ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 199

สำเนำคู่ฉบับ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

8 กุมภำพันธ์ 2560
เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรียน (แจ้งหลังสำเนำ)
อ้ำงถึง 1. หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ที่ ศธ 0510/ ว 1464 ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559
2. หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ที่ ศธ 0510/ ว 1574 ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2559
สิ่งที่ส่งมำด้วย คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำน ป.ป.ช.
ให้รับผิดชอบงบประมำณและกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐ ประเภทสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและในกำกับของรัฐ
สังกัด สกอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง สกอ. ได้แจ้งสรุปหลักกำรและกรอบกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในภำพรวม และ
ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบ รำยละเอียดตำมที่อ้ำงถึง 1 โดยสำนักงำน ป.ป.ช. ได้จัดประชุมชี้แจง
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ให้แก่สถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2559 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อำคำร 4
สำนักงำน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนำมบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี รำยละเอียดตำมที่อ้ำงถึง 2 ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงขอประสำนแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินฯ ดังนี้
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ว่ำจ้ำงโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ โดยศำสตรำจำรย์
พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรำ สินลอยมำ คณบดี คณะนิติวิทยำศำสตร์ เป็นที่ปรึกษำโครงกำรฯ และกำหนด
ช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์ www.itamua.com
รวมทั้งจะมีกำรแจ้งควำมคืบหน้ำ ของกำรประเมินเป็นระยะๆ ทำง Application Line กลุ่ม ITA mua2560
จึงขอให้สถำบันอุดมศึกษำติดตำมรับข้อมูลข่ำวสำร แบบฟอร์ม และแบบสำรวจต่ำงๆ ตำมช่องทำงที่กำหนดไว้
2. ขอให้สถำบันอุดมศึกษำดำเนินกำรตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) สรุปได้ดังนี้
2.1 ส่งข้อมูล 1) รำยชื่อผู้ประสำนงำนประจำหน่วยงำน จำนวน 2 รำย 2) ข้อมูลผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 500 รำย และ 3) ข้อมูลบุคลำกร จำนวน 500 รำย (หำกมีน้อยกว่ำ 500 รำย
ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ itamua.go.th@gmail.com
โดยจัดทำเป็นไฟล์ Excel (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มทำงเว็บไซต์ www.itamua.com)
/ 2.2 ส่งแบบสำรวจ...

-22.2 ส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) รอบที่ 1 พร้อมหลักฐำนประกอบ
จำนวน 1 ชุด ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2560
2.3 ส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) รอบที่ 2 พร้อมหลักฐำนประกอบ
จำนวน 1 ชุด ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2560
2.4 ส่งแบบคำร้องอุทธรณ์ผลคะแนนตำมแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2560
กำรจัดส่งเอกสำรตำมข้อ 2.2 ถึงข้อ 2.4 สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถนำส่งด้วยตนเอง หรือ
จัดส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่สำนักงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
10700 (กรณีจัดส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จะถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
3. กำรดำเนินกำรในขั้นตอนอื่นๆ ขอให้สถำบันอุดมศึกษำปฏิบัติตำมระยะเวลำและวิธีกำร
ที่กำหนดไว้ในปฏิทิน และคู่มือกำรประเมินฯ (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) โดยเคร่งครัด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นายขจร จิตสุขุมมงคล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

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

ที่ ศธ 0510/ ว 199 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
(แจ้งหลังสําเนา) เรียน อธิการบดี
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 มหาวิทยาลัยนครพนม
3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65 มหาวิทยาลัยทักษิณ
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
69 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
70 มหาวิทยาลัยบูรพา
71 มหาวิทยาลัยพะเยา
72 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
73 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
74 มหาวิทยาลัยมหิดล
75 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
76 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
78 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
79 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
81 มหาวิทยาลัยศิลปากร

