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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

       

1. หลักกำรและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 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 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ
กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ที่ เ กิ ด จ า ก เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ภ า ย น อ ก ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน 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  
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  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบั งคับต่างๆ รวมถึ งการท 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 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่  และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ วนรวม ซึ่ ง การกระท านั้ นอาจจะเกิดขึ้ นอย่ า งรู้ ตั วหรื อ ไม่ รู้ ตั ว  
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 ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
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 และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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พร้อมกันนี ้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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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 

    - ฯลฯ 
 3) ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต ๓ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 3 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 
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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) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

1. การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปการ
จัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 

3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือ
จัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

2. การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ / 
การให้และการรับ
ของขวัญ สินน้ าใจ 
เพื่อหวังความก้าวหน้า 
 

3 3 9 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบิหารงาน
บุคคล 

3. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

 

3 2 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
การทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ
รับของขวัญสิน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 

3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

4.การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ  

2 2 4 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถืปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ส่วนที่ 3 
กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้พิจารณาและก าหนดแนวทางเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้ 
โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยได้ก าหนดกระบวนงาน 
และกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
  แนวทางการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  1. กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

  1.1 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
    1) จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติ 
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท า 3 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว 
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    2) การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
     โดยมีเจตนารมณ์และค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 3 รับทราบและเกิดความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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    3) ผู้บริหารเป็นผู้น าในการกล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล    

 
 



13 
 
   1.2 ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
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   1.3 เผยแพร่และประกำศปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต 
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   1.4 กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
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  2. กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน 
   2.1 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกัน ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางป้องกันความเสี่ยงการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   

 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O36.pdf  

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O36.pdf
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   2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/o39.pdf  

 
 
 
 
 
 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/o39.pdf
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   2.3 กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
    - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรการดังกล่าว  
    -ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แก่ 
 
   1) ประกำศมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn1.pdf 

   2) ประกำศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn2 
 
 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn1.pdf
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn2
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   3) ประกำศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn3.pdf 

  

    4) ประกำศมำตรกำรในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน     

 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn4.pdf 

 
  

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn3.pdf
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn4.pdf
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   5) ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn5.pdf 

 
    6) ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn8.pdf 

 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn5.pdf
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn8.pdf
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    7) ประกำศมำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn6.pdf 

 
     
    8) จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 
 
 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/marttakarn6.pdf
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

_____________________________________ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน ให้ส ำเร็จตำม
พันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีธรรมำภิบำล โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 3 เป็นองค์กรธรรมำภิบำล ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 จึงขอ
ประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนว่ำ จะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ
ปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 

  1. การปฏิบัติหน้าที่  โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียม 

2. การใช้งบประมาณ  เป็นไปอย่ำงอย่ำงคุ้มค่ำ ตำมวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์  แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 

3. การใช้อ านาจ  กำรสั่งกำรเป็นไปตำมระเบียบ และยึดหลักคุณธรรม โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์แนวทำงท่ีก ำหนดตำมระเบียบ  ทำงรำชกำร 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง 

จริงจัง 
6. คุณภาพการด าเนินงาน กำรให้บริกำรต้องมีคุณภำพ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และ

ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน มีควำมครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบันต่อสำธำรณชน ผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงง่ำย และไม่ซับซ้อน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน พัฒนำงำนโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว

มำกยิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
9. การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ บน

เว็บไซต์ ให้สำธำรณชนรับทรำบ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นฐำน, กำรบริหำรงำน, กำรบริหำรเงินงบประมำณ, กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

10. การป้องกันการทุจริต เปิดเผยข้อมูลเรื่องกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตและมำตรกำรภำยใน
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตให้สำธำรณชนรับทรำบ 
  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่ 30  เดือนเมษำยน 2564 
 
 

(นำยสนอง  สุดสะอำด) 
                                 ส 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 is committed to conduct 

its organizational management and administration system with governance. As to gain the 
social trust and credibility, we adhere to the principles and standards of good governance by 
preventing and eliminate all corruption and misconduct in this office. As the leader of the 
KKN3, I hereby announce my intention to perform and manage this organization with 
integrity, transparency and in accordance to the principle of the good governance.  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. Working Performance:  We are adhered to standards of practices by being 
transparency, follow closely the established working procedure, timeframe, and equality.  

2. Budget Management: The allocated budget is to be used to achieve its 
utmost benefit and purposes of the organization. The use of budget for self-interest, 
personal benefit and offering beneficial to others should be avoid.  The procurement 
process must also be performed with integrity and transparency.  

3. Authorization: The authority and power are to be exercised in accordance 
to the established directives and orders adhering to the principle of conduct as being 
transparency and good governance. 

4. Government Property and Asset Usage: The government property and 
asset must be used in accordance with the prescribed guidelines and regulations established 
by the government.    

5. Corruption problem solving: Anti-corruption is to be our utmost priority 
and commitment.  

6. Quality of services: Services rendering to the contact persons or 
stakeholders will adhere strictly to the quality, the standards of practices, procedures and 
determined timeframe with equality to all.  

7. Effective Communication: Information dissemination to the public about 
the organization will be sufficient and up-to-date. Various communication channels 
employed are easily accessible without complexity.  

8. Improving of Working System: Appropriate technologies to facilitate the 
working system are to be deployed. Opportunity to be created for feedbacks and 
participation from all stakeholders to improve and develop the appropriate working system 
for the organization. 
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9. Disclosure of information: The information disclosure and publish in 
accordance with the Official Information Act, BE 2540 on the website are up-to-date covering 
aspects such as: basic information, administration, budget management, human resource 
management and promotion of the transparency within the CME2. 

10. Preventing Corruption: Work undertaken and the internal procedures for 
anti-corruption are to be publicly published.  

            Hereby announced to be acknowledged and practiced by all. 
            

 Given on April 30, B.E.2564 (2021) 
 

 

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

 



 
 
 

ประกาศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

_____________________________________ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 มุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน 
ให้ส ำเร็จตำมพันธกจิของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีธรรมำภบิำล โดยให้ควำมส ำคัญกบั
กำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแกส่ังคม
ว่ำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เป็นองค์กรธรรมำภิบำล ในฐำนะ
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 จึงขอประกำศเจตจ ำนงในกำร
บริหำรงำนว่ำ จะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำม
หลักธรรมำภบิำล ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกจิด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 

  1. การปฏิบัติหน้าที่  โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือ
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียม 

2. การใช้งบประมาณ  เป็นไปอย่ำงอย่ำงคุ้มค่ำ ตำมวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใส 

3. การใช้อ านาจ  กำรสั่งกำรเป็นไปตำมระเบียบ และยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส
และมีธรรมำภบิำล 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์แนวทำงที่ก ำหนดตำม
ระเบียบ  ทำงรำชกำร 

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  โดยให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง 

จริงจัง 

6. คุณภาพการด าเนินงาน กำรให้บริกำรต้องมีคุณภำพ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน 
ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกนัไม่เลือกปฏบิัติ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน มีควำม
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันต่อสำธำรณชน ผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงงำ่ย และ
ไม่ซับซ้อน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน พัฒนำงำนโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อให้เกดิควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน 
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9. การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ บนเว็บไซต์ ให้สำธำรณชนรับทรำบ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นฐำน, กำร
บริหำรงำน, กำรบริหำรเงินงบประมำณ, กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในห่นวยงำน 

10. การป้องกนัการทุจริต เปิดเผยข้อมูลเรื่องกำรด ำเนินกำรป้องกนักำรทุจริตและ
มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจริตให้สำธำรณชนรับทรำบ 

  จึงประกำศให้ทรำบและถอืปฏบิัติโดยทั่วกนั 

   ประกำศ ณ วันท่ี ๓๐  เดือนเมษำยน 2564 
 
 

(นำยสนอง  สุดสะอำด) 
                        ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 
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~l-Ufl'll'Ub 'lJ\1l~'U~ nl'iPimntJ'i~Cl:WPl fl'\~l'lJeJ'Ubbn'U b'lJ\1len tJ~U~'i1'llnl'i\1l1l.Jm'in~ ilfl11l.J~'U~Vl'lle:J'U\1l1:W

'U'V1'U1'V1V1U1~'lJe:J'U(i)'UlVl tJ ")TU'I ~'lfl11:w,h b~~'U eJ'l 'I 1'U ilfll1:W'Vi~e:Jl.J 1 'Ufll'itJ~U~ 'I1:wm:wm1~Vlu1~

bb~~'Vi~~mll.J 1 'Ufl11tJ~U~VlU1~'Ue:J'Jb~lV1U1~'Ue:J'J~] lVltJ~'Jt:.J~~l b~~'U eJ'J'I1'U vl'ld

bb'U'1'V11'1tJ~U~ Mbbn

(01) r:i'U~Vl11LL~~L~lV1U1~~1-U fl'll'Ub'lJ\1l~'U~fll'iPlfl'\~ntJl~Cl:WPl fl'\'11'Ue:J'ULLn'Ub'lJ\1len (9)e:J'Iil
"

'Vi~ ~ fl 'j1l.J ua ~VI~'U fl ~~ bL~Vl'lt1'J fl1 'itJ ~U~'I1'U ('11:WVlU1~eJ~1'J L~:W1~ LL~~ L~:wtJ1~ ~'V15m'Vi

(Iv) tJ ~ U~ "11'U1 'UYJn~'U \1le:J'U'Ue:J'JL~ 1VlU 1~ (9)e:J'Iilfll1l.J ~ n(9)e:J"I \1l1:Wfl-!JVI:W1 tJ LL~~ 'i~ LU tJ 'U

-t'e:JU'lfl'U~1'1 'l e:J~l'1m'U~l'ULL~~Lfl~'Ifl~Vl fl~1V11~~';i}~~'U~Vl'1Je:J'U1 'Ut:.J~fll'itJ~U~'J1'U'Ue:J'U\1l'ULe:J'I

(bn) fll 1 r\'1V1'UVlVi 1"I'V11'1LL~~'UIuu 1 tJ'Ue:J'Ir:i'U~Vl11~ ~ ~ (9)e:J'JilL';i}\1l~ 1'U'I1 'Ufll 'j'U~Vl11 'I1'U e:J~ 1 "I
, , \J I , , ,

d!I Q.I (c::. II Q.J C), d Q. C!o d!lJ diI Q.I IV I q,J d

'lJe:J~\1lEJ~ ';i}1\1l LL~~'Vi1e:Jl.Jl'U t:.JVlLl.Je:JLflVlfll1l.J t:.JVl'Vi~ 1 Vl L'Vie:J~11'J fll1:W L'1le:Jl.J'ULLfl~'J fll.Jl1 fl11'U'U bfl~ e:J'U,
Vl'Ul EJ'll'U~~L tJ'U1tJe:J~1'lilflru5'i'jl.J LL~~61'i:W1.n'Ul~,

bn. ~1'Ufl'Jl:wtl6H)vPillnfl11'Vl\l~(i)1'Ufl11tJ~U~'l1'U (Corruption - Free) ~'IL~~:w1~

L~1V1U1~'Ue:J'I~\)~ilfll'j~lL U'Ufll1 lVltJbtJ'U511l.J bL~~1tJ~'I1~ btJ'U1tJml.Jm~'U1'Ufll'il.Jl \1ll\)1'U 1 'U1~VI'11'1fll1~ ~
~'Il.Je:J'U'U~fll1V1~e:J ~'U\1le:J'Ufl111~'U~fll1 1:l.h~e:JfltJ~U~Lne:J 1~~'Ufll'iL~'Um~e:J'U 1 'U~ bl"l'\'1V1~e:J~'Ihb~e:J1m~l.Jl

~'Jt:.J~tJ'i~ ltJ'1lu~l'U\1l'U fl~:WVl~e:J'Vilfl~e:J'l Vl1flL~1V1U1~'lJe:J'JVlUl tJ'I1'Un'Vi~ ~ fl'i'il..lLVI~ldl.Jln LL~~L~lV1U 1~

'Ue:J"IVIUl EJ"11'UtJ ~ U~ "11'U('11:Wn 'i ~ 'U1 'Ufl1 1:W1 \1l1.ll1 'UVI1 e:J~ 'U('1eJ'Un 1 'i1 ~ 'U~ n 1 'i ~ 1 EJfll1:W LtJ 'U6 'j 'i l.JLL~ 1

n';i}~~'Jt:.J1:l1~VlUl EJ'l1'Unm1:wtJ~e:JVl';i}lnfl1'iYJ';i}~('11 'Ufl1'itJ~u~ vl'ld

bb'U1'V11'1tl~U~ 1~LLn

(01) L~~:w~h:J ~ (i)~l'U fl'Ue:J'J-rr1'i1'1lfll 'ilL~1V1U1~ ~1-U flnUL 'lJ\9l~'U~ fl1 1 PIfl'\'11tJ 'i ~ f1:WPIn'\'11
'Ue:J'ULLrl'UL'lJ\9lbn 1~\1l'i~VI-un~'lfll1:W~e:J\1l1'l tJ~U~VlLJ1~~lEJfll1:W~e:J~\1ltJ~';i}~\9l LL~~~VlVl~fl~ru611:W

(Iv) il'UltJ'U1EJ/LL'Ul'V11'J L~m'je:J'In'U 1:w1,xL~1V1U1~H(lh LbVlu'JVlu1~1 'Ufll'iLt e:JtJ'i~1tJ'1lubLrl

\9l'ULe:J'I'Viln~e:J'I'Ue:J'I\9l'ULe:J'IVI~eJr:i~'UmVl
'lJ 'lJ

(m) nLL'Ul'V11'1ue:J'In'Unl1tJ~U~'I1'U'Ue:J'I L~1V1U1~1 'UVlUltJ'Jl'U~ LtJ'U'Vi~~ml:W~ L-t' l~ltJ

fll1'V1';i}1\1l~eJVlUl~ L~'U fll'iL~tJfl~'UL~'U ~'l'lffi'J VI~e:Jt:.J~tJl~ltJ'1l'U1Vl'l ~lnr:i~il~1'U1~~1'UL~tJ L~mL(,'1nn'U, "
fl1'itJ~'IJ~'J1'U'U e:J'J\1l'ULe:J'JVI~eJfll'i tJ~u~/(,'1~ Ll'Ufll'itJ~U~VlU1~/nl'i 1i(l\'1 LLVlU'lVlU 1~'U eJ'l \9l'ULeJ'leJ~l'l hJ
LtJ'U6'i'i:W b~mtm_h~ ltJ'1luLLrl\1l'ULeJ'l 'Viln~eJ'l'lJeJ'J\9l'ULeJ'l Vl1eJ~~'UmV1

'lJ 'U

(ct) n LL'Ul'V11'lUe:J'l n'Unl'itJ~u~VlU1~'U eJ'Iq'U1V11'i inVfn'Vi~~ fl'i'il.J~ L-t'1~1 tJn1'iYJ';i}1\1l

1'UL:a'l'UltJ'U1 tJ~'lil~ n9jru~ LtJ'U fll 1'V1';i}1\1l~ LnVl';i}1 nflll:W ~l.J~'U\h~e:JVI'U'U n'U'i~Vll1'J N'U1V11 1'Ue:J'lVlUl EJ'J1'U
• q 'lJ

n'UNjJ~l'U 1~ L~tJ~ LtJ'UVlth tJ61n';i}LeJn'1l'U L~mt eJt:.J1:ltJ'i~ 1tJ'1lu1 'U~ ru rullm 'IflllVl~e:J~:wtJ'V11'U'UeJ'l VlUl tJ'll'U
'IJ q 1lJ lI.J

LL~fl btJ~ tJ'Un'U flll r\'1Vl'UVl'UltJ'U1 tJVI~eJ n 1 'j eJ'U:lJ~1Vl'l 'Ue:J'lr:i'U1V111'UeJ'IVlUl tJ'll'U
q 'lJ

ct. 1~'Uli11:w1'UeJ'If1m (Integrity Culture) ~lUfl'l1'UL'lJ\1l~'U~n119'!fl'\'11tJl~f1:w9'!fl'\'11

'Ue:J'ULLn'UL'U\1l bn il fll 'itJ ~U~ll'1l fll'i \9l1:Wm 'i n ~'UeJ'JVlUl tJ'll 'U~ ~ VlVI~ n ~ ru6'i'il.J ';i}~ tJ6'i'i:W m:w tJ l~:wl ~

';i}~tJ6'il:W';i}11tJ1i'1l1~'Vi bb~~il'i~'U'Uflll~eJ(9)1'Ufl1'i'V1';i}~\1leJ~1'liltJl~~'V15m'Vi vl'ld,



bb'U'J'VI1.:jtl~U~ Hlbbn

((9)) mula n~-:) bb~~?\~l-:)1tXb~1'\I'I1Jl~1 'U~lun-nUb 'lJ\?l~'U~ 1ll'i9il n~ltl'i~fll.J9ilm~l'lJeJ'Ubbri'U
"

b'lJ\?len lJfllll.Jb·ihliHMtnnUllllll'i~'Vh~dJ'U e·mtll~ ttJ'llU~u.;rEJ'U '\-1~eJ?\llJ1lmbtJmw~tll~ ttJ'll'U~l'U\?l'U

LL~~r.J~tll~ ttJ'1JU~l'Ulll.J 1~

(tv) m'itl~n~-:) ~-:)?IeJ'U'\-1~eJ~ltJ'VlEJIil'l"l~~Il'ill.J LLfI~~~'Ufl~1 'Um'itlllu~-:)l'U'lJeJ.:J L~lWU1~

~lun-:)l'UL 'lJ\?l~'U~ml9iln~ltll~fll.J9iln~l'lJEJ'ULLri'U L'lJ\?len ~'Unfll m thJLL'Ul'VI1-:)tlllu~tll~;51'\-1~EJl~'U6l'il.J

~~'lJEJ-:)'\-1,jltJ-:)l'ULiJ'Umln~eJl.JLnm'Vll-:)~.:Jfll.J (Socialization) 1m:JtJeJl.J-rU'I"I~~mll.Jml'Vl~~\?l ~'Um~y(.:J

1:J'Vl'U~eJIlll'Vl~ ~\9l LL~~ rieJ1 tXLfllilmlfl.:J t 'Vl~'Vl1-:)~.:Jfll.J(Social Sanction) eJ'U~~'Vh1 tXLflIilfllll.JeJ1 tJ,
'\-1~EJfllll.Jn~l~~~n'i~~lnl'i'Vl~~\9l

(r;n) rl1'\-1UlilLLfI~ ~ Iil~ 1LLe.J'Un1'itl B'l n'ULLfI~tl 'i 1Utl'i1l.J n1 'i'Vl~~\9l1U?l1 Un'llUL 'lJ\9l~U~,
m'iAn~ltb~fll.JAn~l'lJBUbbnU L'lJ\9len

(~) lJn'i~Ul'Un1'i\9ll1~?\BU~l'llilfln1tJ1'U~L~l.JLL~'lLLfI~lJtl'i~~'Vl~n1'l"l ~'l~~~11tX,
L~lm:h~1 U?l1Un'l1'U L'lJ\9l~U~ Illl?1 n~l tl'i ~ fll.J?1n~l'(J B'Ubbr1'U L'lJ\9l en b~'Ufll1l.J~lAqj LLfI~ Lnlilfllll.J

m~'\-1Un~'le.JfI'(JB'l m'i'Vl~~\9l ~'Ur1B1tXLfllilLtJ'Ul~'U6'ill.J 1'Uml~1l.J~B~h'Uml'Vl~~\9l1~, '
cr. flruO'i':il.Jn1'ivhnu1'UVI'thEJ.:jl'U (Work Integrity) ':i~UUnl'iU~'\-11'i'l1'U'(JB.:J

~lt1n,n'Ub'lJ\9l~'U~Ill'iAn~ltl'i~fll.JAn~l'lJB'ULLr1'U L'lJ\9lr;n ~lJnl'IU~'\-11l~IilIll'i~~~m~UUfJru6'i'il.Jfll1l.J

t tl~'l1?\1 'UlllltlllU~'ll'U ~'lLir'Ur.Jfltl'i~ ttJ'1JU ~l'Ulll.J lJ'i~UUIll'iU~~l'i-:)l'UmtJ 1'U~,jl tJ'll'U 1il'l.Q

((9)) Ill'i 1tXfllll.J~lAqjnUm'itlllu~'ll'U tlilCJ1tXlJ~~B~~ BlJ1m3il'UlllltlllU~'ll'U

\9l1Wlll n -;;)'\-1~n~-1{1ilL~'ULlfl~LtJ'U1tl \9l1m~ LUCJu~'U\9leJ'ULL~~iJl~UUtl eJ-:)n'Ubb~~ml ~?\eJUL~Btl eJ'ln'U

IIIl~~ Ll'U mltlllu&i~irl~tlil CJIII'i rll'\-1'U(7)1tXiJ~~ eJ~~ Bl.J1m3i1'Un 1'itlllU~'ll'U~-1{1il L~'U

(tv) m'iU~~1'i'l1'UUflfl~mCJ1'U~,jlCJ'l1'U l~'U rn'im'i-;;)LL~'l~.:J lCJn~lCJ '\'1-;;)l'irul fllll.J~, '
fllll.J'1JBU '1~ '1 (1]B'lLU'Ultl~lCJfllll.JCJ~6'ill.J iJflruo'i'il.J 1'Um'iU~~lluflflflmCJ 1'U~,jlCJ.:J1'U iJm~Ul'Uml" ,
?\~1-:)LL'i.:J~.:JhLL~~fllll.J nl1~irl1 'U?\lCJ.:Jl'U LL(;1~1'U1i11'Unl'i~~'Ul?lm'ifl'U~L~1~irl~

" (r;n) nl'ilJflru5l'il.J1 'UllllU~~l'i.:JUtl'i~l.Jlru ml 1~~lm~'U.:Jutl'i~mru~~(1]El.:Jl tJ 'U1tlB~l'l,
1tl ~'l1?l LL(;1~~ ~(1]EJ'l'\'1~ 1 'j rul1-rr~ 1 CJ1 'U~ 'l~;51 LU'U~ eJIII'i (7)1LU'U'l l'U \?l1l.Jmlfl~'lJ eJ-:)~,jl CJ'll 'UB~1-:)AW·i1,

(<r') ll1'iiJfl ru6'i'il.J 1 'U1l1'i~'l'll'U~~eJl.JBU~mCJ'l 1'U1tXLLrierl(1]U-:)rlUUru'1Jl~-;;)~ (1]B'lfhi1'l ~'l, " "
'lJeJUb'lJ\11eJl'Ul-;;)~irl~(>11l.JnD'\-1l.J1CJ'lJB-:)~-rUl.JBU~m CJ-:)lU lJfllll.JL tJ'U 5'i'il.J Llri~-rUl.JBU~m CJ'll'U'VlnflU

B~l-:) L\'11Li1tJl.J iJ III'i~B?ll 'Hl~ ~LB11~1~ ~Iil\9l1l.J1'U1ll 'jl.JBu~mtJ'll'U~l~l.JBU'\-1m tJ1tl \9l~BIil-;;)'U-rU~(7)'1JBU

1'Ur.J~'lJB'l'l1'U~1~l.JBU'\-1mtJ1tl~ltJ

(cr) nl l1 tXfllll.J ~lrl qj flu?ln 1'1"1bLllilil Bl.J~ b~BeJl'Ul tJLl~~ ~'l b?l~l.Jnl'itlllu~'l l'U'lJ B'l
""d~o", did ~ tl ~ ,L~l'\-1'Ul'Vlbu?ll'Un'll'UL 'lJ\9l'l"l'U'VlIll'iY'ln~l l~fll.JY'1n~l'lJeJ'UbLn'U L'lJ1'lr;n

b. 1i11'UIII 'i~ eJ?ll 'i m CJ1 'U'\-11.11 CJ'l l'U f11'i ~B?ll 'i m tJ1 'U~ lU m l'U L'lJ\9l~'U~ f11lA n~l

tl'i~fll.J?1n~l'lJeJ'ULLri'U L'lJ1'lr;n iJlllltl'i~'1Jl~l.J~'U5'li1l?ll'i B~LU'Utl'j~;51 L~B1tXufl(;11m1'U~,jlCJ'l1'U
'U '

1U'Vl'ilU~Bl.J(;1'lil1?ll'i1tl1u~~'Vll'lL~CJlfl'U 1tXfllll.J~lrlruflu vdm'l1 ~B'l'V11'l 16nll LL~~fllll.J~1'Um'i
'U "

~B?lll L~EJ~lCJ'VlBIilLMCJlnu'U1CJulCJ~'l cr ~1'U \9l1l.J~~n tl'i~~'Vl~m'l"l/tll~~'Vl~e.J~ 1tXL~1~irl~'VlIl'i~(i]'U,
1uiL~lh LL(;1~ul1tltlllu~eJ~l-:)iJfJruO'ill.JLL(;1~fllll.J 1tl~'l 1?1

III'Ul'Vl1'ltlllu~ ...



LL'lJ'J'VI1-3nT~tl~u~ 1Ji'LLn

(9)) ~'U~'\-11'J'H::1ii''U~e)Tl.rnJflTH11U rmUL"1JVl~U~ 'J€J~~ til u'i tJ fl1'J G11Ufl~ 1U L'lJVl~U~~ ~ ~
~ eilUl tJfl1'J fl~lJ ~llJ nu ~ ~L~1lJ fI11lJ 1m llJ L-U11 ~ L~EJln'Uu '(EJ'U1EJfl1'J~11~Y'l ru5'J'JlJ LL~~Y'l11lJ1tJ~ ~1~
'U 'I 'U 'I

~~ <t: ~lU 1~LLn-U1'J1'1jfl1'J/L~1'\-1U1~1u~~n~G11Ufl~lUL"1JVl~U~fl1'JPlf)"I!I1tJ'J~tllJPlmn'lJ€JuLLnu L'lJVlen

Vl'J~VlUfl~~m'JU1UltJ'U1 EJ1tJtJ~u~
(l!:l) ~€J~1'JU lEJ'U1EJfl1'J~11.:1 Y'lru'B'J'JlJ LL~~m1lJ ItJ ~~1~~.:I <t: ~1U 'VI1~'J~'U'U~1'J'U'J'J ru,

Q ~ Q ( , ~ 'l (0 ... J' oJ ~ • I ~ ,m~fl'VI'J€JUna ~ ~'\-1lJ1 tJ'lJ1l LL~~Ll'U ~'1j~~1U fl~ 1U L'lJVl'V'lUV1fl1'J1"lfl"l!ll1J'J~ tllJrl fl"l!ll'lJ€JULLflU L'lJVlen

V11~http://www.kkn3.go.th:811~.VI.J1.Ul~EJvi.lnu



6'!l'W"jl"tfm"j n~lJ'Ul'Vll"l ~~m1lbbG'l~'lh~b:iJ'Wl~·JG'lm"j~~m"jPlm~n G'I'VIJ'U."UEl'Wbbn'Wb"U(?len 1VI"j.fl1tJ 1 'W (9)(9)~,
~ ~ ~ /lv~bcr

1'Wm"j~lb;JWI1'W"UEl..:J?h11n':I1'Wb"UI?l~'W~m"jPlm~lElEl'W1m1 (Integrity & Transparency Assessment Online

: ITAOnline tJ"j~"ihu..:J'UtJ"j~ll1tJru ~.Y'I.lvctbcr ~'W

b~El 1 ~m"j~l b;J'W..:Jl'WbU'W1 tJI'11 tJml11 b~ tJ'U~mJ bbG'l~iltJ"j~~Vl5.fl1~ ~l11n..:Jl'Wb "U1?l~'W~m"jPlm~n

il"j ~ fI11Pl n ~ 1 "UEl 'Wu n 'W b"UI?l bTl 11'1~ ~ VI·1 tl "j ~ n 1 Y'I1111?l "j n 1 "j n 1 "j 6'!..:JbG'I~ 11fI ru 6 "j "j 11u a ~ fI1 1 111tJ ~ ..:J16'1,
1 'Wm"j~l b;J'W..:Jl'W"UEl..:J~l11n..:Jl'Wb"U1?l~'W~m"jPln~l tJ"j~~ltJ..:J'UtJ"j~1Ilru ~,Y'I,lvctbcr l'l..:Jd

(9), tJ"j~ mY'l b"iJI?l"ill'W..:J?I"iJ~1?l1'Wm"j'U~Vll"j'll'W~l11n..:Jl'Wb "U1?l~'W~,

en. tJ"j~mY'l1l1(?l"jm"j1 'Wm"j~~n1"jb~El..:J~El..:Jb~tJ'W

cr, tJ"j~mY'l1l11?l"jm"j6'i..:JbG'l~1Iml11 1tJ~..:J16'11'Wm"j~~~B~~~l..:J

~, tJ"j~mY'l1l11?l"jm"j 1~~il6'il'W 11'16'il'Wb~tJil6'il'W~111 1 'Wm"j~l b;J'W..:Jl'W
'IJ

'" .. d 'i. I '""iJ..:Jb"jtJ'Wll1b ~El I,u"j~~"iJl"jrul

(9). G'l..:J'Wl111 'WtJ"j~mY'l

lv. "UElEl~qJlI?l1 oVLJ''WVinoUElml11dbb~..:J n~1I..:Jl'WVI"jl'U bbG'l~~EltJ5LJ'~

('Wl..:J?ll11JtJ'Wlfi bfl~m"j"jru)

P1n~l;JbVlY'ln

~
. (u;fJWUYli fl1Lm]il)

iiYnn!lll'l'n~WL"A~1I"'IIW1:\h:LWllfttmi"ll'I1~mn



#i'1V~jPJl {;l1l1f111:w,h~qj ntJ f111LtJ~L~'W'YleJl;!{;l·lh1G111f111e)TU1Vfl11:WG1::~1nuae ~eJtJG1'1..m~

fI11:W~eJ~f111t1eJ~'t.h::'!!1'!!'ULvieJ1l1Ln~f111tJ1'V111n~f111-Ul'UL:WeJ~~~LiJ'Uth::lv,!!,jG1t1~m.h::'!!l'!!'U Lbn::,
bn~fI11:W1'tJ1~lal 'Uf111~1bij'U~1'UtleJ~'VI'tl1v~1'UmfI~~ 'tJ1::nBtJnmhun~ l'UflW:: n11:Wf111UB..:JnW,!;n::...
'tJ11tJ'tJ11:Wf111'Vl~1~LLvl~'!!1~(al'Un~l'U il.'tJ.'!!.)fhvl'U~LL'U1'Vll~f111'tJ1::bil'UflWD11:WU.{;l::fl11:W1'tJ~~lG11'U, ,
m1~lbij'U~1'UtlB~'VI'l..bv~1'Umfl~~ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ll1al'Uml'Ubtl~

-rr'U~f1111'1m~lnl'VI'U~l.J1~1f1111'Uf111L~VU.'rd'Ylm.tal'ieJalDl1W~ ali(n~l'Ub '(J~~'U~f1111'1mn'tJ1::fI:W1'1mn
'U

'lJv'ULLn'UL'lJ~sn ;S~nl'VI'U~l.J1mrn1bvimiJ'ULL'U1'Vll~'tJn'tJ~~~.Q
Gl. :wl"1n1''nf..lau....f~.ua:ua,jaallil1ru::~h'UL1'tJl'ZfM'tIa~'VI'Li1a·n1Jv

C9l.C9lb~EJU.Yf1-vBl;!",]11al1'(JB.rml1EJ~1'UB~1~,rBVm:w:lJ1~11rrl LLvl~Yf1~11'!!UqjtY~'YlBl;!{;l

-ul1al1'lJB~11'!!f111YU'1.I!l<t&:o lJlml &:m LLa::lJl~11 &:&: bLvl~Yf1::11'!!nq'I~}~f1111~1V'VIamnru.nbLn::

15f111 'tJ1'V111n~m1ul'ULilB~~~Yf.I'l. I!l<tb~ uaehiL~mLYf~'YlB:wamlJlJl~11 C9l&:uae C9l<t LLvl~
'U

W1~11'!!UqjqJ~iBl;!a,]11al1'IJeN11'!!f111W.I'l. I!l<t&:o

C9l.1!l 'tJ'itJ'I..h~U.n::'"VlJ'UlLltJ l"l1~'(Jm'VI'l..btFn'U1l1iifl11lJVl'Ua:UEJLiJ'U1J~~U'U1~Vfhu~{i~fl11:W, ,
L'VIl.J1~alJntJam'Uf111ruLLn::fl11:WYf~'BlJ"uB'ItJflalm/'Vl~WEJ1m1'U'VI'I11EJ'I1'U,

C9l.m L~EJU.W~iBlJa'lh1G111~1:lJLL'U1'Vl1~rn1'tJ1::Lil'UflWD11lJU.{;l~fl11lJ1'tJ~'IlG11'Uf111~lLu'U 'Il'U
'U •

"UB':1VI'I11EJ~l'Um fI'i~..
C9l.&:1l1f111:wal~runtJf111f'llJfl1B'I'YlB:u·a~1'UtJflflaf111~mnmllJlT'U fI'I'tlftB~.nVtJ'UbltJ1"lI~v ~ ~ ~

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...
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