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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ 
ເຈົົ້າແຂວງ                               ເລກທີ 538/ຈຂ 

     ຫຼວງນ ໍ້າທາ, ວັນທີ 20 ກນັຍາ 2022 
 

 ຂ ໍ້ຕກົລງົ 
ວາ່ດວ້ຍ ການຈດັຕັົ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວ 
ຂອງພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມແ້ຂວງ 

  

- ອີງຕາມ ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 68/ສພຊ, ລົງວັນທີ 
14 ທັນວາ 2015, ມາດຕາ 19 ແລະ ມາດຕາ 20, ໝວດທີ IV ວ່າດ້ວຍ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ 
ໜ້າທີື່ ຂອງເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນ; 

- ອີງຕາມ ຄ າສັັ່ງ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 190/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 
2021, ຄ າແນະນ າ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 01/ນຍ, ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2021 ວ່າ
ດ້ວຍ ການຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄ າສັັ່ງ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 190/ຄລສພ, ລົງ
ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ຂອງບັນດາກະຊວງ - ອົງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 175/ພນ, ລົງວັນທີ 24 ກັນຍາ 
2021 ວ່າດ້ວຍ ການຄົົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ຂອງບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົັ່າຂັົ້ນສູນກາງ, ພະແນກການຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຂັົ້ນເມ ອງ; 

- ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນ 
ໄຫວ ຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1591/ກປ, ລົງວັນ

ທີ 27 ທັັນວາ 2021; 

- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກ ຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄົົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງພາລະບົດບາດການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ 
ສະບັບເລກທີ 30/ກຄປຂ, ລົງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2022 ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າສະເໜີ ຂອງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ກ ານົດຕ າແໜ່ງງານ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ຂັົ້ນແຂວງ ຄັົ້ງວັນ
ທີ 05 ກັນຍາ 2022. 
 

ເຈົົ້າແຂວງໆ ຫວຼງນ ໍ້າທາ ຕກົລງົ: 
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 ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີົ້ ກ ານົດທີື່ຕັົ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັົ້ງ, ຫຼັກການ 
ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ  ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິ ຕິ
ກ າໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ແນໃສ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິ 
ບັດວຽກງານກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ. 

ມາດຕາ 2 ທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ 
 ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍ ໍ້ວ່າ: " ກປຂ.ນທ " ແມ່ນກົງ 
ຈັກການຈັດຕັົ້ງໜຶື່ງຂອງແຂວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະ 
ສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ການປຸງແຕ່ງກະສິກ າຂັົ້ນຕົົ້ນ ແລະ ວຽກງານພັດທະ 
ນາຊົນນະບົດ ພາຍໃນແຂວງ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ໜາ້ທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສດິ 

 

ມາດຕາ 3 ໜາ້ທີື່ 
            ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 

1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຂວງ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງ

ປະທານປະເທດ, ດ າລັດ, ມະຕິ ແລະ ນິຕິກ າຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ 

ເຈົົ້າແຂວງ; 

2. ເຜີຍແຜ່, ເຊ ື່ອມຊຶມ ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກະສິ
ກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງການ ລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ

ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການອັນຈ າເປັນສ າລັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຂອງຂະແໜງ 
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ; 

4. ສຸມທຸກກ າລັງແຮງ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພ  ເພ ື່ອຄ ໍ້າປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງທາງ 
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີວັດຖຸດິບປ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກ າ, ມີຜົນ
ຜະລິດສົດ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເພ ື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ 
ເພ ື່ອທົດແທນການນ າເຂົົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເທ ື່ອລະກ້າວ; 

5. ຍູ້ແຮງການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າແບບຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍມີການກ ານົດເຂດການຜະລິດ 
ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຕາມທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ, ຊຸກຍູ້ ຫົວໜ່ວຍການຜະ 
ລິດ, ວິສາຫະກິດ, ຟາມ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ຄອບຄົວຕົວແບບໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າສະອາດ      ( 
ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີື່ດີ ) ເປັນສິນຄ້າ ຕາມທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ ເພ ື່ອສົັ່ງອອກຕ່າງປະ 
ເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສຸຂະນາໄມພ ດ ແລະ ສັດ ຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າ; 

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ, ປ່າໄມ້,
ປັດໄຈການຜະລິດ, ອຸປະກອນ ແລະ ກົນຈັກກະສິກ າ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການ 
ແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ, ພັດທະນາຕະຫຼາດຂາຍຍົກ - ຂາຍຍ່ອຍ ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າ 
ໄມ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
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7. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຢັັ້ງຢືນກະສິກ າສະອາດ, ສຸຂະນາໄມພ ດ ແລະ ສັດ ໃນການນ າເຂົົ້າ, ສົັ່ງອອກຜະລິດ 
ຕະພັນກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້; ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ກວດກາປັດໄຈການຜະລິດ ເປັນຕົົ້ນ ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພ ດ, ເຄມີກະສິກ າ, ຢາ
ປົວພະຍາດສັດ, ຢາວັກຊິນ, ອາຫານສັດ, ແນວພັນພ ດ, ແນວພັນສັດ, ແນວພັນປາ - ສັດນ ໍ້າ, ກົນຈັກ 
ກະສິກ າ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກ າ  ພ້ອມທັງເອ ົ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການນ າເຂົົ້າ, ສົັ່ງ
ອອກ ແລະ ສົັ່ງຜ່ານສິນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈາກປະເທດຕົົ້ນທາງຫາປະເທດປາຍທາງ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ; 

8. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊັັ່ນ: ໂຮງ 
ສີເຂົົ້າ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົົ້ນ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອ້ອຍ, ໂຮງງານຂ້າສັດ, ໂຮງງານຜະລິດຢາປົວພະ 
ຍາດສັດ, ໂຮງງານຜະລິດຢາວັກຊິນ, ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນລ້ຽງສັດ - ສັດຕະວະແພດ, ໂຮງງານຜະ 
ລິດອາຫານສັດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ໂຮງເລ ື່ອຍ, ໂຮງຊອຍ, ໂຮງເຟີນີເຈີ, ໂຮງງານຖ່ານ/ເຕົາເຜົາຖ່ານ, 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນເຄມີ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ອົງຄະ
ທາດ, ໂຮງງານຄັດແຍກເມັດພັນ ແລະ ຫຸ້ມຫ ໍ່ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໃນການຄຸ້ມຄອງກ ານົດແຜນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ ຢ່າງກົມກຽວ; 

9. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການນ າໃຊ້ສານເຄມີເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າ ເປັນຕົົ້ນຝຸ່ນເຄມີ, ຢາປາບ 
ສັດຕູພ ດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ສານຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພ ດ, ການຕັດແຕ່ງພັນທຸກ າ ( GMO ), 
ຢາປົວພະຍາດສັດ, ຢາວັກຊີນ, ຄລີນິກປົວສັດ, ອາຫານສັດສ າເລັດຮູບ, ວັດຖຸດິບສ າລັບການຜະລິດຢາ 
ແລະ ອາຫານສັດ ແລະ ສານເຄມີອ ື່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ; 

10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານຫຼາຍຮູບແບບ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ໂດຍນ າໃຊ້ນ ໍ້າ 
ໜ້າດິນ ແລະ ນ ໍ້າໃຕ້ດິນ, ນ າໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນເຂົົ້າໃນການສູບນ ໍ້າໃນບ່ອນທີື່ມີເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ສ້າງ 
ໂຄງລ່າງລະບົບປ້ອງກັນ - ລະບາຍນ ໍ້າ ເພ ື່ອຕ້ານແລ້ງ, ຕ້ານຖ້ວມ ແລະ ນ າໃຊ້ນ ໍ້າຊົນລະປະທານ ໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິພາບສູງ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ, ທັນສະໄໝ ແລະ 
ຍ ນຍົງ; ສ າຫຼວດ, ຕິດຕາມ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ 
ຕາມທ່າແຮງຂອງແຂວງ; 

11. ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບ ການປູກ, ການລ້ຽງ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງ; ຈັດຕັົ້ງການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນເປັນກຸ່ມ ຫຼ  ສະຫະກອນ; ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະກະສິກ າສະໄ
ໝ    ໃໝ່ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼ  ສະມາຊິກກຸ່ມໃນດ້ານການບ ລິຫານຈັດການ, ການເຂົົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ແຫຼ່ງ
ທຶນ, ການນ າໃຊ້ກົນຈັກ, ການສະໜັບສະໜູນພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການປຸງແຕ່ງ, ຫຸ້ມຫ ໍ່, ການເກັບ
ຮັກສາ, ການຕະຫຼາດໃນບ່ອນທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນ; 

12. ພັດທະນາສູນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າຂອງແຂວງ, ສະຖານີບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າຂອງເມ ອງ ໃຫ້
ເຂັົ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍການປະກອບທຶນ, ພະນັກງານວິຊາການ ທີື່
ມີຄວາມຮູ້ - ຄວາມສາມາດ, ປະກອບວັດຖຸ - ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ສູນ, ສະ 
ຖານີ ເພ ື່ອຖ່າຍທອດບົດຮຽນ, ເຕັກໂນໂລຊີການປູກ - ການລ້ຽງ, ການປຸງແຕ່ງ ທັງເປັນບ່ອນສາທິດໃຫ້
ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກສຶກສາ ແລະ ສັງຄົມ; 

13. ສົມທົບກັບກົມວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສ າຫຼວດວິໄຈດິນ, ສ້າງແຜນທີື່ດິນກະສິກ າ, ແບ່ງ 
ເຂດການຜະລິດ ( ເຂດປູກ, ເຂດລ້ຽງສັດ, ສັດນ ໍ້າ ແລະ ເຂດປ່າໄມ້ ), ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າໃຫ້ເໝາະ 
ສົມກັບການຜະລິດແຕ່ລະເຂດແຄວ້ນ, ດ າເນີນການປັກຫຼັກໝາຍເຂດດິນສະຫງວນໄວ້ ເພ ື່ອການກະສິກ າ, 
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການນ າໃຊ້ໃຫ້ຖ ກຕາມເປົັ້າໝາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
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14. ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຕາມ 03 ລະບົບປະເພດປ່າ ( ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າ
ຜະລິດ ) ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ, ກ ານົດມາດຕະການ ເພ ື່ອຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ ໍ້າ 
- ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ; ສົັ່ງເສີມ
ການຟືັ້ນຟູບູລະນະປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບການສົັ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ
, ການພັດທະນາກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກ - ການລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານ, ການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສ ື່ອມໂຊມ ແລະ ຍູ້ແຮງ
ການຄ້າຂາຍສິນເຊ ື່ອກາກບອນປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າໄມ້ ທີື່ມີເງ  ື່ອນໄຂຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ;  

15. ພັດທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຕາມການ 
ແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; ພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັົ້ງການຜະລິດ ເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບ, ປັບປຸງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ຊາວຊົນນະບົດ; ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາ
ພະແນກການຂອງແຂວງໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກການ; 
ຄົົ້ນຄວ້າ, ກ ານົດຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງແຂວງ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລ າເນົາ, ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານພັດທະນາ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຈຸດສຸມອ ື່ນໆ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

16. ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ, ເອ ົ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການແຂງແຮງ; ພົວພັນຮ່ວມມ , ຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ການ
ລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບົນພ ົ້ນຖານກົດໝາຍ ເພ ື່ອເປັນກ າລັງແຮງປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນ
ການພັດທະນາວຽກງານກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການງ ົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຜົນສ າເລັດເປັນຢ່າງດີ; 

17. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າສະເໜີການກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ວາງແຜນກ ໍ່ສ້າງ, ບ າລຸງຍົກລະດັບພະນັກ 
ງານ, ຄຸ້ມຄອງ - ນ າໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; 

18. ເກັບກ າສະຖິຕິ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພ ື່ອເປັນ 
ບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ບັນດາແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;  

19. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຍຸດທະສາດ, 
ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼ  ໂຄງການທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການ 
ເພ ື່ອການພັດທະນາຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; ກວດກາ ການຫັນປ່ຽນດິນກະສິກ າ, ດິນເຂດຊົນລະປະ 
ທານຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັົ້ນ ກວດກາ 
ການລັກລອບຂຸດຄົົ້ນໄມ້, ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄມ້, ບຸກລຸກ, ທ າລາຍ, ຊ ົ້ - ຂາຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ກວດກາ 
ກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງໄມ້, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ເຕົາຖ່ານ ແລະ ໂຮງ 
ງານທີື່ໃຊ້ໄມ້ເປັນພະລັງງານ ພ້ອມທັງດ າເນີນຄະດີຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້, ກົດໝາຍ ວ່າ 
ດ້ວຍສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ ແລະ ນິຕິກ າທີື່ພົວພັນກັບການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້; ຕ້ານ ແລະ 
ສະກັດກັົ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງ, ຄ າສະເໜີ ຂອງພົນລະເມ ອງ ທີື່ຕິດພັນກັບພະແນກກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ;  
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20. ສ າຫຼວດ, ຈັດສັນ, ກ ານົດເຂດປູກໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ລົງທຶນໃສ່ການປູກ 
ໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ; ວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກ   
ປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ 03 ປະເພດປ່າ ແລະ ເນ ົ້ອທີື່ປ່າໄມ້ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ 
ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງມີມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ; 

21. ຄຸ້ມຄອງ, ບ ລິຫານການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຂຶົ້ນແຜນການ, ງ ົບປະມານ ແລະ ສະ 
ຫຼຸບສັງລວມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

22. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັົ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່, ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢ່າງເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນ ື່ອງ; 

23. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາກະສິກ າ, ປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີື່  
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ວາງອອກ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;   

24. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ ຈາກກະຊວງ 
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ.  

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ 
           ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມີສິດ ດັັ່ງນີົ້: 

1. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງຂອງຕົນຕ ໍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍເອກະພາບກັບ
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ກ ານົດຕ າແໜ່ງງານ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ໃນພະ
ແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ທີື່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ ານົດຕາມ
ທິດກະທັດຮັດ, ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; 

2. ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກ າ, ຄ າແນະນ າ, ກ ານົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີື່ກະຊວງວາງອອກ 
ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ການປຸງແຕ່ງກະສິກ າ - ປ່າໄມ້ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະ 
ບົດ ຂອງແຂວງ; ຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຊີົ້ນ າຂອງກະຊວງໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ຕາມລະ 
ບົບກົນໄກຄຸ້ມຄອງສາຍຕັົ້ງ, ແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແບ່ງສິດ ໃນການຕົກລົງ
ບັນຫາ; ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບພາລະບົດບາດ ຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້; ຈັດກອງປະຊຸມ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກ າ 
ແລະ ຕະຫຼາດນັດ, ຝຶກອົບຮົມ, ສ າມະນາວິຊາການ;   

3. ອອກຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງການ, ໜັງສ ສະເໜີ ເຖິງພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມ ອງ, ໂຄງການ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ການປຸງແຕ່ງກະສິກ າ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ພາຍໃນແຂວງ; 

4. ສະເໜີອົງການປົກຄອງແຂວງປັບປຸງ, ໂຈະການປະຕິບັດ, ລົບລ້າງ ຫຼ  ຍົກເລີກ ນິຕິກ າ ຂອງພະແນກການອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງເມ ອງ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້; 

5. ຄົົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້; 
ຢັັ້ງຢືນບົດວິພາກເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກ, ຢັັ້ງຢືນແຜນນ າເຂົົ້າ, ອອກ ຫຼ  ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະ
ກິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນພ ົ້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແຕ່ລະ
ໄລຍະ;  

6. ກວດກາ ສະຖານທີື່ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດ ເພ ື່ອການຢັັ້ງຢືນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພສ າລັບ 
ການສະເໜີອະນຸຍາດສົັ່ງອອກ, ນ າເຂົົ້າ ແລະ ຂົນສົັ່ງຜ່ານຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາວັດຖຸ
ອຸປະກອນ, ປັດໄຈການຜະລິດຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງ ຫຼ  ກະຊວງ 
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ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ກັກກັນພ ດ ແລະ ສັດຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ, ສະ    
ໜາມບິນສາກົນ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟ ຕາມການມອບໝາຍສິດຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້; ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ກັກກັນພ ດ ແລະ ສັດ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນທ້ອງຖິື່ນ ຕາມການມອບໝາຍສິດ 
ຈາກເຈົົ້າແຂວງ ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການຕິດຕາມ ແລະ ສະກັດກັົ້ນການແຜ່ລະບາດ ຂອງສັດຕູພ ດ ແລະ 
ພະຍາດສັດ ໃຫ້ທັນເວລາ; ຂຶົ້ນທະບຽນ, ຢັັ້ງຢືນສວນປູກພ ດ, ສວນໄມ້ປູກ, ຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດນ ໍ້າ 
ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

7. ຄົົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ ແລະ ນ າສະເໜີເຈົົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພ ື່ອຊອກຫາຮູບ

ແບບ ແລະ ວິທີການທີື່ເໝາະສົມໃນການຈັດສັນພູມລ າເນົາ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີື່ໃຫ້ປະຊາຊົນ; 

8. ຮຽກໂຮມພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກວິຊາການ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເຂົົ້າຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມ ຫຼ  ລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ຫັນພະນັກງານລົງປະຈ າຢູ່ສູນ ແລະ ສະ ຖາ
ນີ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີື່ວຽກງານຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໃນລະບຽບການທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ; 

9. ຄຸ້ມຄອງ, ບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງ, ນ າໃຊ້, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ພະນັກງານ - ລັດຖະ 

ກອນ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

10. ຄຸ້ມຄອງ, ແບ່ງປັນ ແລະ ມອບໝາຍແຜນການ, ງ ົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸ 

ມັດຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງ, ກະຊວງ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ, ສູນ, ໂຄງການອ້ອມຂ້າງພະແນກ 
ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິຊາການທີື່ຂຶົ້ນກັບຕົນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ; 

11. ດ າເນີນການກວດກາຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າ, ປ່າ 

ໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງແຂວງ ເພ ື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ, ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, 
ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລ້ວວາງມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຕ ໍ່ໜ້າ ພ້ອມທັງລາຍງານກະຊວງ ແລະ ອົງ 
ການປົກຄອງແຂວງ; 

12. ປະຕິບັດສິດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຈາກກະ 
ຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ. 

 

ໝວດທ ີ3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັົ້ງ 

 

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກງົຈກັ 
ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ປະກອບມີ: 

1. ຫ້ອງການບ ລິຫານ ແລະ ແຜນການ; 
2. ຂະແໜງປູກຝັງ; 
3. ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ; 
4. ຂະແໜງປ່າໄມ້; 
5. ກອງກວດກາປ່າໄມ້; 
6. ຂະແໜງຊົນລະປະທານ; 
7. ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ; 
8. ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ; 
9. ສູນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າ; 
10. ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ. 
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 ນອກຈາກນີົ້, ຍັງມີຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ 05 ເມ ອງ ທີື່ເປັນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານວິຊາການຕາມ
ສາຍຕັົ້ງຂອງຕົນ. 
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ  
 ບຸກຄະລາກອນ ຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ຫົວໜ້າພະແນກ ຈ ານວນ 01 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີົ້ນ າຂົງເຂດວຽກງານ 
ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶື່ງມີສິດ 
ແລະ ໜ້າທີື່ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້;  
 ໃນເວລາຫົວໜ້າພະແນກຕິດຂັດ ຕ້ອງມອບສິດເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານໃດໜຶື່ງ ຮັກສາການແທນ; 

2. ມີຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈ ານວນໜຶື່ງ ຕາມດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກ ານົດຕ າແໜ່ງງານ ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະ
ແນກ ຊີົ້ນ າວຽກງານໃດໜຶື່ງຕາມການແບ່ງງານ ແລະ ການມອບໝາຍ; ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຫົວໜ້າພະແນກ 
ກ່ຽວກັບຜົນສ າເລັດ ແລະ ຂ ໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຂອງວຽກງານທີື່ຕົນຊີົ້ນ າ;  
 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ຮັກສາການແທນ ຕ້ອງລາຍງານວຽກງານທີື່ໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ
ຮັກ ສາການແທນນັົ້ນ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ ພາຍຫຼັງປະຈ າການ; 

3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າກອງ, ຫົວໜ້າສູນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າ; ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າກອງ, ຮອງຫົວໜ້າສູນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າ ແລະ 
ລັດຖະກອນວິຊາການຈ ານວນໜຶື່ງ ຕາມການກ ານົດຕ າແໜ່ງງານ; 

ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັົ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕ າແໜ່ງ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີື່ກ ານົດໄວ້. 

 

ໝວດທ ີ4 
ໜາ້ທີື່ ຂອງແຕລ່ະຂະແໜງ 

 

ມາດຕາ 7 ໜາ້ທີື່ ຂອງຫອ້ງການບ ລຫິານ ແລະ ແຜນການ 
ຫ້ອງການບ ລິຫານ ແລະ ແຜນການ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 

1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 

2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິ
ຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ແຜນງານຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ 
ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງການສະເພາະຂອງຫ້ອງການ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້

ຮັບຜົນດີ; 

3. ເຜີຍແຜ່, ເຊ ື່ອມຊຶມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານບ ລິຫານ, ຈັດຕັົ້ງ - ພະນັກງານ, 

ແຜນການ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ 

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆລວມທັງຮ່າງບົດປະກອບຄ າເຫັນ, ບົດໂອ້ລົມ, ບົດຖະແຫຼງ 
ຂ່າວ, ຄ າຊັກຖາມຂອງສະພາ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ ໃຫ້ການນ າພະແນກໃນການເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, 
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈ າອາທິດ, ກອງປະຊຸມປະຈ າເດ ອນ, 03 
ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປີ, ກອງປະຊຸມອ ື່ນໆ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ເພ ື່ອແຈ້ງໃຫ້     
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ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ 
ການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ; 

5. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຄຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ແລະ ສ້າງແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ບົນພ ົ້ນ 
ຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໂດຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ປະເມີນຜົນພະນັກງານ - ລັດຖະ 
ກອນ ໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງຫ້ອງການ 
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 

6. ເກັບກ າສະຖິຕິ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ ຂອງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ທີື່ຂຶົ້ນກັບພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ເພ ື່ອເປັນຖານຂ ໍ້ມູນບຸກຄະລາກອນ ຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ - ກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ; 

7. ເປັນເຈົົ້າການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ງ ົບປະມານການເງິນ - ການບັນຊີ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸສິື່ງ
ຂອງ, ຊັບສົມບັດລວມຂອງພະແນກ ແລະ ການແຈ້ງຊັບສິນ, ໜີົ້ສິນ, ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ  ຂອງພະ 
ນັກງານ - ລັດຖະກອນ ທີື່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກ; 

8.   ຮັບຜິດຊອບວຽກຈັດກອງປະຊຸມ, ພິທີການ, ຮັບແຂກ, ບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົົ້າ - ຂາອອກ, ຄຸ້ມຄອງ
ຕາປະທັບ ແລະ ປະຊາສ າພັນ ພາຍໃນພະແນກ; 

9. ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບກົມສາຍຕັົ້ງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ
ແຂວງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກ, ບັນດາຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ແລະ ພາກ ສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະໄລຍະ; 

10. ສະຫຼຸບ, ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນ ຂອງພະ
ແນກ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ ຄ ແຈ້ງການຂອງແຂວງ ໃຫ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນການ 
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຕ່ລະປີ; 

11. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ, ແຜນການ, 
ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດຮ່ວມມ ກັບສາກົນ, ເຊ ື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນ
ການລົງທຶນທຸລະກິດໂຄງການ ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 

12. ປະສານງານວຽກງານການຮ່ວມມ , ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງທຶນໂຄງການ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການ ເພ ື່ອການພັດທະນາ, ທຶນກູ້ຢືມຂອງສາກົນ, ເຊ ື່ອມໂຍງ
ເສດຖະກິດພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ, ທຸລະກິດໂຄງການ, ວຽກງານສະຖິຕິກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງ
ທຶນອ ື່ນ ບົນພ ົ້ນຖານສ້າງເປັນໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; 

13. ຄຸ້ມຄອງ ງ ົບປະມານການລົງທຶນຂອງພະແນກ ໃນງ ົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ, ກອງທຶນພັດທະນາ, 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອ ື່ນ 
ໆ ລວມທັງວຽກງານສະຫຼຸບສູນໂມງ; 

14. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນ 
ການ ແລະ ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ແລະ 
ກູ້ຢືມ ໂຄງການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້; ຮ່ວມກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ເກັບກ າ, ລາຍງານ 
ສະຖິຕິ, ຂ ໍ້ມູນກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ; 
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15. ເປັນເຈົົ້າການໃນການຕ້ານ ແລະ ການສະກັດກັົ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ຕ່າງໆ ຂອງພະ 
ນັກງານ - ລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກ; 

16. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນ ຕ ໍ່ຄ າສະເໜີຂອງພົນລະເມ ອງ ກ່ຽວກັບ ການກະທ າ ຫຼ  ການຕົກລົງບັນ 
ຫາໃດໜຶື່ງທີື່ລະເມີດຕ ໍ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຂອງການຈັດຕັົ້ງ ຫຼ  ພະນັກງານ ທີື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບ ຂອງພະແນກ; 

17. ຄົົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ຄ າສະເໜີຂອງພົນລະເມ ອງ ທີື່ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມສາຍຕັົ້ງ ໄດ້ແກ້
ໄຂໄປແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຍ ື່ນສະເໜີເຫັນວ່າບ ໍ່ເໝາະສົມ; 

18. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ເພ ື່ອດ າເນີນການກວດກາ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດກາ ຕາມພາລະ
ບົດບາດຂອງຕົນ; 

19. ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາລັດ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງ ແລະ ລາຍ
ງານໃຫ້ຂັົ້ນເທິງ; 

20. ປະສານສົມທົບກັບປະທານກວດກາພັກ ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ດ າເນີນການກວດກາ ການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ແຜນການ, ໂຄງການ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຫົວ
ໜ້າພະແນກ ແລະ ປະທານກວດກາພັກ - ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

21. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານກວດກາລັດຂອງຕົນ ໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ຢ່າງມີປະ 
ສິດທິພາບ; 

22. ພົວພັນ, ຮ່ວມມ ກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອ
ຄົົ້ນຄວ້າ ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 

23. ສ້າງແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ພ້ອມທັງສັງລວມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄ ື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, 01 ປີ ແລະ 05 ປີ ຂອງ
ຫ້ອງການ ແລະ ຂອງພະແນກ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ກົມຈັດຕັົ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມ
ກວດກາ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ  ແລະ ແຂວງຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

24. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 
ມາດຕາ 8 ໜາ້ທີື່ ຂອງຂະແໜງປກູຝງັ 

ຂະແໜງປູກຝັງ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 
2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກະສິກ າສະອາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 

ມະຕິຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາການປູກຝັງ ມາເປັນ
ແຜນການ, ໂຄງການສະເພາະຂອງຂະແໜງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງ ໂດຍ
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາ ລະນາ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງ 
ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນ ບຸກຄະລາ
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ກອນພາຍໃນຂະແໜງປູກຝັງ ໂດຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ປະເມີນຜົນພະນັກງານ - ລັດຖະກອນໃຫ້ເໝາະ
ສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານວຽກງານຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິພາບ; 

5. ກ ານົດເຂດການຜະລິດຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຕາມທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ, 
ຊຸກຍູ້ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ, ຟາມ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການຜະລິດ
ສິນຄ້າກະສິກ າສະອາດ ( ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີື່ດີ ) ເປັນສິນຄ້າ ຕາມທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ 
ເພ ື່ອສົັ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສຸຂະນາໄມພ ດ ຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າ; 

6. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ບັນດາເງ ື່ອນໄຂ, ຂ ໍ້ກ ານົດ, ນິຕິກ າ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກະສິກ າສະ 
ອາດ, ວຽກງານປ້ອງກັນພ ດ, ກັກກັນພ ດ, ລົງທຶນດ້ານປູກຝັງ, ຄຸ້ມຄອງປັດໄຈການຜະລິດ ( ແນວພັນ, 
ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ); 

7. ກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນສຸຂະນາໄມພ ດສ າລັບການສົັ່ງອອກ, ສົັ່ງອອກຕ ໍ່, ນ າເຂົົ້າ ແລະ ສົັ່ງຜ່ານພ ດ, ຜະ 
ລິດຕະພັນພ ດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມອ ື່ນໆ ຢູ່ດ່ານກັກກັນພ ດສາກົນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັົ້ງປະຕິ 
ບັດວຽກງານກັກກັນພ ດ ປະຈ າດ່ານກັກກັນພ ດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ; 

8. ສ າຫຼວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ເຝົັ້າລະວັງ, ພະຍາກອນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ, ນ າສະເໜີ 
ພະແນກອອກແຈ້ງການເຕ ອນ, ບົດແນະນ າດ້ານເຕັກນິກ - ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມສັດຕູພ ດ ໃນແຕ່
ລະຊ່ວງລະດູການ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສັດຕູພ ດ, ສັດຕູພ ດຄວບຄຸມ ແລະ ທຸລະກິດສຸຂະນາ
ໄມພ ດ ສະຖານີກັກກັນພ ດ ພາຍໃນແຂວງ; 

9. ກວດກາ, ທົດສອບ ແລະ ວິໄຈ ສານເຄມີຕົກຄ້າງ, ຢາປາບສັດຕູພ ດ, ຝຸ່ນເຄມີ, ຝຸ່ນອິນຊີ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, 
ແນວພັນພ ດ ກ່ອນການຂຶົ້ນທະບຽນ, ການນ າເຂົົ້າ, ການຈ າໜ່າຍ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ; 

10. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການນ າໃຊ້ສານເຄມີເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າ ເປັນຕົົ້ນຝຸ່ນເຄມີ, ຢາປາບ 
ສັດຕູພ ດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ສານຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພ ດ, ການຕັດແຕ່ງພັນທຸກ າ ( GMO ), 
ວັດຖຸດິບສ າລັບການຜະລິດຢາ ແລະ ສານເຄມີອ ື່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ; 

11. ຂຶົ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສົມບັດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງກ ໍ່ສ້າງ - ບ າລຸງ 
ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການຕ່າງໆ ທີື່ຂຶົ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ ເພ ື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັົ້ນເທິງຊາບແຕ່ລະໄລຍະ; 

12. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຕາໜ່າງປ້ອງກັນພ ດ ຂັົ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການສ້າງໝໍ
ພ ດປະຈ າບ້ານ ເພ ື່ອຕິດຕາມ, ເຝົັ້າລະວັງ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ກ າຈັດສັດຕູພ ດ ຫຼ  ຫາວິທີການແກ້ໄຂ 
ທາງດ້ານວິຊາການທີື່ເໝາະສົມ ໃນກ ລະນີເກີດການຕິດແປດ ຫຼ  ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພ ດ ຕາມຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 

13. ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ພາຍໃນແຂວງ ໃນການປະຕິບັດ
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຂ ການຢັັ້ງຢືນ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກະສິກ າອິນ
ຊີ ແລະ ກະສິກ າທີື່ດີ ແລະ ມາດຕະຖານອັນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 

14. ຄົົ້ນຄວ້າ ນ າສະເໜີຂັົ້ນເທິງ ແຕ່ງຕັົ້ງ ຫຼ  ຍົກຍ້າຍ ເຈົົ້າໜ້າທີື່ດ່ານກັກກັນພ ດສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິື່ນ, 
ເຈົົ້າໜ້າທີື່ກວດກາ ຢາປາບສັດຕູພ ດ, ຝຸ່ນ ແລະ ແນວພັນ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

15. ຄົົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄ າເຫັນ ແລະ ນ າສະເໜີຂັົ້ນເທີງ ອອກ, ໂຈະ ຫຼ  ຖອນ ໃບອະນຸຍາດນ າເຂົົ້າປັດໄຈການ
ຜະລິດ ເຊັັ່ນ: ແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພ ດ ພ້ອມທັງກວດກາ, ຕິດຕາມ ການນ າເຂົົ້າ, ການຈ າໜ່າຍ 
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ແລະ ການບ ລິການ; ບ າລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນເມ ອງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມ ຄອງ, 
ກວດກາ ແລະ ນ າໃຊ້ແນວພັນ, ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພ ດ; 

16. ຄົົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄ າເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸຍາດລົງທຶນດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ນ າ
ສະເໜີຂັົ້ນເທິງ ອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການດ້ານກະສິກ າ; ຂ ຈົດ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນ ໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງພ ດ, ກົນຈັກ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກ າ, ການອະນຸຍາດສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພ ດ, 
ການຂ ຈົດທະບຽນຢາປາບສັດຕູພ ດ, ຝຸ່ນ ແລະ ແນວພັນພ ດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການ, ການຂ ອະນຸຍາດນ າເຂົົ້າ, ຈ າໜ່າຍກົນຈັກ, ອາໄຫຼ່ກົນຈັກ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ
ພ ດ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ; 

17. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ອອກໃບທະບຽນສະຖານທີື່ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ, ພ ົ້ນທີື່ປູກ ແລະ 
ສະຖານທີື່ຫຸ້ມຫ ໍ່ຜະລິດຕະພັນພ ດ, ລານຕາກ, ສາງເກັບມ້ຽນພ ດ, ການອົບແຫ້ງ ແລະ ການຫຸ້ມຫ ໍ່  - ບັນ 
ຈຸ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງ ື່ອນໄຂການນ າເຂົົ້າ ຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າ; 

18. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍ ູ້, ສ ົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານການປູກຝັງ; ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ 
ແລະ ພັດທະນາໂຮງສີເຂ ົ້າ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງມັນຕ ົ້ນ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອູ້ອຍ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ, ຜະ 
ລິດຕະພັນພືດອືື່ນໆ, ກ ນຈັກ ແລະ ເຄືື່ອງມືຮັບໃຊູ້ການປ ກຝັງ; ຄຸູ້ມຄອງ, ກ ານ ດແຜນການຜະລິດ, ການ 
ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫຼາດ; ຄຸູ້ມຄອງ, ກວດກາມາດຕະຖານໂຮງງານປຸງແຕ່ງທີື່ດີ, ສຸຂະນາໄມ ແລະ ຄວາມ 
ປອດໄພໃນການປຸງແຕ່ງ, ການຫຸູ້ມຫ ໍ່ ແລະ ອືື່ນໆ ຢ ູ່ໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ; 

19. ເກັບກ າ, ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນບັນດາບ ລິສັດລົງທຶນດ້ານການປູກຝັງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ ແລະ ຜະລິດພືດ, 
ໂຮງສີເຂົົ້າ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະຖິຕິການຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ຜ ູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ 
ປຸງແຕ່ງພືດ, ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ ແລະ ການນ າໃຊູ້ເຄືື່ອງມືກ ນຈັກກະສິກ າ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ; 

20. ສຶກສາຕົົ້ນທຶນ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດພ ດ ແລະ ສ້າງສວນຕົວແບບການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, 
ພ ດຜັກໃຫ້ຫົວ, ໃຫ້ໃບ ໃນລະບົບກະສິກ າທີື່ດີ, ກະສິກ າອິນຊີ ພ້ອມທັງດ າເນີນການສາທິດດ້ານການປູກ
ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ ແລະ ຜົນການປະ ຕິ
ບັດທີື່ດີເດັັ່ນຕາມທ່າແຮງຕົວຈິງ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງ, ເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການໃນການຍົກຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ າ; 

21. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົັ່ງເສີມ ການນ າໃຊ້ຜົນສ າເລັດໃໝ່ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາການ ເພ ື່ອຍົກສະມັດຕະ
ພາບໃນການປູກຝັງຕາມທິດພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ, ປະສົມປະສານ ແລະ ຕິດພັນສະໜິດແໜ້ນກັບ
ການຈັດຕັົ້ງເປັນກຸ່ມຮຽນຮູ້, ກຸ່ມຜະລິດ ຫຼ  ສະຫະກອນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ; 

22. ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກະສິກ າ, 
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການຈັດງານວາງສະແດງ
ຕະຫຼາດນັດສິນຄ້າກະສິກ າ, ງານພົບປະແລກປ່ຽນຄ າຄິດຄ າເຫັນລະຫວ່າງລັດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ຜະ ລິດ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ; 

23. ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ, ກຸ່ມຕົວແບບ ແລະ ວິຊາການກັບທີື່ ໃນດ້ານເຕັກນິກການຜະ 
ລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກ າ ເພ ື່ອນ າສະເໜີໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນດ້ານວິ 
ຊາການ ໃຫ້ວິຊາການກັບທີື່ຜູ້ທີື່ມີຄວາມຊ ານານງານສະເພາະດ້ານ ໃນລະດັບທີື່ແນ່ນອນ; 

24. ສົັ່ງເສີມການຜະລິດດ້ວຍການນ າໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້າລຸ້ນສາມ (ແນວພັນສົັ່ງເສີມ), ແນວພັນດີຂອງພ ດ ໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ວແຂວງ ໂດຍອີງໃສ່ເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງແຂວງ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຂະ 
ບວນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການທີື່ວາງໄວ້; 
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25. ກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ຄຸນນະພາບເມັດພັນເຂົົ້າລຸ້ນສາມ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຜະ 
ລິດແນວພັນເຂົົ້າລຸ້ນສາມ (ແນວພັນສົັ່ງເສີມ) ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບ ລິສັດ, ໂຄງການຮ່ວມມ , 
ກຸ່ມຜະລິດກະສິກ າ ໂດຍນ າໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້າລຸ້ນສອງ ຈາກສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສູນຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ການຜະລິດເຂົົ້າເປັນສິນຄ້າ ຕາມລະ 
ບຽບການທີື່ວາງອອກ; 

26. ຮ່ວມມ ກັບສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ດ າເນີນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບນິເວດກະສິກ າ ແລະ ເພີື່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ທີື່ມີທ່າແຮງໃນທ້ອງຖີື່ນ;  

27. ສົັ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າ ເພ ື່ອທົດແທນການນ າເຂົົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົັ່ງອອກ ເພ ື່ອສ້າງຖານລາຍຮັບ
ໃຫ້ທ້ອງຖີື່ນໂດຍສຸມໃສ່ການ ຄົົ້ນຄວ້າ ແນວພັນພ ດ ແລະ ຈຸລິນຊີ/ເຊ ົ້ອຣາ ທີື່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກ 
ສາແນວພັນທີື່ມີຄຸນຄ່າໃກ້ຈະສູນພັນຂອງແຂວງ ສົັ່ງແນວພັນໃຫ້ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊຊີີວະພາບ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພ ື່ອເກັບໄວ້ເປັນຄັງແນວພັນ;  

28. ສົັ່ງເສີມຜົນສ າເລັດໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ທີື່ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ພູມປັນຍາ
ທ້ອງຖິື່ນເຂົົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັົ້ງດ້ວຍການຝຶກອົບ 
ຮົມ, ໃຫ້ຄ າປຶກສາແນະນ າຕາມສິດ, ໜ້າທີື່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ ແລະ ຕາມການສະເໜີ 
ຂອງແຂວງ;  

29. ຮ່ວມກັບສະຖາບັນສ າຫຼວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຊະນິດພັນຈຸລິນຊີ/ເຊ ົ້ອຣາ ທີື່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ພ ດໃນລະບົບ
ນິເວດຂອງແຂວງ ເພ ື່ອສ້າງເປັນຖານຂ ໍ້ມູນຂອງແຂວງ; ອະນຸລັກ, ເຕົົ້າໂຮມ, ຈັດແບ່ງ, ຈ າລອງ ແລະ ຈັດ
ວາງຊະນິດພັນພ ດທີື່ມີໃນແຂວງ ເພ ື່ອສ້າງຈິດສ ານຶກ, ການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າ, ສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນເອກະ 
ລັກຂອງແຂວງ;  

30. ຂະຫຍາຍຊະນິດພັນທີື່ມີທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ເພ ື່ອຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພັນ ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ 
ແລະ ປະລິມານພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ດ້ວຍການເພາະລ້ຽງເນ ົ້ອເຫຍ ື່ອ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີຊີວະພາບ ເປັນຕົົ້ນແນວພັນພ ດຜັກ, ແນວພັນໄມ້ດອກ, ໄມ້ປະດັບ, ແນວພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກຂອງແຂວງ;  

31.  ພົວພັນ, ຮ່ວມມ , ຕິດຕ ໍ່, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກແຂວງ 
ເພ ື່ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ເພ ື່ອພັດ 
ທະນາວຽກງານປູກຝັງ ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ; 

32. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

33. ສ້າງແຜນການ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ

ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານຂອງຂະແໜງ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, 09 

ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມປູກຝັງ ຮັບຊາບເປັນ
ປົກກະຕິ; 

34. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 

ມາດຕາ 9 ໜາ້ທີື່ ຂອງຂະແໜງລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 

ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 

2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, 
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການ
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ລ້ຽງສັດ, ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ການປະມົງ ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງການ ສະເພາະຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ

ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ
ຕົນ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ; 

4. ຊຸກຍູ້ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພ  ເພ ື່ອຄ ໍ້າປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີວັດຖຸດິບປ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກ າ, ມີຜົນຜະລິດສົດສະອາດ ແລະ 
ປອດໄພ ເພ ື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ເພ ື່ອທົດແທນການນ າ
ເຂົົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເທ ື່ອລະກ້າວ; 

5. ກ ານົດເຂດລ້ຽງສັດຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຕາມທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ, ຊຸກຍູ້ 
ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ, ຟາມ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ຄອບຄົວຕົວແບບໃນການລ້ຽງສັດເປັນ
ສິນຄ້າຕາມທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ ເພ ື່ອສົັ່ງອອກຕ່າງປະເທດໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສຸຂະນາ
ໄມສັດ ຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າ; 

6. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງ 
ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານວຽກງານຂອງ
ຂະ ແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 

7. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົດໝາຍ, ດ າລັດ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າສັັ່ງແນະນ າ, ແຈ້ງການ 
ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງສັດ, ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ການປະມົງ ທີື່ຂັົ້ນເທິງ
ວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

8. ເປັນເຈົົ້າການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານດ້ານການລ້ຽງສັດ, ການສັດຕະວະແພດ 
ແລະ ການປະມົງແຂວງ ໃຫ້ກ້າວໜ້າເຂັົ້ມແຂງ; 

9. ເປັນເຈົົ້າການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ, ພະຍາດສັດນ ໍ້າ ລວມທັງພະ 
ຍາດສັດຕິດຕ ໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະກັດກັົ້ນຄວາມສ່ຽງ ເປັນຕົົ້ນ 
ສານຕົກຄ້າງ, ສານກະຕຸ້ນ ແລະ ວັດຖຸທີື່ໃຊ້ເປັນຢາ ທີື່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ
, ສັດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ທີື່ອາດເກີດຈາກການຜະລິດ, ຂົນສົັ່ງ, ເກັບຮັກສາ, ເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຈ າໜ່າຍ
ສັດ - ສັດນ ໍ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບ ສັດ, ສິນຄ້າປະມົງເຂົົ້າ - ອອກ ແລະ ຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນ
ແຂວງ; 

10. ຊູກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ເຕັກນິກ - ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົົ້າໃສ່ການປັບປຸງ ແລະ ນ າໃຊ້ 
ແນວພັນ, ອາຫານສັດ, ການປູກພ ດອາຫານສັດ, ການນ າໃຊ້ຢາສັດຕະວະແພດ, ການຫັນປ່ຽນເຕັກນິກທີື່ 
ເໝາະສົມລວມທັງການພັດທະນາກຸ່ມ, ສະຫະກອນ, ສະມາຄົມ ແລະ ການສ້າງຕັົ້ງກອງທຶນພັດທະນາ ການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ; 

11. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ການສະຫວັດດີການສັດ, ໂຮງພັກສັດກ່ອນ
ຂ້າ, ໂຮງຂ້າສັດ, ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດຂັົ້ນຕົົ້ນ ລວມທັງການພັດທະ 
ນາ ແລະ ປັບປຸງການກວດກາອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ສັດນ ໍ້າ; 

12. ເກັບກ າ, ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນບັນດາ ບ ລິສັດລົງທຶນດ້ານການລ້ຽງສັດ, ສັດຕະວະແພດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະ 
ລິດຕະພັນສັດຂັົ້ນຕົົ້ນ, ໂຮງພັກສັດກ່ອນຂ້າ, ໂຮງຂ້າສັດ, ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ, ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດ, 
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ໂຮງງານຜະລິດຢາວັກຊີນ, ຢາປົວສັດ, ເຄ ື່ອງມ ສັດຕະວະແພດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະຖິຕິການຈ າໜ່າຍ
ຜະລິດຕະພັນ, ຜ ູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດຂັົ້ນຕົົ້ນ, ຄວາມຕ້ອງ ການ
ວັດຖຸດິບ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ; 

13. ພັດທະນາການ ກວດກາ ສັດຕະວະແພດປະຈ າດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອຄວບຄຸມການເຄ ື່ອນ
ຍ້າຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບ ສັດ ແລະ ສິນຄ້າປະມົງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ; 

14. ເປັນເຈົົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດນ ໍ້າ, ການຫາປາ, ການຈັບ ແລະ ຊົມໃຊ້ສັດນ ໍ້າແບບຍ ນຍົງ 
ລວມທັງວຽກງານປົກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປະມົງ; 

15. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ານການລ້ຽງສັດ, 
ການສັດຕະວະແພດ, ການປະມົງ ຫຼ  ການລົງທຶນດ້ານກະສິກ າ - ປ່າໄມ້ອ ື່ນ ທີື່ມີການກ່ຽວພັນ; 

16. ຄົົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄ າເຫັນ ແລະ ນ າສະເໜີຂັົ້ນເທີງ ພິຈາລະນາ ອອກ, ໂຈະ ຫຼ  ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດ າ 
ເນີນທຸລະກິດ, ການນ າເຂົົ້າ ແລະ ຈ າໜ່າຍປັດໄຈການລ້ຽງສັດ, ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ການປະມົງ 
ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

17. ເປັນເຈົົ້າການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂເອ ົ້ອອ ານວຍ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ໃນການປະກອບທຸລະ
ກິດ ກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງສັດ, ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ການປະມົງ ຂອງຜູ້ປະກອບການທີື່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ; 

18. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະກັດກັົ້ນ ທຸກການກະທ າທີື່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ
ການລ້ຽງສັດ, ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ການປະມົງ ພ້ອມທັງເປັນເຈົົ້າການປະກອບສ ານວນຄະດີ ແລະ 
ລາຍງານການກະທ າຄວາມຜິດຕ ໍ່ເຈົົ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

19. ສະເໜີີຕ ໍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງປະກາດ ແລະ ຍົກເລີກ ເຂດພະຍາດລະບາດສັດໃນກ ລະນີທີື່ມີການ
ລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່ຫາຼຍເມ ອງ; 

20. ພົວພັນ, ຮ່ວມມ , ຕິດຕ ໍ່, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກແຂວງ 
ເພ ື່ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ເພ ື່ອ
ພັດທະນາວຽກງານການລ້ຽງສັດ, ການສັດຕະວະແພດ ແລະ ການປະມົງ ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ; 

21. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

22. ສ້າງແຜນການ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ, ງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະ

ເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 

03 ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປ ີໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ 
ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

23. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 
ມາດຕາ 10 ໜາ້ທີື່ ຂອງຂະແໜງປາ່ໄມ ້

ຂະແໜງປ່າໄມ້ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 

2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍດ້ານປ່າໄມ້, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 

ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງ
ການສະເພາະຂອງຂະແໜງ, ໂຄງການຮ່ວມມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ
ລັດຖະບານ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ; 
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3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ
ຕົນ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ 
ພິຈາລະນາ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂອງຂະ      
ແໜງ ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນ ບຸກ
ຄະລາກອນໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານວຽກງານ
ຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 

5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊ ື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າອ ື່ນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕົນໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງທົັ່ວເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນ
ແຂວງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

6. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ພິຈາລະນາ ສ້າງຕັົ້ງ, ຂະຫຍາຍ, ຍົກລະດັບ, ຫັນປ່ຽນປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດອະນຸ 
ລັກພັນພ ດ, ພັນສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ ເພ ື່ອໃຫ້ຂັົ້ນເທິງ ພິຈາລະນາ; 

7. ເປັນເຈົົ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນ, ປ້ອງກັນສະກັດກັົ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແລະ ພະ 
ຍາດບົົ້ງແມງ; ວຽກງານກ້າເບັົ້ຍໄມ້, ປູກໄມ້, ຟືັ້ນຟູປ່າ, ຄຸ້ມຄອງ ແຫຼ່ງແກ່ນພັນໄມ້ ແລະ ຮ້ານຂາຍເບັົ້ຍ
ໄມ້; ວຽກງານການຂຶົ້ນທະບຽນປ່າປູກ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ເຂດຟືັ້ນຟູປ່າ, ເຂດປູກປ່າທົດແທນ, 
ສວນສັດ, ຟາມລ້ຽງສັດປ່າ ແລະ ວຽກງານການຢັັ້ງຢືນປ່າໄມ້, ພັນພ ດ - ພັນສັດປ່າ, ຕົົ້ນໄມ້ທ າມະຊາດ 
ແລະ ຕົົ້ນໄມ້ປູກ; 

8. ປະກອບຄ າເຫັນ ແລະ ນ າສະເໜີຂັົ້ນເທີງ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການຂຶົ້ນທະບຽນ, ຕ ໍ່ທະບຽນ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດດ້ານປ່າໄມ້ ເຊັັ່ນ: ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, ສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ, 
ໂຮງງານອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຢາງພາລາ, ການຫັນປ່ຽນທີື່ດິນປ່າໄມ້ເປັນທີື່
ດິນປະເພດອ ື່ນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ  ປະເມີນຜົນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
, ໂຄງການທີື່ຕິດພັນກັບປ່າໄມ້, ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ; 

9. ຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ປ່າໄມ້, ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ ຕາມແຜນຈັດສັນໃຫ້ຍ ນຍົງ; 

10. ສ າຫຼວດ, ກ ານົດເຂດປ່າໄມ້, ທີື່ດິນປ່າໄມ້, ສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ປະເມີນການປ່ຽນແປງ
ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງສ າຫຼວດການຂຸດຄົົ້ນໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ;  

11. ຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົົ້ນໄມ້, ຈັກຕັດໄມ້ ແລະ ອຸປະກອນຂຸດຄົົ້ນໄມ້ອ ື່ນໆ ພາຫະນະລາກແກ່ຂົນສົັ່ງໄມ້,      
ແຮງງານ ແລະ ການນ າໃຊ້ຄ້ອນກາຕີໄມ້, ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົົ້ນໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເລ ື່ອຍ, 
ໄມ້ປະດັບ, ໄມ້ຄ ໍ້າແບບ, ໄມ້ຫຼັກຮົົ້ວ, ໄມ້ເປັນພະລັງງານ, ຖ່ານ, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ; 

12. ຄຸ້ມຄອງ, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຢາງພາລາ 
ໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  

13. ເກັບກ າ, ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນບັນດາບ ລິສັດລົງທຶນດ້ານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ໂຮງ
ເລ ື່ອຍ, ໂຮງຊອຍ, ໂຮງເຟີນີເຈີ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ສະຖິຕິການຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ຜ ູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂັົ້ນຕົົ້ນ, 
ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ; 
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14. ຊຸກຍູ້ , ສົັ່ງເສີມດ້ານເຕັກນິກວິຊາການສ້າງສວນກ້າ, ເກັບແກ່ນ, ກ້າເບັົ້ຍ, ປູກໄມ້ ພ້ອມທັງການ
ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຟືັ້ນຟູປ່າ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ; 

15. ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ ກ່ຽວກັບ ການຈ່າຍຄ່າບ ລິການຂອງລະບົບນິເວດ
ປ່າໄມ້ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊ ື່ອມໂຊມ; 

16. ຊຸກຍູ້ ການເກັບລາຍຮັບເຂົົ້າກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ສ້າງແຜນນ າໃຊ້ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ ການນ າໃຊ້ທຶນດັັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

17. ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບປ່າໄມ້ເມ ອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບປ່າໄມ້ບ້ານ, ເກັບກ າຂ ໍ້

ມູນ, ການສ າຫຼວດ, ກ ານົດເຂດທີື່ຈະຟືັ້ນຟູປ່າ, ເນ ົ້ອທີື່ສວນປູກໄມ້, ໄມ້ປູກ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພ ື່ອ
ນ າສະເໜີຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ຂຶົ້ນທະບຽນສວນປູກຕາມລະບຽບການ; 

18. ສົັ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າເພ ື່ອທົດແທນການນ າເຂົົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົັ່ງອອກ ເພ ື່ອສ້າງຖານລາຍຮັບ
ໃຫ້ທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍສຸມໃສ່ການ ຄົົ້ນຄວ້າ ແນວພັນໄມ້ ແລະ ຈຸລິນຊີ/ເຊ ົ້ອຣາ ທີື່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກ 
ສາແນວພັນທີື່ມີຄຸນຄ່າໃກ້ຈະສູນພັນຂອງແຂວງ ສົັ່ງແນວພັນໃຫ້ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີຊີວະພາບ ເພ ື່ອເກັບໄວ້ເປັນຄັງແນວພັນ;  

19. ຮ່ວມກັບສະຖາບັນສ າຫຼວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຊະນິດພັນຈຸລິນຊີ/ເຊ ົ້ອຣາ ທີື່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສັດໃນລະບົບ
ນິເວດຂອງແຂວງ ເພ ື່ອສ້າງເປັນຖານຂ ໍ້ມູນຂອງແຂວງ; ອະນຸລັກ, ເຕົົ້າໂຮມ, ຈັດແບ່ງ, ຈ າລອງ ແລະ ຈັດ
ວາງຊະນິດພັນສັດທີື່ມີໃນແຂວງ ເພ ື່ອສ້າງຈິດສ ານຶກ, ການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າ, ສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນເອກະ 
ລັກຂອງແຂວງ ແລະ ສວນພຶກສາດນ າໄປສູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ; 

20. ຂະຫຍາຍຊະນິດພັນທີື່ມີທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ເພ ື່ອຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພັນ ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ 
ແລະ ປະລິມານພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມດ້ວຍການເພາະລ້ຽງເນ ົ້ອເຫຍ ື່ອ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
ຊີວະພາບ ເປັນຕົົ້ນ ແນວພັນໄມ້ອຸດສະຫະກ າຂອງແຂວງ; 

21. ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານ
ທຶນຮອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້; 

22. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

23. ສ້າງແຜນການເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ, ງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະ
ເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຮັບຜົນດີ; 

24. ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 

ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບ
ຊາບເປນັປົກກະຕິ; 

25. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 

ມາດຕາ 11 ໜາ້ທີື່ ຂອງກອງກວດກາປາ່ໄມ ້
      ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 

1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 

2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິຕົກ
ລົງຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາ ແລະ ດ າເນີນຄະດີຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດ    
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ກົດໝາຍລະບຽບການດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງການສະເພາະຂອງກອງ ພ້ອມທັງ

ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຂອງກອງຕົນໂດຍ
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂອງກອງ 
ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນ ບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງກອງ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ; 

5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊ ື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າອ ື່ນ ກ່ຽວກັບ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ຂັົ້ນເມ ອງ, ຈຸງານກວດກາປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ດ່ານກວດກາຊັບ
ພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈັດຕັົ້ງນ າພາປະຊາຊົນສະກັດກັົ້ນການລັກລອບທ າລາຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາມທີື່
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ຂອບເຂດສິດ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ 
ຢ່າງເຂັົ້ມງວດ; 

7. ກວດກາ ກິດຈະການ, ໂຄງການ, ການດ າເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜະລິດຕະພັນເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນ ໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ, ສິົ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນຈາກສັດປ່າ ກວດກາໄມ້ສົົ້ນເຂົົ້າ - ສົົ້ນອອກ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນໄມ້ ທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

8. ກວດກາ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມການດ າເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ທີື່ດິນປ່າໄມ້, ໄຟໄໝ້ລາມ 
ປ່າ, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ສັດນ ໍ້າ, ສັດປ່າ, ສີົ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປ່າ, ນ າ
ເອົາຄະດີທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນໄປດ າເນີນຢູ່ຂັົ້ນສູນກາງ ໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ 
ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສ ບສວນ - ສອບສວນ ຮອດເສັົ້ນທາງການເງິນຂອງຜູ້ກະທ າຜິດຢ່າງຮັດກຸມ 
ພ້ອມທັງເຂົົ້າຮ່ວມກວດກາໄມ້ສົົ້ນເຂົົ້າ - ສົົ້ນອອກ ຕາມການແນະນ າ ຂອງຂະແໜງການສາຍຕັົ້ງຂັົ້ນກະ 
ຊວງ ແຕ່ລະໄລຍະ; 

9. ຄົົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ຄ າຮ້ອງ, ຄ າສະເໜີຂອງພົນລະເມ ອງ ຫຼ  ການຈັດຕັົ້ງ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດກົດ  
ໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດນ ໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາ 
ກອນປ່າໄມ້; 

10. ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາ ແລະ ດ າເນີນຄະດີຊັບພະຍາ 
ກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວແຂວງ; 

11. ນ າສະເໜີ ຕ ໍ່ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພິຈາລະນາ ອະນຸ 
ມັດສ້າງຕັົ້ງດ່ານ ແລະ ຈຸດກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນແຂວງ; 

12. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ເພ ື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການ 
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຈົົ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ຂອງໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ ຂັົ້ນເມ ອງ ແລະ ຈຸງານກວດກາ
ປ່າໄມ້ບ້ານ; 
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13. ປະສານສົມທົບກັບອົງການສ ບສວນ - ສອບສວນ ຂອງເຈົົ້າໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ, ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນທຸກຂັົ້ນ ທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງານກວດກາ ແລະ ການດ າເນີນຄະ 
ດີຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

14. ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານທຶນຮອນ 
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາ ແລະ ດ າເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
ຕາມການອະນຸມັດ; 

15. ເປັນເຈົົ້າການໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພ ື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະ 
ຫະພາບເອີຣົບ; 

16. ນ າໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ທັນສະໄໝ, ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ເພ ື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຂຸດຄົົ້ນໄມ້, 
ຕັດໄມ້, ບຸກລຸກທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ການທ າລາຍປ່າໄມ້; 

17. ສ້າງແຜນການ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ, ງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະ
ເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຮັບຜົນດີ; 

18. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງກອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

19. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກອງ ປະຈ າອາທິດ, 01 
ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

20. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 
ມາດຕາ 12 ໜາ້ທີື່ ຂອງຂະແໜງຊນົລະປະທານ 

ຂະແໜງຊົນລະປະທານ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງລຸ່ມນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 
2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາຊົນລະປະທານ ຕິດພັນວຽກງານ
ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະເພາະ
ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ພ້ອມທັງກວດກາປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຊົນລະປະທານ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆ ສ້າງເປັນມາດຖານເຕັກນິກຊົນລະປະທານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພ ົ້ນທີື່ຕົວຈິງໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ; 

4. ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊົນລະປະທານ , ສ້າງແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ 
ລະອຽດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານຫຼາຍຮູບແບບ ນ າໃຊ້ນ ໍ້າໜ້າດິນ, ນ ໍ້າໃຕ້
ດິນ, ນ າໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນເຂົົ້າໃນການສູບນ ໍ້າໃນບ່ອນທີື່ມີເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ສ້າງໂຄງລ່າງລະບົບປ້ອງ 
ກັນ - ລະບາຍນ ໍ້າ ເພ ື່ອຕ້ານແລ້ງ - ຕ້ານຖ້ວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ - ນ າໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ ໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິພາບສູງຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນລະກະເສດຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ, ທັນສະໄໝ ແລະ 
ຍ ນຍົງຢູ່ເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດສິນຄ້າທົດແທນການນ າເຂົົ້າ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າແນໃສ່ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ; 
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5. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ
ຕົນ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມຊົນລະ 
ປະທານ ແລະ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອ
ສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ; 

6. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງ ບົນ
ພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນ ບຸກຄະລາກອນ 
ໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ; 

7. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊ ື່ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ , ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າອ ື່ນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕົນໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍ
ໃນແຂວງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

8. ສຸມທຸກກ າລັງແຮງເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ການສະໜອງນ ໍ້າໃຫ້ພຽງພ ກັບເນ ົ້ອທີື່ການຜະລິດກະສິກ າ
ໃນແຕ່ລະລະດູການຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ ໍ້າຖ້ວມ, ປະກອບ
ສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພ  ເພ ື່ອຄ ໍ້າປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ, ເພ ື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນທົດແທນການນ າເຂົົ້າ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ; 

9. ສຶກສາ, ວາງແຜນ ແລະ ນ າສະເໜີການພັດທະນາລະບົບລະບາຍນ ໍ້າໃນພ ົ້ນທີື່ການຜະລິດກະສິກ າ ເພ ື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ໃນເຂດພ ົ້ນທີື່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 

10. ຕິດຕາມ, ເກັບກ າສະພາບແຫຼ່ງນ ໍ້າ, ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພ ື່ອວາງແຜນປ້ອງກັນ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ອນ ແລະ ການບ ລິ
ຫານຈັດການນ ໍ້າໃນອ່າງເກັບນ ໍ້າຊົນລະປະທານ ເພ ື່ອສະໜອງນ ໍ້າແກ່ການຜະລິດກະສິກ າ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທຜິົນ; 

11. ຄຸ້ມຄອງການດ າເນີນທຸລະກິດດ້ານຊົນລະປະທານຊັົ້ນສາມ; ຄົົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ນ າສະເໜີ ຂ ອະນຸ 
ມັດສ ບຕ ໍ່ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພ ື່ອດ າເນີນທຸລະກິດດ້ານຊົນລະປະທານ ຕາມການ
ແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

12. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການງ ົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະ 
ເທດ ໃນການພັດທະນາຊົນລະປະທານຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໄປຕາມວຽກຈຸດສຸມຂອງພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມຊົນລະປະທານ ກ ຄ ວຽກຈຸດສຸມຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຜົນສ າເລັດເປັນຢ່າງດີ; 

13. ຄຸ້ມຄອງການປະມູນ, ຈັດຊ ົ້ - ຈັດຈ້າງພາຫະນະ, ວັດຖຸ - ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະ 
ປະທານຕາມແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງ ທີື່ໄດ້ອະນຸມັດລວມທັງບັນດາໂຄງການທີື່ນ າໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ 
ທຶນການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ( ODA ) ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

14. ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ທັນສະໄໝເຂົົ້າໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການພັດທະນາຊົນລະປະທານ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ພ້ອມທັງກວດກາເອກະສານດ້ານເຕັກນິກການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການສ າຫຼວດ - ອອກ
ແບບ ແລະ ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມ, ກວດກາ ຄຸນນະພາບການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຊົນລະປະທານ ຕາມ
ການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 
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15. ສຶກສາ, ສ າຫຼວດ - ອອກແບບ ໂຄງການຊົນລະປະທານໃຫ້ຖ ກຕ້ອງແທດເໝາະກັບທ່າແຮງ, ເງ ື່ອນໄຂ 
ຂອງແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

16. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທ ື່ອລະກ້າວ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້
ໂຄງການຊົນລະປະທານ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍ ນຍົງ; 

17. ຄຸ້ມຄອງ - ນ າໃຊ້ ໂຄງການຊົນລະປະທານທີື່ມີແລ້ວ, ຕິດຕາມ ສັງລວມຂ ໍ້ມູນກິດຈະການຊົນລະປະທານ
ທີື່ເກົັ່າແກ່ຊຸດໂຊມ ແລະ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດ ເພ ື່ອສະເໜີຟືັ້ນຟູ  - ສ້ອມແປງ ແນໃສ່
ຮັບປະກັນການສະໜອງນ ໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກ າລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ; 

18. ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ, ຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປັບປຸງກຸ່ມນ າໃຊ້ນ ໍ້າ, ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມ
ຄອງ - ນ າໃຊ້ ໃຫ້ກຸ່ມນ າໃຊ້ນ ໍ້າຊົນລະປະທານຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

19. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຮ່ວມກັນວາງ
ແຜນພັດທະນາຊົນລະປະທານ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼ ອ; 

20. ສະເໜີແຕ່ງຕັົ້ງຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ໄປປະຈ າຢູ່ໂຄງການຊົນລະປະທານຂະໜາດ
ກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພ ື່ອຊີົ້ນ າ - ນ າພາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນນ ໍ້າ, ບ ລິຫານ 
ແລະ ເກັບຄ່ານ ໍ້າ; 

21. ສັງລວມ, ປັບປຸງ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຊົນລະປະທານ ດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີື່ທັນສະ ໄ
ໝຫຼາຍຮູບແບບ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຟືັ້ນຟູສ້ອມແປງ - ການພັດທະນາຊົນລະປະທານ, ເປັນຂ ໍ້ມູນໃຫ້
ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນການປູກ ແລະ ການລ້ຽງໃນພ ົ້ນທີື່ຊົນລະປະທານ ຕາມສະ ພາບ
ຈຸດພິເສດທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເມ ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

22. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

23. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 
ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມຊົນລະ 
ປະທານ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

24. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 
ມາດຕາ 13 ໜາ້ທີື່ ຂອງຂະແໜງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີື່ດນິກະສກິ າ 

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 
2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າມາ
ເປັນແຜນການ, ໂຄງການສະເພາະຂອງຂະແໜງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ
ຕົນ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາ 
ລະນາ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງ 
ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນ ບຸກຄະລາ
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ກອນໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ; 

5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊ ື່ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າອ ື່ນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

6. ສ າຫຼວດ, ປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ, ກ ານົດແບ່ງເຂດ, ວາງແຜນນ າໃຊ້ ແລະ 
ສ້າງແຜນທີື່ດິນກະສິກ າໃນລະດັບເມ ອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມທັງປັກຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ ທີື່
ດິນກະສິກ າໄວ້; 

7. ສ າຫຼວດ - ວັດແທກ, ເກັບຕົວຢ່າງນ ໍ້າໃຕ້ດິນໃນພ ົ້ນທີື່ດິນກະສິກ າມາວິໄຈ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນທີື່ ເພ ື່ອ
ເປັນຂ ໍ້ມູນການວາງແຜນນ າໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ; 

8. ບ ລິການສ າຫຼວດ, ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທີື່ດິນກະສິກ າໃຫ້ອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງ ,ໆ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະ ສິກອນ; 
9. ບ ລິການວິໄຈດິນພາກສະໜາມ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າຊາວກະສິກອນ ດ້ານການປັບປຸງດິນ ແລະ ນ າໃຊ້ຝຸ່ນ

ເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າ; 
10. ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ  ເປັນຕົົ້ນການສາທິດຮູບແບບການນ າໃຊ້, ການຈັດການດິນ, ນ ໍ້າ ແລະ ອັດຕາ

ຝຸ່ນທີື່ເໝາະສົມ ຕ ໍ່ການຜະລິດໃນແຕ່ລະສະພາບພ ົ້ນທີື່ຂອງແຂວງ; 
11. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນອົງຄະທາດ, ດິນປູກ, ຝຸ່ນວິທະຍາ 

ສາດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ນ າໃຊ້ຜະລິດຝຸ່ນ; 
12. ເກັບກ າ, ສັງລວມຂ ໍ້ມູນບັນດາບ ລິສັດລົງທຶນທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ, 

ໂຮງງານຝຸ່ນອົງຄະທາດ, ດິນປູກ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະຖິຕິການຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ຜູ້
ປະກອບການ, ກຸ່ມກະສິກອນ, ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານລະ ບົບທັນສະໄໝ; 

13. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອດຸ່ນດ່ຽງການສະໜອງຝຸ່ນພາຍໃນ, ການອອກ, ໂຈະ ຫຼ  
ຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຮ້ານຈ າໜ່າຍຝຸ່ນ; 

14. ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ສ້າງເປັນສະຖິຕິ ແລະ ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນກະສິກ າປະເພດຕ່າງໆ ລວມ
ທັງການເຊົັ່າ, ສ າປະທານ, ການຫັນປ່ຽນ, ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການນ າໃຊ້ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢືນການພັດທະ ນາ 
ເພ ື່ອສະເໜີອອກໃບຕາດິນນ າພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

15. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ, ສ້າງນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້, ການປົກປັກຮັກສາທີື່
ດິນກະສິກ າບ ໍ່ໃຫ້ຫັນປ່ຽນເປັນດິນປະເພດອ ື່ນ ພ້ອມທັງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ຢ່າງທົັ່ວເຖິງ; 

16. ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການເມ ອງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສ າຫຼວດ, ວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນກະສິ
ກ າ, ວິໄຈ, ນິຕິກ າ, ການຜະລິດ, ນ າໃຊ້ຝຸ່ນ, ປັບປຸງດິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງດິນຕ ໍ່ການປູກພ ດ; 

17. ພົວພັນ, ຮ່ວມມ , ຕິດຕ ໍ່, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກແຂວງ 
ເພ ື່ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ເພ ື່ອພັດ 
ທະນາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ; 

18. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

19. ສ້າງແຜນການເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ, ງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ
ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 
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ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

20. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 
ມາດຕາ 14 ໜາ້ທີື່ ຂອງຂະແໜງພດັທະນາຊນົນະບດົ 

ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 
2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງການສະເພາະຂອງຂະແໜງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ສົັ່ງເສີມ, 
ພັດທະນາ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ 
ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງ 
ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ; 

5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊ ື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າອ ື່ນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍ
ໃນແຂວງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

6. ເປັນເຈົົ້າການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ບັນດາຂະແໜງການຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຈັດຕັົ້ງກວດກາປະເມີນຜົນ
ມາດຕະຖານພົົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ຕາມດ າລັດ 348/ລບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ເປັນເຈົົ້າ
ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ພ້ອມທັງຄົົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຂັົ້ນເທິງ ເພ ື່ອພິ 
ຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຜົນການກວດກາ - ປະເມີນຜົນການພົົ້ນທຸກ ແລະ ການພັດທະນາ 
ທົັ່ວແຂວງ; 

7. ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຄົົ້ນຄວ້າ ກ ານົດຈຸດສຸມ
ພັດ ທະນາທີື່ ເປັນບຸລິມະສິດຂອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົົ້ນຈຸດສູມພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລ າເນົາ ແລະ ອາຊີບ, ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານ
ພັດທະນາ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມ ອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ 
ປະເມີນຜົນການພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະຈຸດສຸມ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນການ, ບັນລຸຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້ ແນ່ໃສ່
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ ຢ່າງຈະແຈ້ງ; 

8. ເປັນເຈົົ້າການ ຕິດຕາມ, ເກັບກ າ ສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍແບບຊະຊາຍຂອງພົນລະເມ ອງ, ການຈັດສັນ
ເຕົົ້າໂຮມບ້ານນ້ອຍເຂົົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່, ການຈັດສັນພູມລ າເນົາ ແລະ ອາຊີບ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາຈຸດສຸມ 
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ຈັດສັນຂອງສູນກາງ, ຂອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຢູ່ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ; 

9. ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ
ກ ານົດແຜນການໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້  ການຈັດຕັົ້ງປະ 
ຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການ ເພ ື່ອການພັດທະນາ  ແລະ  
ທຶນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ; 

10. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອຂອງທະນະຄານນະໂຍບາຍ, ສະ
ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກລວມທັງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຕາມເປົັ້າ 
ໝາຍຈຸດສຸມແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ ທີື່ກ ານົດໄວ້; 

11. ເປັນເຈົົ້າການ ຕິດຕາມ, ເກັບກ າ ແລະ ຊຸກຍູ້ ສະພາບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພັດທະນາຊົນນະ 
ບົດ, ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຈັດສັນພູມລ າເນົາ ແລະ ອາຊີບ, ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ, ສ້າງບ້ານພັດ 
ທະນາ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມ ອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃນທົັ່ວແຂວງ 
ພ້ອມທັງສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານ ໃຫ້ຂັົ້ນເທິງຮັບຊາບ ເປັນປົກກະຕິ; 

12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຈັດຕັົ້ງການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການ
ວາງແຜນການ, ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການບ ລິຫານປົກຄອງບ້ານ ແລະ ອ ື່ນໆ ໃຫ້ພະນັກງານ
ຂັົ້ນບ້ານ ເພ ື່ອນ າພາປະຊາຊົນເຮັດຕົວຈິງຢູ່ຮາກຖານ; 

13. ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ຄະນະຊີົ້ນ າພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບການ
ຈັດສັນພູມລ າເນົາ ແລະ ອາຊີບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຂັົ້ນແຂວງ; 

14. ສ້າງແຜນງານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ ທີື່ຂຶົ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ ຕາມ
ລະບຽບການ; ພັດທະນາການຈັດຕັົ້ງ, ບຸກຄະລາກອນລວມທັງການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ ແລະ ຮັກສາຊັບສິນຂອງລັດ ພາຍໃນຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ; 

15. ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນບົດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ; 

16. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

17. ສ້າງແຜນການເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ, ງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ
ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 
ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

18. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 

ມາດຕາ 15 ໜາ້ທີື່ ຂອງສນູບ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າ 

ສູນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 
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2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີື່ດິນກະສິກ າ ມາເປັນແຜນ
ການ, ໂຄງການສະເພາະຂອງສູນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງສຸນ ໂດຍຜັນ
ຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນກ າ
ນົດພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນຂອງສຸນ ບົນພ ົ້ນຖານ
ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເໝາະ
ສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງສຸນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 

5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊ ື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ , ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າອ ື່ນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງສູນໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍ
ໃນແຂວງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

6. ພັດທະນາສູນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າຂອງແຂວງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບດ້ວຍການປະກອບທຶນ, ພະນັກງານວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູ້ - ຄວາມສາມາດ, ປະກອບວັດຖຸ 
- ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ເພ ື່ອຖ່າຍທອດບົດຮຽນ, ເຕັກໂນໂລຊີການປູກ - ການລ້ຽງ, 
ການປຸງແຕ່ງ ທັງເປັນບ່ອນສາທິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກສຶກສາ ແລະ ສັງ ຄົມ; 

7. ຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຫະກອນ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ຟາມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກ າ ຕິດພັນກັບການ
ສົັ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງຮູບແບບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສະບຽງອາຫານ - ໂພຊະນາການ ດ້ວຍການຜະ 
ລິດແບບຜູກພັນຕາມສັນຍາໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ, ເຂັົ້ມແຂງ ກ້າວໄປສູ່ການສ້າງເປັນສະຫະກອນ
ທີື່ເຂັົ້ມແຂງ ຢູ່ບັນດາເຂດຈຸດສຸມຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ເຂດຈຸດສຸມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍ
ໃນທົດແທນການນ າເຂົົ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກ; 

8. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ບ ລິການຖ່າຍທອດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກ າ ແລະ ທັກສະກະສິກ າສະ  ໄ
ໝໃໝ່ເຂົົ້າໃນການປູກ, ການລ້ຽງ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ຜົນສ າເລັດທາງດ້ານ
ວິທະຍາສາດ, ອຸປະກອນ, ກົນຈັກກະສິກ າ ເພ ື່ອຍົກສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ມີ
ໂພຊະນາການ ຕາມຫຼັກການກະສິກ າສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ; 

9. ສົັ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ ແນວພັນເຂົົ້າລຸ້ນສາມ, ແນວພັນພ ດ, ແນວພັນສັດ - ສັດນ ໍ້າທີື່ດີ ພ້ອມ
ທັງຂະຫຍາຍເຄ ອຂ່າຍຜະລິດແນວພັນດັັ່ງກ່າວຂອງກຸ່ມ, ຄອບຄົວ, ຜູ້ປະກອບການ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ
ແນວພັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນທົດແທນການນ າເຂົົ້າ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມີຕະຫຼາດ, 
ມີສັນຍາແລ້ວ ເພ ື່ອສົັ່ງອອກດ້ວຍການສ້າງກົນໄກຮ່ວມມ ສ າພັນເສດຖະກິດລະຫວ່າງ ພາກລັດ, ກຸ່ມການ
ຜະລິດ, ສະຫະກອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຜູ້ປະກອບການໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ; 

10. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ າຂະໜາດນ້ອຍລະດັບ
ຄອບຄົວ, ກຸ່ມ, ສະຫະກອນ ພ້ອມທັງສົັ່ງເສີມເຕັກນິກການອົບ, ຕາກ, ຄັດແຍກ, ຈັດເກຣດ, ຫຸ້ມຫ ໍ່ 
ແລະ ແປຮູບ - ປຸງຣົດ ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ເພ ື່ອໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີື່ມໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ, ມີໂພຊະນາການ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ພ້ອມທັງສ້າງເງ ື່ອນໄຂເອ ົ້ອອ ານວຍການສ້າງຍີື່ຫ ໍ້
ກາໝາຍສິນຄ້າກະສິກ າ; 
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11. ເປັນເຈົົ້າການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງກຸ່ມການຜະລິດ, ສະຫະກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, 
ຊາວກະສິກອນຢ່າງລວມສູນ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນສະພາບການ; 

12. ຊຸກຍູ້, ສົັ່ງເສີມ ການສ້າງຕັົ້ງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ ການນ າໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາກະສິກ າ, ຄັງແຮ
ສ າຮອງແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຂອງກຸ່ມ, ສະຫະກອນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຮ່ວມມ  
ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ຢືນຍົງ; 

13. ເກັບກ າຂຶົ້ນບັນຊີ ພ ົ້ນທີື່ ແລະ ປະເພດການຜະລິດ, ບັນດາພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນດ້ານເຕັກ 
ນິກ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຕະຫຼາດ, ກອງທຶນພັດທະນາກະສິກ າ ແລະ ຄັງແຮແກ້ໄຂຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຂອງບັນດາຟາມ, ຄອບຄົວ, ກຸ່ມ, ສະຫະກອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຮ່ວມມ 
ອ ື່ນ ຂອງປະຊາຊົນໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອເປັນຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ບ່ອນ
ອີງໃນການວາງແຜນການສົັ່ງເສີມ ແລະ ກະຈາຍບົດຮຽນອອກສູ່ວົງກວ້າງ; 

14. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງນັກສົັ່ງເສີມຂັົ້ນເມ ອງ ແລະ ສະຖານີບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າ ໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂັົ້ມແຂງໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ບ ລິການເຕັກນິກດ້ານການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງກະສິກ າ, ໂພຊະ
ນາການ ແລະ ການຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ ຕິດພັນກັບການສ້າງວິຊາການບ້ານ, 
ຄອບຄົວ, ຟາມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນຕົວແບບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ, ສາທິດ, 
ທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

15. ສ້າງເຄ ື່ອຂ່າຍລະຫວ່າງສະຖານີບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າ, ຟາມ, ຄອບຄົວກະສິກ າຕົວແບບ, ການຈັດຕັົ້ງ
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທຸລະກິດກະສິກ າ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ ແລະ ສາທິດ ໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ, ຝຶກງານ, ທັດສະນະສຶກສາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ; 

16. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການງ ົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມ ກັບ
ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ສະຫະກອນໃຫ້ໄປຕາມວຽກຈຸດສຸມຂອງແຂວງ, 
ວຽກຈຸດສຸມຂອງກະຊວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
ມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຜົນສ າເລັດເປັນຢ່າງດີ; 

17. ປະສານງານ, ຮ່ວມມ ກັບອົງການຈັດຕັົ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານງ ົບປະມານ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ບົນພ ົ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງພະແນກ; 

18. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງສນູ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

19. ສ້າງແຜນງົບປະມານ, ກິດຈະກ າເພ ື່ອນ າສະເໜີຂ ອະນຸມັດໂຄງການ, ງ ົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ
ອ ື່ນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດງ ົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້; 

20. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 
ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມສົັ່ງເສີມກະສິ
ກ າ ແລະ ສະຫະກອນ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

21. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 
ມາດຕາ 16 ໜາ້ທີື່ ຂອງກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ 

ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ມີໜ້າທີື່ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດ າລັດ, ຄ າສັັ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງ

ການ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຂອງຂັົ້ນເທິງວາງອອກ; 
2. ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍດ້ານປ່າໄມ້, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 

ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ 
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ປ່າປ້ອງກັນ ມາເປັນແຜນການ, ໂຄງການສະເພາະຂອງກອງ, ໂຄງການຮ່ວມມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ 
ທີື່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ; 

3. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການ ອັນຈ າເປັນສ າລັບຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງກອງ ໂດຍ
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ວາງອອກ ຕາມລະບຽບການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ພິຈາລະນາ; 

4. ຄົົ້ນຄວ້າ, ນ າສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ ພ້ອມທັງກ ານົດຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງແຜນ
ກ ານົດພະນັກງານນ າພາ - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂອງກອງ 
ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງບັນຈຸ - ສັບຊ້ອນ ບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ເໝາະສົມ; ຍ້ອງຍ ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານວຽກງານຂອງ
ກອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 

5. ເປັນເຈົົ້າການປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເຊ ື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, 
ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ຟືັ້ນຟູ
ບູລະນະ, ນ າໃຊ້, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງ
ກັນໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງທົັ່ວເຖິງ, ປຸກຈິດສ ານຶກ ແລະ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍ ນຍົງ; 

6. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມ  ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ຂອງພາຍ
ໃນ ແລະ ສາກົນ ທີື່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ປ່າໄມ້, 
ທີື່ດິນປ່າໄມ້, ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ; 

7. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດຮູບແບບການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກ ໃຫ້ແກ່ບ້ານທີື່ຢູ່
ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເພ ື່ອສ້າງເປັນບ້ານພັດທະນາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າ 
ໄມ້ ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກ; 

8. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ພິຈາລະນາ ສ້າງຕັົ້ງ, ຂະຫຍາຍ, ຍົກລະດັບ, ຫັນປ່ຽນປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ 
ແລະ ເຂດອະນຸລັກພັນພ ດ, ພັນສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ ເພ ື່ອໃຫ້ຂັົ້ນເທິງ ພິຈາລະນາ; 

9. ເປັນເຈົົ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານປັກຫຼັກໝາຍ, ຕິດຕັົ້ງປ້າຍເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ເຂດຄຸ້ມຄອງ
ການນ າໃຊ້ ແລະ ເຂດກັນຊົນ ພ້ອມທັງສ້າງຕັົ້ງປ້ອມຍາມປ່າຕາມຈຸດຫຼ ໍ່ແຫຼມ ເພ ື່ອສະກັດກັົ້ນການບຸກ 
ລຸກທ າລາຍທີື່ດິນປ່າໄມ້ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເຊັັ່ນ: 
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ຈູດປ່າລ່າເນ ົ້ອ, ລັກລອບຕັດໄມ້, ບຸກລຸກຕັົ້ງຖິື່ນຖານໃຫມ່ ແລະ ການສ້າງສະນ ໍ້າ; 

10. ເປັນເຈົົ້າການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົັ່ງເສີມວຽກງານກ້າເບ້ຍ, ປູກໄມ້, ຟືັ້ນຟູປ່າແບບທ າມະຊາດ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າ
ຂອງດົງຕາມແຜນຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ ເພ ື່ອປົກປັກຮັກສາຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໃສສ າຄັນ ຂອງຊະ 
ນິດພັນພ ດ ແລະ ພັນສັດປ່າ; 

11. ສຶກສາທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ໄມ້, ໄມ້ພະລັງງານ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ ເພ ື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແນໃສ່ສ້າງແຫຼ່ງລາຍໄດ້ເພີື່ມທີື່ຕິດພັນ
ກັບການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີື່ໃຫ້ຄອບຄົວ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດແຜນການນ າ
ໃຊ້ ແລະ ລະບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານ; 

12. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີຂ ດ າເນີນກິດຈະການສຶກສາ ຄົົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາ ກອນ
ປ່າໄມ້, ສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງການອະນຸລັກສິື່ງແວດລ້ອມ; 
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13. ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ສະຖານ 
ທີື່, ກິດຈະກ າທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເພ ື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ການ ແລະ ສັນຍາ ທີື່ຂັົ້ນເທິງອະນຸມັດ; 

14. ຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ປ່າໄມ້, ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າ 
ໄມ້ ຕາມແຜນຈັດສັນໃຫ້ຍ ນຍົງ; 

15. ສ າຫຼວດ, ກ ານົດເຂດປ່າໄມ້, ທີື່ດິນປ່າໄມ້, ສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ປະເມີນການປ່ຽນແປງ
ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

16. ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານ
ທຶນຮອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ; 

17. ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການສາຍຕັົ້ງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອດ າເນີນການສ າຫຼວດ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນກ ານົດເຂດແດນ, ວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ໃນການກ ານົດແຜນຈັດສັນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ລະອຽດ ເຊັັ່ນ: ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ເຂດຄຸ້ມຄອງ
ການນ າໃຊ້, ເຂດກັນຊົນ ແລະ ເຂດເປົັ້າໝາຍ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ; 

18. ສົມທົບ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຂຸດຄົົ້ນ ແຮ່ທາດ, ຂຸດຄົົ້ນ
ໄມ້ ຈາກເຂດບຸກເບີກເນ ົ້ອທີື່ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພ ົ້ນຖານຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ທີື່ລັດຖະ 
ບານອະນຸມັດ; 

19. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ
ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າເຊ ື່ອມໂຊມ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າບ ລິການສິື່ງແວດລ້ອມ ໃນປ່າສະ 
ຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນສູງ; 

20. ເປັນເຈົົ້າການດ າເນີນການກວດກາລາດຕະເວນ, ປ້ອງກັນສະກັດກັົ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ແລະ ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ຖ້າຫາກພົບເຫັນການລະເມີດລະບຽບການທີື່ຮ້າຍແຮງ ຕ້ອງໄດ້ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຫຼັກຖານ ເພ ື່ອ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ອົງການສ ບສວນ - ສອບສວນຂອງເຈົົ້າຫນ້າທີື່ປ່າໄມ້ ໃນການປະກອບສ ານວນສົັ່ງຟ້ອງ
ໄອຍະການ ເພ ື່ອໃຫ້ສານຕັດສິນດ າເນີນຄະດີຕ ໍ່ຜູ້ກະທ າຜິດ ຕາມຂະບວນການຍຸຕິທ າ; 

21. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານທາງການ; 

22. ເປັນເຈົົ້າການເກັບກ າ, ສັງລວມ, ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ ດ້ານທີື່ດິນປ່າໄມ້, ປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໃສຂອງຊະນິດພັນພ ດ ແລະ ສັດນ ໍ້າ - ສັດປ່າ ເພ ື່ອເປັນຖານຂ ໍ້
ມູນ, ສູນຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ຄົົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະ 
ນາ ແລະ ນ າໃຊ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ; 

23. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ງ ົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມ ເຊັັ່ນ: ທີື່ດິນ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຂອງກອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

24. ສ້າງແຜນການເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ, ງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ
ຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຮັບຜົນດີ; 

25. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກອງ ປະຈ າອາທິດ, 01 ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 
ເດ ອນ, 09 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ 05 ປີ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບ
ຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

26. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ. 
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ໝວດທ ີ5 
ຫຼກັການ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

 

ມາດຕາ 17 ຫຼກັການ 

 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາລວມຂອງພະແນກ; 
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄຸ້ມຄອງ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງລະ 

ອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ; 
3. ທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມ ຂອງພັກ - ລັດ; 

ນ າເອົາແນວທາງຂອງພັກ - ລັດຖະບານ, ແຜນການ ປະຈ າປີ, ແຜນ 05 ປີ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ມາຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 

ມາດຕາ 18 ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

 ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມີແບບແຜນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ ດັັ່ງນີົ້: 
1. ທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບຂອງ

ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້; 
2. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີ

ເປົັ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ; 

3. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ - ຜົນເສຍ 
ຂອງວຽກງານ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັົ້ມງວດ; 

4. ເຮັດວຽກຕ້ອງຕິດພັນກັບຮາກຖານ, ຕິດພັນກັບຕົວຈິງ, ຕິດພັນກັບຄະນະພັກ, ຄະນະນ າແຕ່ລະຂັົ້ນ ເພ ື່ອ
ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາດ້ານດີ - ດ້ານອ່ອນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍ
ງານຂ ຄ າເຫັນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນການແຕ່ລະໄລຍະ; 

5. ຫົວໜ້າພະແນກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ໍ່ຄະນະປະຈ າພັກແຂວງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນສ າເລັດ ແລະ ຂ ໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງ
ຕົນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກມີໜ້າທີື່ຊ່ວຍວຽກ ແລະ ລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶື່ງ ຕາມການແບ່ງ
ງານ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ; 

6. ຫົວໜ້າພະແນກ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນຕ ໍ່ບັນດາເອກະສານສ າຄັນ, ໃນເວລາຫົວໜ້າພະແນກຕິດຂັດ ຕ້ອງ 
ມອບສິດເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ານໃດທ່ານໜຶື່ງຮັກສາການແທນ ແລະ ຜູ້
ຮັກສາການແທນຕ້ອງລາຍງານວຽກທີື່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກທີື່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຊາບ 
ພາຍຫຼັງກັບມາປະຈ າການ; 

7. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈ າອາທິດ, ເດ ອນ, 03 ເດ ອນ, 06 ເດ ອນ, ປະຈ າປີ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບ
ລາຍງານໃຫ້ເຈົົ້າແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເປັນປົກກະຕິ; 

8. ປະຕິບັດການພົວພັນປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ. 
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ໝວດທ ີ6 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 19 ງບົປະມານ ແລະ ຕາປະທບັ 

ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມີງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພ ື່ອໃຊ້ເຂົົ້າໃນການ 
ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ. 

ມາດຕາ 20 ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ 

ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ບັນດາຫ້ອງການ, ຂະແໜງ, ກອງ, ສູນ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ

ແຂວງ; ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈົັ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີົ້ ຢ່າງເຂັົ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 21 ຜນົສກັສດິ  

ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີົ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົົ້ນໄປ. 
                                                                             
                                                                                

                                                                                                                                             
 


