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ค าน า 
 

 การด าเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 เกิดขึ้นจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และได้ด าเนินการและก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

       

1. หลักกำรและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พัน ธ กิ จ ใ นภ าพร ว มที่ เ กิ ด จ าก เป ลี่ ย นแป ล ง ขอ งสถ าน กา ร ณ์ แ ล ะ เหตุ ก า รณ์ ภ า ย นอกที่ ส่ ง ผ ลต่ อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

 



   

  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิ ดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุท าให้ 
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 



   

ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ  
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต ๓ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
   3. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 12 (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ 3 9 (2) 
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 3 2 6 (3) 
4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2 2 4 (4) 

 
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4   (1)   

3   (๒)   

2  (4) (๓)   

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 



   

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2  (สูง = 9 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 3  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     ต่ า (Low) - - 
 



   

ส่วนที่ 3 
กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
 แนวทางการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  - เผยแพร่และประกาศปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 - ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 (2) การด าเนินการเพ่ือการป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
   - จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด 
   - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

--------------------------------------- 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้
ส ำเร็จตำมพันธกิจอย่ำงมีธรรมมำภิบำล โดยใช้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพ่ือสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
เป็นองค์กรธรรมมำภิบำล ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3           
จึงขอประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 

1.ด้ำนควำมโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนรวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงเปิดโอกำสให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียร่วมในกำรตรวจสอบ  และมีระบบบริหำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนที่ชัดเจน 
  2.ด้ำนควำมพร้อมรับผิดชอบ คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพภำยใต้
กฎหมำยระเบียบ วิธีกำรที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรบริหำรงำนและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อม่ันต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
  3.ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต คือปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกำรซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 
  4.ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร คือไท้ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภทไม่เพิกเฉยที่จะด ำเนินกำรเพ่ือ
ยับยั้งกำรที่ทุจริตในหน่วยงำน 
  5.ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน คือกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนมี
ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน อ ำนวยควำมยุติธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ และกำรมอบหมำยงำน 

  จึงเรียนประกำศมำเพ่ือให้ทรำบและปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่ 30 เดือน มีนำคม 256๓                   
 

 
 

(นำยสนอง  สุดสะอำด) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

A Declaration of intent to administrate 
Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 (PESAO KKN3) 

--------------------------------------- 

 Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 commits to accomplish the 
mission-besed management with Good Governance . with a heavy focus on preventing and 
eliminating corruption and misconduct, this Office wishes to build credibility from the society 
as organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of 
the PESAO KKN3, I would like to announce my intention  to administrate this organization in 
an honest, transparent, accountable and responsible manner whilst fighting against all froms 
of corruption. As such, I urge all personnel to perform their duties with dedication, honesty 
and integrity by refraining from corruption and adhering to the following principles : 

1.  Transparency : We are required to reveal information regarding the implementation 
of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders 
to participate in PESAO KKN3, inspection, and establish a precise administration and 
management system in dealing with complaints. 

2.  Accountability : We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
regulation, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when 
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 
credibility form the general public 

3.  Corruption – free : We intend to carry out our tasks honestly and refrain from using 
our positions for personal benefits such as bribery our special perks. 

4.  Organizational Culture and integrity : We will not tolerate any forms of corruption 
and will put an end to any corruption found in our organization 

5.  Organizational Word Ethics : We will set up concise performance standards and 
systems relating to management of personnel, budget and Job assignments to ensure 
equitability and accountability 

 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 
 
 

Given on March 30, B.E.2563 (2020) 
 
 
 

(Mr.sanong  sudsa-ard) 
            Director of Khon Kaen Primary Educational Service Ares Office3 

 
 



 

 
 

  
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่  เขต 3 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 
 

--------------------------------------- 
 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล โดยใช้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ในฐานะผู้บริหาร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึงขอประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านความโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของห่นวยงานรวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อ 

จัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียร่วมในการตรวจสอบ  และมีระบบบริหาร
การจดัการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ภายใต้กฎหมายระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงานและ
พร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 
  3.ด้านความปลอดจากการทุจริต คือปฏิบัติห้นาที่ ด้วยการซื่ อสัตย์สุจริต            
ไม่ใช้ต าแห่นงหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แกต่นเองหรือรับสินบน 
  4.ด้านวัฒนธรรมในองค์กร คือไท้ยอมรับการทุจริตทุกประเภทไม่เพิกเฉยที่จะ
ด าเนินการเพื่อยับยั้งการที่ทุจริตในห่นวยงาน 
  5.ด้านคุณธรรมการท างานในห่นวยงาน คือการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อ านวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน 

  จึงเรียนประกาศมาเพื่อให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน มีนาคม 2563                  
  

 

 

(นายสนอง  สุดสะอาด) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 



  
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 
              เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 

------------------------------------------------------------ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ ได้ใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน  

ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึงนโยบายที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการและสร้างเสริมระบบคุณธรรม 
  ในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึง ได้ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน  เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม ส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้ปฏิบัติราชการอย่าง
มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต  โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหาร  เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ านวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

  1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้อย่างสะดวกในช่องทาง
ที่ก าหนดมีการเปิดเผยที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามความเหมาะสมและมีระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลใน

การด าเนินงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
(2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ตามความเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการด าเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน
และจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินงาน และร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่อยงาน 

(3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(4) การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึง
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว 

 
/(5) มีระบบการบริหาร… 

 
 



 
(5) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่

โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน 

2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติราชการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ขอนตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อม ในการปฏิบัติ งามตามภาระหน้าที่     
และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัต ิ ได้แก่ 
(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต้องมี

พฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
(2) ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานขอนตนเอง 
(3) การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงานอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อน 
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว           
ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) เสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักคุณธรรม 
 (2) มีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองพวกพ้องของตนเอง หรือผู้อ่ืนผู้ใด 

(3) มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้ าข่าย 
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับ 
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง อย่างไม่
เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด 

(4) มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต     
ในเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน   
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 

4. วัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมจรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 

/แนวทางปฏิบัติ… 
 



 
แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) การปลูกฝังและสร้างให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชนส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

(2) การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรม
ที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่ง
ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความอาย         
หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 

(3) ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

(4) มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ 
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เห็นความส าคัญและเกิดความ
ตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ระบบการบริหารงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
  (1) การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกัน      
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

(2) การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา ความดี
ความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงาน มีกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

(3) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง 
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า     
มากที่สุด 

(4) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องค านึงถึง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน 
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบ    
ในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย 

(5) การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การสื่อสารภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อยู่เป็นประจ า เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับ เนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการ
สื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ตามหลัก ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
รับรู้เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
/แนวทางปฏิบัติ… 

 
 



 
แนวทางการปฏิบัติ  ได้แก่ 
(1) ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มร่วมกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส        
ทั้ง  5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ตระหนักถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ 

(2) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเว็บไซด์ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3             
ทาง www.kkn3.obec.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
    ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
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m. n lVl'W~ fl ~~'Ultl fll ~(?1~1 "Il61€l'Ubb~~ bbm 'UD 11JVll€l~ l\li ~ b"iltll~ tJ€ll "il~\lfl ru~ fl~~:Wfll~

ml"ll61€l'U~ \I~tl~ bbm 'UD ruVll tJ~~'ll:IJVll~€l bb'W1Vll\l bbm 'UD ruVll~l:IJ ntl Vl~€lm illfll ~m~'Vh~~'U €l\Ib~ lVl1J l~v, v

bvlijfll~llfl~ll~m~€ltlVl~€lm 1Vl~m:IJ~~~butJ'Ufl.oVl:IJltJ~nlVl'W~ b1'

es:'.nlVl'W~~~tJ~b1mfl1~~lbUtlfl1~ l~tJVl"ill~rul~lbU'Wfl1~b Vlbb~lb61~"ill~tJb ~1 bb~~bVI~€lll

flll:IJ~l-ffl btJtl~l'WVl~\I'U€l\l fl1l:IJ b:!JbtJ'Wl5~~:IJ

ct. ;ffbb"il\l~'W(?1€l'WtJiJU~\ll'W ~~ tJ~ b1m fll~~l bUtl fll~ bb~~ bb~\lflJl:wfi'UVl1J1Vl~m.J~ fll~

~lb U'Wfl1~ bVI~~€l\lb~tJtlVl~l'U btJtl~~tJ~
'\J

b. btJ ~1€l fll61b VltJ~~'lll'll'Wb -Vlmi1~l'W~l:IJb 'Wfll~~'U~ bb61~\lflJl:Wfl~ b~tlVl~m61'W mb 'W~
'\J

b~tJ1n'U m~'Ul'Wfl1~~lb U'Wfl1~~~fll~-V€l~€l\lb~tJ'W b~mtJtltJ~~ ltJ'lltl1 'Wfl1~tJ-r'UtJ~\I bbm 'U~lb Utlfl1~,
b"J. bVlij~ltJ\ll'W~~fll~~lb U'Wfl1~ bVI~e)1'W1tJfl1~~11!fl\ll'Wb 'U(?1~tl~fll~~fl~ltJ~~t1:IJ~n~l

'\J

'U€ltlbbr1tl b'U~ m Vl~l'UbtJ'W~~tJ~Vlm~€ltl,



'lh::n1A~hun':I1'IJL"lI\9l~'W~n1"aAm~1'IJ"a::~:\JAm~1"l1el'WLLri'WL"lI\9l sn

L~el.:l:\J1\9l"an1"ailel.:ln'Wn1"ai''U~'W'U'W

***********************************
.., , ,

611'11n .:)1'UL"lI\9loW'tJ'Vi fl1 ~Pin'!j1 'IJ~~ b1:\JPin '!j1 '1Jfl 'ULbriu b'1J\9l sn \9l~~~'11nus ~iJ fOrdl:\JlJ '1lJ'U,
~"il~'lJ5D~'11'U1m'IJ~'116'f~~~'U1'Uflru5~~:W'lJflfl~"il1nn1~'I1"il~\9l'IJ~~'W'l~~"Ilfl'U ~'11vi'~~vl1:W1\9l~n1~Ufl'lf)'U

n1~~U~'UU'U b~fl bu'Uu'Ul'IJ5D~1 'Un1~Ufl\l f)'Un1~~U~'UU'U n1~1-rrrl1'U1"il~'l!1~n1~btfl'IJ~~ l~"IlL1t9ifl\9l'Ubfl'l

~~fl ~~'U n1~bb6'fl'1~le.m'IJ~~l~"Il'lhl:\Jf)'U f)Ufl'lrl m5~ n"ilbfln"ll'U m ~~'UVl~'W~~'U~~fl'IJ~~ l~"IlL1~'U1~"il1n~~'U~ , ~

~ b~m b~fl'lb ~fl:\Jl~'1f)Un1~-rr~f)'U~~w;h'l'IJ~~ l~"IlL1~l'UUfOWlflbbfl~th~ l~"IlL1~l'U~l:lJ bbfl~bU'Un1~6'f~1'1Al1:lJ~, ~
A11:lJb.u11"ilbM~1 n'Um ~f'UVl ~'W~~'U~~fl'IJ ~~l~"IlL1~'U1~l~ ~5~~:lJ"il~~~1'1Jfl'l b~1~'l!1~'1J fl'l~\i11Xb1mi'fl'l

'" ~
m:lJ~n{]~:lJ1~ n{] ~~fl.uflD'IrlU~b~~1.ufl'ln1~'U~ l~~ 1Vl6'fm'UPin'!j1 .u1~l"1ln1~bbfl~b~1~'l!1~1 'U~'1f)~

~flu5D~1 'Un1~~uVl-r'W~~'U~~flU ~~l~"IlL1~'U1~'1Jfl'lb~l~'l!l~"lIfl'l-r)i \9l1:lJ:lJ1\9l~n1~Ufl'lf)'Un1~-ru~'UU'U

~\lt9ifl1ud

u 'Ul U5D~1 'Un 1~U fl\l f)'Un1 ~~U~'UU 'U : n ~ru ~UVl ~'W~~'U Vi~rnl~~1~"IlL1~'U1~l~ ~

5~~:lJ"il~~m'1Jfl\lb~1~'l!1~'1Jfl\l~\in1~b~~b bbfl~n1~~u~,hn'l1m~~'U (bbU~b~~~)
'"

"n1~-rUVl~'W~~'U~~flU~~ 1~"IlL1~'U1~1~~5~~:lJ"il~~~1" ~:lJ1~A11:lJl1 n1~~UVl~'W~~'U

~~flU~~ 1~"Ilt1~'U1~"il1nt1J1~~~fl"il1n~AAfl~1 Vlf)'U1'Ulflfll6'ft9i1\11l~~u n~\9l1:lJ'1J'U'U5~~:lJbtj~:lJ U~~ b'Wru

~~fllw.J'U5~~:lJVi~fl1Vlf)'U\9l1:lJ:lJ1~mVl~u5ull f)'U1'U~\lA:lJ

"'IJ~~1~"IlL1~'U1~" ~:lJ1~Al1:lJl1 ~\I~:lJflfOi11vi'bbn fll~fl~~lA1 fl1~~UA11:lJD'UbVi\l~
n1~~UU~n1~ m~~um~~nflU~:lJ ~~fl~\I~'U1~1'U~n'!jru~b~~1f)'U

b~1~'l! 1~'1Jfl\l~)i ('11n~hbbWW\I) "il:::~UVl~'W~~'U~~flU ~~1~"Ilt1~'U1~1vi't9im~fliJ n{]~:lJ1 ~

n{] ~~fliJ.uflD'IrlU 1~~fl1~~rl1'U1"il'1Jfl\ln{]~:lJ1~1V1~u1vi' m~~uVl~'W~~'U~~mhd~"IlL1~'U1~'Uflm~tjfl"il1n

n{]~:lJ1 ~ n{]Vi~fl.uflD\lrlU.u1\11?i''U ~\l1?i'fl\l:lJ1Yi"il1~ru1\9l1:lJ~~n bnru6f1fll~~UVl~'W ~~'Ul~ ~5~~:lJ"il~~~l"l1fl\l

b~l~'l!l~'1Jfl'l~\i \9l1:lJU~~ flll"1Aru~ m~:lJfl1~U fl\lf)'U bbfl~U~lUU~l:lJfll ~Vl"il~\9lbbiA\I"Il1~ b~fl\l ~~ mnrusv1''" ,

';hvi'1~m~1V1~~fl~U'1Jfl\l"lllru'1Jfl'lb~1~'l!1~'1Jfl'l~\i 'W.I"1.!.vctcs::'cs::'~~bu~Um~Vl~l\1Pin'!j15m~11vi'1~m~~ub~'U
'" '"

~~flVl~'W~~'U~iJ~U~"il1A1Vlbbn6'fb11'UPin'!j1 'W.I"1.!.vctct!.v 'lJ~~ml"1611'11n'l1'UAru~m~:lJm~m~Pin'!j1.rr'U'i~''U\i1'U~ '"
b~fl\l bb'U1Vl1\1m~~'1b6'f~:lJn1~u5D~: mrub~~b fl\ll'U~ (9)b iJ~'U1~'U !.verba bbfl~:lJ1\9l~n1~Ufl'lf)'Um~b~~n

~UVl~'W~~'U~~flU~~ l~"Ilt1 \9lflU bbVl'Ub~ fll fl fll6'f1 'Ufl1~ b.u1b~~'U1'U6'fm 'UPin'!j1 611'11n\ll'UA ru~ m~:lJ fll~

n1~Pin'!j1.rr'U'Vr'U)i1'Ul~ ~iJbb'U1U5D~1 'Um~~UVl~'W~~'UVi~flU~~ l~"IlL1~'U1~"lIfl\l b~l~'l!l~'1Jfl\l~)i n1~b~~1~

bbfl~n1~~ue.,hn'l1m~~'U(bbU~b~8~) ~'1d

(9). 1VIb~1~'l! 1~1'U~\If)~U5D~ \9l1:lJ'lJ~~flll"1611'11n\ll'U Aru~ m~:lJ fl1~m~Pi n'!j1.rr'U~'U)i1'U

b~fl\l bb'U1Vl1\1U5D~: mrufll~1V1~~fl~U"lIfl\l'1Jlt1JVi~flu~~1~"Ilt1~'U1~ fl'll'U~ (9)b iJ~'U1~'U !.vctba fl~l\1

bA~'1A~~



uunb'VtiJeJ-:UlflVl-r'V'J~~'U'Vt~eJ'l.h:::btJ'1l11e)'Ufll~1~1?)1~fl!)'Vt~ltJ fl!) 'Vt~eJoVmJ'IflU~eJeJflbl?ltJeJ1~tJrll'Ul-:U\911~

fl!)'Vt~ltJ 1Vl-rU1~ fl1~-rUVl-r'V'J~~'U1'Ub~eJ'It1~'11~bbn fl1~-ru b~'Ub~eJ'U fl1~-ru b~'Ur)lb~ m~tJ'I b~'UVll'1 hhl'1lfl1~

r)1~VTfl1 'Ufl1~b~'UVll'11 tJ~l'1lfl1~ fl1~-rU6'll6'l~fl1~~1'11 ~Vll'1~1'1lfl1~~1?l1 Vl~'11'U~tJ bbuu bU'U6'll6'l~fl1~tJfl~

uae fl1~~1?l6'll6'l~fl1~" \911~~:::bUuu fl1~~1?l6'll6'l~ fl1~ .flltJ 1 'U'[JeJ'I611'U~1'1lfl1~ ~1~fl'lr)16'1~'UlflruiVl tJlm,
r)leJl'Vtl~'Vt~eJ r)1 eJ1'Vtl~1'U~~'Vt';il'1eJU~~ tJ~~'[J~'Vt~m=r~~'Ul bl'Ubb~ fl1~-rU'[JeJ'I'[Jl ru'Vt~eJtJ~~ btJ'1l11~'U11?lbl?ltJ, v

5~~~-:U~~tJ1 \911~tJ~:::fl1~flru~ m~~ fl1~U eJ'In'U bb(;l:::tJ~lUtJ ~1~ fl1~Vl-:U~\91u'IA'I'1l1~ b~eJ'I 'Vt~mflru6f1 fl1~-ru,
Vl-r'V'J~~'U'Vt~eJtJ~dtJ'1l11~'U1I?lbI?lCJ5~~~"iJ~~CJ1'[Jmb~1'Vtul~'[JeJ'I-r~'V'J.~. ~ct~r;n vl'l~eJ1tJt1

'"

CJ1tJ ~fl 'Vtm'U b'Vt(;l'U~eJ ~ ~'1 Ul Ul eJ1 'Vt~eJ-:Ulfl1l!1~'[JeJ'I~6'I~~6'l1'U~fl~ru:::'[Jm.ff'U~1'111'Uflll~bU'U1l!1~

b-d'Ub~mn'U nu~1~ mhJ fl'loVl'1r;l'U flll~ bu'U rul~~'1:W1~ btJ'V'Jl~Ufl fl(;l5~~~m bvil,!'U fl1~-rUVl-r'V'J~~'U" 1'Uv ,

mrut1 ~'11:J6'll~1~tl't.h 1tJ1it'Ufl1~e)l'1fl1~-rUVl-r'V'J~~'U'Vt~eJtJ~~bCJ'1l11~'U11?l-:UlfliJ~Uflfl(;l1~ tJ~~fleJU nUfl1~-ru,
Vl-r'V'J~~'U-:Ulflrul~ b~l'Vtul~"iJm-r~6'll~l~tl-rU 1~l?ltJ 1:J~hnl?l~1'Ul'U 1'Ufl1~-ru ~'1t1-:u:::-ru1~ 'U~1'Ul'Ubvil1 ~ ~'1v '"

~'UeJ~nuflll~6'llm~tl1 urns1Vl'[JeJ'Irul~~ bu'Um VlVl-r'V'J~~'U"
'IJ V 'IJ

h~ fl1~-rU'[JeJ'I'[Jl1l!'Vt~eJtJ~~btJ'[Jl1~'U11?l-:Ulfl~flfl(;l~'U~'1:D1-d1l!1~b~ eJ'I1'UbeJfl16'1~1'11bl?l CJ

tJ fl~\911~'[J'UU5~~~b -WtJ~tJ~:::b'V'Jrull'),J'U5~~~ 'Vt~eJ1Vln'U\911~m~CJ1Vl~tJ5u~1 'U~'1fl~ bvil,!'U bb(;l:::r;leJ'Iij~(;lr)l

1'Ufl1~-ru-:Ulmb~(;l~Uflfl(;l bb~(;l:::beJfl16'11:Jbil'U r;n,ooo tJ1Vl,

hr;n fl1 ~-ru r) l-rU ~eJ'I bb(;l:::'[JeJ'I'[Jl ru -:u1 flU fl fl (;l~'U~ '1m -d ru 1 ~ eJlVi 'V'Jl1tJ -rutJ ~~Vll'Uv, V

eJ1'Vtl~ ~eJUU\91~fhU(;l'[JeJ'IVll'16'1~~'V'J~'UAl r;leJ'I-ru b~eJ'I1 'UbeJfl16'1~1'11bl?ltJtJf1~ \911~"iJ'UU5~~~b-WtJ~tJ~:::b'V'Jru

'Vt~eJll'),J'U5~~~ 'Vt~eJ1Vln'U\911~m~ CJlVl~'1fl~ bvi1,!'U bb(;l~~(;lr)1"iJ eJ'Ifl1~-ru ~eJ'I bb(;l:::"iJeJ'I"iJlru'!'U r;leJ'Iij~(;l r)1
'IJ V 'IJ

1:Jbil'U r;n,ooo U1Vl

he( fl1~-rU'[JeJ'I"iJlru'Vt~eJtJ~:::bCJ'1Jl1~'U11?l~bU'Ufl1~1it'U~Il~ru::: 1VlnUUflfl(;l~11 tJv ,

r;n. 'Vt~mil ru6f1fl1~-rU'[JeJ'I'[Jl ru'Vt~eJtJ~:::bCJ'1l11~'U11?l\911~oVeJ(9) 1'Vt'1-rrU'IflUbbn~~'1~'U -:Ullltill ~
V 'IJ

bU'Ub~1'VtUl~'[JeJ'I-r~~lbb~11:Jfl'l ~ tJ ~ltJ
'"

e(. Vl1~ b~l'VtU 1 ~'[J eJ'1-r~1 Vl'[JeJ'I'[Jl ru bbn~ U 'I flU U ru '1l1'Vt~eJU fl fl (;l1'Ufl ~ eJU fl-rl"iJ eJ'I
c(3 QJ 'U QJ '\

~U'IflUUru'[Jl'U eJll b'VtiJeJ-:UlllmrutJll~tJ~::: b'V'JruiJtJ~~ij fl1~1 Vl'[JeJ'I'[Jlrubbnn'U bl?ltJfl1~1 Vl'[JeJ'I"iJlru\911~tJfl~'U QJ V v

tJ~:::b'V'JruiJCJ~'!'U b~l'VtUl~'[JeJ'I-r~-:u:::1Vl'[JeJ'I'[Jl1l!'Vt~eJtJ~:::ltJ'1l11~'U11?l~ij~(;lr)lbn'U r;n,ooo U1Vl iJ1~
ct. vh~b~l'VtUl~'[JeN-r~~'UCJeJ~'Vt~eJ~b~'Ubu'U1-:u1VlUflfl(;l1'Ufl~eJUfl-rl"iJeJ'I\91'U-rU"iJeJ'I"iJlru

o.s 'U q QJ

'Vt~eJtJ~~btJ'1l11~'U11?l-:U1 Il~~ b~m-u eJ'I1'Ufl1~tJ5Ull'VtUl~'[JeJ'I b~ l'VtUl~"iJm-r~ bl'Ubb~ bu'U fl1~-rU'[JeJ'I'[Jl qJ'Vt~eJ

tJ~~ bCJ'1l11~'U11?lmVl\911~tJll~tJ~:::b 'V'JruiJtJ~bb(;l:::'[JeJ'I'[Jlru'!'Uij~1fl1'Vt~eJ~(;lr)11:Jbn'U r;n000 U1Vl
V 'IJ ,

b. fll~1-rru\91~mCJ'V'J~ fl1~(;l'l'Ul~1 'U6'I~l?lmCJ'V'J~'Vt~eJ1-rrUI?)~bb6'l1?l'lflll~~'U~bbVl'Ufl1~1Vl,
"iJeJ'I'[Jl1l!b~mu'Ufl1~umn'Ufl1~~ltJ'UIl!)~:::bU tJU Bn~'1b ~eJtJ~::: btJ'1l'U1'Um~b6'l~~6'I~1'1Vi'~'Ufl~1 'Ufl1~tJ~:::'VtEj'I?l

1Vlbbnb~l'VtUl~"iJeJ'I-r~
'"



(;'}/. lumru~bU'Wnl'j~'UVl~'W~~'W~i1~(;1ri1bfh.! bTl,OOO 'U1Vl ~'1b~lVl,J1~"lJB'I~~i11"l11:IJ~lbU'W

B~l'1~'1~t?1B'I~'U Hb ~B~n'l'n 1:IJ191~ill91'j.f11'W Vl~BI"l11:IJ~:lJvr'W5e)'W~h~Vl11'1~I"lI"l(;1 ~'11 'Wf11'j~'U.Qb~lVl,J1~

"lJB'l ~:ocr~'U' IiJ~ t?1B'I u~ '1'j1V(;1 ~ b~ V~.vBbflliJ IiJ~ 'I b~ en n'U f11 'j~'UVl~'W ~~'WVl~m_b~ 1V"tfi1~'W ~ mrtT'Ifl'UtT tlJ"tf1~~ ~
.oJ ~ Q..1 t.J I t.J Clt. Q.I .::::.. .::::.. ~ i.I..:::o. I Q.J..::!II 6

"tf'lbU'WVllVl'W1?l1'W'j1"tfnl 'j I:-J'U'jVl1'j?l'l?l ~"lJB'l 'j:Ol ?llV1nliJ VI'jB 1:-J'U'jVl1'j?l'l?l~"lJB'IVl'W1V'I1'W?l m'U'W Vl'jB B'I1"lm
\l '\J It cI.S \l 'U 'I

~ b~lVl,J1~"lJB'l~:ocr~'W~'1n~ 1 'WVI'WVi~?ll:1J1'j~m~'Vh 1Ji' b~B 1 ,xcrtT'Ifl'UtTru"tf1Vl~Bcr'U~Vl1'j?l'l?l~ iUIiJ~v 11
d.9 \l 'U V 'U \l It

i1bVlI91I:-J(;11"ll1:IJ"i11bU'W1"l11:IJbVl:IJ1~?l:IJbb(;1~?l:IJI"ll'j~IiJ~1,xb~lVl,J1~"lJB'I~:ocr~'W~'UVl~'W~~'WVl~m.h~ 1v"tfi1~'W 11 n, ~~

1 ,xA'WVl~'W~~'WVl~mh~ bV"lJi1~'Wbbfim Vil 'WVI'WViVl1n bu'Wmru ~hj?l1:IJ1'j~A'W 1Ji'n1,x~'1:IJB'UVl~'W~~'WVI~B~
'lh~ bV"tfi1, 1,xn'UVl'thv'I1'W~b~1V1,J1~"lJB'I~:ocr~'W~'ln~ b~m~l~~

nl'jbb~'11,xb u'W1tJ1911:IJu'U'U'j1V'l1'W nl'j~'U"lJB'I"lJlruVl~BtJ'j~ bV"tfi1~'W1~ u 'W'UVl1V:IJ1I91'jnl'j.Q
"

~.1,xb~lVl,J1m'W~'1n~tJBtT&i1911:IJtJ'j~nll'1611oJm1'Wl"lru~m'j:IJn1'jnl'jf'im.'}1~'W~'W~1'W

b~B'I bb'W1Vl1'lnl'j~'lb?l~:lJnl'jtJBtT&i : mrub~vh (;1'11'W~ (9)b il~'W1V'W \vctbo B~l'1bl"l~'1I"l~~

rio ,x1:IJnl'jb~vh1'WVl~.v1'j1"tfnl'jVl~Bnl'j1i?l1?l~nl'j1~1 "lJB'I~1'W'jl:IJb~Bnl'j~~Vl1"lJB'I"lJltlJ

1 ,xbbfi.v1'j1"tfnl'j.ff'Wm Vlru crtT'Ifl'UtTru"tf1V1~B?l:IJ1~n 1'WmB'UI"l~1"lJB'I.v1'j1"tff11'j.ff'Wm Vlru1~vb~~"lJ1~11.1 Q.I 'U QJ 'U Q,J

(9)0. 1 'Wnl'j~'U'um~v'W 1,x~BtJiJtT&i 1911:IJ:lJ1mf11'j1.JB'In'Wf11'j b~Vn~'UVl~'W ~~'WVI~BtJ'j~ bV"tfi1

I91B'UbbVl'Wb~BbBnl?l1'Wnl'jb.v1b~v'W1'W?lm'Wf'im.'}1~'1n~611oJn'l1'Wl"lru~m'j:IJf11'jnl'jf'im.'}1~'W~'W:01'W 1911:IJVloJ'I~B~
IV t/ I I

611oJn'l1'Wl"lru~m'j:IJnl'jnl'jPlm~n-v'WVl'W:01'W Vi 1'15 o~oori/l(9)~(9)ri (;1'11'WVisn b:IJ'l.'}lV'W\verb(9) B~l'1bl"l~'lI"l~~~

(9)(9). mrui1~'U~1iJ1I"lVl~'W ~~'W1 ,x?lm'Wf'in'l.'}11 ,x~BtJiJtT&i1911:IJ'j~ bDV'U m~Vl'jl'lf'i n'l.'}l~f11'j

11Ji'lV f11'j~'U b~'WVl~eJVl~'W~~'W~i1 cr'U~1iJ11"l1,x?lm'WPl n'l.'}l 'W.1'1. \vctct\v b~ ml"l~'1I"l~~ b~ B1.JeJ'I n'WuruVl1~ "
nl'jb~vn~'UVl~'W~~'WVI~BtJ'j~ bV"tfi1I91B'UbbVl'Wb~B bBnl?l1 'Wnl'jb.v1b~V'W 1 'W?lm'WPln'l.'}l" bbtl~b~V~"

n~ In n1'a61..:! ba'i:IJn1'atlliu~ b~eJileJ..:!n'Wn1'ai''Ua'W'U'1J
(9).

tJ'j~ bV"tft1~l'W'U I"ll"l(;1bb(;1~ tJ 'j~ bV"tfi1 ~l 'W'jl:IJ bb(;1~ f11 'j~'UVl ~'W~~'WVl~ eJtJ 'j~ bV "tfi1~'W1~ b~ V5'j'j:IJ IiJ'j'j V1"lJeJ'I,

b~1V1,J1~"lJeJ'I~~~~ nt?1B'I 1911:IJf1~Vl:IJ1 V n~ 'j~ bD V'U~ b~ Vl.veJ'I b~ eJ1 ,x.v1'j1"tfnl'Hb(;1 ~ b~lVl,J 1~?l1:IJ1 'j~
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