แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. หลักการและเหตุผล
1.๑ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ หยั่งรากลึกมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
การบริหารราชการของประเทศ ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะได้
กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ในการยับยั้งการทุจริต แต่ยังพบการทุจริตคอร์รัปชันและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และยังเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ ส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง อันจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั น (C0rruption Perceptions Index : CPI) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศปี
2562 ประเทศไทยได้คะแนน 36 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 99 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก
1.๒ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างเครื่องมือ กลไก และกาหนดเป้าหมาย ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้ องกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยมี วิสั ยทั ศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้า นการทุ จริ ต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)” มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ อันจะทาให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม และ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันการทุจริตของกรมทรัพย์สินทางปัญญา บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึง
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ชองกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยนาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รวมทั้งน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินการ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต

2
2. วิสัยทัศน์
บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญายึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร “โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต”
3. พันธกิจ
3.๑ ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมต่อต้านการทุจริตในองค์กร
3.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
3.๓ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
4. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อสร้างกลไกการป้องกันมิให้บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
4.๒ เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต
4.๓ เพือ่ สร้างพลังการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
5. เป้าหมาย
5.๑ บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
5.๒ การบริหารราชการมีคุณภาพและประสิทธิผล
5.๓ ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นธรรม

โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต

3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

1.1 สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ตามโครงการ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมเรื่อง “ศึกษา
หลักการศาสนา รักษาใจตน พ้นทุจริต”
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “มอง
ทะลุความเสี่ยงการปฏิบตั ิงาน ฝ่ากาแพงการ
ทุจริต”

ตัวชี้วัด

ค่า
งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยนับ
เป้าหมาย
(บาท) ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1) จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
กระบวนงาน เพื่อสร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

50

ราย

300,000 ม.ค – มี.ค. 64 กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม

2) ร้อยละของจานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั ความรู้
เพิ่มขึ้น และสามารถนาไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตริ าชการและการดาเนินชีวิต

85

ร้อยละ

1.2 เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและ บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คุณธรรม จริยธรรม และวินยั ปราบปรามการทุจริต คุณธรรม จริยธรรม
วินัย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่น้อยกว่า
100 คน

ราย

-

ม.ค. – ต.ค. 64

1.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการประกาศ บุคลากรรับทราบการประกาศเจตจานงสุจริต
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ในการบริหารงาน และปฏิบัติงานตามกรอบ
แนวทางที่ผู้บริหารกาหนด

1/350

ครั้ง/คน

--

ม.ค. – ต.ค. 64 กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม

1.4 ส่งเสริมการปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.มาตรฐานทาง จานวนบุคลากรที่ได้เรียนรู้ ศึกษา
จริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรม
วิธดี าเนินการ/ปฏิบตั ิตนตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน
ข้าราชการพลเรือน
ทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม

500

คน

กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม/หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

1 ต.ค. 63 – ทุกหน่วยงาน
30 ก.ย. 64

4
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วม และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

2.1 สร้างกลไกกล่อมเกลาทางสังคม ด้วยการ
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา/กิจกรรมจิตอาสา
เพื่อสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกับโรงเรียน วัด ชุมชน

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม และจานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

2.2 เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัตริ าชการ ตั้งแต่กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น กาหนดแผนงาน ร่วมดาเนินงาน
ติดตาม และประเมินผล

จานวนกิจกรรมที่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วม

ค่า
งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยนับ
เป้าหมาย
(บาท) ดาเนินการ
2/80

ครั้ง/ราย

-

2

กิจกรรม

-

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. – ต.ค. 64 กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

ทุกกอง/ศูนย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
1. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ งบประมาณ ระยะเวลา
เป้าหมาย
(บาท) ดาเนินการ

1.1 สร้าง/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ จานวนระบบ/คู่มือ/หลักเกณฑ์/แนวทางที่
คู่มือ/หลักเกณฑ์/แนวทาง การปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุง/พัฒนา
ให้บริการ และการบริหารงานบุคคล อย่างมี
มาตรฐาน เป็นธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจ

1

ระบบ/คู่มือ/
แนวทาง

--

1.2 การประเมินความเสีย่ งการทุจริตจาก
กระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูง และจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต

1

กระบวนงาน

-

จานวนกระบวนงานที่ดาเนินการ

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กอง/ศูนย์ที่
เกี่ยวข้อง/สล.
(กบค.)

ม.ค. – ต.ค. 64 กอง/ศูนย์ที่
เกี่ยวข้อง

5
กลยุทธ์

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ งบประมาณ ระยะเวลา
เป้าหมาย
(บาท) ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี
(Integrity and Transparency Assessment:
ITA)

ค่าคะแนนการประเมิน ITA

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 85

คะแนน

-

2.1 จัดให้มชี ่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม และมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนโดยตรง

จานวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/
ระยะเวลาที่ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

5/15

ช่องทาง/วัน

-

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

2.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความโปร่งใส ทางราชการ
ในการดาเนินงาน เข้าถึงได้ง่าย และมีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง

5

ช่องทาง

-

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

สล. (ปชส.) / สพ.

2.3 การสอบทานเรื่อง/ด้านอื่น ๆ ของผู้ตรวจ
สอบภายในที่มากกว่าการปฏิบตั ิงานปกติ

3

เรื่อง/ด้าน

-

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

จานวนเรื่อง/ด้าน ที่ผู้ตรวจสอบภายในมีการ
สอบทานที่มากกว่าเรื่องการเงินและบัญชี

โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต

ม.ค. – ต.ค. 64 ทุกกอง/ศูนย์

