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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
                             

ชื่อโครงการ       : โครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ าแบบบูรณาการ 
 

วงเงิน    : 50,000,000 บาท 
 

หน่วยด าเนินการ  : โครงการชลประทานภูเก็ต 
 

ผูร้บัผดิชอบ  : นายสมบัติ  พวงสมบัติ  ต าแหนง่ : ผู้อ านวยการโครงการชลประทานภูเก็ต 
สถานที่ตดิต่อ  : 106/12 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต   
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0-7632-1461 , โทรสาร 0-7632-1029 
 

ผูร้บัผดิชอบ  : นายพรเทพ  บุณยะผลึก ต าแหนง่ : หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
สถานที่ตดิต่อ  : 106/12 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต   
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0-7632-1461 , โทรสาร 0-7632-1029 
 

 (1) หลกัการและเหตผุล 
         (1.1) ที่มา : 
  ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัด
พังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย รัฐบาลจึงมีนโยบาย 
พัฒนาให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ ซึ่งการพัฒนานี้จะมีผลท าให้ธุรกิจอ่ืนๆ ที่มารองรับการ
ท่องเที่ยวเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย และ ส าหรับน้ าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน
การส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวนั้น เนื่องจากศักยภาพของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโครงการกักเก็บน้ าส ารองและ
จัดการน้ าได้จ ากัด ท าให้มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนน้ าดิบ ส าหรับน้ าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการเกษตร ดังนั้น เพ่ือ
จัดหาแหล่งน้ าให้มีปริมาณและคุณภาพ เพียงพอเพ่ือรองรับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
ทะเลระดับโลกบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสนับสนุนป้องกันน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ได้อีก ทางหนึ่งด้วย ซึ่ง
ทั้งนี้สอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของรัฐบาล ยุคปัจจุบัน โดยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก ข้อที่ 
๑.๔ กล่าวคือ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและการเกษตร กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีปริมาณน้ าอย่างเพียงพอ รองรับความต้องการใช้น้ าพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอันดามันได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง  ซึ่งจะส่งผลท าให้ไม่มี
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า และ รวมทั้งสนับสนุนป้องกันท่วมน้ าช่วงฤดูน้ าหลากในระยะยาวอีกต่อไป  
  (1.2) สรุปสาระส าคัญ สภาพปัญหา/ความต้องการ : 
  ด้วยปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่
มีสภาพเป็นเกาะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าว
เป็นจ านวนมาก และ มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นทุกๆ ปี  ซึ่งท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ
หนึ่ง  แต่ปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านอ่ืน  ๆ  ของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรังคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร 
เป็นประจ าทุกปี และ ทางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความต้องการ  ขอให้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งนี้ เพ่ือให้มี
ปริมาณน้ าอย่างเพียงพอ รองรับความต้องการน้ าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในพ้ืนที่  5  จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน  
   ความเร่งด่วน : 
  มีความเร่งด่วนอย่างมาก หากไม่ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวรองรับความต้องการใช้น้ าเชื่อมโยงพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรังดังกล่าว จะส่งผลกระทบท าให้ ชุมชน / ต าบล ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค และ การเกษตร รวมทั้งปัญหาน้ าท่วม ในช่วงฤดูน้ าหลากเป็น
ประจ าทุกป ี 
 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค และ การเกษตร รวมทั้ง
ปัญหาน้ าท่วม  
 2. เพ่ือส าหรับการอุปโภค-บริโภค และเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการเกษตรแบบ
บูรณาการเตรียมความพร้อมของโครงการ ด้านจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนการท่องเที่ยวพ้ืนที่ 5 จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน  
              (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ การจัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
    การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
    การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
  (2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) 
     ประเด็นยทุธศาสตร์ สง่เสริมพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
   กลยทุธ์................................................................................................................................ 

    ประเด็นยทุธศาสตร์ พฒันาการเกษตรกรรมสูค่วามสมดลุและยัง่ยืน 
   กลยทุธ์................................................................................................................................ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์................................................................................................................................ 
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  (2.4) ลักษณะโครงการ   
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม      ด้านการบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ   
  (2.5) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
  (2.6) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
              (2.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 
              (2.8) สถานที่ด าเนินโครงการ :  
   จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง 
 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยว / ประชาชนในพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และ         
จ.ตรัง และ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักท่องเที่ยว / ประชาชนในพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ 
และ จ.ตรัง และ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 
 

 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
  (4.1) เป้าหมายโครงการ พัฒนา ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าแบบบูรณาการ ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง               
อันดามัน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว รองรับความต้องการใช้น้ าในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่               
จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง ทั้งนี้เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง             
อันดามัน 5 จังหวัด มีปริมาณน้ าอย่างเพียงพอซึ่งจะส่งผลท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า และ  รวมทั้ง
สนับสนุนป้องกันท่วมน้ าช่วงฤดูน้ าหลากในระยะยาวอีกต่อไป  

 

ตวัชีว้ดั 
หนว่ย
นบั 

ป ี2555 
แผน 

ป2ี556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 

    
(ผล)* แผน แผน แผน แผน 

พัฒนา ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ าเพ่ือ โครงการ 
 

15       
สนับสนุนการท่องเที่ยว  

   
      

 

              (4.2) ผลลัพธ์   
 1. มีโครงการพัฒนา ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าแบบบูรณาการ ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ ารวมทั้งสนับสนุนป้องกันน้ าท่วมช่วงฤดู น้ าหลาก  
 2. มีแผนแม่บทรองรับการบริหารจัดการน้ า และ รายละเอียดความพร้อมของโครงการ ในการ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า รวมทั้งสนับสนุนป้องกันน้ าท่วมช่วงฤดู น้ าหลาก ได้อย่างยั่งยืนและ ขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน เพ่ิมมากขึ้น และ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างความพร้อมให้กับระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ 
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              (4.3) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  
  1. ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ ารวมทั้งสนับสนุนป้องกันน้ าท่วมช่วงฤดู น้ าหลาก  
  2. ท าให้มีแผนรองรับการบริหารจัดการน้ า สนับสนุนนักท่องเที่ยว / ประชาชนในพ้ืนที่ จ.
ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง เพ่ือให้มีน้ าใช้ส าหรับมีน้ าบริโภคอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
และ ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพิ่มมากข้ึน  
  เชิงลบ :  
 ไม่มี 
 

         (5) แนวทางการด าเนินงาน 
  1. พัฒนา ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ า ในพ้ืนที่ที่ความเหมาะสมและมีความพร้อมของชุมชน/ต าบล  
  2. จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  
  3. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดยแยกเป็นแผนการด าเนินงานระยะเร่งด่วน ระยะกลาง  
และระยะยาวพร้อมหน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณ 
  4. จัดท าปริมาณงาน/ ราคางาน และ จัดท าเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการ ของโครงการที่
มีความส าคัญตามแผนการด าเนินงานระยะเร่งด่วน 

 

 (6) วิธีการด าเนินงาน 
   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

 (7) วงเงินของโครงการ 
หน่วย : บาท  

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 

2554     
  

    

2555       

2556 50,000,000   50,000,000 

2557       

2558       
รวมทัง้สิน้ 50,000,000  50,000,000 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 (8) วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบ
รายจ่าย) 

หน่วย : บาท  
รายการ    งบประมาณ    เงนินอกงบประมาณ 

    รวมทัง้สิน้       
 50,000,000 
        

   งบด าเนินงาน 
   

  
  

  
         - ค่าตอบแทน 

   
  

    
  

    
  

      - ค่าใช้สอย 
   

  
    

  
    

  
      - ค่าวัสดุ   

    
  

    
  

    
  

      - ค่าสาธารณูปโภค  
  

  
    

  
    

  
   งบลงทุน 

    
  

 

 

 

  
 

   
  

      - ค่าครุภัณฑ์  
     

  
   

  
      - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

  
50,000,000   

    
  

พัฒนา ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ า จ านวน 15 
โครงการ   

    
  

    
  

   งบเงินอุดหนุน 
   

  
  

  
      งบรายจ่ายอื่น  

    
  

    

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
    ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันท ี
    อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) แบบของ
โครงการชลประทาน 
    ไม่มี 
  (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด   บางส่วน  
       ไม่มีประสบการณ ์

 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 

        มีประสบการณ์ปานกลาง 
        ไม่มีประสบการณ ์
 

 (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : 
  ด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า  โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ าเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า เพ่ือบริหารจัดการน้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในโอกาสต่อไป 
 

 (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  
  -ไม่มี- 
 

        (๑๒) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
  -ไม่มี- 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอรม์รายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ) 

    
                                                    หน่วย : บาท 

งบรายจา่ย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

ป ี๒๕๕๕ 
(ถา้มี) 

ป ี๒๕๕๖ ค าชี้แจง 
      

จงัหวดักระบี ่         
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั     

 
  

ผลผลติ :............................     
 

  
กจิกรรมหลกั :......................................     

 
  

กจิกรรมยอ่ย (โครงการ) : โครงการพฒันา ปรบัปรงุฟืน้ฟแูหลง่น้ าแบบบรูณาการเพือ่สนบัสนนุการ
ท่องเทีย่ว และการเกษตรกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั     

 
  

๑. งบด าเนนิงาน     
 

  
๑.๑ คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ     

 
  

๑.๑.๑ คา่ตอบแทน     
 

  
๑.๑.๒ คา่ใชส้อย     

 
  

๑.๑.๓ คา่วสัด ุ     
 

  

๒. งบลงทนุ     
 

  
๒.๑ คา่ครภุณัฑ ์     

 
  

  (๑) ราคาตอ่หนว่ยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

  (๒) ราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป     
 

  
๒.๒ คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง     

 
  

  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ลา้นบาท    
             (ระบรุายการ)      
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชี้แจง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้มี) ค าชี้แจง 
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป 

 
 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  พัฒนาปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จ านวน 15  โครงการ   

            (ระบรุายการ)        
๓. งบเงนิอดุหนนุ     

 
  

๓.๑ เงินอุดหนุนทัว่ไป     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….     

 
  

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..     

 
  

๔. งบรายจา่ยอืน่     
 

  
๔.๑ ........................................................................         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


