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แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สนับสนุน และกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลคากรสายสนับสนุน
สังกัดศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2555
คาอธิบาย
1. ช่อง A 2
หมายถึง กรอบแผนด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2555
2. ช่อง A 3 – A 4 หมายถึง กิจกรรม/โครงการ/แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และระดมความคิดร่วมกันของผู้แทนสายสนับสนุน
ให้คณะ กาหนดกิจกรรมหรือโครงการและวิธีการดาเนินการ
3. ช่อง A 5
หมายถึง การดาเนินงานตามประเด็นที่ 1-5 ระยะเวลาดาเนินการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
การดาเนินงานตามประเด็นที่ 6 ระยะเวลาดาเนินงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2555
A1
A2
ประเด็น
กรอบแผนด้านจรรยาบรรณ
1. มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากร

A3
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ ดังนี้
 รูปภาพกิจกรรม
 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
บุคลากรสายสนับสนุนประจา
หน่วยงานนั้นๆ

A4
A5
กิจกรรม/โครงการ/แนวปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1)การจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เมษายน 2555
ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณแก่
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบริหาร
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ประจาปี และธุรการ
2555
2)การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของข้าราชการ
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A1
A2
ประเด็น
กรอบแผนด้านจรรยาบรรณ
2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือเกี่ยวกับ
การรณรงค์ให้บุคลากรสายสนับสนุน
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากร

A3
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ ดังนี้
 มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ
 มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงมากกว่า 2 ช่องทาง

A4
กิจกรรม/โครงการ/แนวปฏิบัติ
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
จรรยาบรรณหรือให้ความรู้ ความ
เข้าใจด้านจรรยาบรรณผ่านช่องทาง
ดังนี้
 แผ่นพับ
 จัดบอร์ด
 อักษรวิ่งผ่านจอ LCD
 เว็บไซต์จรรยาบรรณ
 Internet
 กล่องรับความคิดเห็น

A5
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2555
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนโสตฯ,
ส่วนประชาสัมพันธ์, ส่วน
สารสนเทศ และส่วน
บริหารและธุรการ
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A1
A2
ประเด็น
กรอบแผนด้านจรรยาบรรณ
3. กาหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ การให้
รางวัลด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการให้บริการ

A3
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ดังนี้
 มีแนวทาง/หลักเกณฑ์การให้รางวัล
ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่พระพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และประกาศให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบอย่างทั่วถึง
 มีรูปภาพ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามี
การชื่นชมยินดีหรือให้รางวัลแก่
บุคลากรสายสนับสนุนที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น

A4
กิจกรรม/โครงการ/แนวปฏิบัติ
1)จัดทาประกาศหลักเกณฑ์การให้
รางวัลสาหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของศูนย์บริการวิชาการ
2)การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม
ประกาศเพื่อรับรางวัล
3)ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
4)พิธีมอบรางวัล/เกียรติบัตร

A5
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2555
ผู้รับผิดชอบ:ส่วนบริหาร
และธุรการ
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A1
A2
ประเด็น
กรอบแผนด้านจรรยาบรรณ
4. กาหนดมาตรการในการกากับดูแล
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือฝ่าฝืนการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร

A3
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ ดังนี้
 มีประกาศ/หลักเกณฑ์

A4
A5
กิจกรรม/โครงการ/แนวปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1)ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ/
พฤษภาคม 2555
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผู้รับผิดชอบ:ส่วนบริหาร
และบทลงโทษ
และธุรการ
2)ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรศูนย์
รับทราบ
3)การปฏิบัติตามประกาศ
4)การประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
5)ประกาศรายชื่อผู้ฝ่าฝืนข้อกาหนด
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A1
A2
A3
ประเด็น
กรอบแผนด้านจรรยาบรรณ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
5. มีการประเมินการประพฤติปฏิบัติตาม
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
จรรยาบรรณ ของบุคลากรสายสนับสนุน ต่างๆ ดังนี้
จากผู้มารับบริการ
 มีเอกสารและสรุปผลการประเมิน
ต่อผู้บังคับบัญชา

A4
A5
กิจกรรม/โครงการ/แนวปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
1)รวบรวมกิจกรรม/ผลงานด้านการ
สิหาคม 2555
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูร้ ับผิดชอบ:ส่วนบริหารฯ
2)จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้าน และส่วนติดตามฯ
ส่งเสริม สนับสนุน และกากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรศูนย์บริการ
วิชาการ
3)รายงานผลการดาเนินงานให้กับ
ผู้บริหารศูนย์ฯ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ ตามลาดับ
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A1
A2
A3
ประเด็น
กรอบแผนด้านจรรยาบรรณ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
6. มีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานด้าน ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
จรรยาบรรณตามข้อ 1-5 และรายงานต่อ ต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

A4
กิจกรรม/โครงการ/แนวปฏิบัติ
1)รวบรวมกิจกรรม/ผลงานด้านการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2)จัดทารายงานาผลการดาเนินงาน
ด้านส่งเสริม สนับสนุน และกากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรศูนย์บริการ
วิชาการ
3)รายงานผลการดาเนินงานให้กับ
ผู้บริหารศูนย์ฯ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ ตามลาดับ

A5
ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน 2555
ผู้รับผิดชอบ:คณะกรรมการ
จรรยาบรรณศูนย์ฯ, และ
ส่วนติดตามฯ

7

ตัวชี้วัดโครงการ :

ตัวชี้วัดโครงการ
1

2

ดาเนินการได้สาเร็จครบถ้วนตรงเวลา 1- ดาเนินการได้สาเร็จครบถ้วนตรงเวลา 3
2 ประเด็น
ประเด็น

3

4

ดาเนินการได้สาเร็จครบถ้วนตรงเวลา 4
ประเด็น

ดาเนินการได้สาเร็จครบถ้วนตรงเวลา 56 ประเด็น

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
 ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน เอกสารหลักฐานปรากฏวันเวลาเลขที่หนังสือชัดเจน มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานชัดเจน

