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คํานํา 
 

             เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริต เกิดจากความไมโปรงใสในข้ันตอนการทํางาน เปนเหตุใหมีผูท่ีนํา

จุดออน หรือ ชองวางไปแสวงหาชองทางท่ีจะสรางประโยชนใหกับตนเองและพวกพองโดยทุจริต และเปนท่ีทราบ

กันดีวา การทุจริตนั้นสงผลกระทบในทางลบท้ังตอความนาเชื่อถือขององคกร และเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา

ในทุกๆ ดาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหมีการนํากระบวนการทํางานมาวิเคราะห    

เพ่ือวางแผนปองกันมิใหมีชองทางท่ีจะทุจริต และแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ              

ของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปองกันการทุจริตในภาครัฐ  

    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมพัฒนาท่ีดิน (ศปท.พด.) ในฐานะผูรับผิดชอบในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกรมพัฒนาท่ีดิน โดยคัดเลือก

กระบวนงาน จํานวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ดานท่ี 3 ประเมินความเสี่ยง

การทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือกําหนด

มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในกรมพัฒนา

ท่ีดิน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กระบวนงานตรวจรับเครื่องใช้ส านักงาน 

 

ความหมาย  
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

         ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

          ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
          ๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
          เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ 
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน 

  ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
         ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

 ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
                 ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจหน้าทีแ่ละต าแหน่งหน้าที่ 

 ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ   
        ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน : ตรวจรับเครื่องใช้ส านักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกระบวนงานตรวจรับเครื่องใช้ส านักงาน             

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
 

การแจง้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

ลงนามตรวจรับ 

ขั้นตอนการตรวจรับ 

 
ผ่าน 

แก้ไขให้ถูกต้องให้เป็นไปตาม
สัญญาและกฎระเบียบ 

ไม่ผ่าน 
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
   Know factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
 
 
 

- การแต่ งตั้ งพวกพ้อง เดี ยวกัน เป็น
คณะกรรมการตรวจรับเพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจรับ 
- แต่ งตั้ งบุ คคลที่ ไม่มี ความรู้  ความ
ช านาญ เกี่ยวกับเครื่องใช้ส านักงานที่จะ
ตรวจรับ 
 

                          

 

๒. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ 

ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ ง ไม่ทราบว่าตนได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
 

 
 

๓. ขั้นตอนการตรวจรับโดยการตรวจรับ
ไม่เป็นไปตามสัญญา 

-ของที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-ตรวจรับโดยไม่มีของ 
-ของไม่ครบ 
-ตรวจรับไม่ตรงเวลาที่ก าหนดไว้ ใน
สัญญา 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

      ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
                     สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
                   สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  ในระหว่าง 
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
                     สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ  
                   สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับตดิตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ 
 
 

- การแต่งตั้งพวกพ้องเดียวกันเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับเพ่ือง่ายต่อการตรวจรับ 

- แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ ความช านาญ 
เกี่ยวกับเครื่องใช้ส านักงานที่จะตรวจรับ 

  

  

๒. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับ 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่ทราบว่าตนได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ 
 

   
 

๓. ขั้นตอนการตรวจรับโดย
การตรวจรับไม่เป็นไปตาม
สัญญา 

-ของที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-ตรวจรับโดยไม่มีของ 
-ของไม่ครบ 
-ตรวจรับไม่ตรงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
       ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
       ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
       ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
      ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ 
ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
      ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ 
ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
     ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางที่ ๓  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ 
 

- การแต่งตั้งพวกพ้องเดียวกันเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับเพ่ือง่ายต่อการตรวจรับ 

- แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ ความช านาญ 
เกี่ยวกับเครื่องใช้ส านักงานที่จะตรวจรับ 

3 ๒ 6 

๒. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับ 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่ทราบว่าตนได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
 

๑ ๑ ๑ 

๓. ขั้นตอนการตรวจรับ
โดยการตรวจรับไม่
เป็นไปตามสัญญา 

-ของที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-ตรวจรับโดยไม่มีของ 
-ของไม่ครบ 
-ตรวจรับไม่ตรงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 

๓ 3 9 
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  ๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
  ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  

      พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร 
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

      อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ 
   จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 ค่าความเสี่ยง 
   ระดับต่ า 

  ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

 ค่าความเสี่ยง 
   ระดับสูง 

- การแต่งตั้งพวกพ้องเดียวกันเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับเพ่ือง่ายต่อการตรวจรับ 

- แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ ความช านาญ 
เกี่ยวกับเครื่องใช้ส านักงานที่จะตรวจรับ 

พอใช้    

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่ทราบว่าตนได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ 
 

ดี 
 

   

-ของที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-ตรวจรับโดยไม่มีของ 
-ของไม่ครบ 
-ตรวจรับไม่ตรงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 

พอใช้    
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ตารางท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

     แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานตรวจรับเครื่องใช้ส านักงาน 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ความ เสี่ ย งการทุ จ ริ ต
ความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

กระบวนงานตรวจรับ
เครื่องใช้ส านักงาน 

เค 

 
 

- การแต่งตั้งพวกพ้องเดียวกันเป็น
คณะกรรมการตรวจรับเพ่ือง่ายต่อ
การตรวจรับ 
- แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ ความ
ช านาญ เกี่ยวกับเครื่องใช้ส านักงาน
ที่จะตรวจรับ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือก
บุคลากรให้เหมาะสมกับการตรวจ
รับงาน 
 

  -ของที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง 
-ตรวจรับโดยไม่มีของ 
-ของไม่ครบ 
-ตรวจรับไม่ตรงเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา 
 

กรณีการตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.มีหนังสือเวียนก าชับแจ้งให้ทราบ
โทษทางวินัยและละเมิด 
2. ก าหนดให้มีภาพถ่ายประกอบ        
การตรวจรับ 
3. อบรม ชี้แจง ให้ความรู้แก่บุคลากรที่
จะท าหน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับ 
4. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
บุคลากรในกระบวนงานที่เกี่ยวเนื่อง
กัน ให้สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกัน
ได ้
5. สร้างระบบการบริหารจัดการวัสดุ 
เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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         6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
             

 แยกสถานการณเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 สี ไดแก  
 - (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

  - (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

  - (สถานะสีเขียว Green)  ยังไมเกิด เฝาระวังตอเนื่อง 

 ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

ท่ี กิจกรรม 
เหตุการณ 

ความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
1. กระบวนงาน ตรวจรับเครื่องใช

สํานักงาน  
(วัสดุและครุภัณฑสํานักงาน) 

-  ความโปรงใสของการใช
จายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ภาครัฐ 

   

  

 - การแตงตั้งพวกพอง
เดียวกันเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับเพ่ืองายตอการ
ตรวจรับ  

/   

  

- แตงตั้งบุคคลท่ีไมมีความรู 
ความชํานาญ เก่ียวกับ
เครื่องใชสํานักงานท่ีจะ
ตรวจรับ  

 /  

  
-  ของท่ีตรวจรับไมเปนไป

ตามสัญญาการจัดซ้ือจัดจาง 
/   

  
-  ตรวจรับโดยไมมีของ 
 

/ 
 

  

  
-  ของไมครบ / 

 
  

  
- ตรวจรับไมตรงเวลาท่ี

กําหนดไวในสัญญา  
/ 
 

  

       

        7. จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 

      นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยง จากตารางท่ี 6 มาจําแนกสถานะและกําหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการเพ่ิมเติม ดังนี้  
      7.1  (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

     7.2  (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

     7.3  (สถานะสีเขียว Green)  ยังไมเกิด เฝาระวังตอเนื่อง 
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ตารางท่ี ๗  ตารางจัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
         7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพ่ิมเติม 

- ไมมี - 
 
 

 

          7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพ่ิมเติม 

-  กระบวนงานตรวจรับ
เครื่องใชสํานักงาน 

 

- แตงตั้งบุคคลท่ีไมมีความรู 
ความชํานาญ เก่ียวกับ
เครื่องใชสํานักงานท่ีจะ
ตรวจรับ 

มาตรการเดิม 
1.  กําหนดหลักเกณฑในการเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับการตรวจรับงาน 
      1.1 ทุกหนวยงานตองกําชับมิใหเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีพัสดุ หรือ 
กรรมการ พิจารณาผล ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในคราวเดียวกัน  
      1.2 ในการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรู
เก่ียวกับพัสดุนั้น อยางนอย 1 คน หรือ เชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุ
นั้น มาใหคําปรึกษา  
กําหนดกิจกรรม เพ่ิมเติม ดังนี ้
    - สํารวจขอมูลเก่ียวกับความถ่ีในการเกิดเหตุการณ และสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินมาตรการฯ 

 

         7.3 (สถานะสีเขียว Green)  ยังไมเกิด เฝาระวังตอเนื่อง 

กิจกรรม ความเห็นเพ่ิมเติม 

-  กระบวนงานตรวจรับ
เครื่องใชสํานักงาน 

 

- การแตงตั้งพวกพอง
เดียวกันเปนคณะ 
กรรมการตรวจรับ       
เพ่ืองายตอการตรวจรับ 

 

มาตรการเดิม 
1.  กําหนดหลักเกณฑในการเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับการตรวจรับงาน 
      1.1 ทุกหนวยงานตองกําชับมิใหเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีพัสดุ หรือ 
กรรมการ พิจารณาผล ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในคราวเดียวกัน  
      1.2 ในการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรู
เก่ียวกับพัสดุนั้น อยางนอย 1 คน หรือ เชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุ
นั้น มาใหคําปรึกษา  
ความเห็นเพ่ิมเติม 
    -    
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กิจกรรม ความเห็นเพ่ิมเติม 

-  ของท่ีตรวจรับไมเปนไป 
ตามสัญญาการจัดซ้ือจัดจาง 

-  ตรวจรับโดยไมมีของ 
-  ของไมครบ 
- ตรวจรับไมตรงเวลาท่ี

กําหนดไวในสัญญา  

มาตรการเดิม  
1. มีหนังสือเวียนกําชับแจงใหทราบโทษทางวินัยและละเมิด 
        - ใหผูบังคับบัญชากําชับใหเจาหนาท่ีศึกษาและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบในการ
จัดซ้ือจัดจางโดยเครงครัด เพ่ือปองปรามมิใหเกิดขอผิดพลาดและความเสียหายแก
ทางราชการ อันจะนําไปสูการตองรับโทษทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด 
2. กําหนดใหมีภาพถายประกอบการตรวจรับ   
 

 
 
 

         - ทุกหนวยงานตองกําชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วานอกจากเอกสารประกอบการ
ตรวจรับ พัสดุ ตองมีภาพถายท่ีครอบคลุมทุกรายการในสัญญา อยางนอย 1 ภาพ         
แนบไปกับเอกสารประกอบการเบิกจาย 

3. อบรม ชี้แจง ใหความรูแกบุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีคณะกรรมการตรวจรับ 
      - กองการเจาหนาท่ีตองประชาสัมพันธใหบุคลากร ไดรับทราบเก่ียวกับชองทางการ

เรียนรูในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง เชน หลักสูตรออนไลนของกรมบัญชีกลาง สํานัก
งบประมาณ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

 4 .ผูบังคับบัญชามอบหมายงานบุคลากรในกระบวนงานท่ีเก่ียวเนื่องกันใหสามารถ
ตรวจสอบถวงดุลกันได  

     - ในการแตงตั้งบุคลากรผูทําหนาท่ีในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ขอใหคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบถวงดุลซ่ึงกันและกันได ดังนี ้

     (1) ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลของผูจัดการ และผูบริหาร และผูถือหุน
รายใหญของผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง จากหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ บัญชีผูอํานาจควบคุม 
บัญชีผูถือหุนรายใหญ วาสอดคลองตรงกับรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางภายในหนวยงานหรือไม  

            (2) ผูบังคับบัญชา ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจาหนาท่ี  
   อยางใกลชิด เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 
5. สรางระบบการบริหารจัดการวัสดุ เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได    
      5.1 ทุกหนวยงาน ตองบันทึกขอมูลครุภัณฑสํานักงาน ในระบบฐานขอมูล 

ครุภัณฑออนไลนใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน     
      5.2 กองคลัง ตองตรวจสอบ พัฒนาใหระบบฐานขอมูลครุภัณฑออนไลน มี

ความถูกตอง ครบถวน สะดวกในการคนหา           
      5.3 ใหคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ ประจําปของหนวยงาน 

ดําเนินการตรวจนับจํานวนพัสดุและครุภัณฑสํานักงานท่ีมีอยูในหนวยงานให
ถูกตอง ครบถวนทุกรายการ 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
     -    
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        8. จัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

      จัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวมจําแนกตามสถานะความเสี่ยง จากตารางท่ี 7 เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล  

ตารางท่ี ๘  ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี 
สถานะความเส่ียงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 

 
 
 
 

- การแตงตั้งพวกพองเดียวกัน   
เปนคณะ กรรมการตรวจรับ
เพ่ืองายตอการตรวจรับ 

-  ของท่ีตรวจรับไมเปนไป
ตามสัญญาการจัดซ้ือจัดจาง 

-  ตรวจรับโดยไมมีของ 
-  ของไมครบ 
- ตรวจรับไมตรงเวลาท่ี

กําหนดไวในสัญญา  

- แตงตั้งบุคคลท่ีไมมีความรู  
ความชํานาญ เก่ียวกับเครื่องใช
สํานักงานท่ีจะตรวจรับ 

- ไมมี - 
 

 

        9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

      จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอผูบริหาร ท้ังนี้ สามารถเสนอขอ 
ขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางปได   
 

ตารางท่ี ๙  แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ ..วันท่ี ..31  กรกฎาคม 2563 

หนวยงานท่ีประเมิน .........กรมพัฒนาท่ีดิน........กระทรวงเกษตรและสหกรณ......................................... 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตกระบวนงาน ตรวจรับเครื่องใชสํานักงาน 

เหตุการณความเส่ียง ความเสี่ยงการทุจริต 
1. ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
1.1 การแตงตั้งพวกพองเดียวกันเปนคณะกรรมการตรวจรับเพ่ืองายตอ

การตรวจรับ 
1.2 แตงตั้งบุคคลท่ีไมมีความรู ความชํานาญ เก่ียวกับเครื่องใช

สํานักงานท่ีจะตรวจรับ  
1.3 ของท่ีตรวจรับไมเปนไปตามสัญญาการจัดซ้ือจัดจาง 
1.4 ตรวจรับโดยไมมีของ 
1.5 ของไมครบ 
1.6 ตรวจรับไมตรงเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  
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ตารางท่ี ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 

หนวยงานท่ีเสนอขอ ....................................................................................................................... 

วันท่ีเสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตกระบวนงานตรวจรับเครื่องใช
สํานักงาน 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม -  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวของ  

เหตุผลในการเปล่ียนแปลง ๑. ........................................................................... 

๒. ........................................................................... 

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม 

   

   

 

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

  

สถานะการดําเนินการจัดการ 
ความเส่ียง 
 

  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  
 

ผลการดําเนินงาน 1. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมพัฒนาท่ีดิน (ศปท.พด.) ไดแจงเวียน
มาตรการปองกันความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดการทุจริตในกระบวนงานตรวจ
รับเครื่องใชสํานักงาน(วัสดุและครุภัณฑสํานักงาน) ใหทุกหนวยงานใน
สังกัดทราบ และไดเผยแพรมาตรการฯ ผานทางเว็บไซต ศปท.พด. 

2.  ศปท.พด. ไดประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบเก่ียวกับชองทางการเรียนรู
ในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง เชน หลักสูตรออนไลนของกรมบัญชีกลางสํานัก
งบประมาณ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

3. จากการตรวจสอบ เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง ยังไมพบการกระทํา
ความผิดตามเหตุการณความเสี่ยงท้ัง 6 ประการ 
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ภาคผนวก 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานตรวจรับเครือ่งใชสํานักงาน 

………………………………………………………………………………………………………………. 

                ตามท่ีกรมฯ เห็นชอบใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมพัฒนาท่ีดิน (ศปท.พด.) เลือกกระบวนงานตรวจรับเครื่องใช
สํานักงาน(วัสดุและครุภัณฑสํานักงาน) เพ่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2563 จึงไดกําหนดมาตรการ                  
เพ่ือควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง และเปนไปตามหลักความคุมคา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได ของกรมพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอ่ืน เพ่ือใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ ดังน้ี  
  1. หลักเกณฑในการเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับการตรวจรับงาน 

        1.1 ทุกหนวยงานตองกําชับมิใหเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีพัสดุ หรือ กรรมการ พิจารณาผล ปฏิบัติ
หนาท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในคราวเดียวกัน  
         1.2 ในการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเก่ียวกับพัสดุน้ัน อยางนอย 
1 คน ในกรณีพัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ ใหเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับพัสดุน้ัน มาใหคําปรึกษา   

  2. หลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุ 
        - ทุกหนวยงานตองกําชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วานอกจากเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ ตองมี
ภาพถายท่ีครอบคลุมทุกรายการในสัญญา อยางนอย 1 ภาพ แนบไปกับเอกสารประกอบการเบิกจาย  
   3. เสริมสรางความรูใหแกบุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
        - กองการเจาหนาท่ีตองประชาสัมพันธใหบุคลากร ไดรับทราบเก่ียวกับชองทางการเรียนรู ในเรื่องการจัดซื้อ
จัดจาง เชน หลักสูตรออนไลนของกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ   
  4. ใหบุคลากรในกระบวนงานสามารถตรวจสอบถวงดุลกัน 

         - ในการแตงตั้งบุคลากรผูทําหนาท่ีในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ขอใหคํานึงถึงความเหมาะสมและสามารถ
ตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกันได ดังน้ี 

     (1) ตรวจสอบรายช่ือและนามสกุลของผูจัดการ และผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของผูเสนองาน                    
ในการจัดซื้อจัดจาง จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ บัญชีผูอํานาจ
ควบคุม บัญชีผูถือหุนรายใหญ วาสอดคลองตรงกับรายช่ือเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายในหนวยงานหรือไม  
       (2) ผูบังคับบัญชา ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจาหนาท่ีอยางใกลชิด เก่ียวกับ
การปฏิบัติหนาท่ี 

 

   5. สรางระบบการบริหารจัดการพัสดุ เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได 
5.1 ทุกหนวยงาน ตองบันทึกขอมูลครุภัณฑสํานักงาน ในระบบฐานขอมูลครุภัณฑออนไลนใหถูกตอง 

ครบถวน เปนปจจุบัน     
5.2 กองคลัง ตองตรวจสอบ พัฒนาใหระบบฐานขอมูลครุภัณฑออนไลน มีความถูกตอง ครบถวน สะดวก

ในการคนหา     
 

5.3 ใหคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายพัสด ุประจําปของหนวยงาน ดําเนินการตรวจนับจํานวนพัสดุ
และครุภัณฑสํานักงานท่ีมีอยูในหนวยงานใหถูกตอง ครบถวนทุกรายการ 

 
ท้ังน้ี ใหผูบังคับบัญชากําชับใหเจาหนาท่ีศึกษาและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบในการจัดซื้อจัดจางโดยเครงครัด เพ่ือ

ปองปรามมิใหเกิดขอผิดพลาดและความเสียหายแกทางราชการ อันจะนําไปสูการตองรับโทษทางวินัย อาญา และความรับผิดทาง
ละเมิด 

                ---------------------------------------------------------------------------------- 
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~lllli1'1~'U!l\Jl'UPl'U™~1'1J ('Utl 21) 

G\~--------, 
-.,, ll'IJ'l1.~llli1nU~1'1J'UiA!l"1'fo~1~ 

1111!J'iBf'i'1111~!ln (t!l 74 tlitnou 22) 

G) \1 m·r y~ ;i ... 1;j ,:mo\J011VI II \Jlol'IJ~ ill t\1'111'1JU'IJ 

t01i'l'IJ!l!Jl11J11J 11111 ~ri,,.,u,i (-iio 74(4)) 

4 ,;-----~-----, 

P1NtnmJ011ft1,.,;!l~1~1,iu'io 

li,ilii!ln~flli11o11!~~m'ilt\1'1!1'1J1\J!i'~ 

~tlitntium, (t!l 74(1)) 

0 :------------, 
PINtn,,um,, IUfl'U!l~'Uml'l'UtlUllt 

,;,1w01n1~,111,1111 (-ii!l 14 <4>> 

RNt01i1J011i 11U~1'1Jlllln1' 

i;111iN1U1'1tLll'U!ll'\111JL~'IJ'!l!l\JliO 

\i11o1u,,.,,hu~11J'U!l~1!j ('!ill 76) 

('il(ll'l!11J1\J!i'~~\],tn!l\J01i 

~11~Ni1Utmllli~fl11J 

L~ll1:llii1illi!luni1 3 ,,u 

10 

GJ~:------'--------, 
I \i111u,,.,,J1v~1'1J'!Jtl~1§L~'IJ'll!J\Jll1\n1, 

fl(I\L~!lm1r1~~iiei1u111!l~wi 

.r~toi~~,~ -!io 77 (!l~1im'1ill 42) 

,., 
~ 9 U1t01Pl~'!l'Utn7iLil'IJO 

11R1 'U!l 77 (!J~lll1J'1i!l 42) 

fH'U11Jt'U<1t\lt\1111111JU\J\J~RNtO,i1J011'1Jfo\J1Ul)11,l'IJ(I\ Vl~!l'U!lOIOi'l~/l1Um1~~10 

Vtt.litUtL11l1qV1airu1111n11fi,a~on (m~,1 66) Ull~1tr0uui 'U!l 161UOL1'1J 

miil~,i1,111111J1~ou1'!J.n1J 1J.56 ClXl'I) 

'W,fo~i!ll\\'viu,tut11111ii'lloiru (u.66 1m1i'lm) 



Workflow 15ael'U".i1R1 

Mn/1111,1/~ffiltfu G Q1MJr;,1\lii\J1Jb\J\11J1Uiflt!1111111 
f"4of,.;;,, 

(ll1\J.IJ1fl11 11 + 1t1ijwi fo 11) 
-+ IJO\J\11J1~fltl1i1< 

uhhi,,11,.n1,Vll)na1,1.1,.n,11,1M 
ivi1,rrm1ae1w ({o 62) 

111uomml',i.1i.i,Vl111to<i's 1\iuto\J 
l1¥1h\J1om11U1u11Y1i 

tO\Jltf\1111 (;;o 21) 

li1mh§:11ru,g.;,u11Ylit1,.n111ua•11ina,, 
110111111,bruo.,nj, s :\inbn,, c;;o 631 

I0',.1,,l'--------'--------~ 
n1\l\Jtrl'u 11n,ih,;;0U1Uo 1111•m11ilf111o•iimauo 
('Uo 61) mllUM-l'u 11n1 4u~, 11un••iiv11,i;1J1;u 

riouii,w,n1J011111 (01iiJ (;;o 66) 

ftJmnfl1180\J11fl1 Pl'IJ-l'U 1181 .fn1m,11 ('UO 68) 

1(12'---~----~ 
fl11Jtm11Jn1,, Pi1<iiun1,;;~,111J1~a ('IJO 70) 
lmh,rm,lu;;o 55 (2H3) mlil11uo11ln1J 

flllltn111Jn11" ~fl"111U41\J~M11;jQ111lJ1 
11fo111111111'1uliowwimwuY•od,1 

1ilo,,01111111'1utou ,.,11110 70 

'1iml'1\li.l1u,11100•1'!1m.to\Junn111i'11taon 
un:,J,11hu,~01j~lf1(011',;;,1 <•o 72) 

\!111!JL\!fl: l-610Y11t~u;i;iii-6m!1rr111lum,li«ruru11\Jiiu101ofoi,1 

G'"--------~ 
~11vi.fflt!11ona,;to1iio~1-, Q Quvi.fim1,1unutotoll10;;,, 

1ft\JOWl\N11l1.i.Ul11nfD4f! 
1;;0 22) 

li,U'lafl0\J11111Pl11JU\J\Jyf 
11nn.ulw1u,hi.11111 (,Co 61) 

t/1tmfl~•m1 
nuo,1111 (,io 72) 

mml'1mhvn1111o•f!1'1',n11J1mitotJ 
, 1urnJ,ia€at o~1• 

• 111nll~1fl\JOfl11)Jlillllli~11~1~1mh~u~•PIOV 

~iir111i,,il11')nnulminu10u11u,ilo 

- nrrnllfvllt• lf1mi11~1mh~li1rit1<1U11nii, 
l'l'llw1il11Mwi.rn1onfl1rilw'il11 lflUO!f'l\lU1 0 l<\hu,,1u1104fJ + 1hti•llr.:n11'1in11f• 

1mm,lull'Cl/1\11flllm\J1J~1111J•n,iun1111lw1un1m," 
1,110;;011nM mw«1Q1ni;'u1tuonn1q1101nlunn,, 

iiQ11M (1J10111 66) uaomijw, ;;o 161 



Q ,u~1jitl9ifu"ow1r1uf"\11 
uwa•~DQ"Q~ (WlU.ll1ftl1 11 

+ m~uu, ;;o 11) 

Workflow ~S'Be-bidding 
:ir------------, 

11'1mi1Mll1unU110,f!ft•111"tuli1«, 
u~ul',arutnm1n1,,rn,NR;,,,ou,," 

,o,'11J/111>1\Jftl1"1nft1, c,.~ 
ltUt'1ft1Yi~111U1\1J,t1K,t~.,.\I) 

,,.1ublcnu s /huu1110~1tJ 
'!flm1~'tlo,n111,1Un.,n.hufn:'tJ o-1i! 

· \Jltn1fllllUUWlwtiouni, 3 iu\11n11 .--••' 
• ~1\Nfrltil!Nll11fnlflll-l'IJOftQ1n-\'11 
qR>'huvo,n1'1ll1tn1au,uuw; 

n,NW,J,;,,\J,tnil\/lonn11\J1tm•11•1 
flriile:J:wa,uw (,\'o 45) 

IINOl1'11<U1""'ltll1\l•O•fJ 
1mi,outmhthtn1a,uuu11; 

fnru1ui1M1hilu.uaY1;\l,i:ml'l1U1tUlOfl11 
,h::n1'111m'WYnuoi1 s :}'tJrb011 C'litl 48) 

,::lr.:,1c,1n1,u~vu.lriLeM11, u.n~i,1Lt\i'u11 
mm,1,, L~ofiu<iolfl"woU11J1ruu e-GP('bo 51} 

m>Nfl-l'IJ ,,a, tU'l-1'1Ufttlflu••~"'"" (/hD) 
noua~u11Nu11"1 hili•!/o:iJ 3 1u1b01,1,io 52) 

r:;'.\,_______,___---, 
f1fl'u011A1L'ti1UUJil11F11rJ1\.m:uu e-GP 

l•m1No11fl1lA',;;u,!lfualo (1lil 54) 

® '------...,_--------, . • •rutn1'"n11W9111U1URi A11U\Jn11iiQ1,ru10R 
/l1UL\JltUt'1ft1;l1h1<1JR (1JD 55) 

© ft1Utn11"n1,, ,.11,,iu,1uuM1,.i911ru1 
i,\'0"•11",l'lulioi:\':u,li1111i:m1J1J1md,1 

,~o,om1"11'1u,ou "'"-uo 55(4) 

r,",___.__ _ _, 
\.'..". 1nm/1\11hurn,11o~i'J1'1u,ovunm,,l'fl1lian 

•ftt@J01ll1QD~lfflA'4(o«~ITll (1JO 59) 

0;\"---
\J,omr4,,utni, 
,n11011•1 Cio 59) 

, .:,--------, 
Mn/~i!IA'i'u 

"OUIUJ1Uf•\11;1, 
vou.,~n11 Cuo 21) 

4Jr~-------, 
,1111.f•\111onft11(01,1;0{1, 
,l'11M e-biddlng (,\'o 43) 

~ ---'-----, \:>' •w.f•llmu,1U11o401,1;o•i< 
lftllO>llmi1""1U,1U110,i'J 

(,\'o 22) 

11'11,1,l11,1thu,w,o,i'Jtl1'"11" 
,\°iwov1,u,111vo«o,0•1• 

bl1Jfull1• 
1lD 47(2) 

-"1nOij1nuo•11m>ltJ1~11ru1,~-nnrnl•~•• tu 
ijilM1~•"11Y)nMUYlf11Jlil1MU~le (\t 47(1)) 

· 011iltJfutJt,,l!'?Hu1"11WJij>l111rn1u,,'N,~ 
M1~•"uM1,>r~hl,en"1~ull'I~ '"uomiru, 
~urnmwf3 + 1hhlu1:n1Mn•f~ ch 47(1)) 
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""n~u,"t1n!'t\lcvi•1"uulril•ru•n11"n11tJiw1un1mm 
\11D'Uo•nft~ muml'~~1nmJ1t0t11ft1qv11nalUHm, 

iirnru, (~1R11 66) untmiluu, io 161 



Workflow 1ie-market 

w,,;@!ltl'fVIJOIJ\IU1~>11111N 
~•fof•{,. 

(nruJJ,.,, 11 + miiw, io 11) 

Mn1'lw1ijmtl'fu 
~OU\lll1Ui•iliii,t OtJ"• 

"" (-oo 21) 

~w.••il11on1111(0,.;ofi, 
,,uic e-marl<et (i'o 34) 

~""-•Ml1,1u,iuto~o1<1o 
{1,1Lr1uo\flmi1\1\.bu,11\.I 

•••fJ (i'o 22) 

• tl1"ni•1uuu11,'\woun'i1 3 -l'tnhm, 
• ri11<u•i'u111uo11•111llrnlll'M1n-l'u 
~•>'hin,o,m1tJ,on1•1•uuni 

,n,,,;,.,,,,;~, .,;,tJ,•m•i•uuni 
lu,,w e-GPt,iu1~"1Jo,Mthu,iuuo:il• 

1.h,ni•~"ti,unu (-uo 35) 

11"l"ll,mi11,,iu,o,f!l-.l•'l'lll 
l'MU1lO\J'S1U~1UtE€oto~,., 

~••noun111,i'11•tJ1J e-GP 1rio111uo1,111011111\J/ 
11111~1h\lu11l,im11uo11~11i1vlu,11f,,~u1 -uo 37(1) 

n1iil,,1lu1iiu 5 tl,u~ 

Bl .:--------L-------.o 
e -market u,;1;n11\J1•1;jllii~nv1111ilml ;/o 30(2) 

~,.no,;n111ii11•1J1J e-GP l~OIII\J011fl1 .. 1U'l\J/11111 
~n1\11J91191Vlil\J011f'l1fiflf,n\111111ul\J11111 30 \J'm 'UO 37(2) 

Gy•'-.------------
11uqt1n,1111uo,,11,1~~.,,nn~ 

~.J • 
'!ltJ•m1111uo11•1111n~11111uo11111011ll?1 

ISJlllDih1u,1u~11n11Yi1111nnv1i'mJf'l11lllil1J~o 
mml'11,1u1u,1u~o•i'J~1\J'11\1\J11~1\11J1~ (iio a 1) 

Wll1\J1l1ti1u,11J~JO•i'Jl1 i!1J'!I01J~11n11t\'t11~onu11• 
~iio1u111o~iM1M'ml',~i. · 

'1'1l1ii11~,,.,:;,;lu~i~11n11Yi1J11N1111, 
e-mail ~~•\l••nil'l~il~'!IIJ• (;/o 42) 

(iio 38) 

)3 . :---------------
11,1111Jt1Jil''111\11911llU1J1J~flt'll•n111Jni1ulu,;1u 

ri1"""";oifo91n11, 111ul111',111m\'u1•u•11111q11n,'1l 
~11n11Yi1111N1 (1.11 .. ,1 66) u11•1•1iluu, ;/o 161 


