
 
เปา้ประสงค์ ตวัชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง เปา้หมาย องค์ความรู้ที่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตัริาชการ

(Objective) ของตวัชี้วัด ตามประเดน็ยุทธศาสตร์

สบก.-1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดท า สบก.-1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รายงานการศึกษาของส านักฯ

สบก.-2 รายงานการศึกษาของส านักฯ แล้วเสร็จ สบก.-2.1 (ชป13) ร้อยละของงานศึกษา ร้อยละ 100 - การจัดท ารายงานวางโครงการเบื้องต้นส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่

ตามแผน โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สบก.-3 การบริหารโครงการเป็นไปตามแผน สบก.3.1 ร้อยละของการบริหารโครงการตาม ร้อยละ 100
สัญญาเป็นไปตามแผน

สบก.-3.2 ร้อยละของการบริหารโครงการตาม ร้อยละ 100
ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นไป
ตามแผน
 

สบก.-4 ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สบก.-4.1 (ชป17) ร้อยละของจ านวนคร้ังที่ ร้อยละ 100 - การประชาสัมพันธ์
มีส่วนร่วม ด าเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะของการ

ศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สบก.-5 มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุน สบก.-5.1 (ชป21) ร้อยละของงานศึกษาหรือ ร้อยละ 100
การด าเนินการด าเนินงาน วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เสร็จก่อน

41,883

สบก.-6 ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ สบก.6-1 (ชป24.1) ร้อยละของอัตราการเบิก ร้อยละ 29
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)

สบก.-6.2 (ชป24.2) ร้อยละของอัตราการ ร้อยละ 86
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)

สบก.-7 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการ สบก.-7.1 (ชป26) ร้อยละเฉล่ียของข้าราชการ ร้อยละ 80
ท างาน ส านักที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่

องค์กรคาดหวัง

ภัยอันเกิดจากน้ าตาม
ภารกิจ

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ตอ่การผลักดนัตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ    ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน้ า

2. การบริหารจัดการน้ า

3. การป้องกันและบรรเทา

อย่างบูรณาการ



 
เปา้ประสงค์ ตวัชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง เปา้หมาย องค์ความรู้ที่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตัริาชการ

(Objective) ของตวัชี้วัด ตามประเดน็ยุทธศาสตร์

สบก.-7.2 (ชป27) ร้อยละของระดับความ ร้อยละ 85 - แนวทางการส่งเสริมการท างานเป็นทีม
พึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน -  แนวทางปรับปรุงสถานที่ให้น่าท างาน

-  แนวทางการจัดสรรอุปกรณ์การท างาน
- ระบบงานสารบรรณส านักบริหารโครงการ

สบก.-8 องค์กรมีการจัดการความรู้ สบก.8.1 (ชป28) ค่าเฉล่ียคะแนนการตรวจ 3.01-5.00
ประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

สบก.-9 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สบก.-9.1 (ชป29.1) ร้อยละของการบันทึก ร้อยละ 100
ที่เหมาะสม ข้อมูลในระบบติดตาม Online

สบก.-9.2 (ชป.29.2) คุณภาพเว็บไซต์ของ 5
ส านัก/กอง

สบก.-9.3 (ชป.29.3) ระดับความส าเร็จในการ 5 - การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลโครงการชลประทานทั่วประเทศ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ - การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย

- ระบบติดตามการปฏิบัติงานส านักบริหารโครงการ

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ตอ่การผลักดนัตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ    ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์



องค์ความรู้ที่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตัริาชการตามประเดน็ยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดการความรู้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :   การพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน, การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจ

องค์ความรู้ที่จ าเปน็ :   การพัฒนาความรู้ด้านกระบวนกรส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่

เหตผุลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการจัดท าด้านกระบวนกรขอย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยอื่นเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ส านักบริหารโครงการเรียกบรรจุข้าราชใหม่

                            ในต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นวิศวกรที่จบในสาขาวิศกรรมโยธา ยังขาดประสบการในการจัดท าด้านกระบวนกร ซ่ึงเป็นทักษะที่ส าคัญ

                            ของบุคลากรในส านักบริหารโครงการ จึงต้องด าเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการงานดังกล่าว เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกันทุกคน

ตวัชี้วัดตามค ารับรองและเปา้หมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  เปา้หมาย

ของตวัชี้วัด

ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :   การพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน, การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจ

องค์ความรู้ที่จ าเปน็ :   การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ า

เหตผุลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการจัดท าด้านการวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขอย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยอื่นเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ส านักบริหารโครงการ

                            เรียกบรรจุข้าราชใหม่ในต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นวิศวกรที่จบในสาขาวิศกรรมโยธา ยังขาดประสบการในการจัดท าท าด้านการวาง

                            โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ซ่ึงเป็นทักษะที่ส าคัญของบุคลากรในส านักบริหารโครงการ จึงต้องด าเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการงานดังกล่าว 

                            เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกันทุกคน

ตวัชี้วัดตามค ารับรองและเปา้หมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  เปา้หมาย

ของตวัชี้วัด

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 5

ผู้ทบทวน : ............................................................................. ผู้อนุมัต.ิ...............................................................................

ประธานทีมงานจัดการความรู้ส านักบริหารโครงการ ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ (CKO)

องค์ความรู้ที่ 1

องค์ความรู้ที่ 2



แผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเดน็ยทุธศาสตรก์รมชลประทานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ชือ่ส่วนราชการ   ส านักบรหิารโครงการ  กรมชลประทาน

ประเดน็ยทุธศาสตรก์รมชลประทาน      การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน    การบรหิารจัดการน้ าอยา่งบรูณาการ     การปอ้งกันภยัอันเกิดจากน้ าตามภารกิจ

องค์ความรู้ทีเ่ลือก         องค์ความรู้ที ่1    การพัฒนาความรู้ดา้นกระบวนกรส าหรบัขา้ราชการบรรจุใหม่

ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ

1 การเตรยีมการและปรบัพฤตกิรรม

 - ทบทวนการแต่งต้ังผู้บริหารการจดัการความรู้ (CKO)  และ ภายในธนัวาคม 2558 ค าส่ังแต่งต้ัง CKO  KM Team มีค าส่ังแต่งต้ัง ผส.บก. CKO

ทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) เพือ่รับผิดชอบการวางแผนและการจดั

กจิกรรมการจดัการความรู้

2 การบง่ชีแ้ละเลือกองค์ความรู้

 - จดัประชุมทีมงานจดัการความรู้ และผู้เกี่ยวขอ้งเพือ่บ่งชี้ความรู้ ภายในมกราคม 2559 จ านวนรายการความรู้ทีเ่ลือก 2  องค์ความรู้ KM Team KM Team

ทีส่นับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์กรมชลประทาน จ านวน 2  องค์ความรู้ จดัการความรู้ สบก. สบก.

เพือ่ด าเนินการจดัการความรู้  ได้แก่

  องค์ความรู้ที ่1  การพฒันาความรู้ด้านกระบวนกร

                      ส าหรับขา้ราชการบรรจใุหม่

  องค์ความรู้ที ่2  การศึกษาโครงการพฒันาแหล่งน้ า

                             องค์ความรู้ที ่2    การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ า



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ

3 การจัดท าแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด

  - จดัท าแผนการจดัการความรู้เพือ่สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ ภายในมกราคม 2559 แผนการจดัการความรู้ 2559 แผนการจดัการ บุคลากร สบก. KM Team

กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  โดยบูรณาการ ของ สบก. ความรู้ 2559 สบก.

กระบวนการจดัการความรู้ ทัง้ 7  ขั้นตอน  กบักระบวนการบริหาร ทีร่ะบุองค์ความรู้ที่

การเปล่ียนแปลง 6 ขั้นตอน อยา่งครบถว้นสอดคล้องเชื่อมโยงกนั สนับสนุนประเด็นยทุธ-

ศาสตร์กรมชลประทาน

  - จดัท าแผนพฒันาองค์กรตามผลการตรวจประเมิน KMA ภายในมกราคม 2559 แผนพฒันาองค์กร 2559 แผนพฒันาองค์กร 2559 บุคลากร สบก. KM Team

ของ สบก. สบก.

4 การสือ่สาร

  - ส่ือสารแนวทางการด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ให้ ภายในกมุภาพนัธ ์2559 ก าหนดเวลาการส่ือสาร ส่ือสารภายใน บุคลากร สบก. KM Team

คณะท างานและผู้เกี่ยวขอ้งทราบ พฤษภาคม 2559 สบก.

  - ส่ือสารประชาสัมพนัธก์ารจดัการความรู้เพือ่ใหผู้้เกี่ยวขอ้งได้รับ ต่อเนือ่งปี 2559 ช่องทางในการส่ือสารไม่น้อยกวา่ ช่องทางการส่ือสาร บุคลากร สบก. KM Team

ทราบความกา้วหน้าในการด าเนินการตลอดจนมีความเขา้ใจและ 3 ช่องทาง (หนังสือเวยีน, อยา่งน้อย 3 ช่องทาง สบก.

ตระหนักถงึประโยชน์ของการจดัการความรู้ บอร์ดประชาสัมพนัธ์, web site,

 facebook, หอ้งคลังความรู้)

  - จดักจิกรรม Big KM Day ส านักบริหารโครงการ ภายใน กรกฎาคม 2559 จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 บุคลากร สบก. KM Team

กจิกรรม ของกลุ่มเป้าหมาย สบก.



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ

5 การสรา้งและแสวงหาความรู้

-  ใช้กจิกรรมพีส่อนน้องและการด าเนินการพฒันาระบบฐานขอ้มูล

   เพือ่สร้างและแสวงหาความรู้

  องค์ความรู้ที ่1  การพฒันาความรู้ด้านกระบวนกร ภายใน เมษายน 2559 ผล AAR และความพงึพอใจของ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ขา้ราชการบรรจใุหม่และ KM Team 

                    ส าหรับขา้ราชการบรรจใุหม่ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ผู้สนใจ สบก. และ

บุคลากรทีไ่ด้

รับเชิญบรรยาย

  องค์ความรู้ที ่2  การศึกษาโครงการพฒันาแหล่งน้ า ภายใน กนัยายน 2559 ฐานขอ้มูลส าหรับคลังความรู้ สบก. กลุ่มเป้าหมายสามารถ ผู้บริหารกรม และบุคลากร บุคลากร สบก.

ใช้งานระบบได้ร้อยละ 80 ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 - สร้างและแสวงหาความรู้จากบุคลากรภายในส านักโดยจดักจิกรรมดังนี้

   1) องค์ความรู้รายบุคคล 2 เร่ือง/คน ภายใน กมุภาพนัธ ์2559 จ านวนองค์ความรู้ของบุคลากร สบก. ร้อยละ 80 ขององค์ความรู้ บุคลากร สบก. บุคลากร สบก.

และ สิงหาคม 2559 ส่งเพือ่เผยแพร่ ทีบุ่คลากรเป้าหมายส่ง

   2) องค์ความรู้รายกลุ่ม 1 เร่ือง / กลุ่ม,ฝ่าย ภายใน กมุภาพนัธ ์2559 จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก กลุ่ม/ฝ่ายละ 1 องค์ความรู้ บุคลากร สบก. บุคลากร สบก.

และ สิงหาคม 2559 เป็นนวตักรรม

6 การจัดความรู้ใหเ้ปน็ระบบ

 - ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมูท่ีแ่สดงบนเวบ็คลังความรู้ส านักบริหาร - ภายใน กรกฎาคม 2559 ร้อยละความส าเร็จการปรับปรุง ร้อยละ 100 บุคลากร สบก. KM Team สบก.

โครงการ หมวดหมูใ่นคลังความรู้ สบก. และคณะท างาน

พฒันาเวบ็ฯ



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ

7 การประมวลและกลัน่กรองความรู้

  - ด าเนินการประมวล กล่ันกรองความรู้ทีเ่ลือกจดัการความรู้ ภายใน สิงหาคม 2559 องค์ความรู้ทีผ่่าน 2  รายการ บุคลากร สบก. หน.กลุ่ม/ฝ่าย

ตามแผนการจดัการความรู้ การประมวล กล่ันกรอง ความรู้ ผอ.ส่วน และ

ผส.บก.

  - ด าเนินการประมวล กล่ันกรองความรู้ทีส่ร้างและแสวงหาภายในส านัก ภายใน มีนาคม 2559 จ านวนองค์ความรู้ทีผ่่านการ ร้อยละ 80 ของ บุคลากร สบก. คณะท างาน

และ กนัยายน 2559 ประมวล กล่ันกรอง องค์ความรู้ทีไ่ด้รับ กล่ันกรอง

8 การเขา้ถึงความรู้

 - พฒันาเวบ็คลังความรู้ส านักบริหารโครงการ ใหม้ีโครงสร้างและหมวดหมู่ ต่อเนือ่งตลอดปี 2559 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจ บุคลากร สบก. KM Team สบก.

ทีเ่หมาะสม พร้อมใช้งาน  สะดวกในการเขา้ถงึและการน าความรู้ไปใช้ คลังความรู้ส านักบริหารโครงการ ระดับ 3 ขึ้นไป และคณะท างาน

พฒันาเวบ็ฯ

 - พฒันาระบบหอ้งสมุดคลังความรู้ ส านักบริหารโครงการ ต่อเนือ่งตลอดปี 2559 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจ บุคลากร สบก. KM Team สบก.

ระบบหอ้งสมุดคลังความรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป และคณะท างาน

ส านักบริหารโครงการ พฒันาเวบ็ฯ

9 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู้

  - การจดักจิกรรม KM Day สบก. เพือ่เป็นเวทีถา่ยทอดแลกเปล่ียน ตลอดปี 2559 จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีร่่วมกจิกรรม ไม่น้อยกวา่ บุคลากร สบก. KM Team

ความรู้ ไม่น้อยกวา่ 10 คร้ัง แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร้อยละ 80 ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเขา้ร่วม สบก.

ของกลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม KM Day



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ

  - กจิกรรม Best practice ภายใน กรกฎาคม 2559 จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ร่วม ร้อยละ 80 ของ KM Team สบก. KM Team

กลุ่มเป้าหมาย สบก.

  - กจิกรรม Big KM Day ภายใน กรกฎาคม 2559 จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ร่วม ร้อยละ 80 ของ บุคลากร สบก. KM Team

กลุ่มเป้าหมาย สบก.

10 การเรยีนรู้

 - บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งน าความรู้ทีไ่ด้ด าเนินการจดัการความรู้ไปใช้ ภายในสิงหาคม  2559 รายการขอ้เสนอแนะใน 2  รายการ หน่วยงานภายใน สบก. หน่วยงาน

ในการปฏบิัติงานจริงและใหข้อ้เสนอแนะพฒันาความรู้เพิม่เติม การพฒันา ทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใน สบก.

ทีเ่กี่ยวขอ้ง

11 การฝึกอบรมและเรยีนรู้

เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการใช้เคร่ืองมือการจดัการความรู้ มีนาคม - กรกฎาคม 2559 ร้อยละของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ บุคลากรของ สบก. KM Team สบก.

เทียบกบักลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย

12 การยกยอ่งชมเชย

 - จดักจิกรรมเพือ่สร้างขวญัก าลังใจแกห่น่วยงาน/บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ภายใน กนัยาน 2559 ระดับความพงีพอใจในการเขา้ร่วม พงึพอใจ บุคลากร สบก. KM Team สบก.

ด้านต่าง ๆ กจิกรรม ระดับ 3 ขึ้นไป

 - ส่งเสริมกจิกรรมประกวดด้านการจดัการความรู้ภายใน สบก. เพือ่ส่ง ภายใน กนัยาน 2559 จ านวนคร้ังของแต่ละกจิกรรม กจิกรรมละ 1 คร้ัง บุคลากร สบก. KM Team สบก.

เขา้ประกวดในระดับกรม

       



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

13 การวัด ประเมินผล

 - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 3 คร้ัง จ านวนคร้ังการรายงาน 3 คร้ัง CKO KM Team

และรายงาน CKO และ KM Team กรมฯ ทราบ โดยการรายงานผ่าน ความก้าวหน้าและรายงาน สบก.

เว็บคลังความรู้ส านักบริหารโครงการ (รอบ 6 เดือน 9 เดือน ผลการด าเนิน

และ 12 เดือน)

 - ประเมินผลการจัดการความรู้ กรมชลประทานตามเกณฑ์ KMA ภายใน สิงหาคม 2559  - จ านวนรายการประเมินที่เป็นข้อ ไม่น้อยกว่า 3 รายการ KM Team KM Team

ปรับปรุง /หมวด

 - ทีมงานจัดการความรู้ และคณะท างานย่อยร่วมสัมมนาเพื่อ ภายใน สิงหาคม 2559  - จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า KM Team สบก.  / KM Team

วัด และประเมินผลส าเร็จและทบทวนแนวทางการด าเนินการ ร้อยละ 90 คณะท างาน

ตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2559   เพื่อสรุปบทเรียนและร่วม  - ผลการสรุปบทเรียน

เสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ปีต่อไป

 - ประเมินองค์ความรู้รายกลุ่ม / ฝ่าย ของส านักบริหารโครงการ ภายใน มีนาคม 2559 จ านวนคร้ังที่ประเมินองค์ความรู้ จ านวน 2 คร้ัง กลุ่ม/ฝ่าย ของ สบก. KM Team

และ กันยายน 2559 สบก.

ผู้ทบทวน    ............................................................................................    ประธานทีมงานจัดการความรู้ส านักบริหารโครงการ

                ( ...........นายเกื้อศักด์ิ   ทาทอง..........................)

ผู้อนุมัติ      ..........................................................................................     ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ (CKO)

                (...............นายสมเกียรติ  ประจ าวงศ์...................)


