รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามแผนปรับปรุงการทุจริต ประจาปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖2
เหตุการณ์และรายละเอียด
ความเสี่ยงทุจริต
๑. การปฏิบัติตามนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่งของกองทุน
เกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและพนักงาน
กอช. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันกับองค์กรอื่นที่มีผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ได้ลาดับคะแนนอยู่
ในเกณฑ์ที่สูง เทียบเท่าองค์กร
ที่มีภารกิจหลักในการ
ดาเนินงานขององค์กร
ประเภทเดียวกัน

แผนปรับปรุง

เป้าหมาย

- เตรียมความพร้อมในการ
ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้เป็นปัจจุบัน

เลขาธิการ กอช.
ประกาศเจตจานง
สุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานของ
กอช.

- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งในส่วนที่เป็นการ
ป้องกัน การกากับดูแล การแจ้ง
เบาะแส การสอบสวนลงโทษ
และการรายงานการกระทา
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

กาหนดแล้วเสร็จ
- ภายในไตรมาส ๒
ของปีงบประมาณ
๒๕๖๒ (ภายใน 31
มีนาคม 2562)
- ไตรมาส ๔ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ภายใน 30 กันยายน
2562)

สถานะและความคืบหน้าการ
ดาเนินการ
- เลขาธิการ กอช. ประกาศ
เจตจานงสุจริตฯลฯ ไปเมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

- กอช. ให้ น.ส.ณัฐธินีย์ ชัยลาภา
นนท์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่าย
เลขานุการองค์กร ผู้รับผิดชอบงาน
ธรรมาภิบาลเข้าร่วมอบรมโครงการ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA
COURSE)
- กอช. ได้ดาเนินการจัดโครงการ
จัดอบรมเพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับ “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1ประกาศ
กอช. ที่ 12/2562 เรื่อง
การแสดงเจตจานงสุจริต
เสริมสร้างคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ในการ
บริหารงานของ กอช.
เอกสารแนบ 2
โครงการจัดอบรมเพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ”
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เหตุการณ์และรายละเอียด
ความเสี่ยงทุจริต
๒. พนักงาน กอช. ยังไม่ทราบ
หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งกาหนดไว้
ในประกาศกองทุนการออม
แห่งชาติ เรื่อง นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑
และประกาศคณะกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติว่า
ด้วย นโยบายการกากับดูแล
กิจการ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนปรับปรุง

เป้าหมาย

กาหนดแล้วเสร็จ

- จัดทาแผนการสื่อสารและ
พนักงาน กอช.
อบรม เกี่ยวกับแนวทางการ
ทั้งหมด
บริหารจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้แก่
พนักงาน กอช.
- ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกื่ยว
ข้องกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงาน

- ไตรมาส ๔ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ภายใน 30 กันยายน
2562)

สถานะและความคืบหน้าการ
เอกสารแนบ
ดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ” ในวันที่ 27
พฤษภาคม 2562
- กอช. จัดทาแผนการดาเนินงาน เอกสารแนบ 3
เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
แผนการดาเนินงานเพื่อ
ประจาปี 2562
ป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจาปี 2562
- กอช. จัดกิจกรรม Town Hall
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2562 เพื่อสื่อสารกับพนักงาน
พร้อมประกาศการแสดงเจตจานง
สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานของ
กอช. พร้อมกาหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานของ กอช. ทุกระดับ
ยึดถือและปฏิบัติ

เอกสารแนบ 4
การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

- กอช. ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร เอกสารแนบ 5
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหรือ
รูป Intranet
ข้อบังคับ ต่างๆ ผ่านช่องทาง
Intranet
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เหตุการณ์และรายละเอียด
ความเสี่ยงทุจริต
๓. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ซึ่งมารับบริการหรือ
มาติดต่อตามภารกิจของ
หน่วยงานยังไม่ทราบหรือไม่
เข้าใจเกี่ยวกับประกาศ
คณะกรรมการกองทุนการ
ออมแห่งชาติว่าด้วย นโยบาย
การกากับดูแลกิจการ พ.ศ.
๒๕๖๐

แผนปรับปรุง

เป้าหมาย

- สื่อสารให้บุคคลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก เช่น สมาชิก
กอช. คู่ค้า ทราบเกี่ยวกับ
นโยบายในการไม่ยอมรับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ไม่เรียก รับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด และช่องทาง
การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การทุจริต

บุคคลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก
ซึ่งมารับบริการหรือ
มาติดต่อตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน

กาหนดแล้วเสร็จ
- ไตรมาส ๔ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ภายใน 30 กันยายน
2562)

สถานะและความคืบหน้าการ
เอกสารแนบ
ดาเนินการ
กอช. จัดช่องทางสื่อสารให้บุคคลผู้ เอกสารแนบ 6
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่าน
รูป Website
ช่องทาง Website กอช. :
https://www.nsf.or.th/
หัวข้อ ข่าวสารและสื่อเผยแพร่
หัวข้อย่อย การประเมินคุณธรรม
(ITA)
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