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ส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ค ำน ำ 

  ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานและ
บริหารจัดการขยะ เพ่ือช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่กระทบต่อชีวิตบนโลก ดังนั้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
บริหารจัดการขยะ และเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ ให้กับบุคลากร 
จึงได้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การอนุรักษ์พลังงานและ
บริหารจัดการขยะส านักคอมพิวเตอร์เกิดผลสมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหาร และบุคลากรจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานและบริหาร
จัดการขยะและมาตรการการลดใช้พลังงานและขยะอย่างจริงจังโดยทั่วกัน 

 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กุมภาพันธ์  2562 
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     แผนอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 

 
ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ  และ
ก าหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานด าเนินการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น คณะผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ เห็นควรให้มีการจัดท า
แผนการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ เพ่ือช่วยลดการใช้พลังงานให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย 
โดยให้เน้นมาตรการลดใช้ไฟฟ้า มาตรการลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และลดปริมาณขยะในมหาวิทยาวิทยาลัย 

  ในการนี้ส านักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานและขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การลดใช้พลังงานของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปอย่าง 

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงานและลดขยะ

ของบุคลากรทุกระดับ 

เป้าหมาย 
1. ระยะเวลาในการใช้พลังงานลดลง 1 ชม.ต่อวัน (ยกเว้นห้องบริการกับห้องปฏิบัติการ 

เครือข่าย) 
2. ปริมาณขยะไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไมเ่กิน 5 ถุงต่อวัน 
3. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะ 
4. มีการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/ปี เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
1. จัดให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดให้มีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเป็นระบบเพ่ือลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. จัดให้มีการเสริมสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการอนุรักษ์พลังงานและลด

ปริมาณขยะ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
1. การก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

1.1 ให้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
ดังนี้ 
 1) มาตรการและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน 
 2) มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการขยะ 

2. การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
2.1 เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
2.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 

3. การติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
3.1 ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานทุกฝ่าย ควบคุมดูแลให้มีการ

ด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 
 1) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ

อย่างเคร่งครัด 
 2) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3.2 คณะกรรมการ เป็นผู้ตรวจสอบ สรุปผลการรายงาน และรายงานต่อผู้อ านวยการทุก

เดือน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเพื่อหาหรือและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ   
ม า ต ร ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงานและบริหาร
จัดการขยะ 

            ผู้อ านวยการ
หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

3 ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ม า ต ร ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงานและบริหาร
จั ด ก า ร ข ย ะ แ ล ะ

            คณะกรรมการ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ผู้รับผิดชอบ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
มาตรการ 

4 ทบทวนและปรับปรุ ง
แผนปฏิบัติมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและ
บริ ห าร จั ดก า รขยะ
ประจ าปี 2562 

            คณะกรรมการ 

5 ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
มาตรการ/แนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานและ
บริหารจัดการขยะ 

            บุ ค ล า ก ร ทุ ก
คน 
 

6 ก ากับติดตามการการ
อนุรักษ์พลังงานและ
บริ ห าร จั ดก า รขยะ 
แ ล ะ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 

            ผู้อ านวยการ
แ ล ะ
คณะกรรมการ 
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 แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 

เดือน กิจกรรม เป้าหมาย 
ตุลาคม 2561 ปร ะชุ ม เ พ่ื อคั ด เ ลื อ ก คณะกร ร มก า ร

ด าเนินงาน 
- มีคณะกรรมการด าเนินงาน  
 

พฤศจิกายน 2561 1.ทีมบริหารจัดท านโยบายและร่างแผนการ
อนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงาน
และบริหารจัดการขยะ 

- มีน โยบายและร่ า งแผนการอนุ รั กษ์
พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
- มีผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการ
ขยะ 

ธันวาคม 2561 1 .ประชุ มคณะกรรมการการอนุ รั กษ์
พลังงานและบริหารจัดการขยะเพ่ือชี้แจง
นโยบายและพิจารณาแผนการด าเนินการ
การอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
2. เผยแพร่นโยบายและแผนการด าเนินการ
การอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
3. เก็บสถิติการใช้พลังงานและขยะ 

- มีแผนการอนุรักษ์พลังงานและบริหาร
จัดการขยะ 
- บุคลากรทุกคนทราบถึงนโยบายและ
แผนการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการ
ขยะ 
- สถิติการใช้พลังงานและขยะ 

มกราคม 
 2562 

1. กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนการใช้ไฟฟ้า
และเครื่องปรับอากาศ (ทาง Facebook 
ส านัก)   
 
2. ติดตามการปฏิบัติงาน 
 
3. ศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการ
ติดตั้ง Motion light sensor ในห้องน้ า 
 
4. แจกแก้วน้ าบุคคลากรทุกท่านในวันขึ้นปี
ใหม ่
 
5. มีการจัดท าตารางเวลาเปิดปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 
 

- สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของการลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 
 
- ระยะเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 
- ความเป็นไปได้ในการติดตั้ง Motion light 
sensor 
 
-เพ่ือลดการใช้แก้วพลาสติก และลดขยะ 
 
-เพ่ือลดระยะเวลาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ 



              แผนอนุรักษ์พลังงานและบรหิารจดัการขยะ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 

เดือน กิจกรรม เป้าหมาย 
กุมภาพันธ์ 2562 1. กิจกรรมรณรงค์การประหยัดกระดาษ 

 
 
2. ติดตามการปฏิบัติงาน 
 
3. การติดตั้ง Motion light sensor ใน
ห้องน้ า 
 
4. จัดท ากล่องแยกระหว่างกระดาษที่ใช้
หน้าเดียว กับกระดาษท่ีใช้แล้วสองหน้า 
 
5.  จัดซื้อน้ าถังแทนการซื้อน้ าขวด 
 

- สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของการลดการใช้กระดาษ 
 
- การใช้กระดาษลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่
ผ่านมา 
 
- มี Motion light sensor ในห้องน้ า 
 
- เพ่ือให้บุคคลากรง่ายในการน ากระดาษที่
ใช้แล้วมาใช้อีก และง่ายต่อการแยกขยะ 
 
- เพ่ือลดปริมาณขวดน้ า 

มีนาคม 2562 1. กิจกรรมรณรงค์การประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 
2. ติดตามการปฏิบัติงาน 
 
3. รายงานผลรอบท่ี 1 
 

- สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของการลดน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
-ผลการด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและ
บริหารจัดการขยะ 
 

เมษายน 2562 1. กิจกรรมรณรงค์เรื่องขยะ 
 
 
2. ติดตามการปฏิบัติงาน 
 

- สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของการจัดการขยะ 
 
- ขยะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
 

พฤษภาคม 2562 1. ติดตามผล 
2. รายงานผลในที่ประชุม 
3. ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 

ผลการด าเนินงาน แสดงสถิติตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

มิถุนายน 2562 1. ติดตามการปฏิบัติงาน 
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เดือน กิจกรรม เป้าหมาย 
กรกฎาคม 2562 1.ติดตามการปฏิบัติงาน 

 
 

สิงหาคม 2562 1.ติดตามการปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลครั้งที่ 2 

ผลการด าเนินงาน แสดงสถิติตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

กันยายน 2562 สรุปผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน แสดงสถิติตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

 
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

การอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
 

ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสร้างการรับรู้เรื่องลดพลังงานไฟฟ้าและจัดการขยะ  
 

นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ 
นางสาวนภธร เลไธสง 

2. การใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการบ ารุงรักษาไฟฟ้า
และเครื่องปรับอากาศ 
 

นายสหัสธรรม    แสนแก้ว   

นายรัชพงษ์ ทะลาสี  

นายศุภชัย มาฤทธิ์ 

นายภูวดล โคตรบรรเทา 

3. การติด Motion light sensor ในห้องน้ า 
 

นายสุรจิต ธรรมจักร์  

นายธนศาสตร์  สุดจริง 

นายบุญฤทธิ์ สุขี 

4. การใช้กระดาษและการลดขวดน้ าดื่ม 
 

นางสาววณิชชา  พะเลียง 

นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม 

5. การจัดการขยะ นางสาวเจนจิรา  โสภิน 

 
6. น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

นายวิระ   เมฆวัน 

7. จัดท าแผน 
 

นางธิรดา บุญโชติยกุล 
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มาตรการและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 
 

มาตรการ/แนวทาง 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

มาตรการและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ 

1. การใช้เครื่องปรับอากาศ 
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา  
1.2 ก าหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 1๐.๐๐ – 16.๐๐ น. และก าหนดปิด

เครื่องปรับอากาศเวลา 12.๐๐ – 13.๐๐ น.  
1.3 ส าหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 1๐-15 นาที และเมื่อ 

เลิกประชุมให้เจ้าหน้าที่ปิดเครื่องปรับอากาศ 
1.4 ให้ผู้บริหารปิดเครื่องปรับอากาศในห้องท างานขณะที่ไม่อยู่ 

 

 
 

บุคลากรทุกคน 

2. การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง/เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2.1 ให้ปิดไฟในห้องท างานช่วงเวลา 12.๐๐ – 13.๐๐ น. โดยให้เปิดได้เท่าที่จ าเป็น 
2.2 ขอความร่วมมือจากผู้บริหารให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องท างานขณะที่ไม่อยู่ 
2.3 เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดให้ถอดปลั๊ ก หรือปิดสวิตช์ทุกครั้ งหลั ง เลิกงาน และ

วันหยุดราชการ เช่น กระติกน้ าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้กดน้ า เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ 

2.4 ติดตั้งเซ็นเซอร์แสงสว่างในห้องน้ าและโถงทางเดิน 
 

บุคลากรทุกคน 

3. การใช้คอมพิวเตอร์ 
3.1 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะพักเท่ียง หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า 3๐ นาท ี
3.2 เปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ทีละห้อง  
3.3 การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ไว้ในที่ระบายความร้อนได้ดี 
3.4 ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภาพอัตโนมัติ เมื่อไม่การใช้งานภายใน 15 นาท ี
 

บุคลากรทุกคน 

4. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
4.1 ถ่ายเอกสารและปริ้นเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน พยายามส่งข้อมูลทาง e-

mail,  Google drive , Facebook หรือเครือข่ายออนไลน์ ลดการถ่ายเอกสาร และ
การใช้กระดาษ ให้ถ่ายเอกสารหน้าหลัง 

4.2 ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่ายเอกสาร 
4.3 ให้บุคลากรทุกคนลง Drive File Stream ของ google เพ่ือความสะดวกในการรับส่ง 

และแก้ไขข้อมูล 
 
 

บุคลากรทุกคน 



              แผนอนุรักษ์พลังงานและบรหิารจดัการขยะ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 

มาตรการ/แนวทาง 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. การใช้น  า 

       5.1 ปิดก๊อกทุกครั้งที่เลิกใช้น้ า 
       5.2 ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบต้องรีบด าเนินการแจ้งกองอาคารสถานที่เพ่ือ
ซ่อมแซม 
       5.3 ทิ้งกระดาษทิชชู และผ้าอนามัยลงในถังขยะ ไม่ทิ้งลงโถส้วม 
       5.4 เทเศษอาหารลงถังขยะก่อนล้างในอ่างล้างมือ 

 

บุคลากรทุกคน 

 

6. การใชน้  ามันเชื อเพลิง 

       6.1 แจ้งการขอใช้รถยนต์เพ่ือออกให้บริการเวลา 09.30 น. ของทุกวัน ทางเดียวกันไป
ด้วยกัน 
       6.2 ขับรถท่ีความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง 
       6.3 ตรวจเช็คลมยางเป็นประจ า 
       6.4 ท าความสะอาดไส้กรองเป็นประจ า 
       6.5 ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจ า 
       6.6 ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
       6.7 ไม่บรรทุกของหนักมากเกินไป 
       6.8 ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
        6.9 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ปีละ 2 ครั้ง หรือตามก าหนด 
 

บุคลากรทุกคน 

 

มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการขยะ 
1. มาตรการการ Reuse 

1.1 ใช้กระดาษ 2 หน้า 
2. มาตรการการ Reduce 

2.1 ให้เจ้าหน้าน าแก้วน้ ามาเองส าหรับการไปซื้อเครื่องดื่มหรือกดน้ า 
2.2 พกถุงผ้าเผื่อลดการใช้พลาสติก 
2.3 งดใช้ข้าวกล่อง และแก้วพลาสติกในงานประชุมหรืองานอบรม 
2.4 งดสั่งน้ าดื่มที่เป็นขวด ให้กดดื่มน้ าดื่มจากตู้กดน้ า  
2.5 เปลี่ยนกล่องจ่ายกระดาษทิชชูจากแบบม้วนให้เป็นแบบแผ่น  
 

 
 
 

บุคลากรทุกคน 
 
 

บุคลากรทุกคน 
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มาตรการ/แนวทาง 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
3. มาตรการการ Recycle 

3.1 เอากระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าไปบริจาค 
          3.2 แก้วและขวดพลาสติกเอาไปบริจาค 
 

 

มาตรการ การก ากับ ติดตามผลการด าเนินการ 

หากพบเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามน มีหน้าที่
รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

 

 
 

บุคลากรทุกคน 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 
 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า  เจริญผล       ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 อาจารย์พฤฒ  ธนรัช         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 อาจารย์ณัชชา  อาจารยุตต์        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  ทรงรัมย์       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม         หวัหน้าส านักงานเลขานุการ 

 
 
 
 
วิเคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม 
 
 นางธิรดา  บุญโชติยกุล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
 คณะกรรมการด าเนินงานอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะ  
 
 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
 
 กุมภาพันธ์  2562 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




