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เรื̘อง การจัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูร ณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจํา
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรีย น

อธิการบดีมหาวิทยาลัย /สถาบัน

ตามทีค
̘ ณะรั ฐมนตรีได ้มีมติเมือ
̘ วันที̘ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการ
กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทน
ิ งบประมาณรายจ่ายประจํา
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีไ̘ ด ้ให ้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูร ณาการเชิงยุทธศาสตร์
โดยสํานักงบประมาณได ้กําหนดปฏิทน
ิ การจัดทํางบ
ประมาณในลักษณะบูร ณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที̘
กําหนดให ้ส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน
̘ จัดทําคําของบประมาณใน
ลักษณะบูร ณาการเชิงยุทธศาสตร์ ส่งคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทํางบ
ประมาณในลักษณะบูร ณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน
วันที̘
๒ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นัน
̙
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได ้เข ้าร่วมการประชุมปฏิบต
ั ก
ิ าร
จัดทําแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ﴾ตามทีไ̘ ด ้รั บจัดสรรงบ
ประมาณ﴿ และแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ﴾เพือ
̘ ประกอบ
การจัดทําคําของบประมาณ﴿ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที̘
๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๙ โดยเลขานุการรั ฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ﴾พลตรี ณั ฐพงษ์ เพรา
แก ้ว﴿ ได ้แจ ้งว่า รั ฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการขอให ้สถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
ทุกแห่งทีจ̘ ะเสนอแผนงาน/โครงการ
เพืv̘ ขอบรรจุในแผนงานบูร ณาการประจํา
̙ ๒๗ แผนงาน เสนอให ้รั ฐมนตรี
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง̘ มีจํานวนรวมทัง̙ สิน
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให ้ความเห็นชอบภายในว ันที鶆� ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
ก่อนส่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูร ณ
าการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณาต่อไป จึงเห็นควรให ้
มหาวิทยาลัย /สถาบันทีม
̘ ค
ี วามประสงค์จะเสนอของบประมาณ
ในลักษณะบูร ณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทํารายละเอีย ดข ้อมูลส่งให ้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในว ันจ ันทร์ท ี鶆� ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เพือ
̘ รวบรวมสรุปเป็ นภาพรวมอุดมศึกษา
และนํ าเสนอเลขานุการรั ฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการกลัน
̘ กรอง
เพือ
̘ เสนอรั ฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาให ้ความเห็นชอบต่อไป
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โดยขอให ้มหาวิทยาลัย/สถาบันจัดสง่ ข ้อมูล
ึ ษา
มายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศก
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