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ค ำน ำ 

 

การขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
มีผู้ พิจารณาอนุมัติหลายส่วนงาน โดยต้องใช้ระยะเวลาหลายวันท าการในการขออนุมัติก่อนที่  
จะด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 
และหัวหน้าหน่วยงาน หลักการการเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน 
เป็นแนวทางให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการเขียนรายละเอียดกิจกรรมให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยก่อนส่งให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดก่อนเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเบื้องต้น และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณและด าเนินงานต่อไป ซึ่งการปฏิบัติงานทั้ง 2 ด้านมีข้อจ ากัด
ของเวลาในการขออนุมัติเพ่ือให้ทันการณ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือลดเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงานกิจกรรม  
ในการนี้ งานแผนงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “การเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณและด าเนินงาน” เล่มนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายละเอียดกิจกรรมที่ถูกต้อง 
และเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
เป้าประสงค์ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ทีส่นใจต่อไป 
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การเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน 
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1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนรายละเอียดกิจกรรม 
เพ่ือขออนุมัติกิจกรรม และด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 1.2 เพ่ือให้การเขียนรายละเอียดกิจกรรมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

 1.3 เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งยื่นขออนุมัติกิจกรรมได้รวดเร็วขึ้น เมื่อมีการจัดท า
รายละเอียดกิจกรรมท่ีถูกต้องตามแบบฟอร์มและระเบียบราชการ 

 

2. ขอบเขต 

 2.1 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นรูปแบบให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงานกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีก่อนเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเบื้องต้น 

 2.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานตามคู่มือ คือ 1 รอบปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน ของทุกปี ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่จัดท าบันทึกข้อความ และ
รายละเอียดกิจกรรมตามแบบฟอร์มการขออนุมัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณนั้นๆ 
ก่อนส่งให้งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ(ตรวจสอบตามระเบียบพัสดุ)  งานบริหารคลังและ
ทรัพย์สิน (ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) กองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ) และผู้ช่วย/รองอธิการบดี/อธิการบดีอนุมัติ ตามล าดับ ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้
ลดเวลาในขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงานกิจกรรมของหน่วยงานได้รวดเร็วขึ้น 

 2.3 เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเป็นแบบฟอร์มตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต 
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3. ค าจ ากัดความ 

 รายละเอียดกิจกรรม หมายถึง รายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
จะขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน ประกอบด้วย รหัสงบประมาณ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ด าเนินการ ลักษณะของกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สถานที่
ด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม แผนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
และก าหนดการ 

 ขออนุมัติกิจกรรม หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการของผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการขอใช้
งบประมาณและด าเนินงานกิจกรรมจากผู้ช่วย/รองอธิการบดี/อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนมาจากแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ประกอบด้วย 
โครงการและ กิจกรรมที่ต้องด าเนินงานในปีนั้นๆ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม งบประมาณ
ในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ใช้ชัดเจน รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 

 ปีงบประมาณ หมายถึง ปีพุทธศักราชโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายนของทุกปี  

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินงาน แนวทางในการควบคุม ก ากับดูแล 

 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี มีภาระหน้าที่หลัก ดังนี้  

5.1 ประสานงานหรือร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

5.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงาน
จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ ของคณะ 

5.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงานให้
เป็นไปตามแบบฟอร์ม ระเบียบ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้ เพ่ือเสนอให้คณบดีพิจารณา
ก่อนเบื้องต้นท่ีจะจัดส่งให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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5.4 รวบรวม วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลผลการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และเร่งรัดการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมเป็นรายไตรมาส และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

5.5 รวบรวมผลการด าเนินงานในทุกด้านของคณะ เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของคณะ ส่งให้กับมหาวิทยาลัย 

5.6 ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรประจ าปีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือจัดท ารายงาน
ของแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 

5.7 ศึกษา ท าความเข้าใจ แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะ รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปี 

5.8 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนรายได้ของคณะ รวมทั้งวิเคราะห์และรายงานผล  
การด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหาร 

5.9 วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของคณะ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินงานมหาวิทยาลัย 
และแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในทุกๆปี เสนอ
มหาวิทยาลัย 

5.10 รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และงานสารบรรณ ที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนและ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นระบบ และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรของคณะในการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

6. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 หลักการการเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน เป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดก่อนเสนอให้
คณบดีพิจารณาเบื้องต้นเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมในการเขียนรายละเอียดกิจกรรมที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยก่อนส่งให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งการปฏิบัติงานทั้ง 2 ด้านมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาในการขออนุมัติเพ่ือให้ทัน
การตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงมีมาตรฐานคุณภาพงาน ดังนี้ 
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6.1 ตัวชี้วัด   การขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงานกิจกรรมในส่วนของคณะ  ด าเนินงานแล้วเสร็จ  
ภายใน 3 วัน 

6.2 เกณฑ์  ระยะเวลาด าเนินงาน 1 วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 2 วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 3 วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 4 วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 5 วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการส่งรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน 

ล าดับ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม/ 
เอกสาร อ้างอิง 

1 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ผู้บริหารคณะ 

14 
วัน 

แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

2 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1-3 
วัน 

1) บันทึก
ข้อความขอ
อนุมัติกิจกรรม 
2) รายละเอียด
ของกิจกรรม/
โครงการ 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายแผนงานฯ คณะ 
1-3 
วัน 

1) บันทึก
ข้อความขอ
อนุมัติกิจกรรม 
2) รายละเอียด
ของกิจกรรม/
โครงการ 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) หัวหน้าหน่วยงาน
2) งานบริหารพสัดุ
และบริการ
ยานพาหนะ 
3) งานบริหารคลัง
และทรัพยส์ิน 
4) กองนโยบายและ
แผน 
5) รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล/อธิการบด ี

1-7 
วัน 

1) บันทึก
ข้อความขอ
อนุมัติกิจกรรม 
2) รายละเอียด
ของกิจกรรม/
โครงการ 

ก าหนดแผนงานโครงการ/

กิจกรรมในแผนปฏบิัติราชการ

ประจ าป ี

จัดท ารายละเอยีดกจิกรรม 

เพื่อขออนุมัติงบประมาณและ

ด าเนินงาน 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของรายละเอียด

กิจกรรมกิจกรรม 

เสนอรายละเอียด
กิจกรรมพิจารณา  
อนุมัติตามล าดับ 

กิจกรรม 

P.6 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม/ 
เอกสาร อ้างอิง 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1-15 
วัน 

รายงานผล 
การด าเนินงาน

กิจกรรม 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการส่งรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน 

 

อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการส่งรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน 

7.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนประสาน/ประชุมกับกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับนโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จากนั้นประชุมคณะผู้บริหารและทุกส่วนภายในคณะ
เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
คณะ 

7.2 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดท ารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน
ตามท่ีใช้จริง 

7.3 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายละเอียดกิจกรรมที่จัดท าเรียบร้อยแล้วมายังผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ระเบียบ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้ หากรายละเอียด
กิจกรรมไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนฯต้องส่งผลการตรวจสอบ
กลับไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อรายละเอียดกิจกรรมถูกต้องตามข้อก าหนดดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนฯ เสนอรายละเอียดกิจกรรมให้คณบดีพิจารณาเบื้องต้น 

  

ด าเนินงานโครงการ 

และรายงานผลการด าเนินงาน 

P.5 
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7.4  ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนฯ เสนอรายละเอียดกิจกรรมที่ถูกต้องให้คณบดีพิจารณา 
และจัดส่งให้กับงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ(ตรวจสอบตามระเบียบพัสดุ) งานบริหารคลังและ
ทรัพย์สิน (ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) กองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ) และผู้ช่วย/รองอธิการบดี/อธิการบดีอนุมัติ ตามล าดับ 

7.5 เมื่อรายละเอียดกิจกรรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะได้รับรายละเอียด
กิจกรรมคืน เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนินงานตามแผน และจัดส่ง
รายงานผลการด าเนินงานต่อไป 
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8. เทคนิคการเขียนกิจกรรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณและด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนของอนุมัติกิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 2 แบบฟอร์ม ซึ่งจ าแนกตามโครงการ/กิจกรรมการที่มีระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 1) กรณีโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ และ 2) กรณี
โครงการและกิจกรรมใหม่ที่เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดหลักการ ดังนี้ 

8.1  กรณีโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอร์มขออนุมัติและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในกรณีโครงการและกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ เป็นแบบฟอร์มในกรณีที่กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการเป็นกิจกรรมย่อยๆ  
อยู่แล้วไม่ได้อยู่ภายใต้กิจกรรมใหญ่ มีการด าเนินงานที่ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์และรายการ
งบประมาณอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจง โดยมีข้อสังเกต คือ กิจกรรมจะมีรหัสงบประมาณระบุไว้อยู่แล้ว 
(ไม่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ) 1 กิจกรรม 1 รหัสงบประมาณ 

 
8.2  กรณีโครงการและกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในกรณีโครงการและกิจกรรมใหม่ที่เพ่ิมเติม
จากแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1 แบบฟอร์ม ใช้ในกรณี ดังนี้ 

1) กรณีที่ไม่ได้วางแผนหรือก าหนดกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และต้องการ 
ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 

2) กรณีที่กิจกรรมเดิมไม่ได้ด าเนินงานหรือด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีงบประมาณคงเหลือ 
และต้องการด าเนินงานกิจกรรมเพิ่มเติมจากงบประมาณนั้น  

3) กรณีท่ีขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้รหัสงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้อยู่แล้ว 
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8.3 หัวข้อ/องค์ประกอบท่ีต้องมีในแบบฟอร์ม และหลักการเขียนให้ถูกต้อง 

1) บันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติ กิจกรรม และด าเนินกิจกรรม 
บันทึกข้อความเป็นหนังสือที่ส่งถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งต้องผ่านความเห็นของหัวหน้า

หน่วยงาน (คณบดี, ผู้อ านวยการส านัก, ผู้อ านวยการสถาบัน) ความเห็นของงานบริหารพัสดุและบริการ
ยานพาหนะ(ตรวจสอบตามระเบียบพัสดุ) งานบริหารคลังและทรัพย์สิน (ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
กองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการ)  
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์  และท้ายสุดอธิการบดีอนุมัติ
กิจกรรม ตามล าดับ โดยบันทึกข้อความดังกล่าว มี 2 แบบฟอร์ม ดังนี้ (ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ชัดเจนแนบ
ภาคผนวก)  

1.1) แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณเกิน 100,000 บาท 
(100,001 เป็นต้นไป) โดยรายละเอียดกิจกรรมอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 
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1.2) แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท  
(1 – 100,000 บาท) โดยรายละเอียดกิจกรรมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์เป็นผู้อนุมัติ 

  

 รูปที่ 2 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท 
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โดยบันทึกข้อความดังกล่าว เรียนอธิการบดี เนื้อความของหนังสือระบุถึงหน่วยงานที่จะ
ด าเนินงาน มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมอะไร กิจกรรมอยู่ภายใต้โครงการหลักอะไร  (ข้อ 2 ใน
รายละเอียดค าขอกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564) จัดเม่ือใด สถานที่ใด ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมนี้ (กลุ่มเป้าหมาย) เป็นใคร จ านวนเท่าไร ใช้งบประมาณจากรหัสอะไร และ
จ านวนเงินเท่าไร พร้อมแนบรายละเอียดของ กิจกรรม และก าหนดการด าเนินงาน (ดังรูปที่ 3 และ 4) 

 

รูปที่ 3 เนื้อความในบันทึกข้อความขออนุมัติของแบบฟอร์มกรณีโครงการและกิจกรรมตาม 
แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

รูปที่ 4 เนื้อความในบันทึกข้อความขออนุมัติของแบบฟอร์มกรณีโครงการและกิจกรรมใหม่ที่เพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัติการ 
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2) รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ (หน้าที่ 2 เป็นต้นไปในแบบฟอร์ม) ซึ่งมีทั้งหมด 21 

องค์ประกอบ ซึ่งทั้งแบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรมกรณีโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ และ
กรณีโครงการและกิจกรรมใหม่ที่เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการ มีองค์ประกอบของรายละเอียดเหมือนกัน ดังนี้ 

ใช้แบบฟอร์มรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่ต้องระบุรายละเอียดใหม่ (ไฟล์แบบฟอร์มที่เป็น 
Microsoft Word) ซึ่งมีหัวข้อรายละเอียด และหลักการเขียน ตามข้อที่ 2.1 - 2.21 ตัวอย่างรูปที่ 5 ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการ 
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2.1) รหัสงบประมาณ 
 รหัสงบประมาณใช้เป็นรหัสเดียวกับที่ฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้น ซึ่งระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ  

2.2) ชื่อกิจกรรม 
 ระบุชื่อกิจกรรมที่จะด าเนินงาน ซึ่งต้องเป็นหัวข้อเดียวกันกับที่ใส่ในบันทึกข้อความ
ด้านหน้า 

2.3) ภายใต้โครงการหลัก 
 ระบุชื่อโครงการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะด าเนินงาน  ซึ่งเป็นการ
จัดสรรงบประมาณให้กิจกรรมภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยในขั้นตอนการขอบประมาณตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2.4) ผลผลิต/โครงการ 
 ระบชุื่อผลผลิตของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ หากเป็นงบประมาณในส่วนภารกิจ
หน่วยงาน ผลผลิตของโครงการคือผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
งบประมาณในส่วนยุทธศาสตร์ ผลผลิตของโครงการคือโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ ที่กิจกรรมสอดคล้อง 

2.5) แผนงาน 
 ระบุชื่อแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ หากเป็นงบประมาณในส่วนภารกิจหน่วยงาน 
แผนงานคือแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และ
งบประมาณในส่วนยุทธศาสตร์ แผนงานคือแผนงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ระบหุน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2.7) สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายท่ีด าเนินการ 

 ระบสุาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ด าเนินการ เช่น สาขาวิชาเคมี ฝ่ายวิชาการ 
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2.8) ลักษณะของกิจกรรม  

1) ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ให้ระบุว่ากิจกรรมนั้นๆ ด าเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจใด พิจารณาจาก
กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีทั้งหมด 7 พันธกิจ ดังนี้ 

 สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

ชุมชนและสังคม 
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่
สู่สากล 

 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) 

2) ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ให้ระบุกิจกรรมนั้นๆ ด าเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใด พิจารณาจาก
รหัสงบประมาณว่ามาจากยุทธศาสตร์ใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 
และ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

 
 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 การพัฒนาท้องถิ่น 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก 
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3) ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ให้ระบุความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ข้อสังเกตให้ดูรายละเอียดจาก
โครงการใหญ่ที่มีรหัสงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ในข้อที่ 4.3 หรือใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ฉบับปัจจุบัน 

4) ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ให้ระบุความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานข้อสังเกตให้ดู
รายละเอียดจากกิจกรรมใหญ่ที่มีรหัสงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ในข้อที่ 4.4 
หรือในแผนพัฒนาคณะระยะ 5 ปี ฉบับปัจจุบัน 

5) สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา / กพร. 

ให้ระบุกิจกรรมนั้นๆ มีความสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินงานตรงตามตัวบ่งชี้ของงานประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ใด หรือตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยตัว
ใด ข้อสังเกตให้ดูรายละเอียดจากกิจกรรมใหญ่ที่มีรหัสงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ในข้อที่ 4.5 หรือตามเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

6) กรณีเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 
ด้าน ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

ให้ระบุกิจกรรมนั้นๆ มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิต
ตาม TQF 5 ด้านใด 

7) กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ 

ให้ระบุกิจกรรมนั้นๆ มีการบูรณาการโครงการร่วมกับด้านใด ประกอบด้วย ด้านการเรียน
การสอนในรายวิชา ... ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 8) ประเภทโครงการ 

  ให้เลือกประเภทลักษณะของโครงการ/กิจกรรมในตัวเลือกตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ 
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2.9) หลักการและเหตุผล 
เนื้อความในหลักการและเหตุผล จะมีใจความส าคัญ ดังนี้ กิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไร 

ความจ าเป็นในการจัดกิจกรรม  จัดแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์อย่างไร  ชุมชนได้รับ
ประโยชน์ /เกิดผลกระทบแก่สังคม อย่างไร มีการบูรณาการในรายวิชาใดและหัวข้อใด  หรือใน
วิจัยเรื่องใด หากเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  ให้ระบุการปรับปรุงหรือการพัฒนา
กิจกรรมด้วย 

 
2.10) วัตถุประสงค์ 

ต้องบอกถึงว่าโครงการ/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้อะไรบ้าง 

2.11) พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ระบสุถานที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.12) ระยะเวลาด าเนินการ  

 ระบุวัน/เดือน/ปี ที่จะด าเนินงานกิจกรรม 

2.13) กลุ่มเป้าหมาย 

 ระบุกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จ านวนกี่คน 

2.14) ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ต้องระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งงานด้านบริการวิชาการจะมี
ตัวช้ีวัดที่ต้องระบุตามเกณฑ์อยู่แล้ว และงานด้านอื่นๆ แล้วแต่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมก าหนด ดังนี้  

 เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการกี่คน  

 เชิงคุณภาพ  
  1. กลุ่มเป้าหมายเป็นครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  2. กลุ่มเป้าหมายชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 เชิงเวลา 
 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาสที่............. 

 เชิงต้นทุน 

 ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัต ิ จ านวน............... บาท 
 

2.15) แผนการด าเนินงาน 
ระบุตามแผนการด าเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นตามขั้นตอนดังนี้ วางแผน (P) 

ด าเนินการ (D) สรุปและประเมินผล (C) และน าผลการประเมินไปปรับปรุง (A) ตามตัวอย่างดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 

1.วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
   1.1 ส ารวจความต้องการของชุมชน 
   1.2 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
   1.3 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

 
..................... 
..................... 
..................... 

2.ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ติดต่อวิทยากร/สถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ 
   2.2 ด าเนินกิจกรรม    

 
..................... 
..................... 

3.สรุปและประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจและความรู ้

 
..................... 

  3.2 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์  ....................... 

4.น าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
  4.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิกิจกรรมเพื่อน าผลการประเมิน 
       ความส าเร็จมาวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินกจิกรรม พร้อม  
      จัดท าข้อเสนอแนะและการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป 
  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนนิกิจกรรม 

 
..................... 

 
 

..................... 
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2.16) แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

แจกแจงรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการใช้ตามใช้จริง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2555 /ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยด้วย) ให้จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย (ตามหลักการจ าแนกหมวดรายจ่าย) สรุปโดยสังเขป และตัวอย่างตามรูปที่ 6 ดังนี้  

 หมวดค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

กลุ่มเป้าหมายเป็นครู/อาจารย์ 
 วิทยากรบุคคลของรัฐ ได้ไม่เกินคนละ 600 บาท  
 วิทยากรไม่ใช่คนของรัฐ ได้ไม่เกิน 1,200 บาท 

 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
 วิทยากรบุคคลของรัฐ ได้ไม่เกินคนละ 400 บาท  
 วิทยากรไม่ใช่คนของรัฐ ได้ไม่เกิน 800 บาท 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ชั่วโมง ได้ไม่เกินชั่วโมงละ 50 บาท  
  ปฏิบัติงาน 1 วัน ได้ไม่เกินวันละ 240 บาท 
  
 หมวดค่าใช้สอย 

- ค่าอาหาร ได้ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อมื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้ไม่เกินคนละ 25 บาทต่อม้ือ 
- ค่าเช่ารถตู้ ได้ไม่เกิน 2,000 บาท/คัน/วัน (ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 
- ค่าเช่ารถปรับอากาศ 45 ที่นั่ง ได้ไม่เกิน 11,000 บาท/คัน/วัน (รวมค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง) 

   หมวดค่าวัสดุ (ตามเบิกจ่ายจริง) 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ระยะทางตามกรมทางหลวง (กิโลเมตร x 4 บาท x 2 เที่ยว) 

หรือเบิกตามจ่ายจริง)  
- ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
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รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างการระบุรายละเอียดของแผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
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2.17) งบประมาณโครงการ 
ระบุให้ตรงตามรหัสเงินว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้ จ านวน 

กี่บาทข้อสังเกต คือ ถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน รหัสเงินจะขึ้นต้นด้วย 2 นอกนั้นเป็น
งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด ยกเว้นเงินที่ได้มาจากส่วนอ่ืนๆ เช่น งบประมาณแทนกัน  
งบวิจัย 3% งบเฉพาะกิจ เป็นต้น 

2.18) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงานแล้วคาดว่าจะได้รับผลอะไรที่สูงกว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

2.19) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระบุการติดตามและประเมินผล โดยต้องบอกรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัว ใช้เครื่องมือ
อะไรในการประเมิน เมื่อใด ซึ่งระบุเป็นการประเมินผล และวิธีการประเมินผลเป็นรายข้อ
สอดคล้องกันไป เช่น 

การประเมินผล  

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- ระดับความพึงพอใจผู้ที่ร่วมโครงการ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  

วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินผลโดยแบบบันทึกการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.20) แนบก าหนดการโครงการ/กิจกรรม 

ก าหนดการของโครงการ/กิจกรรมให้ระบุอย่างชัดเจน ช่วงวันใด เวลาใด หัวข้ออะไร 
ลักษณะของการด าเนินงานแต่และหัวข้อเป็นบรรยาย/ปฏิบัติการ/สัมมนา/อภิปราย และวิทยากร
คือใครจากที่องค์กรใด 
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ข้อสังเกต คือ รายละเอียดงบประมาณที่ตั้งไว้ในมีค่าตอบแทนวิทยากร ต้องระบุ
รายละเอียดของก าหนดการให้ชัดเจนมากที่สุด เช่น วิทยากร 2 คนขึ้นไปแต่ละหัวข้อ ต้องระบุ
เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 2 กลุ่ม (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 /ทั้งนี้ทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยด้วย) เป็นต้น 

2.21) แนบประวัติวิทยากร 

 หากขออนุมัติค่าตอบวิทยากรเกินอัตราปกติ (ถ้ามี) ให้แนบประวัติวิทยากรด้วย 

9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
9.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
9.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 
9.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการรถยนต์มาใช้ในราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 
9.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ

ค่าอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

10) แบบฟอร์มที่ใช้ 

 10.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณเกิน 100,000 บาท 
10.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท 
10.3 แบบฟอร์มรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
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ภาคผนวก 

 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณเกิน 100,000 บาท 
 ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณเกิน 100,000 บาท 
 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท 
 ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม ที่งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท 
 แบบฟอร์ม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
 ตัวอย่าง รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ 

การประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการรถยนต์มาใช้ใน

ราชการ ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม และค่าอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
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] mli~E1
 

] n1~~~nl~i~1nl~~n~~~~
 

[ J mnl1\JulHiilelU1ft1Uli".i".i)J


111~LllYltfl'H01'i 

[ ] lFl~·ml"~\J~"'17,r~m1..,thHnu [ x ] lfl'i~017a'\J'Ua'4'Ufl1":i-.G'~m":iPim~1 

[ ] lFl7-301'i~1'U\J~01":ivn~1'll1017 [ ] LFl'H01'i1~mYl~a'h~ a~a2.JiNl"1f'l'l\l.Jr 

[ ] lFl":i~m7~1'U'Y'hl1ti1'-3PiatJ1;ll'U'O":i":i2.J [ ] Lfl'H01'i ~'U~ 

5. ..,~nm1~~~L'VIfltJa• 
'itl~\JtJnT~a~'ULLtltIt'VIli m£Jl;;n'i::LL~u ,"-1l1~'U'ln1":i~'l'UL'V1f;t lJ1~(jt1tJ2.Jn1~~~i Lu'U1tlutJ\J~v-1 
" " 

nT~\J'iru1f)1'5t1i'tJtiL'VlflI'Utel ~Fl~1J\;1L~~in\Jn1'iL~t1'Um7atl'U LL\Jtltln~ Li4~1~Ln", n1'n~ tJ'Ui;.jn'l1Lna 

Ln\1l..r-1,.h~~Vlfi~a ua~jjtl":i~~Vl6myt'Vl1-101'5 L~ v'Ui2.J1n~-1~'U ~-3~tJ u.'UtJ~-1nfi11ifL~fJni1 ..OJ"jL~fl'U ~uU\J 

~a1JtJ"'1'U ( BLended Learning )" LU'U'U1Vln"j"j1Jn1"j~m~1~~"'1JtJa1'Ub.J~a ( ModuLe ) nT'H~t1'Unl":i 
"'EJ'U'VIa1t1"jl1LL\JUL'lh~1fJf1'U LiJ'Uam~Jru~"'9~017~a2.J~"1'Un1'iL~fJ'UVl1-3'lna ( Distance l.earnlng ) ~h'U.. 
"H~\JtJLfl~~,hfJ Online ~11Jntln1'L1fJ'ULL'UtJLfoIiity'Vl'U1( Face to Face ) 'Vi'11~Lii91n1"jL~fJ'Ufv1ij 
-tJ ~::;~'VlOf1 TW1J1nn11n1"j,r-lYl~n1":i'U"S"W1fJt 'U-ffUL1uutIn;; ..r-3d~:l1~Fl112.Jrl'1A'tynUnl"H~ilnt ~~a~ 

.. .1"" ~., I .tI":::I ... 
L~1.I1::a2.J LLa::'ln\Jl~-1~12.J~91 u 'i::a-3fln1''H'iEJ'U~ ~uem:tw::l'I1-1~ Lyt8L'tUJl'lmJ mVm1'iL'ifJ'UOJranu LLn ~ 

L~~1~"11J1'fl'\h L\.I1m'Um'i~flm"i~1fJ'Um7atlUL~mh~ijtl'5~a'Vl~myt FlWt:1Vltl11'nal1liLLa~L'YIf11\JL~ti 
~~L~-1L'i1'Uii-3fl112.Jri1fity1'Un17i~fl';)m'i2.JEltJ":i2.JL;j~t1~mim'i01"SLtitl'ULLfoI'UnTr~(JJm~L~Vtin''iai)'Uu.u1J 

Blended Learning i111ntJm"jvi11~£Jtui'UL~EJ'U1~ri\J-un;tmi1 

6. iVl(ltl~:;"'-1f"i. 
6.1 L~tll~~niilmJ1a12.J1'imiiIilFl1111~fl112.JLihhltim":i~fln1"H7t1'Um7"8'ULL'UtI BLended..
 

Learning LL~~a1111":imh\t.ftm~-;)1'1t 'Uf11'5~mJ'i:latlm7W1't11~yt ~n"'tl'U)
"',J -.... ..,J ~ .. dL., .6.2 L'ntln-1La"jllYln-eJ~LLa::f11111L'tIfJ1'!l1tyL'Unl'i'lVlm'iL'ifJ\ln17atl'Uuuu Blende earning 

l\\'ntl11nPlm:n 

o 7. ~'U~fi1Lij'Um'i/n~1JL. ih'VI2.J1t1 RW:;1'Y1fJ1t'11a~~LLa::LYlFl1 'ULa~ 1I'V111'Vlf.l1am1't1Ji'flLyt'll~U7,. f1W:I 
~ 

1'VJtl1f1l1a~iLLa:lL'VIFlL'U1av 2.J""11V1m"1I":il'llJi'!JLV4't1'i"J7, 

., ..,J .,. ... ..,J
8 . ":i:lV::L1a1 1'U'YI 22/04/2564 m 1'U'YI 30/0912564 

9. n~1JL,j1'V12.Jl!J 

'\Jniilmi1flru::1'Yltl1PI1"!~iuazL'YIRL'Ulaii ,rutli'15 "!1'tJ11'll1flru~Pl1a~i ~1'111'll1LFlii "!I'fJ11'll1 

;J-;J~'V1V1 a1"lJ11'ti11'YlV1l"l11J1iLL~::L'YIFlL'ULav 712.J,j1'U1ll 90 flll 

10. ~1;11il"lJ~~Lfl7~m7 
,j1~1,,(Indicator5) mhv1Ju f'i1 Lih'M1J1fJ(ia rget) 

L"~Unnt1J 

1. ~1'tnlJa~~7€1urflm11J\'11-lm1;fm;1 ;jl\J.\J~il 70 

2 ~1U1'Uirl'l~m;lvlLil~11Jn~n~~1I \11U1lJ 90 
Lii.:lflfW)'ll'/ 

-
1. i'a~a~~f}U.n~/mmil n~1~t1~:;nil~nTi~8lJ~~U.UUDD'lJ'L"tluf'~/~~mlEl,.(lntlvl 

1.r~lPl1!1Ui'l~~~~El-lnUn1~L~tl'lJm~~tllJ~UUblended learning quality uee"...
na9'lIUltl~nUf'ffJl1~7t;'Vl

..
21 lfleJ~nn1~lJ~i11tlJ 1Jl'ltl.3 

irma:: 80.00 

---~ 



R1;1'illl{lndicators) mhm3'u ""'1L'lJ-nm'VCTarget 
2.. uniilmmnw;rn-et:: LLa:':~1111'Hl\hr-J'H1\lti~L ih~11lm1lh:m1"LL 'Ii~~\l1~ ~ilV~:: 80.00 

L~~mn 
- .., q ..I.

1. mlrn-11lLL"1l~':i0J~111L1~1'1'lm"\l~ LPlnJ1i1 4.00 

11. L1.~'IJ01~';1Lu'IJ·nufhJn'~~1JviJfJ 

LLUUm"itl~,jft~I'U 

1,,;a 12 Man 
d _ • 

'!ItlO~n"inmav 
~1I1tl~1tJ'lii1V/ 

~'l!Jfl:aijllfl 

1"11111111 

,j'U,)'IJL~U I 1 

(".f'I.63

\"'1118;1 

2 

(1I.fI.64

'l91111,a'if 

3 

(W.fl.()4

1"°Ul1ft;:; 

4 

(n.f'I.64

li.f'I.63) ij.fI.64) itV.(4) n.8.64) 

108202280244 fi1LUU011ii"n1111 fi1fla'UuVlU 83,200.00 

1,..

aU,l1Li.n.Jljlliln" 
...

m'L'UVUW4un11 

;i'f1n11L;8Um,aau 

1) rl1\JltlULL'YI'U 

1V1U1m tfltlLLfJfl 

1V1t11n'i\Jl11J 

LL\J'U Blended a1'lJ11'!11~1U1'U 

learning i')lIn'U 4 al~1 "I ae 2 

n11~11i8tuiu 
.. ..J .. 
L'UU~'M1\J 

R'U'l a~ 41'U"I 
a~ 6.5 i1GJ~1 

,jn~nY1f1N:: a:: 400 \J1V1 

1'Y1tJ1f11a"'LL~= ,)11JLiJuL~'U 

L'YIfltutflei 83.200.00U~ 83,200.00 

,)::V::L1mri1Lij'Um~ 

29,30 l1JtoJ1t1U 

8,9 'Wtl~f11f'lll 

2564 

1')11 I 83,200.00 
r 

83,200.00 I \ \f 
1:7 

12. ~Uth::lJ1wli'l1'1m') 83,200.00 U1Y1 

( / , '1\J1.h:anruu~u?1u 83,200.00 U1Y1 

( 

( 

) 

) 

~\J1.h::1J1ruL~u11EJ1~ 
..I 

~\J1.h::1J1ruBu1 

\J1Y1 

\J1Yl 



ru..t.U&U~rthBH -~ ,. 
~n.~Jl.M.,[jVJl.I.s.~~I.~L\tL~tt~n.r.l.U~(n·B!. ... ,... ,.., -....  (BKB~nBW r;9r.!.M:!.1!S 9!.L(!'LS.~~LlolfltP.~)" 

!!~lnll,llA.' ::~"~Y~LldlRv.~::ruw~nruWt-(H. 

(~uhu,l!l~~l!l n~!.unu '!.I!S ~!.L~LB) --,,. , 

.~ 

ntnl.~n.~:::~" ~l':lnt.P:;s.f1 

BNnt!1::!.f1!.LU£~ 

Benc..nLl:~.  l'" • 

~Nnt.P::!.f1!.LU 

rt!.W&~~rm[!1::!.f1::~"I1Lljjl!1~!.LU '17 1 

L~U~!.LUt-LlArt!.!.Ultll-nG~H.B~~t £'0 

aU!U1eal papuajq fl.n"nG~!.LUnf]~'!.LU::RU~Ln~~!.LUn.k,lftL~U~U~G'O 

fl.~t-~ULrtrt~'~~1JABG::~"~~tnaannnneI!!,LUfl.BU~~["\B ~::~"Lll.tf1L!.~ ! '£! 

m.~t::(!'Lt~L""lA.~~ '£"[.' An I f'" 



fh"'\lflO1~ 

a\J'nJL;j~t1fi~nl'm1'L;jtl\Ju~'Un1'~f1n1·nitlunl'u'tJ\JLLuu 

Blended learning i'UJflU n'l~";11~fJ1.\JiUL~V\J~1,.,i"n7nftmfif'lW::~'VItI1f11a Pliu.a::L\'If'll\Jlai'i 
~ ..I ... .... 

\111J'1m,,~L1~11'J'" '1va::L()Vfln';1m'1J 

il1tl1~"'fuij"A1a"1 (27f11J)29 Ul'M1EJ\J - m~L~t1llWJUn1'i~~nT~L~t1Unl'm()'U9.00-12.00 'U. 

iVlEnfI"ILf1 v2564 UUU Blended Learning 
~ ,'\,~"JYI'hfi 1VI~ Vla~

-~mJ~~m'i~,,'YillJ.~'Unl'~~~n1~L~tI'U 
tl.il'il'l"W L~m.Ju.u\J 

m~amJu\J1J Blended Learning 
~ I

1" 00-13.00 'U nnml1.:11U 

-~mJOU;nl"5~~vilU~Ufl1.~,",nl'1L1fJ\J 

m~atJ'Uuuu Blended Learning (~tl) 

13.00-16.30 'U. 

30 W~l~\J 9.00-12.00 u. -~m.lfi,ji1m'1~fln1U~Un1~~~f11~L":ifJ\J 

2564 m~atJUUU1J Blended Learning (~tJ) 

17 00-13.00 'U ~nmn~i'u 
~--------

13.00-16.30 'U. -14mJfi~m";j~,,'ri1UeJun1~~flm~L~U'U 

msasuuuu Blended Learning (9itJ) 
fl1~1~"1~1~~V1(24~1J) 

1'V1f.l1f1'iLflEJ
 

fl."UY1w"9UU w'nJ\J'i::~"'~
 
il."·U'Iij\lllUU"; iu'VI::u~
. . . ., ..8 "q\+1l1~1J - m'1'U1L1.eJ'Unl'1';1Vln1":iI.'iEJ'Ufll'ii1tl\J1J1 

2564 
9.00-12.00 'U. 

\l'1ru1m~L~tJm~'Yi11~tllu,TUL:Stl'U 

~~m'i~,,'Yil1,rvl'U~uL~v\J 
12.00-13.00 u ~nmn~i''U 

13.00-16.30 \!. -ilmJ~~fn'i~tI'Vil1~£Jl'U.g'UL~EJ'U(~tl) 

9.00-12.00 u 

1200-13.00 \J ~nmn~1'U 
4Ql • .., 

.. ....&I....
13.00-16.30 \J. -ms."Y.IfJ'U'1fJ~1\J1~V'tj~L~m.JL'Wtl 

L~EJI.L'W'11'U\l1'U1.h~'1J1'tln1'i(~tl) 
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;!lYlO~~~O~~O\!) ~~tnt1ULl!.WL~U;~L!JUG 1£IA.~m~~1 !.LUlltL~G~!1Jl.~l ::t.tfl. 

~~1»1@~1 ~1.~1.L@mLt~~t~~Lu~n~LyrtLlI1nLt'~'c\Qfl.t'~t'~1ttLUn.k~~r.uLf~V.W1pt'~ 

ib&l!.mLf" LA~t?tL~t..@ o~ 

• L~t'@V. L~9~~r.Ll!.L@ "P o .., 

r.n.~IA.n.[1, L\nn.Ll!1Il~O tl!1 ~~L~L13 0p' po _. ~,n 

~v.g~tfl.n:tM. !'-rt6~roLi\nl!1 ?tLl!.U! "~ 

t'~~mLtf\ ~u~L~k!.~ .Q!.L~l,B 0;:> 

~HL9W.1d ror.r.M.tld-t~ OJ) __.-~tLl!.L13 n 

•• no 
~t'~runl1. L~LlJ~ijtLl!.Ltli1~L~~tJl,H "Ill , , 11'1 

~rml::~Ll1~tf" mtlJLtJl,t.(H.L~l,!'b)~L~~tJl,H "Cij ,,.., In 

~ev.r.v.t ~t}V.rt~?tLl!UltlLYijl~~ "(!) 

~~~ 1UWv.~~~t-~m'~ ~e~n.~~1I'tLlY~t~fl.\tLUM.n-'L~rtt.Wll>~»1.B~1 ~~~nsannn[1t 

rt1.ll~n@I!1~~1!11ny o~ ntn.L~rtt!, 2\alnl~v.1~\a"}II1LYLf3v.~LIl.~L~L~O~1LJl,~L1l.L~ WlA.~tl:LJ1,~La.L~ 

}lll~LWtflU1YLIl.~LIl.L~J> ~~n.~ ~~lnlyv.'::~"}ltl~LlrlWv.~::roYLAU~U~ ~t~n.BU:;r.f\~~k~r.LUgYlrt.trm 

rtttLIl.'~ ;!>~Cij rtYLlJJ>l.UM. ~-P :mn J)tU>Cij n~L~m OIll-;.."JCij v.ntn.' ~Cij I!Rt.r.tlllldf\Ut'B\a~~B~~~" I,." F"IWIJ. ro n n 

N-!1enb aU!U1ea1 papua18 nnn nG~tLUM.f)~H.LUnt.n.::r.u~t.~Llil.U~Ul\t'B~r.LULIl.~nLitli1Lrtn.~::W~~~" 

n.B~t.l.Un.~~,r.LUfl.t~fl.tLUt-r.Yl-c. ~U~~tLUt'tYW1.r.lLlJ ~~lnlyv.'::~":lt\~l,lolWv.~:;roYLlil.U~U.tl.n.k~L~ 

M~u\..»nt~~~L.!'\r.LU n.,Vn:c..~ SU!UJea) pap ua19 n.11." n.G~r.LUnr.l ~1r.LU~,£:tLUnl':l" n.~ ~'tLUtLU~.£LQfl. .. t-t!mt.n(m~r.ul!.~r.LUnQ.'L~::~"rttr.ul!:~~~~rt~LY~\ ~~lnlYI!1::l!"}ltl~LI6WL\~~ro~~c..~ 



• • 

n'l fl~ ~3J/lm'l.n1~m3JLLt-l tJUlj U~'ll nn 1 'j 

t1'j::~1t1..'l\JtI'j::1I1 OJ vut 2564 

'j\o1l"1'1U1.J'i::3Jl(lJ ..J.p..f1..!.l??.'J.?..Q..1 t1

1. ~~lA'l'ln1'l fl1'l-W~tJ1LL~tJv1Ufl~'tJvthJY;'1U~::"'1l'1'lln1"~L"\ol~~~'1'illfllilltl~'IWl~LYi'!l'lU~ 
2. ~ti'Jf.J-:I1'U~~Ue:ifl'!lv\J flt\J::iV1EJ11'l1~~~LLtl~LYlflluIa~ 
3. a1~1=i'ti1l-IJ1Wihv~A1djtJn1'lal~11'l11LFlij 
4. ~m~ru::~v-IJn;)n~~1J 

4.1 !'ilLiitJ'IltJVll1Jfl1'ln'ila~"'fllltl'lnuntJli n'il'U~'I1J"\ol11Yl t1l~EJ~l'!1.n!lLYi"ll~'-l~ 

[ ] eJ~~Ut\J;;~Ylijflt\Jfl1Yf1i'li1alfltl a~l'1aVl~n~ru LUmrn~ru~mlJ"\ol11'V1EJ1aEJt~LiJ'UYI. ." 
EJ ~1J~\J~!J'Im offut\J~~utl~"'I fl1J 

" 
[ ] i ~v LLa~~'lJ'Ul~'Ififl1llJ~~~l LiJ'Uua~t1'l~lv'titJ1um~.,;'~tJ1Yl~'Ia'ULLa::th~ LYlI'1 

" 
. 11 t v - - , I V 1 ,. .. ., .K t1

[ v J "\olU'lm'l1'!1lm~ mEJ'V1~~!J'Iflfl1l1J'l LLa~L 'V1fl tJ~tlEJtJ1Vlm~3JutJYitJ~1'U ~"llnll" .. U 

.~ 

LPI'l~~n 'ilVimihJ'IYI\Jl~UI'l'U~'Ifl1l1J9i~'1 m'l"lJ~'I'q3J'lltJ "'If11J LLa~t1'l~L'V11'l'til~0. 
[ ] ~'lJal'U a'l La~3Jlf1~'Im'latJLi1!J'I1J1;)lnYf'l~'l1'l1!'i1~L~tl~t1i''lIn'1~1'l~~~n'ilYimf7EJ'Ia 

.~... \I 

'q1J'll'ULLa::~'Ifl~ 

[ ] La~~"'~1'1fl1l~~fl1l1JL,j'11'1ttJflt\Jfhfl1l1J~TUn LLa~fl1lw)ijh t 'U1~W)'l'l~"lJ~'I
". " 

"'tl'l~'ULLa~'lJ~'I'lI1~ LvJ~t ~Ln"'fl11~\Jl'l::~,rnt 'Uflt\Jfi1'U!J'Ifl1'l~'U~n';LLa~ ~~mLYf~i1alna. . " 
[ ] ~f1I'U1t1'l::a'V1~fl1Yifl1~U~"\oll'l,r"'fl1'l,r'Ua'l (Advance Execution Premium)" . 

4.2 I'i1 ~iitJ'Il'UVl11Jfl1'ln 'ila ~"'fI~~'1 n Uth::L~tJ~'V1til'l1"'Vli'lJ ~'13J\niYlEJ1"EJ'l1'll.n!l~Vi'ti ~'-l'i 
... 1 I .iI'"
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4 3 !'i1LiitJ-IJ1'UmlJfl1'ln'ilI'l~"'f1ll~'I n'lJ\I~L,j'tJ n1'i~~'Ul"lJ~'I3J~liYlEJlaEJ'il'llJ1!l LYf'll'i'-l~<; . . 
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4.4 ~1~iitJ'IltJVll1J[l1'~n'ila~"'fla~'1nuntJlin'ilUtl::~'V151'11aVl~'lJtN"\oltJ1EJ'IltJ 

i'Ulin'il t"';\J~m'ii"lllm'lLLa::chu'V1!J",mfif111~~Ylf1~"'fla!J'In\Jf11l~~V'lm'l"lJ~'I'l!~'ll'U 
..I v 

U'l~ ~~tJEJ'V1lil'lla Yl1 ~ ~'1i'~~~tl~fJm~v1'lJm'i t ~U~m'l1'lllnl'i'V1Yl~'lJatJ~'Ifl11~~~ '1m'l'U~'I
• 

'l!1J'lltJ 

4.5 1'I~"'fl~~'In'lJ~'1fitl'i~ntlu~1~1Yl/ ~1ti'l~m'itl'i::ntJf1rufl1Vim'li'in~1• 
!)'If1t1'l~ntl'lJ~ 3 fl1'l\J~m'ii'lllm'i .. . 
1\1;j1~Yi 3.1 m'l\J~m'ii'llln1'iUn~'1f11J 

v .., .., 3.., ..,..o:Ilo 

4.6 1'I'€l"'f1a'iNn\J~1'll1(;)lJ~11YlEJ1"tJ 



• • 

n~u LrtnD~~~l!lhnt nl!l N!fl,l!1~!l=,q.t ~LUn.1Jrt~::LrtL1'~lEot LrtL[L::~L~!:Hforu~l!1~Hl!!~'~t ~ ~" ~ . 
~~'L!"~ft~~"~\ Ln~~LrtUL rtnc..n.L~~Ll!lnt~L,!A~LU::~" ~Ll!1U L~ ~ru~l!1~H [\t~[\" ~ LUUL~~ fl. t11::!.[\!!rtW' 

l:-~B~~' ~121-Rl.I'L!\tLUl!1~'~\Gt;!" nnJl,rtJl,L~:;t[\ULI1N!fl,nf)m}::~~::LrtL1' ~)ftn~Un.~tLUn. t....LV£lAg~!.f"\ 

~;::~n rtLNlt~ utl!!::~~\ nG~1tk61nl]o tLrtL[Ll] ~LrtL~\;1'1"t'~::~[\t'~~n~un~nrm~ru~l!1~HN!fl,n.rL"[\t n1 
nL~nl;'Lnn6~!.LuLJ.AoLrt~L.ItiUL~t'~G~L1'~~l-p.\.l'L!"!.LU!!ft1.t'»~,, nL~nl;',q.l,B~'L.111!.LUL.,\A.Ut I..~L~~~Q.Lt\ 
., .. R.1d'L[Lrtt1G ~n!.ll.",n l!!L~nL£L'a nll.rtJl,nt::~11 nJ.!lnr,p ~Ll!lt'U'::~1' nL.uG~L1t'~ ~Ll!1U~ np.'t'Lra!"Il.Bp!.f"\
. .. ~rtt~t'~(?'~L1 '~~~Rl.I1l!!~'~ t G!J~Ll!1nt~L~~LU :;~n~Ll6UL~~ru.vl6~f':l[\!.!.[\ m.LU n.t n.,I;!ln.~, ~Ll.!ln~ u L~ 

~~~1G}a~, ::~" ~Ll!lrtnfl, ~Ll!lU~ l!lnl!ll~L.ItiL.~ !-.ln14t 6lLJ1~n.~~"61LJ1f\Gt'(!fl,t'~l!lGlI.t1L.~L1ntn.L~~LlM"\~ 
uL~ ~Hl!l ~H!!L.~n.M.::~11 ~n.!.ll.v.1l!ll-L1t'~L~::!.f\tup.u~lb!mlJ,~~\n~nr;1G!;!~Ll!l~nLntLn UKml}' 

I!H~K'::I!"tl,UU~K 'S 

..........................................................1.. n~ !.LUt'!.611 [ ]
 tt!.!.Qrt~l-[\~I:t'!.L!\hL,!An.LJ.!ltLut'~611 [ 

~rtLt611"t'C!rt~::~ t-L.k~G~ 1f~~~!.L.Ut'!.611 [] !.L.ULll.~t-L.IA.!.Lu~n.nL.~tL.Ut'!.\,!l [ 1'] 

LP.U~!.L.U l!!~!.Lunh~nL\~tL.ut'!.611 [] n.Lt'nt~L1!.L.Ul!l~~LL1~n.!.LUt'~611[ ] 

tLut't611IAm::t(\ 

rtttgn~l-f\~~t'!.L.!\n.Ll~UU[] 

rt61t'~!-"'t.L.ULlI.~tLU~n!.LU [1'] 

t1.£' ~tLU [] 

LP.U~U,t1rt~!.U~~ [] 
..........................................................................................: L.1l.~I1Lt 

M~!.LUnl1~'tLU [] 
.. n.1Jrtt~tLUt-t61J:-LUUU!.mLUnlJ'~W S'17 

~ ~1 nll!lIA'.EottL.u::~nfl,~' t~t-&'~::Ltl!l't:!.LU::p.U~nL.~ [] 

n.Bll.l!!~nkrtLtl!l::~'ml!ll!ln.t'L~L1::t9n~rt~rtLt61::P.U!1-nL!f [ ] 

Llbfu~t'L.IA.::j;\,u!1-nL.)f [ 1') 

irtLC-61nLl!! [ ] ,. ,. 

nH.tn.LI1~!.~::~1' rttt!!I1~~ rt~!.gru~nLl~ [] -,. 
nus ~ :lD-l rtL.~l!lu.run.::ruP.U~ru(,j n lID n ,.. 

t.LVoLB [ /'] UlIA1t'BV. [ ] ,.. , 

ruRU~UG' ,A 

11L\~~ [] nl!l~BIl. [] . 1A ~ 

ruP.U~l!1(!' 
• An 

f3~Ll1lAtLL1I1::8'mL.t'n lnL1t'G fl, T"lLl!l ~ _• n 

5 :::to-l rtL~l!1~ru~::rul'l.U~ro(,j::U" ru~lll?-UG1 tuRUl?-lll.@ rtLllltLUnQ\L,\!I~ rttw~~nl;'n'w OJ 

v 



IA.Lr\ 000'0£1 

nLm~t'l1>1
..  I!lnL-\LUIA.L~t1:;n:;!.rtLlllll:!.~1t~11!.LUt'!,l,l1"1 

o ~ P 1'1 

L~t:1t'e=' 

" rtUUIl:~rtt~L~1~N~(J,ll:tBM.t'~rtLtl,l 'I 

MLl1rubt'~, 

~LlllULIl:~t-~:;!.f\t'~~n~un.~nr'l11n.rmn~y.m.vlll~1':I'z 
(!. h.!.n.M.1 ~ 

"Il: I!lL~nL~'B ntnn.rtn.) nLrtL-\L~mll.rtn.ntnL~'I 

ruLft9\t-~' 

(61-01/\0) l,l!.1t'B(J,I!lLn.:::1 
l\ •• 

tLu~t.LunLl)~rtLlllrtt.n.BL~1~ntnL.Il:I!l~n.~f\)~n.!.n.M.1"~ ntnll.rtn. nl,l OZ nB~t-LrBntnL~ I!lL~nL~'B 

• I1LrtL-\L(}m~U "6 

!.h.1ll.M.n I!lL~nLn.'B n:l.nll.rtn.;;~" ~ ,. 
~h.!.~lA.,(j.v~U.I3~Lf]IA.t:UI.ft Q~lnll.l1A.1;;~n~~~!LIoILI3IA.~;;rul!l L.}I!l~LltILnlA.~!3n~ !!l,l1Ln.~L(J,L~1LU~gf\t'B~ 

I1Lrt"Ln1rt~U/!.LUnml..l4(,\nM "L .... • .. •F' f' 

~LlllULIl:t-~B~L-\1~~l-U LIl:i'lt-~;;1f\t'~~n~un.~n!'l"y.m.vi!:!.!.n.Ln~~:;m1y.m.vlll ~Ht'L~~G~1 Z'9 

!.LrtUn.LW!.n.rtLn~ L.LI!l~ll.LWlllt ~~ 

MIA.1~!.M.Il:~m~ ~LYlll.L!.:m"'ULIl:LmGpmgll.~rt!.wbn~~UkhG!.Lut'!.l!llrtLI!l~LYlll.L!.::!.M.t'C!n~B~' 1'9 

~N~~!.n~l!lc. "9 , .. ~ 

{\tB~nll.rtb.n.,V~trt~'14lrlL~t'L1~B~ m~~L~UL~t'¥8~L-\ '~~1-U L~ ~ t'~::~rU~ft*n~Un.1!lnt111~m.v~~f':l 
Lf\~~!.LU~LU t'~l!ll LJtoI!l~1'ltt'~ L. ~L~n.L!.;:!.M.U L~utt'(!Pm~ll.~rt!.w~m~~Ukh(!!.LUt' !.l!llt'(!fl,1"'t'~;:!.f\tll!ll 

t')ln.1I.~1:a.f\1lI~1~ t.H~tn~t'I1J!-ntQ.~L!U.LU ;;~11 ~LIJlL~t.LU M!l:LI1~Ukhl1tLUllI~1~ 1.11~m~t-~ 



11. ~1~1Vlf\111HhL~~'lItl~n~m~1J 

n~n'i"ill 'i::V::L1fl1fl1LU\H1U 

1.11.:1LL~Vn1'j~lL{j\N1V (Plan) 

- ril'n,;)1'1111J;;tJ.:Inl'l Ll.'l::'tltltlU~n'Jn'mJ, 
2.~lLUVm'l (Do) 

- LL~.:I~.:ILLnnh~"ll1Jl'1ru::n'l'j1Jn1'j~lLijV.:Il\J, 
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1. fh1~"tl!J 
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, n. 
::1:!,m!.wIWgn.M.rt~LJl,::!.f\GM.1r1.Jl,rtll.Ln.Hr\M.Lflt' "I .., III n F' •,.. " 

ru.w&u... 

~hr,.~M.n:~~ ~Ll!n.LJ:rG n.ln.A.Ilb.~l!" ~h!."M.,[j.vA.L!.~~L~ltt~LIM't 

Ul!1"1YIA.,~t!"}~~L~LIlIA.~::rn~ L.}~1!L~LRIA.~~n.~ ~l,J'L"~La.L~!.LU~,Cl.~f\t'(!~ ru 
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~n.!:.IUA.'~~L1.~~ UL~ULt!:t'~(!~L1.'~~~ULt!:~t-~::!"l""t'~!t~n.~Un.~n.!1"Ln.~~~LU~n.II\.L~ 



nssu~~ r\G'Li!l~LU ~11r\Lt-I)L~t-~:::~1' L!AI!l~ rc~W{l,~ nG'L~~LU~I1fl.t~ 

179Sl 1ll!lL.nU~U ~ £-t IM\tN,tK:::tI ... . ~ 

,-\ ~ 

~\ rc~W~~r\G'L~~LU~rinLt-I)L~LY.~~rcl)~\l)'(!~' rcr.J;,u~~n~:::r.f1.r.LU~I1f\t~ 

179S"Z nm.nbre O£ -BZ IM\tt'l..tK:::t 
, 

-p-I 

n. 
rcr.W~~rct~LE-,~t'GIl.~tGM.t'~rtLtl.l!m'1rt!.w~~nG' L~!.LU~Hnt!':::r.f1. 'n. 0£'91-lO'9'[ 

~LltlUL~~N,-::;r.f\t'~~n~un.~n:m 

n.n.1m~~ru.v~ ~l1ijLrU\L~r.LUt-LlAt-GP.:::~" nLt',Hr.LU L~Ukn.~'!.LUYGY lA1ttr.n.G 

:::~" (LE-'t'tfloUL~B!-ll) z ~n.mm~un.~nti,,~ro,V~r.tn.fl.~n~n.BU:;~[\r.l.UllS.n.G 'n 00'91-00'£1 

n.l-t-L~U!.LIo1LBn.LlA:::!.fl.n.kUf:\ 'n 6S"'Zl-lO'Z"[ 

z 1A.n.rl.11rU~un.l!lr1.l'~"Ll.TI.1LJ~s.s.n.(\~n.~n.(!U::;r.rULUrttn.B:::~m r' :"""',,... r 
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rtr.n.GLn.'11n.1)111::: lAt'~ on 6~'g-O£'g

"..

n. 

.. ~ 

179~Z nninbre LZ L\n.tt-Lt~:::t .... p,., 

M.Lt-E-tr.LUL~Ukn.~'tLUlilG'" lAmr. n.B 
• n. 

:::~" (L~'N'P.UL~B!-ll) 1 ~n.mm~un.~M.~,,~ru.v~ttn.fl.!.M.~n.BU::r.fl.r.LUretn.G 'n OO'9~-OO'n 

n.~t-L8ur.L~LGnLlA::r.fl.n.kU~ 'n 6~'n -W'ZI 
• n. 

1 ~n.rl.1m~u[\~n~,,~ruy~r.~n.~J;,M.~n.GU:::r.f\r.Lurctn.G::~" 
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• • 

ri1V1'U\1Im·H)'U'J:lJL~~LLl'4'ie:J-:I~lil,)1117n1'nhu(:,hJ~'Un~tJm~'W~'l.h::r1,uhl1n-j'r1f1L'Hiiv~'J 
\J • 

'l1nYI1~ 'j::,.."j1~1'\JVi 26 ij~'\J1tJ'\J - 31 mn~11i11l 2564 
'I II ClI

OJ 'If:lJ'l1'lH'U U. 'U1'U&t1(;l 'I. L'W'!l'j\J'j 

I .., c::l ~
 

'i:::\I1')1\1'1UVI 26 ~"U1f1U 2564
,
 
11llJ
 ovnUll
 

8.30-8.59 u.
 "~V1 :::LUfJ'lJ~L,)1€l'tJ'i)J LLrl:::LL'lJ:::lh1~EJ1n 'iLLn:::Yill.nu" . 
9.00-12.00 u. B'tJ'illm'i~F1L(;\~EJ1J1~Cl~'tJt urn 'i,h:::n a'tJ~'lJ'iu'tJ'i'i'lIlN.,ju.~'lJ~'tJn~'lJLLUVY! 1, ", 

LLCI:::€ltJ'i1Jn 1'iU'i:::nB'Ui1'lJ'ithJ'i'ivfiru.,jLL~'lJ~'Un~'lJLLtJtJvl 1" ,
12.01-12.59 'U. wn~utl'i:::YI1'lJB1Vmmn~1U
 

13.00-16.00 u.
 BtJ'ilJm"ju"j::natJ;f'lJ'itl'U"j'i~IlN.,jLL~'\J~tJn~'\JLL'UtlYi 1 (~vv1n·tb~L-tll) LL":::" , 
B'tJ'ilJ L~ f1ijM1"jLntJ~n'l:nm"jH\l1'\J 

,,-.., 
• .,.. <Q. 

~::""'l1~'l'UYi 27 umnuu 2564, 
turl 05lm'UJ .. ... ... 

8.30-8.59 '\J. rl \I~::: Lu fJ'lJ~ L'tl1€ltJ"j1J

"
 

9.00-12.00 u, aU'i~n1'i~flL"~tr~1"Cl~Ut'\Jn1'iu"j:::nau;1'\J"jtltJ'i"jv.nru.;rmi'\J~un~'ULLUtJiI 2 , ", . 

uaea U'i1Jn1'iU'i::: ntl'U;1'lJ~UtJ·f'j~.nru.,ju.~'\J~un~'lJuUU~ 2 

12.01-12.59 '\J. wn-rutl'i:::V11tl'i)1VmnCl1\11'\J 

13.00-16.00 u atJ'i1Jm'itl'i:::nuu~'\J'itltJ'i'i'J.nru.;rLL~tl~Un~'ULL'UU~ 2 (~€lv1n'lb-1L<fi1) uae" . 
.vU'i~LVlflijflnl'iLritJ~mil nl'iH\l1U LLft::1itl\lVl'Nm'i~1\1U1fJf.laPl.nru,j~tlLLuu 
LL~'\J~un~'\Jvtwl;\It1'i:::rt\lFiv1n(;l1n 

16.01-16.30 '\J. t1'i:::Lij'lJ~m nl'~"1 Lij'lJnv n'i"j)JLLn ::f111)Jl;\IY4v1v'tlv\l ~L.,j'1~11J n'ln'i 'ilJ 

• ., d . 
"i:::,..,11\1'l'UVI 28 - 30 lICpJ1f1U 2564 

a"jtl~~n1'itl'ii:~'\Jn'ln"j"j)J L~€lL~~EJlJ~~'Vh"j1EJ~1tJ~ftm"j~lLij'\Jiivm"jlJ, 
. ,
.~. 

.~ 

• u '""i:::'W)'l\l1tJVI 1 - 31 mn!l1f111 2564 

C'I"jtl~~m"j~lLijtJn\ln'i'i1J ~fl'Vi1LL~:::l'i\l'i1lH1'\J~"m"jv11Lu'\Jn';)n"j"j1J, 

• GO tl..l • IVl1J1lJLVlFI : n.",tlflOl<j€l!vllOl"jL rlfJ'ULL u~~m1Jf1111JL V1lJ1::i'llJ
• 



;';';,13nn4III ~n.l\O YIA.,::r.f\rH,~K::r.rt~:::r.f\r.l.U::ij" nl.r:-,,!r.l.U , 

nsnauJ;!r.l.unlBl.~9' 11.jIIBt.~ l.~ f.'~Wr.l.Uf.' C.r.I4::r.Un.B[J.l::r. 



--

II 

'VI'U1 (9) 

L~lI (j)1!I~ lJlB'U-WLPl~ (j)<i(j) .:J ~1'tln'J'J1'4LUfl~1 CilQY t1'Ue.mJ'U I!>~~~ 

ct Q.I 

'i~L'U tJ'Ufl'i~'Vl'i'J~fl1'if'lc;=t~ 

'h~"JEJrh 1i~1U1'Un11t1flelU~1I fl11~~.:J1'U 

LL"::n11U1::"l1111::m1.:J'th::L'VIl"I (tJuuvl m)• 
.....Pl. 1!I<r<r<r 

1~ eJ~L U'Ufl 11G111f"l11um'lJ L~lIL~1I1~ LiiEJUm::'VI11.:Jn1,)f"lc;Y.:J'h~1 U~ 11i~1U1'Um')t1flB'U')lI 

fl1,)~~.:J1'U LL"::fl1')U1::"l111,)::'VI'J1.:JU,)~L'VIf'l 1~L'VI1I1~G111~.:J~'U• 
f)1~ml1'U1'J(Jl111f"l11111'U1I1m1 l!>Cil (l!» LL~.:J'n,)::,)1"l1Utyty'1i15 fl11.:JUU')::1I1ru ..... fiI. \!xrol!:> 

m::'VI11.:Jfl1,)f"l~.:J L~Uf"l1111 L~'U"l1BU'lIB.:Jflru::~fjll'U(Jl~~.:Jfi1'V1'U~i::LUElul1 ~\II'iB1uti' 

if) (j) 1:: LiiUU.QL~eJ fll 1 "i:aii eJUfl,)~'Vl11.:J fl11f"l c;Y.:J·;h~'WrhHf~1U1'Uf)1')'tJflmJ')lI 

fl1,)~~.:J1'U Urt::fl1')U,)~"l1l1,)~'VI'h:l'I.h::L'VIfiI (tJUU~ m) n.fl'I. I!:><r<r~"• 
iel l!> ')::LUU'Ummiu~~u~'1 LLlJii'Ufl~';l1fli'U\.b::fl1Pl1'U,)1"l1n'J'J1'UL'UflW1LU'UI1f'U1U • 
iB m 1\1L~1If"l1111IJiB 1U11LU'U1,)1f"lG1B.:J'lJeWiiB ~ LL~.:J')t Luu'Um::'VI11'1n1,)f"l~'1"h~1 u 

fh1i~1fJ1'Ufl1')t1flB'U')lI fl1,)~~'11'U u.,,::fl1')u')::-q1l')::m1'1u')::L'VIf'l .....Pl. l!>~~~ 

"fl11L{jfl~ 1U L1'Uu"::'VI~n511'Un1~~1EJ~'1ij1~ 01 'VI'Ufl111.'U')tLUtJu;i' 1~ilBU~U~(Jl111vi 

ns~ 'VI')1'1msfl"''1 ti1'V1'Ufl " 

'liB et 1~Elm~flfl11111'UifB t<J U~\I,)::LUEJ'Um::'Vli1.:Jfl1iflc;Y\I"h~1eJfh1-ff~1eJ1'Ufl11~ flfJ'J111 

fl1i~~\I1'U Urt::fl1,)U1::"tf1l1::'VI'h~u,)::L 'VIf'l Yt l"I. I!:>l.t~~ Urt::tm-Uf"l1111IJitl1tldu'VI'U• 
"iel crI 1'Um&~iiuqj'Vl1Lfltl1ti'Ufl~,mlJl11J,)~LUuuif 1~tI~~fl'it'Vl,)1'Ifl1,)f"l~~LtI'U0i1'JQU 
fl1 'i L{j fl~ 1 tJfill1-u~ 1 tJ1 'Ufl1 ')tIfl B 'U')11 n1')~~ ~ 1'U uae fl1 ')'\J') ::"l111 ,)::'VI11 '1t1 '):: L'VI fl'I• 

'UBm'VI;jB';l1fl~ n1'VI'U~111.'U')tLuuuii' 'VI~Bfi1'V1'U~11'U~1l.L(Jl"W'11111,)f1U~u~1~ 1~~1'V1,J1~1'U,)1'tlfl1,) 

'lJB~1fl1111(Jlflrt'lnufl,)::'VI,)1~fl1,)fl~.:J" 

iB ~ 1~um~flf"l11111'U'VI1l1~ l!> fh1-u~1EJ1'Ufl1,)~fleJU111 iB ~ t).:JieJ I!:>lrl U~.:J1~Liiu'U 

mt'Vl11.:Jfl-nfl"'~';h~1fJ~11-u~1EJ 1'Ufl11~flmmJ fl-n~~~1'U l.LG'l::fl11'\J1t"lf1l1::'VI'h~'\J1~L'VIfiI 'n.fiI. l!>~ei:~• 
LLrt::1m-a'f"l1111t'iB1udu'VI'U 

"'VI1J1~ l!> 

~11i~1tJ1'Ufl11~flB'U11J 
• col 

G11 'U'VI (j) 

~11i~1EJ~B~~1'U11"l1fl11vi~~fl11~flf)'U111 

iB ~ Lf"l1.:J fl11'V1~B'VI~fl'1(Jlifl11t1 nB'U,)1I~~1'U11"i1fl11~ ~'VI~eJ~~~111 n'U'VI1l1U.:J 1'U~'U.. 
l1feJ~1~~UB'4Wi'J1fl~1'V1,J1~1'U 11"i1 fl11 LfJm{jn~1 fJ~11i~1U (Jl111')::LiJuuU 



., 
'YIiJ1 ~ 

Lall (j)~~ g)u'UWLfll~ (j)c£(j) ..:I ':i1'rff1';},;)1'4Lun~1 lilrrl niJV1£JiJ \!Jcrcrcr 

1~ri1iJ'i1'rfm':ivi~rlm'illnuU'i1JLun~1£Jf"hl i'~1£J 1iJm'illntlu'i1J1~ ~.:)lJiult1d 

(lil) phtif~l(JL~mtium",jtifLU'l:::m':i~nu.lJi'll;'lmiJvmm)u':i:U 

(~) f"hli~1£JliJWthtJ~ - tJ~ m':illnuu':i1J 

(Q1) ~h1afl• Lfl~u..:lL~£JiJLL"l~tltJmru• 
(~) f'htJ':i~mflliImj\J)'i
 

(ct) ~hrl1muna1':i f'hihJliLtlna1'iLL"l~~.:)-n1J'n
 

(b) ~1mr.:)~ua1'Y1-rU~Li1-rum'i~m)U'i1J 
v 

(rrl) ~11~~1£JliJn1'i~rl~u~tla1':i
 

(~) r11L,h~t1mw~1':) 6j liJm':itlntlU':i1J
 

(~) R1tl1'Y11'i11':)LL~~Lfl~tl':)~1J
 

(lilO) R1m~LiJ1'Y1~tl~.:)vtI.i'U':i'ili1 Ltlna1'ia1'l11i'u~ L'rhfum':i'tlnsusu
 

(lillil) ~1'Uu..:la1J'U1flrul. 'Um'i'l.:)1iJ
" 
(@l~) ~1a1J'U1flru1V1£J1m•
 
(lilQ1) 1"11mVl1'i
 

• • d cu 
(lilc£) fl1L'rfTVlvtn 

«9)et) 1"11t11iJvt1'l11'U~ 

r111i'~1£J\Jl11J «9) 5.:) (~) 1~Lun~1tJl~\l'hv1~1tJlil~':) \Jl11Jfl111J,)'1L'UiJ L'lII1J1~a:u 

LL~:::t1'i~'lIIeJ~ 

1"111"lf~1tJg)1:U (lilO) 1~Lijn~1tJl~Lvhvt~1fJlil~':) hiLniJe1\Jl'i11u"l~ Q100 U1V1 

r111i'~1v\Jl11J «9)(9) 1'~Lun~1£Jl~L'vhvt~1v\l~':) LLt1':)"l:l'WLfl'U @l,etOO U1V1 

fh1"lf~1tJ\Jl11J (lil~) 5..:1 (lil&) 1~L Un~1V\Jl11J'lIIGYmnru9i LL"l~e1\Jl'i1\Jl11J~n1V1'Ufll11u 
co ~ 

':i~LUtJUiJ 

iitl ~ m'itintlu'i1Juflfl"l.n1viJtlnl~~Vll~Luvt1~m'i'lJntlu'i1JliJtI'i~LVlfIlL'Vh,1iJ
•, II 

iitl lilO Uflfl"lViv~L umhvr111i~1V1'Um'i'lJntlU'i1J\Jll1J'i:lLUtJuiI lvlLLn• 
(lil) \h~iniJ1iJfjthtJVl'lll~Bl;5tJ\Jlm'itlm)u'i1J LL'Un~iiLfitJ':i~ LL"l~~~~\Jll1J 

.., II d 
(~) L\l1V1'IJ1'Vl 

(Q1) 1V1l11m 

(~) ~L,hfum'itintlu'i1J.. 
(et) ~a':)Ln\Jlm':iW.. 
fhli'~lVg)11J1':i':iflVl~':) 1~ri1'U':il'rfm':iv1~\Jl m'itlnsusu L:iJ'U~LUn~1 v LL~ ~1\l~ LUn~1V\lln 

" 
ri1iJ'i1'rffYf.i~mY.:)nVll~vi1'lJi'u1mb'U'rmm~~\Jln'ntlnrl'U':imt):J"lIDu.azri1'U'i1'rfn'n~mY.:)ti~\Jlna.:)fj'IJfJmJ 



• • • 

'VIti1 en 

L~1J (9)~~ ~tl'Ll-n LfIl~ (9)ei:'(9) .:I 11"l1n\l\l11,JL'Un~1 (9)1rl n'UtI1EJ'U ~<t<t&.'• 

itl (9)(9) n11LViEJ'U~1LL'VI'Il.:l"lJtl.:J'Ul"1f·HWI11J"titl (9)0 ((9) (l!» (Q1) LL~~ (<t) v1iJl~LclJ'U•
 
'4l"1a1m"lJe1.:1-r! LvJmumi1EJfDhli,j1u(Pl11J1~LUEJ'U.Q 1~~1'Ll':i1"l1n11v1~~n1':i1Jntl'U11JLViEJ'U~1LL",ti.:ll~
 

1/...... 
VI.:I'U 

(9» 'Ul"1l"1avlLI"1 EJ LtJ'U'Ul"1a1n1"lJm-r~1J1 LLa11~L ViEJ'U 1'l11J1~~'U~1 LL'VI'Il.:l'VI~tli'UEJfIll"1f.:J"'VI'loi 1EJ 
, .. &I .. 

• 4 V I q 

ntl'Utltln\l1n':i1'tlm':i'VI1tltltln\l1n.:l11,J LLa1LLI'lmru
 

(l!» 'U1"11"1~vlf11~'VI11.:1f)111"1r;r.:ll~L ViEJ'U1~~'UtJ11 LL'VIti.:l11LLa1
• 
(en) 1'V1t'.,nm1'Uf)111Jntl'U11J"ti111"l1n11'lh~LIl'VI n 1~LViEJ'UL...hi111"l1f)11tJ11 LL'VI'Il.:J'lh~LIl'VI 

'U~'VI111~~'U"'.:I ~1'V1-r'U1'V1t11n111,Jf)11t1ntl'U11Ji~111"l1f)11'lh~LJ1'V1 11 LL~~1'V1EJ1m1'Uf)11t1ntl'U11J 
'J 

'Ul"1l"1a.fl1 EJ'U[In1~LVi EJ'ULyh,j111"l1n11tJ11 LL'Vl'll.:l'lh::L.n'VIelTU1EJ rm ":i~ ~'U~'U• 
(ei:') 'Utln\l1n ((9) (\!') 'Vl~tl (m) 1~~1'Vl,j1~1'U11"l1f)11L~1"lJtl.:l.:l'Uth~1J1Wii\l11W1LViEJ'U 

~1LL'Vl'll.:l1'l11Jfl111JL'VI1J1~"'1J 1~t'.J5tl'VIanf)11L ViEJ'U~1 LL'YI'Il.:l"lJtl.:l m~'VI11.:1 f)111"1r;r.:l1'l11J (l!» LclJ'ULnw,J 

·1'Uf)11'W\l11W1 

itl (9)l!> n11LViEJ'U~1LL'YI'l1.:1"lJtl.:l'Ul"1l"1alJl11J,rtl (9)0 (() vlijl~LiJ'U'U1"1~1n111tl.:lf;j. . ... 
I .., 1 II" 

bY4tl bijn~1EJfDh li~1EJ(;111J1~L {jEJ\Jij 1~~11J':i1'tlm1Vi ~Vlm':i1Jne:J'lJ11J LViEJ'lJ~1LL'VIll.:l1~ ~.:Ii1 

((9) r!.. L,j1-r'U f)111Jntl'U11J1'Llf)111Jnsu11Ji111"l1n11'lJ'i:: Lll'VI n 1 ~LViEJ'Ul;b.hii'Lla'VIfi 

"lJm"tiTn"ll f)11tJ11LL",'Il.:J'lh:: LIl'VI'U~'VI111::~'U"'.:J 
'J 

(l!:» ~ L1i'1-r'Un111J ne1'U11Jl'Uf)111J ne1'U11J"lI111"l1f)11tl1~ Lll'VI "lJ 1~LVi EJ'Ul;hhn'U~'V1 fi 

"lJtl.:li111"l1 f)11~1 LL'VI1l.:Jtl1~ Lll'VIt11'U1 EJ f)111~~'U~'U 

. "lItl (9)Q1 f)11Lun~1EJfhrnm.l::~'U'VI1.:11tl - nr;r'U1::m1.:1"'fJ1t.l'VItl~ 'VInn 'YI1tl'VItlntJ~h1"l1f)11 

1tle'T.:I"'Cl1'Uv1 ~~1Jn au11J11 tl.:l'UflfDH~9111Jitl (9)0 1 ~mi1 'UVla~'U\l"lJtl.:l~1'Y1,j1~1'U11"l1n11v1~VI 
• 'J • 

n11~ntl'U11J'VI~tl~1'U11"l1n11~'U~.:InVl
 

itl (9)« f)11~1EJfDh"'1J'U1I"1W1'V1EJ1m ~.:Iif
1~LclJ'U1tlI'l11J","'mnw'fiLLa::el1'l11•
 
(9» 'VIr;rmnW"f)11~1EJfDh"'1J'U1I"1W1'V1EJ1m
• 

(n) i11u:lm1tJntl'U11Jv1ihrn~w:JL 1~,j1EJfh"'1J'Ll1I"1W1'V1 tnnsl~uhn'Ll;]'Uf)11'U11t11U • 
(9) 1"1'U 

("lJ) .ff111J.:I f)11tJ ntl'U11Jv1ij",n~w:: dJ'U n11 tliitl11EJ'VI~tl~1J1J'U1Lu'Ul"1w:: t~,j1 EJ 

fl1"'1J'U1flW1'V1 EJ1 n11;L1iLn'U <t au 1V1 EJ111Jil.:l~~ 1L'U'Un11tliitl11 EJ'VI~ml1J1J'U1v1'V11'V1'U1v1 
• 'J 

I Q .., Q II 

L"(l'UL~EJ1n'U1'V1t11mVl1EJ 

(1"1) i111J.:I f)11t1ntl'U11Jvli'i~n~w~bU'Uf)11LLU.:In~1J1J nll1fltlliu~ LLU.:In~1Jtliitl11EJ 

'VI~m'1J1J'U 1 'VI~tl LLU.:Ina1J'Vl1 n\l n111J ~.:Il~rl1 'VI'U~lil.'U11"11.:1 n11'V1~tl'VIr;r n"'(;11 O111Jntl'U11J . .. 
LL~:J~1LtJ'U~tl.:lij1'V1EJ1m'lh::~1n~1J 1~~1EJfDh"'1J'U1I"1w1'V1EJ1ml~hn'Un~1J~:: ~ au 



• • 

l41.w~m~U~t'B~U~ 
~ . ~t~~~LBrt!.I1BU I1!.LU ~~~!.LU IloL!.nt~Lll-lAtXt ~1.n~~I11JrttW~~LBrt'l. nr,:'L~~IA'~B~lArt~~LrtlA'~ 

~ . n'Jwn~,~"ns-, ~U~t'B~U~~V~ ~lfLt n~n~t'B~~" t'~n1Jrttw~~1 uBn~Llf~~~l1rt!.I1BUrt!.LU~~" .. .. no 
rio	 utn ~!.[\!.LUIloL!.L£l.rt!.I1B U(:,!.LUI1kIAL~ rt!.I1BU(:,!.LUl1kL£I.'~~"~1U~~~~!.LU (~) 

nt'~ \A,rnU'U~lt1.rtL~~~" nn.rm1~!.~LIA w rIo~mLrtlt1.Q,fun.~~" <81 rIo~'~LrtlAll.f\mrtLltlUM.IALll.'LM
:1'0"" :' 11=>''' PA	 f=!'A Af"'1 I 

L!.ltl~n~, rt1.lfl" t'&,~f3L!J:~L!A 1~1.U~~LP.1L~ ~L!J:U Q.m!.I1BUI1!.LU ~~ ~!.LUll.L!.nt~~ 1 O~ B~rtLltl 

~~~11~"~ 1U~~LP.'L~UBBB~lt1.U~~~~!.LU~~rt!.I1BUI1!.LUtltl~U~lt1.B~IA!.LUt'!.~ln1 ~~ B~ 
•	 no 

nl1f~m~!.f3LIA ~ IM2mLrtlt1. : ~ 1'1 

I!=fb,CI.rtLltl!.Llt1.LBL~Ll:.~~ n~, [tl..~" t'&,&nL~ ~L!A'~1.!.LIALBL~ f3L~U Q.' rtl:.I1BU(:,!.LU ~~~l:.LUIloL!.nt~~ l
. ~ 

O~ BJ!ortL~~~bJl1~"~t!.Llt1.LB~~!.LUI:~rt!.I1BU(:,!.LU!.~~U~lt1.B~lt1.l:.Lut'!.~lnl ~~ BJ!o 

f3L~!.LU nL~U~~tn~, ~11f3[} ,:;!.f3LlA 

~ l1.~mLrtlt1.!.L~UB'WLf3IA~l1klt1.L~ntmkfb~L~1111111".9'WlwL~IA~rn~Lnrt~L~~L!J:tLu .. (ltl) 
n~t'L~BnI;1t-~~!.Lut-t!.IA~WI11Jt'~UltlrtLt~L!A~&~"n.¥, rt!.I1BUI1!.LU~~~ 

!.LUll.L!.nt~UL&m~Lnrt~L~uQ.1~t'rt!.I1BUI1!.LU~~~!.LUll.L!.nt~~l t~"n~nLt'~tr-lt1.UL&m~Lnrt~L~ 

I1k~1.!.U L~ IA~L~ n~ ru.sn trtlAn.~ rtl:.~ ~~B~IA ~~l:.LU IloLl:.f\l:.jt! ~rtl:.I1B U(:,l:.LU (t') 

rnLrt~!.[\I1t-

•	 ~ no 
t'BI1.L~'!'l;UQ,L!.n.t~Lll-IALXtt'eu.&G~~~ntf3e~tf31!11 ~t~ (U.) B~lt1. (U) rtL~~nlt1.LlJ~L!.W~L~Ut-~ 

•	 no• 
rnbJLnrt~L~l1k~t!.UL~ IA~l~& ~nlt1.LlJ ~!.W~U~lt1.B~lt1.l:.LU t'!.~lrtLltlrtl:.I1BUI!l:.LUn1...nll.~l~l:.[\B~' 

.	. ~ 

fO),l6' M.rtf}"'KLUn.~~!.fl.~~" ~l:.LItL~ItLtbJ !.ItLtbJrtlAWLf3lAtllo'\t-Bltlnu'L&lArnW (~) 
It:II'	 ", /I 1tJ'F" 'OfI'I.: IS ~ 0 F'I:' 

IALn. OOCil'~	 1 :mt'rtlL~n.~1fCl.rn~Ln.rt~L~fl.k~Wuen.f3Llf~l!:ll!fhrt!.n.BUr:.!.LU 

:;~" fl. IAlf1~l:.II.!.LUIloLl:.L~rt!.n.BUl!tLUn.l:.~ IALn. ooc..'~ :;~t-Itl t~n~'[tt U IAlf.'~tll. 

!.LUlloL!.LJ!ort!.fl.BUI1!.LUfl.klt1.L~mbJLnrt~L~l1k~Wt (u) ItL~~bJbJfl.P.'W~!.ULf3IA~ (rio) 

IALfl. OO~ ~~t'rt1 t~
..	 . n~'[tvu~Lrtrt~L~l1k~Wl UBf\~Llf~~~n.rtl:.n.BUl1l:.LU~~" fl, IAlf1~l:.II.l:.LUll.Ll:.L~rtl:.n.BUl1l:.LUnl:.~ 

IALfl. OO~ ~~Ntl t~n.~'[t1. U 1Alf1~!.II.!.LUlloL!.LJtrt!.fl.BUI1!.Lun.kIALf!m~Lnrt~L~n.~~Wt rtLW~rt'l. 
... . B~lt1.rt!. neUI1!.LU19~~!. LUlloLt nt~~1J t-~:; &L~[t1.~kt-B fl.!.UL~1!j n.nl;,~!. ULnIA~ (U)

.	. WL~lAtm~Ln.rtIJL~L!.ltlB (COl) .... I '" 

• t'nlt1.t-1!~1.!.UL~IA~mMLnrt~L~~L~~t ~LnL~fl.~~ ,, , 

L~U ~B!L[tt~11 ~Lnn.~L~t'~[t1.resnsu I1!.LUL~ t 119 nlt1. LlJtp!.U ~Lnfl.~L~L~U ~Bll-ftt1t!.n.BUrl!.LU 

L~t' ~nlALlJ t:t-B~It!.n.BU I!!.LU t-rtll:.,g.:;~lfl" rt~t-B~I!j'~~" t'L~!.LIALBnL1A.~l:.II.n.kU~l1L~t1UX'o I It. 

f:-e~ft1.~~1 n!.fl.BUI1!.LUf:-Lf.LWn119nlt1.LlJ~L~t mLl~fl.ll~lrt!.fl.BUIt!.LUt'rtlt#"fl.,t\!.LU (&) 
• l6roU'U~lt1.rtLlt1~1.~L~~ntml:.f\L~f\t~Llff\~'rrtWL~ lA~ro~Lnrt~L~~ L~~~t!1~t 

(~) B~lt1. (fl.) (U) rtLWH~nlt1.LlJ~nl:.nL~L~un~H.uL~IA~~~llt!.n.BU(:,!.LUt'rtll:.~(t') 

• U'I.U mnLl!!.&~ll.L~ 

;!> Ln.1A to 



• • 

n!-mij tLUl&Lt[1.t C'LlAn~U.LUnt 

ijL~~t L~LU~~bUl&Lt::tM.nU-t ~nlt1.Lkl ~tLU~~::~,,~roum~lt1.rtL~ o-C'~ ~,VC'~n~UL~ijL~U{}1~t 
, nn .,.. .. JkkC'Bu,WL~Wn.nr;l-1 (;:» B:lt1. (;D) O~ B,e.rtL~~WWn.L~!611 O~ B,e.rtL~~~Wn.~"~t~Lu,~nt~m:lt1. 

~rtlt1.C'!4-f3 L~~ t L~f3 L~U G1rttn.BU lttLU~~~tLUl&Ltntt2l1-t ntt2C'Ln.l1-t ~~B~lt1.~rtlt1.C'!4-::nlt1.LM.nWB~1t1. 
n• n 

U~~ t Llt1.LG ~~rttrttn.GU !ttL U~~~tLUl&Lt nq~ ~rttn.GU !tUU ~~ tLU ~~ GJr 

f3L~tLunLiu~lt1.nr;: 1 o-n.f3(}'::tf3L~ ~ U,~'f3Lrtlt1.tL~UG'WLijlA.~n.kIt1.L~nt1 n.kfu~L~n. t n.n.,,~Wt ij~l 
'" 

~tWWlA~C't2n.k(jt~,S:tLUnlA."tULijlA~~"~t n.~U -[1.t C'L~n.k::nlt1.LM.L~ntmL~U{}1::~rttn.GU !ttLU 

~,S: ~tLU l&Ltnt~ resnnu l:.tLU~~~nL(j~n.,Vtf3~1~C'G~nt~B~n~~tULf3lA~Wtu (W) 

~,@It1.::r.[1.::~" rt~::Lrtlt1.1 nr;1L~rtLtWrtL~C'&.~ijL~~L!A.1~t 1~t::nlt1.LM.L~f3L~UG!!'C'*," 

nLC'~~[1.n.,\?~t[1. t r..~IA.U'1~t[1.
.. C'!1.1t1.11 L~tLUP.LtL,e.C'GU,£IA.~rtL~::nIt1.LM. ru.n ~,S:~ tUG nijLl.mWW nnsneu !ttLU (W) 

nLC'fuLnLp.n.~::t[1.t t~lAlJ1::t[1.C'p,1t1. 11L.\tl 

tLUl&LtLJrC'GU,glA.~rtLlt)::nlt1.LM.nLij ~~~ t u, 1A.U'1::t[1.tLUIl.Lt L£lorttn.GU lttLU (u,) 
• C' nlt1.n~f3~l t'LIA.n~1l1-~t~!Jtgn~f3 ~lt-LlAn~1

. ,n '" ~ 

U~t,l1t,~rttt,»~" ~~~gn,e.~UttnU~G~lJm t41~LlAn~'t?w ~"n,¥, ~~n.~~ULIA~n.lAU"~~[1.~r-1A "L~
'" , 

tLUl&LtLJrt-GU,£IA.~rtL~::nlt1.LM.nLlil ~~l1-t U 1A.U'1::t[1.tLUIl.LtLEorttn.GU!ttLU (U) 
• . nt-~ rt~lnBB~l 

t LUl&Lt[1.t t-LlA.n~1 u.unt m. ~~ t L~LU ~~ bum.s::tM.rtLlt1t LUPoLtLJrt-Bn.£lA~rtLltlritn.BUlttLU t-Gu, 

n.~::tItL~::nlt1.LM.nLij ~~~ t ::nlt1.L uru.n Lrtlt1.1LP.1G~It1.t-LIA.L~::t[1.::nIt1.LM.nLlil~ Wtu (C81) 

t-~~~L~~L!A.,~tt-~ M.m~'t,~BL~U ~,~ t n.~ nt,t-riltf\IAB~1t1. 

~t,UP,L~nt~uL~::nMLM.n.LBI1~~~UG~ ~nGU~~U~~~~LU~~nL~~n.::nMLM.n.LB~~~U (~) 

• o-t-~ l'rnu1U~lt1.ftLl!1tLunQ.1L~tLuPoLtnr..~l1-1 O~ B,e.ftLl!1~WWn.~lt1.L~::nll1.LM.nLijL~ 
,. 

n.Gl&~~n.kG:It1.~t::nIt1.LM.nLf3~,S:lttn.GU!ttLU~,S:~tLUl&Ltnr..~~rttn.GUl:.tLU~,S:tLU ~~ BJr 
..
 t-~~f3L~~L!A.1~tU~~LP.1L~f3L~UG1::~" ~1M~U~t-G~U,lA-B~It1.r..f3~mwu~C'G~U~~t WLf3lA~G~1t1. 

.. n. 
rtLlt1~~~~~" ~tijk!1t!~UU," rttn.GU~tLU~~MoB~lt1.~U1£MontnL.Q::t[1.~"~tU~~~~tLU (W) 

l4U!w~mlJU~t-B~U~ 

~G ~1.t4~::~ ~1J,~::~u»n.~::tl1.~t~lAU'1::tl1.t-f\It1." L!~::~" {!6tnll!lt-t lAn.,II::t luLl&tI1 ~, n.~::ttLULl&~ 
~~ 

1A.U'1l:t[1.t'!1.lI1."L~ N~n.,\?::ttLUliltnL~IA.U'1;;t[1.t-!1.lI1."L~L!A1rl.lil~1~t-!1.lI1."L~B:L1. t-~n.,\?;;t n~n.~;;ttLIt1.&.n. 
~ 

IA.V1::tf1.t-p,1t1."L~~L~lt1.L~1 B;L1.tut LUlt1U1 t-~~nt~ ~l.tij~ml!lU~t-B~U~~ t~,S:HGlttn.BU~tLU~,S:~ I"., Ilr 

tLUIl.Ltnt~L!lL1.tX'-~tn~~n.,VlttW~~LBft1nr;1L~~It1.'t!B:lt1.rt~::LItlt1.1~wwnJ;1!6"n!-1 ~U~t-Bl1-U~ 

~t lill41f1.t n~nWt-G~~11 t-~n,Vrtr..tU~~t ~1tLBn.~::t nLt-fuLnLe-n.~::~' nLt-!l\g[1.n.~:;~[1.1L~lAU1:;t[1. 
t-J'l.1t1."t,~::~" R.1!t' ~.!':.t, Clbt,nt,!!,n.~::.!':. si.u lUI, n.t,!!'n.~::.!':. si.u ~,et.~f\n.~::.!':..!':.t,Ut,Ro~lI\U" ::.!':.~t-J'l.1t1." t,~ 

~ 

n~n.~::ttLU ~tnL~ !A.U'1 ::tIU!1.1t1.11 L,\!\~L!lIt1.L~1 G~It1.IUtLU lt1U1 t-»,t:1!J"l1-t U~~~~tLU (C81) 

L4'l.U mhL~~!JPoLt 

;}) LnlA ,. 

I 
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nr.~r.L~U t-~t-(!~inl ~ nL1.LlJ~t-1!l!I tLU t-U.IA.::W(!~t-,ttll1.::~"~~nrtik:::ml!I~rtrtL ~~~[1~l 

lelIA.'::t[1t-L~n Vu.n.(!U~ ~t-LlA.n~, tLU n l :::nL1.LM.nLElnr;'tL~m~l nGt-(!&'l!I'B-lL!}::~" n-n.Ell}' :::UtL~ 
, ... .. r;)L~B-lL~Lt~~:::~"i'mU'U1!L1.rtL~~~tLUnU'L~~l tLr.~t-Ln.(!&,lI1.~rtll1.t-~L~rt~rttn.(!UtttLUt~~U~lI1.(!~lI1. 

... 
t LUt-t Yln'rttn.(! UMI4IHL&:::&Y t-~::t n nsn (!UMtLU 14& IA.nu.u.Ltnr.~ msu CitCit (!a. ,. IPA 11" IV ~ AF" If=!' 11 

p.n.Ell}':::tnu-~~nll1.LY~Lt~~:::~,,~mU'U~lI1.rtL~(!~L1.'Elr.P.rtLr.Yn.k~1.~nr.~nl 

n.lA.rt~ElL~,g.lL~ElL~UG1~l nr.~t-Ln.ElL~,g.lL~(!~lt1.mtp.rtLtl!ln.k~~rttn.(!UrttLU~~~tLUp.Ltnr.~~~wnt~ 

ElL~B-lL~ElL~UG'~t-~l lellA.':::t[1t-L~:::t(!&,lI1. lellA.':::t[1t-L~ lelIA.1:::t[1nlElLlJnLt-Elr.rtlI1.UL&~rtlt1.t-~ElL~B-lL~ 
.. ... 

(!~It1.'Elr.P.rtLr.l!In.~~~rttn.(!Ur:.tLU14~~tLUQ.Ltnt~~rt~n.(!Ur:.~LUt~~U~L1.(!&,1t1.~Lut-~l!Il ~G\ (!.9' 

p.n.Ell},:::J;,ElLXt ;!) a.~mLrtll1.~fu,CLrtL~ ~L£tlI1.L~1(!~lI1.~~t-(!Il.WL~l!In.nQ,~rtJ;,n.(!Ur:.J;,LUn.~L~'~:::LM.m 

~~ElL~UG'~l lelIA.'::t[1t-L~n l rttn.(!uW1-~t-LlA.n~'tLunl r.~t-~" t-(!~l!I' L~UG,tLU 0Ci\ (!~ 

. ElL&tLunL~U~lI1.nn, nn.Eln.1:::J;,ElLIA. CiI. a.~mLrtll1.J;,L~U(!' I ,. I; r ~ ,. 
U(!nElLlJ~yyn.rttn.(!uttJ;,LunlElL~B-lL~ntmkib~L~n.ln.n."B-Wl .t!'(!~rtL~ElL~B-lL~ElL~UG'tLU 

nLt-~llim~:::~~r.~IA.lJ1:::~[1t'J'U'1."L~tLU.u.L~L~I1.£IA.~ItL~~r;)L~UG1~l t-LlA.n~:mlI1.LM.L~ (W) 

nl-(!~ IA.Ln. 00;9> :::~nYn~'rrLElL~Lrtll1.,:::m~u~nlElL~UG'~tU~~LP.'L~ (Cit) 

nl-(!~ IA.Ln. o;!>CiI. :::~nl!ln~,~~ 

ElL~Lrtll1.,:::m~u~nltLlI1.L~L~ElL~UG'~t (!L! l.l3 t-~~ttLlI1.L(!I4~rrL~f(tn.(!U11J:.LU (Y) 
...... . nw~ IA.Ln. o~~ :::~nl!l ,. I 

n~'~~r;)L~Lrtlt1.,:::m~u~nlJ;,LlI1.L(!L~r;)L~UG'~l (!~ ~ ~ltLL1.L(!~~~rt~n.(!UtttLU (Il.) 

nl-(!~ IA.Ln. o~ :::~nl!ln~,~~ 

ElL~Lrtlt1.,:::mRu~nl~LlI1.LBL~ElL~UG'~l (!~ G\ ~V.LIt1.L(!~~~rtJ;,n.BUrt!.LU (u) 

!.Ll/1,L(!L~ (l!J) 

nt-~ t:J',.,IAemU1U~lI1.rtL~ ,..
.... .. ... 
~~t-(!ll.wL~~n.nl;'~~[!~rttn.(!ul!tLun.kL~',t:1!J1'~l~LIl.~nr.~(!~t-~ElL~B-lL!!lElL~UG'rttn.(!U~tLUl!1~~ 

I'P ..." no 
tLu.u.L~nr.~~l:::~" ~~ (!.9'nu-~~nll1.Ly~~mu,u~lI1.rtL~~kt-(!a.~uL~Yn.nl;'~rt!.n.(!utttLun.kL~',t:1 

~"~1r;)L~B-1L~f)L~uG'rtJ:.n.GUrtJ:.Lu~~~J:.Lu.u.Ltnq~~l nt~t-Ln.~l~~G&,lI1.l4rtll1.t-~ :::nll1.LM.nLElG&,lI1. 
, . ... 

U~~ tLlI1.L(!~~rrL rttn.(!UI!J;,LU~~~tLu.u.LJ;,nr.~L!} U(!nElLlJ~YYMtn.(!UrtJ;,LU14~~LU. ~<!l (!~ 

nW~t-LlA.n~, ,. I ~ 

t-El~'Ell}'L!.~~t-Bn. III :::~(!L!L!.~~n~tmtn.L~~t-LlA.n~'t-El~Ell}'U~~l nl (!) rt!.n.(!Urt!.LUt-L~:::!.nl 
1"1 t'I ",'" I,. ... .... 

Brtt-Ln.~LIt1.L(! ~&rt!. neutt!.LU~&/'2lA.mw nL t-LlA.n~, t-El~1 nn'L!.~(!n.Uml!lLrt~rtll1.t-lA.ntn.tnL&Lntl2"
l"' A 1'1 f' P=r ~ Ji:' ,.,. :: A 0 ,.. A0 

nl-t-p.lI1.nr;'(!~~It-rtlt~t-(!~n.~L~un\;!m£Lt-rtlr.~~rL~~n\;!,G~II1.t-rtlr.~~n.~~t-~~nr.~:::~"t-rtlt~~n.~~ 

n~1B~It1.t'rtlt,e.~n.~~t-~rrLL}} n~t-I}lI1.n.1J1t-1llt,e.~n.~~n.,tt~l ~~1 ~J;,u~"t~" ~Uf\rtLlt)~LUP.L!.~~f\ ..'" , •• ,I"e. .. 
~nLll~(!~II1.~(!~nLll~t'Qn.~Un& ~U[1rtLlt)tLU.u.LJ;,~~rL~nLll~(!~lI1.~(!~nLllIt!UL&U(!(!t-LlA.n~,~ 

L~r.,~"t-~n.!l~lEl~lt-LlA.n~'t'El~m~mL~uGm~'L~r.,mtnL~~l t-LlA.n~'t-El~m~'L~ (CiI.) 

~<!l (!.9'rtL~Lt~~:::~"1"mu'U~lI1.rtL~ElL~UG'~l U~~LP.'L~ (<!l) 

http:U[1rtLlt)tLU.u.LJ;,~~rL~nLll~(!~lI1.~(!~nLllIt!UL&U(!(!t-LlA.n


• • 

II 

'VI'U1 Irl
 

L~1J (9)~~ ~eJ'U-n LPl'l; (;)~(9) -3 ':i1"l1n""1'UL\Jm~1 (9)rn tl'UV1£1'U ~<t<t<t
. 
n1';j"1~ L~'Ul·h 1i"1~ 1Jl1:U1';j';j fl'VIii,:j 1m-a1 'UL"'~';ij-r'U L~'U"lJeJ,:j ~-r'U~1,:j Lu'U'VIaml1'Un1';j" 1~" ... 

u,1Ji {l1 Lu'U n1':i"1~L~'Ul~~ n':i:uuty~m:I1,:jL~eJ L"li1uty;il~tl'U~-r'U~1,:j 'VI~eJ~mhIG-r'UL~'U1~ ~\Ol':i,:j 
1moH':i1u,:j1'U1'U':i~'U'U1Jl1:u~n':i~'VI':i1,:jm';jfl~,:jti1'VI'lJ(;\LiJ'U'VI~mi1'Un1':i~1U... 

ifeJ ~m 1 ~ijn1':itl':i::Lii'U~"n1':itJ neJ'U':i1J LL"~':i1U,:j1'U~ m11'V1,j'1~1'U ':i1"l1n1':i~~ (;\ 
m':irJneJ'lI':ium£ll'U oo 1'U,r'llLLIJi1'U~'Ua~m':i1lnmJ':i1J• 

I co 
a1'U'VI ~ 

fl11i~1U"lJeJ,:j~L')~I-r'lln1':irJneJ'U';j:U 
" 

ifeJ l!>~ l'Un1':i~,:j'Ufl"1mLoU1-r'Um';ji1neJ'U';j:U 1~~1'U':i1"llf11':i~'Ua,:jtl~-n';ij1':iW1eJ'UmiLo'W1~ 

~~tl~~'VI'l!1~~L~m,)m'VI~miJ'Utl':i~lEJ"lI'I1lJimh'U':i1"l1n1':i,r'U1Jl11J~1'U1'U~L~'Ua1Jfl1':i L~EJfi'TO-3ii-3 
m1:U~1Lu'U LL"~ L'VI:U1~"'1J1'Un1':itll]Uii,:j1'U 

ieJ l!>~ fht -U"1EJ'VlLiJ'Ul;h",:j'VI~ LuU'U f115':i':i1JLijEJ1J 'VI~eJfh t -U"1EJ'Vi1'Uij,:jL~m tl'U'Vl L~EJ n~ij 
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