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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
 

มาตรการ/แนวทาง 
แผน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 

65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 66) 

1 1. มาตรการ
ภายในเพื่อ 
ส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริต เสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส 
- มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ
และสร้างการมีส่วน
ร่วม 

1.1 จัดทำโครงสร้าง
หน่วยงาน โดย
ระบุชื่อนามสกุล 
ตำแหน่ง เบอร์
ติดต่อ E-mail 
เบอร์โทรศัพท์ 
และสถานที่
ทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คร้ัง หน่วยงานมี
โครงสร้าง
หน่วยงาน โดย 
ระบุชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง เบอร์ 
ติดต่อ E-mail 
เบอร์โทรศัพท์ และ 
สถานทีท่ำงาน 

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
(ITA) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    - ดำเนินการจดัทำ
โครงสร้างหน่วยงาน 
โดยระบุชื่อ-นามสกลุ 
ตำแหน่ง เบอร ์
ติดต่อ E-mail เบอร์
โทรศัพท์ และ 
สถานท่ีทำงาน และ
เผยแพร่บน 
เว็บไซตส์ำนักส่งเสริม
สุขภาพแล้วเสร็จ 
โครงสร้างหน่วยงาน 
https://hp.anamai.mo
ph.go.th/th/structure-
th-bohp 
 
ข้อมูลติดต่อบุคลากร 
https://hp.anamai.
moph.go.th/web-

upload/4xceb3b571d

https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
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db70741ad132d75876b

c41d/tinymce/OPDC

/OPDC2565-

F/IDC2_6/opdc_2565_

idc2-6_21.pdf 

 1.2 จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการ 
ป้องกันการทุจริต 
และเสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2566 

1 คร้ัง หน่วยงานมีคำสัง่
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต 
และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
สำนักสง่เสริม
สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 
2566 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก กลุ่ม
สร้างเสริมฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    - ดำเนินการจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้ง 
คณะทำงานขบัเคลื่อน
การป้องกันการ 
ทุจริต และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
สำนักสง่เสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2566 
โดยมีผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพลง 
นามในวนัที่ 22 
พฤศจิกายน 2565 ส่ง 
หนังสือเวียนแจ้งไปยัง
คณะทำงานทุก 
คนในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2565 
เผยแพร ่
บนเว็บไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพแล้ว 
เสร็จ 
https://hp.anamai.m
oph.go.th/web-

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_6/opdc_2565_idc2-6_21.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
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upload/4xceb3b571
ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_256
6_IDC2-1_04.pdf 
 

 1.3 ประชุม
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริต และ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนัก 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2566 

1 คร้ัง หน่วยงานมีสรุป
การประชุม 
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนการ
ป้องกัน 
การทุจริต และ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 
2566 รวมทั้ง 
รายงานผลการ
วิเคราะห์ ทบทวน 
สถานการณ์ ปัญหา
การดำเนินงาน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ 
หน่วยงาน 
ที่มีมาตรการ กลไก 
การดำเนินงานที่

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
(ITA) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ดำเนินการแลว้เสร็จ 
https://hp.anamai.m
oph.go.th/web-
upload/4xceb3b571
ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_256
6_IDC2-1_07.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
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สอดคล้องตามกล
ยุทธ์ PIRAB และมี
การกำหนด
ประเด็นความรู้แก่ 
C/SH 
เพือ่ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 

 

 1.4 จัดทำแผน
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด  
ที่2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 
 

1 คร้ัง หน่วยงานมี
แผนการ
ดำเนินงาน 
สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การ
เปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) และมีการ 
ขับเคลื่อนงาน
เป็นไปตามแผนที ่
กำหนด 

      ดำเนินการแลว้เสร็จ 
เผยแพร่ใน 
เว็บไซต์หน่วยงานแล้ว 
https://hp.anamai.m
oph.go.th/web-
upload/4xceb3b571
ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_256
6_IDC2-1_02.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_02.pdf
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 1.5 ประชุมกำกับ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 

9 คร้ัง หน่วยงานมี
รายงานการประชุม 
กำกับติดตามผล
การดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดฯ 

      ดำเนินการแลว้เสร็จ 1 
คร้ัง 
- รายงานการประชุม
กำกับติดตามผล 
การดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 
ประจำเดือน 
คร้ังที่ 1 (7 ธันวาคม
2565) 
https://hp.anamai.m
oph.go.th/web-
upload/4xceb3b571
ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_256
6_IDC2-1_08.pdf 
 

2 2. การสื่อสาร 
ประชาสัมพนัธ์ภายใน 
หน่วยงานด้านการใช้
จ่ายงบประมาณ 

2.1 กิจกรรมรายงาน
แผน/ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ
ประจำเดือน 

3 คร้ัง บุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงาน
รับทราบ 
เก่ียวกับแผน/ผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจำปีของ
หน่วยงาน 

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
(ITA) 

ไม่มี     มีแผนดำเนนิการในไตร
มาส 2-4 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_08.pdf
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2 2. การสื่อสาร 
ประชาสัมพนัธ์ภายใน 
หน่วยงานด้านการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 

2.2 แสดงช่อง
ทางการสื่อสารที่
บุคลากรใน 
หน่วยงานสามารถมี
ส่วนร่วมในการรับรู ้
การดำเนินงาน 
สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

2 ช่องทาง บุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงานมี
ช่องทาง 
การสื่อสารที่
หลากหลาย 
สามารถรับรู้การ
ดำเนินงาน 
สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และให้ 
ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
 

ทุกกลุ่มงาน ไม่มี     มีแผนดำเนนิการในไตร
มาส 2-4 

2.3ประชุม
ผู้รับผิดชอบแผนงาน
การใช้ 
งบประมาณของกลุ่ม 
เพื่อดำเนินการชี้แจง 
การใช้งบประมาณ
ของกลุ่มและของ
สำนัก 
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

3 คร้ัง บุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงานมี
ความรู ้
ความเข้าใจเรื่อง
งบประมาณและ
แผน 
งบประมาณมาก
ขึ้น 

ทุกกลุ่มงาน ไม่มี     มีแผนดำเนนิการในไตร
มาส 2-4 
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3 มาตรการการ
สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ ์
กระบวนการ/
ขั้นตอนการยืมใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสาร
ประชาสัมพนัธ์
ภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 
การดำเนินงาน 
สามารถสอบถาม 
ทักท้วง 
ร้องเรียน ตรวจสอบ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และ 
ให้ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการ/ขั้นตอน
การยืม 
ใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการในการ
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานไดโ้ดยงา่ย 
สะดวก รวดเร็วด้วย
การ 
ใช้การประชาสัมพนัธ์
ในรูปแบบใหม่ๆ ให้
เกิด 
ความน่าสนใจมากข้ึน 
สื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ เชน่ หนังสือ

1 คร้ัง 
 

หน่วยงานมีการสื่อ
สาประชาสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน
เพื่อให้บุคลากร 
สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสาร  
การดำเนินงาน 
สามารถ 
สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน 
ตรวจสอบ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และให้
ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการ/
ขั้นตอนการยืมใช้
ทรัพย์สิน 
ทางราชการในการ
ปฏิบัติงานขอ
หน่วยงานได้
โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ซึ่ง 
จะช่วยให้เกิดการ
รับรู้ เกิดความ
ร่วมมือที่ดี และ
ส่งผลให้การ
ดำเนินงานของ 

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
(ITA) 

ไม่มี     มีแผนดำเนนิการ 
ไตรมาส 2 
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แจ้งเวียน Line 
group 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
เป็นต้น 
บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานรับทราบ
ข้อมูล 
ของหน่วยงานและ
สามารถสื่อสารแก่
เพื่อน 
ร่วมงานได ้
 
 

หน่วยงานเป็นไป
อย่างรวดเร็วมาก
ขึ้นด้วยการใช้การ
ประชาสัมพนัธ์ใน
รูปแบบใหม่ๆ ให้
เกิดความน่าสนใจ
มากข้ึนสื่อสารผา่น
ช่องทางตา่งๆ เชน่ 
หนังสือ 
แจ้งเวียน Line 
group บอร์ด 
ประชาสัมพนัธ์  
เป็นต้น 
บุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงาน
รับทราบ 
ข้อมูลของ
หน่วยงานและ
สามารถสื่อสาร 
แก่เพื่อนร่วมงานได ้
คณะทำงานเข้า
ร่วมประชุมไมต่่ำ
กว่าร้อยละ 70 
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4.โครงการการ
ขับเคลื่อนสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพเป็น
องค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรประจำปี
งบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การประกาศ
เจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรม
และต่อต้านทุจริต
สำนักสง่เสริมสุขภาพ
สำนักสง่เสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ 2566 

1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพเข้า
ร่วมพิธีประกาศ
เจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรม
และต่อต้านทุจริต 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
70 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน 
ITA 
 
 
 
 
 
 
 

5,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

    รอดำเนินการในเดือน
ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สำนักสง่เสริมสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 
2566 

1 คร้ัง บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพเข้า
ร่วมประชุมไมต่่ำ
กว่าร้อยละ 70 

คณะทำงาน
ดำเนินงาน 
ITA 
 

106,200.-     มีแผนดำเนนิการเดือน
มีนาคม 2566 
 

ผู้รายงาน    ช่ือนางนิริญา  ธนธราธคิุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่   โทร..4543 .E-mail : ……………………………….......... 
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