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1. ตัวช้ีวัดที่  1.1.2  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม       
  ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 
การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 

ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตร ง 
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน  
ที่ได้มาท้ังหมด หรือบางส่วน ไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล
โดยเสน่หา หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคล
ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจน
การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่า 
จะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมายถึง 
การที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ได้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
พลเรือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report 
System : MSRS) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากระบบเพ่ือวิเคราะห์ รายงานเป็นเอกสารรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  ในภาพรวมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ความเห็นและลงนาม เพ่ือส่งต่อไปยังสำนักงาน ก.พ. 
  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ความสำเร็จ  
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อประธานกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นและลงนาม เพ่ือส่งต่อไปยังสำนักงาน ก.พ. 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   
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6. เกณฑ์การให้คะแนน :   
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรื อประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผลฯ 
- เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
- ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2565 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. ตามลำดับ ดังนี้ 
 3.2.1 เสนอรายงานฯ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ และลงนามในหนังสือ 
ถึงประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ ก.พ. 
 3.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรับทราบและลงนามในรายงานฯ 
 3.2.3 จัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ. 
3.3  นำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หน่วยงาน
รายงานผลฯ 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม 2565 
 - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 กันยายน 2565 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

5 5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ  
หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
5.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. ตามลำดับ ดังนี้ 
 5.2.1 เสนอรายงานฯ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ และลงนามในหนังสือ 
ถึงประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ ก.พ. 
 5.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรับทราบและลงนามในรายงานฯ 
 5.2.3 จัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ. 
5.3  นำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564– 31 มีนาคม 2565) 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ
รายงานการเรี่ยไรและการให้ 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด  

1  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
(MOPH Solicit Report System : 
MSRS) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไร 
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด (MOPH Solicit Report 
System : MSRS) 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผลฯ 
- เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 
- ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 
2565 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

1  

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ 
MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอ
ผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. 
ตามลำดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
ข้อมูลการรายงานในระบบ MSRS  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 3.2.1 เสนอรายงานฯ  
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในหนังสือถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และเลขาธิการ ก.พ. 
 3.2.2 เสนอรายงานฯ  
ให้ประธานกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบและลงนามในรายงานฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.3 จัดส่งรายงานฯ  
ให้สำนักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ถึง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือส่งรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 
 
 
 

0.6 
 
 

 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

3.3 นำรายงานผลการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเผยแพรร่ายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

0.3 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 
6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและ
การใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใด (MOPH Solicit Report System : 
MSRS) 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค รายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใด (MOPH 
Solicit Report System : MSRS) 

1  



๑๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพ่ือให้
หน่วยงานรายงานผลฯ 
- เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 
- ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 
2565 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

 1  

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ 
MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
3.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
เสนอผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. 
ตามลำดับ ดังนี้ 
 3.2.1 เสนอรายงานฯ  
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในหนังสือถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และเลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
ข้อมูลการรายงานในระบบ MSRS  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน 
 
 
 

0.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

  
 
 
 
3.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในรายงานฯ 
 3.2.3 จัดส่งรายงานฯ ให้
สำนักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
3.3 นำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือส่งรายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเผยแพรร่ายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ในระบบ
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH 
Solicit Report System : MSRS) 
 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 
เดือน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผลฯ 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 
สิงหาคม 2565 
 - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 
กันยายน 2565 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค รายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน ในระบบรายงานการ
เรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit 
Report System : MSRS) 
- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
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5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ 
MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
ข้อมูลการรายงานในระบบ MSRS  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

5.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
เสนอผู้บริหาร และจัดส่งสำนักงาน ก.พ. 
ตามลำดับ ดังนี้ 
 5.2.1 เสนอรายงานฯ  
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในหนังสือถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และเลขาธิการ ก.พ  
 
 5.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในรายงานฯ 
 
 
 
 
 5.2.3 จัดส่งรายงานฯ  
ให้สำนักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน 
 
 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ถึง
ประธานกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือส่งรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
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๑๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

5.3 นำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen)  
การเผยแพรร่ายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.1 

 

 

 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ - ระดับ 4 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
 9.1 ข้อมูลการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
  และกรณกีารให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน 
  ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report 
  System : MSRS) 
 9.2 หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
  และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้า ราชการ 
  พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เอกสารรายงานฯ และหนังสือเสนอรายงานฯ ต่อผู้บริหาร 
  และจัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ. 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวพศวีร์  วัชรบุตร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  


