
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อก าหนดมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ค าน า 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อน
ถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไต้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิ ภาพการ
สื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดย
ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency) การรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency) และแบบตรวจการเปิดเผขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrityand Transparency) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือเกิดธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการด าเนิน 
งานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สารบัญ 
 
หน้า  

เรื่อง 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ   ๑ 

ส่วนที่ ๒  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ๓ 

 ๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพป.ขอนแก่น เขต 3  ๓ 
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานปีงบประมาณ ๕ 
  2564 ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา  
  2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ๕
   2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๖
  2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   ๗
 3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ๘ 

ภาคผนวก  
 - ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพฐ.                                        ๑๕ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการป้องกัน              ๑๖ 
  การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ 152/2564สั่ง ณ วนัที่ 29 เมษายน 2564   
 - การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการป้องกัน  
  การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   ๑๘ 

       - มาตรการต่างๆ                                                                                                 ๑๙ 
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ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

ความเป็นมา 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกลในก ารสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เป็นกลยุทธ์ที
ส าคัญของยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2 564 ) 

การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทาง
และเครื่องการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด
และค่ าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช.แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดย
ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาน านวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในก ารวิ
เคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการด าเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
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8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประช าชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค ำถำม คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ
ค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของข้อ
ค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค ำถำม 

คะแนนแบบตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค ำถำมในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ำรวจ 

น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจที่ถ่วงน้ ำหนัก 

 
 

 

 

 

 

 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 

การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้
เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย ดร.สนอง  สุดสะอาด ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 ท่าน ผนวกกับบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าที่ทุกคน เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน 
ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT, OIT) และจากผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3  ในภาพรวมของประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 89.09 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจากการ
ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
  1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 89.09 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ ดี ( A ) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนน
สูงสุด 99.05 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้
คะแนน 68.75 คะแนน 
  1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 256๓) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 76.42 - - 
2559 75.15 ลดลง -1.27 
2560 80.67 เพ่ิมข้ึน +5.25 
2561 75.55 ลดลง -5.12 
2562 83.87 เพ่ิมข้ึน +8.32 
2563 89.09 เพ่ิมข้ึน +5.22 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามล าดับ
คะแนนได ้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 95.13 AA ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 87.61 A ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 95.04 AA ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 91.74 A ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 92.82 A ผ่ำน 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 98.33 AA ผ่ำน 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 97.33 AA ผ่ำน 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 99.05 AA ผ่ำน 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 90.64 A ผ่ำน 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 68.75 C ไม่ผ่ำน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

 2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 92.46 อยู่ในระดับ A (Very Good) 
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลมีจุดแข็งและจุดที่ตอ้งพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.13 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
  (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.04 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อ
การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
  (3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.74 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.82 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม และด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
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 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.61 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 98.23 อยู่ในระดับ AA 
(Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ  
  (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.33 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ แลไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่ งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  
   (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.33 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่ งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 

 



7 
 

  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.05 เป็นคะแนนจาก
การประเมนิการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง  

 2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.69  อยู่ในระดับ B 
(Good) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ต้องมีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ เพื่อที่จะสามารถเป็น 
“ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
   (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.64 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ  
  (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ ผู้
บริการ การประเมนิความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับ 
สินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป 
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3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) คือ 
  1. ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  1.การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน  
2.การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือพวกพ้อง  
3.การเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ  
4.การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง  
5.การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการ
ด าเนินการ  
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ  
3.มีช่องทางให้บุคลากรภายใน
สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย มี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
4.ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และให้มีการก ากับ 
ติดตาม โดยคณะกรรมการ  
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 ๒. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต  

1.เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
3.การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี  
4.การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงทุจริต  
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
6.แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี  
7.รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันในการทุจริต  
8.รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต  
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
10.การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
การป้องกันการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง  
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการป้องกันการทุจริต  
3.มีช่องทางให้บุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ /
ร้องเรียนได้  
4.การขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ ให้ทุกกลุ่ม/
หน่วย บุคลากรทุกคน ได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน  
5.การพัฒนาองค์ความรู้ และ
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ในการทุจริต 
6.มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด
ความเสียงจากการทุจริต และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการก ากับ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
7.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง  
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน และก าหนด
มาตรการในการบริหาร
งบประมาณ และการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

1.จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและ
เผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานได้รับรู้  
2.ก าหนดมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง  

- กุมภาพันธ์-มีนาคม 
2564  
- เมษายน–พฤษภาคม 
2564  

- ผู้บริหารและบคุลากร ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3 รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564  
- ผู้บริหารและบคุลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3 รับทราบมาตรการและถือปฏิบตัิ  

กลุ่มนโยบายและ
แผน /กลุ่ม
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  

2) การใช้จ่ายงบประมาณ  -แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

-รอบ 6 เดือน  
มีนาคม-เมษายน 
2564  
-รอบ 12 เดือน  
กันยายน-ตุลาคม 
2564  

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีรับรูร้ับทราบการ
ด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทั้ง
ระบบ และส่งผลให้มีความเข้าใจการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการซึ่งจะท าให้
การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์  

3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุ  

การเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง  

ด าเนินการต่อเนื่อง  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

-  9- 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1) เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร  
2) การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  

1. การก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล 
- จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 3 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว แนวทางการ
ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ผอ.
สพป.ขอนแก่น เขต 3 แสดงสัญลักษณ์ ในการ
ป้องกันการสุจริตร่วมกับผู้บริหารองค์กร กลุ่ม/หน่วย 
ในการรณรงค์สร้างการรับรู้และปฏิบัติ  
- ทุกเช้าวันจันทร์ โดยมีกิจกรรม 5 อย่าง เคารพธง
ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กลา่วค าปฎิญญาเขตสุจริต 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอม
ราชัญ  

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564  
ทุกวันจันทร์ เวลา 
08.15-08.30 น. 
และวันที่มีการ
ประชุมสัมมนา ณ ห้อง
ประชุม สพป.ขอนแก่น 
เขต 3  

1.ผู้บริหารและบุคลากร ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 รับรู้เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร และแนวทางการป้องกัน
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ข้อ  
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านงสุจริต 
ทั้ง 10 ข้อ  

กลุ่มนิเทศและ
ติดตามผลการ
ประเมิน/กลุ่ม
อ านวยการ 
 

 

 

 

 



12 
 

 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

3)การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2564  
4)การด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต  

1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564  
2.การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การกระท าที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” สพป.ขอนแก่น เขต 3  

มิถุนายน 2564  
มิถุนายน 2564  

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง กลุ่ม/
หน่วย ตามภารกิจงาน เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนการลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในองค์กร  
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับ
องค์ความรู้ใน “การกระท าที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”ของ สพป.
ขอนแก่น เขต 3 พร้อมทั้งร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรในการป้องกันการ
ทุจริต  

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน/ 
กลุ่มนิเทศและ
ติดตามการประเมิน 
 

6) แผนการป้องกันการทุจริต  
7)รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต  
8)รายงานผลการด าเนินงาน
การป้องกันการทุจริต  

1.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
2.การเผยแพร่แผนฯ รายงานการก ากับติดตามและ
ผลการด าเนินงาน  

มีนาคม-กันยายน 
2564 

ผู้บริหาร บุคลากร ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู ผู้รับบริการ ได้รับทราบแผนงาน.
โครงการกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ในองค์กร จากช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลาย และมีส่วนขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม  

กลุ่มอ านวยการ  
และทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

9)มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งในใน
หน่วยงาน  
10)การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

1.กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริตและ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จ านวน 
7 เรื่อง ให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กร  

มิถุนายน-กันยายน 
2563  

1.ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดทุก
คน ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ สพป.
ขอนแก่น เขต 3 เป็นไปตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
2.มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  

กลุ่มอ านวยการ  
และทุกกลุ่ม/หน่วย  
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ภาคผนวก 
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- ผลการประเมิน 
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- ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานวิเคราะห์ 
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- รูปภาพกิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
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-  มาตรการต่างๆในการด าเนินงาน 
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lEI. u.1J1"1~n11Lf..Iau.'W~iialla';l'Ja11fiaallil1ru::eh1JL 1'tJ l"'l1"'tIa~'VI'l.ba·n1Jv

®.C9l an~ru~/'tJ1::Lll'VlieJlJa~'VI'I11tJ'I1'U~eJ'IL~mLw1~eJG11D11ru~l~u.n
"

(C9l) lf11'1G1~1~LL{;l::f111:ij~B'lf'iml'Um1~lLij'U~1'U

(®) G11'tJB1\nil'VI,r1~vh;1~ruLLa::15~lLij'U'I1'UtleJ'I'i~, ~ ..
(m) am'Uvi~~~mfiB'(Jv'itJiB:wa-Ul1al1 'VI1mhLL'U::'Ul1'Uf111~~~BntJ'VI'I11V'I1'U

'U

(&:) n~ 'YlBU~~tJfi'li~ 'VIi('l~m1!'.J'U1~b,jVtJLLtJtJLL~'ULLn~'U1VtJ1V

(<t) U.~'U'Il'Ulf11'1f111fl11:wnl1'V1,rlt1eJ'lf111~lLU'U'Il'Um11i~lv'ItJ'tl1::l.J1ru

~{;l~~~/~aa'Vl5 "Umlf11'1f111m1'tJ1::bil'U~{;lf111'tJnU~nU"lJeJ'I'VI'I11!'.J'I1'U

(b) U.~'Jnl1~~~B~~,jl'1'tJ1::~1t1

(gj) ~'U '1 ~1:Wfl11lJL'VIl.J1::alJ

®.® 1::tJ15f111.rr'U~v'Uf111~lbii'U'Il'U1::tJL1mf111~lLii'Um1LLa::~ii'VI,j'1~'itJ~~'!!BtJ 1'Uf111
• , 'U



CIl. n''M1J''nalnn''ln'ntJa'''''SJn1'lti'Lu\l~'\lLNfJU"ifiJSJa 1~fJLL';.:J~.:Jflw::'Vh.:J1'U'IIi~€1..
lJ€1\JwJ1m~1'111'1hvi'IJ€1.:J'm.bfJ.:J1'U1'Um'l~LL~L1\J1'lf~L~€11Wjm'lfl1Lij'U.:J1'ULufJLL'n~i€1lJ~av1.:J';€1Lil€1.:JLtJ'Uv v

u~~'l1'U 'l1fJ.:J1'Ue..Ian1'lfl1 Lii'U.:J1'U G'I'ltJUnl'lll1LL~::€1'IJG'I'l'lflLG'I'U€1i1'111U1a1'U'l1'Y!n1'l€11Vi ')1'U1'UoU1Tv1.. ".~ .
Le..IfJLLl'I~~1'U1'UejLi1'IJlJL1\J1'lf~'lJa.:J'III,j1fJ.:J1'U~1'U1'Uej'IJaialJ~'III~€1LLG'I~.:Jfl11lJfi~L~'U'VI1.:JL1\J1"!1111LiJ'U~'Uv v v



~lCJ{:OO'i'ilJ'iHUbb vi'1'il'1ltllrul~m 1VIti 'WVloV'1fl'il'1l \!:J~';;)o l~~I')VlGlflO'i'imlhJl61b tJ'Ufl'itlU
<1..9 '\J V 'I

1 'Ufll'i~\>lJ'U lU'i~ bVI1'1mh'1t'1 ~'U lvw1 'UlJl{i) 'i fll'i ';;)~ 1~nlVl'U1')1 ~{:O~'1~ I')1 ~~ tlVloI'11?l{i)1'1l1~... ,
LtJ'ULU lVllJl tI rn "i~ \>lJ'U1U"i:;;LVI1'1'illJJf'l 1 'U'W'i:;;'i1'lJ-Ut:\jt\1~'i:;; LUtJUU~Vll'j'jl'1lfll'jLL~'U~'U (Q-UU~ ~)

'W.I'1. l!J~~~ mmlbTl/(9) fhVl'LJ1')1~1'LJnl'jtJD-uiiiVl{h~"1Jtl'l~1'U'il'IJnl'i ~el'11oU15fll'iU1Vll'in'l1fll'i

til 'Udjtl'1~~ I'1TU'1fi'1I'llllJ ~U e11')'1lelU'IJ8'l~U f\ -u~ 'l1'LJ fl 1'j~611'U~llJ'1J 8'1U"i :;;'1l1'1l'Um "ibtJ I')b[:.JtI-U8lJ 61~ ~ ~
m "i~ I')mlJ (i)"i1'I1?l8Ubb61:;;U"i:;;b:W'Ue.J1:1m 'j UD-U~'11 'U bbl:1:;;'W"i:;;"il'1l fltl'j.a fl111~ 1 tlVlGlm n ru-n ua :;;15fll"i
U1V11'itl'11fll"iUl'UbiJ 8'1~~'\!'l.1'1. \!:J~~,;;) ~l.l'1 bu'UU'i:;; lt1'1lU?l'1J'1J8'1U':i~'1l1'1l'Ubb61:;;fl1"iUf\U~':il'1lfll':i~iJ.' ~
U'i:;; ~Vl5 Jll'V'l LtlI')fllllJ fllJ A 1 ua ~ bn I')e.J61G1lJflVlB~ eJ Jll 'i n 'ilm fI{:O~ {UU ~ n 1 'i uae ~~ ~1 'U1~ ~1'U b~ CJ, <II d.! '-l 'U

1'Ufll"i~\>lJ'Ul"i::;UUU1Vll"i~(1)fll'iJllf1~:O?l8I')flfiel'1tlUVlGlflO"i'ilJl11Ul61'1Jel'1fll"iU1V11"i~l')fll'iUl'UbiJeN~~
""

G'11Ufl'11'Ub'1J{i)~'LJ~fll'i~ fl'\~nU'i::;l1lJ~mjl'1Jel'Ubbn'U b'1J{i)(;)1 1~fl1llJG'11 r1rutlUfll':iU1V11'i'11'U~1 tJflruo'i"ilJ~ ,
uae fIllJ.Jl U ~ '11?l ernru lCJU 1 tI'Ul tI fl {~lJ'U \9l~ 1 'U~ l'U III 'i ~ '1b?l1lJ III 'iU1V11 'i'i 1'1lIII 'i bb~'U~'U~ ~

O'i'ilJll1Ul61 Lb!;'l~fll'i\J 8'1 tl'UU ':ilUU'illJ fll 'i'\ll'il~ \9l bb61::;U'i::;'\!'l'l~:W'1lelU1 'UJllfi {3j\9l1lJU'i ::;lJl!;'1'il~ CJo'i'ilJ

-Ul'il'1lfll'i'W!;'Ib18'U 'V'l.Y'1.\!:J~~\!:J LL!;'I::;U'i::;m!;'l'il~CJ'O";j'ilJbMCJltlUfll";juD-U~'11'Ub ~8Uel'1 tl'Ue.J!;'Iu'idCJ'lJU

~usHtJ'U'1J el'1-Ul'il'lJ fll ':i1'UG'111Jfl'11'Ub '1J\9l~'U~ fll':i~ m~lU':i::;l1lJ~ fl'\~l'1JtJ'Ubbn'U b'1J\9lbTlbb(;1d~ nlVl'U I')

m\9l"ifll"i n(;11n VI~ml'1"i::;uu1 \'mflU"i::;'lJ'l'IJ'UVl~eJ~~611'U1~~1'Ub~tJ b-UllJli1~l'U~rJl.J1 'Ufll"i (i\'lbUWll'U~
\9l~eJ(1)'J'U~ n 1 ':itJD-uin \9l1lJlJ1 \9l"in 1 ':i fl ~'lfl \~1'iJ11'1 'i:;UU 1~Jll fltJ ':i::;'1l1'1l'UbL"~~i1 ~1'U 1~~1'U b~ tJL-Ulll 1

i1~1'U "hll 1 'Ufl1 'i (i\'l LU'U ,HU1 'U'UllJ e:iu~Vll 'iVim ::;~U'1JtJ'1G'11Ufl'11'UL'1J \9l~'U~ fll 'i~ mnU'i:;l1ll~ fl'\~n~ ,
'1JEl'tmn'LJ b'1J~1bTl:;']'1"1JeJnlVl'Ul')lJl{i)"iIll'i n!;'lln Vl1eJfl1'il1.:n::;uu1~mflU'i:;;'1l1'1l'UVl1eJe:ii1~1'tA~~1'UL~CJ~
b-u llJ 1 i1~ 1 'U~ III 1 'U111"i(i\'1 bU 'U'11 'U11 '11:; U DU~'1l 'U\9l1ll II 1 \9l':i~ 1 'U'1JeJ'1VIU1 ~ ~1 Wi {U II eJU Vlll 1 CJ

1I')tJ'I1:;(i\'lbU'Ufll'i ~'1-d
(9), ~'1 b?l~lJ1 ~ m flU ':i:; '1l1'1l'UVl~El~i1 ~1'U 1~ ~1 'Ub~ tJ b-ifIII 1 i1~1 'U~llJ1 'Ufl l'i (i\'16'0 'U'1l 'U" -

(9).C9)flru::;m'ilJfl1'i~(1)\PlllJ ml'11?l8U U'i::;d:J'Ue.J61bL61::;UbVlY'1fll"i~fl'\~l(fl,{i),U.'U')

(9).\!:J~VI'i'lflrul~ eJl'}1 ~e)l'U1tJlll'ih'1b~tJ'U fI'i iilfl~lUbVlY'1fl1'U?l'1nl')~bfl'(;j,tJruElltJ'il'1lfll"i
'lI 'I 'I 'U 'IJ 'I

(9)';;) U"i:;;Ol'U~\>lJ'Ulf1rumV-lfl1'iiiln~l (9)(,")if'\'U~, "
(9),(,")i~U1V11"i fI"iLb~:;ufl611mVll'1fll"i~fl~1 1'U?l'1tll')

'U 'U'

\!:J, bb'U1V11'1fll'i~~1'U~lll 1~~i1~1'UbMtJ1-ifeJ'1{i11ll-if8 (9).C9)~'1 -UeJ (9).~ b-Ul~llJ1'Ufll"i'i:;(1)ll~
fIlllJfiI')11'1bLe.J'UIll'i(i\'lbU'Ufll'ioUb Vlf'\ ~I')mll {i)"il''il?leJULLu::;tJ'lnil'U[:.J!;'IIll'l (i\'lLU'U'll'U mllm'i::;'ll'U'1JeJ'1

Vlfln~ll'll'U 1wl'U~LMmoiieJ'1 Vl1eJe.J61U'i:;lCJ'1l'U1'Um'W'illl"1JeJ,w'1Am b'11'U'11'UUbVI1'1.,jl'U61'1b6'l1lllll'i~1'), .



fIl'j~m~n -ll'U'\.h~biJ'U~~ enuuIuin tJ 'll'U'iIl'<iJl'Hl.ll b~€J'U.fr'Ub1'Ub~€J'U 'l1'U'iIl'<iJl'jrul-.tr~6'I'j"J'l'U'\.h~:Wlru

'll'UeJ\?1"Jlril~--1b'uwil'U
g). ~ f1~ru~fIl"JiJ~l'U~l:W 1~bbl'1-l~--1V1~m:Ut1J'l.JrlrH'l~b~tJl-rr€J'lVl~e:JiJ~l'U lvi'~l'Ub~EHl'Ub~€J,nr'U '1

b-rrl~1:w1'UfIl"Jm~'\J1'UfIl"J~~ fIl"Jl1'1LL(:..J'Uf1l'Jl'11LU'U'Il'U fIl"Jfhn'U~~\?11:W fll'j6'l'j'\.hltJ'Il'U 1'U~1'Ul'U,
~LVI:IJ1:::6'I:WhhJmJnl1M'lVl~'1'tJ€J'lrlru:::vll'11'U

<to 1~iJfl1"Jfhn'U ~V1m:w ';jltJ'Il'U : 1~V1f1f1~:W';jltJ'l1'Ufl1';jiJ~d'U~d:W(l11:Wbb'UdVll'l-rrl'1~'U

1~cJell'UdtJf11"Jcll,rf1~1'Ub'lJ(;)~'U~fll'J~f1~1'\.h:::t:1:W~f1~1'tJ~'Ubbn'U b'tJ(;) g) Lvi'-r'UV1'Jl'UV1f1'0 b~€J'U 1'U1'U~
" '

(9)0 L:W~ltJ'Ubb~::: (9)0 (;)~lfl:W'lJ€J--1V1f1tJ'V'l~e:J:W~'1'111-rre:J:W~b(:..JmbYl~u"J~'(jl~:W~'Ul5V11--1bl'UL"Il~'lJ€J'lL'lJ(;)~'U~
" 'IJ

fll'J~m~11 ~V1'il'U l~tJ~ln'U

(U1VflU~~ q~fl~~1~)
491U~1ln1'ihun~1U~~f\~U;01'Ammh::a)lAn~1'''UwlU~1lf\g



'lh:::n1A"1,rn~1'Ub"l.l(;l~'U~n1"aAm~1U':i:::fI:lJAn~1"lJe:J'Ubbri'U b"lJ(;l 6Tl

b~e:J~ :lJ11il':in1':ia~b~~:lJFl'11:IJ1u~~1~1 'Un1':io5'lil.ge:Jo5'lil~1~

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

"q,) Q.JQ, IV Cl IV V "'" IV Q./ .e::I.
~ "l~"ll'U'lJru ru (ilfl l H t'l 'IH)~t'l ~ l'Hb(l ~ n l 'HnVll 'i~?lt'l.fll A 'l!\)" ~,I'l, lvct'.:)O "l~ b'lHJU

QJ LI v • d..9

m~Vl"ll'l fll"lAX'IllJil tJfll"l~t'l~eJ~ t'l..()l'l bb(l:::fll "lU~Vll"l~?lt'l.fllA{~ ~,I'l, lvctbo U"l:::nsunUfll"lU"J::: bilt.!, ..
Aru5"J"JlJbb(l:::AdllJ 1u1'1l?1l 'Ufll"J~lb U'U'Il'U'lJeJ'IVI'l11~Nl'U.fIlA{~ fhl-l'Ut'll ~ :WlJlmfll"J~'I b?l~lJ fldllJ 1u1'1l?1, ~
1'Ufll"J~t'l~eJ ~ t'l..()l'l b~ eJ1~fll "J~l bU'Ufll"J~~~eJ~t'l..() l'l'lJ eJ'Ii.h1fl'll'U b'lJ(il~'U~ fll"J ~ m:nu "J:::fllJ~ m~l'lJeJ'U bbn'U

b'lJ(ilrn b'u'Ulu~ltJmllJ1u1'1l?1 ml~?leJul~ :Wfll"Jbb~'IoU'Umh'lbtJ'U5"l"JlJ ~'I~eJl~u~u~ ~'Id

(9). 'l.J".i:::flll'lbe.JtJU~1bbe.J'UU~U~fll"Jo5't'l~eJ~t'l..()l'l .fIltJl'U"J:::tJ:::bd(ll cno l'Uvhfll"J Vlr.=r'l~lfl

l'U~l~{u fll"J~ t'l?l"J"J'I'l.Ju"J:::m ru
lv, be.Juu~1-Usua eJ~ l'l btJ'U"J:::'l.J'l.Jb~tJl n'l.Jfll"J~t'l~eJ~t'l..()l'l b~ eJ1~?ll5l"Jru'U'U?llm"Jfl

'U

(il'il~?leJ'l.J-Um;](lfll'i~t'l~eJ~t'l~l'll~ It'lfJ:WeJ'IrhJ'i:::fleJ~mlJ~fl~VlmtJ 'i:::b'utJ~, r1:VI'Ut'l v

o ~ d 1I I tJ tJ dd d tI IV Q.I d

bTl, fllVl'Ut'l bb'U1Vll'l (il'iTil?le:JUrl'I Ad llJ Lflm'lJ eJ'I'i:::Vll l'l b~lVl'UlVlVl bflm'lJ eJ'Ifl'l.Jfll'i~~'1JeJ

~ t'l..()l'lbb(l:::e.4'b?l'UeJ'il fll b~ eJfll"JU eJ'Itl'Ufll'ioUt'ltl'U'i:::Vlll'l e.JmJ"J:::1tJ'U1.1~1'U(il'Utlue.J (l 'lJ".i:::ltJ'1lU~l'U';il:W

'U cr:, ~llJm ~b..()lVlUl~~t'l~eJ~t'l..()l'l bb(l:::'l.JA(llf11.f1ltJ1'UVithtJ'Il'U :Wflll:Wb~m-UeJ'In'l.J,
~ b?l'UmlAl~'I'\..J 'i:::1tJ'U1.1~1'U(il'U lb(l:::e.J(l'\..J"J:::1tJ'Uu?ll5 l 'i ru:::~:We.J(l~ eJfll'i'\..J~U~VlUl~

ct, ~llJm ~'l.JA(ll m.flltJ 1'UVith tJ'Il'U l.;reh'Ul~ 1t.!l'llbbVI'l1'1V1Ul~~l bU'U'Il'U lfl"l'lfll'i,
~b~eJ'\..J'l:::1tJ'1l1.1tl'l.J(il'UbeJ'I~'I~b~tJln'l.Jtill b~'U Vl{'V'l~~1.!VI~eJ~Vl5'\..J'l:::ltJ'lJuVlm'\..Jbb'l.Ju, "

b. ~llJm ~'l_Jflm m.flltJ 1'UVI'l11tJ'Il'U ~l"J'Il'll bbVI'l1'1~v1lVlul~'v1'l.JieJ'U

b"lI,b..()lVlul~:WVlul~(il'll~?leJ'l.J'l.JA(llm.flltJl'UVI'l1ltJ'Il'U ~'ImllJb~m-UeJ'In'l.Je.4'b?l'UeJ'ilfll ~'Id
, 'U

b"lI,(9) (il'il ~?I eJ'l.J~eJ?Ifl(l'lJeJ'I~ b?l'UeJ'll fllll:W fllllJ~:W~'Ul5V1~m~ m-u eJ'In'l.J'l.Jflmm 1'U
q 'U '

VI'l1lfJ'Il'UVI~eJl~ b'11'UUt'll m'it'll ~ueJ'I rul~ b~eJ ~bb~'I "1(1"'1
v "

b"lI,lv ml~?leJ'l.J?lm'U~eJ~ ?lm'U~'\..Jfiu~'lJeJ'Ie.4'b?l'UeJ"Jlfllll:WAdllJ~lJ~'Ui5V1~m~tJl-UeJ'Itl'l.J
'U ~ 'U

'l_Jfl(llm 1'UVI'l11tJ'Il'UVI~eJ1~
b"lI,bTl(il"Jl';i)?leJ'l.J'l.Jfl(llfl"J1'UVI'l11fJ'Il'Ull:W~l'U l~~l'Ub ~fJ n'l.J'Il'U/1fl"J'I fll"J ~'Ie.J(l'\..J"J:::1fJ'1lu•

~l'U(il'UVI~eJe.J(l'\..J'i:::1fJ'Uu?ll5l'iru:::~:w e.J(l~ eJfll 'i'\..J~U~VlUl~VI~eJ1~
~,1~b..()lVlUl~'il tJ'Il'Ue.JG1fll'i'\..J~U~'Il'Ub ~eJueJ'I n'U fll'ioUMn'U'i:::Vlll'le.JG1'\..J"J:::1tJ'1l1.1~l'U(il'Utl'l.J

e.J(l'\..J'l:::1tJ'UU~l'U';illJ 1~~e)l'Ul fJfll'l~lUfl'll'Ub 'lJ(il~'lJ~fll'i~ fl~l'\..J'l:::fllJ~fl~l'lJ eJ'Ubbn'U b'lJ(ilbTlVl"ll'l.JbtJ'U
'U

bTl0



'lh:mlA~lun~l'Ub'lJ~~'U~n1'jAn'l!l'ltl'j~f;J~Am:o:ll'lm'Ubbri'U b'lJ~ Q1

b~eJ.:J3J1mn1'jl'Un1'j~~n1'jb~eJ.:J1eJ.:Jb~f.I'U

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

cI 1 V Q,) .. o:::-.Q .:::.. A 1I o:::S dQ d 0 q.I

<,i1'1Jn q 'ljD n TJl (1)1 tJ 'VI~ run ru'Yl bb~~15 m su "l'VI1 <,in \! m <,i'U1'U b~ tlWI (1) 'VU'\. \!:)<t'cs:'b ua ~ "l~ b'UtJ 'U?l1 'Un
'U1tJn1~~'U(11~':h~1 tJ f1l<,i~(1)f1l"lb~tl'l~tl'lYl n~ 'I"LI"\. \!:)crcr\!:)1~ n1'V1'U(1)'VI~run ru~1 'Uf1l"ltllJU~"ll'1Jf1l"l~

bMtJ1';; El'ln'Umru 1 rn1tl "l~'1J1 'll'U ~ El\lJJ'l1 ~ bn (1)tl<,i~ltJ'1J,j?l'1J '1JEl\ltl "l~'ll1 'll'U ua~n l'V1'U(1)1Vi~~1~1'U A1l~
" \J

b~El(1)~El'U'VI~ Elb~ tJ'VI1 tJ 'VI~ElEll \! b~El(1)~El'U'VI~Elb~ tJ'VI1 tJ\! 1 nm<,itllJu~ \l1 'U'1JEl\lb~ lV!'U l~'VI~eJ rid 'U<,i1'llm "l'VI~eJ

~1 bU'U l'1eJ'l1~~1'U <,il'1Jrn 'j'lll CJb'VI~eJb~ tJl tJl'V1~eJtl ~ (1)btl~ El\lVln'll ~ ~Vl5 b?ltl Elfh~eJ..:JVIn'll ~eJ ~ltl 'jl'1J f11'j~, ,
bMtJ1';;El..:J1~,xtl

b~m ~lJtl'j~~Vl5m'\"'lf11<,i'U1'V11<,i\lltlbb~~ 1Vif11'jtllJU~'lltl'1JEl\l~1tl'j1'llf11<,i?llm<,i tl1 Vi'U1f1l1

tl 'j ~'ll1'll tl1~ El~ 1\l b?llJ eJill A ?lllJ 1 'j tl bbm '1JD~ 'VI1 bb~~'U'j <,ibVll A11lJ b~ El'U~ eJtl1 Vibbr1tl"l~'ll1'll'U ~ 1 tJA11lJ

<,i1(1)b~1 b{'Jtl5<,i'jlJ~~tl (11eJ'Uf11<,itllJu~~~ nl'1El..:J(1l1lJ'VI~n bn ru~ bb~~<,i~bD tJ'Un,O'VIlJl tJ bb~~tl"l~'1J1'1J'U1~1'U Ad llJ

~..:J'\"'IElh G'1111n'll tlb'1J(11~tl~ fll<,iAn'ljltl "l~tllJ An'ljl'1J eJtlbbr1tl b'1J(?l b11 ~ 'l~ nl 'VItl(1)bbtl1Vll \lfll<,i~(1)nl"l b~El\l

~El\lb~tJtl1 Vib~lV!'Ul~~lj~ltlbMm';;El'l~EltllJu~bb~~iilb Utlf11"l ~'ld

(j). nl'V1tl WdEl'lVll'l f11"l1'U ~El'l b~tJ'U/~El\lVln ~ ~tl<,i~'lll'lltl?lllJ1<,im';;l ~\l1~(1) tJ~ltJ ?l~(1)1n,
bb~~1JJ~tlb tl~ El\l~11';;~lCJ '\"'I~eJlJ~'ltl"l~'1Jl~m~'U5'1iEl\lVll'lf11"l~El\lb~CJtl/~eJ\lYl n'1JL~tl"l~'1Jl'lltlVl"ll'U

Iv. nl'V1tl(1)'VI~mnru~f11"l1'Ub~El'l~eJ'l b~tJ'U/~El,:rVlf1'1l~ n'ljru~ b~El'l~eJ\l b~tJtl/~eJ'lVi n'll~1'U 11, ,
V1-;;)1'jrul'V1~tl1JJV1-;;)1'jru1mh:J-il'(1)b-;;)tlL(1)tJ1ViV1\!l'jrul~ltJmllJ!;l~ b~tJ(1) 'jeJ'UAEl'Ubb!;l~'j~J1(1)"l~l\l

b11. n 1 'VI'U(1)n <,i~'U1 'Unl 1(11<,il\! ?lEl'Ubb~~ bbm '1JD~'VI1 eJ~ 1'l-il'(1)b\!tlL(1)tJEll\! ~ 'l Aru~ n1"llJ nl1

ml\!?lEl'U~'l~tl~bbm '1JDru'VIl tl"l~'lllJ'VI1~El bbtllVll'l bbm '1JDru'VI1~llJ ntl 'VI~Elmruf111 m~'Vh ~(1)"UEl\lb~l'V1ii 1~
'" "

1~~f1l111n~11\l1'm~eJtl'VI~eJ!;l\lL 'V1'1j(1l1lJ~"l~bDtJ'U nD'VIlJ1tJ~ nl'V1tl(1)11'

cs:'.n1'V1tl(1)"l~tJ~b1!;l1 f11'jii1 bUtlf11'j L(1)tJV1-;;)l'jruliil bUtlf11'j 1~bb~l b?l~\!L(1)tJb~1 bb~~1~~ Elll

AlllJ~ l-tll bUtl~ltl'VI~ 'l"UeJ-:JAlllJ 1JJ bUtl5"l<,ilJ

cr. ~ bb\! \l~tl (?l Eltl tllJU~\lltl "l~ tJ~ b1 ~ 1 f11<,iii 1 bUtl f1l <,i bb~~ bb~'l Ad llJ ~'U'VIiil'V1~m.J~ f11"l

iilb Utlf11"l1 Vi~1El\lb~tJtlVl<,il'Ubum~CJ~
\J

b. btJ (1)LeJnl?l1 ~tl <,i~'1Jl'1Jtlb';;llJl~~ltl~llJ 1 tl nl<,i1'U ~ bb?l(1)\lA1llJfl(1) b.t;tl'VI~ Elb?ltl Elbb'U~
\J

bMCJ1n'Um~'Ultlf11"liil bu'Uf11'j~(1)f111';;eJ~El\lb~CJtl b~m U'Utl1~ lCJ'1JtlLtlf111tl1'Utl'j'l bbm 'lJiilb Utlf111,
b'Ji. 1Vi~"ll tJ'lltle..J~ f111iil bUtlf11<,i1Vi~rll'U1 tJf111G'11,rn'lltl b'1J(11~tl~ f111P!n'ljltl"l~tllJP!n'lj1

\J

~.



th~n1ftihun~l'L1L'U9'lf1'L1~n1'aAmntJ'a::C111An\fl'Uel1Ju;ri'U L'U9'I III

L~el~ 1I19'1''ml'a\l el~n'LIn1'a1i l'l LW~'a::\1'h~e.lfl'l.h:: LEI"lIua 'J'LI9'I'LInlJ e.lfl'l.h:: LEI"lIua 'J'LI':i'J11

(;\llJ tI 'VlDPll a (;\~"IIl ~11 ~1 tI fl1 ':iUeJ-:)n 'Uuae tI ':il'U tI ':illJ fl1 ':i'Vl:U1~"IIl ~11 ~1 tIm ':iU€J-:)n 'Uuae• •
'\.hl'UtI':illtfll':i'Vl:u1~ ':i::tI::~ m (YLPI. l!l<tbo-l!><tb~) Lb~::fll':itl':i::Lij'UflruD':i':ilJLb~::fll1lJl t1~-:)lal urm. -.
~lL U'U-:)1'U"tJeJ-:)\1Ult1'l1'Umfl1~ (ITA) t1':i::~ltJ l!l<tb~ 1~nl\1'U1'l111iilJ1(;\':ifll'Ullt11'U b~ma1lJfll1lJ 1t11'lla..
ua ::ueJ 'In'll fll':i'VI:U1(;\1'UeHf'1rrs fI1 fl1~ :(j-:)1~~l'lvl 1t1'l:: fll PllJ1m rns fll'lUm nUfll'l-U1'l LbEJ-:) 'l::W:l 1-:). ...
~mtl'l:: Itl"llUcil'U(;\'Ut1'Uj;.J~t1'l::Itl'll'lhb'U'lllJ ~-:);j'

CSl. n 1\1UI'l'U'Vl'Ul'Vl\1'1i'1~"tJ€J"~'U~\11'l t1'l::Yi fl~I91'ULtJULL'U'U€J~l"~&)fl1'lm'UfllJ f11nu ~1'l(;\1lJ,,"I ,

au'U a~'UbL~::<U'ULfl~eJ'Uf)1'l~1 bU'Ufll'lL ~ eJUeJ-:)t1'Ufll'l<U11lt1U'l::\111"j;.J~t1':i:: Itl"llU?ll'U (;l'I.Jt1'Uj;.J~t1'l::Itl'llU

?ll'U 'l1lJ 'lllJi)-:)a€Jl1lciB'll'lLb~bMtI1n'Uj;.J~\h:: Itl"ll'lhi''U-ifB'U"tJB-:)cn~hj''lR'Ut1ru'lll" ,,~
l!l. nl\1'Ul'l'U'Vl'Ul'Vl\1Ul~"tJB'l'Ufl~lm'Vlm::~'U aBI1l?lmLb~::~llJn'UUB-:)n'Uf111m::'Vll~L-ifl~1t1• •

"
m.nl~I1l:U'l'ltll'U'l'lru'llB-:)'Ufl~lfl'l'Vlfl'l::~'U~-:)U• •

m.CSlfl1'l1lJL i~lLL\1U-:)\1Ul'm'Ufl1'lLbam'l\11t1':i:: Itl'll'U111l 'lll1Lbn~'ULeJ-:)\1~B~~'U

m.l!l fl1'l1:iJB1~tllBfl1a1 'Ufl1'ltl~,:mVlUl~L ~m~tlfl-r'UVI~eJtlBlJ1'Uj;.J~t1'l:: Itl"ll'U111l'lll1Lbnl91'ULeJ-:)

m.m fl1'l1:iJm::'V11111l '1 a'ULiil1lfl1'lbUtlI1lU-:)j;.J~t1'l::Itl'llU~LU'U(;hL~'UVI~€J(:.J~t1'l::Itl"llu~'U 11'11'Ufl1':i

t1~'U'1i'l1'UVI~mMtll-ifB'It1'UVlUlt1'11'U

m.~ fl1':ib.i'Ul-ifBlJ~m1lJa'U'll€J-:)\1Ult1-:)1'U 1tI bbal'l\11V11t1':i::Itl'llU?ll'U~l t1':i::Imfll'lleJ-:)Yilfl~eJ'I
"

LL~::fl':iB'UfI-rl

m.ct fl1'l1:iJ'U1L~'U 'Uflmm bL~::'Vl1Yi6~'U11'16') 'lleJ'I\1Ult1'11'U1t1'1..tlb~eJtI':i:: Itl'llU?ll'U~'UVI~€J~~'U
• 1 "

m.b fl1'l1lJi iL1m'l1'Ul'Ufl1':iLb?tl'l\11'h::lt1"11ucil'U~'U

m.!rl fl1':i1:iJ1'U'l1'UbL~::t1~'U'1i'l1'UfI1t1'U€Jfl ~ri€Jll1biil'ltl'l:: Itl'llu-U11lbbEJ'ln'U\1U1E1-:Jl'U1:W11:U::LU'U

fl1 ':itl~'U'1iilfl':illV11mnl':i b1'ULL~:U::1~-r'U fll':iB'4qJlm U'Ufl1':i Luyn:: "illn~'U1\11 ':i

m.~ fl1'l1:iJ'Ulfll1lJiillJW'U15?11'U~1lJ1t1'l::fl€J'U fl1'l1 il'l~tll'lU"ill 'Ufl1':i1~flru lffi'Vl~ fl1'll'l"ill':irul, .
~I'I~'U €J'Um11fl':i-:)fl1'l fl1':i~lL U'U.fl1':i~I'I-ifB~I'I~l'l\1~mU'Ub\1~ 1'Ufl1'lLaBntln,:m

• 1 dJ

~. n1V1'Ul'l111~'U~Vl1':iLb~::'Ufl~1 m~iicil'U 1~?l1'Ubi'1t11'Ul1'l:: fl1'ltl'l::'lllJb ~B~"ill':irulBeJfl:U1 fl~.... .
t1':i::"IIlJbu'Ufl1':ii'm':ill1 'U'l::\111-:Jfl1 ':il'l"ill'l rul11 ':i::,1'U 6') \11mb ~-:)~€J~'I.h::'lllJ bMtl1n'U fl1'liicil'U 1~ bi'1t1n€J'U• I.

b~lJ1'Ufl1':itl':i::"IIlJ1'Ul1'l::~'lfl~11 (;\~BI'I"il'U111u'UVifl-ifBlJ~111'U'llt1-:)l'Ufl1':itl':i::"l!lJ, ",
ct. nlV1'Ul'lll1iifl1':i~l LU'UflT'i'Vl1-:)1'l1l'.J'Vll'ltlflfl':iB" bb~::'Vll'1fl~\1lJlt1 mlJf'1l1:Ub\1lJ1::alJ~€J~'U1\11':i

bb~::'Uflm m ~-:)(1n ~1'l~'U111~ m:: vl1 fl11lJ~l'l~ bMl'.J'J t1'Ufl1 ':i-U111bLEJ-:)'l::Vl11.:1t1':i::Itl"llu?l1'UI91'Un'U(:.J~t1':i::Itl"l! t1, ...
?l1'U':i1lJ..r.:l1 'U:Ol'U::~1fl1':iVl~€J~?t'l1'Ua'U'UVl1Bii fll':i1'U ':i€J'l-ifBlJ~fl1'liici1'U 1~cil'U Li'1t1a'UbU'UbVi"il':i1lJfl'l fl1':i

dO.tI '\J" 1.1

Ll'l flLO tI~€J fl1':im::vll ~I'l \1~Bfl1':i1'U'Vl'l1'U11ii fl1':im::'VllmllJ~1'l Lb~1:iJ~1 bu'U fl1'l~I'lfl1':i 111(1fl~€J'l
"



'tl. l~nTlG1uuG1'U'UEJntia-3 "tflJL"tfEJ1~'l1-31flUri~U~'III1'~LLfl::Uflfl1mfiiifl'.l1lJ~tJVl'l-3 ~mrlJlE1 G1'.i1~1JIii.. '\I" ..
t)'l'llJlJ1.nU1fl Ium 'ltl flU"i1-31'U auua'U 'Un1'l-!JU LR~a'Ums ~1 Lij'Ums L\4aila-3tl'Um'l'VI'.il~ IJILLfl::m'l-!J ~ tl'U"". ,
'l::W;h-3~fltl'l:: lEJ"tfua1'UIJI'Utlutl'l:: lEJ"tfua1'U'l'.llJ

__......- (U'VflUtl~qfl~~e)1'il)

~a1U?8m'~'Un~1U~1lt1~U~n1'An'emJ'tallAn'tt1tnu~rluL'., Q1
",.

------------------------------------ ------- - . _.---------------------------------



tl".i~fl1A(;hun.ntlb"1J~~tI~n1''.iAn~l'l.h~m.jAm~l"1JB'lJbbritl b"1J~ Q1

b~eJ.:j l..J1~".ifl1".iUeJ.:jntlfl1".i-r'U~tI'UtI
****** "It "It ** ** *** * "It ********* "It* "It "It* ** **

" , '
61111n ·nu b'1JI'lVl'lJ'Vim ".iPimntl ".i~ f:I ~ Pim~l'1J eJ'Ubbriu b'1JI'l 6TlI'll~VlI1 nua ~iJfn llJli':lJJ 'U,

~~~tllJ'tJ~.:j1'U 1-MhJ~.:j1?1 ~{;1~'U1 'U~ruLi'l'llJ tJ~ eJ{;1~lnfl1'l"l~~mh~'I"I'1~iJ'1leJ'U ~.:j1~~ {;1Vhmmfl1'lD eJ.:jn'U

fl1'l-ru~'U'U'U L~m tJ'ULL'UdtJlJ'tJ~1 'Unl'~D€J.:j n'Ufl1".i-ru~tI'U'U fl1".i1.;re)1'Ul~VI'Ul~fl1'lLt€JtJ'l~ L!'J'1lU~€J!?l'UL€J.:j

Vl1€J~~'U fl1'l LL?l1.:jVll[:.jG1tJ'l~L!'J'1lu~l:JJtl'UflU €J.:jrln".iLi".in~ Lvrnru n1'l-r'U'Vl-r'l"l~~'UVl1€JtJ 'l~ L!'J'1lU~'U11'l~ 1 n ~~'U
'IJ ' 'IJ

~L~!'JJL d€J.:jL~€J:JJL!'J.:jtlUfl1'l-rrl'lnm~VI'-)l.:jtJ'l~ L!'J'1lU~l'UUflflmLG1~tJ'l~ L!'J'1lU~l'U'll:JJ LLG1~LtJ'Unl'l?lh~fl1l:JJ~

fl1 1:JJbiJ 11 ~ bM!'J1tlU m 'l-ru VI-r'l"l~~tlVI ~ €I tJ 'l ~L!'J'1lu5'U1i'lL{;1!'JLi'l'l:JJ~ 'l'l!'J 1 '1J€J.:jb~ 1VlU1~'1J €J.:j-r~1 ~f:I n 0/1eJ;.. 'IJ

!?l1:JJ~n~VI:JJl!'J n~ VI~€JiJ€J'tJ.:jAU~ b~!'J1iJe:J.:jn1V1'U1'l L{;1!'J1~?lf:I1'U~tl~l .ul'l1'1lnl'lbbG1~L~lV1lJ1~1 'U~.:jnl'l

~€JtJ lJ 'tJ~1 'Un 1 'l-rUVI-r'l"l~~'U Vl1€JtJ 'l~ L!'J'1lU~'U11'l'1JeJ.:jL~ lV1lJ 1~'lJ eJ.:j1)1 !?l1:JJ:JJ1!?l'ltll'lDe:J.:j tl'U n 1 'l1'U~'UU'U

~.:j~eJ1tJd

Lb'U1 il5 'tJ~1 'Un 1 'l D eJ.:jtl 'Un 1 "j~ U ~ 'UU 'U : n'l ru -rU Vl-r'1"1cJ~ 'UVl1 eJtJ "j~L!'J'1lU 5 'U1 i'lL{;1!'J

Li"j"j:JJ~"j'l!'Jl'1JeJ.:jL~lV1Ul~'1JeJ.:j-r~nl"j L~!'Jh bbG1~n1"j-rul~.htll1m1!'J'U (LL'iJ~b~!'J~)
""

"n1'l-rUVl-r'l"l~~'UVl1€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U11'l L{;1!'JLi"j"j:JJ~"j'W1" VI:JJ1!'JflJl:JJ'11 fl1"j1UVl1'1"1~~'U

VI~€JtJ"j~L!'J'1lU~'U11'l~1 tl flJ1 ~VI~ mn tloy fl flG1~1~tl'U 1'ULeJnl?l ~l.:j 'l L{;1CJtJtl ~m:JJ'lJ'U'U Li'l'l:JJ bu!'J:JJ tJ"j ~ bV'J ru

VI~eJl\9lJ'ULi"j'l:JJVl1eJ1~tltlmlJm"jCJ1Vl~tJlJ'tJ~tl'U 1 'U~.:jfl:JJ

"tJ'l~lCJ'1lu~'U11'l" VlmCJflJllJ'h ~\I~:JJG1fh Hibbn nl"j~{;1"jlfl1 nl'l-rUflJl:JJU'ULVl\l
'IJ

tl1"j-rU'U~nl"j fl1"j1U nl"jtJneJu'j:JJ VI~€J~.:j5'U11'l1'U~ n~ru~b~mn'U

L~lV1Ul~'1J eJ\I-r)1 ('1tl~lLb VlU.:j) ~~-rUVI-r'l"l~~'UVl1eJtJ"j~ LCJ'1lu~'U1{;11~ ~m~ eJlJ n~Vlm!'J

n~ VI~€JlJ.u€JU\lAU L~Wml'1m)l'Ul ~'lJeJ.:jtl~VlmCJ 1~~u 1~ n1'l~UVl~'I"I ~~'UVl1€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U1{;1'U€JmVlUeJ~1tl

tl~VI:JJ1 CJ n ~ Vl1 €I iJ €J'tJ\IA'U.ul.:j ~'U ~ \I0/1€J\I:JJ1-W~ 1"j ru 1!?l1 :JJVI~n bn rusvlnl 'l 1UVl 1'1"1~~'U L{;1CJLi"j'l:JJ~'l'l!'J 1'lJ€I \I

L~lVlUl~'1J€J\I~~ m:JJtJ"j~m f"lflru~m"j:JJ nlTU €J\ln'UbL~ ~tJ "jlUtJ"jl:JJnl"jVl~~!?lLb 'Vi\l'1l1~ L~€J..:JVI~mnrusvl"" ,
m'l1UVl1'1"1~~'UVl1€JtJ'l~ L!'J'1lu5'U1I'lLI'l!'JLi'l'l:JJ~'l'lCJl'1J€J\lL~lV1U 1~'1J€J\l1~ '1"1.f"l. lvet~6Tl 'l~L{hJU611U n'Ul!'Jtl1\j:JJ'U!?l1

"" ""
11~1!'Jtl1"j 1~Vl1€J~\J'lJ€J\I'1Jl ru'1Jv\lL~lV1U l~'1J€J\I ~\j '1"1.Y'I.lvet~~ "j~Lt1cJUtl"j~Vl"jl\lPi n~15tl1"jll~1 !'Jtl1"j1U L~'U

v ..

Vl1€lVl~'I"I~~'U~lj ~'U~~lfl1 ~ Lbn?lf:l1'UPin~l '1"1.Y'I.lvetetlv tJ'l~n'l Y'l6110tl.:jl'Uflru~ n".i"j:JJtl1'ltl1"jPin~l~'U'~''U\jl'U
'IJ ""

L~eJ\I bb'U1Vll\1tl1'l~\lL?I~:JJnl'JtJlJ'tJ~ : mruL~CJb ~\ll'U~ (9)D iJ~'Ul!'J'U \verDo bb~~:JJ1mnl"jDeJ\ln'Utl11L1!'Jn

~'UVI-r'l"l~~'UVl1€JtJ 'l ~L!'J'1lUI'l €J'ULbVltlL~ eJL€l f)l?l1 'Unl 'l b.u1 b1 !'J'U1'U?lf:I1'U ~ n~l ~lUn\ll'Ufl ru~ tl'l'llJ fl1'l

fl1'l~n~1~'U~'U)11'U LI'lCJnLLtI 1tJlJu~1 'Unl"j~'UVl~'I"I~~'UVI~€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U11'l'1J€J..:JL~lVlUl~'1J€J.:j~~ fl1'lb~!'J 1 "j

Lb~~fl1'l-rue.htll1m~CJ'U (LL{j~b~CJ~) \9l..:Jd

(9). 1~b ~lVlUl~1 'U~\I tll'ltJlJU~l'll:JJtJ'l~fl1 Y'I~ll1 tl\ll'Uflru~ tl'l'l:JJ fl1'l fl1"j9'1n~l~'U~'U~l'U

b~€J\I Lb'U1Vll..:JtJlJ'tJ~ : tl'lrufl1'l1~Vl1€l-ru'1J€J..:J'lJlflJVl1€JtJ"j~L!'J'1lu~'U1{;1 ~\ll'U~ (9)D iJ~'Ul!'J'U \vetDo €l~l\1

Lfl~\lfl-rl'l

\v. ~1:JJ b~1V1Ul~'1J€J\I-r\j1 'U~\I tll'l1UVl1€Jf:I1m.h ~..:Jfl1'l1'U'1l€J..:J'1JlruVl1€JtJ'l~ L!'J'1lu5'U11'l
"" v

'U€Jm VlU€J~1 nVl-r'l"lcJ~'U Vl1€ltJ'ld!'J'1lU e)'Ufl1l"l~m:JJ n !]VI:JJ1CJn!] Vl1eJiieJ'tJ.:IA'U~ eJelfl 11'ltJ €I11'1!'Je)l'Ul~ !?l1:JJ

tl~VlmCJ 1~-r'U1~ tl111'UVl~'I"I~~'U 1 'Ub~€J\ld~.:I1~ LLn fl1'l-r'UL~'Ub~€J'U nl"j-rUL~'U~l b'dm~CJ\IL~'UVll..:J1tJ'll'1lfl1"j
~ 1~~tl1 'Ufl1"j L~'UVll..:J1tJ11'1ltll'i fl11-r'U ?ll?l~ fl1"j~1.:j 'l ~Vll\1'l1'1lfl1'l~1'l1 ~~\l1 'U~tJ bL'U'ULtJ'U?ll?l~ fl1"jtJ n~

Lb~~ n 1 'l ~ l'1?1l?l ~ n 1'l '1 1'l1:JJ'l~ L,j!'J'Un1 'l ~ l'1?1l?l ~ n 1 "j[11!'J1 'U'1JeJ..:J~1'U 'l1'1l n 1 'l 'l1:JJ ~..:J~li:1:JJ'U1 flrulVl!'J 1 tl 'l,
A1UlVl1"jVl1eJ ~1 UlVl1'l1 'U"j~Vll1.:j eJ'U'l:JJ tJ'l~'1l:JJVI~ eJ~:JJ:JJ'U1 b'1'ULL~fl1'l-r'U'1JeJ\I'1JlruVl~ eJtJ'l~ LCJ'1lU~'U11'1LI'lCJ, v



5'i'i:IJ'iJ 'i"HJll'll:IJ'll'i:;f11l'\fl ru:; fl'i'i:IJ fll'iU eJ~ n\~bb~ :;'ll'il'U'll'il:IJ rn 'iVl'iJ~l'lbb'VI~'1Jl~ b~eJ'l 'VI~tlbflru.n fll'i1'U

Vl1'V'l~~'U'VI~eJ'll'i:;1f.J'1j'\1~'U1(;11(;1f.J5'i'i:IJ'iJ'i'itJl'tleJ'lb~1'VI,j'1~'tIeJ'l1:o 'V'l.I'\:l!J<tcrbll ~'l~eJ 1'lld..
l!J.(9) fll'i1'UVl1'V'l~~'U'VI~eJ'll'i:;lf.J'1J11~'U1(;1'iJlnt1)1~ 1~bbn fll'i1'UVl1'V'l~~'U "1'iJln~ ~l m

8lf.J an 'VIm'll b'VI~'U~eJ ~ ~'l Ul ,j'l ell 'VI~eJ'iJlnrul~'tIeJ'l~?l:lJ'i?l1'U~n~ru:;'1JeJ'li'U~1'l'11'Ufl1lmu'Ut1)1~

b'li'Ub~Enn'Un'U~Ul n ~ 11 ~'l~ l'l#l'U flll:lJb U'Ut1)1~~v~~1~bil~l:;'l! fl fl~5'i'ilJ m bvilJ'U fll'i1UVl1'V'l~~'U "11 'U

mrud ~~hj?lllJl'H1U 11'll1-ll!.'Ufl'l'je)1'lfl'l'j1'UVl~'V'l~~'U'VI~el'lh:; 1f.J'1Ju5'U1(;1"'illfl'U~Uflfl~ 1~ ilssnuu n'Ufll'j~u,
Vl1'V'l~~'U'iJlnrul~ b~1'VI,j'1~'tIeJ'l~:omlJl'ifl~u1~(;1f.J 1:!.hhn(;1~lm'U 1'Ufl'l'i1'U ~'ld'<iJ:;1U 1~ 'U~1'U1'Ub vh 1'i ~~

v ...

~'UeJ~nu fIl1lJ?lllJl'ifl1 'Ums1~'tIeJ'l nn~~bU'U~ ~Vl1'V'l~~'U "1

" l!J.l!J fll'i1U'tIeJ'l~1t1)'VI~el'll;:; 1f.J'1J11~'U1(;1'<iJ1n'l! fl fl~~'U~~:W1 'lit1)1~ b~ eJ'l1'U1eJfll?l~1'l '11(;1f.J

'lln~mlJ'tI'U'U5'i'ilJbUf.JlJ'll'i:;b'V'lru 11?lJ'U5'i'ilJ 'VI~eJ1~n'Ul'lllJlJ'l'i81Vl~'llB'tJ~1 'U~'lfllJ bVhJ'U bb~:;WleJ'l~~fI~l

1 'Um'i1U"'illmb~fI:;uflfl~ bb~~:;1eJfll?lhjbil'U cn.ooo 'lJlVl,
hbll fll'i1'U ~11U'jeJ'l bbfl:;'tI eJ'l'tllru"'ill nUfl fl~ 5'U~'lm 'liru l~ eJ1Vl 'V'llttJ 1U'll'i:;Vll'U.." ..,

Bl'VI1'i lJeJ'U'tJmr\'l,rfl'1J€J'l~l'l?l'i'i'V'l~'Ufll WleJ'l1Ub~eJ'l1 'Ul€Jfll?l~l'l '11(;1(J'lln~l'l1:IJ'tI'Uu5'i'i:IJ bUf.JlJ'll'i:; b'V'lru

'VI~eJll?lJ'UD'i'ilJ 'VI~eJ1~n'U mlJlJl'i fJ'lVl~--1fllJ b'vhJ'U bb~:; lJ~ ~1't1€J'l fll'i1'lJ'i€J--1 bb~:;'tI€J--1'til ruJ'U WI€J--1~lJfIril" ..,,,
1:Wbfl'Ubll,OOO U1Vl

l!J. cr fl'l'i1U'IJ€J'l'tll ru'VI~€J'll'i:;L(J'1J115'U1(;1~bU'Ufll'i 1W 'U~ n~ru:; 1~n'Uuflfl~~11 'll.., ,

dJ'Ub~1'VI,j'1~'tI€J'l1:OlJlbbth1:w~'l \9 tJ ~lf.J
""

cr. ~ llJ b~ 1'VI,j'1~'tI eJ--11:01~'tI eJ'l'tll ru bbne:J'tJ'lAU'tJru '1Jl'VI~€J'UfI fl ~1 'Um€JUfl ~l 'tIeJ--1
dJI U 'U Il) ,

e:J'tJ'lAU'tJru'1Jl'UeJn L'VIUeJ"'illnmru'lln~'ll'i:;L 'V'lruumJ~:tjfl'l'i1 ~'tI€J'l'IJ1 ruLLnn'U L(;18fll'i1 ~'tIeJ'l'tllrum:!.J'll n~
\I ILl U 'lJ

'll'i:;L'V'lruU8lJJ'U L~1'VIU1~'tI€J--11:O'<iJ:;1~'tIeJ'l'1Jlru'VI~€J'll'i:; L8'1J115'U1(;1~:tjlJ~~lLfl'U bll,OOO 'U1Vlm~....., "
<to ~llJ L~1'VIU1~'tI€J'l1:O~'U8€JlJ'VI~€J1\~'ULU'Uh1~u flflfl1 'Ufn€Jufl11'tleJ'll'l'U1U'tIeJ'l'tllru

O.! 'U '!; u

'VI~€J'll'i:;L8'1J11~'U1(;1"'illn ~~ L~810UeJ'l1'Un l'i'lllJ'tJ~'VIU 1~'tI€J'l L~1'VIU1~'tI€J'112 Ll'ULL~LU'Un l'i1U'tI eJ--1't1lt1)'VI~€J

'll'i:; L8'1J11~'U1(;1~1~l'lllJ'll n~'ll'i:; b'V'lruU8:!.JLL~:;'lJeJ'l'tllruJ'U:tj'ilfll'VI~€JlJ~~11:WLfl'U bll,OOO U1Vl.., 'U

h fIl'iH'tJl'l'ieJl8'V'l'i fll'i~'l'UllJ 1'U?llJ(;1eJl8'V'l'i 'VI~€J1oU'tJmLL?l(;1'lfllllJ~'U~LbVl'Ufll'i1 ~,
'1JeJ'l'1Jlt1)L~eJ LU 'Ufll'iU€J'l n'Ufll'i~ltJ'Un'!;J'i:;L iJ8'U Bn~'lL ~€J'll'i:; L8'1J'U1'Ufll'iL?l~lJ?l~Wi( l'\'UfI~1 'Ufll'i'll'i:-;'VIcJ(;1

1~Lbn L~1'VIU1~'1JeJ'l1:O..
1)1). 1'Umru~Lu'Ufll'i1UVl1'V'l~~'U~:tjlJfI~lLfl'U bll,OOO U1Vl ~'lL~1'VIU1~'tIeJ'l1:o:tjfllllJ"'illLU'U

eJ~l'l~~~WleJ'l~uHL ~eJ~fl~l1.:wl'l~ lJl'l'if1l'V'l 'VI~eJfll~lJ~lJ~'U5-5'U~'i:-;'VI'il'lUfl f1~ ~'l1 'Ufll'i~'UdL~l'VI,j'l~,
'1JeJ'l1:Oe:J1'U"1 "'il:-;#lel'l LL~'l'i 18f1:; LBf.J(;1oU€JLY1 'iJ 'iJ ~ --1LM81 nu fll 11UVl~'V'l~~'U'VI~€J'lll:-; L[J'1J11J'U~ eJe:J'tJ--1rlU'tJ ru'1Jl

6.1'1..1 \I ILl

~--1LU'U~l'VIU 1~1'U 'il'1J flll e:JU~'VIll?l--1?l(;1'1J€J--11:01?ll'VIfl"'il'VI~€Je:Ju~'VI1'i?l--1?l(;1'1J€J--1'V1U18'l1'U?lm'tJ'U 'VI~eJ€J--1Am
'U 'U 'I <I-' 'U 'U ~

~ L~1'VIU1~'1J€J'l11ie:JJ'U~--1n(;11'U-v1'UVi~?lllJl'iflm:-;vh 1~ L~€J1~e:J'tJ--1A'U'tJru'1Jl'VI~€Je:J'U~'VI1'i?l--1?l11llU"'ilQ8 11
dJI\J '\J <V \J 'U 'I

:tjL'VIl'le.JflfIlllJ~lLU'U fIl1:!.JL'VIlJl:-;?llJ LL~:-;?llJfIl'i~"'il:;1~L~1'VIU1~'1JeJ'l1:oe:JJ'U1UVl1'V'l~~'U'VI~€J'll'l:-;L8'1J11J'U1-1 n, ... "
1~~'UVl1'V'l~~'U'VI~€J'll'i:-; L8'1J11J'ULLnm w 'U-v1'UVi'VIlfl Lu'Umru ~1:W?lllJ1'ifl~'U 1~n1 ~~--1lJ€J'UVl1'V'l~~'U'VI~eJ

"
'lll:-;L8'1J11"11~nU'VIU18~1'U~L~1'VIU1~'1J€J~1:oe:JJ'U~--1n(;1L(;1m~h

... "
fll'lLL~--11~LU'U1'lllilllJLL'U'lJ'i18'l1'Ufll'l1U'1J€J--1'1Jlt1)'VI~€J'lll:; 18'1J115'U1(;1 LL'UUVllf.JlJllillfll'id

~.1~L~l'VI,j'lm 'U~'l nl9l'llD'tJ~lill:!.J'll'i:-;flll'\?h,rfl'll'Uflru:-; m'i:!.Jfll'ifll'iPl n~l.rr'U~'U~l'U

L~€J--1Lb'UlVll--1fll'i~--1b?l~lJfll'i'lllJ'tJ~ : mrub~8b ~--1l'U~ (9)';) lJ~'U18'U \9<t';)o €J~1--1LA~--1f11191

ri. ~1:!.Jfl'l"iL~8111'U'VI~oUl'il'1Jflll'VI~€Jfll'i 1-li?l1?l~ flll1(;1 '1 '1J€J~~l'UlllJL~€Jflll~ (;1'V1l'tl€J'l'1Jlt1)

1~LLri-rrlll'1Jflll.ff'U~ 'VIru e:J'tJ--1rlU'tJru'1Jl'VI~€J?llJl:Un1'Ufl'i€JUfl11'1J€J--1-rrl'il'1Jflll.ff'U~ 'VIrul(;1m~l9l'1Jl(;1
'lJ ILl 'V 11.1 \J U



(9)0. 1'Ufll'a~\JLJ n 1.1EJ'U1~~Elu5'tJ~ \1m.Jmmfll'a,jEl~n'Ufll'ab1EJ fl~\JVl-r~~~'UVI~ElU'j:; 1EJ"1lu

I'lmm Vl'UI.~EllE1fll~1'Ufll'al..1J11.1EJ'U1'U~m'U~ fl'lj-l~~n ~1i;,huml'Uflru:; m'allfll'af1l1~ fl'lj-l~'U~ 'U~1'U mllVlu~~ EI
9.J 9.1 I d I I Q)

~lUfl~1'Uflru:;m'allfll"if1l1~f1'\~1-tr'U'W'U:(il'U VlI"1LiolS:'ooli/l(9)C:;(9)1i ~~l'UVl bll Lll'lj-1EJ'Utvcrb(9) eJE.Jl~bfl'a~fl':i(i1..
(9)(9). n"iru~~\J~\llflVl-r~ ~~'U1 ~~m'U~ mn1 ~~ElU5'tJ~1'l1:tn:; I.UCJ'Um:;Vlll-1~fl'l~1l5f1l'a

llv11 CJrn'a-r'UI.~'UVl1EIVl-r~ ~ ~'U ~ ~ e:r'U~ \I1 fl1 ~ ~ rnu~m~l '\I'L 1"1. lvct'ct'lv 1(i1(Jbfl ~~fl-r (i1 b~ EI,j EI~n'U \l ruVil~ v

fll':i1.1CJn-r'UVl-r~ ~~'UVI~ElU'a:; l(J'I.JllI'lEl'ULI.Vl'U1.~eJLEIfllr11 'Ufll'H.1Jl L~CJ'U1'U~m'U~mn" LI.t1:;I.~(J:; "

nE;11fln1'jcl~ b6'l~lln11ull'tJ~ bvie:),ue:J~n'Un1'~~'\Ja'U'\J'U
(9). 1.?l1ll~~1~ flllll~ flllllb 'ih1\11 'UI.~EI-1t:-J~U"i:; 1CJ"1luYI'Us1i'e:J'UVI~Elfll'a-tr(i1n'Ul~Vlll-1

U'a~ lCJ"1lU~l'U'U fl fl ~ I.I.~~U 1~ 1CJ"1lU~1'U~lll I.I.~~ f1l1-r'UVl-r~ ~~'UVI~ ElU1:; 1CJ"1lU~'U1(i11(i1CJLilllJ \111 CJl'l.lEI~

L~lViU l~'l.JeJ~-r~~ ~ n\il eJ~mll fl!)Vll..Jl (J fl!] 1:; I.U CJ'U~L~(Jl.1JEI~ I.~eJ 1~-Ull1"1l flll I.I.~:;l.~lVlUl~ ?lll..Jllfi

LWn LW~Ul~ 1CJ"1lU~1'U1111n'Uu'a:; l(J"1lU~l'U 11lJ VI~eJflllllLblil fl~1~1~Vlll~~'UJl 1\1bb!;'l~~'U'U'Ulv1 'allJ(i~ flll

bb~~b~eJ'U11..1mru~ ell \I I.fl(i1fllllJ~ll b~ (J~~ EIf1l1-r'UVl-r~ ~~'UVI~ ElUl~ l(J"1lU~'U1(i1~1~ I.u'U 1U IilllJfl!] 1~ I.UCJ'U

EllVl '1i1-1I.VlI"1f1l~UlVlJJ f11"iih d1'Uf1l"i-ruLJm~CJ'U b'u'U\il'U

lv. rlLJ'U~'U'U~-1b?l1lJ1~.1Jll1"1l fll11.1.!;'l:;I.~lVlUl~Vl m:;~'U b~'Uflllll~lr) ru bl.!;'l:;~~ 1'l~l'Wfl, ,~
1'Uflll~eJ\ill'UflllVl\l11'l flElHu-ti''U 11ll~~~(i11 ~~l..Jlmflllm'UflllmCJ 11..11.~EI,j EI~n'UflllVl\l1\il flElHu-ti''U, "
nll1 ~VI~eJ-r'U~'U'U'U1'UVlmu Lb'U'U. "

bll. fhn'U~1.1.!;'l1~f1l1Iihb'w'Uf1l1 I.Un~l CJri11.u~1 CJ'I.JEI~Vl111CJ-11'U1 'U~~ n(i1 bu'U 1UlilllJ fl!] VllJ1CJ

n!] "J~l.uCJu~l.~m-U~N 1(i1mfl~-1fl-r1'1

IS:'. I.b'U1U 5'tJ~1 1..1fll l-r'UVl-r~ ~~'UVl1 eJU1:; 1tJ"1lU~'U1(i1'I.JeJ~I.~ l'i.,U 1~ '1J eJ-1-r~ meJ'U fl~ll

nllu5'tJ~VlU l~ 'al"1lflll'I.JeJ~ I.~lVlUl~"l m~ ~'U "l fl nl~'\Jl'Ufll 1 eJ1Vl fll 1?111V11Vl1eJ flll r) (i1b~eJfl1..Jfl!;'llm

f1l11.~eJ'U()')lbI.Vll1~fllltlfleJmll fll'aUl~l.iJ'Ue-J!;'lfll'nJ~'tJ~~l'U flll~(i1~eJ~l'1~l~ fll'a~\lllruleJ'il1~ eJ'it1!llil

1(i1(J~ 'tJ-1r)'U'tJ t1!"1l1"lnl ~ ~'U \I~ vll fllllJ 1..1J11 \I n'U 0\il 'tJ-1AU 'tJt1!"1l1 I.~ eJ1111u1 s1i'u~ 'tJ~1 1..11fll ~n 11 fl \I fll 1ll

~eJ~l 'Uflllll-r'Ue:J(i1"1leJ'U1.1.!;'l:;fll'Uf)ll~1.1.!;'lflllUD'tJ~1 ~I.u'U1UeJ~1~~u'a~~Vl5m~ ?leJl'1fl~eJ~n'U 1.1.'UluD'tJ~d

ct'. Iil11\1 ~ eJ'Ufl 11~ 1 I.'W 1..1nl l-r'ULJ fl 1.1(,)1..111..16'1fi l'U~ n'lj-1Vl1 eJ11-1I.~(J'U~i1 B\il11 bl.~~-tr'U?I-1~
1.1.!;'l~Ul:;'l.J1 ~ll~'U5 ?I~l-1 flllll~mlll b.1Jl1\11~e:ru flflleJ~LJm~CJ'U U'a:;'(fl"1l'Ul1ll~-1.1Jll1"1lflll 1.1.!;'l:;b~lVlUl~

" "
1'U~-1n(i1-rUVll1'U{i-1fllllle:J(i1Lb!;'l~'UVlnlVl'U(i11Vl'lj-mru flll b1(Jn -r'U Vl1mmlJ\I~-r'UVl-r~ ~ ~'UVl1eJUldCJ'(fu IileJU1.1.Vl'U

L~eJ1eJf1l 6'11'Uflll1. -Ulb~CJ'U1(i1CJbu~l~eJ~l-1~-1mru'I.JeJ-1 b~'U'U1\11fl ~-1f1l1m~vllv1-1 fl~111~eJ1\1~eJ Hlll bu'UI.~'U

'U1\11 fl I.I.~~ eJll bu'Ul.~ eJ-1'I.JeJ-1 "~'U 'U'U" 1 'U\i 11..1:;e:r-r'U~'U'U'U n'U m ~~'U'U'U B'UI.U'Um llle:J (i1mlJU1~lJl!;'l..." "
fl!]Vll..Jl(Jmt1!ll.l.!;'l~ fl!)Vlm (J U.U ."1l.

';:). 1~fllllll. U'ULilllJ LI.~:;AllflleJ-1 I.~lVlUl~Vl1eJ'Ufl fl~ 51..11(i1 ~ LI.~-11.'Ul~ I.I.?lVl1eJVlt{n\il'U
" '"

l.~eJ.,:jfll 1"l \I11ilfl eJHu-ti''U fl l1-r'U Vl1EIfll 11~~'U'U'U 1'U"l fl ~u 1.1.'U'U 11lJ (i'.,:jI.~lV1U l~~U ~ b?lLi~eJflll m ~vll

1(i1CJ1-tlmm fll"iAll flleJ-1e:r~eJ-1l.~tJ'U Vl1eJe:r~1,xm llJ11lllJeJ 1'Uflll I.b~-1b'Ul~bb?lVl~eJ~ tJl'UVI~ fl\il'U~ I.~tJl-tleJ-1
~ \l \J .....

mll~nlV1'U(i1111 'Um~'\Jl'Uf1l1~(i1flll.ueJ~eJ-1b~tJ'U

b'li. fl 1 1 ~ 1tJ'U1~u D 'tJ~mm~bU (J'U~ lLJ fl'Ul CJn -r~lJ 1..1\il~ llv11 (Jfll 11 ,xVl~ EI-r'U'I.JeJ-1'I.Jlt1!

'l.JeJ.,:jl.~lV1Ul~'l.JeJ~-r\i~_1"1. lvct'1S:'1S:' l.~lV1Ul~'l.JeJ-1-r\i~,f'U l.u'U~m~v11mllle:J(i1Vll-11U(J e:r'tJ-1r)'U'tJru"1l1\1~\ileJ.,:j
J.J I 1.1 ..u'I,J 'IJ 'U <LI

~ 1I.U'Ufll"iVll-11U m ~ lViU lVl'I.JeJ-1-r\ie:rLJ'U.."
c:;. l.~lV1ii l~'l.Je:J.,:j-r\i~lv1iJfll"i-rUVl-r~~~'U'j.~1 ElU"i~lEJ"1lL1~'U11'1~ Lth.Jfll"i~ ltJ'U fll"i-rUVl-r~~~'U "1..

IilllJ~1:;11"1l'tJruru~ul~fleJ'U-r\iDllll'U rullv11CJ flllUeJ~ n'UI.I.!;'l:;U'al'UU11lJ fllWI \l1\il l..J1ml (9)Obll \I:;\il eJ~-r'U1Vl'lj-
~ V d-lI 'IJ " II

Iillllm Iill1 (9)tv tv 111Vl'lj-~lflfl 1~ I.fl1..1?I 1ll1J u-r'U1~ I.fl'UVlnVl~'U'U1VlVl1eJ~~~1~~U-r'U•
m(i11,x 'l.JeJ1,x Vl1eJ-r'Ull\1~ 1,xVl-r~~~'UVl1eJU1~ 1(J'(fu5'U 1(i11.1.r1b~lV1Ul~'I.J eJ~-r\i"1 I.~eJ\I~ 1\11,x
" '" "

m::;vl1flll 1~ m~'Vhfll"J Vl1E1Ul~1~fll"Jm:;vllB'UiJ"1leJ'Uv11CJVlUl~ 111V1'1j-~lf)fl1~l.fl'U~l1J u-r'U1~bn'UVI~-1



LL~'U'Ul'VI'VI1t1~~'ih~,nH''U ~l~~ril'V1'U~ 1il'Umml COllvr;n/ <t LLvi~Yi1~11"llUqjrQ'~'lJ1~f1t1'U1~D':i1~'d'\l "h
~'"JCJfI11Utl~tl'ULL~~'lJ11'U'lJ11~fI1WI1iJ1(Jl

~, L~1'V1Ul~"!JtI~'1~1'UVI~Yi~~'UliJlf1m~V11Yi~~'U~di(i!liJlf1f11':i'IJnU~'VIU1~ 'UtI~L~l'V1Ul~
"'... dJ

"!JeJ~~] 'VI~tIliJlf1f11':i1-ffell'UlliJ'VIU1~"!JtI~L~1'V1Ul~"lltl\l1]1'LIfll':i'IJ5u~'VIU1~ LL~~1~L~CJfI 1'U V11Yi~~'UliJlf1

fl1':i'IJ5U~'VIU1~,r'U1 fI1':i1'UVl1Yi~~'U1'Umru-d~\lLiJ'U fI1':iL~CJfl1'U~'U'U'U"lltl~L~1'V1Ul~1~LL~~L~1'V1Ul~'lJtI\l1~

~,r'UIiJ~iJfm~~~(i11~'lJ1~~'"J~f1D'\IImCJtI1'\l1 ~1(Jl11 COl<t~ iJ1V1~~lf)f1~~LL~~ltJ~\I~~'UtJ 'VI~t1~lflfl~~t1~~l(i)

LL~~'IJ~'U~\lLL~6'ltI\I~'U'U1V1~\I~'\II~'U'U1V1

COlO. 6'ltI'UVll'ULL'Ul'IJ5u~ LL~~~1 ~':i f11':il'11L'W'Uf11':itl ~ 1~6'I~1 L6'I~t1 L~t11 ~~t1~ f'I~ t1\1tl'U

fI1':iL'IJ~CJ'ULL'IJ~\lVll\1f1D'VImCJLL~~~.fI1'"J~V11\1~\lf'I~~L'IJ~CJ'ULL'IJ~\l1'IJ

('U1tJaUID~q"a~tl1f'l)

Nmtln1'~11lo41U\"t\~U~fI1~ftn'tYI\hznalftntt'l~euw{\I\11" g
•



.s ., .!j d '3 .1 '3 'tl':i::n1At1l'\.Jno:n'UL"lJ\9lVfUV1n1':i\"ln~lu':i::mJ\"ln~l"lJB'l.mn'U L"lJ1'lGIl

L~eN aJ1\9l"an1"am"J~6H)Un1"a1.u(;l61-Wij~,
***********************

1ii'1CJ~1'L1fl-!ll'UL"lJ\>l~'U~m'iflfl~l'\.h::f1:!Jf'1m~l'lJD'lmn'U L'lJ\>len :nL~\>l'Ul'imul tXm'i~l LU'U-!ll'U

L'u'UhJm:!J:!Jl\>l'i~l'U LL~~L~m u'Um'i\>l'il~?fD'Uflll:!J 1 tJ~-!l1?f LU'Uli'i'iaJ tJ'il\2l"illfln1'iLL Vl'iflLL'Il-!l1(il1~vh1tX...
'lJl(ilflll:!JL U'Ufl~l-!1 ~fl~11l~-!ltJ'i~ lCJ'llU'lJD-!I~l'U'il:!J LLGl~:nLVI\>l~Gll'Ufl1'i li(ilGl~u~~L VlaJl~?faJ\>l'il~?fEl'U11ii', ,
~-!IL~tJfll'ir11V1tJ(ilaJ1 mn1'iml~?fD'Ufl1'i1-1fV)Gl~U ~~tJ L~m UtJLLtJ1Vll-!11 tJfl1'iml~?fD'U fl1'itJ~U~-!lltJ

'UD-!lL'~hVlUl~ 1~\utJ 1 tJm:!JflDVI aJ1 CJ flD 'i~L tJ CJ'UoU'DU-!lfi''U~L~CJloU'El-!ll(ilCJ:ntJlCJ'Ul mLGl~mEl'U LLtJl'Vl1-!1

tJ~u~ ~-!ld

tJ1E.1U1E.1

~l'L1ml'UL 'U\>l~tJ~ fl1'iA fl~ltJ'i~f1:!Jf'1fl~l'lJ D'ULl,ntJ I,'lJ\>l bTl ~(il~tJLL~~ ?f'L1'U?f~tJ1tX:n'i~'U'ULLGl~
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