ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400
6 มีนำคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ ำร่ วมกำรประชุ ม สั ม มนำแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรตำมแบบส ำรวจหลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เรียน (แจ้งหลังสำเนำ)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2561
สิ่งที่ส่งมำด้วย โครงกำรประชุ ม สั ม มนำแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรตำมแบบส ำรวจหลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้แจ้งรำยละเอียด กรอบแนวทำง
และปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบและดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนด ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ สำมำรถนำไปใช้ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีควำม
โปร่งใส และมีคะแนนผลกำรประเมินฯ เพิ่มขึ้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดประชุมสัมมนำ
แนวทำงกำรด ำเนิ นกำรตำมแบบส ำรวจหลั กฐำนเชิ งประจั กษ์ กำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนำคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อำคำรอุดมศึกษำ 1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยมีรำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
ในกำรนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงขอเรียนเชิญท่ำน หรือมอบหมำยผู้ประสำนงำน
หรือผู้รับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในสถำบันอุดมศึกษำ
ของท่ำน รวมจำนวน 2 คน เข้ำร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนำคม 2561 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อำคำรอุดมศึกษำ 1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยลงทะเบียนตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุม
ทำง https://goo.gl/H1cDSG ภำยในวันที่ 12 มีนำคม 2561 ทั้งนี้ขอควำมกรุณำเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและ
ที่พักจำกต้นสังกัด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยบุ คลำกรเข้ำร่วมประชุมสั มมนำฯ ตำมวัน เวลำ และ
สถำนทีด่ ังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสำร 0 2354 5618โดย

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

โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการดาเนินการตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่
ถูกกาหนดเป็ น มาตรการเสริมตามยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556 -2560) และเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบั นอุดมศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อมาสานักงาน ป.ป.ช.
ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโป ร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของห น่ ว ยงานภ าครั ฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้ รั บมอบหมายจากส านั กงาน ป.ป.ช. ให้ รั บผิ ดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกากับของรัฐ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา จานวน 81 แห่ง โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียน
นายร้อยตารวจ โดยมีศาสตราจารย์พลตารวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ถึงปัจุบัน
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกากับของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 81 แห่ง ที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และมี
คะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัด ประชุมสัมมนาแนวทางการ
ดาเนินการตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
/ วัตถุประสงค์...

2
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรัฐ และในก ากั บ ของรั ฐ สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จานวน 81 แห่ง ที่เข้ารับการประเมิน ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรัฐ และในก ากั บ ของรั ฐ สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จานวน 81 แห่ง ที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามแบบสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผู้ประสานงาน หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ จานวน 81 แห่งๆ ละ 2 คน รวมจานวน 162 คน
วิธีดาเนินการ
การประชุมชี้แจง การบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิทยากร
ศาสตราจารย์พลตารวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ และคณะ
ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งบประมาณ
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 2 มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ สกอ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบั นอุดมศึกษาของรัฐและในกากับของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 81 แห่ง ที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. สถาบั นอุดมศึกษาของรัฐและในกากับของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 81 แห่ง ที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินการตามแบบสารวจหลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างถูกต้อง
3. สถาบั นอุดมศึกษาของรัฐและในกากับของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 81 แห่ง ที่เข้ารับการประเมินฯ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงขึ้น

3
กาหนดการ
การประชุมสัมมนาแนวทางการดาเนินการตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพุธ 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
***********************************
เวลา
08.30 น. – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.30 น.

พิธีเปิดประชุม โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์)

09.30 น. – 10.30 น.

ชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย ศาสตราจารย์พลตารวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา และคณะ

10.30 น. – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 11.45 น.

ชี้แจงแนวทางทางการดาเนินการตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย ศาสตราจารย์พลตารวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา และคณะ

11.45 น. – 12.30 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

12.30 น.

ปิดการประชุม และพักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

กาหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 346 ลงวันที่ 6 มีนาคม 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 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

พิมพ์/ทาน.......................
ตรวจ...............................
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ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
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หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
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ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
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กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
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ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย

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

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9
โทรสาร 0 2354 5618โดย
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0510/ ว 346

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
6 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ ว 153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการดํ า เนิ น การตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด กรอบแนวทาง
และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส และมีคะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมสัมมนา
แนวทางการดํ าเนิ นการตามแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจั กษ์ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือมอบหมายผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน รวมจํานวน 2 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม
ทาง https://goo.gl/H1cDSG ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ที่พักจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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