บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐-๔๕๖75078
ที่ ศก ๐๙๓๒/57

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขออนุมัติลงนามในประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอไพรบึงและนาขึ้นแสดงบนสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
เรียน สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่มา
ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ๕ ดัชนี ๑๒ ตัวชี้วัด ให้คะแนนตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ในดัชนีวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลระบุว่าหน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ
กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อพิจารณา
งานตรวจสอบภายใน ได้ จั ดท าแนวทางการเผยแพร่ ข้ อมู ล ต่อ สาธารณะผ่ านเว็บ ไซต์ ข อง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เพื่อลงนามอนุมัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ไพรบึง
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ

(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุมัติ

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ - ๔๕๖75078
ที่ ศก ๐9๓๒ / 62

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซต์และขออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่มา
ตามประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือ
มอบหมายกลุ่ม /ฝ่ายหรือคณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซด์หน่วยงาน ฉะนั้น เพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซต์ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง เรียบร้อยแล้ว
ข้อพิจารณาและข้อเสนอขอได้โปรดพิจารณา
๑.อนุมัติและลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซต์
๒.อนุญาต ให้นาคาสั่งฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุมัติ

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่ 15 /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไรบึง
………………………………………………………………………………
ตามประกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ลงวั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง แนว ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สาหรับหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วน ภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม /ฝ่าย
หรือ คณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอกันไพรบึง
เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สาหรับหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่ง ตั้งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอไพรบึง โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.องค์ประกอบ
๑.๑ นายสุริยนต์ หล้าคา
ประธานคณะทางาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
๑.๒ นายภาสกร อุ่นคา
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ)
๑.๓ นายวัชรินทร์ พันแก่น
คณะทางานและเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
๒.อานาจหน้าที่
๒.๑ ก าหนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาเว็ บ ไซด์ ให้ ร องรั บการเผยแพร่ข้ อ มูล ข่ าวสารการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กฎ ระเบียบ
การปฏิบัติงาน การคุ้มครองผู้บริโภค แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานและอื่นๆ
……../๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้และกาหนดแนวทางปฏิบัติในการนาข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งการควบคุมกากับ เฝ้าระวังการให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทาง
ราชการตามแนวทางประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ แนบท้ายตาสั่งนี้
๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
………………………………………………………………………………………………………………
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยกาหนดให้
หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่ วยงาน ซึ่ง เป็ นการประเมิน เพื่ อวั ดระดั บคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงาน เพื่ อ
เสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ หารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเพื่ อ แสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้
ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
และเป็น ปัจ จุบั น ประชาชนสามารถเข้า ถึ งข้ อมู ลข่ าวสารได้ สะดวก อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานในสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General information)
- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อานาจหน้าที่
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- คารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
- แสดงรายละเอียดช่องทางที่ ผู้ใช้ บริก ารสามารถติดต่ อสื่อ สารกับหน่ วยงานได้
ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail
Address)
๑.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวสารและประกาศขอหน่วยงาน
เข่นประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับสมัครงาน ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน การจัด'ฟิกอบรม เป็นต้น
๑.๓ เว็บลิงก์ (Web Link) เข่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด
หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงวิดีโอหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
-๒-./๑.๔ กฎหมาย...

-๒๑.๔ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง
โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นามาเผยแพร่
๑.๕ คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน พร้อมคาอธิบายขั้นตอนการบริการ โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน โดยจัดทาเป็น
รูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ
๑.๖ คลังความรู้ เช่น บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นด้น โดยมีการอ้ างอิงถึง
แหล่งที่มา วัน เวลา กากับเพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๗ ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) เป็นระบบให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงาน (ถ้ามี)
๒. วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ การออกแบบเว็ บไซต์ หน่ วยงานต้ องค านึ ง ถึ ง การแสดงผลบนอุป กรณ์ที่ มีค วาม
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอ
แตกต่างกัน จนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ
๒.๒ การเข้ า ถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องประชาชน หน่ ว ยงานต้ อ งค านึ ง ถึ ง เวอร์ ชั น ขั้ น ต่ าของ
เบราว์เซอร์ ที่รองรับการแสดงผล หรือการทางานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น
PDF Readers/Viewers หรือ Open Source อืน่ ๆ เป็นต้น
๒.๓ การบริหารจัดการเว็บ ไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้าถึ ง รหัสข้ อมูล เพื่อเพิ่ มความ
ปลอดภัย เช่นการใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒.๔ หน่วยงานต้องให้ผู้ดู แลระบบเครือ ข่ายของเครื่อ งคอมพิวเตอร์ แม่ข่ าย (Server)
จัดเก็บ รักษาข้อ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อกาหนดในพระราชบัญ ญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมดีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือทาง
ออนไลน์ หน่วยงานควรพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ
เว็บไซต์ (Website Security standard)” ประกาศโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security standard) เน้นการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของเครื่องบริการเว็บในส่วนของโปรแกรมสาหรับให้บริการเว็บ (Web Server Software) ระบบ
บริการจัดการเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ระบบฐานข้อมูล (Database System) และ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Applications)
-๓-./๒.๖ หน่วยงาน...

-๓๒.๖ หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและ
เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานดาเนินการกากับติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก
ปีงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการให้จังหวัดทราบ ภายใน วันที่
๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ของทุกปี
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐-๔๕๖75078
ที่ ศก ๐9๓๒ / 63

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ขอมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
เรียน สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่มา
ด้วย สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง มีภารกิจในการบริการจัดการเว็บไซต์ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Govermment Website standard)
ข้อพิจารณา
สานั กงานสาธารณสุข อาเภอไพรบึ ง ขอรายงานผลการดาเนิ น งานเว็บ ไซต์ข องสานัก งาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) ว่ามีการนาข้อมูลข่าวสารทั้งใน
รูปแบบ ข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ถูกต้องตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบความสอดคล้อง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่าน
เว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ( Integrity Transparency Assessment - ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดาเนินงานตามแนวทางการ
เผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเคร่งครัด
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุมัติ

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เดือน/ปี : 9 มีนาคม ๒๕๖3
หัวข้อ : เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซด์สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
๑.คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการเว็บไซด์สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
๒.ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนว ทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ http://www.pribungsso.org
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่............9......เดือน............มีนาคม..........พ.ศ. ..๒๕๖3.....

