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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 ประวัติของเทศบาลตำบลถาวร 
 เทศบาลตำบลถาวร เดิมเป็นสภาตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับ

การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถาวร ตามพรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗เมื่อวันที่ ๓๐มีนาคม
๒๕๓๙และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลถาวร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่วันที่ ๑๘กรกฎาคม 
๒๕๕๑เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ลักษณะที่ตั้งอาณาเขต 

เทศบาลตำบลถาวร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   ห่างจากอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติประมาณ   ๑๔กิโลเมตร ห่างจาก  จังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ ๘๒กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  จดตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศใต้  จดตำบลโคกว่าน  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก จดตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก จดตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พ้ืนที่เทศบาลตำบลถาวร มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๖๓,๑๒๕ไร่ 
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1.2ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพโดยทั่วไปของตำบลถาวร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว 

ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของตำบลประทัดบุ  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดอยู่ในลักษณะ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  (Tropical  monsoon  climate)  ซึ่งแบ่งได้  ๓  ฤดู  คือฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร  
ทำให้อากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก  ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา  สำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  ซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว 

 1.4 ลักษณะดิน 
  ดินมีลักษณะดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิเพราะมีความอุดมสมบูรณ์สูง ความสามารถใน
การอุ้มน้ำปานกลาง  
 

 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1เขตการปกครองเทศบาลตำบลได้แบ่งออกเป็น  11  หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1  บ้านถาวร    
 หมู่ที่ 2  บ้านน้อย  
 หมู่ที่ 3  บ้านตลาดแย้    
 หมู่ที่ 4  บ้านหนองหิน  
 หมู่ที่ 5  บ้านหนองปรือ  
 หมู่ที่ 6  บ้านบุตาพวง  
 หมู่ที่ 7  บ้านคลองต้อ  
 หมู่ที่ 8  บ้านถาวร  
 หมู่ที่ 9  บ้านโนนกลาง  
 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ  
 หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา  
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2.2  การเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งทางฝ่ายปกครองคือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านแบ่งเขตการเลือกตั้ง
ออกเป็น  2 เขต13  หน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 
  หน่วยเลือกตั้งที่   1   หมู่ที่ 1 บ้านถาวร   
  หน่วยเลือกตั้งที่   2   หมู่ที่ 1 บ้านถาวร 
  หน่วยเลือกตั้งที่   3   หมู่ที่ 2 บ้านน้อย 
  หน่วยเลือกตั้งที่   4   หมู่ที่ 6 บ้านบุตาพวง และ หมู่ที่ 7 บ้านคลองต้อ 
  หน่วยเลือกตั้งที่   5   หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ  
  หน่วยเลือกตั้งที่   6   หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา 

  เขตเลือกตั้งที่  2  จำนวน  7 หน่วยเลือกตั้ง 
  หน่วยเลือกตั้งที่   1   หมู่ที่  3 บ้านตลาดแย้ 
  หน่วยเลือกตั้งที่   2   หมู่ที่  3 บ้านตลาดแย้ 
  หน่วยเลือกตั้งที่   3   หมู่ที่  4 บ้านหนองหิน 
  หน่วยเลือกตั้งที่   4   หมู่ที่  5 บ้านหนองปรือ 
  หน่วยเลือกตั้งที่   5   หมู่ที่  5 บ้านหนองปรือ 
  หน่วยเลือกตั้งที่   6   หมู่ที่  8 บ้านถาวร 
  หน่วยท่ีเลือกตั้งท่ี    7    หมู่ที่   9  บ้านโนนกลาง 
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ที่แสดงอาณาเขตการปกครอง
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3.ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและครัวเรือน 
ประชากรทั้งสิ้น คน  แยกเป็นชาย  คน หญิงคน แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร จำนวน 

ครัวเรือน    
1 บ้านถาวร     
2 บ้านน้อย     
3 บ้านตลาดแย้     
4 บ้านหนองหิน     
5 บ้านหนองปรือ     
6 บ้านบุตาพวง     
7 บ้านคลองต้อ     
8 บ้านถาวร     
9 บ้านโนนกลาง     

10 บ้านโคกสำราญ     
11 บ้านน้อยพัฒนา     

 รวม     
 

   ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ  เดือน    ๒๕64 
 

3.2 
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  3.3ช่วงอายุและจำนวนประชาชน 
 

ช่วงอายุปี 
0 – 5 ป ี 6 – 14 ป ี 15 – 25 ป ี 26 – 39 ป ี 40 – 49 ป ี 50 – 59 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
224 224 430 372 546 542 756 736 675 636 522 563 665 754 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ  เดือน    ๒๕64  
 

4. สภาพสังคม 
4.1 การศึกษา 
-โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต   3 จำนวน 3  โรง  ดังนี้ 
 1. โรงเรียนบ้านถาวร ระดับประถมศึกษา  - มัธยมศึกษาขยายโอกาส 
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  26  ระดับประถมศึกษา  - มัธยมศึกษาขยายโอกาส 
 3. โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา  ระดับประถมศึกษา 

  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อย 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจ 
 4.2 การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 2 แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านถาวร 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านบุตาพวง 

  4.3 อาชญากรรม 
  จากการตรวจสอบปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่  ที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรถาวร ในห้า
ปีที่ผ่านมา  ระดับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมของสังคมมีเกิดขึ้นน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นทะเลาะ
วิวาท และเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน เล็กๆ น้อยๆ เนื่องจากแต่ละชุมชนมีมาตรการในการควบคุมป้องกันใช้
แนวทาง 9 ดีมากำหนดบทลงโทษในขั้นตอนแรก  ทำให้ประชาชนมีความเกรงกลัวที่จะก่อเหตุ และแต่ ละ
ชุมชนมีมาตรการในการป้องกัน เช่นการจัดเวร-ยามเป็นต้น 
  4.4  ยาเสพติด 
  สภาพทั่วไปด้านยาเสพติด มีการแพร่ระบาดค่อนข้างน้อย เนื่องจากการป้องกันปราบปราม
อย่างเข้มงวดต่อผู้จำหน่าย ปัญหาที่พบมีเพียงผู้เสพในระดับเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลตำบลถาวร ให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม  หรือการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์  โดยกองสวัสดิการสังคม  
ภาพรวมจะมีการสำรวจจัดเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน เพ่ือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
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1.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยหนาว จะให้การสงเคราะห์เรื่องของผาห่มกัน
หนาว  โดยการประสานขอรับการช่วยเหลือจากเครือข่าย 

   -หน่วยงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
   -ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการบ้านผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ 
   -ศูนย์พัฒนาสังคมนิคมสร้างตนเองจังหวัดบุรีรัมย์ 
   -ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดบุรีรัมย์ 
   -บ้านพักเด็กและรอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 
  2.การให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัว  โดยมีเครือข่ายในการช่วย 
   -เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ 
   -เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
   -เงินทุนเพ่ือการศึกษาครอบครวัเดก็ 

   -เงินทุนเพ่ือการศึกษาครอบครวัเดก็ 

   -เงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ 
   -เงินทุนประกอบอาชีพ 
   -เงินทุนในการอบรมส่งเสริมและฝึกอาชีพ 
  3. การสำรวจผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปี ขึ้นไป เพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
  4. การสำรวจผู้พิการและการส่งต่อการมีบัตรประจำตัวเพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
  5. การสำรวมข้อมูลผู้ป่วย HIV  เพ่ือการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย HIV 
  6. การสงเคราะห์ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุทีมีสภาพบ้านเสื่อมโทรม 
  7. การให้ข้อมูลกำลังใจผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปจัดสวัสดิการในการเยี่ยมและมอบ 
ของขวัญ   
  

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมมีถนนระหว่างตำบล อำเภอ มีเส้นทางดังต่อไปนี้ 
  - ทางหลวงชนบทสาย บร.๒๐๒๘  ถนนลาดยาง จากบ้านถาวร - อำเภอละหานทราย
ระยะทาง   ๑๒กิโลเมตร 
  - ทางหลวงชนบท สาย บร.๕๐๒๘ ถนนลาดยาง จากบ้านถาวร - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     
ระยะทาง ๑๔กิโลเมตร 
  - ทางหลวงชนบท  สาย บร. ๓๐๐๑ ถนนลาดยาง จากบ้านโคกสำราญ –อำเภอนางรอง     
ระยะทาง ๑๔  กิโลเมตร  จากโคกสำราญ  - ละหานทราย     ระยะทาง  ๑๒  กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยางเชื่อมต่อถนนลูกรัง  สาย  บร.ถ.  0001จากบ้านถาวร - โคกสำราญ 
ระยะทาง ๗  กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยาง เชื่อมต่อลูกรัง  สาย บร.ถ. ๐๐๐๒ จากบ้านถาวร – บ้านเจริญสุข   ระยะทาง  
๔ กิโลเมตร 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อลูกรัง  สายบร.ถ. ๐๐๐๓ จากบ้านหนองปรือ – บ้านยาง   
โปร่งสะเดา  ระยะทาง  ๖  กิโลเมตร  
  - ถนนลาดยาง เชื่อมต่อถนนลูกรัง  สาย บร.ถ. ๐๐๐๔ จากบ้านโคกสำราญ – บ้านคลองไผ่    
ตำบล หนองไทร  ระยะทาง   ๖  กิโลเมตร 
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  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนสายหลักเชื่อมกันได้ทุกหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง  ถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรัง  ดังนี้ 
  - ถนนลาดยาง   จำนวน   6  สาย     รวมระยะทางประมาณ    9.266  กิโลเมตร 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 66  สาย   รวมระยะทางประมาณ  24.883  กิโลเมตร 
  - ถนนลูกรัง  จำนวน 34  สาย   รวมระยะทางประมาณ  43.419  กิโลเมตร 
  - ถนนหินคลุก  จำนวน   6  สาย   รวมระยะทางประมาณ   3.825  กิโลเมตร
  - ถนนอ่ืน ๆ   จำนวน ๑4  สาย   รวมระยะทางประมาณ    13.217  กิโลเมตร 
   รวม  ๑32  สาย  ยาวประมาณ  94.610  กิโลเมตร 
 

  5.๒การไฟฟ้า  
    -  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  11  หมู่บ้าน 
  5.3  การประปา 
   - มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
  5.4 โทรศัพท์ 
   -อินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน  1  แห่ง 
   -ไม่มีตู้โทรศัพท ์
   - เสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์  DTAC ,TRUE,AIS 
  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
   - จำนวน 1  แห่ง  
 

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมคือการทำนาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
และเป็นรายได้หลักของครอบครัวอาชีพรอง คือการรับจ้างทั่วไปและไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ
สภาพสังคมเป็นสังคมเกษตรมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
  6.2 การประมง 
   ประชาชนทำการประมงในหนองน้ำเล็กๆน้อยๆเพ่ือการบริโภคเท่านั้น 
  6.3 การปศุสัตว์ 
   การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็ด  ไก่ ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนเลี้ยงโค กระบือ
เป็นบางส่วน         
 6.4  การบริการ 

- ปั๊มน้ำมัน        ๓ แห่ง 
- โรงโม่หิน   ๑ แห่ง 
- โรงสีข้าว  12 แห่ง 
-ร้านทำประตูเหล็ก  1   แห่ง 
- โรงทำขนมจีน              1 แห่ง 
- ร้านตัดผม  10 แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  9 แห่ง 
- ร้านซ่อมรถยนต์  2 แห่ง 
- ลานรับซื้อข้าว   3 แห่ง 
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- ร้านค้าทั่วไป  52 แห่ง 
  -ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ        6 ตัว 

- โรงผลิตน้ำดื่ม     3     แห่ง 
   - ตลาดชุมชน     1     แห่ง 
   - ตลาดเอกชน                 1     แห่ง 
 
 
  

 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ -  โรงผลิตน้ำดื่ม3แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ  -  กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 2 บ้านน้อยหมู่ที่ 3 บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 8บ้านถาวร 
              -  กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 1 บ้านถาวร หมู่ที่ 8 บ้านถาวร หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา
  

 7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   วัดจำนวน  4 แห่ง  สำนักสงฆ์  จำนวน 6 แห่ง 
  7.2 ประเพณีและงานประจำปีท้องถิ่น 
  1.  งานบุญคุณลาน   ประมาณเดือน มกราคม 
  2.  งานบุญข้าวจี่    ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
  3. งานบุญพระเวส   ประมาณ  เดือนมีนาคม 
  4.  งานบุญสงกรานต์และบุญขึ้นเขาหลุบ ประมาณเดือนเมษายน 
  5.  งานบุญบั้งไฟ    ประมาณเดือน  พฤษภาคม 
  6.  งานบุญซำฮะ    ประมารเดือนมิถุนายน 
  7.  งานบุญเข้าพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม 
  8.  งานบุญข้าวประดับดิน  ประมาณเดือนสิงหาคม 
  9. งานบุญข้าวสาก   ประมาณเดือนกันยายน 
  10. งานบุญออกพรรษา   ประมาณเดือนตุลาคม 

11.  งานบุญประเพณีลอยกระทง และงานบุญกฐินประมาณเดือนพฤศจิกายน 
12. งานบุญปริวาสกรรม       ประมาณเดือน  ธันวาคม   - งาน

ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นซึ่งทางเทศบาลดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี คือ  งานประเพณีบุญบั้งไฟ  งาน
ประเพณีลอยกระทง   และประเพณีสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 

7.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เช่น  จักสาน  ทอเสื่อกก  ทอผ้าไหม และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันทั้งภาษา ไทยอีสาน  เขมร  ไทยนางรอง    
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกสินค้าพ้ืนเมืองได้แก่ ข้าวหอมมะลิ  ของที่ระลึก ได้แก่   

ผ้าไหม    เสื่อกกทอมือ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.ทรัพยากรน้ำแหล่งน้ำที่สำคัญที่ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคคือน้ำฝนและ
แหล่งน้ำจากธรรมชาติ แต่แหล่งน้ำจากธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี ซึ่งบางส่วนได้มีการพัฒนา
ปรับปรุง   แต่มีอีกหลายแหล่งจำเป็นต้องพัฒนาลำน้ำ  ลำห้วยต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี  
ตำบลถาวรมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง อันเกิดจากเขาอังคาร เขาหลุบ แต่อยู่ในสภาพตื้นเขิน จำเป็นต้องมี
การขุดลอกเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 2. ทรัพยากรป่าไม้ /ภูเขาตำบลถาวรมีพื้นที่บริเวณเขาหลุบ และครอบคลุมพ้ืนที่เขาอังคาร ซึ่งเป็น
พ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่สภาพป่าไม้ได้ถูกทำลายไป
บางส่วน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเกษตรและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบล 
 3.  ทรัพยากรดิน  ดินในพ้ืนที่ตำบลถาวร ทรัพยากรดินบริเวณตำบลถาวรมีลักษณะดินร่วนปนทราย 
เหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิเพราะมีความอุดมสมบูรณ์สูง ความสามารถในการอุ้มน้ำปานกลาง ทำให้เกิด
การขาดแคลนน้ำอยู่เสมอ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดินในการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ นอกจากการ 
ทำนา 
 9. อ่ืน ๆ 
 9.1 สถานีตำรวจ  จำนวน 1  แห่ง 
 9.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ความจุ๑๐,๐๐๐ลิตร จำนวน ๑ คัน 
  - รถส่งผู้ป่วย     จำนวน 2 คัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


