
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
การวิจัยและพัฒนาระบบงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตามโครงสรางใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของโครงสรางและระบบการ
ทํางานกับบทบาทที่ไดรับในการเปนศูนยกลางประสานงานดานความมั่นคง 2) ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคระบบการบริหารจัดการในดานกําลังพล ดานสงกําลังบํารุง ดานงบประมาณ และดานการเงิน 
รวมทั้งขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามเปนหลัก เพิ่มเติมดวยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณและการประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีจํานวน 368 คน อายุเฉลี่ย 46.95 ป แบงออกเปนเพศชาย 
จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 77.2 และเพศหญิง จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 21.2 สวนใหญ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 54.3 มีสถานภาพเปนทหาร 
จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 60.2 และเปนทหารบก มีช้ันยศเปนพันตรี – พันเอก (พิเศษ) สวนที่
เหลือเปนพลเรือน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 30.4 อยูในระดับชํานาญการ การมาปฏิบัติงาน 
ใน กอ.รมน. สวนใหญเปนการชวยราชการ จํานวน 316 คน คิดเปนรอยละ 85.9 โดยหนวยงานเดิม
ที่สังกัด คือ กระทรวงกลาโหม  จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 52.8 อยางไรก็ตาม ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา การจัดโครงสราง กอ.รมน.ตามพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มีความเหมาะสม จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 34.0 
และมีความคิดเห็นวาการจัดโครงสรางไมเหมาะสม จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 18.5 โดยมีความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทั้งในเรื่องการจัดโครงสราง ระบบการทํางาน และระบบการ
บริหารจัดการ ทั้งในภาพรวม กอ.รมน.สวนกลาง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ยกเวน ระบบ
การบริหารจัดการของ กอ.รมน.จังหวัด ในดานการเงิน ที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 
การจัดโครงสรางและระบบการทํางานของ กอ.รมน.  
มีความเหมาะสม/จุดเดน ดังนี้  
1. มีการจัดโครงสรางองคกรที่ดี มีการกําหนดอํานาจหนาที่ ภารกิจ พันธกิจ โดยแบงกลุม

ตามหนาที่รับผิดชอบในการแกไขปญหาดานความมั่นคงไดครบ ซ่ึงความครอบคลุมทั้งในระดับ
ภาคและจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมีการผนึกกําลังจากทุกหนวยงานทั้งพลเรือน ตํารวจ และทหาร 

2. มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน โดยเฉพาะการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ทําใหขั้นตอนการ
ดําเนินงานรวดเร็ว สามารถคุมการปฏิบัติกับทุกหนวยงานได  
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3. มีพระราชบัญญัติรองรับในการปฏิบัติงานและการดําเนินการดานสิทธิกําลังพลของผูมา
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน  

4. ทหารไดทํางานรวมกับขาราชการกระทรวงตาง ๆ ในนาม กอ.รมน. ทําใหประชาชน
ไดรับประโยชนอยางถูกตองและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ กอ.รมน.จังหวัด  

5. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคง รวมทั้ง
เสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ิน ตลอดจนประชาชนใหความสนใจ เขาใจและไดรับการยอมรับ  

ไมเหมาะสม  เนื่องจาก 
1. การจัดโครงสรางเปนแบบทหารมากเกินไป โดยผูกติดกับระบบราชการของกองทัพบก 

มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว ไมคลองตัว โดยเฉพาะงานดานเอกสารตองผานหลายขั้นตอน ทําให
งานเกิดความลาชา ขาดประสิทธิภาพและทับซอนกับภารกิจประจํา  

2. การแบงกลุมงานยังไมชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานซ้ําซอนกับกระทรวง ทบวง กรม  
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานความมั่นคง อีกทั้งยังไมไดมีการเผยแพรแนวคิดในการบูรณาการ
ทํางานรวมกันใหไดรับทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในการปฏิบัติงานรวมกัน  

3. การปฏิบัติงานยังไมประสานสอดคลองเปนหนวยงานเดียวกัน แตละหนวยงานมี
กฎหมาย ระเบียบและรูปแบบการทํางานของตนเอง  

4. ไมมีอํานาจในตัวเอง เปนหนวยงานใหม การปฏิบัติงานบางเรื่องไมมีกฎระเบียบรองรับ 
ตองนําระเบียบของหนวยงานอื่นมาใช ทําใหเกิดความสับสนและอาจปฏิบัติผิดพลาดไดงาย  

 
ปญหาและอุปสรรคระบบการบริหารจัดการ 
ดานกําลังพล 
1. ไดรับการบรรจุกําลังพลนอยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ไดรับ ยังไมไดรับการสนับสนุน

อัตรากําลัง โดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ  
2. กําลังพลที่ปฏิบัติงานสวนมากเปนการมาชวยราชการทั้งในสวนกลาง ภาคและจังหวัด 

ตองปฏิบัติงานในหนาที่ปกติใหกับหนวยตนสังกัดควบคูกันในลักษณะ “สวมหมวกสองใบ”  
บางคนมาแตช่ือ เพราะตองการบรรจุเพื่อใหไดรับสิทธิบางประการ ทําใหงานใน กอ.รมน. ไม
สามารถทําไดอยางเต็มที่  

3. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังพลที่มาชวยราชการทุกป รวมถึงมีการเปลี่ยนผูบริหาร
บอย สงผลตอการปฏิบัติงานที่ไมตอเนื่อง บุคลากรขาดความรูความเขาใจและความชํานาญในสาย
งานที่ปฏิบัติ  
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4. ขาดแรงจูงใจในการทํางานทั้งในเรื่องคาตอบแทน คาที่พัก การพัฒนาตนเอง และความ
เจริญกาวหนาในการรับราชการ เนื่องจากไมไดดํารงตําแหนงหลักในกองทัพที่สังกัดอยู การมาชวย
ราชการไมมีแนวทางการรับราชการที่ชัดเจนเหมือนหนวยงานปกติ จึงทําใหหาคนมาบรรจุยาก  

5. กําลังพลใน กอ.รมน.จังหวัด มีจํานวนไมมาก หากเปนฝายทหารจะปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานเปนหลัก ในขณะที่ตองปฏิบัติงานอื่นคลายคลึงกับสวนกลางและภาค ซ่ึงแบงเปนศูนย
ปฏิบัติการไว  

6. การบรรจุกําลังพลมีความลาชาและไมไดบรรจุใหตรงตามตําแหนง ระดับหรือช้ันยศ  
คนดีและเหมาะสม หนวยงานตนสังกัดมักจะไมใหมาชวยราชการ จึงตองจัดจากอัตราประจําเทานั้น 
ทําใหคนที่ไดมาบรรจุไมตรงกับความตองการในการปฏิบัติงาน  

ดานการสงกําลังบํารุง 
1. กอ.รมน.สวนกลาง มีสถานที่ปฏิบัติงานคับแคบทั้งหองประชุมและสถานที่จอดรถ  
2. อุปกรณประจําสํานักงานและยุทโธปกรณไมเพียงพอ มีสภาพเกาหรือใชงานไมได  
3. มีปญหาในการติดตอประสานงานในระดับผูปฏิบัติงานกับหนวยงานตาง ๆ  
4. การสนับสนุนจาก กอ.รมน. สวนกลาง มีความลาชา 

ดานงบประมาณ 
1. ไดรับงบประมาณลาชา ไมตรงตามกําหนดในชวงตนปงบประมาณ  
2. ไดรับงบประมาณนอยและไมเพียงพอในการทําแผนงานหรือโครงการดานความมั่นคง  
3. การจัดทําระบบงบประมาณยังยึดตามแบบกองทัพบก 
4. ไมมีงบประมาณในการปฏิบัติงานดานขาว เชน เงินคาตอบแทนใหกับแหลงขาว  

ดานการเงิน 
มีการอนุมัติ โอนหรือเบิกจายงบประมาณจากสวนกลางลาชา เชน กรณีโครงการพิเศษ 
 
ขอเสนอสําหรับการพัฒนาโครงสราง ระบบการทํางาน และระบบการบริหารจัดการ 
โครงสราง  
1. การจัดโครงสราง ตองคํานึงถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ใน พรบ.ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาตรา 7 ซ่ึงไมทับซอนกับกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ และตองเปนภัย 
อันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลเทานั้น โดยจัดโครงสรางใหมีความสัมพันธกันทั้งสวนกลาง ภาค 
และจังหวัด แตใหมีขนาดเล็กลงตามลําดับ ยกเวนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนเมืองหลวง
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มีประชากรมาก ซ่ึงการจัดโครงสรางในระดับภาคและจังหวัดสามารถดําเนินการไดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ 

2. ปรับโครงสราง กอ.รมน.สวนกลาง โดยให “สวนวิจัยและประเมินผล” เปน “สํานักวิจัย
และประเมินผล” และแยก “สํานักงบประมาณและการเงิน” ออกเปน “สํานักงบประมาณ” กับ 
“สํานักการเงิน” เพื่อใหมีการคานอํานาจระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร 

3. ปรับโครงสราง กอ.รมน.จังหวัด ใหเปนหนวยข้ึนตรงตอ กอ.รมน.สวนกลาง เนื่องจาก 
ในการทํางานปกติ แมทัพภาคจะไมสามารถสั่งการผูวาราชการจังหวัดได เพราะไมใชผูบังคับบัญชา
และสังกัดคนละกระทรวงกัน ซ่ึงไมสามารถใหคุณหรือโทษได แตหากมีกรณีจําเปนในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ของกองทัพภาค ผอ.รมน. จะมอบใหแมทัพภาคเปน
ผอ.รมน.ภาค มีหนาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ ผอ.รมน.มอบหมาย 

4. เพิ่มตําแหนง รอง ผอ.รมน.ฝายพลเรือน ซ่ึงอาจเปนปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให
สามารถควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการผูวาราชการจังหวัดได 

5. ลธ.รมน. ควรทํางานประจําที่ กอ.รมน.เปนหลัก เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบงาน
อํานวยการและธุรการของ กอ.รมน. ซ่ึงอาจเปนไดทั้งขาราชการฝายทหารหรือฝายพลเรือน 

ระบบการทํางาน. 
1. มีการประสานงานกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อการทํางานที่เปนระบบ 

ลดความซ้ําซอนหรือการกาวกายงานระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะการทํางาน กอ.รมน.
จังหวัด จะตองประสานงานกันระหวางขาราชการกระทรวงมหาดไทยกับขาราชการฝายทหาร 

2. ยึดหลักเอกภาพในการทํางาน โดย กอ.รมน. ตองแยกออกจากกองทัพบกทั้งบุคลากร
และระเบียบการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรดําเนินการในลักษณะการผอนถายอยางเปนระบบและมีขั้นตอน 

3. ลดสายการบังคับบัญชาและขั้นตอนในการดําเนินงานใหส้ันลง โดยใชหลักการกระจาย
อํานาจใหตัดสินใจได และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบงานใหมีความทันสมัย 
สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางทันทวงที  

4. ใหอํานาจหนาที่แก ลธ.รมน. ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. 
กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด โดยยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหลัก  

5. การเฝาระวังสถานการณดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หนวยงานตาง ๆ ในระดับ
ปฏิบัติจะตองวิเคราะหหรือประเมินแนวโนมในพื้นที่ของตน หลังจากนั้นเสนอใหคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาเพื่อประกาศเปนวาระแหงชาติ และมอบให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาโดยการบูรณาการหนวยงานตาง ๆ  
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6. มีการบูรณาการแผนงานดานความมั่นคงจากทุกกระทรวงเขาดวยกัน ซ่ึงควรดําเนินการ
โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.รมน.  

7. การทํางานของ กอ.รมน.สย. ตองไมซํ้าซอนกับ กอ.รมน.จังหวัด โดยทํางานในลักษณะ
เสริมกัน เชน การจัดชุดปฏิบัติการรับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนของแตละจังหวัด  

8. ควรจัดตั้งทีมงานสําหรับวางระบบการทํางานในระยะเริ่มตน มีการอบรมเพื่อสราง
ความรูความเขาใจใหกับขาราชการที่มาบรรจุใน กอ.รมน. ทั้งในเรื่องความมั่นคง การจัดโครงสราง 
ระบบงานธุรการ ระบบการบริหารจัดการ ระเบียบหนังสือราชการ ขั้นตอนการบังคับบัญชา รวมทั้ง
จัดใหมีการสัมมนาและศึกษาดูงานในสถานที่สําคัญตาง ๆ ของ กอ.รมน. ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด 
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน ตลอดจนการทําความเขาใจใหทุกหนวยงานไดทราบ
บทบาทหนาที่ของ กอ.รมน. อยางชัดเจน กอใหเกิดความรวมมือทํางานรวมกันของกระทรวง ทบวง 
กรม ตาง ๆ เปนไปดวยดี 

ระบบการบริหารจัดการดานกําลังพล 
1. ทําการบรรจุหรือรับโอนยายขาราชการจากหนวยงานตาง ๆ มาสังกัด กอ.รมน. ตาม

อัตราที่ไดรับการอนุมัติในสัดสวนที่ใกลเคียงกันทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือน ในขณะเดียวกันให
ลดจํานวนผูที่มาชวยราชการลงอยางเปนระบบและตองมาปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา (ไมสวมหมวก
สองใบ) เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ โดยเริ่มตั้งแตผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานักลงมา  

2. กองทัพตองจัดผูที่มีความรูความสามารถไปปฏิบัติงานในตําแหนง รอง ผอ.รมน.จว.(ท) 
และตําแหนง ลธ.รมน.จว. ควรใหหัวหนากลุมงานทุกกลุมในจังหวัดดํารงตําแหนงได ไมควร
กําหนดเฉพาะปกครองจังหวัดเทานั้น 

3. สรางแรงจูงใจโดยการใหสิทธิและสวัสดิการตาง  ๆ  ตามระเบียบราชการ  เชน 
คาตอบแทน คาที่พัก การพัฒนาตนเอง ที่สําคัญ คือ การเจริญเติบโตกาวหนาในตําแหนงหนาที่ใน
การรับราชการ  

4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงที่บรรจุทุกระดับ เพื่อนําผลไปใชใน
การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามโครงสราง
ใหม 

5. ควรนําอัตรากําลังที่ฝากไวกับเหลาทัพและหนวยงานพลเรือนตาง ๆ ในสมัยการตอสูกับ
ภัยคุกคามในลัทธิคอมมิวนิสต มาให กอ.รมน.บริหารจัดการ เพื่อแกปญหาเรื่องอัตรากําลังไม
เพียงพอกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย 
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ระบบการบริหารจัดการดานการสงกําลังบํารุง 
1. เรงสรางอาคารสถานที่ทํางานใหมให กอ.รมน.สวนกลาง เนื่องจากสถานที่เดิมมีความ

คับแคบทั้งหองทํางาน หองประชุม และสถานที่จอดรถ   
2. จัดหาอุปกรณสํานักงานและยุทโธปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและมี

ความทันสมัยทั้งยานพาหนะและเครื่องมือส่ือสาร 
3. เรงรัดระบบการสงกําลังบํารุงจาก กอ.รมน.สวนกลาง ไปยังหนวยงานตาง ๆ ในระดับ

ปฏิบัติใหรวดเร็วทันเวลา 
4. จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศใหประสานเชื่อมโยงกับจังหวัดตาง ๆ ได โดยไมตอง

อาศัยของกองทัพบก 

ระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ 
1. จัดทําระบบงบประมาณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก กอ.รมน.เปน

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี แตที่ผานมาทํางบประมาณตามแบบกองทัพบก 
2. จัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น โดยจัดสรรใหเพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนแผนงานและ

โครงการตามยุทธศาสตรความมั่นคงของแตละจังหวัด 
3. จัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานดานการขาว และใหสามารถจายเปนคาตอบแทน

ใหกับแหลงขาวได  
4. ส่ังจายงบประมาณใหทันตามแผนงานที่กําหนด โดยเฉพาะในชวงตนปงบประมาณ 

เนื่องจากที่ผานมาหนวยงานในระดับปฏิบัติไดรับงบประมาณลาชา ทําใหการเบิกจายเงินลาชาตาม
ไปดวย 

ดานอื่น ๆ  
1. กําหนดแบบฟอรมหนังสือราชการของ กอ.รมน. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
2. ใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักรมากขึ้น 
3. เนนคุณธรรมและความซื่อสัตยในการคิดและการปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชนของ

สวนรวมและประเทศชาติ 
4. ใหความรูความเขาใจเรื่องความมั่นคงแกเด็กและเยาวชน โดยการสอดแทรกเขาไปใน

ระบบการศึกษาทุกระดับ 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ในระยะสั้นควรปรับระบบการทํางานและระบบการบริหารจัดการมากกวาการปรับ
โครงสราง กอ.รมน. เนื่องจากโครงสรางใหมอยูในระยะเริ่มตนซึ่งไดใชมาประมาณ 1 ป เทานั้น  
และยังไมไดมีการบรรจุอัตรากําลังที่ไดรับ การดําเนินงานยังมิไดขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ ควรปลอย
ใหมีการดําเนินงานตอไปอีกซักระยะหนึ่ง อยางไรก็ตาม กอ.รมน.สามารถริเร่ิมปรับระบบ 
การทํางานและระบบการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ที่เปนปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโครงสราง 
กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด โดยการเสนอให ผอ.รมน.หรือคณะกรรมการอํานวยการ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 

 2. ในระยะยาวหากพบวาการจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ของสวนงาน 
และอัตรากําลัง ยังมีปญหาหรืออุปสรรคตอการดําเนินงานของ กอ.รมน. ใหดําเนินการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี และอาจมีการเสนอใหแกไขกฎหมายตอไปดวย เชน ตําแหนง รอง ผอ.รมน.ฝาย
พลเรือน ตําแหนง ลธ.รมน.  

3. กองทัพบกควรเริ่มผอนถายภารกิจโดยการปรับลดกําลังพลที่ไปชวยราชการ กอ.รมน. 
อยางเปนระบบและมีขั้นตอน เพื่อให กอ.รมน. ดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
องคกรที่ทํางานเกี่ยวกับภัยคุกคามดานความมั่นคงอยางมืออาชีพแทจริงที่มีทั้งพลเรือน ตํารวจ และ
ทหาร  

 4. กอ.รมน. ควรดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของ กอ.รมน. อีกหลาย ๆ คร้ัง เพื่อใหไดขอสรุปที่ดีและมีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ
การพัฒนาโครงสราง ระบบการทํางาน และระบบการบริหารจัดการของ กอ.รมน. โดยให
คณะผูวิจัยเปนเพียงผูสังเกตการณ และหากมีผูบริหารในระดับสูงของ กอ.รมน. เปนผูดําเนินการเอง 
จะทําใหมีผูสนใจเขารวมจํานวนมากและไดความคิดที่หลากหลายขึ้น  

 5. ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เชน ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ระบบการบริหารงานของกรมราชองครักษ การบริหาร
ราชการแผนดินของไทยในการออกเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินซึ่งควรสอดคลอง
กับโครงสรางและระบบการทํางานของ กอ.รมน.  
 

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


