັ, ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ໍ້ ມາເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງຕນົ ພ ໍ້ອມທງັຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້
ຮບັຜນົດ;ີ  
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5. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງຜນັຂະຫຍາຍບນັດາລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມ ືທາງດ ໍ້ານເຕກັນກິ ວຊິາການ ຂອງພາຍ
ໃນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຄຸ ໍ້ມຄອງ, ອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ປ່າໄມ ໍ້, ທີ່
ດນິປ່າໄມ ໍ້, ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ;ີ 

6. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ກ ານດົຮູບແບບ ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ ຄຽງຄູ່ກບັການອະນຸລກັ ໃຫ ໍ້ແກ່ບ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ໃນ 
ແລະ ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງປ່າສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກນັ ເພື່ ອສ ໍ້າງເປັນບ ໍ້ານພດັທະນາ ດ ໍ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ຕດິພນັ
ກບັການອະນຸລກັ; 

7. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ເກບັກ າ, ສງັລວມ, ສ ໍ້າງ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ດ ໍ້ານທີ່ ດິນປ່າໄມ ໍ້, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້, ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໃສສ າຄນັ ຂອງຊະນດິພນັພດື ແລະ ພດັສດັປ່າທີ່ ຫາຍາກ, ໄກ ໍ້ຈະສູນພນັ 
ເພື່ ອເປັນຖານຂ ໍ້ມູນ, ສູນຮຽນຮູ ໍ້ ໃຫ ໍ້ແກ່ການສືຶກສາ ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ກ່ຽວກບັການຄຸ ໍ້ມຄອງ, ອະນຸລກັ, ປົກປັກ
ຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຍນືຍງົ; 

8. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ປຸກລະດມົ, ຂນົຂວາຍ, ໂ ຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ເພື່ ອປູກຈດິສ ານືຶກ ແລະ 
ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ ໃຫ ໍ້ແກ່ປະຊາຊນົ ພ ໍ້ອມທງັ ຊຸກຍູ ໍ້ ອ ານາດການປົກຄອງບ ໍ້ານ ໃນການສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງກຸ່ມວຽກ 
ໃນການ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ປ່າໄມ ໍ້ຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ ແລະ ອອກລະບຽບການ ຄຸ ໍ້ມຄອງທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັພະຍາ 
ກອນປ່າໄມ ໍ້; 

9. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ປະສານສົມທບົກັບຂະແໜງການສາຍຕັ ໍ້ງ, ອງົການປົກຄອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເພື່ ອດ າເນນີການສ າຫ ວດ, ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນ ກ ານດົເຂດແດນ, ວາງແຜນນ າໃຊ ໍ້ທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ 
ໃນການກ ານດົແຜນຈດັສນັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ ໍ້ລະອຽດ ເຊັ່ ນ: ເຂດຫວງຫ ໍ້າມເດັດຂາດ, ເຂດຄູ ໍ້ມຄອງ
ການນ າໃຊ ໍ້, ເຂດກນັຊນົ ແລະ ເຂດເປົໍ້າໝາຍ ເພື່ ອການພດັທະນາ ຂອງລດັຖະບານ; 

10. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ ກ່ຽວກບັ ການສະເໜຂີ ດ າເນນີກດິຈະການສືຶກສາ ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າຊບັພະຍາກອນ
ປ່າໄມ ໍ້, ສດັນ ໍ້າ-ສດັປ່າ ແລະ ແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ເພື່ ອຈດຸປະສງົ ການອະນຸລກັສີ່ ງແວດລ ໍ້ອມ;    

11. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນການຄູ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ສະຖານທີ, 
ກດິຈະກ າທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກນັ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ແລະ 
ສນັຍາທີ່ ຂັ ໍ້ນເທງິອະນຸມດັ; 

12. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ຊຸກຍູ ໍ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີວຽກງານ ກ ໍ້າເບ ໍ້ຍ, ປູກໄມ ໍ້, ຟືໍ້ນຟູປ່າ ແບບທ າມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າ
ຂອງດົ່ ງ ຕາມແຜນຈດັສນັ, ຄຸ ໍ້ມຄອງ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາ ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໃສສ າຄນັ ຂອງ
ຊະນດິພນັພດື, ພນັສດັປ່າ ທີ່ ຫາຍາກ ແລະ ໄກ ໍ້ຈະສູນພນັ; 

13. ສືຶກສາທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ ໍ້ອງການ ຂອງບ ໍ້ານ ກ່ຽວກບັ ການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້, ໄມ ໍ້ພະລງັງານ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງ
ດງົ ເພື່ ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ແນໃສ່ ສ ໍ້າງແຫ ່ ງລາຍໄດ ໍ້ເພີ່ ມ ທີ່ ຕດິພນັກບັ
ການຈດັສນັອາຊີບຄງົທີ່  ໃຫ ໍ້ຄອບຄວົ ພ ໍ້ອມທງັ ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ ກວດກາ ການປະຕບິດັແຜນການນ າໃຊ ໍ້ 
ແລະ ລະບຽບການທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົ ໃຫ ໍ້ແຕ່ລະບ ໍ້ານ;  

14. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ປັກຫ ກັໝາຍ, ຕດິຕັ ໍ້ງປໍ້າຍ ເຂດຫວງຫ ໍ້າມເດດັຂາດ, ເຂດຄຸ ໍ້ມຄອງ
ການນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ພ ໍ້ອມທງັ ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງປໍ້ອມຍາມປ່າ ຕາມຈດຸຫ  ່ ແຫ ມ ເພື່ ອສະກັດກັ ໍ້ນ ການ
ບຸກລຸກທ າລາຍ ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກນັ ແຫ່ງຊາດ 
ເຊັ່ ນ: ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່, ຈດູປ່າລ່າເນື ໍ້ອ, ລກັລອດຕດັໄມ ໍ້, ບຸກລຸກຕັ ໍ້ງຖິ່ ນຖານໃໝ່ ແລະ ການສ ໍ້າງສະນ າ;  

15. ສມົທບົ ແລະ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຕດິຕາມ, ກວດກາ ການຂຸດຄົ ໍ້ນ ແຮ່ທາດ, ຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ 
ຈາກເຂດບຸກເບີກເນື ໍ້ອທີ່  ການກ ່ ສ ໍ້າງໂຄງລ່າງພື ໍ້ນຖານ ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກັນ ແຫ່ງຊາດ ທີ່
ລດັຖະບານອະນຸມດັ; 



25 

16. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ ໍ້ວ 
ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ເຮັດໃຫ ໍ້ປ່າເຊື່ ອມໂຊມ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າບ ລິການສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ໃນປ່າ
ສະຫງວນ - ປ່າປໍ້ອງກນັ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິຕຜິນົສູງ;  

17. ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ດ າເນນີການ ກວດກາລາດຕະເວນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ ຖ ໍ້າຫາກພບົເຫນັການ
ລະເມດີ ລະບຽບການທີ່ ຮ ໍ້າຍແຮງ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນຫ ກັຖານ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ໍ້ແກ່ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່  ກວດກາ
ປ່າໄມ ໍ້ ໃນການປະກອບສ ານວນ ສົ່ ງຟໍ້ອງ ໄອຍະການ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສານຕດັສນິ ດ າເນນີຄະດ ີຕ ່ ຜູ ໍ້ກະທ າຜດິ ຕາມ
ຂະບວນການຍຸຕທິ າ; 

18. ຍາດແຍ່ງເອາົການຮ່ວມມ ືແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືດ ໍ້ານ ທືຶນຮອນ, ເຕກັນກິວທິະຍາສາດ-ວຊິາການ ຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງ ປະຕບິດັບນັດາ ແຜນງານ, ແຜນການ ໃນຂອບ
ເຂດ ຄວາມຮບັຜດິ ຊອບ ຂອງຕນົໃຫ ໍ້ມປີະສດິຕພິາບ; 

19. ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ພ ໍ້ອມທງັຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການປະຕບິດັວຽກ
ງານ ຂອງຊ່ຽວຊານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທງັ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ດ ໍ້ານເອກະສານທາງ
ການ; 

20. ຂືຶ ໍ້ນແຜນງບົປະມານ, ເປີດບນັຊີ, ຄຸ ໍ້ມຄອງລະບບົ ບນັຊີ-ການເງນິ ແລະ ຊບັສນິ ຂອງລດັ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ເປັນລະບບົ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ ໍ້; 

21. ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ພ ໍ້ອມທງັ ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານ ປະຈ າອາທດິ, ປະຈ າ
ເດອືນ, ປະຈ າງວດ, ປະຈ າປີ, ເຄິ່ ງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງ, 
ອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ປ່າໄມ ໍ້, ທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ຢູ່ໃນປ່າ
ສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດໃຫ ໍ້ແກ່ຂັ ໍ້ນເທງິ; 

22. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ມາດຕາ 15 ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງສູນສົ່ ງເຕກັນກິ ກະສກິ າ ໜອງລມົ. 
  ສູນບ ລກິານເຕກັນກິ ກະສກິ າໜອງລມົ. (ວຽກສົ່ ງເສມີ, ບ ລກິານເຕກັນກິ ແລະ ສະຫະກອນ) ມໜີ ໍ້າທີ່
ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ປະຕບິດັລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ, ລດັຖະບນັຍດັ, ມະຕຕິກົລງົ, ດ າລດັ, ຂ ໍ້ຕກົລງົ, ຄ າສັ່ ງ, ຄ າແນະນ າ
ແຈ ໍ້ງການ, ລະບຽບການ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນໆ ຂອງຂັ ໍ້ນເທງີວາງອອກ; 

2. ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້, ກມົສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ 
ພະແນກ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ແຂວງ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງສູນ ເພື່ ອ
ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ມປີະສດິ ທຜິນົສຸງ; 

3. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ສ ໍ້າງ, ປັບປຸງບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການ ອນັຈ າເປັນສ າລບັຄຸ ໍ້ມຄອງວຽກງານ ຂອງສູນ ໂດຍຜນັ
ຂະຫຍາຍບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ກມົສົ່ ງເສມີ ແລະ 
ສະຫະກອນ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ ເພື່ ອສະເໜຕີ ່  ຫວົໜ ໍ້າພະແນກ ພຈິາລະນາ; 

4. ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊ ີກ່ຽວກບັການປູກ, ການລ ໍ້ຽງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ; 
ຈດັຕັ ໍ້ງການຜະລດິຂອງຊາວກະສກິອນເປັນກຸ່ມ ຫ  ືສະຫະກອນ; ຈດັຝືຶກອບົຮມົທກັສະກະສກິ າສະໄໝ    
ໃໝ່ ໃຫ ໍ້ບຸກຄນົ ຫ  ືສະມາຊກິກຸ່ມ ໃນດ ໍ້ານການບ ລຫິານຈດັການ, ການເຂົ ໍ້າເຖງິຕະຫ າດ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້
ກນົຈກັ, ການສະໜບັສະໜນູພື ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ ໍ້ານການປຸງແຕ່ງ, ຫຸ ໍ້ມຫ ່ , ການເກບັຮກັສາ ແລະ ອື່ ນໆ; 

5. ປະສານສມົທບົກບັຫ ໍ້ອງການ, ບນັດາກມົ, ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ ອຍາດແຍ່ງທືຶນຮອນ, ກ ານດົຫວົຂ ໍ້ການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, 
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ຈດັຕັ ໍ້ງ, ຮ່ວມມ ືແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຜນົສ າເລດັຂອງການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າທດົລອງ ໃນຂງົເຂດວຽກງານປະມງົ
ອອກຮບັໃຊ ໍ້ສງັຄມົຢ່າງກວ ໍ້າງຂວາງ; 

6. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ສງັລວມ, ປັບປຸງ ແລະ ສ ໍ້າງນຕິກິ າ ດ ໍ້ານການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າທດົລອງ ວຽກງານປະມງົໃນລະດບັຊາດ 
ແລະ ພາກພື ໍ້ນ, ສະເໜຂີັ ໍ້ນເທງິພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ທງັເປັນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ
ໃຫ ໍ້ແກ່ ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນພດັທະນາວຽກງານປະມງົໃຫ ໍ້ມຄີວາມຢືນຍງົ ແລະ ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຜັນ
ຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ຂອງສະຖາບັນຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າກະສິກ າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບດົ ມາເປັນ
ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ  າລະອຽດ ຂອງສູນບ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າຂອງແຂວງ, ສະຖານີ
ຂະຫຍາຍພນັປາ ບ ໍ້ານຕະມ ຢອດ ,ສະຖານບີ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າຂອງເມອືງ; 

7. ພດັທະນາສູນບ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າຂອງແຂວງ, ສະຖານຂີະຫຍາຍພນັປາ ບ ໍ້ານຕະມ ຢອດ, ສະຖານີ
ບ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າຂອງເມອືງ ໃຫ ໍ້ເຂັ ໍ້ມແຂງ, ຮບັປະກນັການເຄື່ ອນໄຫວໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບ ດ ໍ້ວຍ
ການປະກອບທືຶນ, ພະນກັງານວຊິາການ ທີ່ ມຄີວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດ, ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ ແລະ ເຕກັ
ໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ໃຫ ໍ້ແກ່ສູນ, ສະ ຖານ ີເພື່ ອຖ່າຍທອດບດົຮຽນ, ເຕກັໂນໂລຊກີານປູກການລ ໍ້ຽງ, ການ
ປຸງແຕ່ງ ທງັເປັນບ່ອນສາທດິໃຫ ໍ້ແກ່ຊາວກະສກິອນ, ຜູ ໍ້ປະກອບການ, ນກັສືຶກສາ ແລະ ສງັຄມົ; 

8. ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີ, ເອື ໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ໍ້ແກ່ການລງົທືຶນຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ໃຫ ໍ້ເປັນຂະບວນການແຂງແຮງ; ພວົພນັຮ່ວມມ,ື ຂນົຂວາຍ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ 
ການລງົທືຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບນົພື ໍ້ນຖານກດົໝາຍ ເພື່ ອເປັນກ າລງັແຮງປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າ
ໃນ ການພດັທະນາວຽກງານສູນ; ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ 
ໂຄງການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ ໍ້ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົໃຫ ໍ້ຖືກຕ ໍ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ
ລະບຽບກດົໝາຍວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

9. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ບ ລກິານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ ໍ້ານເຕກັນກິການຜະລດິກະສກິ າ, ການປຸງແຕ່ງ, ການ
ຕະຫ າດ, ການປໍ້ອງກນັພດື, ໃຫ ໍ້ເປັນຂະບວນກ ໍ້ວາງຂວາງ; 

10. ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ນ າສະເໜກີານກ ານດົຕ າແໜ່ງງານໃຫ ໍ້ຄບົຖ ໍ້ວນ, ວາງແຜນກ ່ ສ ໍ້າງ, ບ າລຸງຍກົລະດບັພະນກັ 
ງານ ຄຸ ໍ້ມຄອງນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ ໍ້ພະນກັງານລດັຖະກອນຂອງສູນຕາມກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້; 

11. ເກບັກ າ, ສງັລວມສະຖຕິ ິແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ ໍ້ານວຽກງານສູນ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການວາງ
ແຜນ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໂຄງການ; 

12. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ 
ລງົທືຶນຂອງລດັ ຫ  ືໂຄງການທືຶນກູ ໍ້ຢືມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ ຕາມການແບ່ງ
ຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ; 

13. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ບ ລຫິານການເງນິ ແລະ ຊບັສນິຂອງສູນ ພ ໍ້ອມທງັຂືຶ ໍ້ນແຜນການ, ງບົປະມານ ແລະ ສະຫ ຸບ
ສງັລວມ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

14. ເອື ໍ້ອອ ານວຍໃຫ ໍ້ກຸ່ມ, ສະຫະກອນພາຍໃນແຂວງສາມາດເຂົ ໍ້າເຖີງແຫ ່ ງທືຶນ, ສນິເຊື່ ອ, ປັດໃຈການຜະລດິ, 
ວທິະຍາສາດເຕກັນກິ ແລະ ຕະຫ າດ ຕະຫ ອດເຖງິການເຂົ ໍ້າຮ່ວມທດັສະນະສືຶກສາຝືຶກອບົຮມົຍກົລະດບັ
ຄວາມຮູ ໍ້ໃນດ ໍ້ານຕ່າງໆດ ໍ້ວຍມາດຕະການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຫມາະສມົ; 

15. ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ ໍ້ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຜະລດິ ແລະ ສະຫະກອນທີ່ ມຢູ່ີພາຍໃນແຂວງ
ຕາມລະບຽບກດົຫມາຍທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົ; 

16. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງທງັຂັ ໍ້ນສູນກາງ, ຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນເພື່ ອຈດັງານວາງສະແດງ, ປະກວດ
ສນີຄ ໍ້າຕະຫ ອດເຖງິການຈດັງານສນີຄ ໍ້າຕະຫ າດນດັ, ງານພບົປະແລກປ່ຽນຄ າຄດິຄ າເຫນັລະຫວ່າງລດັ, ຜູ ໍ້
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ປະກອບການ, ຜູ ໍ້ຜະລດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ; 
17. ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນິຜົນ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ, ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານ ຜນົຂອງ

ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານປະຈ າອາທດິ, ປະຈ າເດອືນ, 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ ແລະ ປະຈ າປີ 
ເພື່ ອລາຍງານຂັ ໍ້ນເທງິຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

18. ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ ໍ້ນເທງິ. 
 

ໝວດທ ີ5 
ຫ ກັການ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

 
ມາດຕາ 18 ຫ ກັການ. 

ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ເຄື່ ອນໄຫວຕາມຫ ກັການ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 
1. ປະຕບິດັຫ ກັການລວມສູນປະຊາທປິະໄຕ, ຕກົລງົເປັນໝູ່ ຄະນະ ກ່ຽວກບັບນັຫາລວມ ຂອງພະແນກ; 
2. ປະຕບິດັລະບອບຫວົໜໍ້າດຽວ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຸ ໍ້ມຄອງ, ແບ່ງງານໃຫ ໍ້ບຸກຄນົຮບັຜດິຊອບຢ່າງລະອຽດ

ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຫວົຄດິປະດດິສ ໍ້າງ ຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທຸກລະດບັ; 
3. ທຸກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ແມ່ນອງີໃສ່ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫ ກັການລວມ ຂອງພກັ-ລດັ; ນ າ

ເອາົແນວທາງຂອງພກັ-ລດັຖະບານ, ແຜນການ ປະຈ າປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າ ໄມ ໍ້ 
ແລະ ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື ມາຈດັຕັ ໍ້ງຜນັຂະຫຍາຍໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ.ີ 

 

ມາດຕາ 19 ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ມແີບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 

1. ທຸກການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ປະຈ າແຂວງອດັຕະປື ແມ່ນອງີໃສ່ຫ ກັການ ແລະ 
ລະບຽບ ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງອດັຕະປື ແລະ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້; 

2. ເຮດັວຽກຢ່າງມແີຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ແກ ໍ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ມເີປົໍ້າ 
ໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສມົທບົຢ່າງແໜໍ້ນແຟໍ້ນ ກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການ 
ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ;ີ 

3. ເຮດັວຽກມກີານກວດກາ, ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ໍ້, ສະຫ ຸບຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຕລີາຄາຜນົໄດ ໍ້-ຜນົເສຍ 
ຂອງວຽກງານ ພ ໍ້ອມທງັປະຕບິດັລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ ໍ້ມງວດ; 

4. ເຮດັວຽກຕ ໍ້ອງຕດິພນັກບັຮາກຖານ, ຕດິພນັກບັຕວົຈງິ, ຕດິພນັກບັຄະນະພກັ, ຄະນະນ າແຕ່ລະຂັ ໍ້ນ ເພື່ ອ
ຊຸກຍູ ໍ້, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ສະຫ ຸບຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຕລີາຄາດ ໍ້ານດ-ີດ ໍ້ານອ່ອນ, ສະຫ ຸບ, ລາຍ
ງານຂ ຄ າເຫນັ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນການແຕ່ລະໄລຍະ; 

5. ຫວົໜໍ້າພະແນກ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົຕ ່ ຄະນະປະຈ າພກັ ແຂວງອດັຕະປື, ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ກ່ຽວກບັຜນົສ າເລດັ ແລະ ຂ ໍ້ຂາດຕກົບກົຜ່ອງ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ການ 
ເມອືງຂອງຕນົ, ຮອງຫວົໜໍ້າພະແນກ ມໜີ ໍ້າທີ່ ຊ່ວຍວຽກ ແລະ ລງົເລກິ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໃດໜືຶ່ ງ ຕາມ
ການແບ່ງງານ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫວົໜໍ້າພະແນກ; 

6. ຫວົໜໍ້າພະແນກ ເປັນຜູ ໍ້ລງົລາຍເຊນັຕ ່ ບນັດາເອກະສານສ າຄນັ, ໃນເວລາຫວົໜໍ້າພະແນກ ຕດິຂດັ ຕ ໍ້ອງ 
ມອບສດິໃຫ ໍ້ຮອງຫວົໜໍ້າພະແນກທ່ານໃດທ່ານໜືຶ່ ງ ຮກັສາການແທນ ແລະ ຜູ ໍ້ຮກັສາການແທນຕ ໍ້ອງລາຍ 
ງານວຽກ ທີ່ ຕນົເອງໄດ ໍ້ແກ ໍ້ໄຂ; ວຽກທີ່ ຍງັຄງົຄ ໍ້າງໃຫ ໍ້ຫວົໜ ໍ້າພະແນກຊາບ ພາຍຫ ງັກບັມາປະຈ າການ; 




