
 

 

                                                  

              

 

  

รายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการจัดท ารายงานการิิเรราห ค์ริามเส่ยยงเก่ยยิกับการปิิบัติงานท่ยาาจเกิดผลปรหโยชนคทับซ้าน 
ขางส านักงานเขตพื้นท่ยการศึกษาลพบุร่ เขต 2 ปรหจ าปี พ.ศ. 2562 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

ิันท่ย 12  กุมภาพันธค พ.ศ. 2562 
     ณ ์าปรหชุมสมเดจ็พรหพุฒาจารยค (สนิท  ชินปัญโญ) สพป.ลพบุร่ เขต 2 

 



รายงานผลการด าเนินโรรงการเสริมสร้างรุณธรรม จริยธรรมแลหธรรมาภิบาลในสถานศึกษา        
ปรหจ าปีงบปรหมาณ พ.ศ. 2562 

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ยการศึกษาสุจริต) 
กิจกรรมการจัดท ารายงานการิิเรราห ค์ริามเส่ยยงเก่ยยิกับการปิิบัติงานท่ยาาจเกิดผลปรหโยชนคทับซ้าน 

ขางส านักงานเขตพื้นท่ยการศึกษาลพบุร่ เขต 2 ปรหจ าปี พ.ศ. 2562 
 

1.  ์ลักการแลหเ์ตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) โดยก าหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) 
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงจัดกิจกรรมการจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
2.  ิัตถุปรหสงรค    
   เพ่ือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  
3.  เป้า์มายขางตัิช่้ิัดริามส าเร็จ 
  3.1  เชิงปริมาณเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สามารถ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  3.2  เชิงคุณภาพเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีเครื่องมือ
ในการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรปลอดจากการทุจริต 
 
4.  รหยหเิลาด าเนินการโรรงการ/กิจกรรม   (ระบุวันเดือนปี ที่ด าเนินการ) 
         ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562 
 
 

5.  กิจกรรมด าเนินการ 
5.1  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.2  จัดท าร่างรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.3. จัดท ามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง 
 



- 2 - 
 

6.  ิิธ่ด าเนินการ/ขั้นตานการด าเนินการโรรงการ/กิจกรรม  
1.  ประชุมคณะท างาน 
2.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ /มอบหมายการปฏิบัติงาน 
3.  ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
4.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการท ากิจกรรม 

 5. ด าเนินการตามกิจกรรม 
 6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 7. สรุปผลการด าเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ 

 

7.  งบปรหมาณ . - บาท 
 

8.  ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สามารถจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท ามาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการให้เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 

9.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
  9.2  เชิงคุณภาพ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีเครื่องมือในการด าเนินงาน
เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรปลอดจากการทุจริต 
 

10. ปัญ์าาุปสรรร  
 - 
11. ข้าเสนาแนห  

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมิิเรราห์คแลหจดัท ามาตรการ แนิทางการป้างกันการทุจริตใน์น่ิ ยงาน 
การจัดท ารู่มืาการปิิบตังิาน 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.           ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 

ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า       
รอง ผอ.สพป. ,    ผอ.กลุ่มฯ, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานฯ    จัดประชุมข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์    เพื่อมอบนโยบายในการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งแสดงเจตจ านงเป็นข้าราชการที่ดี ประจ าป ีพ.ศ. 2562 และจัดท า
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏบิัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ณ ห้องประชุมสมเด็จ  พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุร ีเขต 2 



 

 


