ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400
31 มกรำคม 2561

เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เรียน (แจ้งหลังสำเนำ)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ปฏิทินและกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมำณและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและในกำกับของรัฐ สังกัด สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จำนวน 81 แห่ง มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ว่ำจ้ำงโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ โดยมีศำสตรำจำรย์ พลตำรวจตรีหญิง
พัชรำ สินลอยมำ คณบดี คณะนิติวิทยำศำสตร์ เป็นที่ปรึกษำโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดปฏิทินและกรอบกำร
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสำนงำนโครงกำร โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดได้ ทำง
www.itamua.com จึงขอให้สถำบันอุดมศึกษำติดตำมรับข้อมูลข่ำวสำร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสำรวจต่ำงๆ
ตำมช่องทำงที่กำหนดไว้ และขอให้สถำบันอุดมศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1. ส่งข้อมูลรำยชื่อผู้ประสำนงำนประจำหน่วยงำน จำนวน 2 รำย ให้ที่ปรึกษำโครงกำรฯ ภำยใน
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลำกรในหน่วยงำน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทำเป็นไฟล์ Excel (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มทำงเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2561
โดยจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสำรวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐำนประกอบ โดยจัดทำแฟ้มแยกเป็นหลักฐำนของแต่ละข้อคำถำมอย่ำง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐำนประกอบกำรอุทธรณ์คะแนนตำมสำรวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 16 - 31
กรกฎำคม 2561
4.กำรจัดส่ง...

-24. กำรจัดส่งเอกสำรตำม ข้อ 2 และ ข้อ 3 สำมำรถนำส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งทำงไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) ที่ สำนักงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700 (กรณีจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จะถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
5. กำรดำเนินกำรในขั้นตอนอื่นๆ ขอให้สถำบันอุดมศึกษำปฏิบัติตำมระยะเวลำและวิธีกำร
ที่กำหนดไว้ในปฏิทิน และกรอบกำรประเมินฯ (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) โดยเคร่งครัด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสำร 0 2354 5618โดย

พิมพ์/ทาน.......................
ตรวจ...............................

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับผิดชอบการประเมิน
…………………………………………………………
กาหนดเวลา
15 ก.พ. 2561

กิจกรรม
หน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจาหน่วยงาน
(จานวน 2 ราย)
๒๘ ก.พ. 2561
หน่วยงานจัดส่งข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal)
และข้อมูลผู้รับบริการหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กาหนด (ไฟล์ Excel)
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.itamua.com
1๒ มี.ค. - 31 พ.ค. 2561 ที่ปรึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสารวจ Internal
และแบบสารวจ External

15 มิ.ย. 2561

15 ก.ค. 2561
16 - 31 ก.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
ภายใน ต.ค. 2561

หน่วยงานจัดส่งแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-based) ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทาแฟ้มแยก
เป็นหลักฐานของแต่ละข้อคาถามอย่างชัดเจน
ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบสารวจเชิงประจักษ์เบื้องต้น

หมายเหตุ
ส่งไฟล์ Excel
ทาง itamua2018@gmail.com
ส่งไฟล์ Excel
ทาง itamua2018@gmail.com
1) ที่ปรึกษาจะประสานและมีหนังสือ
แจ้งกาหนดการก่อนการลงพื้นที่
2) แบบสารวจสามารถดาวน์โหลด
ได้ทาง www.itamua.com
1) ส่งหนังสือนาพร้อมซีดีบันทึกข้อมูล
ให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรง
๒) แบบสารวจสามารถดาวน์โหลด
ได้ทาง www.itamua.com
แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน

หน่วยงานส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนน
ส่งหนังสือนาพร้อมซีดีบันทึกข้อมูล
แบบสารวจเชิงประจักษ์
ให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรง
ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบสารวจเชิงประจักษ์หลังอุทธรณ์ แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน
สกอ. จัดส่งรายงานผลการประเมิน ITA ให้แก่หน่วยงาน จัดส่งทางไปรษณียต์ ามที่อยู่
ที่เข้ารับการประเมิน
ของหน่วยงาน

ผู้ประสานงานโครงการ ITA
1. ที่ปรึกษาโครงการฯ (ติดต่อนักวิจัย) :
สานักงานโครงการ ITA
โทรศัพท์ 0 2412 3284
โทรสาร 0 2864 9328
E-mail: itamua2018@gmail.com ID Line: ita2559
Website: www.itamua.com
1) ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
2) อาจารย์มุทิตา มากวิจิตร์
เบอร์โทร.09-4326-5541
3) อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม
เบอร์โทร.09-4481-5465
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458 - 9
โทรสาร 0 2354 5618
1) นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวร
2) นางสาวธนาภรณ์ พุทธมนต์ธร

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับผิดชอบการประเมิน
…………………………………………………..
1. ขอบเขตของการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จานวน 81 หน่วยงาน
ขอบเขตการประเมิ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พิ จ ารณาการด าเนิ น การ
ในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่ใช่การดาเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง
2. การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสารวจ Internal
ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และมีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จานวนรวมไม่น้อยกว่า 500 ราย กรณีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่
ไม่ถึง 500 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: itamua2018@gmail.com
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม Excel ได้ทาง www.itamua.com)
3. การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสารวจ External
ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ราย กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามภารกิจไม่ถึง 1,000 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: itamua2018@gmail.com
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม Excel ได้ทาง www.itamua.com)
4. การจัดส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ให้หน่วยงานตอบแบบสารวจ จานวน 1 ชุด โดยใช้ข้อมูลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เว้นแต่ข้อคาถามจะกาหนดให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณอื่นๆ ทั้งนี้ ควรดาเนินการตามแบบสารวจให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากจะส่งผลต่อการรับรู้ของบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้
หน่วยงานจัดทาแบบสารวจพร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีและจัดส่ง
ให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรงภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF เอกสารหลักฐานจัดทาแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคาถามอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ มีกาหนดแจ้งผลคะแนนแบบสารวจเชิงประจักษ์เบื้องต้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
และให้อุทธรณ์ผลคะแนนระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 โดยจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด
..............................................

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
(แจ้งหลังสําเนา) เรียน
1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
43 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
44 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
45 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
47 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
48 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
49 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
52 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
53 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
54 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
13 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
55 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
56 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
57 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
58 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
17 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
59 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
60 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
61 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
62 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
63 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
64 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
23 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
65 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
66 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
67 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
26 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
68 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
69 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
28 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
70 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
29 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
71 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
30 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
73 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
31 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
74 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
32 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
33 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
75 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
76 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
36 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
78 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
37 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
38 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
80 อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
39 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
81 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
41 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
42 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
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31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 153

สําเนาคู่ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 81 แห่ง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตํารวจตรีหญิง
พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนดปฏิทินและกรอบการ
ประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
www.itamua.com จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาติดตามรับข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบสํารวจต่างๆ
ตามช่องทางที่กําหนดไว้ และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน จํานวน 2 ราย ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ itamua2018@gmail.com
โดยจัดทําเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com)
2. ส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยจัดทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสํารวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทําแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคําถามอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนตามสํารวจเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31
กรกฎาคม 2561
4.การจัดส่ง...
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328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

31 มกราคม 2561
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