
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การดําเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการนําเคร่ืองมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใชเพื่อเปนแนวทางการ

ปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตและการจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต ที่

เผยแพรโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ฉบับ

เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ซึ่งจะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบ

ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึน ก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรอื่นที่ไมมีการ

นําเคร่ืองมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตมาประยุกตใช เนื่องจากไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว 

โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชเปนการเพิ่มภาระงานแตอยางใด   

การดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีการดําเนินแนวทางและกิจกรรมมาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต ดังนี้ 

 

๑. จัดกิจกรรมฝกอบรมสัมมนา สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม องคความรูดานการปองกันปราบปราม

การทุจริต สงเสริมวัฒนธรรมสุจริตใหกับบุคลากรทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม 

จริยธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยไดมีการ

ดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมดังนี้ 

(๑)  โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให

นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกช้ันป จะตองศึกษาวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค คือ มีปฏิปทานาเล่ือมใส ใฝรูใฝคิดเปนผูนําดานจิตใจและปญญา มีความรูความสามารถ

ในการแกปญญา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวย

คุณธรรม จริยธรรม  

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๒ 

 



 

 

o คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  ณ อุโบสถกลางน้ํา วัดมหาจุฬาลง

กรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิ ท ย า ลั ย  ตํ า บ ล ลํ า ไ ท ร  อํ า เ ภ อ วั ง น อ ย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อางอิงเผยแพร : 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/34908, 

http://www.edu.mcu.ac.th/main/?p=6284, 

http://www.edu.mcu.ac.th/main/?p=6190 

 

  

 

 

 

o คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหา

วิชชาลัย พุทธมณฑล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 

อางอิงเผยแพร : 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/34902 

https://www.youtube.com/watch?v=OL4_

02DYe1M 

 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/34908
http://www.edu.mcu.ac.th/main/?p=6284
http://www.edu.mcu.ac.th/main/?p=6190
https://www.mcu.ac.th/news/detail/34902
https://www.youtube.com/watch?v=OL4_02DYe1M
https://www.youtube.com/watch?v=OL4_02DYe1M


o คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ณ ศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬา

อาศรม ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 

อางอิงเผยแพร : 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/34907 , 

http://soc.mcu.ac.th/?p=7031 

 

 

 

o คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมณฑล ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

อางอิงเผยแพร :  

https://www.mcu.ac.th/news/detail/34908 

https://www.youtube.com/watch?v=v4yE

YjI1338 

 

 

(๒) โครงการอบรมวิชาครูวิปสสนา สําหรับพระวิปสสนาจารยสอนนิสิตประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔   

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการสอนวิชาวิปสสนากรรมฐานใหแกพระวิปสสนาจารย เพื่อ

พัฒนาพระวิปสสนาจารย ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถนําความรูที่ไดรับจากการสัมมนาไป

ใชประโยชนในการใหบริการวิชาการแกสังคม และสรางความสมัครสมานสามัคคีของพระวิปสสนาจารยของ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งสวนกลางและวิทยาเขต ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปสสนา

ธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/34899 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/34907
http://soc.mcu.ac.th/?p=7031
https://www.mcu.ac.th/news/detail/34908
https://www.youtube.com/watch?v=v4yEYjI1338
https://www.youtube.com/watch?v=v4yEYjI1338
https://www.mcu.ac.th/news/detail/34899


(๓)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing)  ในหัวขอ “เร่ืองเลา เราพลัง” ตอน

ถอดรหัสความรู เร่ืองการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผาน

ระบบ Application Zoom mitting ID : 4567898998  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบล

ลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/35105 

 

(๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติมอบปริญญาพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ใหแก คุณเอ ไชยา มิตรชัย ในสาขาพระพุทธศาสนา และ คุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท 

สาขาสังคมสงเคราะห ซึ่งทั้งสองทานเปนดารานักแสดง ทานทั้งสองประกอบคุณงามความดีที่สงผลกระทบที่ดี

ตอประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และสังคมอีกทั้งยังทําคุณประโยชนแกมหาลัยทั้ง

ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค คือวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

อางอิงเผยแพร :  https://www.mcu.ac.th/news/detail/35201 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๕ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/35105
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35201


๒. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการจัด

กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต เชน พัฒนาระบบสารสนเทศ เพิ่มชอง

ทางการรองเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมกิจกรรมสรางจิตสํานึก จิตอาสา เปนตน ดังนี้ 

(๑) สถาบันภาษารวมกับเครือขายความรวมมือ มจร จัดอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สํานักงานออนไลน e-office, e-TQF และ e-Portfolio วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองประชุม

สันติศึกษา อาคารเ รียนรวม ช้ัน ๔  โชน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนและวิธีการใชระบบ e-

office, e-TOF และ e-Portfolio  ใหบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีในการรวบรวม ประมวลผล และจัดการ

ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบุคลากรมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ เพียงพอ และสะดวก

ตอการสืบคน และพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

        อางอิงเผยแพร :   

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

detail/34770 

 

 

 

 
 

(๒) สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดจัด โครงการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สวนกลาง “หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบ ออนไลน” 

เพื่อเปนการมอบนโยบายและรวมหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีความรู 

ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยเขารวมอบรมแบบ ออนไลนผานโปรแกรม Zoom ID ๗๗๘๘๙๙๐๐๓๖  รหัส ๒๒๓๓๔๔ 

 

 อางอิงเผยแพร :      

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

detail/35011 

 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๖ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/34770
https://www.mcu.ac.th/news/detail/34770
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35011
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35011


(๓)  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพระนิสิตจิตอาสาเพื่อสรางเสริมและฟนฟูสุขภาวะแกแรงงาน

ตางชาติที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

อางอิงเผยแพร :        

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

detail/35096 

 

 

 

 
 

(๔)  โครงการอบรมดานกฎหมายสําหรับผูบริหาร "กระบวนการจัดซื้อจัดจางอยางไรใหหางไกล 

ความเส่ียง" การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณการจัดซื้อจัดจาง ระหวางวันที่ ๑ - ๒ 

เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หองประชุม ๔๐๑ ช้ัน ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย และผานระบบโปรแกรม Zoom 

อางอิงเผยแพร : 

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

detail/35237 

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

detail/35248 

 

  
(๕)  มีการบรรยายเผยแพร หัวขอ อธิการบดีพบประชาคม มจร. : “นโยบายและแนวทางการบริหารงานใน

สถานการณปจจุบัน” วันจันทรท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผานชองทางออนไลนส่ืออิเล็กทรอนิกสหลายชองทาง 
อาทิ facebook เว็บไซต ยูทูป เปนตน  

 อางอิงเผยแพร :  https://www.mcu.ac.th/news/detail/34968  

(๖)  มีการเผยแพรคูมือแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ดําเนินการโดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๗ 

 

https://www.mcu.ac.th/news/detail/35096
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35096
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35237
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35237
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35248
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35248
https://www.mcu.ac.th/news/detail/34968
http://law.mcu.ac.th/?lang=en


๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูดานการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต/

มาตรการปองกันการทุจริต 

 

 

ท่ี กิจกรรม มาตรการปองกันการทุจริต 

๑. การรับเงิน-จายเงิน 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการดําเนินการมาตรการปองกัน

ความเส่ียงการทุจริต ดานการบริหารการคลัง ดังนี้ 

(๑) มีการพัฒนาระบบการบริหารการคลังดวยระบบ MIS ดานงบประมาณ 

การเงิน การบัญชี พัสดุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

• จัดอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เชิงปฏิบัติการ ระบบ MIS “โครงการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง” ณ วิทยาลัย

สงฆลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อางอิง : ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม  

อางอิงเผยแพร : http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?p=1363 

  •  ประชุมคณะทํางาน ติดตาม และประเมินผลการใชระบบ MIS ดานงบประมาณ 

การเงิน การบัญชี พัสดุ เพื่อติดตาม หาแนวทางพัฒนาการใชงานระบบ MIS ให

สามารถเปนไปตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ ท่ี ถูกตอง ตรวจสอบได  อยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในวันอังคาร ท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผาน

ระบบออนไลน Zoom ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร. อยุธยา 

อางอิง : ภาคผนวก ๒. ภาพกิจกรรม 

อางอิงเผยแพร : https://audit.mcu.ac.th/?p=1689 

 

(๒) มีการประชาสัมพันธเผยแพร เพื่อเสริมสรางมาตรการปองกันการทุจริตดาน

การรับเงิน จายเงิน และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในบริหารการเงินการคลังใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• เผยแพรขอมูลจัดการความรูดานการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี ตลอดจน

ข้ันตอนการชําระเงินผาน QR Code Krungthai PormptPay  

อางอิงเผยแพร :   http://www.finance.mcu.ac.th/?p=๖๙๑ 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๘ 

 

https://audit.mcu.ac.th/?p=1689
http://www.finance.mcu.ac.th/?p=%E0%B9%96%E0%B9%99%E0%B9%91


ท่ี กิจกรรม มาตรการปองกันการทุจริต 

(๓) มีการเพิ่มชองทางในติดตอสื่อสาร เพื่อสอบถามปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ

ของการปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงแกไขพัฒนาใหถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• สรางเครือขายการส่ือสารทางส่ืออิเล็คทรอนิกส เชน กลุม Line : MCU MIS  

และ Facebook เพจกองคลังและทรัพยสิน มจร เปนตน 

อางอิง : ภาคผนวก ๔. ชองทางการส่ือสารอิเล็คทรอนิกส กลุม Line 

(๔) มีการติดตามตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงิน ท้ังในระบบและสอบถาม

ขอมูลประกอบอยางตอเนื่อง 
(๕) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกตจากการตรวจสอบรายงาน
การเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

๒. การจัดซ้ือจัดจาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการดําเนินการมาตรการปองกัน

ความเส่ียงการทุจริต ดานการบริหารงานพัสดุ ดังนี้ 

(๑) มีการพัฒนาระบบการบริหารการคลังดวยระบบ MIS ดานงบประมาณ พัสดุ 

การเงิน การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

• จัดอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เชิงปฏิบัติการ ระบบ MIS “โครงการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง”ณ วิทยาลัยสงฆ

ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อางอิง : ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม  

อางอิงเผยแพร : http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?p=๑๓๖๓ 

(๒) มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู ความเขาใจ  

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดานการบริหารงานพัสดุ ณ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

ระหวางวันท่ี ๘ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อางอิง : ภาคผนวก ๓. ภาพกิจกรรม 

อางอิงเผยแพร :  https://www.mcu.ac.th/news/detail/34968 

• โครงการอบรมดานกฎหมายสําหรับผูบริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
อยางไร ใหหางไกลความเส่ียง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณี
การอุทธรณการจัดซื้อจัดจาง” ระหวางวันท่ี ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
อางอิงเผยแพร : https://www.mcu.ac.th/news/detail/35248 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๙ 

 

http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?p=%E0%B9%91%E0%B9%93%E0%B9%96%E0%B9%93
https://www.mcu.ac.th/news/detail/34968
https://www.mcu.ac.th/news/detail/35248


ท่ี กิจกรรม มาตรการปองกันการทุจริต 

(๓) มีการประชาสัมพันธเผยแพร เพื่อเสริมสรางมาตรการปองกันการทุจริตดาน

การรับเงิน จายเงิน และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในบริหารการเงินการคลังใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• เผยแพรขอมูลขาวสารงานดานการจัดซื้อจัดจางอยางตอเนื่อง เชน การประกวด

ราคา การประกาศรายช่ือผูชนะการประกวดราคา ประกาศการขายทอดตลาด

ครุภัณฑ เปนตน 

อางอิงเผยแพร : https://procurement.mcu.ac.th/ 

• มีการประชาสัมพันธเผยแพร ความรูดานการปฏิบัติงานดานงานพัสดุ ตลอดจน

กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของดานการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเสริมสรางมาตรการ

ปองกันการทุจริตดานการจัดซื้อจัดจาง และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในบริหาร

การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

อางอิงเผยแพร :  http://www.finance.mcu.ac.th/?page_id=๙๒๖ 

(๔) มีการเพิ่มชองทางในติดตอสื่อสาร เพื่อสอบถามปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ

ของการปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงแกไขพัฒนาใหถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• สรางเครือขายการส่ือสารทางส่ืออิเล็คทรอนิกส เชน กลุม Line : KM งานพัสดุ 

มจร. และ Facebook เพจกองคลังและทรัพยสิน มจร เปนตน 

อางอิง : ภาคผนวก ๔. ชองทางการส่ือสารอิเล็คทรอนิกส กลุม Line 

(๕) มีการเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานอื่นท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อ

เสริมสรางความรู ความเขาใจ ถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรในสวนงานได และ
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๔. จัดกิจกรรมการติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

  มีการดําเนินการติดตาม ความกาวหนาดานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

เพื่อนําขอมูลจากทุกสวนงานมาวิเคราะหประมวลผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเสนอผูบริหารกําหนด

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตตอไป 

- การติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 

- การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- การติดตามความกาวหนาของแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

อางอิง : ภาคผนวก ๕   

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๐ 

 

https://procurement.mcu.ac.th/
http://www.finance.mcu.ac.th/?page_id=%E0%B9%99%E0%B9%92%E0%B9%96


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๑ 

 



ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม 

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง (มจร.ภาคเหนือตอนบน) 

ณ วิทยาลัยสงฆลําพนู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒. ภาพกิจกรรม  

การประชุมคณะทํางาน ติดตาม และประเมินผลการใชระบบ MIS ดานงบประมาณ การเงนิ การบัญชี พัสดุ 

วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผานระบบออนไลน Zoom ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร. อยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๒ 

 



ภาคผนวก ๓. ภาพกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ดานการบริหารงานพัสดุ ณ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม  

ระหวางวันท่ี ๘ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๓ 

 



ภาคผนวก ๔.  

ชองทางการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส เพื่อเสริมสรางมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยง 
 

 

• สื่ออิเล็คทรอนิกส ทาง line : 

กลุม Line ช่ือ MCU MIS 

   วัตถุประสงค  

๑. เพื่อเปนชองทางในการแจงขอมูลความรู ความเขาใจ

ของกระบวนทํางานของระบบสารสนเทศ MIS ด าน

งบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ 

  ๒. เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารแจง

ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของระบบ MIS ระหวาง

ผูปฏิบัติงาน ผู ดูแลระบบ และบริ ษัทผูรับจางพัฒนา

โปรแกรมระบบ ใหสามารถปรับปรุงพัฒนาแกไขไดอยาง

ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  ๓. เพื่อเปนศูนยการเรียนรูแลกเปล่ียนกระบวนการ

ทํางานของระบบสารสนเทศ MIS ของทุกสวนงาน 

ผูดูแล (Admin)  :  กองแผนงาน กองคลังและทรัพยสิน 

 

• สื่ออิเล็คทรอนิกส ทาง line :  

กลุม Line ช่ือ กลุมงานการเงินและบัญชี 

วัตถุประสงค  

๑. เพื่อเปนชองทางในการแจงขอมูลความรู ความเขาใจ 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือกฎหมายดานงานการเงิน

และบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการในการติดตอส่ือสารแจง

ปญหาอุปสรรคหรือขอคําแนะนําในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีดานการเงินและบัญชี ใหสามารถปรับปรุงพัฒนา

แกไขไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓. เพื่อเปนศูนยการเรียนรูแลกเปล่ียนกระบวนการ

ทํางานของดานการเงินและบัญชี และติดตามการปฏิบัติงาน 

การจัดทํารายงานการเงินของทุกสวนงาน 

 ผูดูแล (Admin)  :  กลุมงานการเงิน และกลุมงาน

บัญชี  กองคลังและทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๔ 

 



• สื่ออิเล็คทรอนิกส งานดานพัสดุ  

กลุม Line ช่ือ KM งานพัสดุ มจร. 

วัตถุประสงค  

๑. เพื่อเปนชองทางในการแจงขอมูลความรู ความเขาใจ 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือกฎหมายดานงานจัดซื้อจัด

จางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ

หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

๒. เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการในการติดตอส่ือสารแจง

ปญหาอุปสรรคหรือขอคําแนะนําในการปฏิบัติงานดานพัสดุ 

ระหวางผูปฏิบัติงานดานพัสดุ หรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท่ี

ไดรับมอบหมาย ทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ใหสามารถสรางความรู ความเขาใจ และ

ปรับปรุงพัฒนาแกไขไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓. เพื่อเปนศูนยการเรียนรูแลกเปล่ียนกระบวนการ

ทํางานของดานพัสดุของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูดูแล (Admin)  :  กลุมงานพัสดุ กองคลังและทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๕ 

 



ภาคผนวก ๕. 

บันทึกการติดตามความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  

 

การติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๖ 

 



การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๗ 

 



การติดตามความกาวหนาของแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๘ 

 



 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ 

ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ – ๕ 

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๖ 

https://www.mcu.ac.th 

 

จัดทําโดย 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ตอ ๘๗๘๗ – ๘๗๙๐ , ๘๑๙๘ 

https://audit.mcu.ac.th/ 

 

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

