ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮັບຮອງ: ການຈັດຕັັ້ງ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາ
ໍ
Department of Policy and Legal Affairs

ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ
ເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້;

ປະສານສົມທົບ: ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີອະນຸມັດຂອງຂັັ້ນເທິງ.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຄວາມເປັນມາ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັັ້ງ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕາມດໍາລັດ ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 99/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມີນາ 2017.
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ຈັດຕັັ້ງເຄຶ່ອນໄຫວ ຕາມຂໍັ້ຕົກລົງ
ສະບັບເລກທີ 3684/ກປ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2017 ແລະ ໄດ້ເລີຶ່ມ
ເຄຶ່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ທັນວາ 2017.
ຕົວອັກສອນຫຍໍັ້ວ່າ: “ກບນ”
ພາລະບົດບາດ
ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ໃນການສກສາຄົັ້ນຄວ້າ, ວິໄຈບັນຫາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ການຕະຫຼາດ, ເພຶ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ
ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການ ອອກເປັນກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໜ້າທີີ່ຕົົ້ນຕໍ ຂອງ ກບນ

ຄົົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ: ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,
ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມາເປັນແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ;

ແລະ ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ

ຄົົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ສະພາບການ: ດ້ານເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ບັນຫາອຶ່ນໆ ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຶ່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ;

ຄົົ້ນຄວ້າ

ແລະ

ຜັນຂະຫຍາຍ:

ແຜນຍຸດທະສາດ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ຂອງ ຂະແ
ໜງການຕົນ ອອກເປັນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໂດຍການ
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
ສັງລວມ ແລະ ນໍາສະເໜີ: ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ
ໝາຍ ຕໍຶ່ລັດຖະບານ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພຶ່ອເອົາເຂົັ້າແຜນ
5 ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັົ້ງ ຂອງ ກບນ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
2. ພະແນກນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຕະຫຼາດ
3. ພະແນກນິຕິກໍາ
4. ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ນອກຈາກນີັ້, ວຽກນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ຍັງສັງກັດຢ່
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັງັ້ ຂອງ
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມອງ.

ກະຊວງ ກະສິກາ
ໍ ແລະ ປ່າໄມ້

ຮູບສະແດງ ສາຍການພົວພັນ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ.
ພະແນກ
ບໍລິຫານ ແລະ
ຈັດຕັັ້ງ

ພະແນກ
ນະໂຍບາຍ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ
ການຕະຫຼາດ

ພະແນກນິຕິກໍາ

ກອງເລຂາສະພາ
ວິທະຍາສາດ
ເຕັກນິກກະສິກາໍ
ແລະ ປ່າໄມ້

ການບັນຈຸຂອງບຸກຄະລາກອນ ພາຍໃນກົມນະໂຍບາຍ
ແລະ ນິຕິກໍາ

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປາໄມ້

ຫົວໜ່ວຍ
ປະກອບການ
ທຸລະກິດກະສິກໍາ
ຂອງເອກະຊົນ

ບຸກຄະລາກອນ ພາຍໃນກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
 ບຸກຄະລາກອນ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 28 ຄົນ, ເຊິຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:






ປອ ຈໍານວນ 03 ຄົນ;
ປທ ຈໍານວນ 09 ຄົນ;
ປຕ ຈໍານວນ 14 ຄົນ;
ຊັັ້ນສງ ຈໍານວນ 02 ຄົນ;

ບັນດາກົມ, ສະ
ຖາບັນອ້ອມຂ້າງ
ກະຊວງ ກປ
ແລະ ໂຄງການ
ຮ່ວມມ

ບັນດາຂະແໜງ
ການທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງອຶ່ນໆ

ພະແນກ ກປ ແຂວງ
ແລະ ຫ້ອງການ ກປ
ເມອງ

ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ສາກົນ

ຂໍົ້ມູນເພິົ້ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍີ່ :
 ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມອງ ໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 ຕ້ ປນ. 811
 ໂທ/ແຟັກ: 85621-417-198
 E-mail: dopla.maf@gmail.com
 Website: dopla.maf.gov.la
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