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ค าน า 



 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
transparency Assessment : ITA ) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งในเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -2580 

 รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA ) ในรอบปีที่ผ่าน
มา (ปี 2564) ประกอบด้วยประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่ืนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้
ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท า
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 ในการนี้ เทศบาลต าบลท่าม่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสามารถยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบกให้กับหน่วยงาน  
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทส
ไทยให้มีอันดับและคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 



 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยได้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA ) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดให้เป็ฯกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ในด้ายคุณธรรมและความโปร่งในเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หนว่ยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) 

 เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment:ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลท่าม่วงจึงได้ท ารายงานการ
ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทีจ่ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท า
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าม่วง มีค่า
คะแนนเท่ากับ 45.6 คะแนน อยู่ในระดับ F รายละเอียดดังนี้ 

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนน้อย
ที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือผู้บริหารให้ความส าคัญในการต่อต้าน
การทจุริต จัดท าแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมี
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย และติดตามตรวจสอบ
สถานะค าร้องได้ 

 2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อเสนอแนะดังนี้  
ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น า
เทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 

 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ 



 การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควรท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท า
ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้อง
หมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

 

 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เท่ากับ 45.6 คะแนน อยู่ในระดับ F  โดยมีรายละเอียด
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 70.05 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ  81.52 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 68.05 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 70.68 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 65.45 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ  64.54 คะแนน 

จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือผู้บริหารให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต จัดท าแผนงาน



ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย และติดตามตรวจสอบสถานะค าร้องได้ 

 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน 
เท่ากับ 81.95 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 80.93 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 84.99 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 79.92 คะแนน 

จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้
บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และ
ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  

 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ  0.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ  0.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 0.00 คะแนน 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควรท าการศึกษารายละเอียด
ของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ 
น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

  3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80 ) มีดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

  3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชีวัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด) 

   ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล 

 

 4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ท้ัง 3 เครื่องมือ) 



4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การใช้อ านาจ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้

อ านาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการบริหารงาน
บุคคล 

หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ชัดเจน จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้
บุคลากรไปอบรมหรือศึกษาต่ออย่าง
เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน จัดท าประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หน้าที่พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์
และเปิดเผยผลการประเมิน การ
เลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความเป็น
ธรรมและทั่วถึง 

 

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT ) (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี 2564 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ 
เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ 
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายในการชี้แจง
และตอบค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต 

หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่
ข้อมูลให้หลากหลายช่องทาง เช่น 
Website,Instagram,facebook 
ฯลฯ ควรมีช่องทาในการแจ้งเบาะแส
การทุจริต เช่น สายด่วน หรือ
ช่องทางอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี 2564 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การป้องกัน
การทุจริต 

ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. การบริหารงาน 
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการทรัพยากรบุคคล 
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
  

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ
ค าม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีให้ชัดเจนและเผยแพร่
ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่ม
องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับ 
ติดตาม 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
- ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผุ้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการใช้ดุลพินิจ

1. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
2. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือ
มาตรการเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ 
3. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  

- รอบ 6 
เดือน 

- รอง 12 
เดือน 



 
 
 
 

ของผู้ปฏิบัติงานและ
ก าหนดระบบแนวทาง
ป้องกัน 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540และข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะตาม
แนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด ทางเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานและช่องทาง
อ่ืนตามความเหมาะสม
เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้
มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยก าหนด
ช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น Wensite  , 
Instagram, 
Facebook ฯลฯ ควร
มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 
เช่นสายด่วนหรือ
ช่องทางอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

งานธุรการ  
ส านักปลัด 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  

- รอบ 3 
เดือน  

- รอบ 6 
เดือน 

- รอบ 9 
เดือน 

- รอบ 12 
เดือน 

ประกาศเจตจ านง
การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจต
จ านวงหคือค ามั่นสัญญาว่า
จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
กรป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตประจ าปีที่ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส
ประจ าปี 2565 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 

- รอบ 6 
เดือน 

- รอบ 12 
เดือน 

 

ผู้จัดท า  

(นายวีระศักดิ์  นามสง่า) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 


