
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระบวนงาน การจดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จากกระบวนงานการจดทะเบียน

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
1 การตรวจสอบการประดิษฐ์      
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
 การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ 
เ พ่ื อ เ ร่ งกา รตรวจสอบและจด
ทะเบียน หรือการะละเว้นการให้
ดุลพินิจอย่างถี่ถ้วนและครอบคลุม
เพ่ือรับจดทะเบียน  
  
2. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ 
 การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์
การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ หรือ
แนะน าตัวแทนที่สามารถร่างค าขอ 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
 
 
 

 
 

วางรากฐานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือควบคุมในเชิงการป้องกัน
การรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของ
ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) และก าหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินผลการตรวจสอบ       
ค าขอรับสิทธิบัตรเชิงคุณภาพ (Quality Control) เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ          
การออกค าสั่ง สร้างมาตรฐาน และเพ่ิมความโปร่งใสให้กระบวนการ
ตรวจสอบให้สามารถติดตาม และก ากับดูแลการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร
ได้มากขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ประกอบด้วย
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ 
และระดับปฏิบัติการ เพ่ือจัดจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ            
การตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและ         
อนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

กิจกรรมที่ 2 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกอง
สิทธิบัตรด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  ซึ่งมี
ผู้อ านวยการกองสิทธิบัตรเป็นประธานคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สิทธิบัตรและนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรร่วมเป็นคณะท างาน ท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการออกค าสั่งของผู้
ตรวจสอบ (Office Action) ก าหนดรายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตร โดยการสุ่มตรวจการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์                  
การพิจารณาที่คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ก าหนด ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายและคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและ           
อนุสิทธิบัตร เพ่ือให้การออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน                       
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จากกระบวนงานการจดทะเบียน

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

กิจกรรมที่ 3 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ร่วมกับคณะกรรมการ        
ร่างขอบเขตของงาน พิจารณาก าหนดมาตรฐานของแบบฟอร์ม รายการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทาง       
การออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพ
เข้าสู่ระบบ e-Patent 

กิจกรรมที่  4 คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงานรวบรวมปัญหา 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการออกค าสั่ง การก าหนดรายการตรวจสอบค าขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของ
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร แบบฟอร์ม รายการตรวจสอบค าขอฯ และแนวทาง 
การออกค าสั่ งการของผู้ตรวจสอบ ตามกิจกรรมที่  2 และ 3 จัดท า                    
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:  TOR) ซึ่ งประกอบด้วย       
การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบัตรในส่วนของระบบ e-Patent ระบบ         
e-Filing และระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control: QC) เพ่ิมเติม 

กิจกรรมที่ 5 ด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการ         
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือคัดเลือกผู้รับจ้างด าเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ          
การตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและ     
อนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมที่ 6 ก ากับดูแลการพัฒนาระบบ e-Filing ให้มีสมรรถนะการท างาน
เพ่ิมขึ้น เช่น รองรับการใช้งานระบบแบบรวมศูนย์กลางกรมทรัพย์สิน       
ทางปัญญา (Single Sign-On:  SSO) ปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารและ
กระบวนการยื่นค าขอทางออนไลน์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์         
ผ่านระบบการพิสูจน์ตัวตนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด                  การ
ตรวจสอบความครบถ้วนตามข้อมูลของค าขอรับสิทธิบัตรและเอกสาร
ประกอบค าขอ รองรับการช าระเงินผ่านระบบการช าระค่าธรรมเนียม
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และรองรับการ           
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ e-Filing ตามพระราชบัญญัติการอ านวย         
ความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
กระบวนงานการจดทะเบยีนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
  เหตุการณ์ที่ 1 ขั้นตอน: การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Filing Application) 
   องค์ประกอบ การให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมค าขอรับสิทธิบัตร 
อาจพบความเสี่ยงในการเรียกรับ/เสนอ การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ หรือแนะน าตัวแทนสิทธิบัตร/บุคคลภายนอก
ที่สามารถร่างค าขอ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการกระท าข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งช่วย
อ านวยความสะดวกในการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 เหตุการณ์ที่ 2 ขั้นตอน: การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  ขั้นตอนการตรวจสอบ         
การประดิษฐ์ (Workflow: Substantive examination) 
    องค์ประกอบ การพิจารณาและการให้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบค าขอรับ
สิทธิบัตรเพ่ือรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่อาจพบการเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์เพ่ือเร่งการตรวจสอบ
และจดทะเบียน โดยเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าตอบแทนการด าเนินการหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
เช่น การเสนอผลประโยชน์หรือของก านัลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ลัดล าดับการตรวจสอบค าขอให้เร็วขึ้น หรือการเสนอขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้ละเว้นการให้ดุลพินิจอย่างถ่ีถ้วนและครอบคลุมเพ่ือรับจดทะเบียนสิทธิบัตร 
 
วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสิทธิบัตร (e-patent) ให้มีระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ที่สามารถตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพของค าสั่งของเจ้าหน้าที่ได้ พร้อมทั้งเสนอค าแนะน าหรือแนวทางรูปแบบค าสั่งที่ควรสั่งการ
ให้กับผู้ขอได้อย่างชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือป้องกันการทุจริตจากการใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามกรอบท างาน วิสัยทัศน์และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย และมีแนวทางการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 

 2. เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต โดยการพัฒนาระบบการยื่นค าขอจดทะเบียน       
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยงดเว้นการยื่นเอกสารใด ๆ ให้แก่ผู้ตรวจสอบโดยตรง (document delivery by 
hands) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  
  วางรากฐานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือควบคุมในเชิงการป้องกันการรับสินบน และ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบการยื่นค าขอ        

จดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และก าหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินผลการตรวจสอบค าขอรับ 
สิทธิบัตรเชิงคุณภาพ (Quality Control) เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการออกค าสั่ง สร้างมาตรฐาน และเพ่ิมความโปร่งใส
ให้กระบวนการตรวจสอบให้สามารถติดตาม และก ากับดูแลการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรได้มากขึ้นประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้ 
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  กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ประกอบด้วยนักวิชาการตรวจสอบ
สิทธิบัตรระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ เพ่ือจัดจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality 
Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
  กิจกรรมที่ 2 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตรด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งมีผู้อ านวยการกองสิทธิบัตรเป็นประธานคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสิทธิบัตรและนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรร่วมเป็นคณะท างาน ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการออกค าสั่ง ก าหนดรายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และ
แนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร โดยการสุ่มตรวจการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ (Office 
Action) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ก าหนด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายและคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพ่ือให้การออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  กิจกรรมที่ 3 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ร่วมกับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน 
พิจารณาก าหนดมาตรฐานของแบบฟอร์ม รายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และ
แนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพเข้าสู่ระบบ e-Patent 
  กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการออกค าสั่ง  การก าหนดรายการตรวจสอบค า
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร แบบฟอร์ม 
รายการตรวจสอบค าขอฯ และแนวทาง การออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบ ตามกิจกรรมที่ 2 และ 3 จัดท า                    
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบัตรในส่วน
ของระบบ e-Patent ระบบ e-Filing และระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control: QC) เพ่ิมเติม 
  กิจกรรมที่ 5 ด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพ่ือคัดเลือก  
ผู้รับจ้างด าเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  กิจกรรมที่ 6 ก ากับดูแลการพัฒนาระบบ e-Filing ให้มีสมรรถนะการท างานเพ่ิมขึ้น เช่น รองรับ
การใช้งานระบบแบบรวมศูนย์กลางกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Single Sign-On: SSO) ปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสาร
และกระบวนการยื่นค าขอทางออนไลน์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการพิสูจน์ตัวตนที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาก าหนดการตรวจสอบความครบถ้วนตามข้อมูลของค าขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบค าขอ รองรับ
การช าระเงินผ่านระบบการช าระค่าธรรมเนียมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการ  
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ e-Filing ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
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แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรการ กิจกรรม/แนวทาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 หรือเมื่อได้รับ  
จัดสรรงบประมาณ 

หมาย
เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางรากฐานในการ
ควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต เ พื ่อ
ควบคุม ใน เชิง  
การป้องกันการ
รับสินบน และ
การขัดกันระหว่าง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์     
ส ่ว น ต น ก ับ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม โดยการ
น า ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในขั้นตอนการ
ย่ืนค าขอฯ และ
การตรวจสอบค า
ขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต
ของงาน เพื่อจัดจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent)  
กิจกรรมที่ 2 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตรด้านการบริหารจัดการ
คุณภาพสิทธิบั ตรและอนุ สิ ทธิ บั ตร  ก าหนด
มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
ออกค าสั่ง ก าหนดรายการตรวจสอบค าขอ และ
แนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร  
กิจกรรมที่ 3 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ 
ร่วมกับคณะกรรมการร่างขอบเขตงานก าหนด
ขอบเขตของงาน ก าหนดมาตรฐานของแบบฟอร์ม 
รายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (Check list) และแนวการออกค าสั่งการ
ของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
คุณภาพเข้าสู่ระบบ e-Patent 
กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการร่างขอบเขต จัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR)  
กิจกรรมที่  5 ด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อ     
จัดจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือก  
ผู้รับจ้างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 6 ก ากับดูและการพัฒนาระบบ e-Filing 
ให้เป็นไปตาม TOR  
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เอกสารประกอบการประเมินผลการตรวจสอบสิทธิบัตรในกระบวนการตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ 

วิธีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่  
ขั้นตอนการก ากับติดตาม กลไกการก ากับติดตาม 

1.  การตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ 
- พิจารณากระบวนการ
ต ร ว จ ส อ บ ค า ข อ รั บ
สิทธิบัตรในประเด็นของ
ความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์
สูงขึ้น และการประยุกต์ใช้
ง าน อุตสาหกรรมตาม
มาตรา 5 ประกอบมาตรา 
6 มาตรา 7 และมาตรา 8 
แ ห่ ง พ . ร . บ . สิ ท ธิ บั ต ร     
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดย  พ . ร .บ . (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
 

 
 

-  ตรวจสอบและวิ เคราะห์
รายงานผลการตรวจสอบเชิง
คุณภาพ (Quality Control: 
QC) ของผลการสืบค้น การ
พิจารณาและให้ดุลพินิจของผู้
ตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่าง
การประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับความ
คุ้มครองและงานที่ปรากฏอยู่
ก่อนแล้ว รวมถึงเอกสารงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ตรวจสอบในสาขางานที่
เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์  
 

 
 
1. ผู้ตรวจสอบระดับช านาญการ
ขึ้นไป ด าเนินการตรวจสอบการ
ออกรายงานผลการตรวจสอบค า
ขอรับสิทธิบัตรของเจ้าหน้าที่  
2. กรณีที่ พิจารณารายงานการ
ตรวจสอบแล้วพบว่า รายงานผลการ
ตรวจสอบนั้นไม่ชัดเจน คลุมเครือ 
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ให้ส่งคืนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้
เป็นเจ้าของงาน  
3. ผู้ตรวจสอบระดับช านาญการข้ึน
ไป ท าหน้าทีประเมินคุณภาพการ
ออกรายงานผลการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพประกอบการ
พิ จารณาอนุ มั ติ / อนุ ญาตขอ ง
เจ้าหน้าที ่ 
4.  แต่ งตั้ งคณะท างานควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบค าขอรับ

 
 
ให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบเป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หากพบ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบ จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้  
มาตรการ 1 
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ  
โดยตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบ ความครบถ้วน
ของเอกสาร หลักการพิจารณาและการออกความเห็นว่ามี
ความชัดเจน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบที่
ก าหนดหรือไม่ หากไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องให้ด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามคู่มือการตรวจสอบ  
- ก าหนดให้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ตรวจสอบใน
เรื่องการสืบค้น การออกรายงานผลการตรวจสอบ และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
- มอบหมายคณะท างานควบคุมคุณภาพการตรวจสอบสุ่ม
ตรวจรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร และ
ประเมินผลตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพตามที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง 
มาตรการ 2 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ 

วิธีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่  
ขั้นตอนการก ากับติดตาม กลไกการก ากับติดตาม 

สิ ท ธิ บั ต ร ท า ห น้ า ที่ ก า ห น ด
มาตรฐานการออกค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินคุณภาพ วาง
กลไกการประเมินและการก ากับ
ดูแลการประเมินคุณภาพการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร  

- กรณีที่พิจารณาแล้วว่า ปริมาณงานของผู้ตรวจสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป ให้หัวหน้ากลุ่มติดตาม 
ก ากับ และดูแลพร้อมหาสาเหตุที่ท าให้ปริมาณงานของผู้
ตรวจสอบต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนด  
- ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบที่ปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าเกณฑ์เข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทดสอบประเมินผล  
- คณะท างานควบคุมคุณภาพร่วมกับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 
ให้ค าแนะน าและวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพตรวจสอบ
ให้แก่ผู้ตรวจสอบที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม  
มาตรการ 3 
- กรณีที่ผู้ตรวจสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน
มากกว่า 3 ครั้งต่อรอบปีงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มส่งเรื่อง
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้อ านวยการกองเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ  
- หากพบกรณีที่ผิดปกติ เช่น จงใจไม่ปฏิบัติการหลักเกณฑ์ 
หรือมีข้อบ่งชี้ว่าทุจริต เป็นต้น ให้รายงานการด าเนินการต่อ
ผู้บริหารสูงสุด เพ่ือพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

 


