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แบบประเมิน:1  คัดเลือกกระบวนการหลกัที่จัดอยู่ในล าดับความส าคัญสูงด้านทุจริต  
 

กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต 
1A การรับจดทะเบยีนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์

2A การช าระค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ ์

3A การอนญุาตให้ใช้สิทธิ์ตามสทิธบิตัรการออกแบบผลิตภัณฑ ์

4A การแจง้แกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ 

5A การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความเสี่ยง 

1 2 3 

1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตมาก่อน  

1A 3A 5A 

2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน
แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ 

0 0 0 

3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด 
รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่รับรู้ไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด 

1A 0 0 

4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่
ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล 

1A 0 0 

5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียล
มีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต 

1A 3A 5A 

6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การ
พิจารณาใช้ดุลยพินิจ ค าอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย 

0 0 0 

7. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow ก ากับที่
ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน 

0 0 0 
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ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความเสี่ยง 

1 2 3 
8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือด าเนินการที่จ ากัด เร่งรัด เร่ง

รีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จ ากัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบ
ทานรายละเอียดได้ 

0 0 0 

9. กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาด าเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่
ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ 

1A 3A 5A 

10. กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณี
ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอ านวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้ 

0 0 0 

11. กระบวนการหลักใดที่กระท าการในพื้นที่ ต าแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น 
หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้ 

0 0 0 

12. กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระท าอาจจะ 
ท าร้าย ข่มขู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่น    
ไม่อยากเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง 

0 0 0 

13. กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ 
มิได้กระท าคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล 

0 0 0 

14. กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือ
เรียกรับผลประโยชน์ขึ้น 

1A 0 0 

15. กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการ
จัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป 

1A 0 0 

รวมคะแนนทัง้หมดทุกข้อ 7 3 3 
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แบบประเมนิ 2  สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ล าดับแรกที่ส าคญั  
 

กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1A การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์   /  
3A การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  /   
5A การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  /   
 สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ า   

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้   

 สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ
ควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่
สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ
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แบบประเมิน  3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  
  (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))  
 

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต 
ระดับความจ าเป็น

การเฝ้าระวัง 
3    2    1 

ระดับความรุนแรง 
ผลกระทบ 
3    2    1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเปน็ X รุนแรง 

1A การรับจดทะเบยีนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 กองสิทธิบัตรออกแบบ  

3 2 6 

3A การอนญุาตให้ใช้สิทธิ์ตามสทิธบิตัรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 กองสิทธิบัตรออกแบบ  
2 1 2 

5A การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 กองสิทธิบัตรออกแบบ  

2 1 2 

 
ค่า 2 /3 เกี่ยวขอ้งกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย 
มีความเสยีหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์  
ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น
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ตารางประเมนิ 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

ชื่อกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ 
ทางราชการ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จากประเมิน 3 

คุณภาพการควบคุม 
ดี พอใช้ อ่อน 

1A   การรับจดทะเบยีนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 กองสิทธิบัตรออกแบบ 
 

6 พอใช ้

3A   การอนญุาตให้ใช้สิทธิ์ตามสทิธบิตัรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 กองสิทธิบัตรออกแบบ 
 

2 พอใช ้

5A.  การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 กองสิทธิบัตรออกแบบ 
 

2 พอใช ้

 
 

คุณภาพการจดัการความเสี่ยง 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ต่ า ปานกลาง สูง 

ดี 
จัดการได้ทัน ทุกครั้ง      ก่อนเสียหาย 

(1) (2) (3) 

พอใช้ 
จัดการได้   ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้ 

(4) 

3A, 5A 
(5)  

1A 
(6)  
 

อ่อน 
ยังจัดการไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือ ไม่มีแนวทางเป็นระบบ 

(7) (8)  (9) 
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แบบประเมิน 5 ระบุทางเลือกแนวทางจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตระดับองค์กร 
 
 

ล าดับ เรียงล าดับความเสี่ยง แนวทางที่เลอืก
จัดการ 

แนวทางการจัดการความเสีย่งที่เลือก 

1 1A  การรับจดทะเบยีนสิทธิบัตรการออกแบบ
 ผลิตภณัฑ ์
 กองสิทธิบัตรออกแบบ  

ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเตมิเครือ่งมือการควบคุมความ
เสี่ยงทุจริต 

2 3A  การอนญุาตให้ใช้สิทธิ์ตามสทิธบิตัรการ
 ออกแบบผลิตภณัฑ ์
 กองสิทธิบัตรออกแบบ  

- เฝ้าระวัง 

3 5A  การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 กองสิทธิบัตรออกแบบ  

- เฝ้าระวัง 
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ทางเลือกที่ 3  แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการ
 ควบคุมความเสี่ยงทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงยอ่ย ก าหนดกิจกรรมหลักของแผน เลือก 

เครื่องมือการควบคุมด้านทุจริตมีความหลากหลาย หากน ามาใช้อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยความ  รับผิดรับชอบต่อผลงาน 
(Accountability) จะท าให้คุณภาพการจัดการทุจริตดีขึน้จากคุณภาพการจัดการ “อ่อน” หรือ “พอใช้” สู่คุณภาพการจัดการ “ดี” 
ในเชิงป้องกัน ป้องปราม ลอดส่อง และหลีกเลี่ยง เครื่องมือควบคุมด้านการทุจริตที่ส าคัญ ได้แก่  
เครื่องมือที่ 1 
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการทีม่ี
ความสุ่มเสี่ยงทุจริตให้ชดัเจน ก่อนลงมอืท า
จริง ลดการตคีวาม ลดดุลยพินิจ เป็นสว่น
หนึ่งของหลกัการ PDCA ในส่วน P=Plan  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขคือบรรทัดฐานที่ยกเลิก
การใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล 

เรียกร้องผลประโยชน์จาก
ประชาชนที่มาตดิต่อ  
1. การใช้ดลุยพนิิจในการ
ตรวจสอบความใหม่เพื่อ
พิจารณารับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การย่ืนขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

ตั้งคณะท างานประกอบดว้ย รองอธิบดี 
ผู้อ านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ 
ตัวแทนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบ 
ตัวแทนส านักกฎหมาย ผู้ทรงคณุวุฒดิ้าน
สิทธิบัตรการออกแบบฯ เพื่อยกร่างเกณฑ์
การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบ 
(CHECK LIST) ในการใชด้ลุยพินจิเพื่อ
ตรวจสอบความใหม่การรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบฯ และขั้นตอนการ
ตรวจสอบเบื้องต้นการรับค าขอ โดย
ทดลองใช้ในการด าเนินงาน 1 เดอืน 

/ 

เครื่องมือที่ 2 
การแปลงหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขเปน็ตาราง 
Checklist ส าหรับตรวจสอบรายการแตล่ะ
ประเด็นทุจริต ตวัชีว้ัด/บง่ชี้ เพื่อใช้ใน
ระหว่างงานประจ าวันตามปกติ ทุกครัง้
เหมือนกัน 
ผู้ปฏิบัตงิานต้องใช้ Checklist นี้ในการ
ตรวจสอบรายการด้านทุจริตเพิ่มเติมในงาน
สุ่มเสี่ยง 
หลงัจากการตรวจสอบทุจริตดว้ยการ
ประเมนิตามตาราง Checklist แลว้ ผู้
ประเมนิตอ้งลงนามรับรองเท่ากับรับผิดชอบ
ต่อการตรวจประเมินนัน้ 

เรียกร้องผลประโยชน์จาก
ประชาชนที่มาตดิต่อ  
1. การใช้ดลุยพนิิจในการ
ตรวจสอบความใหม่เพื่อ
พิจารณารับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การย่ืนขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

ก ำหนดผู้ตรวจสอบทัง้หมด กรอก 
CHECK LIST ขัน้ตอนตรวจสอบควำม
ใหม่กำรรับจดสิทธิบตัรกำรออกแบบฯ 
และขัน้ตอนกำรตรวจสอบเบือ้งต้นกำร
รับค ำขอรับสิทธิบตัรฯ ทกุค ำขอ 
  

/ 

เครื่องมอืที่ 3 
แต่ละรายการใน Checklist ก าหนดนิยาม 
ค าอธิบายวิธกีารตรวจประเมิน ตวัชีว้ัด/ตัว
บ่งชี้ให้ชัดเจนว่าต้องท าอย่างไรบา้ง หากพบ
ตัวบ่งชี้ทีต่้องด าเนินการควบคุมเพิ่มเติมต่อไป 
แต่ละรายการระบุองค์ประกอบทีผ่่านเกณฑ์
การประเมนิและไมผ่่านเกณฑ์การประเมนิ
เหมือนกัน 

เรียกร้องผลประโยชน์จาก
ประชาชนที่มาตดิต่อ  
1. การใช้ดลุยพนิิจในการ
ตรวจสอบความใหม่เพื่อ
พิจารณารับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การยื่นขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หวัหน้ำงำนแตล่ะกลุม่พิจำรณำ
ตรวจสอบคดัเลือกตำมเกณฑ์ท่ี
คณะท ำงำนตำมกิจกรรมที่ 1. ก ำหนด  
จดัท ารายการสถิติรวบรวม CHECK LIST 
แยกเปน็กรณีต่างๆ 

/ 
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ทางเลือกที่ 3  แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการ
 ควบคุมความเสี่ยงทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ย่อย 

ก าหนดกิจกรรมหลักของแผน เลือก 

เครื่องมอืที่ 4 ก าหนดวิธปีฏิบัตแิตกต่างกัน กรณีพบข้อ
บ่งชีว้่าไมผ่่านเกณฑก์ารประเมิน ในการปฏิบตัิงาน 
กรณีไมผ่่านเกณฑ์การประเมินทจุริต จะตอ้งท ากิจกรรม
การควบคุมเพิ่มเติมจนชดัเจน 
(1) ตรวจสอบเพิ่มเตมิจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 
(2) ตรวจสอบเพิ่มเตมิจากหน่วยงานอื่นภายนอก

องค์กร 
(3) ใหผู้้สง่เรือ่ง ต้นสังกัดรบัรองความถูกต้องแท้จรงิ 
(4) น าส่งขอ้มลูเบาะแสสู่ระบบการจัดการเบาะแสจาก

การทุจริต เพื่อด าเนนิการต่อไป 
กรณีทีก่ิจกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิด าเนินการไม่
ครบถ้วน ไมส่ามารถยอมรับใหผ้่านงานนั้นตอ่ไปได้ วาง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขั้นตอน ค าชี้แจงอธิบายประกอบ
ใบปะหนา้เพื่อ 
(1) ส่งคืนเร่ือง 
(2) ปฏิเสธด าเนินการต่อ 
(3) ขอรับความคุ้มครองในฐานะพยานทีไ่ม่มสี่วนรู้เห็น 

เรียกร้องผลประโยชน์
จากประชาชนท่ีมา
ติดต่อ  
1. การใช้ดลุยพนิิจใน
การตรวจสอบความใหม่
เพื่อพิจารณารับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
2.  เพื่ ออ านวยความ
สะดวกในการยื่นขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

1 กรณีไมผ่่านเกณฑก์ารประเมิน 
ให้ด าเนนิการตามล าดับขัน้ตอนที่
คณะกรรมการตาม 1. ก าหนด เช่น 
กรณีไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน 3 
ครั้งขึ้นไป ให้รายงานตามล าดับขั้น
จนถึงผู้อ านวยการกอง เพื่อ
พิจารณาสัง่การ 
2.  หากพบกรณีผิดปกติ เชน่ จงใจ
ไม่ปฏบิัตติามเหลักเกณฑ์ หรือมขี้อ
บ่งชีว้่ามีการทุจริต ให้รายงานการ
ด าเนินการต่อผู้บริหารสูงสดุเพื่อ
พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจรงิต่อไป 
3. พฒันำขัน้ตอนกำร CHECK 
LIST โดยน ำระบบ QR CODE เข้ำ
มำใช้ และก ำหนดให้เช่ือมโยงกำร 
CHECK LIST เข้ำสูฐ่ำนข้อมลูท่ี
ก ำหนดกำรเข้ำถงึตัง้แตร่ะดบั
หวัหน้ำกลุม่ขึน้ไป 

 

เครื่องมอืที่ 5 การแปลงสถานการณ์ทุจรติที่พบจริงใน
ความผิดปกติ ทีอ่าจจะเป็นข้อบ่งชี้การทุจรติ เป็น
บทเรียนที่เรียนรู้ หรือกรณีศกึษา เป็นการส่งมอบ 
บทเรียนที่เรียนรู้ในรูปแบบของ 
(1) กรณีศกึษา ไม่อา้งชื่อจรงิ พร้อมแนวทางจัดการ            
(2) FAQ ค าถามและค าตอบ 
(3) ข้อเสนอผลการทบทวน และขอปรับปรงุ 
Checklist 
(4) การปรับปรุงคู่มือปฏิบัตงิาน Work 
Instruction(WI) ที่มีเครือ่งมอืและกิจกรรมการควบคุม
เพิม่เตมิ 
(5) รายงานความเสี่ยงทุจรติที่หลงเหลือ (Residual 
Risk) ที่ยงัต้องพัฒนาการปรบัปรงุและคณุภาพการ
ควบคุมทุจรติเพิ่มเติม 

เรียกร้องผลประโยชน์
จากประชาชนท่ีมา
ติดต่อ  
1. การใช้ดลุยพนิิจใน
การตรวจสอบความใหม่
เพื่อพิจารณารับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
2.  เพื่ ออ านวยความ
สะดวกในการยื่นขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

จัดท ารายการค าถามที่ถกูถามบ่อย 
(FAQ) และวดิีโอคลิปให้ความรู้
เรื่องแนวทางการใช้ดุลยพนิิจของผู้
ตรวจสอบฯ และขั้นตอนในการ
เตรียมเอกสารประกอบการยืน่ค า
ขอรับสิทธิบัตรฯ ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่กนั เพื่อ 
เป็นการแสดงเจตจ านงสุจริตใน
กระบวนการรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ ์

 

 


