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ແຜນງ ົບ ປະ ມານ(ເບ ື້ອງຕົື້ນ) ປະ ຈ າ ປີ 2021
1.ຂະ ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນງົບ ປະ ມານ ຕົື້ນປີ: 

4.034.596,26 ລ້ານກີບ, ເທົົ່າກັບ: 12,77% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດ
ຖະ ບານ (31.583.000 ລ້ານກີບ); ຊຶຶ່ງມີຕົວເລກງ ົບປະ ມານ ຂັື້ນ ສູນກາງ
1.282.741,42 ລ້ານກີບ ແລະ ທ້ອງ ຖິຶ່ນ 2.751.854,84 ລ້ານກີບ. 
1) ໃນນັື້ນມີ, ງ ົບປະ ມານບ ລິຫານ: 3.268.201,00 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນສູນກາງ: 546.540,00 

ລ້ານກີບ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງ ຖິຶ່ນ: 2.721.661,00 ລ້ານກີບ)
2) ງ ົບປະ ມານການລົງທຶນ: 766.395,26 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນສູນກາງ: 736.201,42 ລ້ານກີບ

ແລະ ຂ ັ ື້ນທ້ອງ ຖິຶ່ນ: 30.193,84 ລ້ານກີບ)



2. ການ ສະເໜີແຜນງົບ ປະ ມານ ດັດ ແກ້ ປະ ຈ າ ປີ 2021: 4.020.600,41 ລ້ານ ກີບ, ເທົົ່າ 
ກັບ: 12,73% ທຽບ ໃສ່ ລາຍຈ່າຍທັງ ໝົດ ຂອງລັດ ຖະ ບານ (31.583.000 ລ້ານ ກີບ);
ຊຶຶ່ງມີຕົວ ເລກ ງ ົບ ປະ ມານຂັື້ນສູນກາງ 1.271.467,67 ລ້ານ ກີບ ແລະ
ທ້ອງຖິຶ່ນ 2.749.132,74 ລ້ານ ກີບ. 
1) ໃນ ນັື້ນ ມີງ ົບ ປະ ມານບ ລິຫານ: 3.254.205,15 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນ ສູນ ກາງ

535.266,25 ລ້ານ ກີບ ແລະ ຂັື້ນ ທ້ອງຖິຶ່ນ: 2.718.938,90 ລ້ານ ກີບ)
2) ງ ົບ ປະ ມານການ ລົງທຶນ: 766.395,26 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນ ສູນ ກາງ: 736.201,42 ລ້ານ 

ກີບ ແລະ ຂ  ັ ື້ນ ທ້ອງຖິຶ່ນ: 30.193,84 ລ້ານ ກີບ)

ແຜນງ ົບ ປະ ມານ(ດັດແກ)້ ທ້າຍປີ 2021



ການຈັດ ສັນ ງ ົບ ປະ ມານ ພາກ 62 & ພາກ 63
3. ເນ ຶ່ອງຈາກ ສະພາບການ ລະບາດພະຍາດ ໂຄວດິ, ງ ົບ ປະ ມານ ຂັື້ນສນູກາງ ຕາມ ພາກ ລາຍຈ່າຍ

ງ ົບ ປະ ມານ (ພາກ 62-ພາກ 63) ໄດ້ມີ ການດດັ ແກ້ຫ ຸດຜ່ອນ ລາຍຈ່າຍ, ເຮັດ ໃຫ້ແຜນການ
ເບີກ ຈ່າຍເງິນ ບ ລິຫານ ສະຖານການສກຶສາ ໄດ້ ຖ ກປັບປຸງມູນ ຄ່າ ຫົວ ໜ່ວຍຄ ນ ໃໝ່ ແລະ
ບ້ວງເງິນ ພາກ 63 ພາກ ລາຍຈ່າຍດັດ ສມົ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ບ າ ລຸງ ໄດ້ ມີການ ຈັດສນັໃສ່ວຽກ
ທີຶ່ ເປັນ ບູລິມະ ສດິເຊັົ່ນ: ການ ຈັດພມິປ ຶ້ມ, ສະ ໜອງອຸປະ ກອນການ ຮຽນ ການ ສອນ
(37.348,06 ລ້ານ ກີບ), ການ ຝ ກ ອົບຮົມຄູ ປະ ຖົມສຶກ ສາ ວິຊາ ຄະ ນິດສາດ ປ 4
(2.700,00 ລ້ານກວ່າ ກບີ), ການ ເຄ ຶ່ອນໄຫວວຽກງານ 3 ສ້າງ (3.500,00 ລ້ານກີບ) 
ແລະ ວຽກ ງານ ຕ່າງໆ.



4. ການ ສະໜອງເງິນ ບ ລິຫານສະຖານການສກຶ ສາ, ມູນ ຄ່າ ຫົວ ໜ່ວຍນັກ ຮຽນ: ສ າ ລັບຊັື້ນ ອະ 
ນຸ ບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມ ປະ ຖົມ: 40.000ກີບ, ຊັື້ນປະ ຖົມ: 45.000ກີບ, ຊັື້ນມັດ ທະຍົມ: 
30.000ກີບ ແລະ ອາ ຊີວະ ສກຶ ສາ 200.000ກີບ, ງ ົບ ປະ ມານ ທັງ ໝົດ: 62.017,62 
ລ້ານ ກີບ. 

5. ການ ຈັດ ສນັງ ົບປະ ມານພາກ 62-63 ຂອງພະ ແນກ ສກຶສາ ທິການແລະກິລາແຂວງ, ນະ ຄອນ
ຫ ວງ ສ່ວນຫ າຍອີງຕາມສູດໃນປ ຶ້ມຄູມ່ ການຈັດສນັງ ົບປະມານ ແລະ ມີບາງແຂວງໄດ້ດັດປັບ
ຕົວເລກ ຫລຸດ/ເພີື້ມ ເລັກນ້ອຍ ຕາມຄວາມເໝາະສມົໃຫ້ຫ້ອງການສກຶສາ ທິການແລະກິລາ
ເມ ອງ ຕາມ ເງ ຶ່ອນ ໄຂຕົວ ຈິງ.

ການຈັດສັນງ ົບ ປະ ມານ ພາກ 62 & ພາກ 63



ພາກ ເບ ື້ອງ ຕ ື້ນ ດັດ ແກ້ ສູນ ກາງ ທ້ອງ ຖ ິ່ນ ແຜນດັດ ແກ້ ສູນ ກາງ ທ້ອງ ຖ ິ່ນ

ລວມບໍ ລ  ຫານ 3.268 .201,00 3.254.205,15 535.266,25 2.718 .938 ,90 80,94% 42,10% 98,90%

60 2.540.553,00 2.541.994,00 173.318,00 2.368.676,00 63,22% 13,63% 86,16%

61 326.440,00 345.155,67 160.455,67 184.700,00 8,58% 12,62% 6,72%

62 279.896,00 262.556,15 127.008,15 135.548,00 6,53% 9,99% 4,93%

63 117.181,00 99.474,84 71.413,94 28.060,90 2,47% 5,62% 1,02%

66 4.131,00 5.024,49 3.070,49 1.954,00 0,12% 0,24% 0,07%

 ລ ງ ທຶນ 67 766.395,26 766.395,26 736.201,42 30.193,84 19,06% 57,90% 1,10%

Total 4.034.596,26 4.020.600,41   1.271.467,67  2.749.132,74 100,00% 100,00% 100,00%

ສ ມ ທຽບ ງ ບ ປະ ມານ ທ ົ່ວ ຂະ ແໜງ ການ ສ ສກ  ແຍກ ຕາມ ຂັື້ນ ອັດ ຕາ ສ່ວນ 

 ງ  ບ ປະ ມານແຍກ ຕາມ ຂັື້ນ ຄ ້ມ ຄອງ ແລະ ສາ ລະ ບານ ງ  ບ ປະ ມານ


