
 



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลแม่อาย ปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1.การสร้างความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไป
ปฏิบัติงาน 

1.จัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ยืมทรัพย์สินของราชการ 

2.ประชาสัมพันธ์/จัดท า
สื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในขัน้ตอนการยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 1.จัดท าคู่มือขั้นตอน
การยืมทรัพย์สิน
ราชการ เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2565  
2.ประชาสัมพันธ์
คู่มือขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สินให้แต่ละ
ส านัก/กองทราบโดย
ทั่วกัน เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2565 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย ให้
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการดังกล่าว 

2.การปรับปรุง
การท างานและ
การให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นด้วยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1.ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ด าเนินการผ่านทางระบบ 
E-Service หรือผ่านทาง 
Social Network ของ
ทางเทศบาลเพื่อลดการ
เดินทางของประชาชน 

2.ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 2565 1.ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการผ่านระบบ    
E-Service ผ่าน 
google from เพ่ือ
ให้บริการแก่
ประชาชน บน
เว็บไซต์ของเทศบาล 
 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบผ่านช่องทาง 
Social Network 
ของทางเทศบาล 

3.ก าหนด
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส และ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

1.ก าหนดนโยบายไม่รับ
ของขวัญ No Gift Policy 

2.ให้ ส านัก/กอง 
ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

ส านักปลัดฯ ม.ค. - มี.ค. 65 1.ประกาศนโยบาย
ไม่รับของขวัญ No 
Gift Policy ประกาศ
วันที่ 29 ธันวาคม 
2564 

ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางผู้น าชุมชน 
หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ ให้
ทราบถึงนโยบายไม่
รับของขวัญให้
ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                              
          
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย 
เรื่อง  นโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

******************************** 
 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           พ.ศ.
2561 มาตรา 128 ก าหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ   ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด                โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ประกอบกับมาตรา 48 เตรส (1) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ก าหนด
นโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต เทศบาลต าบลแม่อาย         จึงก าหนดนโยบายการ
ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญและของก านัลทุกช่วงเทศกาล (No Gift Policy) ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลต าบลแม่อาย งดรับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลต าบล  แม่อาย 

2. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลต าบลแม่อาย งดให้ของขวัญ  และของ
ก านัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลต าบลแม่อาย 

3. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลต าบลแม่อาย ต้องไม่แสวงหาเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งของขวัญของก านัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียง
ใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวย
พร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์     แทนการให้สิ่งของ 

5. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลต าบลแม่อาย มีหน้าที่แจ้งให้
บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง 

 
   

ประกาศ ณ วันที่  29  ธันวาคม 2564 

 
 
 

(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 

 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  ชม  53406/ว                                    ส านักงานเทศบาลต าบลแม่อาย 
                                         ถนนฝาง – ท่าตอน ชม 50280 
  

                           30  ธนัวาคม  2564 

เรื่อง   ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

เรียน    ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564    จ านวน     1   ฉบับ 
       
  ด้วยเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ก าหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย ลงวันที่  29 ธันวาคม 2564 เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทั บซ้อนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ และป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานของเทศบาลต าบลแม่อาย 

เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็น ไปตามนโยบายดังกล่าว เทศบาลต าบลแม่อาย จึงขอแจ้งนโยบาย               
การไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ให้กับท่านได้ทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามประกาศที่เรียนมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 

       
          (นายพิรุณ     ธงชัยสวุรรณ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
 

 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 
โทร. 053 – 459000 
โทรสาร  053 – 459255    
 
 



 
 
 
ที่  ชม  53406/ว                                    ส านักงานเทศบาลต าบลแม่อาย 
                                         ถนนฝาง – ท่าตอน ชม 50280 
  

                           30  ธนัวาคม  2564 

เรื่อง   ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

เรียน    (บัญชีรายชื่อแนบท้าย) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564    จ านวน     1   ฉบับ 
       
  ด้วยเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ก าหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย ลงวันที่  29 ธันวาคม 2564 เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบั ติ
หน้าที่ และป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานของเทศบาลต าบลแม่อาย 

เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็น ไปตามนโยบายดังกล่าว เทศบาลต าบลแม่อาย จึงขอแจ้งนโยบาย               
การไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับหน่วยงานของท่านได้ทราบ
และถือปฏิบัติ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามประกาศ
ที่เรียนมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 

       
          (นายพิรุณ     ธงชัยสวุรรณ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
 

 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 
โทร. 053 – 459000 
โทรสาร  053 – 459255    



 
 
บัญชีรายช่ือแนบท้าย 
 

1. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่อาย 
2. ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 334 
3. ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 3 
4. สัสดีอ าเภอแม่อาย 
5. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่อาย 
6. สาธารณสุขอ าเภอแม่อาย 
7. พัฒนาการอ าเภอแม่อาย 
8. วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย 
9. สรรพากรอ าเภอแม่อาย 
10. เกษตรอ าเภอแม่อาย 
11. ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย 
12. ประมงอ าเภอแม่อาย 
13. ที่ดินอ าเภอแม่อาย 
14. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่อาย 
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
16. หัวหน้าหน่วยงานป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย 
17. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่อาย 
18. ชมรมธนาคารฝาง แม่อาย ไชยปราการ 
19. ท้องถิ่นอ าเภอแม่อาย 
20. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


