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ขอเชิญร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโปร่งใสด้วยระบบสารสนเทศ 
 ปัจจุบันการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นสิ่งส าคัญสอดคล้อง ตามหลักการ
บริหารแบบธรรมาภิบาลและเป็นสิ่งส าคัญของการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย เพื่อการบริหารจัดการ
งานในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในและ
สาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและให้ค ามั่นที่จะบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ  
 ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส านัก
มาตรฐานและประกันคุณภาพ ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโปร่งใสด้วยระบบสารสนเทศขึ้น  ภายใต้
หลักการ “เปิด 2 ประการ” คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบ  
การด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมด าเนินการ และเข้ามาประเมินการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐได้  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชน 
 2. เพื่อให้เห็นความส าคัญและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. เพื่อยกระดับการให้บริการและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ  
 4. เพื่อจัดการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในและเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์  
กลุ่มเป้าหมาย  
 1. สถานะกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภายในระดับคณะ ส านัก กอง ศูนย์ฯ และกลุ่มงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม  
 2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 30 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) หน่วยงานระดับคณะ จ านวน 9 
คณะ 2) หน่วยงานระดับส านักจ านวน 8 ส านัก และ 3) หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ และกลุ่มงานอ่ืนๆจ านวน 13 หน่วยงาน 
โดยส านักมาตรฐานฯ ในฐานะผู้จัดโครงการฯ จะพัฒนาเว็บไซต์/ของส านักฯ ให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอ่ืนๆ  
 3. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ระยะเวลา ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2564  
วิธีการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการจะพิจารณาแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานระดับคณะ หน่วยงานระดับส านัก และหน่วยงาน ระดับกอง 
ศูนย์และกลุ่มงานอื่นๆ โดย ระหว่าง วันที่ 11-15 เมษายน 2564 คณะกรรมการคัดเลือกเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ประกาศ 
โดยส านักฯ คัดเลือกผลงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ มรม. เรื่อง  การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนเบื้องต้น และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการประชุมพิจารณา
ตรวจคัดเลือก ให้คะแนน และประกาศผลหน่วยงานที่ชนะการ ประกวด ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2564 และส านักฯ จะท าการมอบ
และจัดส่งของรางวัลไปยังหน่วยงานท่ีชนะเลิศและเข้าร่วมกิจกรรม ต่อไป 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองเพื่อเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาคาร 15 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีค าสั่งที่ 5946/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองเพื่อเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 สั่ง ณ วันที่  
25 ธันวาคม 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เวร คัดกรอง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าใช้
บริการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นั้น 
 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอส่งค าสั่งดังกล่าวมา
เพื่อทราบและแจ้งให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านทราบ และปฏิบัติหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา และลงทะเบียนประจ าวัน ณ บริเวณช้ันล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
 การปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองในวันหยุดราชการ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจ าวัน ในวันหยุดราชการ
ของแต่ละวัน ตามค าสั่งที่ 5946/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติหน้าท่ีเวรคัดกรองในวันหยุดราชการดังกล่าวด้วย 
 ทั้งนีใ้ห้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรคัดกรองและผูต้รวจเวร เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบผู้ใดที่มี อุณหภูมิร่างกายเกินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้รีบรายงานผู้
ควบคุมทราบเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 5946/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 

 ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ในหลายประเทศและใน
บางประเทศมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง รวมทั้งในประเทศไทยและเพื่อให้มีแนว การปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการ ผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนภายใน
กระทรวง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นั้น 
 เพื่อให้การคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าออกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ฉบับที่ 6) และการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองและผู้ตรวจเวร เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ตรวจการปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับผิดชอบตาม ตารางผู้ตรวจการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองฯ โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ 
 1.1 ควบคุมดูแลตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองฯให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โดยให้
ลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
 1.2 ให้ค าแนะน าชี้แจงต่อผู้ปฏบิัติหน้าที่เวรคัดกรองฯเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ ปฏบิัติหน้าที่ 
 1.3 เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการคัดกรองบุคคลที่ใช้บริการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา ต่อมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรองฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่รับผิดชอบ ตามตารางผู้ ปฏิบัติหน้าที่เวรคัด
กรองฯ โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ 
 2.1 ท าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยให้ลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่ 
บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
 2.2 หากตรวจพบผู้ใดที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้รีบรายงานผู้ควบคุมทราบเพื่อรายงาน
มหาวิทยาลยัด าเนนิการต่อไป 
 การปฏิบัติหน้าที่ เวรคัดกรองในวันหยุดราชการ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เว รรักษาความปลอดภัย ประจ าวัน  
ในวันหยุดราชการของแต่ละวัน ตามค าสั่งที่ 5946/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติ หน้าที่เวรคัดกรองใน
วันหยุดราชการดังกล่าวด้วย  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ ตรวจสอบรายชื่อไดท้ี่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน 
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