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การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต
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แบบประเมิน:1 คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลาดับความสาคัญสูงด้านทุจริต
กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต
1A
2A
3A
4A
5A

การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การชาระค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประเด็นที่ประเมิน

ระดับความเสี่ยง
1
1A

2
3A

3
5A

0

0

0

3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด
รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่รับรู้ไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่
ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล

1A

0

0

1A

0

0

5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียล
มีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต

1A

3A

5A

6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การ
พิจารณาใช้ดุลยพินิจ คาอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย

0

0

0

7. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กากับที่
ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน

0

0

0

1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตมาก่อน
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน
แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ
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ประเด็นที่ประเมิน

ระดับความเสี่ยง
1
0

2
0

3
0

1A

3A

5A

10.กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณี
ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอานวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้

0

0

0

11.กระบวนการหลักใดที่กระทาการในพื้นที่ ตาแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น
หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้

0

0

0

12.กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทาอาจจะ
ทาร้าย ข่มขู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่น
ไม่อยากเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง
13.กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ
มิได้กระทาคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล
14.กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือ
เรียกรับผลประโยชน์ขึ้น
15.กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการ
จัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป

0

0

0

0

0

0

1A

0

0

1A

0

0

7

3

3

8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดาเนินการที่จากัด เร่งรัด เร่ง
รีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จากัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบ
ทานรายละเอียดได้
9. กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดาเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่
ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ

รวมคะแนนทัง้ หมดทุกข้อ
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แบบประเมิน 2 สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลาดับแรกที่สาคัญ
กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต
1A

การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

3A

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

5A

การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

/
/
/

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ
ควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่
สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
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แบบประเมิน 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบ
3 2 1
3 2 1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

1A การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ

3

2

6

3A การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามสิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ

2

1

2

5A การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ

2

1

2

ค่า 2 /3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย
มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์
ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น
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ตารางประเมิน 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ชื่อกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ
ทางราชการ

ค่าความเสี่ยงรวม
จากประเมิน 3

คุณภาพการควบคุม
ดี พอใช้ อ่อน

1A การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ

6

พอใช้

2

พอใช้

2

พอใช้

3A การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามสิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ
5A. การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพการจัดการความเสี่ยง

ดี
จัดการได้ทัน ทุกครั้ง

ต่า

ปานกลาง

สูง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3A, 5A

1A

(7)

(8)

ก่อนเสียหาย

พอใช้
จัดการได้ ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้
อ่อน
ยังจัดการไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือ ไม่มีแนวทางเป็นระบบ

(9)
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แบบประเมิน 5 ระบุทางเลือกแนวทางจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตระดับองค์กร
ลาดับ
1

2
3

เรียงลาดับความเสี่ยง
1A การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ
3A การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามสิทธิบตั รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ
5A การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กองสิทธิบัตรออกแบบ

แนวทางที่เลือก แนวทางการจัดการความเสีย่ งที่เลือก
จัดการ
ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครือ่ งมือการควบคุมความ
เสี่ยงทุจริต
-

เฝ้าระวัง

-

เฝ้าระวัง
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ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กาหนดกิจกรรมหลักของแผน
เลือก
ควบคุมความเสี่ยงทุจริต
เครื่องมือการควบคุมด้านทุจริตมีความหลากหลาย หากนามาใช้อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยความ รับผิดรับชอบต่อผลงาน
(Accountability) จะทาให้คุณภาพการจัดการทุจริตดีขนึ้ จากคุณภาพการจัดการ “อ่อน” หรือ “พอใช้” สู่คุณภาพการจัดการ “ดี”
ในเชิงป้องกัน ป้องปราม ลอดส่อง และหลีกเลี่ยง เครื่องมือควบคุมด้านการทุจริตที่สาคัญ ได้แก่
เครื่องมือที่ 1
เรียกร้องผลประโยชน์จาก
ตั้งคณะทางานประกอบด้วย รองอธิบดี
/
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการทีม่ ี ประชาชนที่มาติดต่อ
ผู้อานวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
ความสุ่มเสี่ยงทุจริตให้ชดั เจน ก่อนลงมือทา 1. การใช้ดลุ ยพินิจในการ
ตัวแทนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบ
จริง ลดการตีความ ลดดุลยพินิจ เป็นส่วน ตรวจสอบความใหม่เพื่อ
ตัวแทนสานักกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้าน
หนึ่งของหลักการ PDCA ในส่วน P=Plan พิจารณารับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบฯ เพื่อยกร่างเกณฑ์
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขคือบรรทัดฐานที่ยกเลิก สิทธิบัตรการออกแบบ
การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์
(CHECK LIST) ในการใช้ดลุ ยพินจิ เพื่อ
2. เพื่ออานวยความสะดวกใน ตรวจสอบความใหม่การรับจดทะเบียน
การยืน่ ขอรับสิทธิบัตรการ
สิทธิบัตรการออกแบบฯ และขั้นตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบเบื้องต้นการรับคาขอ โดย
ทดลองใช้ในการดาเนินงาน 1 เดือน
เครื่องมือที่ 2
เรียกร้องผลประโยชน์จาก
/
กำหนดผู้ตรวจสอบทังหมด
้ กรอก
การแปลงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขเป็นตาราง
ประชาชนที่มาติดต่อ
CHECK LIST ขันตอนตรวจสอบควำม
้
Checklist สาหรับตรวจสอบรายการแต่ละ 1. การใช้ดลุ ยพินิจในการ
ใหม่กำรรับจดสิทธิบตั รกำรออกแบบฯ
ประเด็นทุจริต ตัวชีว้ ัด/บ่งชี้ เพื่อใช้ใน
ตรวจสอบความใหม่เพื่อ
และขันตอนกำรตรวจสอบเบื
้
้องต้ นกำร
ระหว่างงานประจาวันตามปกติ ทุกครัง้
พิจารณารับจดทะเบียน
รับคำขอรับสิทธิบตั รฯ ทุกคำขอ
เหมือนกัน
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผู้ปฏิบัตงิ านต้องใช้ Checklist นี้ในการ
ผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบรายการด้านทุจริตเพิ่มเติมในงาน 2. เพื่ออานวยความสะดวกใน
สุ่มเสี่ยง
การยืน่ ขอรับสิทธิบัตรการ
หลังจากการตรวจสอบทุจริตด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเมินตามตาราง Checklist แล้ว ผู้
ประเมินต้องลงนามรับรองเท่ากับรับผิดชอบ
ต่อการตรวจประเมินนัน้
เครื่องมือที่ 3
เรียกร้องผลประโยชน์จาก
/
หัวหน้ ำงำนแต่ละกลุม่ พิจำรณำ
แต่ละรายการใน Checklist กาหนดนิยาม ประชาชนที่มาติดต่อ
ตรวจสอบคัดเลือกตำมเกณฑ์ที่
คาอธิบายวิธกี ารตรวจประเมิน ตัวชีว้ ัด/ตัว 1. การใช้ดลุ ยพินิจในการ
คณะทำงำนตำมกิจกรรมที่ 1. กำหนด
บ่งชี้ให้ชัดเจนว่าต้องทาอย่างไรบ้าง หากพบ ตรวจสอบความใหม่เพื่อ
จัดทารายการสถิติรวบรวม CHECK LIST
ตัวบ่งชี้ทตี่ ้องดาเนินการควบคุมเพิ่มเติมต่อไป พิจารณารับจดทะเบียน
แยกเป็นกรณีต่างๆ
แต่ละรายการระบุองค์ประกอบทีผ่ ่านเกณฑ์ สิทธิบัตรการออกแบบ
การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลิตภัณฑ์
เหมือนกัน
2. เพื่ออานวยความสะดวกใน
การยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
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ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการ
ควบคุมความเสี่ยงทุจริต
เครื่องมือที่ 4 กาหนดวิธปี ฏิบัตแิ ตกต่างกัน กรณีพบข้อ
บ่งชีว้ ่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการปฏิบตั ิงาน
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุจริต จะต้องทากิจกรรม
การควบคุมเพิ่มเติมจนชัดเจน
(1) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
(2) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายนอก
องค์กร
(3) ให้ผู้สง่ เรือ่ ง ต้นสังกัดรับรองความถูกต้องแท้จริง
(4) นาส่งข้อมูลเบาะแสสู่ระบบการจัดการเบาะแสจาก
การทุจริต เพื่อดาเนินการต่อไป
กรณีทกี่ ิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมดาเนินการไม่
ครบถ้วน ไม่สามารถยอมรับให้ผ่านงานนั้นต่อไปได้ วาง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน คาชี้แจงอธิบายประกอบ
ใบปะหน้าเพื่อ
(1) ส่งคืนเรื่อง
(2) ปฏิเสธดาเนินการต่อ
(3) ขอรับความคุ้มครองในฐานะพยานทีไ่ ม่มสี ่วนรู้เห็น

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ย่อย
เรียกร้องผลประโยชน์
จากประชาชนทีม่ า
ติดต่อ
1. การใช้ดลุ ยพินิจใน
การตรวจสอบความใหม่
เพื่อพิจารณารับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกในการยื่นขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

กาหนดกิจกรรมหลักของแผน

1 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนที่
คณะกรรมการตาม 1. กาหนด เช่น
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3
ครั้งขึ้นไป ให้รายงานตามลาดับขั้น
จนถึงผู้อานวยการกอง เพื่อ
พิจารณาสัง่ การ
2. หากพบกรณีผิดปกติ เช่น จงใจ
ไม่ปฏิบัตติ ามเหลักเกณฑ์ หรือมีข้อ
บ่งชีว้ ่ามีการทุจริต ให้รายงานการ
ดาเนินการต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อ
พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป
3. พัฒนำขันตอนกำร
้
CHECK
LIST โดยนำระบบ QR CODE เข้ ำ
มำใช้ และกำหนดให้ เชื่อมโยงกำร
CHECK LIST เข้ ำสูฐ่ ำนข้ อมูลที่
กำหนดกำรเข้ ำถึงตังแต่
้ ระดับ
หัวหน้ ำกลุม่ ขึนไป
้
เครื่องมือที่ 5 การแปลงสถานการณ์ทุจริตที่พบจริงใน เรียกร้องผลประโยชน์ จัดทารายการคาถามที่ถกู ถามบ่อย
ความผิดปกติ ทีอ่ าจจะเป็นข้อบ่งชี้การทุจริต เป็น
จากประชาชนทีม่ า
(FAQ) และวิดีโอคลิปให้ความรู้
บทเรียนที่เรียนรู้ หรือกรณีศกึ ษา เป็นการส่งมอบ
ติดต่อ
เรื่องแนวทางการใช้ดุลยพินิจของผู้
บทเรียนที่เรียนรู้ในรูปแบบของ
1. การใช้ดลุ ยพินิจใน ตรวจสอบฯ และขั้นตอนในการ
(1) กรณีศกึ ษา ไม่อา้ งชื่อจริง พร้อมแนวทางจัดการ การตรวจสอบความใหม่ เตรียมเอกสารประกอบการยืน่ คา
(2) FAQ คาถามและคาตอบ
เพื่อพิจารณารับจด
ขอรับสิทธิบัตรฯ ประชาสัมพันธ์
(3) ข้อเสนอผลการทบทวน และขอปรับปรุง
ทะเบียนสิทธิบัตรการ เผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อ
Checklist
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เป็นการแสดงเจตจานงสุจริตใน
(4) การปรับปรุงคู่มือปฏิบัตงิ าน Work
2. เพื่ อ อ านวยความ กระบวนการรับจดทะเบียน
Instruction(WI) ที่มีเครือ่ งมือและกิจกรรมการควบคุม สะดวกในการยื่นขอรับ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพิม่ เติม
สิทธิบัตรการออกแบบ
(5) รายงานความเสี่ยงทุจริตที่หลงเหลือ (Residual
ผลิตภัณฑ์
Risk) ที่ยงั ต้องพัฒนาการปรับปรุงและคุณภาพการ
ควบคุมทุจริตเพิ่มเติม

เลือก

