แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต :
การเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่มาติดต่อ ในกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. การใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนการตรวจสอบความใหม่เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เครื่องมือควบคุมด้านทุจริต ในเชิงป้องกัน ป้องปราม สอดส่อง ตลอดจน
วางรากฐานการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดการทุจริต
2. เพื่อสร้างมาตรฐานในการใช้อานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย สร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจในการใช้อานาจดุลยพินิจ

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการใช้อานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุม และ
ลดความเสี่ยงหรือโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนผู้มา
ติดต่อหรือมารับบริการ ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธา และความไว้วางใจในการใช้อานาจดุลยพินิจ เพื่อให้การใช้อานาจนั้นเกิดความชอบธรรม และเกิด
ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนเป็นการป้องกัน ดูแล
สอดส่อง และวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิ ภาพและ
ตรวจสอบได้ โดยการใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมในเชิงป้องกัน ป้องปราม สอดส่อง
ตลอดจนวางรากฐานการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีกาหนด
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต จากกระบวนการอนุ มั ติ อนุ ญ าตของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาใน
กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริต เพื่อควบคุมและ
กากับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้
รับคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ โดยกาหนดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ตั้งคณะทางานเพื่อ ยกร่างเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบในขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความใหม่
ในการรั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบเบื้องต้นการรับคาขอรับสิทธิบัตร โดยใช้ CHECK LIST โดย
องค์ประกอบคณะทางานประกอบด้วย
โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต
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รองอธิบดี
ผู้อานวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
ตัวแทนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตัวแทนสานักกฎหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้ ผู้ ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมด กรอก
CHECK LIST ในขั้นตอนการตรวจสอบความใหม่เพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นการรับคาขอ
สิทธิบัตรทุกคาขอ
กิจกรรมที่ 3 หัวหน้างานแต่ละกลุ่มพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะทางาน
ตามกิจกรรมที่ 1 กาหนด และจัดทารายการสถิติรวบรวม CHECK LIST
แยกเป็นกรณีต่างๆ
- กรณี ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ ด าเนิ น การตามล าดั บ ขั้ น ตอนที่
คณะทางานฯ กาหนด เช่น กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ครั้งขึ้นไป
ให้รายงานตามลาดับชั้นจนถึงผู้อานวยการกองเพื่อพิจารณาสั่งการ
- หากพบกรณีผิดปกติ เช่น จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีข้อบ่งชี้
ว่ามีการทุจริต ให้รายงานการดาเนินการต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไป
กิจกรรมที่ 4 จัดทารายการคาถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ) และวิดีโอคลิปให้ความรู้เรื่อง แนว
ทางการใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบฯ และขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร
ประกอบการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกั น เพื่อเป็น การแสดงเจตจ านงสุจริ ตในกระบวนการรับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาขั้นตอนการ CHECK LIST โดยนาระบบ QR CODE เข้ามาใช้ และ
กาหนดให้เชื่อมโยงการ CHECK LIST เข้าสู่ฐานข้อมูลที่กาหนดการเข้าถึง
ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่มขึ้นไป
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรการ

กิจกรรม/แนวทาง

ใช้เครื่องมือควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อควบคุมในเชิง
ป้องกัน ป้องปราม
สอดส่อง ตลอดจน
วางรากฐานการ
ปฏิบัติงานในการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มี
ประสิทธิภาพ

๑. ตั้งคณะทางานเพื่อยกร่างเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูต้ รวจสอบในขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความใหม่ในการ
รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น
การรับคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ CHECK LIST
๒. กาหนดให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กรอก CHECK LIST
ในขั้นตอนการตรวจสอบความใหม่เพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นการรับคาขอสิทธิบัตรฯ ทุกคาขอ
๓. หัวหน้างานแต่ละกลุ่มพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะทางานตาม
กิจกรรมที่ 1 กาหนด และจัดทารายการสถิติรวบรวม CHECK LIST แยกเป็นกรณี
ต่างๆ และดาเนินการตามขั้นตอนที่คณะทางานฯ กาหนด
๔. จั ด ท ารายการค าถามที่ ถู ก ถามบ่ อ ย (FAQ) และวิ ดี โ อคลิ ป ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง แนว
ทางการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ ต รวจสอบฯ และขั้ น ตอนในการเตรี ย มเอกสาร
ประกอบการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงสุจริตในกระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
๕. พัฒนาขั้นตอนการ CHECK LIST โดยนาระบบ QR CODE เข้ามาใช้ และกาหนดให้
เชื่อมโยงการ CHECK LIST เข้าสู่ฐานข้อมูลที่กาหนดการเข้าถึงตั้งแต่ระดับหัวหน้า
กลุ่มขึ้นไป

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*
*เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

หมายเหตุ
เหตุการณ์ควบคุม
ความเสี่ยงการ
ทุจริตในการ
อานวยความ
สะดวกในขั้นตอน
การยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตรการ
ออกแบบฯ
กาหนดในกิจกรรม
ที่ 4
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เอกสารประกอบการยกร่างเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบ (CHECK LIST) ของคณะทางานฯ
ขั้นตอนการปฎิบตั ิงาน
วิธีการตรวจสอบการ
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
๑. ตรวจสอบเบื้องต้น
ตรวจทาน จากรายการที่ต้อง
๑๒๐ วัน
แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตร
- พิจารณาแบบ
การออกแบบฯ ของเจ้าหน้าที่
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐
และมาตรา ๖๐ ทวิ

ขั้นตอนการกากับติดตาม

กลไกการกากับติดตาม

๑. ผู้ตรวจสอบระดับชานาญการขึ้นไป
ดาเนินการตรวจซ้าทุกคาขอ
๒. หากตรวจพบข้อผิดพลาดให้ส่งงาน
กลับไปยังผู้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง และลงรายการตรวจสอบ
(CHECK LIST) เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มของ
ผู้ตรวจสอบฯ ทุกคาขอ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มทารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบฯ เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หากพบ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามคู่มือ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ดังนี้
มาตรการที่ ๑
- หัวหน้ากลุ่มสุ่มตรวจสอบรายการตรวจสอบ ( CHECK LIST) ใน
อัตราร้อยละ ๒๐
- กาหนดให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามคู่มือ
มาตรการที่ ๒
- กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในอัตราร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
- กาหนดให้ผู้ตรวจสอบชี้แจง และเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พร้อมทดสอบประเมินผลการอบรมโดยหัวหน้ากลุ่มอีกครัง้
มาตรการที่ ๓
- หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันมากกว่า 3 ครั้งต่อรอบปี
งบประมาณ หัวหน้ากลุ่มส่งเรื่องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงผู้อานวยการกองเพื่อพิจารณาสั่งการ
- หากพบกรณีผิดปกติ เช่น จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีข้อ
บ่งชี้ว่าทุจริต ให้รายงานการดาเนินการต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อ
พิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

