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ค าน า 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
ของบุคลากรที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยง ด้านการทุจริตที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษาอีกด้วย เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ว่าประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต           
(Zero Tolerance and Clean Thailand)   

กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 

ดัวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักและให้ความส าคัญกับการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่าประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) 
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น โดยมุ่งเน้น       
การป้องกันและการสร้างสังคมมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการด าเนินการเชิงรุกในการพัฒนาปฏิรูปกลไกลและกระบวนการการปราบปรามก ารทุจริต      
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่ งยืนในมหาวิทยาลัย และน าไปสู่ภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในภาพรวม                 
ของประเทศ ดังนั้น กองบริการการศึกษาจึงรับนโยบายจัดท าแผนงาน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 โดยมีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต        
มีการจัดท าแผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีการก ากับติดตามและรายงานผล  
การด าเนินงานตามแผนฯ  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลุกและปลูกจิตส านึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2. เพ่ือปลุกและปลูกจิตส านึกให้บุคลากร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์

ส่วนตน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิสัยทัศน ์

เป็นหน่วยงานกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผู้เข้าศึกษาจ านวนมาก อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 
 
 

พันธกิจ 

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ด าเนินงานสหกิจศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานท า และพัฒนาระบบสารสนเทศ  

โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

ค่านิยม 
SERVICE 

S = Service mind (บริการด้วยใจ) 

E = Early Response (ตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว)       

R = Respectful (ให้เกียรติผู้รับบริการ)  

V = Value (พัฒนางานอย่างมีคุณค่า)  

I = Innovative (พัฒนานวัตกรรม) 

C = Courtesy (สภุาพอ่อนโยน) 

E = Excellence (พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ) 



 
 

ยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้เป็นหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา จึงก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.1 สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรม เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือรองรับการบริหารและการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาบุคลากร 2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 

เป้าหมาย  

 บุคลากรกองริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

 1. การรับรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริตของบุคลากร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยละ 80  
 2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 

 



 
 

ส่วนที ่2 
ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต 

ประเด็นความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งจ าแนกความเสี่ยงด้านการทุจริตไว้  
2 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ 
 จากการด าเนินการประเมินประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตของกองบริการการศึกษา พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่จะน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ/ 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

2 3 
6 

(ปาน
กลาง) 

2 

1. มีข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการก าหนดไว้เป็นเกณฑ์การ
ประเมินในแบบข้อตกลง 
 2. มีการประเมินการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 
เดือน 
3. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กองบริการการศึกษา 
4. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
บุคลากรรับทราบ 

ก.ย.65-ก.พ.66 
มี.ค.-ส.ค.66  

- 

ศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี 

 



 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ/ 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

การเบิกจ่ายเงิน 
- การใช้จ่ายงบประมาณ 

2 3 
8 

(ปาน 
กลาง) 

14 

1. มีหลักเกณฑ์และแนวนโยบายที่ชัดเจน 
2. มีเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. เสนอท่ีประชุมกองบริการการศึกษา 

ต.ค.65-ก.ย.66 

- 

ศิริลักษณ์  ถิตย์รัศมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดท าข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนงาน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

โครงการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการจัดการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 1 ปลุก
และปลูกจิตส านึก
การต่อต้านการ
ทุจริต เน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดและ
ทัศนคติในการ
รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม 

บุคลการและนิสิต
มีจิตส านึกและ
ค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

1.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
โดยการปลูก
จิตส านึกค่านิยม 

ระดับความส าเร็จ
ของการรับรู้แนว
ทางการป้องกัน
การกระท าทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
(ระดับ 5) 
ระดับ 1 มีการ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านทุจริต 
 
 
 

1. ประกาศและ
เผยแพร่เจตจ านง
สุจริตในการ
ด าเนินงานกอง
บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2. ประกาศและ
เผยแพร่นโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ปราศจากการ
ทุจริตของกอง
บริการการศึกษา 

30 มีนาคม 2566 - มานิตย์ สารค า 



 
 

แผนงาน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

โครงการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการจัดการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

  ระดับ 2 มีการ
จัดท าแผนการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ และมี
การมอบหมาย
ผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ระดับ 3 มีการ
สื่อสารและสร้าง
การตระหนัก
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 
ระดับ 4 มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม 
 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. เผยแพร่
จรรยาบรรณ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 
4.กิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

   



 
 

แผนงาน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

โครงการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการจัดการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   ประเด็นการ
ป้องกันการทุจริต 
12 เดือน ที่บรรจุ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ระดับ 5 มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนฯ และ
รายงานต่อ
ผู้บริหารตาม
รูปแบบที่ 
ส านักงาน ปปช 
ก าหนด 

    

แผนงานที่ 2 
พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันการทุจริต 

ลดโอกาสการ
ทุจริตและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

2.1  
ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกัน
การทุจริต (ร้อยละ 
100) 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมป้องกัน
การทุจริต (ร้อยละ 
100) 

เชิญชวนให้
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกัน
การทุจริต 

  มานิตย์ สารค า 



 
 

แผนงาน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

โครงการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการจัดการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  

2.2 พัฒนา
ระบบงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

ระดับความส าเร็จ
ของการเผยแพร่
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้
บุคลากรทราบ 
(ระดับ 5) 
ระดับ 1 มี
หลักเกณฑ์และ
แนวนโยบายที่
ชัดเจน 
ระดับ 2 มีเอกสาร
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ระดับ 3 เสนอที่
ประชุมกรรมการ
กองบริการ
การศึกษา 
ระดับ 4 เสนอที่
ประชุมกองบริการ
การศึกษา 

ก าหนดหลักเกณฑ์
การด าเนินการ
ด้านงบประมาณ 
มีแนวทางและ
นโยบายการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
เผยแพร่การใช้
จ่ายงบประมาณ
ให้บุคลากรทราบ
อย่างทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 
ต.ค.65-ก.ย.66 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

ศิริลักษณ์ ถิตย์รศัม ี



 
 

แผนงาน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

โครงการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการจัดการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   ระดับ 5 กอง
บริการมีการ
เผยแพร่แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
กองบริการ
การศึกษาให้
บุคลากรรับทราบ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2566  
2. เพ่ือทราบปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุเป้าหมาย 
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการป้องกันการทุจริต กองบรกิารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จัดท าแผนปฏบิัติการปอ้งกันการทจุริตและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ รายงงาน
ความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ รายงงาน
ความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 

เดือน 

 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ รายงงาน
ความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 

เดือน 

 

เผยแพร่แผนปฏบิัติการทุจริต กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

การรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

ประเด็นการป้องกัน
การทุจริต 12 เดือน

ที่บรรจุในแผนฯ 

สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ และรายงานต่อ
ผู้บริหารตามแบบรูปแบบที่ 
ส านักงาน ปปช ก าหนด 



 
 

กรอบระยะเวลาการก ากับติดตามและประเมินผล 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนดระยะเวลาในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน ....ครั้ง ดังนี้ 
1. ครั้งที่ 1 ………………………….. 
2. ครั้งที่ 2……………………….. 
3. ครั้งที่ 3…………………………. 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

 
ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม 2566 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (รอบ 6 เดือน) 
นายมานิตย์ สารค า 

มิถุนายน 2566 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   (รอบ 9 เดือน) 

นายมานิตย์ สารค า 

กันยายน 2566 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   (รอบ 12 เดือน) 

นายมานิตย์ สารค า 

กันยายน 2566 สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อม
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่อผู้บริหารสูงสุด 

นายมานิตย์ สารค า 



 
 

 
ผู้จัดท า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
นางศิโรวรรณ  อินศร      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  

 
ผู้จัดท า 

นายมานิตย์  สารค า                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
 

ปีท่ีพิมพ์ 
 มกราคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


