
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  โทร.0-7320-2200   
 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 13     วันท่ี      23   สิงหาคม   2562 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   

         สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  2562 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ      จ านวน   1  ฉบับ 
     

ด้วย  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2562   เพื่อพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  และ วาระที่ 3  ขั้นลงมติว่าให้ตรา

เป็นเทศบัญญัติฯหรอืไม่  และพิจารณาหารือข้อราชการ อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดย

ก าหนดนัดประชุม    ในวันพุธที่   28  สิงหาคม   2562   เวลา  09.00  น.   ณ  ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

 ในการนี ้  สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะ

เตงนอกฯ ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยนี ้

 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

(นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                         ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 33                                                        ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

                                                                                       ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา 

      จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐                                          
                    

        23   สิงหาคม   2562 
 

เรื่อง   เชญิประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 2)   
 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เฃต  1-3  คณะผูบ้ริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ทม.สะเตงนอก ทุกท่าน 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ                                จ านวน     ๑    เล่ม 
   

ตามที่   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง                                                                                                                                                                                                    

สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 3 / 2562  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  สิงหาคม  2562         มี

ก าหนดไม่เกิน  30 วัน   นั้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี       สมัย

ที่  3 /2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก         

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 3/2562 (ครั้งที่ 2)  เพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และ วาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าให้ตรา  

เป็นเทศบัญญัติฯหรอืไม่  และพิจารณาหารือข้อราชการ อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดย

ก าหนดนัดประชุม   ในวันพุธที่   28  สิงหาคม   2562   เวลา  09.00  น.   ณ  ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                      (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                              ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

หมายเหตุ   -การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

-ให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ.  2563  มาด้วย    

 

งานกจิการสภา 

ส านักปลดัเทศบาล 

โทรศัพท์./โทรสาร ๐ – ๗๓๒0– 2200  

- -  
“ต ำบลน่ำอยู ่เศรษฐกิจย ัง่ยนื ประชำชนมสีขุ” 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2562  

 คร้ังท่ี 2 / 2562    

วันพุธที่   28   สิงหาคม   2562   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ         

   1.1 …..................................................................................................................  

   1.2 …..................................................................................................................   
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1  วันที่  20  เดือน 

สิงหาคม   พ.ศ. 2562   ซึ่งจัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หากไม่มีก็จะ

ถามมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่จะ

ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 

ก่อน  (เอกสารที่ 1) 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
    

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 

    -ไม่มี 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
    

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

4.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณา

แล้ว  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50  และ ข้อ 51  (ตามรายงานผลการ 

แปรญัตติฯ  เอกสารที่  2)  

/-ขอให้ประธานคณะกรรมการ… 
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-ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ช้ีแจงรายละเอียด การแปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

(เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติ หรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ แก้ไขเท่านั้น)  

ขอเรียนเชญิ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภปิราย ขอเรียนเชิญ 
 

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายแล้ว  ขอถามมติ

ที่ประชุมว่า เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2563 หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ญัตติที่เสนอใหม่ 

5.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  วาระที่   3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หรือไม่เห็นชอบ         

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 
 

-ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 52  ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย  เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะ

ลงมตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการ

พิจารณาในวาระที่ 2  ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
    

5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ านวน  9,000.- บาท  ของ กองช่าง  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 

2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 (เอกสารที่ 3)   

 -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 

 

/-ขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ…                                   
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-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ านวน  9,000  บาท ของกองช่าง ก่อนที่จะลง

มติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  

ก่อน 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................  
 

5.3  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   รถจักรยานยนต์  ของ กองช่าง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541   หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  

29  (เอกสารที่  4 )  -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รถจักรยานยนต์  ของ กอง

ช่าง ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ   ขอ้ 76  ก่อน  
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................  
 

5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง

จ านวน  25  รายการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  26,970,700  บาทดังต่อไปนี้  

(เอกสารที่  5) 
 

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปะจูรง หมู่ท่ี 1, 12 

    ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ    6,320,000.00    บาท 
 

   2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนวัดเห้งเจยี  

                                  สายเนินงาม  หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                           จ านวนเงนิ    3,000,000.00    บาท 
 

3. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ซอยปะจูรง  หมู่ที่ 1 

    ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                                                      จ านวนเงิน    2,455,000.00   บาท 

/4. โครงการก่อสร้าง… 
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4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยประดิษฐ์บ ารุง    

    หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ       751,000.00   บาท 
 

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า     

    ซอยมัสยิด  หมู่ที่ 12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ    1,424,000.00   บาท 
 

6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 10  

    หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ       759,000.00   บาท 
 

7. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 11 

    หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ       544,000.00   บาท 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูแบกูเล็ง       

    หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ       614,000.00   บาท  
 

9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยหลังบ้าน 

    ผู้ใหญ่  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ       522,000.00   บาท 
 

10. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน   ซอยหลังมัสยิด  หมู่ที่ 4 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา    

                                         จ านวนเงนิ      493,000.00   บาท 
 

11. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตอืเบาะ 3  

     หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                         จ านวนเงนิ     725,000.00   บาท 
 

12. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมู่ที่ 11 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ    1,357,000.00   บาท 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาเดีย  หมู่ที่ 5  

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                         จ านวนเงนิ      139,200.00   บาท 
 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดตักวา 3  หมู่ที่ 4 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      700,700.00   บาท 
 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 4  หมู่ที่ 1 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      268,700.00   บาท 
 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 9  หมู่ที่ 1 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      471,500.00   บาท 
 

17. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ า 

     ซอยผอ่งอ าไพ  หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ    1,429,000.00   บาท 
 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ 5  หมู่ที่ 3 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      492,600.00   บาท 
 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเบอร์เส้ง-ก าปง 

     ดาระบุดี  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      727,100.00   บาท 
 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าหอพักชาย (โรงเรียน 

     อิสลามประสานวิทย์)หมู่ที่ 5 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      388,800.00   บาท 
  
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหลักห้า 1  หมู่ที่ 2 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      248,100.00   บาท 
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22. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยมิตรสัมพันธ์   

     หมู่ที่ 6  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      294,000.00   บาท 
 

23. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกอนามัย  หมู่ที่ 6 

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ    1,300,000.00   บาท 
 

24. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยแลแง   

     หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      581,000.00   บาท 
 

25. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2   

     ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ      966,000.00   บาท 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินแผ่นดินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  หมวด 5  ข้อ. 59 
 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ก่อนที่จะลงมติขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

มติท่ีประชุม  ..........................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..  

6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..  
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................  
 

 
 

 


