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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน

แผนงานและโครงการตามยุทธศาสตรเ์พื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 ด าเนนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร สรา้งความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่

บุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ : เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการ

ทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ : ส านักทรัพย์สินและรายได้มรีะบบการจัดการข้อรอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ป้องกันปราปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม

และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร

จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นในระบบราชการ เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากร

ขององค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้

ด าเนนิงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ

ทุจรติ นั้น 

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ดังกล่าวข้างต้น 

รวมทั้งเพื่อเป็นการก ากับดูแลองค์กรของส านักทรัพย์สินและรายได้ มีการบริหารงานด้วยความสุจริต 

บุคลากรในสังกัดส านักทรัพย์สินและรายได้ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติศักดิ์ แห่งการเป็นองค์กร

ภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผูร้ับบริการอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี ้ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 3920.1/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 และได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของส านักทรัพย์สินและรายได้ขึ้น 
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1.2 โครงสร้างของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานของส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดย

ความเห็นชอบของสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา จัดสรร 

รายได้ และหรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตามระเบียบสภาประจ า

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดหา จัดสรร รายได้และหรือผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ. 2543 โดยได้ด าเนินงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ

บริหารงานส านักทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2558 

การจัดตั้งส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการรายได้ และหรือ

ผลประโยชน์ ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่าง

จริงจัง ซึ่งภาระงานของส านักทรัพย์สินและรายได้ จะเริ่มตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์

ตลอดจนประเมนิผลรายการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ส านักทรัพย์สินและรายได้ จะเป็นหน่วยงาน

หลักที่มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดยตรง จากโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงการเพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง

บริการวิชาการของคณะต่าง ๆ (รายได้จากโครงการบริการวิชาการน าเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

เต็มจ านวน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ท าหน้าที่เพียงผ่านเรื่อง) จึงท าให้ส านักทรัพย์สินและรายได้มี

รายรับที่สูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้นโครงการบริการวิชาการ จึงไม่ถือเป็นรายได้ที่ส านัก

ทรัพย์สินและรายได้เป็นผู้สร้างสรรค์ หากแต่เป็นการบริหารจัดการของทางคณะต่าง ๆ ที่ให้บริการ

วิชาการและน าเงินส่งเข้ามหาวิทยาลัยผ่านส านักทรัพย์สินและรายได้ซึ่งในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องด าเนินงานหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เข้าใจบทบาทที่

แท้จริงและศักยภาพที่แท้จริงสูงสุดที่ส านักทรัพย์สินและรายได้จะสามารถกระท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยด าเนินการดว้ยทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดในสภาวะปัจจุบัน อันเป็นการ

สนับสนุนปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ  

ส านักทรัพย์สินและรายได้มิได้เป็นเพียงหน่วยงานที่ดูแลโครงการจัดหารายได้ และโครงการ

บริการวิชาการต่าง ๆ เท่านั้นแต่ในปัจจุบันส านักทรัพย์สินและรายได้ ยังต้องด าเนินการจัดหารายได้

และผลประโยชน์ต่าง ๆ จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเพิ่มพูนมากขึ้น ซึ่งในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ยังมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตาม

ขั้นตอนต่อไปนี ้

1) ส านักมีการส ารวจทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคคล  วัตถุดิบ  เครื่องจักรของทุกโครงการเพื่อ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่มอียู่ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2) ส านักมีการจัดประชุมผู้จัดการเพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน    

3) ส านักมีการวางแผนของฝ่ายธุรกิจ วางแผนการจัดหารายได้ของตนเองเพื่อน าเสนอผู้บริหาร

และวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของแผนงานเพื่อน ามาปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ในการนี้ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจและเพิ่มพูนความสามารถให้แก่บุคลากรจัดฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพ  การให้บริการด้วยใจ การ

ท างานเป็นทีมและการสื่อสารประสานงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันส านักทรัพย์สินและรายได้ มีหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลแบ่ง

ออกเป็น 5 ฝา่ย ได้แก่   

1. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

 2. ฝา่ยธุรกิจผลติอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. ฝ่ายธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อการศกึษา  

4. ฝ่ายสถาบันฝกึอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา 

5. ฝา่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่า  

สินค้าและบริการของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร

จัดการรายได้  และหรือผลประโยชน์ ซึ่งภาระงาน จะเริ่มตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์

ตลอดจนประเมินผลรายการจัดหารายได้และผลประโยชน์ จากโครงการจัดหารายได้จากสินค้าและ

บริการ ดังตอ่ไปนี ้ 

1. สินค้าและบริการ 

  1) ดา้นสื่อและสิ่งพิมพ์ 

  2) ดา้นวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศกึษา 

3) ดา้นสวนสุนันทาโฟโต้ 

4) ด้านน้ าดื่ม 

   5) ดา้นเบเกอรี่ 

6) ดา้นอาหารและเครื่องดื่ม 

7) ด้านที่พักอาศัย   

8) จ าหนา่ยตั๋วท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา 

2. งานวิจัย/ที่ปรึกษา 

1) ด้านการวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ   

3. บริการวิชาการ 

1) ดา้นการจัดการสัมมนาและฝกึอบรม 

2) ดา้นการจัดบริการทางวิชาการ 

4. งานให้เชา่พืน้ที่ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้มุง่เน้นที่คุณภาพของสินคา้และบริการ ถึงแม้จะมีต้นทุนในการผลิตที่

ค่อนข้างสูง แต่ยังเน้นสินค้าและบริการที่ตอบสนอง/เอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
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ของมหาวิทยาลัยฯ ในราคาที่ต่ า ถือเป็นว่าเป็นสวัสดิการให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 

และมีราคาที่ถูกกว่าคู่แขง่ขันในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเน้นความเอกลักษณ์ ความเป็นชาว

วังสวนสุนันทา ดว้ยการตกแต่งร้านค้า สถานที่ และการให้บริการที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและ

การบริการให้มีความโดดเด่นมากขึ้น และยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจที่จะเข้ามาเลือกซื้อ

ผลติภัณฑ์ ส านักทรัพย์สินและรายได้มฝีา่ยธุรกิจทั้งหมด 5 ฝา่ย แบ่งตามรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

 1. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

    การให้บรกิาร 

        โรงแรมวังสวนสุนันทาเป็นสถานที่ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อ

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารและการจัดการโรงแรมและด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 

บริหารงานโดยส านักทรัพย์สินและรายได้ นอกจากให้บริการห้องพัก มีสถานที่ส าหรับการจัดประชุม 

งานเลี้ยง และฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพราะมีทีมงานที่มีความเช่ียวชาญพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ 

รายละเอียดโรงแรมวังสวนสุนันทา 

1. หอ้งพัก จ านวน 67 หอ้ง  

2. หอ้งประชุม สัมมนา จัดเลีย้ง 4 ห้อง 

3. หอ้งอาหารแก้วเจ้าจอม  

4. สระว่ายน้ า 

5. งานคลินกิวังสวนสุนันทา 

 2. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม 

   สินค้าและบริการ 

ฝา่ยธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นฝ่ายที่ตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งผลก าไรตั้งอยู่ภายในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา โดยทางส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็น

ผูบ้ริหารควบคุมการด าเนินงาน เพราะการด าเนินการในสถานศึกษาไม่เน้นผลก าไรเป็นส าคัญ รายการ

สินค้าและบริการจะมีให้เลือกไม่มากนัก คุณภาพ และรสชาดอาหารจะอยู่ในระดับพอใช้  เป็นธุรกิจ

ส าคัญธุรกิจหน่ึง  ที่สามารถสร้างรายได้ เนื่องจากสินค้าและบริการ ภายใต้การด าเนินงานถือเป็นหนึ่ง

ในสี่ปัจจัยส าคัญที่เป็นความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ การด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้าง

อาชีพ สรา้งรายได้ ให้แก่หน่วยงานพอสมควร สินค้าและบริการอยู่ภายใต้การด าเนินงานของฝ่ายธุรกิจ

ผลติอาหารและเครื่องดื่ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. งานผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม 

หนึ่งในผลิตภัณฑภ์ายใต้การดูแลของฝา่ยธุรกิจผลติอาหารและเครื่องดื่มที่มีความส าคัญ

คือ น้ าดื่มแก้วเจ้าจอม ซึ่งผ่านการผลติที่ได้มาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและ

ยา (อย.) วา่มีความสะอาดและปลอดภัย 

 ประเภทการให้บริการ  

1) น้ าดื่ม 350 ซีซี 

2) น้ าดื่ม 600 ซีซี 

3) น้ าดื่ม 1,500 ซีซี  

4) น้ าถ้วย 200 ซีซ ี 

2. งานผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่  

1) ขนมอบต่างๆ 

2) รับจัดขนมเบรกส าหรับประชุม/ฝึกอบรม 

3) รับจัดงานเลี้ยงตอ้นรับหรอืเลี้ยงรับรอง 

4) จัดท าเค้กรูปแบบต่างๆจ าหน่ายในราคาปลีกและส่ง 

 สินค้าและบริการ 

ฝา่ยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อการศึกษา สังกัดส านักทรัพย์สินและรายได้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

เป็นหนว่ยงานฝึกทักษะการปฏิบัติการของนักเรียน นักศึกษา ตอ่มาได้พัฒนาเป็นหนว่ยงานจัดหา มีส่วน

งานในการด าเนินงาน 3 งาน ดังตอ่ไปนี้ 

1. งานวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศกึษา 

2. งานสุนันทาโฟโต้ 

3. งานสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 

เป็นฝ่ายธุรกิจในการให้บริการสินค้าและบริการ ภาพถ่าย บริการสื่อสิ่งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์

เพื่อการศึกษา เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจจัดหารายได้  โดยมีส านักงานและสถานที่

ผลติอยู่ที่อาคาร 34 และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ (อาคาร 47) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา คู่แข่งส าคัญของกิจการ คือ ร้านให้บริการถ่ายภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย และบริเวณ

ตลาดเทเวศร์ มีทั้งโรงพิมพ์ต้นทุนต่ า และโรงพิมพ์ก าลังผลิตสูงทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งกิจการสามารถ

เผชิญกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลักภายในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการ

ถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีแนวโน้มขยายธุรกิจให้บริการสู่ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดย

มุ่งเน้นไปตามหนว่ยงานราชการ บริษัท ห้างรา้นและหนว่ยงานตา่ง ๆ  
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  งานวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 

    สินค้าและบริการ 

1. บริการจ าหน่าย ต าราเรียน และหนังสือทั่วไป 

2. บริการจ าหน่าย สื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน และของใช้ต่างๆ 

3. บริการจ าหน่าย เครื่องหมาย และเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

4. บริการจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ใหก้ับหนว่ยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

5. บริการรับฝากขาย และจ าหน่ายของที่ระลึก ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ รูปแบบต่าง ๆ ขอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    งานสุนันทาโฟโต้ 

    สินค้าและบริการ 

งานสุนันทาโฟโต้สนับสนุนและส่งเสริมให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

พร้อมกับให้ความร่วมมอืท ากิจกรรมเชงิวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

เรียนการสอนยึดนักศึกษาเป็นส าคัญ พรอ้มสนับสนุนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่นักศึกษาเป็นอย่าง

มีคุณภาพโดยไม่มุ่งผลก าไร การด าเนินการเป็นระบบ เชื่อถือได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายภาพ ล้างอัดภาพและหน่วยงานให้บริการด้านงานพิมพ์ที่ทันสมัย

ให้บริการนักศึกษา เจ้าหนา้ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและบุคคลทั่วไป 

งานสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 

สินค้าและบริการ 

งานสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม ให้บริการผลิตภาพถ่ายและบริการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการแก่ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นการประกอบ

ธุรกิจจัดหา ปัจจุบันลูกค้าหลักของกิจการ คือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

คู่แข่งส าคัญของกิจการ คือ ร้านให้บริการถ่ายภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย บริเวณเทเวศร์ โรงพิมพ์

ต้นทุนต่ า และโรงพิมพ์ก าลังผลติสูงทั้งในและนอกพืน้ที่ ต่าง ๆ  

4. ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 

การให้บรกิาร 

ฝา่ยสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความ

พร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้ความรู้ ฝึกอบรม 

และการการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้จากการ

อบรม และได้รับประสบการณ์จากการดูงานในประเทศและต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้าน
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การพัฒนาชุมชน ซึ่งมีหลายประเทศที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาชุมชนของประเทศ

ไทยได้ โดยการอบรมและการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะน าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 

น าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสบืไป 

 5. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า 

การให้บรกิาร 

ให้บริการ พืน้ที่เช่าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าที่มหีลากหลายนอกเหนือจาก

การกิจกรรมของนักศึกษา หรอืกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยเพื่อจ าหน่ายสินค้าและบริการ โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่น เช่น สนามสอบวัดผลประเมินผลของหน่วยงานภายนอก 
 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศของสนิค้าและบริการ 
 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

  1. การจัดระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชนท์รัพย์สินและรายได้ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหม้ีประสิทธิภาพ 

          2. สง่เสริมกิจกรรมจัดหารายได้ บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมสนับสนุนการฝึก

ประสบการณ ์วิชาชีพแก่นักศกึษาและนักศึกษาและผูป้ระกอบการอย่างมคีุณภาพ 

         3. ให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้แก่บุคลากร และให้บริการด้านวิชาการแก่

ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาอาชีพและยกมาตรฐานชีวติ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

   1. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดใหก้ับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารโครงการจัดหารายได้  

            2. การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณว์ิชาชีพแก่นักศกึษาสวนสุนันทา 

                 3. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ การลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยยึดหลักธรรมาภบิาล มีระบบบัญชเีป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

        1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

        2) คุณธรรม  (Morality)   

        3) เครือขา่ย (Partnership)  
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         4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

         5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดงีามและการปฏิบัติตนตามจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นหนว่ยงานจัดหารายได้ ที่บริหารจัดการและการตลาดครบวงจรอย่างมอือาชีพ 
 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้น าด้านสินค้าและบริการ 
 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

  S : SERVICE MIND   บริการด้วยใจ 

 E : EMPOWERMENT    การกระจายอ านาจให้การตัดสินใจ 

 R : RESULTS    เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริการ 

 V : VALUE ADDED    การสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

 I  : INNOVATION    การพัฒนานวัตกรรม 

 C : CONCIOUS    จติส านึกในการพัฒนาองค์กร 

 E : ETHICAL BEHAVIOR    ด าเนนิการอย่างมีจริยธรรม 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา (Development Goals) 

 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการการ

ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้าง

นวัตกรรมและการเรียนรู้ การก ากับดูแลตนเองที่ดี การจัดการกระบวนการ การให้บริการ และ

กระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน 

เพื่อให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงานและด าเนนิการเกี่ยวกับความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน  
 

 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ : เพื่อสนับสนุนบูรณาการ

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคปัจจุบันการตลาดได้มีวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญ
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ที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเครือข่ายต่างมีบทบาทส าคัญต่อการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้กลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์  มีการ

ร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ พัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน ด้วยเป้าหมายที่ร่วมกัน

ด้วย. 

 เป้าหมายที่ 3 การจัดหารายได้ : เพื่อด าเนนิการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ให้มคีวามสามารถในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นตามฝ่ายธุรกิจของส านักทรัพย์สิน

และรายได้ จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ งานวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ งานบริการ

วิชาการ งานการจัดสัมมนาและฝึกอบรม งานให้เช่าพื้นที่ โดยสินค้าและบริการที่จ าหน่ายมุ่งเน้นที่

คุณภาพ ถึงแม้จะมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่ยังเน้นสินค้าและบริการที่ตอบสนอง/เอื้อ

ประโยชน์ต่อบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นว่าเป็นสวัสดิการให้บริการแก่

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งขันในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเน้น

ความเอกลักษณ์ ความเป็นชาววังสวนสุนันทา ดว้ยการตกแต่งร้านค้า สถานที่ และการให้บริการที่ช่วย

เสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและการบริการให้มีความโดดเด่นมากขึ้น และยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเกิด

ความสนใจ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้

ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่

ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต 

คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ

พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวิทยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้

หรอืรับสินบนแก่ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดย

อ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็น

การผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วม

ให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรอืยินยอมหรอืรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจาก

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี ้หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการ

ขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  เพื่อให้หนว่ยงานจัดการกับความเสี่ยงป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของส านัก

ทรัพย์สินและรายได้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือให้มีเสถียรภาพทาง
การเงิน 
บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า มีทักษะ 
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ ที่  2  พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
ทางการเงิน 

ผู้รับบริการ มึความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
จัดการขององค์กรและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ 
พัฒนาปรับปรุงวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
มีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ และสร้างรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

 

     2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมใน

การตอ่ต้านการทุจริต 

≥75.00 

2.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

≥85.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

       

 

6.ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พร้อมรายงานให้กับผู้บริหารและมหาวิทยาลยัรับทราบ 
(กันยายน 2565) 

1.1  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(กันยายน 2564) 

2.จัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และน าส่ง

ส านักงานอธิการบดี  
(กันยายน 2564) 

3.หน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

 

4.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกไตรมาส 

(ธันวาคม 2564, ,มีนาคม 2565, มิถุนายน 2565, กันยายน 2565) 

5.รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อผู้บริหารหน่วยงานและน าส่งส านักงานอธิการบดี
ทุกไตรมาส (ธันวาคม 2564, ,มีนาคม 2565, มิถุนายน 2565, กันยายน 2565) 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 
 

65 66 67 68 69 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

75 75 75 75 75 บุคลากร

ส านัก

ทรัพย์สินฯ 

- - - - - ส านัก

ทรัพย์สิน

และรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการบรหิารของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงาน

ได้ใช้ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง

ต่อตา้นการทุจรติ 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 240 ข่าว - - - - -  ส านัก

ทรัพย์สิน

และรายได้ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 
 

65 66 67 68 69 
 

 2.2 การควบคมุภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ 

2.2.1) ร้อยละของงานทีม่ี

การด าเนินงานตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 งานที่มกีาร

ด าเนินการ

ตามจุด

ควบคุมที่

ก าหนด 

- - - - -  ส านัก

ทรัพย์สิน

และรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 

 

 

 

โครงการส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกในการ

ต่อตา้นการทุจรติ

ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกให้กบับุคลากรด้าน

การต่อตา้นการทุจรติ 

3.1.1 ระดับความพึงพอใจใน

การให้บรกิารของหน่วยงาน 

 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 ความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

(นักศึกษา) 

- - - - -  ส านัก

ทรัพย์สิน

และรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

4.1.1) จ านวนข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไขในเวลาที่

ก าหนด 

≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ข้อร้องเรียน

ที่ไดรั้บการ

แก้ไขใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

- - - - - กองกลาง 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ท า

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 บุคลากรหน่วยงาน ต.ค.63-ก.ย.64 -   ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการบรหิารของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน

ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

การสรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณใ์หก้ับมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

100 120 ข่าว ต.ค.63-ก.ย.64 -   ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

 2.2 การควบคมุภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่การ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.2.1) ร้อยละของงานทีม่ีการ

ด าเนินงานตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

100 ประเด็นความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดับฯ 

ต.ค.63-ก.ย.64 -  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การด าเนิน งาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

 

ต.ค.63-ก.ย.64 -  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.64 -  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บคุลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 - กองบรหิารงาน

บุคคล 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรู้และปลูกจิตส านกึให้

บุคลากรปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 - กองบรหิารงาน

บุคคล 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

 

≥4 

 

ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 - กองนโยบาย

และแผน 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ      

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.64 - กองกลาง 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้  และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักทรัพยส์ินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 

และค าชมเชย ส านักทรัพย์สินและรายได้ 
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