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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 :  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
                           ข้าราชการพลเรือน : กรณเีรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด    
                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย  : 

  การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 
ตามใจสมัครและให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง 
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่ได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกจิการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให้หรือการรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใด (สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรบัความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน) ที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้ความหมายรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษ
ซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิ พิเศษ 
ในการได้รับบริการ หรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ย ว ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะเป็นบั ตร ตั๋วหรือหลักฐานอ่ืนใด การชำระเงิน 
ให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมายถึง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประมวล วิเคราะห์  
และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และรายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ. 

  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
: กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย และรายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ.รายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ไปยังสำนักงาน ก.พ.  

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมภิาค  

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาครายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

3 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน   

4 4.1 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
และให้ความรู้การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานการเรี่ยไรการให้หรือการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข MOPH Solicit 
Report System (MSRS) 
4.2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อืน่ใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ MSRS รอบ 12 เดือน  

5 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี  
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562–วันที่ 15 มีนาคม 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ทีไ่ด้ 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 

สาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานใน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

- หนังสือเสนอผู้บริหาร 
- หนังสือนำส่งคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทาง 
การเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาครายงานผลการส่งเสริม 
การป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 

2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
2.2 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาครายงานผล  
2.3 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำแบบรายงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

2  
คะแนน 

3 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

3.1 หนังสือเสนอผู้บริหารให้ประธาน 
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงนาม 
3.2 หนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
3.3 รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 
3.4 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำรายงาน ฯ รอบ 6 เดือน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2  
คะแนน 
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดบั 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑก์ารให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 

สาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานใน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

- หนังสือเสนอผู้บริหาร 
- หนังสือนำส่งคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทาง 
การเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาครายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 

2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
2.2 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาครายงานผล  
2.3 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำแบบรายงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

1  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
3 จดัทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

3.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงนาม 
3.2 หนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
3.3 รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 
3.4 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำรายงาน ฯ รอบ 6 เดือน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

4 4.1 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเรี่ยไร 
การให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์
อ่ืนใด และให้ความรู้การบันทึกข้อมูล 
ในระบบรายงานการเรี่ยไรการให้หรือ
การรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ าน ก ารทุ จ ริ ต 
กระทรวงสาธารณสุข MOPH Solicit 
Report System : MSRS 

4.1 หลักฐานโครงการอบรม ฯ 
ประกอบด้วย 
- หนังสือขออนุมัติลงนามในโครงการ ฯ 
- หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ ฯ 
และเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การอบรม ฯ ตามโครงการ 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- เอกสารประกอบการอบรม ฯ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการอบรม ฯ 
- หนังสือเสนอผูบ้ริหารรับทราบ
สรุปผลการจัดโครงการอบรม ฯ 

0.5  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
 4.2 จัดทำหนั งสือแจ้ งให้หน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ 
MSRS รอบ 12 เดือน 

4.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
4 .2 .2  หนั งสื อแจ้ งหน่ วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผล 
4.2.3 Print Screen หน้าจอปรากฏ 
การนำแบบรายงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.5  
คะแนน 

5 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

5 .1  หนั งสื อ เสนอผู้ บ ริห าร ให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงนาม 
5.2 หนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
5.3 รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน: กรณีการเรี่ยไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 
5.4 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำรายงาน ฯ รอบ 12 เดือน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ - - - 
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9.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แบบรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
     ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ  
                                                    ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ                  
                                                    พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
  
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   

นายยงยศ  ธรรมวุฒิ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ 1139 
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
     นายวินัย   คณาศรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
      หนว่ยงาน:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


