
 
 

รายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
1. ปรับฐาน
ความคิดให้
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 สร้างความตระหนักให้บุคลากร    
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต ตามโครงการ “พัฒนาและ
เสริม สร้ างศั กยภ าพบุ คลากรกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา  

- อบรมปฏิบัติธรรมเรื่อง “ศึกษา
หลักการศาสนา รักษาใจตน พ้นทุจริต” 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มอง
ทะลุความ เสี่ ยงการปฏิบั ติ งาน ฝ่ า
ก าแพงการทุจริต”    

1) จ านวนบุคลากรที่ เข้ าร่วม
โครงการได้เรียนรู้การวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากกระบวนงาน เพื่อ
สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
และมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
2) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถ
น าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิต  

50 ราย กิจกรรมที่ 1 จดัอบรมปฏิบัติธรรมเรื่อง “ศึกษาหลักการศาสนา รักษาใจตน พ้นทุจริต” ระหว่าง
วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564  ณ สถานปฏบิัติธรรมธรรมธารา จ.ฉะเชิงเทรา มีผูเ้ข้าอบรม
จ านวน 11 คน  
  
 

ร้อยละ 85  

 1.2 เสรมิสร้างองค์ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คุณธรรม จรยิธรรม และวินยั 

บุคลากรไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คุณธรรม จรยิธรรม วินัย และ
เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

๑. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ 
Hybridge Conference ผ่านทาง Facebook Live และ YouTube ของส านักงาน ป.ป.ช. 
จ านวน 25 คน จัดโดย รัฐบาล ร่วมกับส านักงาน ป ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์
รัปชัน (ประเทศไทย) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. บุคลากรเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ และ
ความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ วันที่  17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ านวน 20 คน จัดโดย ศปท.กระทรวงพาณิชย์ 
๓. ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทาง  Facebook Live 
และ YouTube ของส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 25 คน จัดโดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
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 1.3 เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย

การประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 

บุคลากรรับทราบการประกาศ
เจตจ านงสจุริตในการบริหารงาน 
และปฏิบตัิงานตามกรอบแนวทาง
ที่ผู้บริหารก าหนด 

1/350 
ครั้ง/คน 

1. อธิบดีกรมทรัพยส์ินทางปัญญาประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน โดยจะมุ่งมั่น
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ด ารงตนอยูด่้วยความมีเกียรติและศักดิศ์รีของข้าราชการ 
ส่งเสริมกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร “โปรง่ใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต” 
โดยยดึถือคุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา” สนับสนุนกระบวนการด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยไม่ยอมรับการทจุรติทุกรูปแบบ และจะลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 
บนพ้ืนฐานหลักนิติธรรม 
2. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 627 คน เพื่อปฏบิัติตามกรอบแนวทางที่
ผู้บริหารก าหนด โดยหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางระบบ Intranet และทาง Line Group: 
DIP Family  

 1.4 ส่งเสริมการปฏิบัตติาม พ.ร.บ.
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน 

จ านวนบุคลากรที่ไดเ้รียนรู้ ศึกษา
วิธีด าเนินการ/ปฏิบตัิตนตาม 
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจรยิธรรม 
และประมวลจริยธรรม 

500 คน แจ้งเวียนการเปดิโอกาสใหบุ้คลากรของรัฐเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

3) เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม 
และบูรณา
การทุกภาค
ส่วน เพื่อ
ต่อต้าน การ
ทุจริต 

3.1 สร้างกลไกกล่อมเกลาทางสังคม 
ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเป็นเครื่องมือ โดยจัดกิจกรรม
ทางศาสนา/กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ และกิจกรรมอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับโรงเรยีน วัด ชุมชน  

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม และ
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม 

2/80 1. จัดกิจกรรมจิตอาสา “พาณิชย์จติอาสา ท าด้วยมือ ท าด้วยใจ” ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องประชุม 3 ช้ัน 8 กรมทรัพย์สนิทางปัญญา จัดท า “สมุดท ามือ” จ านวน 200 เลม่ เพื่อมอบ
ให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น าไปมอบให้กับน้อง ๆ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณก์ารเรยีน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน 

3.2 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิราชการ ตัง้แต่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ก าหนด
แผนงาน ร่วมด าเนินงาน ติดตาม และ
ประเมินผล 

จ านวนกิจกรรมที่ผู้มสี่วนได้     
ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วม 

2 กิจกรรม (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Way Forward: ก้าวต่อไปขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ในประเทศไทย” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอราวินดา โรงแรมเลอบัว แอท สเตท          
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นหน่วยงาน/องค์กรด้านการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทย 
รวมจ านวน 85 คน โดยมีเนื้อหาการสัมมนา ดังนี ้

- หัวข้อ “น าเสนอ “Code of Conduct” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ       
ที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 

- หัวข้อ “ก้าวต่อไปขององค์กรจัดเก็บ: บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิที่ยั่งยืน” 
โดยผู้เช่ียวชาญทางองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ        
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
การด าเนินธุรกิจจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิเพลงให้มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีฯ ตลอดจนแนวทาง
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พัฒนาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในอนาคตของประเทศไทย เพื่อให้องค์กรจัดเก็บฯ มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม  

- หัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทย” 
ร่วมกันอภิปรายแนวทางในการน าหลักปฏิบัติที่ดีฯ มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงในประเทศไทย โดยมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงแสดงเจตจ านงในการ
ด าเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิเพลง(Code of Conduct) ของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง จ านวน 9 องค์กร ได้แก่ (1) บริษัท ดิจิตอล วัน โฮลดิ้ง จ ากัด           
(2) บริษัท กีฟ – โอเช่ียน จ ากัด  (3) บริษัท ยูโอเค อินเตอร์ จ ากัด  (4) บริษัท สไมล์ มิวสิค 
ไลเซนซิ่ง จ ากัด  (5) บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด  (6) บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล 
จ ากัด  (7) บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  (8) บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชช่ิง จ ากัด  และ       
(9) บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค  

ทั้งนี้ กรมฯ จะส่งเสริมการด าเนินการ โดยร่วมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะน าลิขสิทธิ์
เพลงไปใช้ประโยชน์ได้ทราบว่า ท้ัง 9 องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่ดี มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินธุรกิจ  
2. จัดประชุมหารือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับผู้แทนส านักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (USPTO) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น.           
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้เข้าร่วมจ านวน 30 คน โดยหารือเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และความร่วมมือด้าน IP เช่น การแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ 

- ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเด็น “ข้อยกเว้นการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (TPM) 
ที่ทาง USPTO ให้ความเห็นไว้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสภาพแวดล้อมดิจิทัล 
และสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  ฉบับที่ ....(พ.ศ......) เมื่อวันที่            
27 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ  

- ร่างกฎหมายสิทธิบัตร ในบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร (CL) ที่ทาง 
USPTO เห็นว่ากว้างเกินไป โดยกรมฯ ได้มีการปรับแก้ร่างกฎหมายสิทธิบัตรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
CL ให้มีความยืดหยุ่นขึ้นตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส าหรับข้อห่วงกังวลเรื่อง         
การเปิดเผยแหล่งที่มาทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าจะเป็นเหตุให้การตรวจสอบ
สิทธิบัตรล่าช้าออกไป กรมฯ เน้นย้ าว่า หลักการดังกล่าวจะน ามาใช้กับขั้นตอนการตรวจสอบ       
แบบพิธีของค าขอ (Formality check) ซึ่งจะถูกจ ากัดด้วยกรอบระยะเวลาส าหรับการประกาศ
โฆษณาภายใน 18 เดือนที่ก าหนดในร่างกฎหมายฯ จึงไม่ส่งผลให้การตรวจสอบสิทธิบัตรล่าช้า
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ออกไป และหลักการดังกล่าวจะไม่สง่ผลกระทบต่อความมีผล (Validity) ของสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน 
โดยในส่วนของแก้ไขร่างกฎหมายสิทธิบัตร คาดว่าจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
หลักการได้ภายในเดือนเมษายน 256)   
3. การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบน
อินเทอร์เน็ต วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมการลงนามจ านวน 
120 คน ประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ด้านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปปี้ และเจดี เซ็นทรัล โดยกรมฯ ได้รวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายช่ือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้ใช้บังคับสิทธิจาก
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแจ้งต่อผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต (ปัจจุบันได้รับ
ข้อมูลจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 16 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 ราย) จากนั้น
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการจ าหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกับ ช้อปปี้ : www.shopee.co.th/ IPR และ เจดี  เซ็นทรัล  : https://helpcenter.jd. 
co.th/vender/issue/81-5552.html และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลช่องทางการรับแจ้งฯ 
จากลาซาด้า ส าหรับขั้นตอนการตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม
อินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น การรับแจ้งเบาะแส การละเมิดจากประชาชน จะต้องแจ้งต่อเจ้าของสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อตรวจสอบ ก่อนประสานงานกับผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต       
ให้ระงับการจ าหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต  โดยจากการตรวจสอบในช่วง
ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีการละเมิดสิทธิฯ จ านวน 222 ราย 
4. จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ระหว่างกรมฯ สมาคมผู้วิจัยและ              
เภสัชภัณฑ์ (PReMA) และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วันที่ 13 มกราคม 
2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 14 กรมทรัพย์สิ นทางปัญญา                  
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 10 คน ประเด็นหารือเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดราคากลางยาของไทย 
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลางยา (อนก.) อย. โดยการจัดซื้อยา
ของหน่วยงานภาครัฐจะมีการจัดท าราคากลางยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพ
ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยกรมฯ มีส่วนร่วมใน “การปรับปรุง
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติของ อนก.” มาตั้งแต่ปี 2556 ที่ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก าหนดราคากลางยาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และจะมีการประชุมรับฟังความเห็นผู้มี
ส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทยา (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) มาโดยตลอด ดังนั้น หากผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้ 
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อนก. ปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนใด ก็สามารถแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ อนก. ทราบผ่านการ
ประชุมดังกล่าวได้ 
5. จัดประชุมหารือระหว่างกองสิทธิบัตรกับภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์
วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุม 4 ช้ัน 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เวลา 13.30-16.30 น. มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 12 คน  โดยหารือตามประเด็น ดังน้ี 

- การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการสะกดค าในช่ือ
ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่หลากหลาย ซึ่งภาคประชาสังคมเสนอให้ใช้เฉพาะช่ือที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ค าแปลช่ือยาเป็นภาษาไทยให้สะกดเหมือนกัน โดยกรมฯ ได้เช่ือมโยงข้อมูล
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) แล้ว หากผู้ขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลไว้กับพค. ช่ือของผู้ขอจะ  
ตรงกับฐานข้อมูลดังกล่าว ส าหรับการแปลช่ือยาเป็นภาษาไทยนั้น มีข้อจ ากัดเรื่องการแปลช่ือยา 
ที่สะกดจากภาษาอังกฤษที่อาจเขียนต่างกัน ในเบื้องต้น กรมฯ แนะน าให้ใช้เลขที่ค าขอในการ
สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์สืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่างประเทศก่อน จากนั้นจึงน าข้อมูล        
ที่ ไ ด้ ม า สื บ ค้ น ใ น ร ะ บ บ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต ร ข อ ง ก ร ม ฯ  ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 
https: / / patentsearch. ipthailand.go. th/ DIP2013/ simplesearch.php ทั้ ง นี้  ก ร ม ฯ 
รับทราบถึงปัญหาและอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน 

- การตรวจค้นค าขอที่ประกาศโฆษณาแล้ว โดยภาคประชาสังคมเสนอให้มี ช่ือไฟล์                
ที่ประกาศโฆษณาแล้ว เพื่อให้ทราบถึงการประดิษฐ์นั้น ปัจจุบันกรมฯ ได้จัดท าประกาศโฆษณา
สิ ท ธิ บั ต ร / อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร  ทุ ก วั น จั น ท ร์  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม ฯ 
https://www.ipthailand.go.th/th/ประกาศโฆษณา-สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร.html โดยได้ระบุ
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ไว้ในหน้าสารบัญ และสามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้ทันที 

- โครงการ Early Warning (การแจ้งเตือนค าขอรับสิทธิบัตรที่รับจดทะเบยีนแล้วเมื่อใกล้จะ
หมดอายุ โดยจะแจ้งเตือนก่อน 5 ปี) โดยภาคประชาสังคมเสนอให้เชิญบุคลากรจากหลาย         
ภาคส่วน  เช่น  สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบั น  (Thai Pharmaceutical 
Manufacturers Association: TPMA) องค์การเภสัชกรรม (GPO) อย. อาจารย์จากคณะเภสัช
ศาสตร์ เป็นต้น มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงการ
เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิบัตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 
6. จัดประชุมหารือระหว่างกองสิทธิบัตรกับ TPMA ผ่านทางออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

https://www.ipthailand.go.th/th/ประกาศโฆษณา-สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร.html
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2564 เวลา 13.30-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 10 คน ตามประเด็น ดังนี้  

- การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร (ศท.) ของกรมฯ ได้จัดส่งลิงค์ของระบบคลังข้อมูลให้ทดลองใช้เพื่อขอค าแนะน า
ส าหรับปรับปรุงระบบคลังข้อมูลต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
ดังกล่าว โดย ศท. จะได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบฯ ต่อไป  

- การเช่ือมโยงฐานข้อมูลสิทธิบั ตรกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนยาของอย. ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
แสดงเลขที่ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วย
สิทธิบัตรประกอบการขอขึ้นทะเบียนต ารับยา ซึ่งปัจจุบันไม่มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลสิทธิบัตร         
กับฐานข้อมูลของ อย. แต่ประชาชนทั่วไปสามารถน าเลขที่ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร        
ที่ประกาศโฆษณาแล้ว มาใช้สืบค้นในฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมฯ ได้ทันทีบนเว็บไชต์กรมฯ : 
https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php  

- ระบบแจ้งเตือนกรณีสิทธิบัตรใกล้หมดอายุ  โดยกรมฯ อยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับ        
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนกรณีสิทธิบัตรใกล้หมดอายุ เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถน าข้อมูลจาก
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ โดย TPMA เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบดังกล่าว  

- การขอความอนุเคราะห์สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรยา ที่ TPMA เคยมีหนังสือขอความร่วมมือ
สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรยา โดย TPMA ได้แจ้งขอยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นยาที่เก่า
มาก อาจไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้  กรมฯ ได้แนะน า TPMA เกี่ยวกับเว็บไซต์ 
https://www.drugbank.com/ ที่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับยารวมถึงแสดงเลขที่สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ
ช่ือยา ซึ่งทาง TPMA ขอความร่วมมือให้กรมฯ จัดอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในด้าน
เภสัชภัณฑ์ และกรมฯ ยินดีให้ความร่วมมือ 
7. จัดท าร่างประกาศการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Fair 2021)” เผยแพร่ผ่านช่องทางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564 และเมื่อเสร็จสิ้นการประชาพิจารณ์แล้ว ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ
สามารถดาวน์โหลดร่างประกาศฯ เพื่อศึกษาข้อมูล และกรมฯ เปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อ          
ท าความเข้าใจกับร่างประกาศฯ ก่อนการยื่นข้อเสนอแผนการด าเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง        
การด าเนินการจัดจ้างในข้ันตอนการอุทธรณ์การประกาศช่ือผู้ได้รับคัดเลือก  
8. จัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพลง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
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กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 30 คน โดยหารือ
ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลงดิจิทัล และบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
เพลง ได้แก่ 1. บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  2. บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) 
จ ากัด  3. บริษัท ฟังใจ จ ากัด  4. บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด  และ 5. Believe 
Distribution Services ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการงานเพลง
เพื่อการค้าสามารถเข้าถึงและใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขออนุญาต 
ใช้เพลง ซึ่งจะลดปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ าซ้อนและการละเมิดลิขสิทธิ ์เพลง รวมทั ้ง       
ช่วยปกป้องให้เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงได้รับค่าตอบแทนจากการน าผลงานเพลงไปใช้อย่างถูกต้อง 
9. การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO 
Conference) กับส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNIPA) เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม  2564 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 25 คน โดยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมแก้ปัญหาหากเกิดกรณีละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน และร่วมมือกันพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา               
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งการพัฒนาบุคลากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบและ        
จดทะเบียน การคุ้มครองภูมิปัญญาดั้งเดิม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ 
10. จัดท าร่างปรับปรุงคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ....  โดยเปิด        
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ร่ า ง คู่ มื อ ฯ  ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม ฯ  https: / / 
www.ipthailand.go.th/th/revision/ item/revision.html  ระหว่างวันที่  1 -15 มีนาคม 
2564 ซึ่งมีผู้ให้ความคิดเห็นจ านวน 14 ราย แบ่งเป็นคนไทย 11 ราย และต่างชาติ 3 ราย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปประเด็นความเห็นเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคู่มือ
ต่อไป  
11. จัดประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 51 คน โดยหารือแนวทางในการด าเนินการและติดตามผลการด าเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 2 หน่วยงาน เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 21 ราย 
ผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต 3 ราย ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลและขอให้
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งและปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยกรมฯ        
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ขอความร่วมมือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งรายงานผลเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามและ
ทบทวนผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบที่ 1 ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 
2564  
12. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนประเทศไทยเพื่อความร่วมมือทางเทคนิค (Thailand 
Country Plan for Technical Cooperation: CP) วั น ที่  1 7  มี น าค ม  2 5 6 4  ณ  ห้ อ ง           
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ช้ัน 4 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 15.00 น. - 
17.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน โดยหารือตามประเด็นดังนี้ 

- ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้แผน CP เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างกรมทรัพย์สินทงปัญญา กับองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานของกรมฯ มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการประชุมระหว่างกรมฯ 
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก (คผท.) และ WIPO 

- WIPO ได้แนะน าโครงการต่าง ๆ ในภาพรวม และขอให้กรมฯ พิจารณาร่างแผน CP ซึ่ง
กรมฯ ขอปรับปรุงร่าง CP ในบางส่วน โดยเฉพาะโครงการกิจกรรม Baseline และตัวช้ีวัด เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของกรมฯ และด าเนินการได้จริง ซึ่งจะประสานส่งข้อเสนอแก้ไข
ปรับปรุงตัวช้ีวดัให้ WIPO ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องภายหลัง พร้อมทั้งพิจารณาให้ความส าคัญ
กับการด าเนินกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการไปก่อน เช่น การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงระหว่างประเทศ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา การแปลคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดและการแปล
คู่มือการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบ 
13. จัดการประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 
2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ รร. เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์การคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยเป็นประจ าทุกปี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความโปร่งใส 
และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น 

 (1 ) ผู้ แทนหน่ วยงานภาครั ฐของไทย ได้ แก่  กองอ านวยการรั กษาความมั่ นคง 
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ภายในราชอาณาจักร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ศาลทรัพย์ สิ นทางปั ญ ญ าและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง  ส านั กงานคดี ทรัพย์ สิ น 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมโรค ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงบประมาณ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมประมาณ 60 คน  
          (๒ ) ผู้ แทนภาค เอกชนสหรั ฐฯ  สห ภาพยุ โรป  ญี่ ปุ่ น  และสาธารณ รั ฐ เกา ห ลี  
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว รวมประมาณ 45 คน 

การประชุมรับฟั งความคิ ด เห็ นดั งกล่ าวถื อ เป็ น เวที ที่ ภ าคเอกชนต่ างประเทศ 
ให้การยอมรับว่าเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหยิบยกข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับ              
การคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่งภาคเอกชนต่างประเทศ
ตลอดจนผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่ เข้าร่วมได้แสดงความขอบคุณกรมฯ  
ที่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและความโปร่งใสในการท างานผ่านการ 
จัดประชุมในลักษณะนี ้
14. ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถ่ินเพิ่มมูลค่าสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ดังนี ้

(1) หน่วยงานราชการ เช่น พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ต าบล ที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้า หน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(2) ภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้
จ าหน่ายสินค้าที่จะขอขึ้นทะเบียน เป็นต้น 

(3) กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น ก าหนดแผน ร่วมด าเนินงาน 
ติดตาม และประเมินผล ในการด าเนินงาน โดยได้มีการประชุม หารือ ตรวจ สืบค้นสินค้าที่จะ        
ขอความคุ้มครอง GI ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวม
ข้อมูลร่างค าขอขึ้นทะเบียน จัดท าคู่ มือปฏิบัติ งาน ท าระบบควบคุม การบริหารจัดการ                    
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
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 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าค าขอขึ้นทะเบียน GI ในประเทศ รวม 6 ค าขอ ประกอบด้วย เกลือ
สินเธาว์บ่อเกลือน่าน (จ.น่าน) ดินสอพองลพบุรี (จ.ลพบุรี) ทุเรียนสะเด็ดน้ ายะลา (จ.ยะลา) ไชโป้วโพ
ธาราม (จ.ราชบุรี) ปลาทูแม่กลองและเกลือสมุทรแม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) และการจัดท าระบบ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI ไทย รวม 8 สินค้า ประกอบด้วย ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้าน
ห้วยห้อม (จ.แม่ฮ่องสอน) ส้มบางมดและลิ้นจี่บางขุนเทียน (กรุงเทพฯ) เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ   
(จ.นครสวรรค์) ปลาช่อนแม่ลา (จ.สิงห์บุรี) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา (จ.พังงา) มะพร้าวทับสะแก           
(จ.ประจวบคีรีขันธ์) และกล้วยหอมทองปทุม (จ.ปทุมธานี)   

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
1. สร้างกลไก
การป้องกัน
เพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 

1.1 สร้าง/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/คู่มือ/หลักเกณฑ/์แนวทาง 
การปฏิบัติงาน การให้บริการ และการ
บริหารงานบุคคล อย่างมีมาตรฐาน เป็น
ธรรม ลดการใช้ดลุยพินิจ 

จ านวนระบบ/คู่มือ/หลักเกณฑ/์
แนวทางที่ปรับปรุง/พัฒนา 

1 ระบบ/คู่มือ/
แนวทาง 

๑. พัฒนา “ระบบบริหารจัดการงานตรวจค้นสิทธิบัตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก (outsource)” 
โดยส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และน าผลการตรวจค้น 
เข้าในระบบฯ ท าให้ผู้ขอฯ ได้รับความสะดวก ตรวจสอบได้ และเพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการ
จดทะเบียน เกิดความเป็นกลาง ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการตัดสินใจหยุดการตรวจค้น
ข้อมูลงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art) โดยจะต้องหารือกับหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา 19 
หน่วยงาน (ที่ได้ท า MOU ร่วมกัน) เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การสืบค้นใหม่ และทบทวน
อัตราค่าธรรมเนียมค าร้องขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ใหม่ให้ รวมถึงจัดให้มี            
การอบรมเพื่อท าความเข้าใจในการใช้ระบบดังกล่าว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน จึงต้องเลื่อนการด าเนินการไปก่อน และจะได้เร่งด าเนินการ         
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว 
๒. จัดท าคู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรฉบับประชาชนในรูปแบบฉบับเต็มและฉบับ
พกพา โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.ipthailand.go.th/th/ patent-0110.html   
๓. พัฒนา “ระบบการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและ       
อนุสิทธิบัตร (e-patent)” ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กระบวนการรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรมีมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส โดยมีแนวทางวางรากฐานในการควบคุมความเสี่ยงการ 

http://www.ipthailand.go.th/th/%20patent-0110.html
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    ทุจริต เพื่อควบคุมในเชิงการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการพัฒนา “ระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Filing) และก าหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินผลการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรเชิงคุณภาพ 
(Quality Control)” เพื่อปรับปรุงรูปแบบการออกค าสั่ง ให้สามารถติดตาม และก ากับดูแลการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรได้มากข้ึน สร้างมาตรฐาน และความโปร่งใสให้กระบวนการตรวจสอบ 
๔. การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหม่จ านวน 8 คู่มือ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมฯ 
: https://www.ipthailand.go.th/th/คู่มือประชาชน.html   ดังนี้  

4.๑ การแจ้งขอท าการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี 
4.๒ การแจ้งขอท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
4.๓ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว ของผู้ท าการผลิตหรือเจ้าของ

ลิขสิทธิ ์
4.๔ การแจ้งย้ายสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
4.๕ การแจ้งของผู้ประสงค์จะท าการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีต่อไป กรณีที่โรงงานผลิตซีดีเดิม   

เลิกกิจการหรือไม่สามารถท าการผลิตต่อไปได้ 
4.๖ การแจ้งการได้มา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
4.๗ การแจ้งการจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
4.๘ การแจ้งการได้มา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นวัตถุดิบ           

ที่ใช้ในการผลิตเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการในการแจ้งโดย 
(1) ยกเลิกเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง โดยให้เหลือเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 

ส าหรับการแจ้งทุกประเภท และปรับปรุงแก้ไขแบบการแจ้ง 
(2) ใหแ้จ้งและรับแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

แก้ไขปริมาณขั้นต่ าของเม็ดพลาสติกที่ต้องแจ้งการได้มาหรือมีไว้ครอบครองจาก 750 กิโลกรัม
ขึ้นไป เป็น 3,000 ตันข้ึนไป 

 1.2 การประเมินความเสีย่งการทุจรติ
จากกระบวนงานท่ีมีความเสีย่งสูง และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 

จ านวนกระบวนงานท่ีด าเนินการ 1 
กระบวนงาน 

1. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงาน “การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์” ซึ่ง
เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานดังกล่าว โดยก าหนดวิธีปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ โดยให้มีการรายงานผลตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 

https://www.ipthailand.go.th/th/คู่มือประชาชน.html
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 1.3 การประเมินคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปี (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

ค่าคะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 85 

1. กรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน
ยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าและน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ ITAS 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ 91.09 คะแนน สูงขึ้น         
กว่าปีที่ผ่านมา 5.20 คะแนน อยู่ในระดับ A หรือดีมาก นับเป็นล าดับที่ 3 ของหน่วยงาน        
ในกระทรวงพาณิชย์ และเป็นล าดับที่ 25 จากจ านวน 146 หน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเทา่ 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

2.1 จัดให้มช่ีองทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว และเปน็
ธรรม และมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อ
เรื่องร้องเรียนโดยตรง 

จ านวนช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ระยะเวลาที่ตอบสนอง
ต่อเรื่องร้องเรียน  

5/15  
ช่องทาง/วัน 

๑. กรมฯ ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป รวม 6 ช่องทางและด าเนินการ
ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนดังนี้ 

(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 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น โดยส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน        

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนตามก าหนดเวลา และสรุปรายงานน าเสนอ
ผู้บริหาร เป็นรายเดือน 
2. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (https://bit.ly/2USieqX) 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบและตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนทันทีที่ได้รับเรื่อง โดย
ด าเนินการตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ในสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
3. ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564 มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

- จากช่องทางระบบ GCC เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ด าเนินการและติดต่อกลับแจ้ง       
ผู้ร้องเรียนแล้ว เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

- จากช่องทางระบบ GCC เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ด าเนินการและติดต่อกลับแจ้ง           
ผู้ร้องเรียนแล้ว เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 

2.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ เพื่อสร้างการ
รับรู้ สร้างความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ  

5 ช่องทาง กรมฯ ได้พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ให้บุคลากร
ภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนท่ัวไปเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ดังนี ้

(1)  จัดให้มีสถานท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล 

https://bit.ly/2USieqX
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 เข้าถึงได้ง่าย และมีหน่วยงานรับผดิชอบ

โดยตรง 
  ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

(IP IDE Center)   ช้ัน 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังนี้ 
- ตามมาตรา 7 (1) - (4) ได้แก่ ประวัติ โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการกรมฯ อ านาจ

หน้าที่ ยุทธศาสตร์ของกรมฯ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารและการติดต่อราชการ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของกรมฯ และ 

- ตามมาตรา 9 (1) – (4) ได้แก่ แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คู่มือ 
การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า/
สิทธิบัตร เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 

- นอกจากนี้  IP IDE Center ยังมีบริการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี การจับคู่ทางธุรกิจ โดยท าหน้าท่ีในฐานะที่ปรึกษาด้านทรัพย์สิน ทาง
ปัญญา รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดสัมมนาด้านทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาอีกด้วย โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Fan page: IP IDE Center 
ซึ่งมีผู้ติดตามจ านวน 7,848 ราย  

(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ 
- เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา : www.ipthailand.go.th 
- Facebook Page: กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.facebiij,cin/ ipthailand       

มีผู้ติดตามจ านวน 241,135 ราย  
- Twitter: กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้ติดตามจ านวน 13,445 ราย 
- YouTube Channel: กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้ติดตามจ านวน 96 ราย 
- QR Code: เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
นอกจากนี้ ยั งมี ช่อ งทางการเผยแพร่ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บสิ่ งบ่ ง ช้ีท างภู มิ ศ าสตร์ 

(Geographical Indication: GI) โดยตรง ดังนี้ 
- Facebook Page: GI Thailand มีผู้ติดตามจ านวน 28,919 ราย 
- YouTube Channel: GI Thailand มีผู้ติดตามจ านวน 800 ราย 
- Line Group: ร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

(3) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ดังนี ้

http://www.ipthailand.go.th/
http://www.facebiij,cin/ipthailand
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โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจรติ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
    - หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Intranet   

- Line Official: Dip Family 

 2.3 การสอบทานเรื่อง/ด้านอื่น ๆ ของ
ผู้ตรวจสอบภายในท่ีมากกว่าการ
ปฏิบัติงานปกต ิ

จ านวนเรื่อง/ดา้น ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีการ     สอบทานท่ี
มากกว่าเรื่องการเงินและบญัชี 

3 เรื่อง/ด้าน ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการสอบทานนอกเหนือการปฏิบัติงานสอบทานด้านการเงินและบัญชี
ปกติ รวม 7 เรื่องดังนี้ 

(1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ไตรมาสที่ 4) 

  (2)  การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท ประจ าเดือนตุลาคม 2563 

  (3)  การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  (4)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ไตรมาสที่ 1) 

  (5)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 

  (6)  การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  (7)  การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท ของเดือนธันวาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


