
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จัดทําโดย 

              สํานักงานตรวจสอบภายใน 

              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจรติ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓ โดยการนําเครื่องมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใชเพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตและการจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต ท่ี

เผยแพรโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ฉบับ

เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ซึ่งจะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีท่ีตรวจพบการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบ

ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรอื่นท่ีไมมี

การนําเครื่องมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตมาประยุกตใช เนื่องจากไดมีการเตรียมการปองกัน

ลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชเปนการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด   

การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีการดําเนินการแนวทางและกิจกรรมมาตรการการปองกันความเส่ียงการ

ทุจริต ดังนี้ 

 

๑. จัดกิจกรรมฝกอบรมสัมมนา สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม องคความรูดานการปองกัน

ปราบปรามการทุจริต สงเสริมวัฒนธรรมสุจริตใหกับบุคลากรทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการจัดกจิกรรมดานสงเสริมดาน

คุณธรรม จริยธรรม การแลกเปล่ียนเรยีนรูอยางตอเนือ่ง โดยในป ๒๕๖๓ นี้ มหาวิทยาลัยไดมีการดาํเนนิการ

จัดโครงการหรือกิจกรรมดังนี้ 

(๑)  โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ประจําป ๒๕๖๒ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนิสิตของมหาวิทยาลัยทุกชั้นป จะตองศึกษาวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ โดยมีเปาหมาย

ท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค คือ มีปฏิปทานาเล่ือมใส ใฝรูใฝคิดเปนผูนําดานจิตใจและ

ปญญา มีความรูความสามารถในการแกปญญา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา และมีศักยภาพท่ีจะ

พัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม  

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๒ 

 



- คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ต.แคมปสน 

อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ   

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/21114 , 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/21045 

- คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา    

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/21108 

- คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๑๓ – ๒๔ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลามรรค ๘ สวนเวฬุวัน (สวนไผ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม   

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/21046 

- คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๑๗ – ๒๗ 

ธันวาคม พ.ซ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.

พระนครศรีอยุธยา  

อางอิงเผยแพร :  https://www.mcu.ac.th/news/detail/21047 

(๒)  กิจกรรมพบปะหารืองานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยพระโสภณวชิราภรณ รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ กับ วัดหลิงกวง กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณ

รัชฐประชาชนจีน โดยพระธรรมาจารย ฉาง จาง (Most Ven. Chang Zang) เจาอาวาสวัดหลิงกวง กรุง

ปกกิ่ง  เรื่อง การเตรียมงานสัมมนาฯ และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ วัดหลิงกวง กรุงปกกิ่ง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/21172 

(๓)  งาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ ๒ การประชุมและพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาวิถี

พุทธพระราชทาน ดําเนินการโดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม เมื่อวันท่ี ๔ – ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 

อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีการ

ประชุมสัมมากลุม หัวขอ “แนวปฏิบัติที่ดีพัฒนาเปนอัตลักษณวิถีพุทธ”  

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/21265 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๓ 
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(๔) กิจกรรมปฏิบัติบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยไดจัดกิจกรรมเชิญบุคลากร เจาหนาท่ี นิสิต 

และประชาชนท่ัวไปรวมปฏิบัติธรรมถวายเปนพุทธบูชา ดําเนินการโดยสถาบันวิปสสนาธุระ เมื่อวันท่ี ๗ – 

๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถาบันวิปสสนาธุระ (หอฉันชั้น ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

อางอิงเผยแพร :  https://www.mcu.ac.th/news/detail/21272 

(๕)  จัดกิจกรรมประมวลจริยธรรมสําหรับบุคลากร โดยจัดประชุมสัมมนาบรรยายหัวขอ 

“ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕” ดําเนินการโดยกองกิจการ

พิเศษ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผานระบบออนไลน Zoom Meeting ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา  

อางอิงเผยแพร  :  http://www.spad.mcu.ac.th/?page_id=978 

 

๒. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและเฝาระวังการทุจริต เชน พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ิมชองทางการรองเรียนการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมกิจกรรมสรางจิตสํานึก จิตอาสา 

เปนตน 

(๑)  มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร สถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา และไดจัดประชุมการ

จัดทําแผนพัฒนาสถานีโทรทัศน MCU TV  ๕ ป และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการ

ผลิดโทรทัศนออนไลน การผลิตรายการ งบประมาณจัดสรรในการผลิตรายกร เนนกลยุทธ ปรับผังรายการ

ใหเขากับยุคสมัยและกําชับเรื่องการใชลิขสิทธิ์ใหถูกตอง เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุม 

๓๐๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   

อางอิงเผยแพร :  https://www.mcu.ac.th/news/detail/20919 

(๒)  มีการจัดกจิกรรม “ประชาชนจิตอาสา” โดยเชิญผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต และ

ประชาชนทั่วไป ท่ียังไมไดลงทะเบียนสมัครจิตอาสา รวมลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน “ประชาชน

จิตอาสา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี ๗ 

พฤศจิการยน – ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/20985 

(๓)  มีกําหนดการจัดโครงการฝกอบรมและการจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตสวนงาน ดําเนินการโดยสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุด

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๔ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/21272
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอบรมผานระบบออนไลนทาง

แอปพลิเคชั่น Meet ลิงค https://meet.google.com/xrs-sfkz-dpk    

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/34259 

(๔)  มีการเผยแพรคูมือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ดําเนินการโดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  

อางอิงเผยแพร : http://law.mcu.ac.th/?lang=en 

 

๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูดานการดําเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริต 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

(๑)  การยืม-คืนเงินทดรองจาย 

 มีการจัดทําระบบการบริหารการคลังดวยระบบ MIS ดานงบประมาณ พัสดุ การเงิน 

การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- จัดอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เชิงปฏิบัติการ Workshop ระบบ MIS ใหทุก

สวนงานสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  

อางอิง : ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

โปรแกรม MIS สวนกลางและสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ 

๒๕๖๓) 

 มีการสรางเครือขายการสื่อสารทางสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน กลุม Line : MCU MIS  และ 

Facebook เพจกองคลังและทรัพยสิน มจร เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในติดตอสื่อสารสอบถามขอขัดของของการ

ปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงแกไขพัฒนาใหถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปนตน 

อางอิง : ภาคผนวก ๒. ชองทางการส่ือสารอิเล็คทรอนิกส กลุม Line MIS 

 มีการแจงบันทึกขอความเวียนเพ่ือกระตุนเสริมสรางความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานดานการยืมเงินทดรองจาย 

อางอิง  :  ภาคผนวก ๓. บันทึกขอความเรื่อง ขอใหเรงดําเนินการคืนเงินยืมทดรองจาย 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๕ 
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https://www.mcu.ac.th/news/detail/34259
http://law.mcu.ac.th/?lang=en


(๒)  การจัดซ้ือจัดจาง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการดําเนินการมาตรการปองกันความเส่ียง

การทุจริต ดังนี้  

 มีการจัดทําระบบการบริหารการคลังดวยระบบ MIS ดานงบประมาณ พัสดุ การเงิน 

การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- จัดอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เชิงปฏิบัติการ Workshop ระบบ MIS ใหทุก

สวนงานสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  

อางอิง : ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

โปรแกรม MIS สวนกลางและสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ 

๒๕๖๓) 

 เผยแพรขอมูลขขาวสารงานดานการจัดซื้อจดจางอยางตอเนื่อง อาทิเชน การประกวด

ราคา การประกาศรายชื่อผูชนะการประกวดราคา ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ เปนตน 

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/35/1/10 , 

https://www.mcu.ac.th/news/35/2/10 

 แจงเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เผยแพรแผนการ

จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/21192 

 แจงเวียนบันทึกขอความเรื่อง กําชับใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ

บริหารพัสดุใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยอางถึงหนังสือจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การแจงผลการตรวจสอบ

การจัดซื้ออุปกรณประหยัดพลังงานพรอมติดตั้ง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงาน

ภาครัฐของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

อางอิงเผยแพร : http://audit.mcu.ac.th/?page_id=1050 

  มีการสรางเครือขายการสื่อสารทางสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน กลุม Line : MCU MIS  และ 

Facebook เพจกองคลังและทรัพยสิน มจร เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในติดตอสื่อสารสอบถามขอขัดของของการ

ปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงแกไขพัฒนาใหถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปนตน 

อางอิง : ภาคผนวก ๔. ชองทางการส่ือสารทางอิเล็คทรอนิกส  งานดานพัสดุ กลุม Line 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๖ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/35/1/10
https://www.mcu.ac.th/news/35/2/10
https://www.mcu.ac.th/news/detail/21192
http://audit.mcu.ac.th/?page_id=1050


(๓)  การบริหารงบประมาณ   

 จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทําแผนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘”  ดําเนินการโดย กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองประชุม มวก ๔๘ พรรษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   

อางอิงเผยแพร :  https://www.mcu.ac.th/news/detail/21034 , 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/21026 

  จัดทําโครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจการบริหารงบประมาณ โดยจัดประชุม 

ภายใตหัวขอ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ดําเนินการโดย

กองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต ประชุมออนไลน เมือวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อางอิงเผยแพร : https://www.facebook.com/PlanMcu/ 

  มีการดําเนินการติดตาม ความกาวหนาดานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือนําขอมูลจากทุกสวนงานมาวิเคราะหประมวลผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเสนอผูบริหารกําหนด

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตอไป 

อางอิง : ภาคผนวก ๕. บันทึกการตดิตามความกาวหนาของแผนบรหิารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๗ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/21034
https://www.mcu.ac.th/news/detail/21026
https://www.facebook.com/PlanMcu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๘ 

 



๑. ภาพกิจกรรม โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) โปรแกรม MIS สวนกลางและ

สวนภูมิภาค มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓) 
 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๙ 

 



การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๐ 

 



การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๑ 

 



การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๒ 

 



การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๓ 

 



 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๔ 

 



 
 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๕ 

 



๒. ชองทางการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส กลุม Line MIS 

 

 

  

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๖ 

 



๓. บันทึกขอความเร่ือง ขอใหเรงดําเนินการคืนเงินยืมทดรองจาย 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๗ 

 



 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๘ 

 



 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๙ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๒๐ 

 



๔. ชองทางการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส  งานดานพัสดุ กลุม Line 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๒๑ 

 



๕. บันทึกการติดตามความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๒๒ 

 



 

การดําเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ๒๓ 

 



 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรท่ี ๕๕ 

ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ – ๕ 

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๖ 

https://www.mcu.ac.th 

https://www.mcu.ac.th/

