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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย   
  การเรี ่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 
ตามใจสมัครและให้หมายความรวมถึงการซื ้อขายแลกเปลี ่ยน ชดใช้หรือบริการซึ ่งมีการแสดงโดยตรง  
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน  
ที่ได้มาท้ังหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด หมายถึง การให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่
ให้เป็นรางวัลโดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้
สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง 
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หมายถึง  
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี ่ยไร  
การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ทำการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รายงานผลไปยังคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง ความสำเร็จที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี ่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด  
จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ทำการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที ่ได้ร ับ จัดทำเป็น รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายงานผลไปยังประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   
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6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณกีารเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้งานระบบ 
MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,912 แห่ง 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
       - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณ ี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณ ี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณ ี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณกีารเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ในระบบ MSRS 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หนว่ยงาน
รายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
       - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 กันยายน 2564 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
5 5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 
5.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณกีารเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
5.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไร 
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
(MOPH Solicit Report System : MSRS) 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ในระบบ MSRS และส่งรายชื่อ

1  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 

 

 

 
 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username)  
และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้งาน
ระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จำนวน 1,912 แห่ง 

ผู้ใช้งาน (username) และรหสัผ่าน 
(password) ระบบ MSRS  
ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

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

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

1  
 

 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS 
เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 
 
 
 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN 
ข้อมูลในระบบ MSRS ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ที่รายงาน 
 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุป
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.5  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

- หนังสือเสนอประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข  
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
- หนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. 
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือ 
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 

 

 
 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
              (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 

1  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH 
Solicit Report System : MSRS) 
 
 
 
 
 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username)  
และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้
งานระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,912 แห่ง 

อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ในระบบ MSRS  
และส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) 
และรหัสผ่าน (password) ระบบ 
MSRS ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

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

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

1 
 

 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS 
เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 
 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN 
ข้อมูลในระบบ MSRS ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ที่รายงาน 
 
 
 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุป
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน ์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

0.25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.25  
 
 
 
 
 
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

14 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

- หนังสือเสนอประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข  
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
- หนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. 
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือ 
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 

 
0.25 

 
 

 
 
 
 
 
 

0.25 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ในระบบ MSRS 
 
 
 
 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หน่วยงาน 
รายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม  2564 
     - ปดิระบบMSRS วันที่ 15 กันยายน 2564 
 

หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ในระบบ MSRS 
ภาพหน้าจอ PRINT SCREN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.5 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
5 5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS 

เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 
5.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน  
 
5.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน เสนอประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
5.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN 
ข้อมูลในระบบ MSRS ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ที่รายงาน 
 
 
 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุป
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน ์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
- หนงัสือเสนอประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข และ
สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน ์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
- หนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. 
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน 
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คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

16 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Date) 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

2561 2562 2563 
ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนกรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ระดับ - - 4.0000 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร ส่วนกลาง 23 หนว่ยงาน  

    จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นายวินัย  คณาศรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 


