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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

อ าเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,940,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,803,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,129,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,129,000 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 596,300 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ

พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบ
อัตรากําลังสามปีกําหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบกฎหมายกําหนดฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

    เ พ่ือจ่ าย เป็น เงินประจํ าตํ าแหน่ ง ให้แก่พนักงานส่ วนตําบล
จํานวน 1 ตําแหน่ง ประเภทอํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัด  ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง ที่ได้รับตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 418,700 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และเพ่ือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่ ว ไป
จํานวน 2 อัตรา สําหรับการปฏิบัติงาน ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลตามแผนอัตรากําลังสามปีกําหนด (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
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      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้ างทั่ ว ไป  จํ านวน  3 อัตรา  ตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 674,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จํานวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและอ่ืนๆ 
ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเวลาเร่งด่วนและ
จําเป็น (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบของทางราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
กําหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบกําหนด และบุตรผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาสํารวจ
และออกแบบประมาณการ ฯลฯ (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก
ค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ และอบรมสัมมนา ฯลฯ (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสําเนาเครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงตามสาย ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ   ที่จําเป็นต้องใช้ ใน

สํานักงาน เช่น กระดาษ ไม้บรรทัด กระดาษไข ฯลฯ หรือรายจ่าย
อ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือใช้กับรถยนต์,รถจักรยานยนต์
และเครื่องตัดหญ้า ของทางราชการ ที่ใช้ในงานและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลชําแระ รวมถึงเครื่องจักรกลที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก อบจ. หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ มาปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ร้องขอในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลชําแระ (กองช่าง) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น กระดาษ

โปสเตอร์ พู่กันและสี   ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

 

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจ่าย และเป็นวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลชําแระ (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  งานไฟฟ้าถนน รวม 4,937,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 1,200,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาสํารวจ
และออกแบบประมาณการ ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสําเนาเครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงตามสาย ฯลฯ (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า โคม

ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยุ ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ 
จอบขวานฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (กอง
ช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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    งบลงทุน รวม 3,437,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,437,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จํานวน 175,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายสินค้า วังมะนาว หมู่ที่ 1 ตําบลชําแระ ขนาดผิวจราจร กว้าง
3.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ลําดับ
ที ่8) (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

        2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จํานวน 130,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายศาลารอรถ-แม่น้ําแม่กลอง หมู่ที่ 1 ตําบลชําแระ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00  เมตร  ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา
0.05 เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (แผน
พัฒนาฯ หน้า 53 ลําดับที่ 9)  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

      

        3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จํานวน 720,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลอง 2 ขวา ฝั่งซ้ายต่อจากบ้านนายวัด เที่ยงอ่อน หมู่ที่  2  ตําบล
ชําแระ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทางยาว 400.00
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ลําดับที่ 2)  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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        4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จํานวน 500,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายมนัส  สังข์ทอง-บ้านนายตี๋  นาคผจญ หมู่ที่ 4 ตําบล
ชําแระ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00
เมตร หนา 0.05  เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,260.00
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ลําดับที่ 4)  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

        5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จํานวน 430,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 5 (เริ่มต้นโรงเพาะเห็ดบ้านสมนึก โกมลมุสิทธิ์ถึงบ้านนายจง 
สิ้นแต้) ตําบลชําแระ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 328.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
984.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ลําดับที่ 5)  
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

        6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จํานวน 213,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา คสล. สายบ้านนายสะอ้ิง รุ้งแจ้ง - บ้านนางบุญเกิด
จันทร์น้อย หมู่ที่ 6 ตําบลชําแระ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 116.00  เมตร หนา 0.15  เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 6 ท่อน ตามแบบที่ อบต.
กําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า
52 ลําดับที่ 6) (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

        7. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จํานวน 700,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ
ประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 13.5) ระยะความ
ยาว 3,200 เมตร ขุดกลบฝังดินลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หมู่ที่
3 ตําบลชําแระ ตามแบบท่ี อบต. กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ลําดับที่ 3)  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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        8. โครงการเจาะบ่อพร้อมก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 จํานวน 569,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจาะบ่อพร้อมก่อสร้างหอถังประปา  หมู่
ที่ 4 ตําบลชําแระ ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 นิ้ว ความลึก 60 เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร พร้อมฐานราก คสล. และ
ติดตั้ ง ระบบควบคุม  ตามแบบที่  อบต.  กํ าหนด  พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ลําดับที่ 52)  (กอง
ช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท 

      

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพธาราม ตั้งไว้ 300,000.-
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะฯลฯ รายละเอียดตามประมาณการที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอโพธารามกําหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 200,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่ารับวารสาร, ค่า
ถ่ายเอกสาร,ค่าซักฟอก,ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบ/กฎหมายกําหนด ฯลฯ (สํานักปลัด) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1. โครงการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลตําบลชําแระ จํานวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการตามโครงการอบรมเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะรีไซเคิลตําบลชําแระ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็น
ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาฯ หน้า
86 ลําดับที่ 1) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


