
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสในหน่วยงาน  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 



 
 

ค าน า 
  
 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานนี้เป็นการ
รวบรวมผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3ประกาศ
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับจุดอ่อนของผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยได้น าการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการจ านวน 7 มาตรการไปด าเนินการสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2) มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วม 3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4) มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต5) 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงให้เห็น
ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบแนวทางที่ก าหนดตรงตามวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดและ
เป็นข้อมูลในการด าเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 
 
                                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ   
ส่วนที่ 1 การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ๑  
  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  3 
  - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  5 
     - การน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 8 
  - แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ขอนแก่น เขต 3 ๑๐
         

ส่วนที่ 3 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 14 
  1. การด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 14 
  2. การด าเนินงานการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ ๑๙
   ๒.๑ กิจกรรมที่ส่งเสริมการด าเนินงานการป้องการทุจริต ๑๙ 

   ๒.๒ จัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต จ านวน 7 มาตรการ ๒๗ 

  ๓. สรุปผลการด าเนินงาน ๔๖ 

ภาคผนวก 
 - ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
 - ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงาน 
 - ประกาศมาตรการ 7 มาตรการ 
 - ค าสั่งคณะกรรมการก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการ 
     ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน        
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ส่วนที่ 1 
บทน า  

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 ระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564) 

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 

8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
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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 าถาม คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ
ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของข้อ
ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนแบบตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 
 การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของ
ส 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 – 2562) 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 หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.13 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 87.61 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 95.04 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.74 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.82 A ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.33 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.33 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 99.05 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 90.64 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 68.75 C ไม่ผ่าน 

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 าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่
มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
  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) ตัวชีว้ัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.74 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   (4) ตัวชีว้ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.82 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม และด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
  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 
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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 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ แลไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  
    (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.33 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  (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  
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  2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.69  อยู่ในระดับ B 
(Good) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ยังไม่ดีเท่าที่ควร ต้องมีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพ่ือที่จะสามารถเป็น  
“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) ข้อมูลพื้นฐาน 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 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการก าหนด
มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรั บรู้ อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 
3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง
พัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) คือ 
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 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 
ตัวชี้วัดที ่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  

 
 
 
 



แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 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
รายจ่ายประจาปีของ
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  

ควรมีการเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  

ด าเนินการต่อเนื่อง  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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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) เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร  
2) การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  
3) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  

1.จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 3 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว แนว
ทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 แสดงสัญลักษณ์ ใน
การป้องกันการสุจริตร่วมกับผู้บริหารองค์กร กลุ่ม/
หน่วย ในการรณรงค์สร้างการรับรู้และปฏิบัติ  
2.การก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล ทุกเช้าวันจันทร์ โดยมีกิจกรรม 5 
อย่าง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กลา่วค า
ปฎิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและ
เพลงสดุดีจอมราชัญ  

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.การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3  

มิถุนายน 2564  
 
 
มิถุนายน 2564  

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง กลุ่ม/
หน่วย ตามภารกิจงาน เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนการลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในองค์กร  
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับ
องค์ความรู้และแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรใน
การป้องกันการทุจริต  

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน/ 
กลุ่มนิเทศและ
ติดตามการประเมิน 
 

5) แผนการป้องกันการทุจริต  
6)รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต  
7)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 
คร ูผู้รับบริการ ไดร้ับทราบแผนงาน.
โครงการกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ในองค์กร จากช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลาย และมีส่วนขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม  

กลุ่มนิเทศและ
ติดตามผลการ
ประเมิน และทุก
กลุ่ม/หน่วย 
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- 11 - 
ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

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

มิถุนายน-กันยายน 
2564 

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

กลุ่มนิเทศและ
ติดตามผลการ
ประเมินและทุก
กลุ่ม/หน่วย  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้น าผลการวิเคราะห์ที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมิน ต่ ากว่า 90.00 คะแนน ที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น โดย
มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
 
1. การด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการด าเนินการในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณตามที่ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนมาแล้ว เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดังนี้  
  1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
(http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/o18.pdf) 

  
  1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  

 
(http://www.kkn3.go.th:81/images/Money/300663_2.pdf ) 

    

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/o18.pdf
http://www.kkn3.go.th:81/images/Money/300663_2.pdf
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  1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  

 
(http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O24.pdf) 

  
   1.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

 
(http://www.kkn3.go.th:81/index.php/2020-06-26-07-29-18 ) 

  
   
 
 
 
 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O24.pdf
http://www.kkn3.go.th:81/index.php/2020-06-26-07-29-18
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 1.5 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  1. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วันท าการ 
หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในการพิจารณางบประมาณ  
  2. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จัดให้
มีกรรบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ หลังจากการเสร็จ
สิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ ามี)  
   2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  

2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี)  
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

  3. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคล ากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  
  4. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี ้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  5. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ 
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน  
  6. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

6.1 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ถนนเมืองพล- ชัยภูมิ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  
6.3 ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่กรรศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

www.kkn3.go.th หัวข้อ "ช่องทางร้องเรียน"  
๖.๔ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4341 5104  

 ผลการด าเนินงาน  
  1. จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาคผนวก)  
  2.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการงบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
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3. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 
4. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทางหน้า

เว็บไซต์ของเขต และ ยื่น ณ ที่ท าการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 
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2. การด าเนินงานการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ 

 ๒.๑ กิจกรรมที่ส่งเสริมการด าเนินงานการป้องการทุจริต 
 กิจกรรมที่ ๑ การประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสู่การเป็นองค์กร

แห่งธรรมมาภิบาลและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว 
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กิจกรรมที่ ๒ ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.
ขอนแก่น เขต 3  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต  โดย
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่สุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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  กิจกรรมที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางป้องกันความเสี่ยงการด าเนินงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  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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กิจกรรมที่ ๔ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต เป็นประธาน
และบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่อง "การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง  
ผลประโยชน์ทับซ้อน“ และประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมเบญจรงค์  สพป.
ขอนแก่น เขต 3 
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กิจกรรมที่ ๕ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3 
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กิจกรรมที่ ๖ วันที่ 10-11  มิถุนายน 2564 โดยการน าของ ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.
ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) โดยไปศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
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  กิจกรรมที่ 7  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ  อันจะส่งผลให้การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/o39.pdf
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กิจกรรมที่ ๘  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รอบ 6 เดือน ๒ ไตรมาส (ตุลาคม 2563 
-มีนาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O40.1.pdf  

 กิจกรรมที่ ๙  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รอบ ๙ เดือน ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 
2563 -มีนาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O40.2.pdf  

 

 

 

http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O40.1.pdf
http://www.kkn3.go.th:81/images/ketsutjarit64/O40.2.pdf
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 ๒.๒ จัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จ านวน 7 มาตรการ 
  1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ภาคผนวก)  

1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา 14 และ 15 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ  

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์  
   2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมลูที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินง านของรัฐ  
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน  
(4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบยีบแบบแผน และนโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติง านของหน่วยงาน  
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
(๗) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
   3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล  

   โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มี
การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรค
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอ
ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

   ผลการด าเนินงาน  
   1. ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้อ านวยการกลุ่ม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว http://www.kkn3.go.th 

http://www.kkn3.go.th/
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   2. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  

 
 
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 
 

  2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ใน
ประเด็น ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประช าชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ติดประกาศลง website 
สื่อสังคมออนไลน์ หรือวารสาร เป็นต้น  

  3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  
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   4. เปิดโอกาสให้ประช าชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงบประมาณ หรือการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  
   ผลการด าเนินงาน  

  1. จัดท าประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (ภาคผนวก)  
  2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 และกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.kkn3.go.th:81/index.php 
และ Facebook สพป.ขอนแก่น เขต 3 ที่เป็นปัจจุบัน  

 

 
 

 
 

   3. มีช่องทางรับเรื่องข้อเสนอแนะ หรือซักถาม ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และ มีช่องทางแชท รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ  
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  ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

  3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  1. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วันท าการ 
หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในการพิจารณางบประมาณ  
   2. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จัด
ให้มีกรรบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ หลังจากการ
เสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
    2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที ่ 
เกี่ยวข้อง  

2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

   3. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจทีถู่กต้องให้กับบุคล ากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  
   4. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
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   5. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ 
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน  
   6. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  
    6.1 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
    6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ถนนเมืองพล- ชัยภูมิ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  
    6.3 ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่กรรศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
www.kkn3.go.th หัวข้อ "ช่องทางร้องเรียน"  
    ๖.๔ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4341 5104  
   ผลการด าเนินงาน  
   1. จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาคผนวก)  
   2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการงบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับ
การคัดเลือก 
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   3. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

 
 
4. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
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5. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก วิธีการค านวณราคากลาง 
คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ 

 
 
6. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทางหน้า

เว็บไซต์ของเขต และ ยื่น ณ ที่ท าการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

      
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

 
  4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่ 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
    1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในเรื่องดังต่อไปนี้  
     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
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     (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
     (3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
     (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่ าช้ าเกินสมควร  
     (5) กระท าก ารนอกเหนืออ านาจหน้าที ่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค า
สุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
     (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  
     (2) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
     (3) ก ารกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์
ตามสมควร เกี่ยวกับก ารกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน)  
     (4) ค าขอของผู้ร้องเรียน  
     (5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
     (6) ระบุวัน เดือน ปี  
     (7) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ ามี)  
    1.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับ
พิจารณา  
     (1) ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
     (2) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
     (3) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
   2. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
    1) ร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ในเวลาราชการ  
    2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3544-0861 ต่อ 24 โทรสาร หมายเลข 0-3544-0860  
    3) ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ซ่ึงติดตัง้อยู่บริเวณ ชั้น 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
    4) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น  40120 โดยลงชื่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
    5) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 http://www.kkn3.go.th:81/index.php 
    6) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน e-mail ของหน่วยฯ ที ่ictkkn3@gmail.com  
    7) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน Facebook ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3  
    8) สายตรงถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 3 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 9347 4202 0 
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   ผลการด าเนินงาน  
   1. จัดท าคู่มือ /ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(ภาคผนวก) 

  

                                
 

  2. ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 http://www.kkn3.go.th:81/index.php 
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แผนผังขัน้ตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

 

  ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

 
  5) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน (ภาคผนวก)  
   ชี้แจงท ามาตรการป้องกันการรับสินบน ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปรับราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบ
เดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือ
ค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช าติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้  
   1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ฯ ใน
กรณีนี้จึงไม่สามารถน าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับ
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ทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน  
   2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่ า
ในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  
   3. การรับค่ ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบ
บัตรก านัลของห้างสรรพสินค้ า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่ าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่ า ไม่เกิน 3,000 บาท  
   4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป  
   5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี
ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่ าเกิน 3,000 บาท มิได้  
   6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีร าค าหรือมูลค่ าไม่เกิน 3,000 บาท  
   7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติใน การ
ประหยัดให้แก่เจา้หน้าที่ของรัฐ  
   8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้รับ ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุดเพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
   9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดห าของขวัญ
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด  
  กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน  
   1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปี
ใหม ่การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น  
   2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  
   3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด  
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   4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคล ากร การเลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  
   5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง
การทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อก ารกระท าโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตาม
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
   6. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักน ายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการ
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
   7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับ
โทษตามมาตรา 32 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระทาการ ไม่กระท าการ ประวิงก ารก
ระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้ าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
   8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆการ
รับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้ าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท  
   9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส  
  1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง  

 2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 440861  
  3. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  4. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
   
  ผลการด าเนินงาน  

 - ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน  
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ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

  6) มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   ขั้นตอนการด าเนินการงาน  
   1. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ภาคผนวก)  
   2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  
   3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้า
ข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
   4. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี ้ 
    4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
    4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่
ตนเองและผู้อ่ืน  
    4.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
    4.4 การไม่น าข้อมลูความลับของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวก
พ้องและครอบครัว  
    4.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น  
    4.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
    4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  
    4.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการ
พิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเปน็เหตุในการเลือกปฏิบัติ  
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   5. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจาก
ที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้
เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม  
   6. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็น
เท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้
ถูกต้อง  
   7. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

   ผลการด าเนินงาน  
  1. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(ภาคผนวก) โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
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   2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน ์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) 

 

 
3. บุคลากรมีจิตส านึกที่ดี ไม่กระท าพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  
4. ไม่พบข้อร้องเรียนในการแสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ขอนแก่น เขต 3 ที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

  7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ  
    1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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เช่น คู่มือ การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความสุจริตธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
    1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานอยา่งชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  

1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา  

1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  
   2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

2.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินง านของผู้ปฏิบัติงาน  

2.4 มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือนามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการ
พัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
   ผลการด าเนินงาน  
   1. จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยมีการประกาศเผยแพร่ในเว็บ
ไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3http://www.kkn3.go.th:81/index.php 
(ภาคผนวก)    
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   2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ของทุกกลุ่ม และบุคลากรทุกคน (ตัวอย่าง)  
    (1) กลุ่มอ านวยการ 

 
  
    (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
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   (3) กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 

 
 

   3. มีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ  
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   4. ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล โดยจัดท านโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  

 
 
  ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับผลการประเมิน มีผลคะแนนเฉลี่ย 89.09 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  โดย ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน
สูงสุด 99.05 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า 90 
คะแนน คือตัวชี้วันที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนในระดับ 87.61 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนน 68.75 คะแนน  
  เมื่อท าการวิเคราะห์แล้ว พบว่า จุดอ่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนในระดับ ต่ ากว่า 90 คะแนน จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 87.61 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในส่วนวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  ซึ่งในตัวชี้วัดนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลกรในหน่วยงานทราบ 
ตลอดจนการเบิกจ่ายต่างๆต้องให้มีความถูกต้องตามระเบียบ  
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 68.75 ซึ่งอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการ
การป้องกันการทุจริต โดยมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ 
   1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
   2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
   3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  
   4) การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
   5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
   6) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
   7) รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส  
   8) รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปี  
   9) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   10) มาตรการผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   11) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   12) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   13) มาตรการป้องกันการรับสินบน  



47 
 

   14) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   15) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ท าการชี้แจงและท าความ
เข้าใจกับผู้รับชอบภารกิจของตัวชี้วัด เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรายไตร
มาส รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปี โดยให้ผู้รับผิดชอบศึกษาท าความเข้าใจตัวชี้วัด
รายละเอียดตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินง านของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ได้จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นแนวทางในการติดต่อราชการ ซึ่งได้จัดท ามาตรการ จ านวน 7 มาตรการ ได้แก ่ 
  1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
  2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
  3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
  5) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
ผลด าเนินงาน  
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 ได้แจ้งประกาศมาตรการ จ านวน 7  
มาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ และประกาศให้ประช าชนทราบโดยทั่วกัน  
  2. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ ผ่านการคัดกรองข้อมูลจาก 
ผู้อ านวยการกลุ่ม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
  3. การจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
  4. ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ปฏิบัติตามประกาศมาตรการต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีการได้อย่างเคร่งครัด ไม่พบข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน โดยทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะท างานคอยสอดส่องดูแล
เกี่ยวกับให้สินบนหรือเรียกรับสิน  
  6. จากการสังเกตพฤติกรรมและการพบปะพูดคุย พบว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังในการที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น ไม่น าวัสดุของส านักงานไปใช้ส่วนตัว ไม่ใช้รถยนต์ราชการไปท าธุระส่วนตัว เป็นต้น  

7. เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติงานตามคู่มือและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานก ารบริการ ในแต่ละภารกิจงาน ซึ่งเป็นการตรวจสอบดุลพินิจการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชา  
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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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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



#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...
'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~
na 'in1tJfl1'i~(ilfl1'iHV)Gl~U~'UD-!lL~lV1Ul~ L~El1 ~fl1'itJ~u&1-!11tJ:nfllllJ~n~D-!I 1tJ1-!11?f LUtJli 'i'i:!J LLGl~:n

tJ'i~~V15m~

,(§)' ~l'L1mltJL'lJ\>l~tJ~fl1'if'1fl~ltJ'i~f1:!Jf'1fl~l'lJDtJLLn'U L'lJ(9Ien 1~fllllJ~1fi'fkln'Ufl1'itJ~U~-!lltJ

'lJD-!lL~lVl1hV1ml.JflDVI:!J1CJ flD 'i~LtJCJ'U oU'DU-!lfi''ULLGl~D~l-!1Lfl1'lfl~(il

Iv. ~l'L1fl'lltJL 'lJ(9I~tJ~fl1'if'1fl~ltJ'i~f1:!J~fl~l'lJEltJLLntJ L'lJ(9Ien \,~tJfll 'i1~:n'i~'U'Ufl1'i (9I'il~?fD'U

nl'itJ~U~'lltJ'lJ El'l L~ lVlUl~ \,~D r1l n'U fll 'itJ~U&1'lltJ ua ~(9I'il ~?f D'U fll'iliV) Gl~U~'lJD'l \,~ lViU 1 ~
odd V I I QJ

m:!J:!J1 (91'i~ltJVl LflCJl'lJD'l Dtll'l Lfl'i 'lA'i(il..
nsnu LL'U"JV11'ltlnu~

mnu \,LtJ1Vll 'l rn 'i ml 'il?fD'Ufl1'iGl(il fll 'ili(il~~U ~'UEl'lL~lV1Ul~l tJ ~1'L1fl\lltJL 'lJ(9I~tJ~ fl1'if'1 fl~l,

(§) (§)1~~U'lfi''Uufkl'lflVJmh!il'U r11n'U~LLGl LLGl~&1(il(9l1lJ\>l'il~?fD'Ufl1'itJ~U&1'lltJ (9IGleJ(il~tJloU'

\9]Gl~U'il'UEl\l0~U\lfi'tJUfkl'llll~L{J'U1tJ(9Il:!JflDVI:!J1t1 flD 'i~LtJtI'U LLGl~oU'DU\lfi''UEl~l\1Lfl1\1fl~(il

(§).Iv Vl'lfl~'U"h 1tJm'in~ l(ilcJ\l1~:n:!J1m]ltJ/~:nDtJ~U~\ll'U VI~DaJ1m]l'U~'U 11~vltJ?f~tI

Vl1D1~L VI:!Jl~?faJ1 tJVll\1tJ ~u~ VI~eJD1~ nD 1~ Ln(ilfll'iliV) Gl~U~~ Dl~L11:!J 1~\lAll:!J1~1 tJ1\11?f LUtJli'i'ilJ

LLGl~:ntJ'i~~Vl5m~ 1tX~U\lfi''UUfkl'lll~~'U~(il'llD'U L?ftJm ~ElVl'UVlltJaJ1(91'i]ltJ/~:neJtJ~U~\lltJ !il\lfl~11

Iv. nl'iGl(il1-U(il~~U~ 1tJnl'i loU'~ltl\l'UtJ'i~:!J1ru LLGl~'U~Vll'i~(ilnl'iVl~~t.I1m'1JEl\l ~l'L1fl\lltJL 'lJ\9l~'U~,

tJ'i~f1:!Jf'1n~l'1JDtJLLntJ L'U(9IbTl ltXmD'Ufl~:!J bTl tJ'i~L~tJVI~n 11ii'LLn

(§). fl1'iGl(il fll'i loU'(ilGl~u~'UD\lL~lVlUlm tJnl'i~lL utJ\ll'UmWn'in'ilVl~fl,

fl1'ii'lfl~ltJ'i~f1lJi'lfl'\~l'1JD'ULLntJ L'lJ(9IbTl

Iv.(§) ltXe:ru\lfi''Uuru'lllVlm~~'U~tJ r11n'U(ilLLGlLLGl~&1(il(9l1:!Jm-I~?fD'Ufl1'itJ~U~\lltJ (9IGlD(il'iltJfl1'i

1oU'V)Gl~U'il'UD-!l0~u\lfi''UU~'ll11 tXL6tJ 1~(9Il:!JflDVI:!J1t1 flD ~~LtJ tI'U \'\'Gl~oU'DU\lfi''U~ L~tlloU'D\ln'Ufl1'i~ (il~D~(il~l-!1

fl1'iH~lt1\1'UtJ'i~:!J1ru LL!;1~'U~VI1'i~(ilfl1'iVl~~t.I1m'1JD\I 6'!l'L1n\ll'UL'lJ(9I~tJ~fl1'iAfl~ltJ'i~f1:!JAfl~l'lJBtJLLn'U L'lJ\9lbTl

D~l\1LfI~\lA~(il



hlv mrumd~~~eJ~~~1-.11~m-.1b~'Ub~fll1mJ~~lbu'Uflld1~~~hl\i)eJ-.1bb~-.1~-.1l"lru~mddJflld

l,xl.~hvn:r l~~?l~~ "il11ru11~~~'UdlI"l1"illflVl m(91m(?l I.l.fln~ €lfldl~~ 1.?l'U€ldll"ll~ l~?l ~, '
1v.bll fldruflld~~~€l~~~1-.11~~flru~fld1dJfll1 Vllfl'VldlU)le:!~'W.um?l'W€lVl~€lfi~rurulI.D'We:!~~l'W\J \J IV III 'U

lJi' ~l'Wb~ Wl'tJLJ1~Dl'UmddJflld Vl1eJfldddJflldfl'WVI~~fI'W 1~1,xdl~-.11'W1ViLJ1~Dl'Wm1dJflTJ Vl1€le:!tJ-.1A'UtJru'1Jl
\J "

'Vl11'U1.~€lY1"illdrulAlldJ I.Vld.Jl~?ldJ/'illl. D'W1'Wflld'Vl'U'Vll'W€l-.1rh.h~fl€l'U'IJ€l~flru~mddJflld (91fl€l~v~\VildJm ViI..ul~ldJ

LJd~'1JdJVI~€l~:w~1 'U1.~€l-.1~I.~~l.u €).:jnue:!~'W.uml;'1'W€lVI~€lfi~ rurulJ'W VI~€lmru'illI.D'W\i) €l-.1~flld~I.I."il-.11'WU1-.11.~€l-.1~ v 'U 'U...,

b~€lLJi'~I.b"il~I.l.fl~(91€lu.u €l.a'mn:w bb~1 "il~ \i)€l~€l€lfl"ill fl~ Lh~'1J:W,
lv.<>=' mruAdl"il~U-.11'W 1 ,x(9111"il~Ui11~ 1 'WmeJm~~~l.lfll'IJ€l-.1fl{]Vld.J1~~ I.~~l.u€l-.1(91fl€l(?l"il'W

bb'Wl'Vll-.1~~lU fl-.11'W1.'IJ(91~'W~fl11~ mntJ1~()dJ~fl'l31'IJ€l'Wbbn'W 1.'11(91sn tllV1'W~ VllflL:W?l1d.Jl1()~lbD'Wfl11 1iil Vil.b~-.1

I.VI(91~.m1Vi~lVl-W1V1thml'W'Vl11'U I.~ €l~ 1bD'Wfl11~ €l1LJ,
her mrufll1~:wH'Vl~~~~'W'IJ€l.:j ~lUfl.:jl'Wb'IJ(91~'W~fl11P1fl'l31Lh~()dJP1fl'l31'IJ€l'Ul.bn'W 1.'lJ(91en

1Vi~1'W-.11'W~I.~m.u €l-.1vi1'Vl~1.iJ~'Wfl11~:W - fI'W I.bfl~~ fl11 Ad1"'il?l€l'Udl m 1'W~a ~€l e:!U-.1A'UtJ ru '1J11.D'WLJ1~ 'ill mh-.1
\J "

lv.~ lJ €l'UVI:lJ1CJ1VifI ru~m1:W fll 1Adl "il?l€l'Ufl1.n ruo/i I"l.:jI.VI~€l'\J1~ oJltJ vi 1V1-Wl~ Ad1 "il?l€l'U,
Al'U fldJ~?l ~/fl 1.n ruo/i 'IJ€l.:j~lU fl.:j1'Wb"l.I(91~'W~ fl11 P1fl'l31LJ1~()dJ~ fl'l31 'IJ€l'Wbbrl'WI."l.I(91bTl 1Vibn ~ AlldJ ()n Ji'€l.:j

, 'I 'I 'I.J

bbm:1LJ~-.11?l

bll. (9) 1Vie:!tJ-.1A'UtJ ru'lJl'Vl m~v1'U tll n'U (?ll.bfl I.l.fl~ ~ ~ (911lJ(9111"il?l€l'U fll 1U f'i tJ~.:j 1'W (91fl€l~ "il'W
'U II.! 9 '\J ';,.J

fl1 1 H'~fl~D "il'lJ€l-.10Ji'U.:j AUU qJ'1Jl1 'Wfll1'U1V111 .:j1'W~ I"ll"lfl h~I.D'WLU (911lJn{]VI:lJ1 CJ n{]1~ I.iJCJ'U I.l.fl~

.u€lU.:jA'U~I.~CJ1.u€l-.11~mhw.:j~-.11~'U'UflruD1'jlJ fllllJ1f111dJ?lldJl1()"l.I€l.:j'U flfll m All:W b?llJ€li11f1 I.D'WD11lJ
, \J '

I.bm:U1~ 1~'1JU'IJ€l-.1~lUfl-.11'W1.'lJ(91~'W~fll1?l n'l31U'l~1:llJ?ln'l31'lJ €l'Wbbn'W1.'11(91bTl

bTl.lv nlVl'W~ 1Vin~lJ'U1V11 1 -.11'W~fI 1'1(1 ~ (?lvil 1~'U'U 1.1.(1~I.€ln?ll'l ~1-.11~I.~ CJ1.u€l-.11'Wfll'l

'U1'Vll 1 -.11'W'UfI flfl1 ViI.n~ All dJ1u~.:j 1?l I.D'WD'l1lJ ~-.11.~€l-.1fll'l?l'l'l'Vlll.l.(1 ~ A(1I1.~€ln'Ufl fll m fll'lm'l"'ilI.I.~.:j~-.1, ' ,
bbG'1~m'l~\llJ'Wl~flmm €l1Vi fl1dnlVl'W~bnru'V'l1 'Wfl1'lY1"ill1rull.l.~.:j~.:j1 VfI'l11.:j\illbl.VlU.:j fll'lY1"il11rulAlldJ~

d IV cv d dol i.J dc:i.cd
1"l11lJ'1J€l'U'lJ€l.:j'Ufl (11 n 'l 1 1 ~ '1J €le.J?f lJ fl 'l I.~ €ll.(1€l'W(7111.1.'Vl'W-.1'l ~ 'U'U~ 1 'W'lJ€l:W(1'Ufl (11 n 'l 'VllJfl ru [11 ~ 'Vl?f 1 :w1 'l ()

q 'U d.J 'I.J 'I q

1';; I.D'WVlil fl ~l'WU 1 ~ fl €l'U1 'Wn 1'lY1 "il1 'l ru 1 fl11lJ ~ fllllJ'1J €lU VI~€lI.~ €l'U\ill 1.1.VlU-.1 ~ nl 1U'l ~ fll f'l1.e.JCJ1.1.~ ~...
Q.) " Q..J ~ <=It. .Jd v iI t.I

'VlG'1fl1.flru'V'l1.1.'W1'Vl1-.1fll'l?f'l'lVlll.l.[;'1~fl~ 1.[;'1€lfl'Uflfll m (91fl€l1i1"il'We.Jfl fll1~"ill'lrul'Vll.fl ~1'lJ B-.11.1.e.J'Ufl11:WflllVl'W1,

~.



rv ~ 21

'U'IJ'VIn~eJfl11~
~1'U'Jl'1lfn'J fl~l.!'WbVlPl ~Vlml.!bb,,~'\J'J~biJ'U!~.j"fn'J~Vlfn'J~m~n ?t'\AI'\J.'UeJ'Ubbn'Ub'U~ bI1 lVl'JJl1tJ1'U (9)(9)ct

~ ~ A /l.!Jct'o)((: l'UVi l.!J~ bl.!~ltJ'U '\AI.Pl. l.!JctD~
d
b'JeJ.:l bb~.:l~.:lflru~ m'Jl.! fl1'J nl fl'U ~ Vl~ll.! ml''iJ ?IB'Ufn'J~l b'W'U.:ll'Uml.!l.!l ~ 'J fn'JU eJ.:lfl'U fn'J~ Vlfn'Jfl1ll.!

b~ tJ.:lb~tJ1n'Ue.J"'\J'J~ ltJ'1lt1Vi''U~B'U 1'U~hlfl.:ll'Ub 'U~«'U~fn'JPifl~l '\J'J~':i)lU.:l'U'\J'J~l.!lru '\AI.Pl.l.!Jctb~

1'Ufl1'J~lb'W'U.:ll'U'UB.:l?hUfl.:ll'Ub'U~~'U~fl1'JPifl~leJB'U lm1 (Integrity & Transparency Assessment Online

: ITAOnline '\J'J~':i)lU.:l'U'\J'J~l.!lru '\AI.Pl.l.!Jctb~ J'U

b~eJ1~fl1'J~1 b'W'U.:ll'UbU'U1'\JJ11 tJfI1ll.!b1tJ'U~eJ tJua ::;:n'\J'J~~Vl5Jl1'\A1 ~lUfl.:ll'Ub 'U~~'U~fl1'JPifl~l

'\J'J~tll.!~fl~l'UeJ'Ubbn'U b'U~ bI1 Hlbb~.:l~.:lflru~m'Jl.!fl1'Jnltl'U ~Vlml.! m1"iJ?lB'Ufn'J~lb'W'U.:ll'U~1l.!l.!1~'Jfl1'J

UeJ.:lfl'Ufl1'J~Vlfn'JfI1ll.! b~CJ.:lb~CJ1n'Ue.J"'\J'J~ lCJ'1lt1Vi''U~eJ'U1 'U~lUfl.:jl'Ub 'U~«'U~fl1'JPifl~l '\J'J::;':i)lU '\AI.Pl.

~.:lb1CJ'Ul.!lb~B 1'\J'JVlV1"iJl'Jrul
(9). "'l'Ull.! 1 'Ufhi'l

l.!J. 'UBeJ'Urul~ 1oliu'UVifloUeJfI1ll.!11bb~'lflru::; m'Jl.!fn'J~ll.!fhi'lVl'J1'U, '"

(U1v"UUYli fh~il£l)
amllrmntjWl"" ftll"'IIIU1:\11:Wu,u"millm'~mn -~

-_,~\,~
-~~__"l~~'

\o4.~f~:~'~\~CI\~~
~

__.",... (U1tJi1Uil~ a,,~~•
ffnmJm";'Un~'UL"9\~U~01'flfl~1\b::"Slfin1;'ltau~rluL"" g



"

fh~~~hufl,n'UL 'UVl~'U~fI1'i~mj1U'i~fI:!J~ fl'lj1'UeJ'ULLr1'U L'UVlen

~ ~ct~ / lvcrb<t

L~eJ~ LL~~~~flru~ f1"j'i:!JfI1 'i rh n'U \l1(i1m:!J Vl'il 'OJ?feJ'UfI1'i~ 1LD'U~l'Um:!J:lJ1Vl'ifl1'iD eJ~n'U fI1'i~(i1 fI1'ifll1:!J b~tJ~

L~tJln'Ue.J[;lU'i~ ltJ'lJUVI'UieJ'U 1W:11Ufm'UL 'UVl~'U~fI1'i~fl'lj1 U'i~~lU'l'UU'i~:lJ1ru 'VU'Llv<tb<t

'" " '
Jll mhum 1 'Ufl ruef1"j'i:!JfI1'i fI1'i~ n'lj1oU'U~'U~1'U ~1:!Jn'U?fmu'U~ IillVitJ1fll1:!JiI'Ufl 'l ?ffl1U'Ul'lJ1 111'i

umn'UU'i~L VI1'1LL[;l~~lUn'l1'UL'UVl~'U~fI1'i~n'lj1U'i~~:!J~ n'lj1'1JeJ'ULbrl'U b'1Jlilsn 1Jl~lL U'Ulfl'i'lfl1'i b?f1:wr,'!~1'l

flruD'i'i:!JLb[;l~D'i'i:lJ1ihn~ 1'U?fm'U~n'lj1 "DB'ln'UfI1'iVl'OJ11il" rnu11'1~m 'lJ1il?f'OJ11ill(i1tJ~lUn'll'Ub '1JVl~'U~, "
n"l'i~ n'lj111i1'i1 tJ'll'U fI1'ilLfl'i1 ~v1m1:!J b~ tJ'I b~tn n'U fI1'iU5U\i1'l1'U~ B1 'OJLn(i1e.J~U'i~ltJ'1JUVI'U.rrB'U~lU m 1'Ub'1JIil
"""'.. 1"'" 0 1 '" 1 !1'" •I 1 ,..,,, d. I Q'V'l'UVlfI1'i\'1f1'1j1LL~~ (i1:!JfI1'iflTV\'U(i1:lJ1Iil'ifl1'i na n v1'im~'Ij'U'UfI1'iua~n'Ue.J~u'i~btJ'lJ'UV1'U'1ieJ'U L'V'leJu'i~L:!J'U

flruD'i'i:!J LL~~fl11:!J1U~~1?f1'Uf11'i~lL U'U~l'U'lJB'l~lUf1'll'UL'1JIil~'U~ L~eJ 1~V1~flf11'i~~fl~11'lj"j'i~lVlflU'i~?f'lfi, ' ,
~lUn'll'Ub '1J1il~'U~f11'i~ n'lj1U'i~fI:!J~ n'lj1'lJeJ'ULLrl'U L'lJ1ilbTl ~<l1JlbL~'l~<lflru~m'ilJf11'i~lL U'U'll'U ~'l~eJ 1ud

e. ~ru~n':i':i~nl'Hhw'J£Jn1':i

®. 'U1tJ?f'UeJ~ ~(i1?f~eJ1(i1

lv. 'U1tJ1'V'lhOJu 5n'lj'iL~eJ

en. 'U1tJUtJlJ 1 'V'l~'l1:!J

ct. 'U1tJ'lJ\l1'V'l'U5 'OJ~'lJ1~,
<t. 'U1tJeJfioUtJ L?f'U11tJ5

'oJ. 'U1tJil:lJ'i V1~B(i1LL'V'l'l

b'li. 'U1tJ'1JU'UVI~ fl1LWUeJ

~. 'U1'l?f11tltJ'U1f1 Lfl1eJl'i'iru

ri. 'U1'l5run'Un 1'1~'Urub'OJu" , "

e.JeJ.?f'V'lU.'1JeJ'ULLrl'UL'lJ1ilen

'iB'l e.JB.?f'V'lU.'1JB'ULLrl'UL'lJ1ilen

'ieN e-m?f'V'lu.'1JB'Ubbrl'U b'lJlil bTl

'iB'l ~8 G'1'V'lU.'lJ8'ULbrl'UL'lJ1ilbTl

'iB'l e.J8.?f'V'lU.'lJ8'ULLrl'UL'lJ1ilbTl

'i8'l e.JeJ.?f'V'lU.'1JeJ'ULLrl'UL'lJ1ilbTl

~el'l'UJtJf11'ifl~lJULVlI'1 \i1t'l1il1lJ'1
'IJ ,

~n'lj1ULVll'1n

~n'lj1\JbVll'1n

U'i~D1'Um'ilJf11'i

'ieJ'lU'i~D1'Um'ilJ fI1'i

m'ilJnTJ

m'ilJf11'i

m'iWl1'i

m'i:!JfI1'i

f1'i'ilJ f11'i LL~~ L~'1J1'U fI1'i,

ii'VIih~ oU'ULfl~B'Ulfl'i'lrn'ib?f1lJ?f~1'1flruD'i'ilJ 'OJ1tJD'i'ilJbL~~D'i'i:lJ1fi'U1~ 1 'U?fm'U~fl'lj1 "DeJ'ln'Ufll'iVl'OJ11il", '
fl1tJ 11'1~m '1J1il?f'OJ11il'i~~'UL 'U1il~'U~ f11'i~fl'lj11 ~~~1'l1 UIi11tJ~bL~~i1U'i~~'Vl5fl1'V'l, '

~.~ru~n':i1~n11~1bih.J.:JTW

®. 'U1tJ1'V'lh'OJu 5n'lj'ib~B

lv. LntJ\JtJlJ l'VlB'lllJ

bTl. 'U1tJ'1J\i1'Vl'U6 'OJ~'lJ1~,
ct. 'U1tJ8fiitJ L?f'U11tJ5

<t. 'U1tJ.fl:lJ'i V1~8(i1bb'Vl'l,
b. 'U1'l~~iltJ iJl'1~q'Vl5

v

b'li. 'U1'l?flJUfl ~lJ81~~

~. 'U1'l?f11LtJ1J~n'ljru LL~M'I

ri. 'U1'l'OJ'i'itJ1'Vl'i V1l'1tJ'U1'1ltJ

®O. 'U1'l?f11U.fl1'Vl'i 'V'l'OJ'U1

®®. 'U1'l'U.fl1'V'l'i ?f~BtJlJ<lfl~

"J8'l e.JeJ.?f'VlD.'lJB'ULbrl'Ub'1JlilbTl

'iB'l e.JB.?f'VlD.'lJeJ'Ubbrl'Ub'1JlilbTl

'iB.:J e.J8.?f'VlD.'lJeJ'ULbrl'UL'~1ilbTl

'i8<l e.JeJ.?f'V'lD.'1JeJ'ULLrl'UL'1J1ilbTl

'i8'l ~eJ.?f'\"lU.'1JB'UbLrl'UL'lJ1ilbTl

~el'l1.ntJfl~lJel'l'UJtJ f11'i
'IJ ,

~ el'l1.n tJn~lJ'U ltJ'U1 tJbb~~ bLe.J'U
'IJ ,

U'i~D1'Um'ilJfI1'i

'i 8~U'i~D1'U f1'i'i:!J fI1'i

'i8~U'i~D1'U f1'i'i~j fI1'i

'ieJ'lU'i~D1'U f1'i'i:!J fI1'i

'i8'lU'i~D1'Um'i:!JfI1'i

f1'i 'ilJ fI1 'i

m'i:!Jf11'i

fl"j'i:!Jrn'i



Q ({ 0 .&diI

@)cf. '\..l1EJ"1J'U'UVI'jfl1bt-1'Ue:J

@)b. 'U1.:J?l11UCJ'U1tl bfl~m'j'jfLJ

@)flV. 'U1.:Jfitllfl'Ufl I"!~~tllh"il'l1

~e)1'U1 CJfl1'jfl~1Jijb VII"! ~~Wn1J"1
OJ ,

'" "" ~I"!fl'M1'UbVll"!fl

fl'j 'j1Jm 'j

fl'j 'j1Jm 'j

fl'j 'j 1Jfl1 'j

fl'j'j1J ms uae b~"1J1'Urn 'j,... ,
fl'j'j1J fl1 uae ~"1J1CJb~"1J1'Ums. OJ ,

II,

fl'j'j1Jfl1'jbb~:::~"1J1m~"1J1'UmsOJ ,

@)Q1. 'U1.:J1"!.n?l'j1 1"!-m?lCJ,
OJ ~

@)~. 'U1CJ5'U "il'UVI:::1.:J'M

,r fl1 bm1 :::~'UlCJ'1J1mb~::: bb~'U

~e)1'U1CJms fl~ 1Jflf)t-11J1CJbb~:::fl~
OJ , 6J

ij'Vnj1~ ~hbij'U fl1'jf11tl'\J ~~wn1J (91'j1"il?le:J'\Jfl1'j~1bij'U.:J1'Um1J1J1(91'jfl1'jile:J.:Jn'Ufl1'j~~ fl1'jfl111J b~CJ.:Jb~CJ1n'\J

~mh::: lCJ"1J'l1Vi''\JeVe:J'Ub'U~1,rfl.:J1'Ub"1J(91~'U~fl1'j~fl'M1 'th:::'<i\'1tJ YLI"!.lvcfb~ (9111J~ljmb~:::\J~~'U~

n1t-1'U~~~e:J1J'j1CJ.:J1'U~~

b,xflfLJ:::fl'j'j1Jfl1'j~1~~'\Jfl1'jbb~.:J~.:J \J~'\J~WU1~~1 CJfl111Jun b"il b~e:Jb,x~~fl1'j~1bij'U.:J1'UbtJ'U 1\Je:J~1.:Jlj

\J'j:::~VlTI~~ bb~:::bfi~\J'j:::lCJ"1J'l1~e:Jfl1'j-W\PlJ'U1flfLJfI1~fl1'j~fl'M1~e:J1\J,

~-



 


