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ส�วนท่ี 1 
ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดให�ต�องมีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงกําหนดไว�ดังนี้ 
  ข�อ 28  ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ประกอบด�วย 

(1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข�อ 28  ให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป>  และอาจได�รับการคัดเลือกอีก
ได�  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ข�อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจ
หน�าท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ

ผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินทราบในท่ีเปAดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล�าวและต�องปAดประกาศไว�เปBนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสิบวัน โดยอย�างน�อยป>ละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป> 

(4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ข�อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร 
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข�อ 14  องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจมอบให�หน�วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได� โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร�างข�อกําหนด ขอบข�าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให�หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

(2) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติข�อกําหนด ขอบข�ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให�หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือร�วมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล ต�อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 

(5) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการ 
พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ี
เปAดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล�าวและต�องปAด
ประกาศโดยเปAดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดยอย�างน�อยป>ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป> 

ข�อ 31  เพ่ือประโยชน�ของประชาชนโดยส�วนรวมและเพ่ือให�การบริหารงานขององค�กรปก 
ครองส�วนท�องถ่ิน สอดคล�องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให�มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ตามความเหมาะสม 
 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท�องถ่ินนั้น มีความสําคัญอย�างยิ่งท่ีจะชี้ให�เห็นถึงผล
การดําเนินงานแผนท่ีได�วางไว� ว�าสามารถบรรลุเปHาหมายหรือภารกิจท่ีได�ต้ังไว�หรือไม� มากน�อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด�านใดบ�าง ท่ีทําให�การดําเนินงานไม�ประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนได�ตรงตามความต�องการหรือไม� อย�างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป> พ.ศ. 
2560 เปBนหลักเนื่องจากได�กําหนดระยะเวลา เปHาหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลท่ีเข�าใจได�ง�าย 
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ส�วนที่ 2 
ยุทธศาสตร'และแนวทางการพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตร�ด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา :  1.1  ก�อสร	าง ปรับปรุงบํารุง ซ�อมแซม รักษา ระบบสาธารณูปโภค 

1.2  ก�อสร	าง ปรับปรุง แหล�งน้ําอุปโภคและบริโภค และการเกษตร 
1.3  ก�อสร	างทางระบายน้ําและผนังก้ันน้ํา 

 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา :  2.1  ส�งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง  
2.2  ส�งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 

 
3. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา :  3.1  ส�งเสริมให	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.2  การป4องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
3.3  การป4องกันและแก	ไขป7ญหายาเสพติดให	กับประชาชน 

 
4. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด	านสาธารณสุขและสิ่งแวดล	อม 

แนวทางการพัฒนา :   4.1  ส�งเสริมประชาชนออกกําลังกาย และ เล�นกีฬา 
4.2  ส�งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะสุขข้ันพ้ืนฐาน 
4.3  การดําเนินงานป4องกันและควบคุมโรคติดต�อและผู	มีภาวะกลุ�มเสี่ยง 
4.4  ส�งเสริมการจัดการทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 
4.5  การสร	างภาคีเครือข�าย 
 

5. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด	านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา :  5.1 ส�งเสริมการรับรู	ข	อมูลข�าวสารให	แก�นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและ 

ประชาชน 
5.2 ส�งเสริมการศึกษาให	แก�เด็กและเยาวชนและประชาชน 
5.3  ส�งเสริมด	านจริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป7ญญาท	องถ่ิน 

 

6. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด	านการบริหารจัดการ 
    แนวทางการพัฒนา :   6.1 การบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6.2  เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร   
6.3 การบริหารจัดการ 

 
 
 



วิสัยทัศน'ในการพัฒนาท องถ่ิน 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 
พันธกิจการพัฒนาท องถ่ิน 

 1. สนับสนุนเครือข�ายของกลุ�มเกษตรกรทุกกลุ�มอาชีพในตําบล มีความรู	ความเข	าใจ มีการบริหาร
จัดการผลผลิต พร	อมท้ังเพ่ิมมูลค�าสินค	าภาคการเกษตรให	มากข้ึน และมีคุณภาพตรงกับความต	องการของ
ตลาด 
 2. ส�งเสริมคุณภาพชีวิตให	ชุมชนมีความเข	มแข็ง ตลอดจนดูแลเด็ก สตรี คนชรา คนพิการผู	ด	อยโอกาส
ตามศักยภาพขององค.การบริหารส�วนตําบล 
 3. ส�งเสริมปรับปรุงโครงสร	างพ้ืนฐานต�างๆ เพ่ือบริการประชาชนเช�น ถนนสายหลักและถนนภายใน
หมู�บ	าน ถนนเพ่ือการเกษตรสะพาน ประปา ไฟฟ4า โทรศัพท. และปรับปรุงภูมิทัศน.ให	สะอาด สะดวกสวยงามมี
เอกลักษณ. และปลอดภัย 
 4. ส�งเสริมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตําบลให	ยั่งยืนเปEนเอกลักษณ. และส�งเสริม
การศึกษาทุกระดับให	ได	มาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนให	ระดับอําเภอ และจังหวัด 
 5. ส�งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล	อม ให	ประชาชนตําบลอิปุFมมีสุขภาพท่ีดี และมีสภาพแวดล	อม
ท่ีดี 
 6. ส�งเสริมการบริหารงานจัดการท่ีดี 
 

จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให	ได	มาตรฐานและเพียงพอ 
2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย�างท่ัวถึง 
3. ส�งเสริมให	ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ.คุณค�าทางวัฒนธรรม 
4. ส�งเสริมการสาธารณสุขและจัดการด	านมลภาวะสิ่งแวดล	อมในชุมชนให	น�าอยู�อย�างยั่งยืน 
5. ส�งเสริมให	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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ส�วนท่ี 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

 

แบบท่ี 1  เปBนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�
แล�ว 
ช่ือองค'กรปกครองส�วนท องถ่ิน          :      องค'การบริหารส�วนตําบลอิปุ3ม  อําเภอด�านซ าย  จังหวัดเลย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม�มี 

การดําเนินงาน 

ส�วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน   

1.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  

3.    มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ �  

4.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณา 
       ร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

�  

ส�วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท องถ่ิน   

7.    มีการรวบรวมข�อมูลและปLญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  

8.    มีการเปAดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน �  

9.    มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท�องถ่ิน 

�  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�อง 
       กับศักยภาพของท�องถ่ิน 

�  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�อง 
       กับยุทธศาสตร�จังหวัด 

�  

12.  มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  

13.  มีการกําหนดเปHาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด �  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา �  

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร� �  

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� �  

 



แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ส�วนท่ี 1  ข อมูลท่ัวไป 
1.  องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุQม อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน รอบท่ี 1 

      �   ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    �  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 

      �   ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  �  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส�วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท องถ่ิน 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามท�องถ่ิน (2561-2565) 

ยุทธศาสตร� 

ป=ที่    2563 ป=ที่   2564 ป=ที่   2565 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1าน
โครงสร1างพ้ืนฐาน 

16 11,000,000 16 11,000,000 16 11,000,000 48 33,000,000 

2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1าน
เศรษฐกิจ 

4 700,000 4 700,000 4 700,000 12 2,100,000 

3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1าน
สังคมและคุณภาพชีวติ 

7 4,670,000 7 4,670,000 7 4,670,000 21 14,010,000 

4.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1าน
สาธารณะสุขและสิงแวดล1อม 

8 2,100,000 8 2,100,000 8 2,100,000 24 6,300,000 

5.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1าน
การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

12 5,050,000 12 5,050,000 12 5,050,000 36 15,150,000 

6.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1าน
การบริหารจัดการ 

12 4,950,000 9 1,550,000 9 1,550,000 27 8,050,000 

รวม 58 25,110,000 55 24,270,000 55 24,270,000 168 73,650,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป> 2563 รอบท่ี 1 ระหว�างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 

 
สรุป 
โครงการท่ีได�ดําเนินการ    28         โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา  ป> 2563           58         โครงการ 
คิดเปBนร�อยละ     28  x  100 =      48.27 % 
       58 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร' 

จํานวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ท่ี 

อยู�ในระหว�าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม�ได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน ร อยละ จํานวน 
ร อย
ละ 

จํานวน ร อยละ จํานวน 
ร อย
ละ 

จํานวน ร อยละ จํานวน 
ร อย
ละ 

1.  ยุทธศาสตร'การ
พัฒนาด าน
โครงสร างพ้ืนฐาน 

0 0.00 3 
75.0

0 
0 0.00 0 0.00 1 25.00 4 100 

2.  ยุทธศาสตร'การ
พัฒนาด าน
เศรษฐกิจ 

1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2 100 

3.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด1านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

5 71.42 0 0.00 1 14.29 0 0.00 1 14.28 7 100 

4.  ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาด2าน
สาธารณะสุขและ
สิงแวดล2อม 

3 30.00 0 0.00 5 50.00 0 0.00 2 20.00 10 100 

5.  ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาด2าน
การศกึษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 

9 52.94 0 0.00 7 41.17 0 0.00 1 5.88 17 100 

6.  ยุทธศาสตร'การ
พัฒนาด านการ
บริหารจัดการ 

5 62.50 0 0.00 3 37.50 0 0.00 0 0.00 8 100 

รวม 23 47.91 3 6.25 17 35.41 0 0.00 5 10.41 48 100 



 
ส�วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5.  โครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป> 2563 (ระหว�างเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล ว 

อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได  
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ�ายไป 

โครงการก�อสร�างถนนสายบ�านห�วยลาด - 1 - 6,299,000 - 

โครงการก�อสร�างถนนสายบ�านนา-ห�วยไผ� - 1 - 1,050,000 - 

รวม 7,349,000 - 

หมายเหตุ  :  ต้ังแต�วันท่ี  1  ตุลาคม  2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
ส�วนท่ี  4  ปGญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไม�เพียงพอในการดําเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต�อง
ใช�เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปLญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม�สามารถควบคุมได� ทําให�การดําเนินการบางโครงการเปBนไปด�วย
ความล�าช�า 
 3. ได�รับงบประมาณล�าช�า 
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม�สามารถดําเนินการได�ทุกโครงการ 
 ข อเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตําบลไปประสานกับหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต�อไป 
 2. ควรดําเนินการซักซ�อมและทําความเข�าใจถึงปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม�สามารถ
ควบคุมได� 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปLญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปBน 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปBนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินงาน 
 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู�แล�ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


