
 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 

  

 

 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลตะกรบมีบทบาทหน้าที่หลัก   ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     ยังงมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี ่ยวกับการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง     การร้องเรียนของศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ อบต.ตะกรบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ 

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  2) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ www.takrob.go.th 

3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วน

ตำบลตะกรบ 

                    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ มี

บทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

หลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดจันทบุรี ฉบับนี้จึงจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต ของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ทั ้งนี ้การจัดการข้อร้องเรียน จนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ 

และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 

  

   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  
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1.  หลักการและเหตุผล 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ

ของประเทศโดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงาน 

ป.ป.ช. ให้ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การ

บริหารส่วนตำบลตะกรบ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการ

ยกระด ับด ัชน ีการร ับร ู ้การท ุจร ิต  (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตาม

วัตถุประสงค์ของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของหน่วยงาน โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น 

ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ มีบทบาทหน้าที่ในการ

ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ให้เป็นระบบ

ราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  ลงโทษ  ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด  ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับ

ประชาชน  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  ให้เกิด

ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี  ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  

ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ

ให้บริการสม่ำเสมอ 

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงราชการเป็น

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

และเอกชน ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น 

๓. สถานที่ตั้ง  

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบอย่างรวดเร็ว 

 

           4.2. วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนตำบลตะกรบ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

๕. วัตถุประสงค ์

           5.1. เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการ

ทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ 

           5.2. เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีขั ้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

           5.3. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ

ร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

6. คำจำกัดความ 

 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนภายในตำบลตะกรบ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

 “การดำเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงการ

ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน 

 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลตะกรบ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการ

ร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/      การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
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 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื ่องร้องเรียน เช่น 

ติดต่อด้วยตนเองทีส่ำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ร้องเรียน

ทาง โทรศ ัพท์  077 – 950023,ทาง เว ็ บ ไซต ์ ของหน ่ วยง าน  www.takrob.go.th   หร ื อ  ทาง 

www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  เป็นต้น 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด  

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ

เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เช่น พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น พบความ

ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตกรบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง คือ 1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนัก

ปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 077 – 

950023 3) ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.takrob.go.th   4) ทาง www.facebook.com/องค์การ

บริหารส่วนตำบลตะกรบเป็นต้น 

 7.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนการทุจริตคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง

ร้องเรียน  

 7.3 เจ้าหน้าที่สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป ทราบ

และพิจารณา 

 7.4 เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 

 7.5 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสเพื่อทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน 

 7.6 เจ้าหน้าที ่รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

http://www.takrob.go.th/
http://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
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 7.7 เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อประมวลผลการดำเนนิงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 7.8 เจ้าหน้าที่จัดเก็บเรื่อง 

8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

 8.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ 

1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสชัดเจน 

2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่าง

ชัดเจน 

ว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอ

ที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้

4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ

บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 8.3 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ

ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง 

9. การบันทึกข้อร้องเรียน 

 9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 

หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 

 9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ 

ร้องเรียน 
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10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อเท็จร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากทางช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน
เพ่ือประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักปลัด  
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลตะ
กรบ  อำเภอไชยา  จ ังหว ัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ทุกวัน   

2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 077 – 950023  

ทุกวัน   

3)  เ ว ็ บ ไซต ์ ของหน ่ ว ย ง าน 
www.takrob.go.th    

ทุกวัน   

4) ทาง www.facebook.com/
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลตะ
กรบ 
 

ทุกวัน   

 

๑1. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 

 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 1๕ วันทำการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑2. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ การจัดการ

ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป 
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๑3. มาตรฐานงานการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 - กรณีได ้ร ับเร ื ่องร ้องเร ียน จากช ่องทางการร้องเร ียน เช ่น ร ้องเร ียนด้วยตนเอง  /

จดหมาย/ เว็บไซต์ /โทรศัพท์/ Face Book ให้ศนูย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวน

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ 

14. จัดทำโดย 

 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กระบวนการจัดการเรือ่งร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

                                                      

 

    

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

 

ลงทะเบียน/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

1.ร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 077 – 950023 

3.ร้องเรียนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

wwwww.takrob.go.th    

4..ทาง facebook องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดการดำเนินการ รายงานผล 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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แบบฟอร์มการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      เขียนที่........................................................................ 

     วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ................ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

................หมู่ที่.............ตำบล.......................อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอร้องเรียนการทุจริต  ต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ  เนื่องจาก       

            

            

            

           เพ่ือให้

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร้องทุกข์  -  ร้องเรียนดังกล่าว 

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  คือ 

 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน..................ฉบับ 

 2.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน.................ฉบับ 

 3.  เอกสารอื ่(ระบุ)........................................................................................................................ ......... 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

      (ลงชื่อ)                                         ผู้ร้องทุกข์ /ร้องเรียน

                                (                                          ) 

                หมายเลขโทรศัพท์..........................................          

          

                                    (ลงชื่อ)                                       ผู้รับคำร้องทุกข์ 

                           (            ....                          ) 
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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่
1. ช่องทางร้องเรียน 

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง 

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 077-950023 

- ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ, FACEBOOK 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ พิจารณาลงนาม 

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ รับรายงาน
และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะ
กรบ 

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


