
 
 

แผนปฏิบัติการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
วัตถุประสงค์  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต  
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในกรอบวินัยข้าราชการ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้มรีะบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางจิตใจและสังคมเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรม 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจรติ การมีคณุธรรม 
จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง คณุธรรม จริยธรรม 
วินัยข้าราชการ การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจรติ หรือการ
ส่งบุคลากรเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆใน
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 
 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรมไดร้บัการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ยกย่อง เคารพนับถือผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคง ไม่
ยอมรับการทุจริต และมรีะดบัการเรียนรู้ในการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัว 
 

ร้อยละ 82 สบก.(คจธ., กบค.) 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม วินัยข้าราชการ การปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
การไม่ทนต่อการทุจรติ และหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

80 คน 
 

สบก.(คจธ., กบค.) 

 ส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการ 

แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน และจรรยาข้าราชการ รวมทั้ง 
เผยแพรค่ าอธิบายและค าถาม-ค าตอบ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืนและ
จรรยาข้าราชการทางหนังสือเวยีนและ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

จ านวนครั้งท่ีหน่วยงานหรือบุคลากร ได้ด าเนินการ/
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ/ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและจรรยาข้าราชการ  

1 ครั้ง สบก.(คจธ., กบค.) 
ส านัก/กอง 
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบ 

 การใช้กลไกทางศาสนา
เพื่อขัดเกลาจติใจและ
สร้างความเป็นพลเมืองด ี

จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อการพฒันา
จิตใจ และน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
และการด ารงชีวิต หรือส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆที่จดักจิกรรม
ทางศาสนา 
 

จ านวนกิจกรรมทางศาสนาหรือกจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาจิตใจ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิต 
 

1 กิจกรรม สบก.(คจธ., กบค.) 

ประยุกตห์ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือในการสร้างความ
เข้มแข็งทางคุณธรรม 
จริยธรรมและละอายต่อ
การกระท าความผดิ   
แม้เพียงเล็กน้อย 

ส่งเสริมการน าแนวพระ
ราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีและ
ด ารงชีวิต 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามแนว   พระ
ราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่น้อม
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานและการ
ด ารงชีวิต เพื่อให้ปลอดจากการทจุริต 
 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเกิดการเรยีนรู้ตามแนวพระ
ราชปรัชญา เข้าใจและเข้าถึงวิธีการ มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการตาม
พระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิต  

ร้อยละ 82 สบก.(คจธ., กบค.) 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม 80 คน 
 

สบก.(คจธ., กบค.) 

เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

บูรณาการทุกภาคส่วน
เปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นและ
ตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานได ้

สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการเฝ้าระวัง และรณรงค์ให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 

มีเครือข่ายที่เช่ือมโยงภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

มีเครือข่าย ทุกส านัก/กอง/
สบก.(คจธ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความโปร่งใส มีระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบ 

วางมาตรการ
ส่งเสริมในการ
สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ก าหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

การประกาศเจตจ านงสุจริตในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต 
 

มีประกาศเจตจ านงสุจรติในการบริหารงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 

มีประกาศ สบก.(คจธ.) 

การเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลัก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัตริาชการตามภารกิจหลักตั้งแต่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น รว่มก าหนดแผนงาน/
โครงการ ร่วมด าเนินงาน ตดิตามประเมินผล  
 

จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัตริาชการตามภารกิจ
หลัก 

1 กิจกรรม ส านัก/กอง 

การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ 

การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส มีสถานท่ีในการเปดิเผยข้อมลูข่าวสารตาม
มาตรฐานความโปร่งใส ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

1 แห่ง สทป. 

 พัฒนาระบบการตรวจสอบ
และควบคมุการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นระบบ
และโปร่งใส 

การบริหารความเสี่ยงดา้นความโปร่งใส 
 

มีแผนบรหิารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
 

1 แผน สบก.(กผ) 

 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบ
มากกว่าเรื่องการเงินและบญัช ี

มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่า
เรื่องเงิน/บัญช ี
 

4 เรื่อง/ด้าน ตสน. 

 การลดการใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์/ แนวทาง/คู่มือ มาใช้ประกอบใน
การตัดสินใจ  
 

จ านวนหลักเกณฑ/์แนวทาง/คู่มือที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

3 หลักเกณฑ/์ 
แนวทาง/คู่มือ 

ส านัก/กอง 

  การลดการใช้ดุลยพินิจในการบรหิารงานบุคคล (การสรร
หาและคดัเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
และการพัฒนาบคุลากร) 

มีหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล (การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร) ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
 

1 หลักเกณฑ ์ สบก.(กบค.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบูรณาการกลไกการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

ปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรยีนทีส่ะดวก รวดเร็ว และ
มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงตอ่เรื่องร้องเรียน 
 

จัดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
และมีการตอบสนองเรื่องร้องเรียน 

5 ช่องทางและตอบ 
สนองต่อเรื่องร้อง 

เรียนภาย ใน 15 วัน 
 

สบก.(กพร./ปชส.)
ศท. 

 ปรับปรุงแนวทาง มาตรการ 
หรือระบบการท างานให้
สามารถแก้ไขกระบวนการ
ทุจริตได้ทุกระดับ 

ปรับปรุงแนวทาง มาตรการ หรือระบบการท างานท่ี
สามารถน าไปปรับใช้กับการป้องกัน หรือแก้ไข
กระบวน การท างานของส่วนราชการ ให้ปลอดจาก
การทุจริต เช่น การสรา้งกระบวน การให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการสังเกตการณ์หรือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 
 

มีการปรับปรุงแนวทาง มาตรการ หรือ
ระบบการท างานท่ีสามารถน าไปปรับ
ใช้กับการป้องกัน หรือแก้ไข
กระบวนการท างานของส่วนราชการ 
ให้ปลอดจากการทุจริต 

1 แนวทาง/ มาตรการ/ 
ระบบการท างาน 

ส านัก/กอง 

สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

สร้างกลไกป้องกันการทุจรติ จัดให้มชีมรมจิตพอเพียงต้านการทุจริตประจ ากรม
ทรัพย์สินทางปัญญา  

มชีมรมจติพอเพียงต้านการทจุริต
ประจ ากรมทรัพยส์ินทางปัญญา และ
สมาชิกด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเฝา้
ระวัง/ป้องกันการทุจรติต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง หรือเข้าร่วมกจิกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 

1 ชมรม สบก.(กบค.) 

พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

สร้างให้เกิดนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพื่อลด
ขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงาน
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้บริการประชาชน
ใหไ้ด้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน 

1 ระบบ ทุกส านัก/กอง/
ศท. 
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะให้เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม 

พัฒนารูปแบบการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผลงาน
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม 
 

จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์กรม และสื่อ Social Media 
ของกรมฯ เป็นต้น 

4 ช่องทาง สบก.(ปชส.) 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาและก ากับติดตาม
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
องค์กรตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น
การประเมินและวิธีการ
ส ารวจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในองค์กร 
 

พัฒนาองค์ความรู้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

83 คณะท างาน
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(คจธ.) 

 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น
การประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ 
 

ค่าคะแนนการประเมินความโปร่งใสไม่น้อยกว่า 4.0 4.7 คณะท างานจัดท า
มาตรฐานความ
โปร่งใสหน่วยงาน 
(กบค.) 
 

 


