
หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผ่าน
เว็บไซตข์องหน่วยงาน
(1) มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำร โดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับ
มอบอ ำนำจ

(2) มีกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของหนว่ยงำน
โดยจะต้องมีรำยละเอียด อย่ำงนอ้ย ดังนี้
   (2.1) ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หนว่ยงำนต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ
   (2.2) วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ที่มีหนำ้ที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
(3) มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง
หน่วยงานมกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที่เป็นปัจจุบัน

(1) มีลักษณะเปน็ Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้

(2) มีเนือ้หำแสดงถึงกำรเปดิเผยข้อมูลข่ำวสำรท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นต่ำงๆอย่ำงนอ้ย ดังต่อไปนี้

     (2.1) ข้อมูลพื้นฐำนของหนว่ยงำนท่ีเปน็ปจัจุบนั

            – โครงสร้ำงหนว่ยงำน
            – ภำรกิจของหนว่ยงำน
            – ผู้บริหำรหนว่ยงำน

     (2.2) นโยบำยและยุทธศำสตร์ของหนว่ยงำน
     (2.3) แผนปฏบิติัรำชกำรประจ ำป ีและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผนปฏบิติัรำชกำร
ประจ ำปี     (2.4) ข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

     (2.5) มำตรฐำนหรือคู่มือกำรปฏบิติังำน
     (2.6) มำตรฐำนและขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร (เฉพำะหนว่ยงำนที่มีภำรกิจใหบ้ริกำรประชำชนอนมุัติหรือ
อนญุำต)

EB1(1)

100    

         ผลคะแนนของการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัสหน่วยงาน  U73  ชือ่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

100

EB ประเดน็ค าถาม ผลคะแนน เหตผุล

EB1(2)



EB ประเดน็ค าถาม ผลคะแนน เหตผุล

หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเขา้
มามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน

(1)  มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำร โดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

(2)  มีกรอบแนวทำงกำรใหภ้ำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนนิงำน โดยจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังนี้

     (2.1)  กลุ่มภำรกิจหรือลักษณะงำนท่ีจะต้องใหภ้ำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนนิงำน

     (2.2) วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรใหภ้ำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำน

3) มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง
หน่วยงานมกีารปฏบิัตติามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน
หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน

(1)  มีลักษณะเปน็รำยงำน รำยงำนกำรประชุม ภำพประกอบหรือหลักฐำนอื่นๆ ที่เหมำะสม
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงตัวอย่ำงกำรด ำเนนิงำนตำมที่ระบไุว้ในกรอบแนวทำงและขั้นตอน 
ตำมข้อ EB2 (1)

หน่วยงานมกีารวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา)
(1)  มีลักษณะเปน็รำยงำน
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงผลกำรวิเครำะหผ์ลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงมี รำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังต่อไปนี้
     (2.1)  สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
     (2.2)  ปญัหำ อุปสรรค ของกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
     (2.3)  ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
(3)  มีกำรเสนอผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

0 หลักฐำนไม่ได้แสดงถึงกำรวิเครำะหผ์ลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปทีี่ผ่ำนมำ

100

0 หลักฐำนไม่ได้แสดงถึงกรอบแนวทำงกลุ่มภำรกิจ หรือลักษณะ
งำน วิธีกำร ขั้นตอน ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนนิงำน รวมทั้งไม่มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำม
อย่ำงต่อเนือ่ง

EB3 (1)

EB2 (2)

EB2 (1)



EB ประเดน็ค าถาม ผลคะแนน เหตผุล

หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

(1)  มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

(2)  มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนนิกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประกอบด้วย วิธีกำร 
ขั้นตอน และผู้ที่มีหนำ้ที่ในกำรด ำเนนิกำรในเร่ืองต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

     (2.1)  กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี
     (2.2)  กำรบนัทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซ้ือ  จัดจ้ำงอย่ำงเปน็ระบบ
     (2.3)  กำรปอ้งกันผู้ที่มีหนำ้ที่ด ำเนนิกำรในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญำ

(3)  มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง
หน่วยงานมกีารเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
(1)  เปน็หลักฐำนท่ีแสดงถึงกำรเผยแพร่ในแต่ละช่องทำง ดังนี้
     (1.1)  ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง (ภำพถ่ำยหนำ้จอ)
     (1.2)  ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของหนว่ยงำน (Link)
     (1.3)  กำรปดิประกำศ ณ สถำนที่ปดิประกำศของหนว่ยงำน (ภำพถ่ำย)

EB3 (4) หน่วยงานมกีารเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธกีารและขัน้ตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ

100

(1)  มีลักษณะเปน็ Link ท่ีสำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรเผยแพร่ฐำนข้อมูลท่ีบนัทึกรำยละเอียดกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงแสดงรำยกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงทุกรำยกำรตำมท่ีระบใุนแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำป ีซ่ึงมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังต่อไปนี้

     (2.1)  ชื่อรำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
     (2.2)  วงเงินงบประมำณ
     (2.3)  รำคำกลำง
     (2.4)  วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง
     (2.5)  ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

100

0 หลักฐำนไม่ได้แสดงถึงมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำร
ด ำเนนิกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส ในประเด็น 3 ประเด็น ดังนี้
 1) กำรเผยแพร่กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำป ี2) กำรบนัทึก
รำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงเปน็ระบบ 
และ3) กำรปอ้งกันผู้ที่มีหนำ้ที่ด ำเนนิกำรในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเปน็
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ

EB3 (2)

EB3 (3)



EB ประเดน็ค าถาม ผลคะแนน เหตผุล

     (2.6)  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
     (2.7)  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
     (2.8)  เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
หน่วยงานมกีารเผยแพร่แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี
(1)  มีลักษณะเปน็ Link ท่ีสำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรเผยแพร่แผนปฏบิติัรำชกำรประจ ำปซ่ึีงมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังนี้
     (2.1) แผนงำน
     (2.2) โครงกำร
หน่วยงานมกีารเผยแพร่รายงานการประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี (ที่ผ่านมา)
(1)  มีลักษณะเปน็ Link ท่ีสำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผล กำรปฏบิติังำนตำมแผนปฏบิติัรำชกำรในปทีี่ผ่ำนมำ
 ดังนี้

     (2.1) ผลกำรประเมิน
     (2.2) ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หน่วยงานมกีารเผยแพร่การก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี
(1)  มีลักษณะเปน็ Link ท่ีสำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรเผยแพร่ผลกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมที่ระบใุนแผนปฏบิติัรำชกำร
ประจ ำป ีซ่ึงมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังนี้

     (2.1) ควำมก้ำวหนำ้ของกำรด ำเนนิโครงกำรหรือกิจกรรม
     (2.2) กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

EB5 หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏบิัตงิานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มผีลสัมฤทธิ์การปฏบิัตงิานต่ า

0

(1)  มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

(2)  มีกรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏบิติังำนและกำรด ำเนนิกำรกับเจ้ำหนำ้ที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
กำรปฏบิติังำนต่ ำ โดยจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย  ดังนี้

0 หลักฐำนไม่ได้แสดงถึงกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมแผนปฏบิติั
รำชกำรประจ ำปี

หลักฐำนไม่ได้แสดงถึงมำตรกำร กลไก หรือระบบกำรบริหำรผล
กำรปฏบิติังำนและกำรด ำเนนิกำรกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ำ

100

100EB4 (1)

EB4 (2)

EB4 (3)
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     (2.1) หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏบิติังำน
     (2.2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำใหคุ้ณหรือใหโ้ทษต่อผู้ปฏบิติังำนตำมผลสัมฤทธิ์
กำรปฏบิติังำนในระดับต่ำงๆ

     (2.3) วิธีกำร ขั้นตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรบริหำรผลกำรปฏบิติังำนและกำรด ำเนนิกำรกับเจ้ำหนำ้ที่ผู้
มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏบิติังำนต่ ำ

(3)  มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง
หน่วยงานมกีารเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารตอ่สาธารณชน
(1)  มีลักษณะเปน็ Link ท่ีสำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร สูงสุดของหนว่ยงำน
ซ่ึงมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังนี้

     (2.1) ควำมมุง่มัน่ในกำรบริหำรงำนใหส้ ำเร็จตำมพันธกิจของหนว่ยงำนอย่ำงมีธรรมำภบิำล
     (2.2) มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
(1)  มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

(2)  มีกรอบแนวทำงกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนของหนว่ยงำนโดยจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังนี้
     (2.1) ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน
     (2.2) กระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน
     (2.3) กำรตอบสอบต่อเร่ืองร้องเรียน
(3)  มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง
หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
(1)  มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

(2)  มีกรอบแนวทำงกำรปอ้งกันกำรรับสินบน
(3)  มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง

0 หลักฐำนไม่ได้แสดงถึงกรอบแนวทำงกำรปอ้งกันกำรรับสินบน 
และกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่ง

100

EB6

EB7

100

EB8



EB ประเดน็ค าถาม ผลคะแนน เหตผุล

หน่วยงานมกีารเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการตอ่ตา้นการทุจริตในหน่วยงาน
(1)  มีลักษณะเปน็ภำพหรือรำยงำน
(2)  แสดงถึงกำรด ำเนนิกำรหรือจัดกิจกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมหรือค่ำนยิมให้
เจ้ำหนำ้ที่ปฏบิติังำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต

(3) กำรรำยงำนกิจกรรม ควรระบวุิธีกำรด ำเนนิกิจกรรม วัน เวลำ และสถำนที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
หน่วยงานมกีารวิเคราะห์ความเสีย่งและการจัดการความเสีย่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(1)  มีลักษณะเปน็รำยงำน
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงและกำรจัดกำร ควำมเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนท์ับซ้อนในหนว่ยงำน

(3)  มีกำรเสนอผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

(1)  มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับ
มอบอ ำนำจ

(2)  มีกรอบแนวทำงกำรปอ้งกันผลประโยชนทั์บซ้อนในหนว่ยงำน
(3)  มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง
หน่วยงานมกีารจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เก่ียวขอ้ง
(1)  มีลักษณะเปน็แผนปฏบิติักำร
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรด ำเนนิกำรซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหนว่ยงำน ซ่ึง
มีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังนี้

     (2.1) รำยชื่อโครงกำรหรือกิจกรรม
     (2.2) วัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือกิจกรรม
     (2.3) ระยะเวลำท่ีจะด ำเนนิกำรของแต่ละโครงกำรหรือกิจกรรม
(3)  มีกำรเหน็ชอบหรือลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดของ หนว่ยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ

0

0 หลักฐำนไมได้แสดงถึงค ำส่ัง และกลไก กำรก ำกับติดตำม
อย่ำงต่อเนือ่ง

หลักฐำนไม่ได้แสดงถึงแผนปฏบิติักำรที่ได้รับควำมเหน็ชอบจำก
อธิกำรบดี

100

100EB9
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EB11 (1)



EB ประเดน็ค าถาม ผลคะแนน เหตผุล

หน่วยงานมกีารก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่
เก่ียวขอ้ง(1)  มีลักษณะเปน็รำยงำน
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิงำน/ ควำมก้ำวหนำ้ของโครงกำรหรือกิจกรรมที่ระบใุน
แผนปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

(3)  มีกำรเสนอผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ
หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

(1)  มีลักษณะเปน็ค ำส่ัง/ข้อส่ังกำรอย่ำงเปน็ทำงกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำนหรือผู้บริหำรที่ได้รับ
มอบอ ำนำจ

(2)  มีกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏบิติังำนของเจ้ำหนำ้ที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏบิติังำน โดยจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดังนี้

     (2.1) วิธีกำรตรวจสอบ
     (2.2) ขั้นตอนกำรตรวจสอบ
(3)  มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง

EB12 (2) หน่วยงานมกีารเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนดว้ยการแสดง
ขัน้ตอน ระยะเวลาที่ใช ้(เฉพาะหน่วยงานที่มภีารกิจให้บริการประชาชนอนุมตัหิรืออนุญาต)

(1)  มีลักษณะเปน็ Link ท่ีสำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้
(2)  มีเนือ้หำแสดงถึงกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรใหบ้ริกำรประชำชน ดังนี้
     (2.1) ประเภทงำนบริกำร
     (2.2) ขั้นตอน
     (2.3) ระยะเวลำท่ีใช้

1,300
59.09ร้อยละ

100

รวมคะแนน

0 หลักฐำนยังไม่ได้แสดงถึงกำรวำงระบบกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิติังำนของเจ้ำหนำ้ที่ตำมคู่มือ หรือมำตรฐำนกำรปฏบิติังำน
อย่ำงชัดเจน

100EB11 (2)

EB12 (1)


