ແຜນງ ົບປະມານ ປະຈາປີ 2021 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ (ບໍ່ເປັນທາງການ)
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021
ສະເໜີໂດຍ: ກົມການເງິນ

ແຜນງ ົບປະມານ(ເບື້ອງຕົື້ນ) ປະຈາປີ 2021
1. ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນງົບປະມານ ຕົື້ນປີ:
4.034.596,26 ລ້ານກີບ, ເທົົ່າກັບ: 12,77% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດ
ຖະບານ (31.583.000 ລ້ານກີບ); ຊຶຶ່ງມີຕົວເລກງ ົບປະມານຂັື້ນສູນກາງ
1.282.741,42 ລ້ານກີບ ແລະ ທ້ອງຖິຶ່ນ 2.751.854,84 ລ້ານກີບ.
1) ໃນນັື້ນມີ, ງົບປະມານບລິຫານ: 3.268.201,00 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນສູນກາງ: 546.540,00
ລ້ານກີບ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິຶ່ນ: 2.721.661,00 ລ້ານກີບ)

2) ງົບປະມານການລົງທຶນ: 766.395,26 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນສູນກາງ: 736.201,42 ລ້ານກີບ
ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິຶ່ນ: 30.193,84 ລ້ານກີບ)

ແຜນງ ົບປະມານ(ດັດແກ້) ທ້າຍປີ 2021
2. ການສະເໜີແຜນງົບປະມານ ດັດແກ້ ປະຈາປີ 2021: 4.020.600,41 ລ້ານກີບ, ເທົົ່າ
ກັບ: 12,73% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ (31.583.000 ລ້ານກີບ);
ຊຶຶ່ງມີຕົວເລກງ ົບປະມານຂນ
ັື້ ສູນກາງ 1.271.467,67 ລ້ານກີບ ແລະ

ທ້ອງຖິຶ່ນ 2.749.132,74 ລ້ານກີບ.
1) ໃນນັື້ນມີງ ົບປະມານບລິຫານ: 3.254.205,15 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນສູນກາງ

535.266,25 ລ້ານກີບ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິຶ່ນ: 2.718.938,90 ລ້ານກີບ)
2) ງົບປະມານການລົງທຶນ: 766.395,26 ລ້ານກີບ (ຂັື້ນສູນກາງ: 736.201,42 ລ້ານ
ກີບ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິຶ່ນ: 30.193,84 ລ້ານກີບ)

ການຈັດສັນງ ົບປະມານ ພາກ 62 & ພາກ 63
3. ເນຶ່ອງຈາກສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ, ງ ົບປະມານຂັື້ນສນ
ູ ກາງ ຕາມພາກລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານ (ພາກ 62-ພາກ 63) ໄດ້ມີການດັດແກ້ຫຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ແຜນການ
ເບີກຈ່າຍເງິນບລິຫານສະຖານການສກ
ຶ ສາ ໄດ້ຖກປັບປຸງມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍຄນໃໝ່ ແລະ
ບ້ວງເງິນ ພາກ 63 ພາກລາຍຈ່າຍດັດສມ
ົ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ບາລຸງ ໄດ້ມີການຈັດສນ
ັ ໃສ່ວຽກ

ທີຶ່ເປັນບລ
ູ ມ
ິ ະສດ
ິ ເຊັົ່ນ: ການຈັດພິມປຶ້ມ, ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ ການສອນ
(37.348,06 ລ້ານກີບ), ການຝກອົບຮົມຄູ ປະຖົມສຶກສາ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ 4

(2.700,00 ລ້ານກວ່າກບ
ີ ), ການເຄຶ່ອນໄຫວວຽກງານ 3 ສ້າງ (3.500,00 ລ້ານກີບ)
ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆ.

ການຈດ
ັ ສັນງ ົບປະມານ ພາກ 62 & ພາກ 63
4. ການສະໜອງເງິນບລິຫານສະຖານການສກ
ຶ ສາ, ມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍນັກຮຽນ: ສາລັບຊັື້ນ ອະ
ນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ: 40.000ກີບ, ຊັື້ນປະຖົມ: 45.000ກີບ, ຊັື້ນມັດທະຍົມ:
30.000ກີບ ແລະ ອາຊີວະສກ
ຶ ສາ 200.000ກີບ, ງົບປະມານທັງໝົດ: 62.017,62
ລ້ານກີບ.

5. ການຈັດສນ
ັ ງ ົບປະມານພາກ 62-63 ຂອງພະແນກສກ
ຶ ສາທກ
ິ ານແລະກລ
ິ າແຂວງ, ນະຄອນ
ຫວງ ສ່ວນຫາຍອີງຕາມສູດໃນປຶ້ມຄູມ
່ ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ມີບາງແຂວງໄດ້ດັດປັບ

ຕົວເລກ ຫລຸດ/ເພີື້ມ ເລັກນ້ອຍ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ຫ້ອງການສກ
ຶ ສາທກ
ິ ານແລະກລ
ິ າ
ເມອງ ຕາມເງ ຶ່ອນໄຂຕົວຈິງ.

ງ ບປະມານແຍກຕາມຂັນ
ື້ ຄ້ມຄອງ ແລະ ສາລະບານງ ບປະມານ
ສ ມທຽບ ງ ບ ປະມານທົ່ວ ຂະແໜງການ ສ ສກ
ພາກ
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