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ວັນທີ 15  ຕຸລາ 2021



ສະມາຊິກ ຄະນະຊີີ້ນໍາລວມ (ປັບປຸງໃໝ)່
• ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜ ູ້ຊີີ້ນໍາວຽກງານການເງິນ ເປັນປະທານ (ເພີີ່ມໃໝ)່
• ທ່ານ ຫົວໜູ້າຫູ້ອງການກະຊວງ ເປັນກໍາມະການ (ເພີີ່ມໃໝ)່



ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະຊີີ້ນໍາລວມ
1) ຊີີ້ ນໍາ ແລະ ໃຫູ້ທິດ ທາງ ໃນ ການ ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານບ ລິມະສິດຂອງ ແຜນ ການ
ພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ການສູ້າງແຜນ ງ ົບປະ ມານ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບບ 
ລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາ;

2) ໃຫູ້ທິດຊີີ້ນໍາໃນການສູ້າງ ແລະ ຈັດ ສັນງ ົບປະ ມານໃຫູ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ;
3) ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກ ຍ ູ້ ການປະຕິບັດໜູ້າທີີ່ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນຢ ູ່
ຂັີ້ນທູ້ອງຖິີ່ນ ໃຫູ້ມີ ຄວາມ ສອດ ຄ່ອງຕາມແຜນ ພັດທະ ນາ ຂອງຂະ ແໜງການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດູ້ 
ກໍານົດ ໃນແຕ່ ລະ ໄລຍະ.

4) ນໍາສະເໜີແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນການເງິນຂອງຂະແໜງການຕ ໍ່ຄະນະນໍາ
ກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ເພ ີ່ອຮັບຮອງ.



ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະວິຊາການ
1) ຕີລາຄາ ແລະ ວິເຄາະສະພາບການສຶກສາ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນ

ງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ປະຈໍາ 5 ປີ;
2) ຮ່າງນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນ

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງການເງິນຂອງຂະແໜງການ;
3) ໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການສູ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງ

ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຕ່າງໆ;
4) ພັດທະນາຂອບການເງິນໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ລວມທັງເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນານິຕິກໍາ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃນການຄຸູ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ
ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ;



ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະວິຊາການ (ຕ ໍ່)
5) ຄົີ້ນຄວູ້າຈັດສນັງ ົບປະມານບ ລິຫານປົກະຕິ ແລະ ລົງທຶນ ໃຫູ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ 

ເພ ີ່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະຊີີ້ນໍາລວມ;  
6) ທົບທວນແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງຍ່ອຍ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບບ 

ລິມະສິດຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
7) ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການພດັທະນາແຜນບ ລິມະສດິການຈັດສນັຄ  10 ປີ ເພ ີ່ອຫ ຸດຜ່ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນ.
8) ເຂົີ້າຮ່ວມຂະບວນການນາໍສະເໜີແຜນການເງິນ ແລະ ເຈລະຈາງ ົບປະມານກບັກະຊວງການ

ເງິນ;
9) ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ຕາມການຊີີ້ນາໍຂອງຄະນະຊີີ້ນາໍລວມ ໃນການສູ້າງແຜນການ ແລະ 

ແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;



ພາລະບົດບາດຂອງກອງເລຂາ

1) ສັງລວມ, ກວດກາເອກະສານແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ແຜນການເງິນປະຈໍາປີ ຂອງຫົວ
ໜ່ວຍງ ົບປະມານຂັີ້ນ ສອງທີີ່ຂຶີ້ນກັບສ ນກາງ ເພ ີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະວິຊາການ ແລະ
ຄະນະຊີີ້ນໍາລວມຮັບຮອງ

2) ກະ ກຽມ ບັນດາ ຂ ໍ້ ມ ນ ແລະ ວາ ລະການ ປະ ຊຸມ ປະ ຈໍາສະ ໄໝສາ ມັນ/ວິ ສາມັນ, ປະ ສານ
ງານວຽກອ ີ່ນ ຕາມການຊີີ້ ນໍາຂອງຄະ ນະຊີີ້ ນໍາລວມ ແລະ ຄະ ນະ ວິຊາການ.

3) ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີຂັີ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ (ງ ົບປະມານປົກກະຕິ,
ງ ົບປະມານລົງທຶນ ແລະ ງ ົບປະມານການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ອການພັດທະນາ);

4) ປະຕິບັດໜູ້າທີີ່ອ ີ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຄະນະຊີີ້ນໍາ
ລວມ.



ວາລະປະຊຸມ

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຈະຮຽກປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 2 ຄັີ້ງຕ ໍ່ປ:ີ 
• ຄັີ້ງທີ 1. ຫ ັງຈາກຮ່າງແຜນງ ົບປະມານສໍາເລັດ: ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ  ແລະ ຮັບຮອງແຜນ

ງ ົບປະມານເບ ີ້ອງຕົີ້ນ ກ່ອນສະເໜີຫາກະຊວງການເງິນ;
• ຄັີ້ງທີ 2. ຫ ັງຈາກງ ົບປະມານໄດູ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ: ເພ ີ່ອຈັດສັນຄ ນໃໝ່

ງ ົບປະມານທີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ ໂດຍອີງໃສ່ບ ລິມະສິດຂອງຂະແໜງການ;
• ນອກຈາກນັີ້ນ ຄະນະດັັ່ງກ່າວນີີ້ ຍັງມີສິດຮຽກປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີີ່

ກ່ຽວຂູ້ອງ ໂດຍອີງໃສ່ການຊີີ້ນໍາຂອງປະທານ ຫ   ອີງໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນຂອງວຽກ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.


