
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 

1. ความเป็นมา 
  กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้               
กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม และได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานตามแผนฯ ดังนี้ 

1.1 เพื่อสร้างกลไกการป้องกันมิให้บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม             

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
1.3 เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
 

2. ข้อมูลการด าเนินการตามแผน 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    
    

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
๑. สร้างความ
ตระหนักรู้ให้
บุคลากรมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1 สร้างความ
ตระหนักรู้ ของ
ข้าราชการตาม
โครงการ “เสริมสรา้ง
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมทรัพยส์ิน
ทางปัญญา”    

- จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการเรียนรู้
กลไกการป้องกันการทุจริต การ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมี
ส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม  
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บั
ความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติ
ราชการ 

 80 ราย 
 
 
 

ร้อยละ 83 
 
 

กิจกรรมที่ 1 จดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง “ศึกษาหลักการศาสนา รักษาใจต้น พ้นทุจริต” ระหว่าง
วันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานปฏบิัติธรรมธรรมธารา จ.ฉะเชิงเทรา มีผูเ้ข้าอบรมจ านวน  
38 คน  
 จากการประเมินผล ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิม่ขึ้นและสามารถน าความรู้และกลไก
ทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานและปฏิบตัิตนเพิม่ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดมีาก  
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง “พัฒนาคุณธรรม น าองค์กรโปร่งใส ใส่ใจต้านทุจรติ” 
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เฮลธ์แลนด์ รสีอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบรุี และ
ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ณ โรงพยาบาลชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจ านวน 42 คน 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
     จากการประเมินผล ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรูเ้พิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 97.40 อยู่ในระดับดมีาก   

 

 รวมจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร         
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา” จ านวน 80 คน และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการอบรมเฉลี่ย      
คิดเป็นร้อยละ 98.7 อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการด าเนินงาน :  เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

 1.2 เสรมิสร้างองค์
ความรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม วินัย และการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

บุคลากรไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม วินัย และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

๑. ผู้บริหารสูงสุด และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจดังาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ
ไทย)” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจรติ” วันท่ี 9 ธันวาคม 2562       
ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 6 ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
จ านวน 25 คน จดัโดย รัฐบาล รว่มกับส านักงาน ป ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอรร์ัปชัน 
(ประเทศไทย) และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  
๒. ข้าราชการบรรจุใหม่กรมทรัพยส์ินทางปัญญา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”  
รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันท่ี 14 - 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์        
จ.นนทบุรี จ านวน 13 คน โดยมีเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อสถาบนัพระมหากษตัริย์กับประเทศไทย 
การเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม วินัย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จดัโดย สถาบัน     
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) 
๓. บุคคลากรเข้าร่วมกจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหค์วามเสีย่งการทุจริตเพื่อวางระบบ
การด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รสีอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดนครนายก จ านวน 10 คน จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
พาณิชย ์
๔. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยเรยีงประสบการณ์ บอกผ่านเป็นเรื่องเล่า” วันท่ี 11 กันยายน 
2563 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ านวน 23 คน จดัโดย สถาบัน
กรมพระจันทบุรีนฤนาท ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์
๕. บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสตูรระบบการเรยีนรู้ออนไลน์ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) 
ภายใต้โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจรติของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันท่ี 14 
- 25 กันยายน 2563 จ านวน 3 คน จัดโดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
๖. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันต่อต้านคอรร์ัปชัน 2563” ภายใต้แนวคิด “จับโกง  โคตรง่าย 
แค่ปลายนิ้ว (Power of Data)” วันท่ี 15 กันยายน 2563 โดยรบัชมผ่านทางโปรแกรม ZOOM และ
การถ่ายทอดสดทาง Facebook Live จ านวน 18 คน จัดโดย องคก์รต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
๗. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 30 
ปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 8 คน โดยมเีนื้อหาการบรรยายหัวข้อ สถาบัน
พระมหากษตัริย์กับประเทศไทย การเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม วินัย และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดโดย สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาท ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
๘. บุคลากรเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณ์จากการเป็นส านักงาน
พาณิชย์คุณธรรณ กับหน่วยงานตา่ง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ในวันท่ี 30 กันยายน 2563           
ณ ห้องประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการคา้ภายใน จ านวน 4 คน จัดโดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
  รวมจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ 
การปลูกฝังวิธีคิดให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการ
ทุจริต และหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 104 คน 
 

ผลการด าเนินงาน :  ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

 1.3 เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร โดย
การประกาศเจตจ านง
สุจรติในการบรหิารงาน 

บุคลากรรับทราบการประกาศ
เจตจ านงสจุริตในการบริหารงาน  
และปฏิบตัิงานตามกรอบแนวทาง    
ที่ผู้บริหารก าหนด 

1ครั้ง/ 
ไม่น้อยกว่า  
300 คน 

๑. อธิบดีกรมทรัพยส์ินทางปัญญาประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน โดยก าหนดนโยบายการ
สร้างความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในหน่วยงานครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผดิ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คณุธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน และการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ตามประกาศกรมฯ ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2561 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และได้แจ้งเวียนบุคลากรในองค์กรจ านวน 574 คน ทราบและถือปฏิบตัิ 
๒. แจ้งเวียนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซตห์ลักของกรมฯ 
 

 ผลการด าเนินงาน :  ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

๒. สร้างกลไก
การป้องกันการ
ทุจริตให้มีความ
เข้มแข็ง 

2.1 จัดช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนท่ี
สะดวก รวดเร็ว  

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และ
มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรง 

5 ช่องทาง ๑. กรมฯ ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ัวไป รวม 6 ช่องทางและด าเนินการ
ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนดังน้ี 

(1) กล่องรับฟังความคิดเห็น : ภายใน 7 วันท าการ 
(2) สายด่วน 1368 : ภายใน 7 วันท าการ 
(3) หนังสือหรือจดหมาย : ภายใน 7 วันท าการ 
(4) โทรศัพท์ : ภายใน 7 วันท าการ 
(5) อินเทอร์เน็ต : ภายใน 7 วันท าการ 
(6) ระบบ GCC 1111 : ภายใน 15 วันท าการ 



4 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร รับผดิชอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น โดยส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องพิจารณาตอบสนองต่อเรือ่งร้องเรียนตามก าหนดเวลา และสรุปรายงานน าเสนอผู้บริหาร 
เป็นรายเดือน 
2. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยส์ินทางปัญญา ผ่านหนา้เว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน (https://bit.ly/2USieqX) 

 กลุ่มบรหิารงานบุคคล รับผิดชอบและตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนทันทีที่ได้รับเรื่อง โดย
ด าเนินการตามประกาศกรมทรัพยส์ินทางปัญญา ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการทุจรติของเจ้าหน้าท่ี ในสังกัดกรมทรัพยส์ินทางปัญญา    

3. ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
• จากกล่องรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ด าเนินการและติดต่อกลับแจ้ง      

ผู้ร้องเรยีนแล้ว เมื่อวันท่ี 28 ตลุาคม 2562 
• จากระบบ GCC 1111 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ด าเนินการและแจง้ข้อมูลกลับไปยังศูนย์ 

GCC เพื่อติดต่อแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียนแล้วเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 
4. นอกเหนือจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนข้างต้นแล้ว กรมฯ ยังไดพ้ัฒนารูปแบบการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลไดส้ะดวก รวดเร็ว ดังน้ี 

(๑) จัดให้มีสถานท่ีในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม (IP IDE Center)   
ช้ัน 4 กรมทรัพยส์ินทางปัญญา โดยให้บริการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดังนี ้

• ตามมาตรา 7 (1) - (4) ได้แก่ ประวัติ โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการกรมฯ อ านาจหน้าที่ 
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารและการติดต่อราชการ กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของกรมฯ และ 

• ตามมาตรา 9 (1) – (4) ได้แก่ แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจา่ยประจ าปี คู่มือ การ
ตรวจสอบเครื่องหมายการคา้/สิทธิบัตร ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา้/สิทธิบัตร 
เอกสารและข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
เข้าถึงข้อมูลไดส้ะดวก รวดเร็ว 

• นอกจากน้ี IP IDE Center ยังมีบริการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์
แนวโน้มเทคโนโลยี การจับคู่ทางธรุกิจ โดยท าหนา้ที่ในฐานะที่ปรึกษาด้านทรัพยส์ินทางปัญญา รวมถึง
การเผยแพร่ความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจดัสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย โดย 

 

https://bit.ly/2USieqX
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
    สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Fan page: IP IDE Center ซ่ึงมีผู้ติดตามจ านวน 

7.781 ราย  
(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ 

• เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา : www.ipthailand.go.th 
• Facebook Fan page: กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้ติดตามจ านวน 240,858 ราย  
• YouTube Channel: กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้ติดตาม จ านวน 28 ราย 
• QR Code: เอกสารเผยแพรค่วามรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 

Indication: GI) โดยตรง ดังนี ้
• Facebook Fan Page: GI Thailand มีผู้ติดตามจ านวน 28,350 ราย 
• YouTube Channel: GI Thailand มีผู้ติดตามจ านวน 717 ราย 
• Line Group: ร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

 

ผลการด าเนนิงาน :  ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

 2.2 การสอบทาน
เรื่อง/ด้านอื่นๆ ของ
ผู้ตรวจสอบภายในที่
มากกว่าการ
ปฏิบัติงานปกต ิ

จ านวนเรื่อง/ด้าน ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีการสอบทานที่มากกว่าเรื่อง
การเงินและบัญช ี

3 เรื่อง/ด้าน • ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการสอบทานนอกเหนอืการปฏิบัติงานสอบทานด้านการเงินและ
บัญชีปกติ รวม 5 ด้านดังนี้ 

๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคตามมติ
คณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคตามมติ

คณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคตามมติ

คณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
• สรุปผลการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน: ไม่มีข้อตรวจพบที่มีนยัส าคัญ ทั้งนี้ หมายรวมถึง
การสอบทานด้านการเงินและบญัชีปกติด้วยแลว้ 

 

ผลการด าเนนิงาน :  ผลส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
 2.๓ การสร้าง/

ปรับปรุง/ระบบ/คู่มือ/
แนวทางการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ
อย่างมีมาตรฐานและ
เป็นธรรม 

มีระบบ/คู่มือ/แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

1 ระบบ/คู่มือ/
แนวทาง 

๑. จัดท าบัตรตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้การด าเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
สะดวกในการด าเนินคดีและอ านวยความยุติธรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ตัวแทนด าเนนิคดีละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้บังคับใช้กฎหมายในการสืบค้นและตรวจสอบเอกสารการมอบอ านาจในการ
ด าเนินคด ี 
๒. พัฒนาระบบการแจ้งขอ้มูลลิขสิทธิ์ทางอเิล็กทรอนกิส์ และการพัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
ในรูปแบบเทคโนโลยไีร้กระดาษ (Paperless) เพื่ออ านวยความสะดวกกับประชาชนในการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์เนต็ รวมถึงความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ 
และยังเป็นการลดการพบปะสื่อสารระหว่างผู้ชอกับเจ้าหน้าที ่สร้างความโปร่งใสในการรบัแจ้งขอ้มูล
ลิขสิทธิ์ โดยได้เปิดใช้งานระบบฯ เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเวบ็ไซต์กรมฯ : 
https://www.ipthailand.go.th.   
๓. พัฒนา “ระบบบริหารจัดการงานตรวจค้นสิทธบิัตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก (Outsource)” 
โดยน าผลการตรวจค้นเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบฯ แทนการ   
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ท าให้ผู้ขอได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อ
ความโปรง่ใสและเปน็กลางในขั้นตอนการจดทะเบียน ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ตัดสินใจหยุดการตรวจค้นข้อมูลงานที่ปรากฏอยู่แลว้ (Prior art) และลดการพบปะระหว่างผู้ขอ 
กับเจ้าหน้าทีไ่ด้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อรบัฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทั้งในสว่นของขัน้ตอนวธิกีาร และการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม 
๔. จัดท าร่างคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ....... ดังนี้ 

(๑) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า ตาม
ค าสั่งกรมทรัพย์สินทางปญัญา ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 

(๒) วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการต่ออายุการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า 
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อน าไปประกอบการจัดท าร่างคู่มือ 

(๓) คณะท างานฯ น าเสนอร่างคู่มือเพื่อพิจารณาร่วมกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
ปรับปรุงแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าร่างคู่มือฯ หารือกองกฎหมาย ก่อนด าเนินการเพื่อรบัฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

ผลการด าเนนิงาน :  ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
 2.๔ การประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั
ประจ าปี (Integrity 
and Transparency 
Assessment: ITA) 
 

ค่าคะแนนการประเมิน ITA ไม่ต่ ากว่า 
85 

• ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 91.09 อยู่ในระดับ A หรือดีมาก 
• ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมินสรปุได้ดังนี้: จากเป้าหมายการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ก าหนดให้หนว่ยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 ต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไปภายในปี พ.ศ. 2565 โดยการประเมินจาก 3 เครือ่งมือวัดคือ แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด กรมฯ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) 
ทุกตัวชี้วัด ซ่ึงสะท้อนถึงการตะหนักรู้ของบคุลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งผล 
สัมฤทธิ์สูงสุดและค านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังค านึงถึงคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความส าคัญของการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดีย่ิง 
 

ผลการด าเนนิงาน : ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

 
สรุปผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาและผลกระทบของการทุจริต โดย
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และยึดถือเจตจ านงของผู้บริหารเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ร่วมกับการส่งเสริมวฒันธรรม
องค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความเท่าเทียมกัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และสร้างการมีส่วนร่วมต่อตา้นการทุจริต อีกทั้งยังก าหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบ/สอบทานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพในการป้องกนัการทุจริต นอกจากนีย้ังมีการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/ระบบปฏบิัติงาน และการประชาสมัพันธ์หลากหลายช่องทาง ที่
ประชาชนผู้มาติดต่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนนิงานของกรมได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการใช้บริการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นการลดช่องทางการพบปะระหวา่งเจา้หน้าที่และผู้มาติดต่อ อันจะเปน็การลดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกทางหนึง่ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการแสดงความ
คิดเห็น/ข้อร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นชัน้ความลับ ซึง่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏบิัติราชการ และ
จัดการกับปัญหาด้วยความโปร่งใสและเที่ยงธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ประยุกตห์ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม ในองค์กร 
โดย ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม มี
ทัศนคตินิยมยกย่องผู้ประพฤติ
ปฏิบัติดี มคีวามละอายต่อการท าผิด 
และการน้อมน าแนวพระราชปรัชญา
มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน
และการด าเนินชีวิต  

ร้อยละ 80 บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม ด้วย
การน าคุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาใช้ขับเคลื่อนองค์กร ระหว่างวันท่ี 
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เฮลธ์แลนด์รสีอร์ทแอนดส์ปา จังหวัดชลบุรี จ านวน 42 คน 
 จากการประเมินผล ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรูเ้พิ่มขึ้น และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงาน การ
ด ารงชีวิต และเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน  คิดเป็นรอ้ยละ 97.40 อยู่ในระดับดีมาก   
 

ผลการด าเนินงาน :  ผลส าเร็จสงูกว่าค่าเป้าหมาย 
2. สร้างกระบวนการ 
กล่อมเกลาทางจิตใจ 
และเสรมิพลังการมี
ส่วนร่วม 

จ านวนครั้งท่ีจัดหรือเข้าร่วมกจิกรรม/
จ านวนบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การเข้า
ร่วม เป็นสมาชิกชมรม/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 ครั้ง/    
100 ราย 

1. บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายในการเฝ้าระวังเพื่อแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีส่วนในการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

• ภาครัฐ: เครือข่ายต่อต้านการทุจรติกับกระทรวงพาณิชย์ (MOC Zero Corruption) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง
พาณิชย ์

• ภาคเอกชน: องค์กรต่อต้านคอรร์ปัชัน (ประเทศไทย)  
• สมาชิกเครือข่าย Moc Watch Dog (หมาเฝา้กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับเครือข่าย

หมาเฝ้าบ้าน องค์กรต่อต้านคอร์รปัช่ัน (ประเทศไทย) ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงลึก 
• เครือข่ายในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประเภทหนึง่ ท้ังนี้ภายใต้การก ากับดูแลของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) 
2. บุคลาการและสมาชิกเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
• ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธถีวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานกระทรวงพาณิชย์ ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน 

• ผู้บริหารสูงสุด ข้าราชการ และเจา้หน้าท่ีกรมฯ เขา้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์ัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 
ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 6 ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
จ านวน 25 คน จดัโดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
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กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

• จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวนัท่ี 10 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนวัดต าหนักใต้ 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม รู้จักการแบ่งปัน พอเพียงตามแนวพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรและสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 

• บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ “กัณฑ์จลุพณ 35 พระคาถา” วันท่ี 6 กันยายน 
2563 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 

• บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจดังาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563” ภายใต้แนวคิด จับโกง  
โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” วันท่ี 15 กันยายน 2563 โดยรับชมผา่นทางโปรแกรม 
ZOOM และการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live จ านวน 18 คน จัดโดย องค์กรต่อต้านคอรร์ัปชัน 
(ประเทศไทย) 

• บุคลากรเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณ์จากการเป็นส านักงาน
พาณิชย์คุณธรรม กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ในวนัที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการคา้ภายใน จ านวน 4 คน จัดโดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

• บุคลากรในกองลิขสิทธ์ิ และกองสทิธิบัตรออกแบบ เข้าร่วมการประเมินหน่วยงานพาณิชย์
คุณธรรม โดยยึดถือคณุธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจรติ จิตอาสา” เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิต มีบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 84 คน 
 

 บุคลากร และสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมเกีย่วกับการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ต่อตา้น 
การทุจริต และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง จ านวน 5 ครั้ง รวมจ านวน  249 คน 
 
 

ผลการด าเนินงาน:  ผลส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
สรุปผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้เรียนรู้แนวทางตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รวมถึงหลักการทางศาสนา เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจให้มีสติ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และถือปฏิบัติในการครองตน (ด ารงตนอยู่ในคุณงามความดี) ครองคน (อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสมานฉันท์ ไม่เบียดเบียนกัน) ครองงาน (มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน) และเพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้มีความเข้มแข็ง ไม่หลงในลาภยศและสิ่งยั่วยุต่างๆ จนก่อให้เกิดการทุจริต 

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


