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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
ครั้งที่ 3/๒๕64   

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

-------------------------------- 
 

        ผู้มาประชุม 
             1. รศ.ดร.ณอคุณ       สิทธิพงศ ์           ประธานกรรมการ   
             2. นายรัฐพล          นราดิศร            รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
                                                               (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
             3. นายเอกสิทธิ์         ยุทธชัยวรกุล       ผู้อ านวยการกองกฎหมายและระเบียบส านักงบประมาณ 
                                                               (ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ)  
             4. นางวภิาวัลย์         วรพุฒิพงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
             5. นางสาวบุษราภรณ ์ กอบกิจพานิชผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
             6. นายนฤทัต            เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
             7. นายอนุชา            ด ารงมณ ี           กรรมการภาคเอกชน  
             8. พล.ต.ท.ประหยัชว์  บุญศร ี              กรรมการภาคเอกชน 
             9. นายราม              สภุา                 กรรมการภาคเอกชน 
             10.นายเบญจพล       นาคประเสริฐ      กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ     

                                                     ส านักงานพัฒนาพิงคนครและเลขานุการ 
         ผู้เข้าร่วมประชุม       
             1. นางสาวรัตนา        เรือนทราย  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
             ๒. นายชาตรี           คูหเทพารักษ์  รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 
             ๓. นางสาวสรัลรัศม์ิ ธัญญวัฒโนทัย     รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
             4. นางภวันตี           จันทร์ปิง            รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
             5. นางสาวสุพิชญา      หลิมตระกูล  หัวหน้างานยุทธศาสตร์งบประมาณและประเมินผล 
             6. นางสาวพัฒนา จินาวา              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             7. นายสุรศักดิ์           สมมิตร            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             8. นายณัฐพงษ ์         รัชตประทาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             9. นายทศวรรษ         วงศ์นุ่ม   รักษาการเลขานุการ ผอ.สพค. 

                                                      

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น.  
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
เรื่องท่ี 5.1 คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เสนอแนวทางการด าเนินการพิจารณาการจัดตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

    ให้ น ายนฤทั ต    เจริญ เศรษฐศิ ลป์  ป ระธานอนุ กรรมการด้ านบริห าร หารือร่ วมกับ            
นางสาวบุษราภรณ์  กอบกิจพานิชผล ประธานคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในแนวทางการด าเนินการพิจารณาการจัดตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อได้ผลสรุปให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

  สรุปเรื่อง 
 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  มีมติอนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและ
รายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)                         
วงเงินรวมทั้งสิ้น 472,688,150 บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินสะสม จ านวน 
394,768,150 บาท และเงินรายได้ จ านวน 77,920,000 บาท เมื่อคราวประชุม ดังนี้ 
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1.1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแผน
รายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร             
(องค์การมหาชน) วงเงิน 278,974,150 บาท  

               1.2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 800,000 บาท 

    1.3 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมเติม                
วงเงิน 179,800,000 บาท 

              1.4 ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 อนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 
13,114,000 บาท 

2. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวนเงิน 68,088,679.89 บาท คิด
เป็นร้อยละ 14.40  มีงบประมาณคงเหลือจ านวนเงิน 404,599,470.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.60 
รายละเอียดดังนี้ 

  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

ล าดับ รายการ 
ผลการเบิกจ่ายเงินรวม 

ได้รับจัดสรร 
เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 86,342,900.00 33,661,716.57 38.99 52,681,183.43 61.01 
๒ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 326,950,100.00 27,339,539.09 8.36 299,610,560.91 91.64 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 118,324,200.00 26,802,889.89 22.65 91,521,310.11 77.35 
 2.2 ค่าครุภัณฑ์ 3,593,400.00 402,919.00 11.21 3,190,481.00 88.79 
 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 205,032,500.00 133,730.20 0.07 204,898,769.80 99.93 

3 
ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

59,395,150.00 7,087,424.23 11.93 52,307,725.77 88.07 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 33,515,850.00 5,670,615.95 16.92 27,845,234.05 83.08 
 3.2 ค่าครุภัณฑ์ 34,300.00 0.00 0.00 34,300.00 100.00 
 3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 25,845,000.00 1,416,808.28 5.48 24,428,191.72 94.52 

รวม 472,688,150.00 68,088,679.89 14.40 404,599,470.11 85.60 

3. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม ๒๕๖3 มีมติอนุมัติให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 16,582,500 บาท และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน 88 รายการ วงเงิน 18,497,896.06 บาท และกรณี
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 3,630,000 บาท รวมจ านวน  89 รายการ วงเงิน 
22,127,896.06 บาท  

              ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
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             1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

                  สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์การประกวดราคา ซึ่ง 
สพค. ได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์ โดยกรมบัญชีกลาง มีผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ให้ 
สพค. ด าเนินการประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ขอ
ซื้อ/   ขอจ้าง จัดท าร่างขอบเขตงานฯ และใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือเข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท า
ให้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 16,592,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) 
 
 

   2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 สพค. ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 16,120,048.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 

72.85 คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 5,065,687.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.89 ส่งคืนเงินสะสม จ านวน 
942,159.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 
 

 

4. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม ๒๕๖3 มีมติอนุมัติให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 7 รายการ วงเงิน 8,884,378.71 บาท  

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ประจ าเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 

รายการ 
จ านวนเงิน 
ที่ขอกัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้างเบิกจ่าย ร้อยละ 
ส่งคืนเงิน

สะสม 
ร้อยละ 

กรณีไม่ไดก้่อหนีผ้กูพัน  
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    1.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
(งานปรับปรุงระบบไฟฟา้สถานีไฟฟา้ที่ 1) 

 
16,582,500.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
16,582,500.00 

 
100.00 

 
0.00 

 
0.00 

รวม 16,582,500.00 0.00 0.00 16,582,500.00 100.00 0.00 0.00 
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1. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากบริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จ ากัด ส่งมอบสัตว์ 

ไม่เป็นไปปฏิบัติตามสัญญา ปัจจุบัน สพค. ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา และบริษัทฯ ได้มีหนังสือโต้แย้งการ           
บอกเลิกสัญญา ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 5,526,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ  ๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม  5,526,300.00 0.00 0.00 5,526,300.00 100.00 
   หมายเหตุ : โครงการจัดหาสัตว์ทดแทน  (สัญญาซ้ือขายสัตว์ทดแทน จ านวน 9 ชนิด 78 ตัว) ระยะเวลา : 1 ก.ย. 2560 – 26 ส.ค. 2561 
                 สัญญาเลขที่ CNS281/2560 ลว 1 ก.ย. 2560 : คู่สัญญา บจก.คาสซิบา (ประเทศไทย) 

2. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลค า

พิพากษาของศาลปกครอง) ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 305,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 305,540.00 0.00 0.00 305,540.00 100.00 

รวม  305,540.00 0.00 0.00 305,540.00 100.00 
   หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ราย  

3. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สพค. ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,474,248.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 

48.30         คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 1,578,289.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.70   
 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ 

289,889.96 
1,288,400.00 
1,474,248.75 

0.00 
0.00 

1,474,248.75 

0.00 
0.00 

100.00 

289,889.96 
1,288,400.00 

0.00 

100.00 
100.00 

0.00 
รวม  3,052,538.71 1,474,248.75 48.30 1,578,289.96 51.70 

   หมายเหตุ : 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 289,889.96 บาท ประกอบด้วย 
         1.1 เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม 2560 ของนายศราวุฒิ  ศรีศกุน จ านวน 225,470 บาท – รอผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง 
         1.1 ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง – รอผลค าพิพากษา
ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 
     2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 1,288,400 บาท ประกอบด้วย 
         2.1 ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง – รอผลค าพิพากษา
ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 

                            วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 พบว่า สพค. มี ผล
เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564  จ านวน 68,088,679.89 คิดเป็นร้อย
ละ 14.40 คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 404,599,470.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.60 สาเหตุที่คงค้างเบิกจ่าย 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2563 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงค้างเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมี
การอุทธรณ์จากผู้เสนอราคา ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีการ
เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 72.85 ของงบประมาณที่กันไว้ คงค้างเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.89 เนื่องจากผู้
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รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา/บางรายการคณะกรรมการอยู่ระหว่างการตรวจรับเพ่ือขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน  

3. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2562 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีข้อพิพาทกับ
คู่สัญญา ซึ่งต้องด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็น 
ร้อยละ 100 เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดและรอผลค าพิพากษาของศาลปกครอง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คงค้างเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 51.70 เนื่องจากรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 5  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
        1.1 หน่วยรับงบประมาณเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุง
ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การลงนามในสัญญา
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   1.2 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผน 

   1.3 ส านักงาน ไม่มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการด าเนินโครงการตั้งแต่จุดเริ่มต้น       
จนสิ้นสุดโครงการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณ เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนโครงการ 

2. รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณา
จากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. สพค. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการด าเนินโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน และจัดให้มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถู กต้องให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนด 

2. สพค. ควรติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยให้ทุกส่วนงานในสังกัด           
เร่งด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลความคืบหน้าของ
การด าเนินการโดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ           
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นประจ าเดือน 

 
มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
       รับทราบ 

 
 
 
 






