อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ำรรำช กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ส อดคล้ องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(๒) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่ว ไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(๓) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๔) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๕) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๖) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๗) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๘) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๙) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๑๐) ประสำน ส่ งเสริ ม กำรดำเนิ น กำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
(๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำ ง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๒) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
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๑. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑) พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕
๒) พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ ๓๘ (กรรมกำรสถำนศึกษำ)
มำตรำ ๓๙ (อำนำจหน้ำที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ (ออกตำม ม.๓๔ วรรคสี่ ของ พ.ร.บ.บริหำร ศธ.)
๔) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
(ออกตำม ม.๓๙ วรรคสอง พ.ร.บ.กศ แห่งชำติ ๒๕๔๒)
๕) ระเบียบ ศธ.ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตำม ม.๓๕ พ.ร.บ.บริหำร ศธ.)
๖) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๖
๗) ระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ
๒. อำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ
๑) จัดทำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร บุคคล งบประมำณ บริหำรทั่วไป
๒) จัดตั้ง/รับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๓) พัฒนำหลักสูตร/จัดกำรเรียนกำรสอน
๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ
๕) กำกับ ติดตำม ประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร
๖) ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษำทรัพย์สินฯ
๗) จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๘) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์
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๑. บทบำทหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
มำตรำ ๓๗ วรรค ๒ ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒) รับผิดชอบ ในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำร
ปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง
๓) ปฏิบัติ หน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นกำหนดอำนำจหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรไว้เป็น
กำรเฉพำะกำร ใช้อำนำจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังกล่ำวให้คำนึงถึงนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
หรืออนุมัติแนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงด้วย
๒. อำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มำตรำ ๒๔ ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำหนดให้ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้บริหำรรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเป็นผู้บังคับบั ญชำของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑) รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นอำนำจและหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ
และตำมที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบหมำย
๒) เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓) พิ จ ำรณำเสนอควำมดี ค วำมชอบของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำในหน่ ว ยงำน
กำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔) จัดทำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕) จัด Advertisement
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มีดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(ค) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของส่วน
รำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จั ด ท ำนโยบำยและแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำย มำตรฐำนกำรศึ ก ษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแผน
(ง) ดำเนิ น กำรวิ เครำะห์ และจั ดทำข้อมูล เกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิ ก และโอนสถำนศึก ษำ
ขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
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(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนิน งำนบริห ำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
บริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์ และจั ด ทำข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กำรสรรหำ บรรจุและแต่ง ตั้ ง ย้ำย โอน และกำรลำออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และดำเนิ น กำรเกี่ยวกับ กำรประเมินผลกำรปฏิ บัติงำน กำรเลื่ อนเงินเดื อ น
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร
ประจำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ
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(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบั ติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และ
งำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้ำหมำยทีก่ ำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

