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แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553  มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
12 ปี รัฐบาลต้องจัดให้บริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเกิดประสิทธิภาพให้มาก
ท่ีสุด โดยตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559  
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้รับ งบประมาณตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565) โดยได้รับค่าใช้จ่ายในรายการ (1) 
ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ผลใช้อยู่ในวันก่อนวันท่ีค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 28/2559 ใช้บังคับ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ  2565 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
จึงได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
2.2 เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลต่อผู้รับบริการ และมีคุณภาพมาตรฐาน  
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 และ 3  จ านวน   40 คน 
 3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ านวน  138 คน  
3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
 3.2.2 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.  ลักษณะของแผน 
  เป็นแผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
5. แนวทางการด าเนินงาน 
 5.1 ส ารวจความต้องการของการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาตลอดปี 
 5.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตลอดปี 
 5.3 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
 5.4 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 
 5.5 ด าเนินการตามแผนโดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น 
 5.6 สรุปและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
6. งบประมาณ 

 ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาลประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไป เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นเงิน 68,000 บาท และระดับประถมศึกษา 
เป็นเงิน 262,200 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 การบริหารงบประมาณด้านการจัดการศึกษามีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
 7.2 นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
 7.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการยอมรบัจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

8. การประเมินและติดตามผล 
 8.1 จากรายงานคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 
 8.2 จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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การบริหารงบประมาณ 

1. รูปแบบการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดสรร 

ดังนี ้
1. งานด าเนินการ 

1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ   (60%) 
1.2 กลุ่มบริหารท่ัวไป  (10%) 
1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  (10%) 
1.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ (10%)  
1.5 งบกลาง   (10%) 

2. ค่าสาธารณูปโภค     
2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง ประเภทงบรายจ่ายมีดังนี้ 

1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 

2. งบด าเนินการ 
2.1 ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าใช้สอย 
2.3 ค่าวัสดุ 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
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3. รายการงบประมาณ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โรงเรียนวัด
บางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนอื่น  ปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- อนุบาลปีท่ี 2 (20 คน x 1,700 บาท) 
- อนุบาลปีท่ี 3 (20 คน x 1,700 บาท) 

1.2 ค่าหนังสือเรียน  
- อนุบาลปีท่ี 2 (20 คน x 200 บาท) 
- อนุบาลปีท่ี 3 (20 คน x 200 บาท) 

1.3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
- อนุบาลปีท่ี 2 (20 คน x 300 บาท) 
- อนุบาลปีท่ี 3 (20 คน x 300 บาท) 

1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- อนุบาลปีท่ี 2 (20 คน x 200 บาท) 
- อนุบาลปีท่ี 3 (20 คน x 200 บาท) 

 

 
 

68,000 
 

34,000 
34,000 
8,000 
4,000 
4,000 
12,000 
6,000 
6,000 
8,000 
4,000 
4,000 

 
 

1,700 บาท/คน/ปี 
 
 
 

200 บาท/คน/ปี 
 
 

300 บาท/คน/ปี 
 
 

200 บาท/คน/ปี 
 

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
2.1เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (138 คน x 1,900 บาท) 
2.2 ค่าหนังสือเรียน 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (20 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (21 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (31 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (22 คน x 1,900 บาท) 

2.3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (138 คน x 360 บาท) 

2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (138 คน x 390 บาท) 

 
 

262,200   
 
 

101,763 
14,432 
14,300 
13,060 
14,847 
26,226 
18,898 
49,680 

 
53,820 

 
 

1,900 บาท 
ต่อคนต่อปี 

 
 

656 บาท/คน/ปี 
650 บาท/คน/ปี 
653 บาท/คน/ปี 
707 บาท/คน/ปี 
846 บาท/คน/ปี 
859 บาท/คน/ปี 
859 บาท/คน/ปี 

 
195 บาท/คน/ 

ภาคเรียน 
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ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
(178 คนx21บาทx200 วัน) 

 
747,600 

 
21 บาท/คน/วัน 

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
     -     ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 4 คน x 15,000 บาท  
     -     ค่าจ้างครูต่างชาติ 1 คน x 59,000 บาท  

 
720,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
- รายได้สถานศึกษา 

 
133,446.56 

-ค่าสนับสนุน
การศึกษา 
-ทุนการศึกษา 
-ค่าประกันอุบัติเหตุ 
-ค่าสาธารณูปโภค 
-อื่น ๆ 

รวม 2,695,510  
 
4. การจัดสรรงบประมาณ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2565 ดังนี ้

รายการ งบประมาณเงินอุดหนุน หมายเหตุ 
จ านวน (บาท) ร้อยละ  

1.งานด าเนินการ 
  1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
  1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1.4 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
  1.5 งบกลาง 

 
177,820 
40,000 
6,000 

236,374* 
33,020 

 
36.05 
8.11 
1.22 
17.97 
47.93 

* ค่าสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 
(งบประมาณ

คงเหลือ 2564) 
 

 
รวม 493,214 100  
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5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 
 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2565 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 10,000   
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000   
3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 20,780  9220 

10,000 (งบกิจกรรม
พัฒนาฯปี2564) 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 45,000  27,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 

5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 25,380   

6 ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   2,000  
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1,310   
8 พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 500   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,000   
10 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 6,200   
11 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 8,700   
12 ห้องเรียนสีเขียวและอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม   2,000  

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ
ปี2564) 

13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   83,440 
(งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ) 

59,973.93 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯปี

2564) 
14 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง   2,000  

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ
ปี2564) 

15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 26,400   

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  233,263 
(งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ) 
- ค่าหนังสือเรียน 
109,763 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 61,820 

- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 61,680 
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ที่ 
โครงการ งบประมาณ (บาท) 

 อุดหนุนรายหวัฯ 
รายได้

สถานศกึษา 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  4,430 

(บ.เฉาก๊วยชากังราว) 

18 STEM Education 3,000   
19 โรงเรียนสีขาว 2,000   
20 โรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connext ED 3,000  76,935(CP ALL) 

2,426 (บริจาค+
ดอกเบี้ย) 

21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่าน
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

5,550   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม   1,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
1,000   

25 การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 

5,000   

26 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  25,000 
 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 177,820  575,858.79 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 3,000   
2 การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้

งบประมาณ 
1,000   

3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 6,000  - 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   102,000 (งบ

บริจาค) 
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 40,000  102,000 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและปรับภูมิทัศน์ 82,500 53,000 100,000 

(ปรับปรุงฝ้าโรง
อาหารและพื้นลา

นอนเอนกประสงค์) 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2,000   
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ที่ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหวัฯ 
รายได้

สถานศกึษา 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป (ต่อ) 
3 วันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย   6,000(งบกิจกรรม

พัฒนาฯปี2564) 
4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,700 18,900 

(ประกันอุบัติเหตุ) 

49,700 
(ทุนการศึกษา) 

27,450 
(ปัจจัยพื้นฐานยากจน) 

10,000 
(เงินเยียวยา รอบ 2) 

15,000 
(กสศ. 2/2564) 

5 อาหารกลางวัน 2,174  747,600(อบต.) 
6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 14,000   
7 สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน   1,000(งบกิจกรรม

พัฒนาฯปี2564) 
8 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,000(สหกรณ์) 
9 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 26,000   

10 จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 1,000  100,000 
(ทุนการศึกษา) 

11 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา   1,500(งบกิจกรรม
พัฒนาฯปี2564) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 3,000   
13 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 5,000 25,000 

(ICT เงินเรียนฟรี) 

12,000 
(สพป.นบ1) 

14 โรงเรียนปลอดขยะ   2,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
15 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 2,000   
16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   9,250 (สพป.) 
17 ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อสุขภาพ 2,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 236,374 126,390 1,081,800 
งบกลาง 
1 งบส ารองจ่าย 33,020   

รวมงบประมาณงบกลาง 33,020   
รวมงบประมาณทั้งหมด 460,194 126,390 1,759,658.79 

2,346,242.79 
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           ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ        ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ 
 
 
          (นางสาวพินทุสร แสงเนตร)             (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                 ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)    โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 

ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

(นายปฏิพัทธ์ ทองสุข) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


