
  
 

 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 

  

โดย กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 



15 
 

 

แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีโครงสรา้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยดืหยุ่น คลอ่งตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกกระบวนการงานมีการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
โครงการหลักยุทธศาสตร์ที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

 
 

แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่ 1  

ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทจุริต 
และร่วมต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบในการปฏิบตัิงานทุกรปูแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาระบบ กลไกการบริหารเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วดั:  1) จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
 2) จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏบิัติงาน 
 3) จำนวนนักศึกษาที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการสอบหรอืการทำกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวชี้วดั:  1) จำนวนเครือข่ายดา้นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีกิจกรรมร่วมกัน 
 2) ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการตอบสนองใน

การแก้ไขปัญหา 

  
 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา ได้แก่ 
    1.1 โครงการเสริมสร้างงวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มีจิตสำนึก 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บคุลากรและ
นักศึกษา 

    1.2 โครงการส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ ่งมั ่นในการบริหารงานของผู ้บร ิหาร
มหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ได้แก่ 

           - เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
           - กำหนดมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคบ ประกาศอย่างเคร่งครัด 
           - รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน 
           - สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสาร 

และสร้างความเข้าใจ 
           - ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน มีความละอาย เกรงกลัวที่จะกระทำ

การทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
    1.1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต 
2. พัฒนาระบบกลไก มาตรฐาน มาตรการ นวัตกรรม หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2.1 โครงการพัฒนาระบบ กลไก มาตรฐาน มาตรการ หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และ

ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ 
           - การพัฒนานวัตกรรม ระบบ สื่อ เครื่องมือเพื่อถ่ายทอดหรือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           - ปรับปรุง แก้ไขมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
           - รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน 
    2.2 โครงการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได้แก่ 
           - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
           - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และพัสดุ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปี พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น

นโยบายประการหนึ่งเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 
9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกกระบวนการงานมีการทำงานที่
ยึดหลัก  ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ภายใต้โครงการหลักยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานที่
ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 โดยในแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

3.1 ประเด็นกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : บุคลากร และนักศึกษามีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1. จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที ่ได้รับการ  
ยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และได้รับการ
ยอมร ับด ้านคุณธรรมจร ิยธรรมจากหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน  

จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานที่มี
การดำเนินการตรวจสอบและมีการตัดสินเสร็จสิ้น 

3. จำนวนนักศึกษาที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในการสอบหรือการทำกิจกรรมนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการสอบ หรือการ
ทำกิจกรรมอื่นใดของนักศึกษาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ 

 
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของนักศึกษาที ่เข ้าร ่วมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ทั้งในที่ตั้งและระบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
2. ร ้อยละของบุคลากรที ่ เข ้าร ่วมก ิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในที่ตั้งและระบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจร ิยธรรม การต ่อต ้านการท ุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ 

จำนวนสื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ ทั ้งเอกสาร สื ่อสังคมออนไลน์ที่
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤต ิม ิชอบ ท ั ้ งของบ ุคลากรและน ักศ ึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 2.1 มีความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.2 มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ กลไก ประกาศ ระเบียบมาตรฐาน

หรือเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 

1. จำนวนเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีกิจกรรมร่วมกัน 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ภายในที่มีความร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั ้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ร ้อยละของจำนวนข้อร้องเร ียนด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการตอบสนอง
ในการแก้ไขปัญหา 

ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1. จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้านการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ระดับผลประเมินช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการเข้าใช้งานระบบการ้องเรียนต่าง ๆ หรือรับฟังความ
คิดเห็นด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. จำนวนของแนวปฏิบัติ แนวทาง และหรือ 
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่สามารถนำไปปฏิบัติ 

จำนวนของแนวปฏิบัต ิ แนวทาง หรือมาตรการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการป้องกันการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบที่นำมาใช้ในการปฏิบัติของหน่วยงาน 
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3.2 แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัวัตถปุระสงค์เชงิกลยุทธ/์แผนปฏิบตัิการ ตัวชี้วดัแผนปฏบิัติการ หน่วยนับ ค่าคาดการณ ์ หน่วยงานหลักที่รบัผิดชอบ 
1) ปลูกจิตสำนึกบุคลากร 
และน ักศ ึกษาไม ่ ให ้ไม่
เพ ิก เฉยต ่อป ัญหาการ
ทุจริต และร่วมต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานทุก
รูปแบบ 

1 .1 )  บ ุ ค ล า ก ร  แ ล ะ
นักศึกษามีจ ิตสำนึกใน
การต่อต้านการทุจริต 

1. จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 คน 5 กองการเจ้าหน้าที่/ 
คณะ/วิทยาลัย 

2. จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน 

 คน 0 กองการเจ้าหน้าที่/ 
สำนักงานกฎหมายและนิติการ 

3. จำนวนนักศึกษาที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
การสอบหรือการทำกิจกรรมนักศึกษา 

 คน 0 สำนักงานพัฒนานกัศึกษา/ 
คณะ/วิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการ 
1.1.1) เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา (S) 
ได้แก่ 

1. ร ้อยละของนักศึกษาที ่ เข ้าร ่วม
ก ิจกรรมเสร ิมสร ้างค ุณธรรมและ
จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ไม่นับซ้ำ) 

ร้อยละ 10 สำนักงานพัฒนานกัศึกษา/ 
คณะ/วิทยาลัย 

2. ร ้อยละของบ ุคลากรท ี ่ เข ้าร ่วม
ก ิจกรรมเสร ิมสร ้างค ุณธรรมและ
จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ไม่นับซ้ำ) 

ร้อยละ 10 กองการเจ้าหน้าที่/ 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/

หน่วยงาน 

3. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสรา้ง
คุณธรรมและจริยธรรม การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จำนวน 8 คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/
หน่วยงาน 

  1.1.1.1) โครงการเสริมสร้างงวินัยในการปฏิบัติ
หน้าที ่ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มี
จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่
บุคลากรและนักศึกษา 

    

  1.1.1.2) โครงการส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริต
และความมุ ่งมั ่นในการบริหารงานของผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เช่น 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- กำหนดมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อ

บังคบ ประกาศอย่างเคร่งครัด 
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้สว่น

เสียและสาธารณชน 
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัวัตถปุระสงค์เชงิกลยุทธ/์แผนปฏิบตัิการ ตัวชี้วดัแผนปฏบิัติการ หน่วยนับ ค่าคาดการณ ์ หน่วยงานหลักที่รบัผิดชอบ 

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ผ่านสื่อ
และช่องทางต่าง ๆ เพื ่อสร้างการรับรู ้ข่าวสาร 
และสร้างความเข้าใจ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริต
คอร์รัปชัน มีความละอาย เกรงกลัวที่จะกระทำ
การทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) พ ัฒนาระบบ กลไก
การบริหารเพื ่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2.1) มีความร่วมมือกับ
อ ง ค ์ ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1. จำนวนเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีกิจกรรมร่วมกัน 

 เครือข่าย 5 สำนักงานพัฒนานกัศึกษา/ 
กองกลาง 

แผนปฏิบัติการ 
2.1.1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (S) ได้แก่ 

1. จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้าน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

เครือข่าย/ 
กิจกรรม 

15 คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ 
หน่วยงาน 

2.1.1.1) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    

2 .2 )  ม ี แ น ว ท า งก า ร
ปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ด ี  ค ู ่ ม ื อการ
ปฏิบัติงาน ระบบ กลไก 
ป ร ะ ก า ศ  ร ะ เ บ ี ย บ
มาตรฐาน หรือเครื่องมือ
ในการต่อต้านการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ได้รับการตอบสนองในการ
แก้ไขปัญหา 

 ร้อยละ 100 สำนักงานกฎหมาย 
และนิติการ 

แผนปฏิบัติการ 
2.2.1) พัฒนาระบบกลไก มาตรฐาน มาตรการ 
หรือเครื ่องมือในการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (S) ได้แก่ 
- ปรับปรุง แก้ไขมาตรการเพื ่อป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในองค์กร 
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้สว่น

เสียและสาธารณชน 

1. ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับ 4 
(ร้อยละ 80) 

สำนักงานกฎหมาย 
และนิติการ/ 

กองการเจ้าหน้าที ่

2. จำนวนของแนวปฏิบัติ แนวทาง 
และหรือ มาตรการเพื ่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถ
นำไปปฏิบัติ 

แนวปฏบิัติ/
แนวทาง/ 
มาตรการ 

20 ระดับมหาวิทยาลยั/คณะ/ 
วิทยาลยั/สำนัก/หน่วยงาน 

2.2.1.2) โครงการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได้แก่ 
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และพัสดุ 

    

 
 
 




