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งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
 

อ าเภอผักไห่  
  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
อ ำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 
 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถำนกำรณ์คลัง 
 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 18,996,310.65 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 4,978,327.79 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,249,128.98 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
        รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม 13,693.00 บาท 

 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ.2560 
(1) รายรับจริง จ านวน 18,339,995.84 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน 113,734.39 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 366,393.40 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 183,318.63 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน          0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน    1,232.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน          0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน        11,001,096.42 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน          6,674,221.00 บาท 
 



(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 99,600.00 บาท 
 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 14,374,550.40 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 3,368,351.00 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 5,576,984.46 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 3,472,434.94 บาท 
งบลงทุน จ านวน 1,774,780.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน          0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน   182,000.00 บาท 
 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 99,600.00 บาท 
 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 5,405,951.00 บาท 
 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม 0.00 บาท 



รายรับจริง

ปี 2559

118,291.97

97,515.40

354,992.70

0.00

48,000.00

0.00

618,800.07

12,668,887.66

12,668,887.66

3,052,077.00

3,052,077.00

16,339,764.73

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6,855,810.00 6,900,000.00

รวม 19,803,740.00 20,000,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 6,855,810.00 6,900,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 12,260,630.00 12,553,350.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 12,260,630.00 12,553,350.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 687,300.00 546,650.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,800.00 52,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 440,000.00 225,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00

ปี 2561

หมวดภาษีอากร 106,500.00 119,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 88,000.00 148,650.00

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง

ค าแถลงงบประมาณ

ประมาณการ ประมาณการ

รายไดจ้ัดเก็บเอง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560



 
 

 
ส่วนที่ 2 

 
ข้อบัญญัติ 

 
เรื่อง 

 
งบประมาณรายจ่าย 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ของ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,348,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,131,140

แผนงานสาธารณสุข 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,333,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 225,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 50,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 4,591,200

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 20,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                                                    
  งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 5,742,920 1,221,060 6,963,980 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,517,400 1,221,060 4,738,460 

งบด าเนินงาน 1,611,000 732,200 2,343,200 

    ค่าตอบแทน 216,000 162,200 378,200 

    ค่าใช้สอย 775,000 500,000 1,275,000 

    ค่าวัสดุ 445,000 70,000 515,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 175,000 0 175,000 

งบลงทุน 5,500 5,500 11,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 5,500 11,000 

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 

                                            รวม 7,389,420 1,958,760 9,348,180 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

                                                    
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบด าเนินงาน 20,000 70,000 90,000 

    ค่าตอบแทน 0 10,000 10,000 

    ค่าใช้สอย 20,000 50,000 70,000 

    ค่าวัสด ุ 0 10,000 10,000 

รวม 20,000 70,000 90,000 

งบ 
งาน 

งาน 
งบ 



 

แผนงานการศึกษา 
 

     

 

                                            
  

 งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

 งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

งานศึกษา 
ไม่ก าหนดระดับ 

 
รวม 

งบบุคลากร 279,400 0 0 279,400 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 279,400 0 0 279,400 

งบด าเนินงาน 72,000 403,740 80,000 555,740 

    ค่าตอบแทน 62,000 0 0 62,000 

    ค่าใช้สอย 10,000 210,200 80,000 300,200 

    ค่าวัสด ุ 0 193,540 0 193,540 

งบเงินอุดหนุน 0 296,000 0 296,000 

    เงินอุดหนุน 0 296,000 0 296,000 

รวม 351,000 699,740 80,000 1,131,140 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

                                                  
  

งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

 
 รวม 

 

งบด าเนินงาน 25,000 25,000 

    ค่าใช้สอย 25,000 25,000 

                        รวม 25,000 25,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 
งบ 

งาน 
งบ 



 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

     

 

                                            
  

 งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟ้าถนน 
 

งานขยะ 
มูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 

 
รวม 

งบบุคลากร 1,283,980 0 0 1,283,980 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,283,980 0 0 1,283,980 

งบด าเนินงาน 901,000 0 160,000 1,061,000 

    ค่าตอบแทน 106,000 0 0 106,000 

    ค่าใช้สอย 645,000 0 160,000 805,000 

    ค่าวัสด ุ 150,000 0 0 150,000 

งบลงทุน 874,700 1,114,300 0 1,989,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 0 0 5,500 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 869,200 1,114,300 0 1,983,500 

รวม 3,059,680 1,114,300 160,000 4,339,980 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

                                                  
  

งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน 

 รวม 

งบด าเนินงาน 225,500 225,500 

    ค่าใช้สอย 225,500 225,500 

รวม 225,500 225,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 

งบ 

งาน 
งบ 



 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

                                                    
  งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน 65,000 50,000 115,000 

    ค่าใช้สอย 45,000 50,000 95,000 

    ค่าวัสด ุ 20,000 0 20,000 

งบเงินอุดหนุน 0 90,000 90,000 

    เงินอุดหนุน 0 90,000 90,000 

รวม 65,000 140,000 205,000 
 

แผนงานการเกษตร 
 

                                                  
  งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้  รวม 

งบด าเนินงาน 50,000 50,000 

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 

รวม 50,000 50,000 
 

แผนงานงบกลาง 
 

                                                  
  งบกลาง  รวม 

งบกลาง 4,591,200 4,591,200 

    งบกลาง 4,591,200 4,591,200 

รวม 4,591,200 4,591,200 
 

 

 

งบ 

งบ 

งบ 

งาน 

งาน 

งาน 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิม่เติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอผักไห่ 

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวน

รวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี ้
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 9,348,180 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 1,131,140 
    แผนงานสาธารณสุข 25,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,339,980 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 225,500 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนินการอื่น  
    แผนงานงบกลาง 4,591,200 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 20,000,000 
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี ้
งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

 

                           ประกาศ ณ วันท่ี............................................... 
                                                                   (ลงนาม)............................................... 
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rl1L11Ee.1'nh-i ~,:iw1'lilm~w'l1?11m.rnv1 , 
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'V!1J1l'lfl1"ctt11m 

mm 'i~L1m.m'1~Yi~'U 31,668.00 44,446 54,877.19 45,000.00 22.22% 55,000.00 
.... " ... 

57,857.12 57,123.76 61 ,589.78 60,000.00 fl1~'U1'i~VleNV1 3.33% 62,000.00 , 

mf;u1f.J I 1,825.00 1,425.00 1,825.00 1,500.00 33.33% 2,000.00 

'i'U.J'V!1J1 l'lfl1;;en m I 91,350.12 102,994.76 118,291.97 106,500.00 119,000.00 

'V!1l11'1Fl15'i'i1JLUf.J1J fi1tlfo LL'1~L'Ut!'LHU1\JI . "' 
rl15'i'il.JL iim.J Lnm n'U 1 'Uti'UCU1\Jlf111'1J1f.J~'i1 

• u • 
564.80 329.80 310.40 500.00 I 0.00%1 500.00 

fi 15'i'ilJ L ii f.JlJ Ln fJ1n'Un1'i 1'11'Ul'l lJB 11'11 'i , 3,864.00 50.00 210.00 I 300.00 I 0.00%1 300.00 

74,300.00 83,760.00 rl15'i'ilJ L iif.JlJ Ln'U LL'1 ~'1J'UlJ '1 e-J B fJ 
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83,360.00 80,000.00 0.00% 80,000.00 

ri 15'i'ilJ L ii fjlJ 1 u f11 'j'1)'1) f1'V!i1~~ B~'U'iB~ f11 'i LL~~~ m 'U~-.S1'V!U1 f.J'V!1B~ ~ ~lJ B1'vn'i 3,400.00 I 4,000.00 5,000.00 4,000.00 25.00% 5,000.00 

ri1a'i'ilJL Uf.JlJUlil hhEJ ~lilvl~LL~utl1~f11f'l'V!1mL~utl~1LViurn'i1~~ru1 30.00 I 120.00 40.00 100.00 150.00% 250.00 

ri1a1'il.J L um.1 Lnf.J1nuVl~L u EJ'UY'l1ru'll~ 0.001 50.00 70.00 100.00 100.00% 200.00 

ri1a1'im Uf.Jl.J€iu 1 o.ool 700.00 0.00 700.00 14.29% 800.00 

ri1tl~'U f11 'i~lil ~'I! (lj1 0.001 879.00 7,305 .00 1,000.00 5900.00% 60,000.00 

ri 11'UB'Uru1\JIU 'i~ f1B'U f11 'i r11~1w~\J fi'1 f11 'iVi L ll'UB'U\JI 'i 1 fJ ~ B~'1Jfl1Yi 
1 u 1 

1,050.00 1, 100.00 1,200.00 1,200.00 25.00% 1,500.00 

ri11'UB'UCU1\JILnmn'\Jf11'i\'11'\Jl'llJB11'11'i 
• u , 0.00 60.00 20.00 100.00 0.00% 100.00 

'i11J'V!1J11'1Fl15'i'i1JLUf.J1J rhtlfo LL'1::L'UB'4'1J1\JI 83,208.80 91,066.80 97,515.40 88,000.00 148,650.00 I ....... 
UJ 
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vim\il71tJ1~"il1nV1~"wv~u 

~wd1Yi~-u 0.00 3,ooo.oo · 0.00 0.001 0.00% 0.00 

~1L '!i1vi~eiu~m'lm11-uYi 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 I 0.00% 3,000.00 

Vlvm\fo 148,046.17 464,254.48 351,992.70 437,000.00 I -49.20% 222,000.00 

7'll.JVli.n~mtJ1~"il1n'Vl'~'Wvilu 151,046.17 467,254.48 354,992.70 440,000.00 225,000.00 

1".. .. 'V1"1\il71tl \ilLtJ\ilLlil~\il 

~1'1J1EJLL tJtJLLU'1'U 24,000.00 53,500.00 48,000.00 50,000.00 I 0.00% 50,000.00 

~1fo'lei.:irl1Lu1LL'1~ci1~Lvmn~ 19.00 0.00 0.00 0.001 0.00% 0.00 

'l1~ 1~LUlilLlil~VIB'U~ 300.00 0.00 0.00 800.00 I 150.00% 2,000.00 

1"'.. .. 'j'Jl.JVl"1\il71tl \ilLtJV!Llil~\il 24,319.00 53,500.00 48,000.00 50,800.00 52,000.00 

'V1"1\il71tJ1~"iJ1n'Vlu • 
~1'll1~'VlvVllil'11Vl'V11'W8~u 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00% 2,000.00 

7'll.JVll.J'l\il71tJ1~"il1n'Vlu • 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 

vrmlilm;;:5'1ila77 

Qf I .ct ' II ~ 

i11'\:ILL'1~Fl1li'l'll.J L tmmfl ~'Ulil LL'1 ~ (l v L(l e:J'U 0.001 275,047.63 297,846.70 253,950.00 10.26% 280,000.00 

J11{;jl.J'1~1LYll.Jlil1l.J 'W .'l .tJ . rl1Vl'UVILLC-J'l.J., ,, 9122768.721 8,610,87 5.80 8,932,686.55 8,545,130.00 0.64% 8,600,000.00 

m{;/l.J'1~1L Yll.Jlil1l.J 'W . 'l .tJ. ~VIG'l'l'l'l1~ 1~ ,, 1,761,171.42 2,032,549.92 1,829,502.68 2,000,000.00 5.00% 2,100,000.00 

m{;/li'l ii\! LO'W1 ~ . 82,162.23 80,957.09 96,936.03 81,000.00 4.94% 85,000.00 

.. 
Jl1'\:l~'l1 376,905.19 425,743.41 415,514.65 400,000.00 5.00% 420,000.00 

m;;G'l'l'l'WG"11iJ111 512,665.74 733,443.50 893,775.43 750,000.00 6.67%1 800,000.00 

mmtl'l~m 255 .00 0.00 0.00 0.00 0.00%1 0.00 
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fl 1i11 flVl'11.:JffilJ1 'iL~ EllJ 29,622.53 21,030.11 14,165.71 20,000.00 -25.00% 15,000.00 
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rl1li'i'ilJL UEllJLL'1~ri11.ffi.11tJ11il1'1 510.00 0.00 1,530.00 0.00 100.00% 800.00 

11:uvil.J11i1111;;:5'lila11 12,210,601.36 I 12,379,049.37 12,668,887.66 I 12,260,630.00 I I 12,553,350.00 

VllJ1~L~'UtJ~Vl'U'Ui1 hJ • • 

L~'UtililVl'U'U~'"l 1 tJ~1vi-rtJvi1L uum11J11uei1u1'1vii41~LL'1~rmih1ci1EJ fam~e:i nv11 . . 3, 702,523.00 3,377,590.00 3,052,077.00 6,855,810.00 0.64%1 6,900,000.00 
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11u'VlnV1lJ1~1 16,263,048.45 I 16,471,455.41 I 16,339,764.73 I 19,803,740.00 • 20,000,000.00 
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U':i~:1..11rum':i 11:1..11nn11tJ.:iu'l.J':i~:i.nru~cJ1u:i.n 
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'l.Jwmrum':i 11mnn11tJ.:iu'l.J':i~:i.nru~cJ1m..11 
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~15':i':i:i..JL 'UCJ:l..lbmn nu'VI~ b'U CJ'U'l"l1ru'IJCJ 

'l.J':i~mru m':i 11:i.n n n11tl.:iu'l.J':i~:i.n ru~cJ1u:i.n 
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mu':i':i:i..JL 'UCJ:l..IE'U I 

U':i~:1..11rum':i11in n n11tJ.:iu'l.J':i~inru~cJ1u:1..11 

fi1ufom,~~'1t1Jt1J1 

'l.J':i~m ru m':i 11m n n11tJ.:iu'l.J':i~:i.nru~cJ1um 

f111'Uv'Un11~'\.J':i~ n B'U n1':i fi'1'11V!fo n-;;i n1':i~ b lJu el'U~ ':i1CJ l'iE~'U.fl1'1'-l 
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U':i~:1..11ru m':i 11:i.n n n11tJ.:iu U':i~:i.nru~ cJ1u:i.n 
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~1'U1'U 

~1'U1'U 

':i'J:U 

~1'U1'U 

~1'U1'1.J 

~1'U1'U 

'11'U1'U 

'31'U1'U 

'31'U1'U 

~1'U1'U 

~1'U1'U 

'31'U1'U 
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119,000 'U1'VI 

55,000 'U1'VI 

62,000 'U1'VI 

2,000 'U1'VI 

148,650 'U1'VI 

500 'U1'VI 

300 'U1'VI 

80,000 'U1'VI 

5,000 'U1Vl 

250 'U1Vl 

200 'U1Vl 

800 'U1Vl 

60,000 'U1Vl 

1,500 'U1Vl 



rh 1'Ue:i'Lln11\9\b~tll n'U nT~ifn'Ufllle:J1fl1".i 
'·~ ' 
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V1111~11~1~'11n~~wv~u 
I I c!il ~ d 

fl1b "111V!".ie:J'U".in1".i'1 '11'Ll'Vl 

tl1~ll1rum':i 11b vi1n'UtJ-:iLJtl1~lJ1ru~e.i1'LllJ1 
~ 

(P)e:JflL 'UtJ 

tl1~ll1ru m111-Ue:iti n-:i1tJ-:iutl':i~ll1ru~ e.i1'Llll1 

111 "' "' 'Vlll1~";i1~ Vlb'UV!bl'l~Vl 

fl1"1J1!:Jbb 'UULb U'1'Ll 

tl':i~lnrum':i 11bvi1nutJ-:iutl1~lJ1ru~e.i1'UlJ1 

1., "' "' d ':i1tJ Vlb'UIPlb\91'1Vle:J'Ll'l 

tl1~l.l1rum111ll1nn-:i1tJ-:iutl':i~lnru~e.i1'UlJ1 

V1111vi11~1~'11nwu 
' 

I CV '4Q. 
fl1"1J1tJ'Vle:JIPl\91'111Pl'Vl':i'WtJ'1'Ll 

tl1~ll1rum111b vi1 nutJ-:iutl1~lJ1ru~e.i1'Llll1 

. 
.n1f;l.J'1 fl1 b 'Wl.l\9\1l.J 'W. ".i. 'U. fl1V!'UVI bbc.J'Ll "1 

" 
tl1~lJ1rum':i11ll1n n-i1tJ-:iutl ':i~l.J1ru~e.i1'LllJ1 

.n1f;l.J'1fl1b.yil.J\9\1l.J 'W.':i .U. ~Vl'1".i".i':i1tJ1J\., 
" 

.1 1" ':;'1 .1 ..,J, 
u':i~&.nrum1 1l.J1nm1 u'l'U u".i~l.J1flJ'Vlc.J1'Lll.J1 

.n1f;51fi~bu'W1~ 
' 

tlwl.nrum':i 11mn n-i1tJ-:i'Utl1~l.J1ru~e.i1'UlJ1 

.n1;;i.G'l':i1 
' 

tl1~mrum':i 11mn n-i1tJ-:iutl':i~l.J1ru~e.iTUll1 

m;;i.'11':i-w'11:iJ\9l 

tl':i~mrum111ll1n n-i1tJ-:iutl1~lJ1ru~e.i1'Ul.J1 

fl1.fl1flV!'11'1bb ~ 

tl':i~mrum':i 11mnn11tJ-:iutl':i~lJ1ru~e.iTul.J1 

fi1mflvtm-:ill1mb~tJl.J 

tl':i~mru m111-U e:itin11tJ-:iutl':i~mru~e.iTum 

lil'1'Ll1'Ll 

"il1'Ll1'Ll 

"il1'Ll1'Ll 

100 'U1'Vl 

225,000 'U1~ 

3,000 'U1'Vl 

222,000 'U1'Vl 

52,000 'U1'Vl 

50,000 'U1'Vl 

2,000 

2,000 

2,000 

'U1'Vl 

'U1~ 

'U1'Vl 

1111 12,553,350 'U1~ 

lil'1'Ll1'Ll 280,000 'U1'Vl 

"il1'Ll1'Ll 8,600,000 'U1'Vl 

"il1'Ll1'Ll 2, 100,000 'U1'Vl 

"il1'Ll1'Ll 85,000 'U1'Vl 

420,000 'U1'Vl 

800,000 'U1'Vl 

12,000 'U1'Vl 

15,000 'U1'Vl 

17 



fl1Liddl.J L -LlCJlJ';\JlilYl ~LU CJ'U~Yl5 LL" ~ij&\ n'Jdl.J 1?11l.Jtld ~l.Jd" fl~Vll.J1 CJ~ ~'U 

tl d~mru fl1d 11m fl fl11ll-:iutld~mru~~1'Um 

e:nfldtld~Yl1'UU(l)dLL"~e:i1'llqJ1U(l)dt]d~lJ'l 

ol 1"' "'::"I .I .J, 
Ud~l.J1flJfl1d 'JL Yl1fl'\J u'l'\J Ud~lJ1flJYle.J1'UlJ1 

fl15ddl.J L -UCJmL" ~fi11-Utl1u1 lil1" 

tld~m ru fl1d 11m fl fl11ll-:iu tld~m ru~ ~1'Ul.J1 

Vill1~ L~'U~ ~Vl'4'U~ 1 L tJ 

L~'Ue:JlilVl'U'Uvf 11 tl~1V1-ruvi1 L ih.1 mdmll B1'U1';\JVltJ1~ LL"~.fl 1d fl';\) ri1CJ1e:i'LI , , 

L~e:ln'vl1 

tld~mrumd 11ii1nfl11ll-:iutld~mru~~1'Um 

-L~'UeJlilVl'U'Uvf11 tl n1Vl'Ulil1 (I) '1tl d~~ 'lfl L U'U fl1d~'l'l'Utl d~l.J1 ruL ~l.J;ff 'U'UeJ m V!-Ue:i , , , 

';()1fltl~~1'Um miid1CJmdi;l-:i~ei 1 t1d 
.c:i.. 0 Cl.I Cl.I 'Cl.I ~ ~ 0 

1. L'l'UellilVl'U'U~1V!d'IJ~'U'U~'U'UPl'UCJ'Vi~'U1LlilflL"fl ';()1'U1'U 509 ,340 'U1Yl , , , \I 

'1°1'U1'U 240,000 'U1Yl 

'1°1'U1'U 550 'U1Yl 

'1°1'U1'U 800 'U1Yl 

";i1ll 6,900,000 tl1'VI 

'1°1'U1'U 6,900,000 'U1Yl 

2. L~'UeJlilV1'U'Ufi11 off~1CJ~1V1-rum:ru~'U'Ufl1d~'lLfld1~~L-d'mJ~-:ie:nCJ '1°1'U1'U 3, 169,200 u1Y1 
"' , , \1\1 , 

4. L~'UeJlilV1'U'U~1V1-ru~i:ru~'U'Ufl1d~-:iLfld1~~L-d'mr-:i~'V'l~u1meilil~ '1°1'U1'U 12,000 u1Y1 
, , , \I 

5. L~'U~lilVl'4'U~1V!-ru'Lie:i-:inm~"~LLnl 'lJDqjV11CJ1L~'Vi~lil 'iil1'U1'U 26,000 'U1Yl 
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L1'UL~v'U (i:'.J1t1n1':iLi'.iv.:i) 

L1\JL~ El'U'U1 El fl/iEJ~'U1 El fl 

L1'UA1viEJ'l.JLL Vl\JU'l::~1\ii1 LL 'VIU~\Jl El fl/ 'lEJ.:J'U1EJfl 

L1'UA 1 vi Ell.J LL viu'W Lf'1~\J1 El fl/':i El.:J\Jl El fl 

L1UA1 vi El'll LL Yl\JL'1 'il1'L.l fll ':i/Y\m fl~1\J1 El t1L Y1 f'll.J\Jvi ~ \J1 El flEl.:Jrl fll':i'll~'Vll ':i 

~1\J~1'll'1 

L1'UA 1 vi El'll LL Yl\J G'll.Jl ~fl'1.f11 El.:Jrl mtl fl Fl ':iEl.:J~l'UVlEl.:J~\J 

':i'll.JL1\JL~eJ\J (i:'.J1tifl1'Hi'.iv.:i) 

L1m~eiu Ci:'.J1m.h::~1) 

L1\JL~ El'UYiUfl.:J 1 'U 

L1UL 'Wl.Jvi1.:i 1'ilEl.:JYiUfl.:J1\J 

L1Uti':i~~1\ii1 LL 'VIU.:i 

AlviEJtJLL Vl\J'rlUfl.:il'U'h:i 

L1\JL ~l.Jvll.:i 1'iJEl.:JYiUfl'l1\J{f 1.:i 

':i'll.JL~\JL~eJ'U (i:'.J1m.J':i~~1) 

':i'll.J.:i'l.J'l.Jft"1n':i , 

439,100.00 

34,115.00 

34, 115.00 

68,356.00 

1,313,179.00 

1,888,865.00 

972,766.00 

113,385.00 

128,216.00 

388,143.00 

159,813.00 

1,762,323.00 

3,651,188.00 

514,080.00 514,080.00 514,080 

42,120.00 42,120.00 42,120 

42,120.00 42,120.00 42,120 

86,400.00 86,400.00 86,400 

1,530,960.00 1,540,800.00 1,540,800 

2,215,680.00 2,225,520.00 2,225,520 

1, 119,011.29 1,338,969.68 1,706,160 

74,975.00 88,320.00 84,000 

132,006.45 156,800.00 210,000 

1,138,061.00 1,360,662.00 1,362,000 

66,451.62 84,000.00 84,000 

2,530,505.36 3,028,751.68 3,446,160 

4,746,185.36 5,254,271.68 5,671,680 

u!l'::i.1~1't;um~ 
.r , ;'_~,,~; •c, • . -· ' 

- ::-::~ei~~~~-~~::}·014).~r-. ·--~~::1,s~~:? -

0% 514,080 

0% 42,120 

0% 42,120 

0% 86,400 

0% 1,540,800 

2,225,520 

13.67% 1,939,320 

54.76% 130,000 

-20% 168,000 

-13.36% 1,180,080 

19.05% 100,000 

3,517,400 
I 

5,142,920 I ...... 
\() 
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11uvi1LU'IH1'U 

R1111B'ULL'Vl'U 

rh t1l m.J LL 'Vl'IJ~tl5LJ1i 'l1'1lnTHJ'\.J L U'\.Jtl'l::: 1EJ'1ltforiei.:ir1 mtJ flfl 'lti.:i~1uYf ti.:i ~'U 0.001 206,670.00 246,840.00 60,000 83.33% 110,000 

A1 t1l tiLJ LL 'Vl'Ufl1 'ltl5~.:i1uutiflL1m'l1'1lm'l 7,560.00 0.00 0.00 20,000 0% 20,000 

A1L'll1u1u 73,300.00 82,000.00 72,500.00 36,000 0% 36,000 

L~'U'li1EJL 'l!l~Bfl1'lPiflt:t1'-!t1l'l 33,210.00 33,105.00 43,095.00 60,000 -16.67% 50,000 

L~'\.J'li1m 'l!l~tlA11'flt:t1YW1U1'1 2,940.00 0.00 0.00 0.00 0% 0 

'nlJR1~B'ULL'Vl'IJ 117,010.00 321,775.00 362,435.00 176,ooo I I 216,000 

R1Li'~Bfl 

'l1EJ~1EJ L ~ei 1 "'1'1v1m~.:iu~m'l 279,244.30 316,907.80 384,478.40 555,800 -10.04% 500,000 

'l1EJ~1EJLflEJ1tl'Ufl1'l-rU'ltl'ILL"t:'WGfl1'l 1,000.00 0.00 0.00 11,500 -56.52% 5,000 

'}1EJ~1 EJ L~ EJ1L11 tl'I tl1.J fl 1'ltl5~ 'l1'1lfl1 'lffilJ L tLJ1~ fl~ru::: '}1 EJ~1 EJ'l!ll.J1Vl ~'U 1 

A11i~1mnEJ1ti'u.:i1u-r~-w511'l'l.:im'lL\l~lJ'l'l'l:::LnEJ'l~., ,,,~ti ... 
1u'11ri'qi\Pi1.:i1 

0.00 0.00 0.00 0 100% 50,000 

A11 ctl'~1mfiEJ1nLJ.:i1'U-r~-w51f1'l'lfl1'lL\l~lJ'l'l'l:::Lfit1'l~., ,,,~ti ... 

l'IJ'11ri' qi\Pi1.:i 1 
0.001 56,000.00 79,387.70 50,000 -100% 0 

A11i~1 mfit11ti'u.:i1u-r!-W6 1u'11ri'qi\Pi1.:i 1 141,935.00 0.00 0.00 0 0% 0 

A11 ctl'~1EJ Lnt11ti'u.:i1u-r!-W61Pi1.:i 1 0.00 0.00 0.00 0 0% 0 

A11ctl'~1EJ1 um'l~vivi111'l~1'ltl'l:::'1l1""l.l~uli 0.00 0.00 0.00 0 0% 0 

A11cti~1t11 um'lL~uvi1.:i \ tl'l1 '1l fl1'l 31 ,936.00 37,632.00 136,068.00 234,100 -70.1% 70,000 

0.00 0.00 0.00 0 0% 0 
I 

rh 1ctl'~1EJ1um'ltJ-rutJrn1tl'l'll vi"'llti.:iti .:irlfl1'lu~m'l~1u l'i1 u'1 
' 

N 
0 
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l'i11'&'~1EJ'11vi1umn~tinlil'.:i'11ti.:iti.:ir1mtlnfl1ti.:i~1uYfti.:i~u 249, 725.50 o.oo 0.00 O 100% 50,000 

l'i1i511l.JL um.J LLl'l:::l'i1fl.:ivi:::L \fou 1 um1tlntiu1l.J 0.00 96,800.00 0.00 0 0% 0 

l'i1i511l.J L UEJl.J LLl'l:::l'i1fl.:ivi:::L \fou 1 um1tiu1l.J 255,300.00 0.00 0.00 0 0% 0 

0.00 0.00 100,000 l'i1u11.:i1n~1u.m:'1itil.JLL'lll.J , 0.00 0 100% 

105,226.07 121,736.31 216,000 0 l'i1u11.:i1n~1u.f1:::'1itil.JLL'lll.J , 128,170.15 -100% 

'nl.Jfil1t-ti"eit1 I 1,087,310.95 612,565.87 721,670.41 1,067,400 775,000 

fl11·fo~ , 

84,952.00 84,956.00 92,158 50,000 -45.75% 1~~'1Tun.:i1u , 77,454.00 

5,000 9,972.00 6,690.00 10,000 -50% l~i;J L yjYl1LLfl:::iV1EJ , , 33,940.40 

21,965.00 32,659.00 75,000 50,000 -33.33% i'~i;i.:i1uD'1u.:i1ufl11 , 21,919.00 

28,939.00 62,425.00 110,000 30,000 -72.73% l~i;JEJ1\J~1VltJ:::LLfl:::'U\J~.:J , 16,400.00 

191,530.80 186,242.30 277,980 250,000 -10.07% 
Q.I J <IQ. I .di 

1~i;JL 'llm ~fl.:ILLl'l:::Vlfltlfl\J , 179,261.80 

0.00 0.00 4,000 10,000 150% l~i;J L~~fiJ1LLfl:::Lc..JEJU. ~~ , 0.00 

l~~fltil.JfoL(;ltJ1 63,070.00 57,442.90 79,754.00 115,000 -56.25% 50,000 

394,802.10 452,726.30 684,138 445,000 'l"'l11fl11"~ , 392,045.20 

fll1"1i517flJtl1iifl 
" 

l'i11yjVl1 159,093.54 171,602.87 203,540.98 179,000 -27.37% 130,000 

l'i1if 1i.h:::tl1 l'i1tl1u1i;i1f! 2,595.00 5,210.00 5,000.00 8,112 -38.36% 5,000 

l'i1u5m11 vi1~~Vi 5,108.91 4,968.59 4,202.62 15,000 -66.67% 5,000 

A1u~m11 tl1~ruv 4,237.00 6,454.00 7,987.00 10,000 -50% 5,000 

fi1U~fl11~tl~11LLl'l::: L V11fll.J\J1fll.J 29,532.00 29,532.00 69,107.02 95,000 -68.42% 30,000 

217,767.46 289,837.62 307,112 175,000 11l.Jfi1mi511rutl1.rrn ,, 200,566.45 

n11.:irnhil'IN1'W I 1, 796,932.60 1,546,910.43 1,826,669.33 2,234,650 1,611,000 N ,._, 



I;.~·{; 

~ \~~"·. K i ..... 

~.:. _.; ,-, :r: •;· c--~ ,;' _•'.<,,_:, ··r· 
-~~· ,;: ,-. ·· .. :.-.• 

·~"'· _.,; .. :~ '; .oL ' ~.: ::.;·, ;'°-• ,._ 

.:J'U'1.:J'Vl'U • 
ri1F11.A'rusn • 

tJ ' 0 "" fl'iflnJ"fl'11'Un·:n'U . 
mi'ti.:ici1EJfl1Yi'i1.:i (vi1l.ll.J1\ll'i~1um::m·NL Vlfl tu L'18'11'i'1m Vlf'ILrn:: 

.. 
n1'i'1tl'11'i 

Ln 1B "11i1n.:i1u( 'i:: vi'LJtJljt1~.:i1u)Ln1 u L LJ1 ::~'U1l.l'11l.l1 wtJ1't1'i::vi'LJ1vi' 

Ln1u~1i1n.:i1u ( 1::vi'LJ~LJ~V11'i) Ln1uL LJ1::LJ'U1l.J'11l.J1'i'1tJ1'm::vi'LJ 1vi' " . 
~1~Vi~tlLfl~tJ.:Jci1EJLtin'11'i'i::LJLJ~~\lltl'1 ('111H\'1) fl11l.JL~1 20 LL~'U 

vltl'UTVl 

Lfl~ti.:iuuYim~EJ.:i 

Lfl ~ti.:itJ fo m n1 f'l'1!U VI ~.:J~'UVI~ tl'llU VI LL 'll1'U (~ 'i::LJLJVfo nti 1 n1 f'I) 

'1J'U1VI 36,000 UYlEJ ~1'U1'U 2 Lfl~tl'l 
" 

Lfl~ti.:iYll.J~ (\l11l.Jl.J1\ll'i~1'Un'i::Vl'i1.:JL Vlfl t 'U L'18'11'i?M Vlf'I LL'1::n1'i 

~tl'11'i) 

~V1~mn1B~1i1n.:i1u 1 ~1 

~V1~mti'1~M1i1n.:i1u'Vii1nY1.:iV1'i.:i'1.:i ~1u1u 1 ~1 
" 

~Vl~tJLfl~ti.:itJ1'LJmn1f'l'1!UV1~.:i~uV1~ti'llUVILL'1l1'U '1l'U1VI 36,000 iJViEJ 
" 

'Vi~tll.J~Vi~.:J 

~Vl~ti HfoV1lJLJ'll1 
"" 

... "' \l1LVl'1n 2 LJ1'U 
" 
lii'Lvi~n 2 LJ1'UL~tium::~n 
" 

LtiJ::L'1flL '1!ti{ ~1'U1'U 20 ~1 

fl'i Jl ru"fl1 'iJ13fiJ1 LL'1:: L~W LL Yi~ • 
~1~Vl~tl L Vl'i~f'ltJ LLtl'1 ~ ~ (LCD 1V) ~1'U1'U 1 Lfl~ti.:i 

tli::~·~rufi?i'f . .. ' _-_. ~-. - .'. ~ ..... 
~-;.. -.:_, 

'11'E1~j'hl:lii1:.:i . ~· . -· 
;',, ,:,:= . .,'; '" :•:: l-c;.cC.: 

..• '·•. !'.···~. 

tJ ~557.·· .. ·· · 1:.-.:·~ ~J·i~·~~?t, . • I ' · •. ~-~~~~~:i,f' :·'T~ .. -.~'-2~~~ ~·- -~'~, ··· ~~~~~;~~(o/i~ '· I ·< tJ 2561 

0.001 0.00 0.00 9,000 I -100%1 0 

0.00 0.00 0.00 5,800 I -100%1 0 

0.00 0.00 0.00 4,500 I -100%1 0 

0.00 0.00 90,000.00 01 0%1 0 

0.00 0.00 0.00 5,ooo I -100%1 0 

0.00 0.00 87,980.00 01 0%1 0 

0.00 0.00 0.00 3,300 I -100% 0 

-
0.00 4,490.00 0.00 0 0% 0 

-
0.00 4,490.00 0.00 0 0% 0 

-

0.00 0.00 0.00 0 0% 0 

-
0.00 0.00 0.00 8,500 -100% 0 

-
0.00 0.00 0.00 01 100% 5,500 

--
0.00 0.00 0.00 1,000 I -100% 0 

-
0.00 01 0% 0.00 19,000.00 0 

1 
N 

0.00 0.00 0.00 0 0% o· N 



..., ' .Q, ' fl'i11'\J'f'lfl'Ell.JYl1Ll1l'El'i 
' 

fi1~lil~'El'111il 1 thLLml.l'i~uu'lJ5tJ1i nTs~1V1-rtJLfl~'El'lflBl.J~1Ll1l'Eli 

LLlJ-<l1t1 (Sever) 

" & .:!ii ' \Jlil'l!BLfl'iB'l'1LLffUL 'UB'i 

., , .. 
fl'ifl(\J'f'lfl'U 

' 
fi1~vi~ei'1ll.!LO~l.JYl'i~diti'i~w~eil.l~vi~.:i 'll'U1vi~1un-1'1.:i 3.30 Ll.Jlil'i , ~ 

'1.:i 1.30 Ll.Jlil'i meitJ'1.:i 3 Ll.Jlil'i 
\I \I 

fi1~vi~mtiluv1~11 tJ '1Ju1vin-~1.:i 5 Ll.Jlil'i t111 8 Ll.Jlil'i '11mu 2 Vl~.:i 
' ., ' 'i1l.Jfl1f'l'U1N'f'I 

' 
'i1lN\Jfl.:J'Vl'U , 

' d 
.:JtJ'i11:J'111:JB'U 

-s1t1~1t1Bu 

fi1~1.:iVi'lJ1m~1LYlei?lmn i~ti 'lJ-s~Lilmrn Vl~v ~~'U1'i~tJtJ~1.:i1 

zj .:ii'J1 'liL ~vn1'i~ V1 Vl1Vl~vi.J-ruu'i .:Jfl'i Ji' ruon ~~'U LL fl ~/Vl1v~ .:J rim, {1.:J 
' ' 

' .. 
'i1tl\11tlel'U 

' d 
'i1l.J'i11:J'111:JB'U 

' .. 
'i1l.J .:JtJ'i11:1 \11 l:JB'U 

.:JUL~'UBV1"v1'U'U 
' ' 

L~'UBVlVl'U'U 
' ' 

L~'UeJVl Vl'U'U v.:J i'l mi.Jn fl'iel'1~1'UVlv.:J~'U 
' ' 

L~'UeJV1Vl'U'U~1'U'i1'tln1'i ' , 

'i1l.JL~'U~Vl"v1'4'U 

'i1l.J.:JtJL~'UB VlVl'U'U ' . 
'i1l.J.:J1'UtJ~"v11 'i~1 b ti 

··''.•-~~"j;~i~: ·;~~~~~~&:~~~~~;i::~.;:,1t:ff :':\t~~;i;]~j1~i :~:·lttJ.;.l,'_-:;;~.],::3~·~i~[~~~\\l~~ii1~~i:f:;~'·. ~ 
. ; i~;;?~ji:~~t~~~z~'tt' .'·. ,·, -;~· ?~~f. ~.t'.~;; ::-Yo·~~~~g~~·0.-: .. ~: ~·: :t~~~!~~~~~1; O:~· ·. :~,~2561 

0.00 20,000.00 0.00 0 0% 0 

22,000.00 0.00 0.00 0 0% 0 

0.00 99,000.00 0.00 0 0% 0 

0.00 44,000.00 0.00 0 0% 0 

22,000.00 190,980.00 177,980.00 43,100 5,500 

22,000.00 190,980.00 177,980.00 43,100 5,500 

0.00 0.00 0.00 0 0% 0 

5,000.00 703,841.00 5,000.00 0 0% 0 

5,000.00 703,841.00 5,000.00 0 0 

5,000.00 703,841.00 5,000.00 0 0 

30,000.00 30,000.00 0.00 01 0%1 0 

o.ool 0.00 30,000.00 30,000.00 0% 30,000.00 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
I 

5,505, 120.60 7,217,916.79 7,293,921.01 7,979,430 7,389,420 N 
\,).) 



::: .·.-· -'.~: .. \:"'-::.d:~.~: . . i·: ~ ·~ ,;; .. ~: ~·~~. . .... 
,,~ 

-. 

'~: ~ ;. •;,:· <;·.· ';; 

.:J1'LIU'i'Vl1'S.:11'Llf'l~.:J 

.:JUUR~nm • 
L~'LIL~el'LI (~1m.h::\i1) 

L~tJL~BtJYiUfl'ITU 

L~\JL ~l.J~1'11'1ltl'IYiUfl'l1tJ 

L~tJtl-s::-;;i1l'i1LL VIU'I 

fllliltitJU VltJYiun.:i1u~1.:i 

L~tJ L ~l.Jvl 1'11 'll eNYiU fl'lltJ~ 1'1 

'l'nJL~'LIL~tl'LI (~1eitl-s::\i1) 

'l11l'l'U'Uf'l'11fl'S • 
.:JU~1Lii'Ll.:J1'U 

fl1\Jl€J'ULL'Vl'U 

1"111J1 uu u VltJ~tlljU~ -s1'tlm-sB'uL iJutl-s:: tei'tli.fari u.:if'i mtl n mti.:i'11uYf ti.:inu 

fll\JlutJU VltJfll'SUDUi'lltJtJBfli 1'11'S1'tlfl1'S 

fi1L~1iJ1u 

L~tJ~1EJ L Vl~Bfll'S~ fl'\fl'Ulil'S . 
L~tJ~1m V1~ufi1-rn1:11Yim'U1'1 

'l11lfl1\Jl€J'ULL'Vl'U 

fi1t'ti~rne.1 

-s1e.1~1m .Wu 1 W.~in'1i.:i'U~fl1'S 

-s1v~1 EJ Lfi EJ1L uu.:in"um-stlljUi-s1'tlm-sml.JL-LJ'1'1n1:1ru::-s1e.1~1e.1V1l.J1vi~u 1 

1"111off~1El1tJfll'SL~tJVll'I1 U'Sl'tlfll'S 

Lfl'S .:im-sfi11off~1EJ1um-sL~tJVll.:i1 tl-s1'tlm-s 

_, .' . ... , , ..•. 1eJ.:u -.11::i.v.'l,.,, ,.. ,, , · .. · . , ····~«=·•':. .., •. , · ... ·· ~ .. · ....... u:'3" ........ ~hwflQ!i .•. · ., ·. ., ,., · · 7 · _,-~---------~ .. !'· '·,,;H";->,:;, "":•~ -~~-· <;··r ::• ;<t:{~i·}:_ -· ; ,, ·>·~.:D';.;:":r·'i•:"~• i"':..~J' ·\ •":.:.;;.,., ·. ~:-: 
~if. .. :•.::c;:.ff:.:"·::... -.:··, ·_- ·-.~.- -<.:+-:.;;.~7:~ .,;:.·., .. ,,~~f(i\'!i''" : 0 _,,::-;_·.•..._<:::c . .;,·;l-:::i'7-~Z.~.-:~:-:-,_.-, __ · · · 
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'IJ Q5Si.7"· ti 2558; .: ' <' . • . "1· 258.9.£-?>:c' '\ '"· :''. •. ;u:~.st@t;,~;t, ';iVfl~"'W~i:dYo:.i i .ti -2561 
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545,755.oo I 715,182.00 I 667,294.00 528,040 85.52% 979,620 

16,215.oo I 0.001 0.00 26,640 31.38% 35,000 

61,016.00 I 42,000.00 42,000.00 42,000 0% 42,000 

0.001 42,998.66 130,080.00 133,200 4.68% 139,440 

0.001 7,933.33 24,000.00 24,000 4.17% 25,000 

622,986.00 808,113.99 863,374.00 753,880 1,221,060 

622,986.00 808,113.99 863,374.00 753,880 1,221,060 

0.00 36,280.00 62,260.00 20,000 75% 35,000 

2,520.00 3,360.00 0.00 10,000 0% 10,000 

58,350.00 70,700.00 44,000.00 94,800 2.53% 97,200 

0.00 6,535.00 17,870.00 20,000 0% 20,000 

0.00 0.00 0.00 0 0% 0 

60,870.00 116,875.00 124,130.00 144,800 162,200 

70,500.00 124,280.00 69,600.00 184,700 -2.54% 180,000 

0.00 7,374.00 26,772.00 0 100% 40,000 

0.00 0.00 0.00 40,000 -100% 0 N 
+:> 
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~nL?-~57 . : '°.;)~t,i~t·: . < : , ·,:',;~~.~~!fafi~~ [.:.22,~;~~~~~~;~It~·,, ;::~~~~~.~~JfJ~-~- ,:,. tV2:~·6i 

1fl'i.:JnTnJfotJ1~-ii'ei~'1LL~tlV1.f11-GLL'1~Vl~LtJEJ'UVl~~~~'U 0.00 0.00 0.00 50,000 360% 230,000 

fi1D1'i.:i~m:11LL'1~'lieil.JLL'!!l.J , 17,950.00 3,850.00 7,780.00 50,000 0% 50,000 

nl.Jfi11i~t1tJ 88,450.00 135,504.00 104,152.00 324,700 500,000 

fi11'M1 • 
1M1'11un~1'U , 37,061.00 39,913.00 39,254.00 40,000 0% 40,000 

... ~ ' 
'J~~fltll.J~'JLl'ltl'i • 14,320.00 34,026.00 34,200.00 30,000 0% 30,000 

'i1l.Jfi11'~~ • 51,381.00 73,939.00 73,454.00 70,000 70,000 

'i1l.J.:iu~1 L iit1nu 200,701.00 326,318.00 301,736.00 539,500 732,200 

.:J'U'1.:J'VllJ • 
' "' ' fl1fl'i.fltl.!'tl , 

fl'inru.n~1un~1'U . 
10..td'tJ~ 0 ll 

fl1'1~'!!€Jl'\Lnurnn~1'ibLUU 2 Ult! '11'U'J'U 1 I'\ 
" " 

0.001 0.00 0.00 0 0% 0 

I OJ ci° V a .di O IJ 

fl1'1~'!!€Jl'lLnubein~l'iLLUUU1'Ub'1€J'U '11'U'Jtl 1 li1 
" " 

o.ool 0.00 0.00 0 0% 0 

v.Jlvc:i: .d 
'1~'!!€Jl'lbnU Ltln~l'iLL UUU1'UL'1€Jtl 

" 
0.001 0.00 5,900.00 0 0% 0 

tilm~n 2 uit1 
" 

o.ool 0.00 0.00 0 100%1 5,500 

tilm~n 'lltll~ 2 u1t1 
" 

0.00 1 0.00 0.00 13,800 -100%1 0 

' "' ' nl.Jfl1R'i.flru't1 • 0.001 0.00 5,900.00 13,800 5,500 

0.001 0.00 5,900.00 13,800 5,500 nl.J.:J'UMVllJ , 

11 l.J.:J1lJU'i"vn'i.:J1lJ Fl ~.:J 823,678.00 1134431.99 1,171,010.00 1,307,180 1,958,760 

'i1l.Jbb~t1.:i1t1u~~1'i~11tl 6,328,807.60 8352348.78 8,464,931.01 9,286,610 I I 9,348,180 

N 
\..r1 



:r :. ·-«\ ... ·,,;,_;·. ~-

-.:·· _;., 
-. 

.. __ .. ;-~~~sE~' . . 
bbt:-1'1.J 'l TlJ n1':i~n'l~J1f-111 :U a 'l'U.f11 V L 'lJ 

.:i 1uu °iV111l11 hJ b~ v1ti'um1~n~1R11:ua .:ium v tu 

'l'U~i1bii'U'l1'1.J 

F111'tiaav 

11EJ~1EJLnEJ1LueNn'Un11tJ5llih1'1fm1mliL.U1~n~ru~mEJ~1EJV1m~Bu1 

Lf'l'i .:i m 1uti.:inu Lrn ::fl~ ti'U1i L 'v'll'lV11.:iC"tuu 0.00 , , 

Lf'l1.:in11V10.:i~1'Uf1V10.:i~~!'l11~ 0.00 , 

n:ufl11'1J'am1 0.00 

':i'J:U'l'U~1LiiWl1'lJ 0.00 

':i'J:U'l1'1.J'U°i'Vl1':il1' 1 h.J b~ V'J tl'U m1fo~1A11:U "1'l'Uf11 V L 'U 0.00 

'l1'lJUtl 'l nu.ti' V eh V'V'l fl L~tl'lJ LLfl ::':i::~'U el A fi.ti' V 

'l'U~1Lii'lJ'l1'lJ 

Fl11Jltl'ULL'l'l'lJ 

A 11J1 m.J LL 'l'l'lJ~tJ5'U1i ':i1'1f n 1 ':ieJ'lJ L iJutJ ':i:: LEJ'1ftl LLri ti.:i r1 n ':itJ n f'l'iti .:i ~1'lJYJ ti.:i ~u 0.00 

':i'J:Ufl11'lel'U LL'l'l'lJ 0.00 

F111'1J'aav 

11EJ~1EJLnEJ1Lih:i.:inum1tJnllii':i1'1fn11mliL.U1~n~ru~mEJ~1EJV1m~~u1 

Ai 1 off ~1 EJ tm.:inTrnO.:il'i'1uf1V10.:i~~l'l':i1~ , 49,320.00 

lf'l1.:Jn11~1 EJ L VI~ tl~U'i:::~'U.tl EJ~ifti 
" 

0.00 

n:ufl11'ti'aav 49,320.00 

Fl11a~ , 

i'~~Lf'l~tl.:JLL~.:Jn1EJ 0.00 , 

~)~f!§1fi~~.:i ,.,. ·, L,:~.=~.:".;>·-,i:'.;:~~~&~~rrM7~ :_·_ ~ 
i'.l 2ss8"- -~~·· · ·ri 2559 ,:~.r- .:~ ~:ltk2S:60 . t·:,:~: · .~ei.ei.~.m~;;~.e5J:~::tr .. Y'tL256:l 
··" .· ... ,_, r··· __ ,,_,.-..... ,_-.7 ... '> . ., r ·r··;'i/ ' · .. · .. ,·'.;: . .<~ ~.-- 1 ··"0::~1 .. : i -'!,,' /"7'-. >t ·· ..... -... 

- ;.;: .. -: .:; .: -· :_'.-(' ."--· 0_,;<-~c-. ..:_~-t.-~f .. \::_··-~:?<'.; :··.< :- -~·-::~· : ::-l~':i·.;.~··<<_· '.·-:·· -~· 

0.00 0.00 0 100% 20,000 

0.00 0.00 18,900 -100% 0 

0.00 0.00 18,900 20,000 

0.00 0.00 18,900 20,000 

0.00 0.00 18,900 20,000 

0.00 0.00 10,000 0% 10,000 

0.00 0.00 10,000 10,000 

6,872.00 0.00 0 0% 0 

0.00 0.00 50,000 0% 50,000 

6,872.00 0.00 50,000 50,000 

0.00 0.00 24,000 -100% 0 N 
0\ 



OJ <di OJ 4 

1'11'1 Lfl'itl.:J~'U L 'W'1.:i , 

-n11fi11'a111 • 
'i1l.J.:J'U ~1L UlNTU 

.:imt.:ivi'U • . ., ' 
fl1fl11H\.l'n 

fl'uiru'f11 ~Vl1um~ivit1 . . 
Lfl~ei.:ifo~.:iiVJ~ 'i:::'U'U VHF/FM 'llU~ th:::~1Yi 10 11111'1 

Lfl~t1.:ifo~.:iiV1t1 'i:::'U'U VHF/FM '1!U~iiei~ei 5 11111'1 . 
. ., ' 

'i1l.Jfl1 fl'i.flfiJ'n • 
'nl.J.:J'U~.:JVl'U • 

'i111.:i1'Uu ei.:i n'U.ti' f.I ~1 eiw~ L~ei'U LL~:::'i:::~'U B' fl ~.ti' f.I 

'i111LL~'U.:i1'Um71m.~1R1111a.:i'Umf.IL'U 

LL~'U<l1'Un1'iRrn~n 

.:i1'U'U~m'il11hlL~f.l1n'Um'iAm~n 

<l'U'Umnm • 
L~'UL~tl'U (~1f.IU'i:::~1) 

b~'UL~v\J'Wi1fN1\J 

L~\J L ~l.J ~1.:J 1'1lv.:J'Wi! f1<11\J 

'nl.JL~'Ub~tl'U (~1f.ltl'i:::~1) 

'i1l.J<l'U'Ufl~1n'i • 

. •• ~· i. \:;;~];,~~i~~~'. . ,:·, ~}~~~~r:~~~& ~~{:::~~ .;.::~_z;:~rr;g):~~~~~-~~tr;--, 
~''.; .. ,._ ' -~ :-~-r~::~~ ... ~-~)~ . ·- - ..... ~~~ .._.J£'ft......:.;'J.tf.-:'"?- >:;.. :, ~T-3:-~".' f/;i-~,~-<"- J.;.~--'i ,;.'; ·ho\f~, t :~ :~-l i"J~ ~.... £111 ·- ' 

.. - ' "U'2S5_ff-:l. · ... - .. u-'25S~rl-i·~-:~ ~;; .. ~u :Q.560·• ""_-,"' -:~f.1.tJVIYJ.Blh~~O'J,;,. .tb25M 
~ :. ~ . - ,~ ~·'"?.~...;r-:_~- ~ .... ~-.. '-":-- ·~~-~-,~ ·_...,, :t·:~~£Y;.,.:;',C.~~ :,.)lw;':·..-t"~E_•,..§>'t~• "";--~~-!."'r"'.~>.,'~~ :;- ~:#~t._ ::-;r?'"';,_,_, ~ .-; _ _ · .. '.::' , 

0.00 0.00 0.00 50,000 -80% 10,000 

0.00 0.00 0.00 74,000 10,000 

49,320.00 6,872.00 0.00 134,000 70,000 

0.001 0.00 26,ooo.oo I OI 0%1 0 

o.ool 0.00 11,000.00 I OI 0%1 0 

0.001 0.00 37,ooo.oo I 01 I 0 

0.00 0.00 37,ooo.oo I 01 I 0 

49,320.00 6,872.00 37,000.00 134,000 70,000 

49,320.00 I 6,872.00 37,000.00 152,900 90,000 

0.00 0.00 0.00 0 100% 269,400 

0.00 0.00 0.00 0 100% 10,000 

0.00 0.00 0.00 0 279,400 

0.00 0.00 0.00 0 279,400 

N 
-.J 
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. ·=)~ .{ -=:;:.--;:--

IJ~ . , . ,.· " - . . .. 
. I . :::.:, • :s:,, .. -~· ·:~;~J1fl~ifl~'i~ ~~(~-- ~~~: ,;· • > •-~·~1~}~~~~~31~ ~,;:-:.,; -:.-, ' .. 

'.tJ is5~i , .: tJ2:558· . ·' .. ~.;:,pt~~~~£~~' ., ~·~~~~~~~;fo/J~1' .· -- '·;j·ifi~&1 
rl1L'll~Bfl 

'l1CJ~1 m~ CJ1 L {j el'I nu fl1'ltl5llii 'l1'tf fl1'lVJbJLcff1'1n'\:fru:mCJ~1 CJV!l.J1~B'U1 

ri11.ff~1 EJ Lf'mtn'lL'1~lJ'1~1.:i~li1l'U1 fl1'lL~ m~n 10,000.00 10,600.00 10,370.00 0 0%1 0 

, cu ..., "'""' 'cu a a 
rn mm'l nl'I 1.:i1'U'U n L 'l EJ 'LI l'1'UEJ~li1l'U1 fl1 'l L~ n LI'\ n ,, 70,000.00 0.00 0.00 0 0%1 0 

0.00 0.00 14,488.80 29,340 I -48.88%1 15,000 Lf'l'l.:J m'l?i m~n LL VI~ .:i L~ EJ'Ufoei n'1 m'LIVi ,, 

0.001 0.001 0.00 20,000 -75% 5,000 Lf'l'l.:Jfl1':il'1'U~ L~ m~ntll'lei~ t 'lf'l ,, 

0.001 0.00 92,000.00 107,800 65.31% 178,200 tm.:imrnti'u'1'U'Uri11 off ~1CJfl1"itJ~V11'l'1m'LIPim~11 . 
Lf'l'l.:Jfl1'l'1tJtJ'1'1J'Uri11 off~1EJfl1'ltJ~V11'l'1m'LIPin'l:f1 

0.001 80,320.00 0.00 0 0% 0 • 
(ri1mvi1'lnm.:i1'LI 1'1~~ . ) 

Lf'l 'l .:i fl1 'l L'1~lJ'1~1.:i~lilJ'IJ1 fl1"i L~ n L~ n 0.001 0.00 0.00 20,000 -40% 12,000 

':i111rl1L'll~Bfl 80,000.00 I 90,920.00 116,858.80 177,140 210,000 

r111~~ • 
ri1CJ1Vl1'lL'1~lJ ('UlJ) 128,823.70 145,745.92 160,963.32 191,630 1% 193,540 

·fo~rn'l?in'l:f1 . 0.00 0.00 0.00 37,400 -100% 0 

n11ri11~~ 128,823.70 145,745.92 160,963.32 229,030 193,540 

n lJ .:iu ~ 1LU'IJ.:i1'1J 128,823.70 236,665.92 277,822.12 424,170 403,740 

.:jtJL~'IJ~l'l'V1'4'1J 

L~'IJBl'l'Vl'IJ'IJ . . 
L~'UCJ~Vl'U'U~1'U'l1'1ffi1'l . . 296,000 232,000.00 262,000.00 288,000.00 312,000 -5.13% 

"n11L~'IJ~~'V1'4'1J 232,000.00 262,000.00 288,000.00 312,000 296,000 

"i111.:!UL~'IJB~'Vl'IJ'IJ • • 232,000.00 262,000.00 288,000.00 296,000 312,000 

"nlJ .:i1'U ':i:: ~u ri B'IJ 1 fl L~fl'IJ LL~ ::ti ':i:: '1lJ A n~1 440,823.70 498,665.92 565,822.12 957,210 699,740 N 
\() 



· ... • ~;:· · tP25.s'.i 
-~ l"• ·- - - :; 

./11'1J ~ n1!11 L1ifiTVl'IJ \lll:: ~'U 

.:iu~1Lil'Uo111'1J 

Pht'tiaern 

11EJ~1EJLnEJ1L1ieJ.:inum1tJ5~11'1!m1mlJLi1~m~ru::11EJ~1EJvrl.m1Bu1 

~i 1.u~1EJ tfl1.:in11\llu\lln YIEJ 1 tJ'1ll.1'1ltJ 
' 

15,000.00 

~i 1.ff~1EJ tfl1.:im1'1~1.:ifl11l.1~~'1ll.1'1ltJ 
""' 

67,520.00 

~i 1 .ff~1EJ lfl1.:im1L'1~l.1'1~1.:ifl11l.l~mfln\ll~Bu 
" ·1" 

6,340.00 

tfl1.:inw;1u\lln YIEJ 1 tJ'lllJ'lltJ 0.00 
' 

lfl 1.:i n11 L'1~l.!'1~1.:im1l.I~ m fl n \ll ~BtJ/L\ll~EJrn -U1~ AEC 
" '"1\.1 " 

0.00 

Lfl1-!lf111L'1~l.1'1~1-!lfl'J1l.1~~'1ll.1'1ltJ 0.00 
""' 

11l.IPht'li'aern 88,860.00 

11l.1.:iu~1Liluo111u 88,860.00 

na.io111'1J~m~111lJriTv1u\ll1::~u 88,860.00 

na.Jbbl!-l'IN1tJf111~f1~1 529,683.70 

LLt:-1uo111'1Ja1511rua11 
' 

.... .. 
.:i1uu1n11a1511ru a11 mi ::nu a1511ru a11 B'IJ 

' ' 
.:iu~1Lilu.:i1'1J 

~11'1i'm.JEJ 

11EJ~1mnEJ'JL~€l.:inun11tJ5~11'1!m1VillJL-U'1~n'l:lru::11EJ~1EJvrmviBtJI 

~i 1.ff~1EJ 1 tJf111tl€l-!!tltJbb'1:! fn'Ufll.J t lfl~Vl~€l 
' 

18,440.00 

Lfll'lf111ll€l'ltltJbLG'l::fl'J'UfllJ t 1fl~Vl~€l 0.00 
' 

11a.!Ph1'tia€lf! 18,440.00 

na.i.:iu~1LU'IJ.:!1'1J 18,440.00 

l'ifl'1~fl~~./I 

tJ 2558 

15,000.00 

67,540.00 

6,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

88,540.00 

88,540.00 

88,540.00 

587,205.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

.:.~. :I:~I~~1~l~~~1~f1!~~:gfi
2

• 
, .. ,_~.··;·.;..~ ~-:,,-:;~,'-_\~ , :-~ .. ;":··1ai•· ... ~·,..;...1);l'•:.i.J:~~--.i~>Z".':~·. >.c. -·:""~··-. 

·~ti.:2560·'' ·· · '.ml~(;l·;r,~~G ffiJ;i; . .,.;.:- ·· i.l-Z~o 1 
-~..\' ';> ... ,; __ ,:; - ;.>c~~'-:": .... ;-,.:.~ ~.~-: .. _. . . ' ._~ ;f::-. .:t~·::··;,.:.t (,:'..:~·; -~- . 

20.000.00 I 01 0%1 0 

49,930.00 I ol 0%1 0 

7,200.00 OI 0%1 0 

0.00 20,000 0% 20,000 

0.00 15,000 -33.33% 10,000 

0.00 65,000 -23.08% 50,000 

77,130.00 100,000 80,000 

77,130.00 100,000 80,000 

77,130.00 100,000 80,000 

642,952.12 1,059,210 I I 1,131,140 

25,000.00 0 0% 0 

0.00 33,000 -24.24% 25,000 

25,000.00 33,000 25,000 

25,000.00 33,000 25,000 l>l 
0 



~
~,<~ -

1:'.'./.~J .. _ . 
..,.·.-.t. ... . I 
... ·"· 
;); ~t-,·_ .. ~ · 
,\!.-';.:.-~ !::., ·~·: ' •· .; 'w 

~'l.lb~'UBfl'Vl'U'U . . 
b~'UBfl'Vl'U'U . . 

L~'U Bfl'Vl'U'U n\J fll'.iYiL ll'U~1!i11CU'lhz LE.J'lJU . ' 

·,, , · ·-( 

111JL~'UBfl'Vl'U'U • • 
'.i11J~'l.I b~'U Bfl'Vl'U'U • • 

111J~1utJ~m 1a1 IT11ru '1'tl bb~::~1u a1 !i1 '.iru'1'tl B'U • • 
111Jbb~'U.:J1'U~1!i11CU~'1J • 

., ' 
bb~'U~1'U'1./lf'llJ'1~bf'l'.i1Z'VI 

~iutJ~m1..11 hi LnE.J1nrnr~rt1Ja~brt11::~ 

~tJ~1btiu~1u 

~i1'liam.1 

11E.J~1E.J d'imL uti.:in'l.lm1'l.J~mi11'lJn11Yil~ b off 1'1 flljru:;11E.J~1E.JVllJ'JflB'U1 

~i 1off~1E.J1Acs .:imcs~'1J fl1 E.J L\J~ru h~1E.JIT111Jz ' ~ 

111Jrh1'liam.1 

111J~tJ~1 btiu~1u 

111J~1'U'l.1~'11111'11bUb~tl1n'l.l~~f'llJ'1~bfl11Z~ 
... ' 111Jbb~'U~1'U'1~rt1J'1~bf'l'.i1Z'VI 

bb~Wll'Ubf'l'VIZbb~::'Y.llJ'Y.l'U • 
~1U'l.1~'1111'.i'11 b U b~E.J1n'l.I bf'l'VIZbb~Z'Y.llJ'Y.l'U • 

.:j'l.J'l.Jf'l~ln'.i • 
b~'UL~B'U (e'.J1E.Jth::'iJ1) 

b~ub~tiuYiun.:i1u 

b~ub ~lJ~1.:i 1'1Jti.:iYiun.:i1u 

L~'U'l.JCS:;~1\l\'1u VIU'l 

>:.'.~..: ~. '.i'lfj~~fj~~-~ " ,J~·, 1,-~-~ .'-,;, •. ' . .': ._:,'}t~1~~~,1~f'?. 
·:n2ss1 
~: ;;, ,·-.- ·iT ~~~ar~-,: 11 -; · ~,--~T~s:~Y,·'. . ,J.:';, __ -.;~-1·2§,~.0(:)II~~:%f~tfoJ0;5' ,l . tJ. 2561 

120,000.00 65,366.00 65,323.00 0 0% 0 

120,000.00 65,366.00 65,323.00 0 0 

120,000.00 65,366.00 65,323.00 0 0 

138,440.00 65,366.00 90,323.00 33,000 25,000 

138,440.00 65,366.00 90,323.00 33,000 25,000 

68,763.70 0.00 0.00 0 0% 0 

68,763.70 0.00 0.00 0 0 

68,763.70 0.00 0.00 0 0 

68,763.70 0.00 0.00 0 0 

68,763.70 0.00 0.00 0 0 

360,323.00 279,780.00 318,000.00 247,880 178.97% 691,500 

15,630.00 0.00 0.00 25,320 -1.26% 25,000 

61,016.00 42,000.00 42,000.00 42,000 0% 42,000 I l>l 
....... 



,.~;'.i ·~:~~:f:~s{D~:?11 ,~·~~R~!i''.' ~%~,~,;~-~;~ -;~~'.'lli~~~i~~ifj:~~~!-H 
_:,:;~<~:~~~f~'.L~~~ ~--·/~p~i,5?~,{·. \·::: . ~-:,~~,'.~J*~~1:;;-;1 ;{.;-_·0~~£R~g~P:~~l~~ z~Vl;~~~t~~r::: n -2s6'1 

~11'1'iltJLLYl'tJYiUfN1'tJ~1.:J I 203,220.00 I 366,998.66 I 414,596.00 I 349,200 I 41.89%1 495,480 

L~'tJL ~lJ~1.:i 1'll'il'IYiUfl.:i1'tJ~1.:i 120,780.00 43,933.33 55,613.00 48,000 -37.5% 30,000 

nm~m~eJ'IJ (~1m.h::\i1) 760,969.00 732,711.99 830,209.00 712,000 1,283,980 

~1lJ.:iuuflfl1 m • 760,969.00 732,711.99 830,209.00 712,000 1,283,980 

.:J'U~1Lii'IJ.:J1'1J 

Fl111ltl'ULLVl'IJ 

A11'1 'iltJ u. Yl'IJ~tJ5~ -s1'1! nTrei'm llutJ-s:: 1CJ'lltl LLn ei.:ir1 mtJ n fl -sei.:i'11uYi'ei.:i ~u 0.00 51,490.00 56,580.00 10,000 400% 50,000 

A11'1'iltJLL Yl'IJm-stJ5u1i.:i1tJ'IJ'ilm 1m-s1'1!m-s 4,200.00 5,460.00 0.00 10,000 0% 10,000 

A1L~1iJ1u 9,000.00 36,000.00 40,000.00 36,000 0% 36,000 

L~'IJ~1CJL Vl~'iln1'SPl f)1,;1tJ\11~ . 1,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000 0% 10,000 
~ I 4 I QJ 

L'l'tJ'lJ1tJL Vlfl'ilfl1'Sf1131YiCJ1tJ1fl 15,806.50 0.00 0.00 0 0% 0 

71lJFl111ltl\JLLVl'IJ 30,006.50 94,950.00 98,580.00 66,000 106,000 

Fi11'li'1titJ 

-s1CJ~1m Vlei 1 vi'1~m~.:iu~m-s 206,500.00 377,600.00 150,434.23 430,000 16.28% 500,000 

'S1 CJ ~1 mfi CJ1 L \j 'il'I ntJ m-stJ5tJ1i 'S1'lln1'Smll L cLJ 1 '1 ni.;ru::'S1CJ~1 CJ Vil.ml ih.J 1 

A11i~1CJ1 tJm'SL~'IJY11.:i l tJ-s1'1!m-s 0.00 1,459.00 16,432.00 0 100% 10,000 

A 1th 'S .:i~ f)1.;1 IJ.fl ::'lieilJ LL 'lfl.J . 0.00 0.00 0.00 0 100% 125,000 

~1~.:JlVl~~\J 8,330.00 3,260.00 0.00 0 100% 10,000 

1fl-s.:im-sA11-ff~1CJ1 um-sL~'tJY11.:J l tJ-s1'llm-s 0.00 0.00 0.00 30,000 -100% 0 

1m.:im-s~11'.:ii'viV1~u 0.00 0.00 0.00 20,000 -100% 0 

A1u1~.:i~mn LLfl::'lieilJ LL'lflJ 227,674.02 33,551.50 4,020.00 454,000 -100% 0 

~1lJA11-ti'1eJti 442,504.02 415,870.50 170,886.23 934,000 645,000 
0) 
N 



: , ; ,w:~;rt~~~~=r( ~i=~~~Zfti,,1f~~~ 
f'111al'I • 
lMl~1iJ'fN1\J . 6,643.oo I 9,900.00 I 27,113.00 30,000 -66.67% 10,000 

l'1til 1vlfhLL'1~l'V1EJ . . 139,905.71 I 45,844.15 I 71,946.90 46,500 -35.48% 30,000 

1''1tilriv'1~1.:i . 250,664.34 I 578,446.04 526,971.39 500,000 -80.00% 100,000 

1'1tilflvlJ~1Lvrn1 . 5,160.00 I 1,337.50 5,090.00 30,000 -66.67% 10,000 

n11f'l11atil • 402,373.05 635,527.69 667,121.29 606,500 150,000 

111J.:JtJ~1LU'\N1\J 874,883.57 1,146,348.19 936,587.52 1,606,500 901,000 

.:irnH'Vl'lJ • 
' ., ' fl 1 fl~ mu <n • 
fl1nru'l'i'~1i1n.:i1u . 

v .::iii "' Q, 0 .... 

Lf111JV'l\J f1Yi'I '11\Jn.:i1\J 0.00 0.00 2,800.00 0 0% 0 

;JLVl~n 2 tJ1\J 0.00 0.00 
" 

0.00 0 100% 5,500 

fl1nru'l'i'.:i1uu1wnufl~1 . 
' '"" ..:i d "' ... 0 d 

fl1~til'ifCJLfl11J'll'ltil'Vl'IJ1 ~1\J'J'lJ 2 Lfl1€M 0.00 19,000.00 0.00 0 0% 0 

fl1nru'fl'11.:i.:i1u . 
~1~tiltm~vEJ1.:iL~vu 1 vJvh '1J\J1(i) 8 u1 ~1mu 1 ~1 0.00 6,500.00 0.00 0 0% 0 

1'11 J1 ru'l'i' fl IJlJ~l Ll'l IJ{ 
' 

~1~til~IJl'llJlJ~1Ll'llJ{~1Vl~tJ·ntJ\h~lJ1ftc.Jft ~1\Jl\J 1 Lfl~IJ'I 0.00 0.00 0.00 0 0% 0 

' ., ' n 11fl1ff'l'11 ru <n • 5,500 0.00 25,500.00 2,800.00 0 

f11~~mLfl::~.:iriila~1.:i 

~1riv'1~1.:i~.:i'11u11ru'\.Jm1 
" 

ovvodl LI QJ ci 10V 

n 1 ~ til1'1lVi'llV'l1vlJ c.J n l'ltJ'll11'1ltJ~1 n LLlJ\JltJIJ EJ 0.00 0.00 242,300 -100% 0.00 0 

11'11.:im1n1~til1''1lYl'llVi~vl.le1'nl'ltJ'll11~m1nLLihl1iJe:iEJ 0.00 0.00 0.00 0 100% 202,100 UJ 
UJ 



;: ;: 
. ~ '; 

'· . ..... 
. ; ' 

" 

k
:f~'· ·.;c 
.... . -;::: 
~' ._-:::. . .... 

~1 nv'1~1.:l~ -1'11li1'H\JtJli1 A 
'V 

'1ltnm'1l~tJ5:::tJ1LL'1:::tJfotJ·H~:::uuv\vtJ'l:::tJ1 ,,.,l.]V] 6 
' 'V 

LA'l.:lfl1'lLA~CJ.:imv.:i'L11mEJhmlJV1 2 
'V 

1m.:irn5~i;im,,.,vci'.:i'1w~~vm:::uu ,,.,l.]V] 3 
'V 'V 

LA'l.:lfl1'ltJ1'utJ5.:i5:::uutJ5:::tJ1 ,,.,l,jyj 2 
' 'V 

nii fl1VI ~1.J bb":::~ .:i riv~ ~1.:i 

'idl.J.:!U".:l'Vl\J 
' 

'l1ii.:i1tJu~m'lVl11tJL~t11nuLf'm:m"::'tll.J'tltJ • 
.:111.Jbvl~1'11.J\J 

.:iu~1bUtJ.:!11.J 

fi11.Umrn 

~1U1'l-11'fl'l:t1LL'1:::<dm..1 LL 'lll.J 
' 

niifi1t'tlmrn 

'l1l.J.:!U~1bUtJ.:!1tJ 

.:JU".:J'Vl\J • 
' ... ' f'l1f'l'lflru'fl • 

A'lJ1ru'rJ1'J.J'l:tC\J1LL'1:::LC·WLLYd 
' 

~1~i;i~m1'1v.:i1.:i'1'lui;i~~Cll.J~i;illl.:i ~TU11.J 4 (1)1 ('l1EJ'1:::LBEJi;i 

"' .!/ .. 'i 'i ... ... 
~ru'1 n'l:tru:::~tJ~1tJ'Vlm:::m1.:iL 'VlA b tJ b'1EJ'11'l'1tJL 'V11"1LL'1:::fl1'l'1CJ'11'l 

n1,,,,tJi;-J) 

' ... ' 'l1l.Jf'l1A1flru6fl 

'l1ti-'1'.lEJ~~~ 

ti 2s's7 tJ 25:S8 

0.001 0.001 

0.001 0.00 

0.001 0.00 

0.001 0.00 

0.001 0.00 

0.00 25,500.00 

1,635,852.57 1,904,560.18 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

38,270.00 0.00 

38,270.00 0.00 

.~;.' ~ •tl ~.'. .. \ ~ .'.;, . ./ 

. ~:-'::'U".i:::~:uuni".i . 
ii.· · . . , .~•.···O ."l'., ", .. ,'. _· .:. ·,. 

·ti2s59;< ".ti.'i56o;:. ~ .:T .. ~B~~h~ C%) ·· 
~-}~· .~ -~~ --> L· _.r • 

0.00 159,400 I -100%1 

0.00 0 100% 

0.00 0 100% 

0.00 0 100% 

0.00 401,700 

2,800.00 401,700 

1,769,596.52 2,720,600 

149,500.00 0 0% 

149,500.00 0 

149,500.00 0 

0.00 0 0% 

0.00 0 

ti 2so1 

0 

136,300 

452,800 

78,000 

869,200 

874,700 

3,059,680 

0 

0 

0 

0 

0 

lN 
+::> 



".l. -v, .. ~~ 
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·'r .. • 

·~-i-._-- ;, - ·-:.:,~;;.~;.;-:;":i;-.,;;.·;'l"~;~_;, -· :0-

•L • - "'· " : • 5J:;::11;irum1ta·-· 
"' i-···--··•r;)~~-\.( -;~-:--r ........ {-'-· ·,.: .. ~ 

..... ,·,-,. ~ · ·,~.: ·~ .~ 

. /. •., 

·tf2:5·$~i:·: . I: trzsM · u.·255:9_,_ tj 2557 
-,•, . ·· ~-,·~· #'.5'6€rc ' -- r ·~~~n{Co/ar. 

~,~~u bba::~.:int1'1~1.:i 

~int1'1~1.:ii'i.:i'1To1'irui.Jn1'i 
" 

nt1'1~1.:i~ir.:ifltiun1~nu~u 1 Vl~Y11.:i VlliVi 5 0.00 0.00 
" 

0.00 200,000 -100% 0 

Lfl'i.:im'int1'1~1.:iri11.1.vMntJ~u.U1.:iciuu f1'1'1 . VlliYi 4 '1.lm~ri1LL'v'i.:i 
" 

0.00 
.... Q d .., Q .., .., 

fl'U~'UEJ11 87.50 Ll.J~'i '1.:lbOmJ 0.90 Ll.J~'i 'v'l'itll.J'1l.J~tJm'tJ'1.11.:J 
" 

0.00 0.00 492,100 -100% 0 

LL'1::'1<l'1 nf .:l 
" 

Lfl'i.:Jf11'irlt1'1h~ri11.1.vrni'u~tJ.1J1.:iciutJ f1'1'1. VlliVi 4 0.00 0.00 
" 

0.00 0 0% 0 

Lfl'i.:im'int1'1~1.:ivit1'1t1~ VlliVi 2 0.00 0.00 
" 

0.00 0 0% 0 

Lfl'i.:Jf11'irltl'1~1'1~1Y11.:lfltl'Ufl1~L'1~l.JL Vl~floLJ1.:Jt!\JllJ!'.J (~T\J'il~'i) 
0.00 99,600.00 0.00 0 0% 0 ,.,j 

Vil.JV! 6 
" 

Lfl'i.:im'int1'1~1.:ib.:i~ti~'ici VlliVi 2 (~vi1m'i mJ\llJ 
" 

0.001 277,900.00 0.00 OI 0%1 0 

o.ool 98,000.00 Lfl'i.:im'int1'1~1.:if'11mt!1trni!.:i~t11uV1llu1u VillVi 4 
" " 

0.00 01 0%1 0 

Lfl'i.:Jf11'i'1.1Enm '1.l~L~EJ.:i~111'11!'.J Vlli~ 1-8 
" 

0.001 40,000.00 0.001 OI 0%1 0 

0.001 99,500.00 I Lfl'i.:Jf11'i'1.IEJ1!'.Jf'11'1111l.J h (LEJ'Ufli.J'i::'1<irl) -.,ll~ 5 
" 

0.001 OI 0%1 0 

Lfl'i.:Jf11'i'!it111LL'1fl.!'1tJtJ VlliYi 1 ~1~'il~'in1'1.:i 3.50 bl.l~'i 'i::EJ::Yll.:i 
" 

230 Ll.J~'i Vim 0.15 bl.J~'i Vl1t1~~umlltJ't1!'.Jn11 805.o ~i'i1.:iL11~'i 0.00 0.00 0.00 467,100 -100% 0 

'1'1'1fl'i.:J1Vl~Y11.:J n-J1.:JLO~!'.J 0 - 0.25 Ll.J~'i 
" 

Lfl'i.:Jf11'i'1l.l~tJYi'11li1'iru::.U1.:if'11m VlliVi 7 
" 

0.001 98,500.00 0.00 0 0% 0 

0.001 42,700.00 0.00 0 0% 0 1m.:im'i'1l.l~tJ'v'l~Ell.!'1.:J'1 n'i.:iYi'11li1'iru:: VlliVi 2 
" " 

1m.:im'iL Ylfltiun1~ 1 'i.:i\lt1~'iciYivi1m'i t1'U~ . 0.001 0.00 145,000.00 0 0% 0 

Lfl'i.:im'iL Y1muflt1tJn1~'U~nru Vlli~ 6 
" 

0.001 0.001 0.00 0 100% 39,700 
--

0.001 0.001 0.001 01 0%1 01 
UJ 
U1 

1m.:im'iiJ'i'UiJ'i.:icitJtJ f1'1'1. VlliVi 1 
' " 

\_~ 



/" , '';z~1iY" ;,~~lf J~l~~fl1:0i'i~f ~§f 
. ', ,' .. :c,;};~{z; 

·,;;: '!.,_,, ... _·•.· 
.,.,: .. :-:•: . ~;;:(/; ,~r ':' ;.i .· .. ,. _:·~,~·~.:·'. _ '· .- ;'.'/. .~; -.~~~;,.:".'0\If->i,;:<c:'· , •. ·-~ •,• 

Lf'l1.:inT~iJ-ruiJ1.:imJi.J f'l'1'1. '1-nJ~ 5 
' ~ 

1f'l1.:im1i.Jfoi.J1.:ifli.Ji.J f'l'1'1 . 'Vll.JYi 2 
' ~ 

1f'l1.:im1i.Jfoi.J1.:if1i.J'i.J f'l'1'1 . Vil.JV\ 6 
' ~ 

1m.:im1i.JfoiJ1\lfl'i.J'i.Jf'leJ\Jn~\Jl L'11rn VI~ n'l'i~tn.Jrl1LL 'Vi'lrl'i.J~'i.J 'VlllYi 7 
' ~ 

\Jl.'Vi1~'lJ11 

1ri1.:im1iJ-ruiJ1.:ifli.J'UfleJ'Un~l'lL'11l.IL'Vl~n 'Vll-lYi 7 
' ~ 

1ri1.:im1iJ-ruiJ1.:ifli.J'i.Jf'leJi.Jn~l'lL'11l.IL 'Vl~n 'Vll.JYi 8 
' ~ 

1ri1.:im1iJ-ruiJ1.:ifli.J'i.JfleJ'i.Jn~l'lL'11l.lm~n1i.J'Vll.Ju1i.J 'Vll.JYi 3 
' ~ ~ 

\11 . vJ1~'1.JLLV1\l 

1ri1.:im1i.JfoiJ1.:if'!1'11Yi~n1l.IV11.:iu1nruV11.:iL-LJ'1 Vil.JV\ 2 
' ~ 

1ri1.:im1i.JfoiJ1.:if'l1'11 llJYi1~u1i.J 'Vll.JYi 8 
' ~ 

1ri1.:im1i.Jfoi.J1.:i'1~Yi1'U llJ V1lJYi s 
' ~ 

1f'l1.:im1i.Jfoi.J1.:i'1~mi.J llJ-U'1l.lri'1ei.:i V1l.JYi 3 
' ~ 

1ri1.:im1'1\l'1n-r.:i1'Vl~V11\lfl'i.Ji.JLL'1~'1ieil..ILL'IMJV1Vl'1!11vim~1 'W 'VllJVI 8 
\J , '\ \J 

1ri1.:im1L'11l..lfl'i.J'U f'l'1'1 . vi1.:iL-LJ'1V1lJu1i.J'Vi~eJl.JV11V1f'leJi.Jn~l'l 'VllJYi 1 
~ ~ 

Lfl1'ln11L'11l.Jfl'UtJ fl'1'1 . 'VllJYi 4 
~ 

Lf'l1.:im1L'11l..lfltJ'U fl'1'1. u1nru'11l.ILL~n 1Yl'11'1. '1tJ'1V1L'lJl'l'Vll.JYi 6 
' ~ 

'lJ'U1V1~1'111'11ffJ1\l 3.50 Ll.J\Jld 1~~~Vl1\l 235 Ll.J\111 'Vl'U1 0.15 Ll.J\111 

'Vl~eJlj~uvtllJ\Jei~ffll 822.50 Ll.J\111 '1.:J'1n-r.:i1 'Vl~Vl1\lffJ1.:JLO~~ 
~ 

0 - 0.25 Ll.J\Jld 

L'11l.J'lJ~1~fl'i.JtJ 'VllJYi 8 
~ 

I ,~;:·.,~- . 
· ": :~·ii~:.~~~~,;~'. ;,,:%I::~,~:3~)r~1~~;~R.~ii ''· :''..;. [;'j;:\'{-i < ". 

·'' " ' 

i f;{-~:. -::_~j~~~57.' ;~: 2-~~1~~~:1~~: ~r~'·rr,:~:.~~m1fjj~i 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 165,000.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 299,000.00 0.00 

0.00 64,700.00 0.00 

0.00 24,000.00 0.00 

0.00 74,600.00 0.00 

0.00 411,000.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 176,500.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 815,000.00 

~~~J~::~;f/3£},'.i.:t~,;:i~~t~f.~¥~E~.~~~:;;:' ·.-, .. , 
;~J-4~:~~%~~-~~;;~··¥'.~ ~t~f?~i~~~tl~ ~~~rs~:¥~:6_f . 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 100% 499,800 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 0% 0 

0 100% 200,800 

0 0% 0 

0 100% 374,000 

470,300 -100% 0 

0 0% 0 

VJ 

°' 



_ } )·~~?Ji.;1f~~~1~~i?-~~~;-~b~~~~~4~1~1~~~ t:J:)'~~,;~;tr1:11sJ~~i;':t1:,-k~~fi~9~~~~~~~i~~?ffe.:i~· . 
~1 : .. "":';. ·:~~(?:~<:;.· · :~;t~.f:_~•~<·s< · -~p- '~~-,.. :>..::.:~: -:..·"':~~~~(_)ff~~~~/~.~~~~.+- :-:,·:·.~-~"~~,,;~~.;:.ll-~\ ... ~~~~.~~.:~:.:~~ ·-::;."'-..~':":.~~<::;u.::c.-~~~(:01.\\'~~ ~r~:·;:.:··~--~~-:f't'/·'.} .,~ 
u--2.557. --•-«r~;<~--,·-.c1:1 2- -58· - ,-, __ '"u,25;..2;_,_,,.,, .• , _, ,-,1;1--. 2.5.60, .. ,~-~·-~-tlf.IJ•)n*'- "'01,_- ~--.;-- )i:hZ5t51 

·, : -~---~ - .- 1 (->:: ;:.~:'-~ 'r· J-1;.:~,;.<:..·;t;~"- '.:· .. /'';;::-~~,:.~- ,,,;:::~::..-;.;.·~·~'.-~:.~cG .. g~~--~J>~~_.-"',7:.:r:".~· ·-~ __ , _::: _-.<,i:· -;,·. ·~~~,:f.:~_1:_~-_:_ - __ ,:::,-: :~~ ~--~~-':(: ·'-~s~-81~· ;:: ;~~;-.::/: . . ~;-t··, ~-~ -.,.,_ --.. ,. · .. 

A1rltl~~1.:J~.:Jm5THUtfuifl 
" 

lfl·w11'lrie:i~~1.:in1LLYNnu~u.LJ1.:i"uu fl~~ . iill.l~ 4 
" 

147,000.00 0.00 0.00 0 0%1 0 

Lfl'l.:Jfl1'lnti~~1.:i1111mVi~n1lJY11.:i iill-l~ 7 
" 

93,900.00 0.00 0.00 0 0%1 0 

., ' ., ., 1 -~ ;-:;;/ 
bfl1.:Jfl1'lL\11~UtlU1V1 1 ~Yl'ltllJiiltlCl.:J~.:J'l~\J'\.J ~TI1 iillJYI 1 

" " 
860,000.00 0.00 0.00 0 0%1 0 

98,700.00 0.00 0.00 0 0%1 0 lfl1.:ini'ltlfui.h.:iC1uu fl~~ - iill-l~ 2 . " 
Lfl'l'lfl1'ltlfutl'l-:i'1'U'Uflti'Un~viL~1lJLiil~n1uiill.liJ1u iilJ~ 5 1'11u~ 

237,760.00 0.00 0.00 0 0%1 0 . " " 
vl1~'ULLVl.:J 

40,300.00 0.00 Lfl'l.:Jfl1'ltlfutl'l.:i1111mY1~tilJY11.:i~.:iLLl-itl1 iill-l~ 6 . " 0.00 0 0%1 0 

388,000.00 0.00 Lfl1.:Jfl1'lL~1lJ~u~n-r.:i'1'U'U 1uii1l.liJ1u iill.lVi 8 
" " " 

0.00 01 0%1 0 

0.00 0.00 300,000.00 L\11~Ue:JU1V11~ iill.JVi 1 
" 

I 

01 0%1 0 

tlfotl'l.:JCl'U'Ufltiun~viL~~lJ L iii~ n 1'uiill.liJ'1tJ itll.lV1 2 0.00 0.00 . " " 
952,000.00 01 0%1 0 

ATU1'l '1 fo'l:l1 Lrn~tJ-rutJ'l .:iVi~ u LL~ ~~-:i rie:i~~1.:i . . 
A 1D1 'l .:i-r fl'l:l1Vi~'U LL~~~.:i ri tl~~1 '1 . 100,000.00 143,300.00 146,000.00 0 0% 0 

11l.Jf'i1~~'UbLfl~~.:iriB~71.:i I 1, 965,660.00 2,114,300.00 2,358,000.00 1,629,500 1,114,300 

11l.J.:!Ufl.:J'l'l'U I 2,003,930.00 2,114,300.00 2,358,000.00 1,629,500 1,114,300 

.:irn1u e:i ~'°'uu • • 
L1'UB~'°''U'U ' . 

L1'U tlVliil'U'U n\J fl1'l"Vl L U'U~1 li1'l rutl'l~ LEJ 'lltl 0.00 0.00 0.00 0 0% 0 . . 
11l.JL1'U~~wt~'UI 0.001 0.001 0.00 0 0 

11l.J.:!tH1ue:i~'°''U'U I 0.00 I 0.00 I 0.00 0 0 • • 
nl.l.:i1u1vlw11:1uu I 2,003,930.00 I 2, 114,300.00 I 2,507,500.00 1,629,500 1,114,300 

VJ 
-.J 



"' ,.. .. 
_ .. - :( 'i1E.J'11E.J'1~-!I 

ti 2557 tJ 2558 ti 2559 
~- ~;-i.-,c. ~· .,_ 

nu ri 1~ i;i116'1 ~ei E.J bb6'1::~ .:itlfi n 6'I 
" :;.J., 

.:iuvi1bU'U.:!TU 

f>i11'11''1eJEJ 

118~1m vie-11 mvl'mzj'l'LJ~fl1) 98,268.00 129,776.00 138,359.50 

118~18b~81bdti-:intJm1tJ5~11'1JnTivi'hJboii1'1m;ru::118~18V1mi;i~1..11 

1fl 1 -:i m11 ru1 -:i r1 bb'1 ::~ -:i L~~ii m1'1 i;imm ru'U 8:: 0.00 0.00 0.00 

1111fi11'11''1eJ8 98,268.00 129,776.00 138,359.50 

11ii.:iuvi1 b iJ'U.:111..1 98,268.00 129,776.00 138,359.50 
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' 
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0 
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0.00 4,050.00 I OI 0%1 0 

0.00 0.001 01 0%1 0 

0.00 28,250.00 I ol 0%1 0 

1,680.00 2,250.00 I 01 0%1 0 

0.00 0.00 0 0% 0 

0.00 0.00 0 0% 0 

0.00 69,000.00 0 0% 0 

0.00 0.00 56,000 I -100%1 0 

0.00 0.00 10,000 I -100%1 0 

0.00 0.00 172,400 -38.81% 105,500 
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71l.J.:JU~1LU'U-:11'U 340.00 1,680.00 103,550.00 238,400 225,500 
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71i.ifi1t'ti-aB£J 74,010.80 66,353.80 43,027.80 45,000 45,000 
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1~~n'41 , 41,093.00 39,974.00 81 ,658.00 40,000 -50% 20,000 
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71 i.J-:11'\J nm m1::-U'tJ'VltJ 1 n1'l 113,984.80 107,446.80 124,685.80 85,000 65,000 .p 
0 



··' ·.- _ _ .. , ''.:t{?~r:~~;:~~~:~~~vfu~-~ ··-~ .. j·~~~~~1m~1[~t:,·~;L<. ,~~ 

.~: .... ._,,. .. ..:: >'.-: 
tJ 25~7.~ ,_,;_~ ~ . . : ::.~' 2558 · 3ti~2:~,?-'0.2_;:,~:: ·~~~'.~,,~~j*W~k __ : u.:i5oc1 

., ., ~ 

~1urm1u11V11U!i':i':ilJV1eNt:1u 

~u~1bilu~1u 

~11'tiam.i 

'i1 EJ ~1 EJ Lfi EJ1 Lu B.:i nun Tn.J l)u°i'i1'llm'ivihl b -U1'1m:iru:mEJ~1 EJ~mlil uu 'l 

m'i~\il.:i1uth~b V'lruVi'il.:i~u 0.00 0.00 0.00 27,000 85.19% 50,000 

rh 1-ff~1EJ 1 'lJf11'i~\il.:i1'lJtJ'i~ LV'lruVl'il.:i~'lJ 79,604.00 88,410.00 75,465 0 0% 0 

':i1l.1~11'timw 79,604.00 88,410.00 75,465 27,000 50,000 

nl.l~u~1 bilu.:i1u 79,604.00 88,410.00 75,465 27,000 50,000 

~'Ub~'lJ~\il\1~'1.J 
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b~'lJ'illi1WlJ'lJ~1m1'llf11'i 
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':i1lJ~1UA1at.111\;1J'lJ!i':i':ilJVlil~~'lJ 139,604.00 148,410.00 135,465.00 47,000 140,000 

'11lJLL~u~1u f11 ':iA1am1 ruu !i':i':il.l Lb~ ~tJ'lJVl'lJ 1 f11 ':i 253,588.80 255,856.80 260,150.80 132,000 I I 205,000 
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L~'lJ~l.JV1Uf1v'IYM.h~tl'lJ~'ll'll.J 
' 

83,321.00 49,359.00 100,041.00 105,000 -14.29% 90,000 

..; "' Qj lJ 

LUCJtl'l'lfY'l~~'IV1EJ 
'"' ' 

0.00 0.00 0.00 3,123,600 1.46% 3,169,200 
~ 4..1 Clf "'lto 

L UEJ EJ'l'lfY'll'l'lJY'lf11i 0.00 0.00 0.00 496,000 54.84% 768,000 

L uvf!..:i~Y'l~ll1rneivi~ 
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12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000 0% 12,000 
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'nl.lYJf1LL~'U.:J1'UI 11,763,223.37 I 13,815,076.68 I 14,362,871.35 19,803,740 20,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
อ ำเภอ ผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,389,420   บาท 
   งบบุคลากร   รวม 5,742,920    บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520   บาท 
เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน         514,080    บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง  
 เดือนละ 20,400 บำท และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ท่ำดินแดง จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง เดือนละ 11,220 บำท/คน 
 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก         จ ำนวน     42,120  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลท่ำดินแดง เดือนละ 1,750 บำท และรองนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง  
เดือนละ 880 บำท/คน 
 

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก   จ ำนวน  42,120 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลท่ำดินแดงเดือนละ 1,750 บำท และรองนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 880 บำท/คน 
 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก จ ำนวน  86,400    บำท 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลท่ำดินแดง เดือนละ 7,200 บำท 
 

 
 
 

 



เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน  1,540,800 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ดังนี้ 
- ค่ำตอบแทนประธำนสภำฯ เดือนละ 11,200 บำท  
  จ ำนวน 1 คน เป็นเงิน 134,600 บำท 
- ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำฯ เดือนละ 9,180 บำท  
  จ ำนวน 1 คน เป็นเงิน 110,160 บำท 
-ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำฯ เดือนละ 7,200 บำท  
  จ ำนวน 1 คน เป็นเงิน 86,400 บำท  
- ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำฯ เดือนละ 7,200 บำท/คน 
  จ ำนวน 14 คน เป็นเงิน 1,209,600 บำท  
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  3,517,400   บาท 
เงินเดือนพนักงำน                    จ ำนวน  1,939,320 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
- ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- หัวหน้ำส ำนักปลัด 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
- นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน     130,000 บำท 
- เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล 
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่ม 
  พิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งไว้ 100,000 บำท 
- เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งไว้ 30,000 บำท 
 

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน     168,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร ดังนี้ 
- ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน เดือนละ 7,000 บำท 
  ตั้งไว้ 84,000 บำท 
- รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บำท 
  ตั้งไว้ 42,000 บำท 
- หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน  
  เดือนละ 3,500 บำท ตั้งไว้ 42,000 บำท 

 



ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน  1,180,080 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
- ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตั้งไว้ 640,080 บำท 
  ผู้ช่วยบุคลำกร 
  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 
- ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตั้งไว้ 540,000 บำท 
  นักกำรภำรโรง 
  พนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง 
  พนักงำนขับรถยนต์ 
  พนักงำนทั่วไป 
  คนสวน 
  แม่ครัว 

 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง                                จ ำนวน   100,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว  
เงินเพ่ิมพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 

งบด าเนินงาน รวม  1,611,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม     216,000 บาท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน    110,000 บำท 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรรมกำร 
ตรวจกำรจ้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

        (เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ 
        พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 
 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน   20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน   36,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ 
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน   50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
และผู้บริหำรที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

ค่าใช้สอย รวม  775,000 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน   500,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็น 
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำเย็บ/เข้ำเล่มหนังสือต่ำงๆ  
      ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ค่ำจ้ำงท ำป้ำย/เขียนป้ำย  
      และรำยจ่ำยต่ำงๆเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร 
1.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงเว๊ปไซด์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงเว๊ปไซด์และโดเมนเนม  
       www.thadindang.go.th  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
       (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 87 
1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือจ่ำยเป็น 
      ค่ำจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
       (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 86 
1.4 ค่ำเบี้ยประกันรถยนต์รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
1.5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ  
 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน    5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็น 

2.1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำของขวัญ รวมทั้งค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรรับรองในกำรต้อนรับ 
บุคคลหรือคณะบุคคล ในกำรตรวจนิเทศงำน ตรวจงำนทัศนะศึกษำดูงำน ฯลฯ หรือ  
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 
2.2 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่มต่ำงๆ  
เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองและค่ำบริกำรอ่ืนซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรอง 
ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่ 
ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย 
หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆและ 
เจ้ำหน้ำทีท่ี่เก่ียวข้องซึ่งร่วมประชุม 
 

 

http://www.thadindang.go.th/


รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือวันส ำคัญต่ำงๆ   จ ำนวน      50,000  บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดงำนต่ำงๆ เช่น วันพ่อ วันแม่  
  วันปิยมหำรำช ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 66 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน      70,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ 
ที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ 
 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน    50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด  

        (กรณีท่ีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)  

  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 63 
 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน    100,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ซ่อมปกติรถยนต์อำยุกำรใช้งำนไม่เกิน 6 ปี จ ำนวน 1 คัน 
- ซ่อมกลำงรถยนต์อำยุกำรใช้งำนเกิน 6 ปี จ ำนวน 2 คัน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของ 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 

ค่าวัสดุ รวม    445,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน    50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น หนังสือ เก้ำอ้ีพลำสติก  
แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ  
พระบรมฉำยำลักษณ์ เครื่องคิดเลขขนำดเล็กกระดำษ หมึก แฟ้ม  
สมุดบัญชี น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯปรำกฏใน 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 



วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  จ ำนวน         5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ  
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยอำกำศ หรือ 
เสำอำกำศส ำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จำนรับสัญญำณดำวเทียม  

  ดอกล ำโพง แผงวงจร ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน       50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กะละมัง กรอบรูป  
แก้วน้ ำ จำนรอง กระติกน้ ำร้อน ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น แปรง 

  ไม้กวำด น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน       30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ สัญญำณไฟฉุกเฉิน ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรค เบรค ครัช  

  แบตเตอรี่ สำยพำน ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน      250,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซิน ส ำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน 
  เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องสูบน้ ำ เครื่องเรือ  ฯลฯ  
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น น้ ำมันเครื่อง จำรบี ฯลฯ 
  ส ำหรับยำนพำหนะ ดังต่อไปนี้ 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จ ำนวน 1 คันรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 1 คัน 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) จ ำนวน 1 คัน 
รถยนต์บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะเปียก) น้ ำหนัก 2,650 กก. จ ำนวน 1 คัน 
รถยนต์บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะเปียก) น้ ำหนัก 7,400 กก. จ ำนวน 1 คัน 
 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน        10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น สี กระดำษเขียน 
โปสเตอร์ เมมโมรี่กำร์ด รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย  

  ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 
 
 
 
 
 



วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน        50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
เมำส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบ 
ต่ำงๆ ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

ค่าสาธารณูปโภค รวม      175,000 บาท 
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน      130,000 บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ท่ำดินแดง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ท่ำดินแดง ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับกล้องวงจรปิด 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำรำยเดือนของเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 7 เครื่อง  
 

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน        5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ท่ำดินแดงและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 

 

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน        5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ท่ำดินแดง 

 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน        5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ 
ไปรษณยีำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ 

 

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน      30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 

 

งบลงทุน รวม          5,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม         5,500 บาท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ตู้เหล็ก 2 บำน จ ำนวน       5,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตู้เหล็ก 2 บำน ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 91.4 เซนติเมตร  
ลึกไม่น้อยกว่ำ 45.7 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 182.9 เซนติเมตร  
จ ำนวน 1 ตู้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 
 
 



งบเงินอุดหนุน รวม        30,000  บาท 
เงินอุดหนุน รวม      30,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน      30,000     บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอและศูนย์ ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ระดับอ ำเภอ (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
อ ำเภอ ผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
งานบริหารงานคลัง รวม  1,958,760 บาท 

งบบุคลากร รวม  1,221,060 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,221,060 บาท 
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน     979,620 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
- ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ 

 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน       35,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล 

 

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน       42,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
- ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บำท 
  ตั้งไว้ 42,000 บำท 

 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน     139,440 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน       25,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิให้แก่ 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
- ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 

 

งบด าเนินงาน รวม     732,200 บาท 
ค่าตอบแทน รวม     162,200 บาท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน       35,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล 
ประจ ำปี)ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

 
 



ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน       10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

 

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน       97,200 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน       20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ 
ผู้บริหำรที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

ค่าใช้สอย รวม       500,000 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน    180,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บ/เข้ำเล่มหนังสือต่ำงๆ  
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ค่ำจ้ำงท ำป้ำย / เขียนป้ำย และรำยจ่ำย 
ต่ำงๆเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ 

 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน       40,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำร 
ที่จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  

 

โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน    230,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ 
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 88 

 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน      50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ รวม      70,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน      40,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ  
สมุดบัญชี หมึก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก พระบรมฉำยำลักษณ์  

  ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน      30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจำนหรือจำนบันทึก 
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ 

  แบบเลเซอร์ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

งบลงทุน รวม        5,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม           5,500 บาท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ตู้เหล็ก 2 บำน จ ำนวน        5,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตู้เหล็ก 2 บำน ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 91.4 เซนติเมตร  
ลึกไม่น้อยกว่ำ 45.7 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 182.9 เซนติเมตร  
จ ำนวน 1 ตู้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม      20,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม      20,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม      20,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน จ ำนวน      20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทำงถนนช่วงเทศกำล ปีใหม ่และเทศกำลสงกรำนต์  เช่น ค่ำอำหำร  
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 67 
 

 



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม      70,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม       70,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม      10,000 บาท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน      10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
 

ค่าใช้สอย รวม      50,000 บาท 
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัยพิบัติ จ ำนวน      50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบ 
ภัยพิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณ เพ่ือกำร 
ช่วยเหลือประชำชนฯ พ.ศ.2543 

 

ค่าวัสดุ รวม      10,000 บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน      10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเกี่ยวกับวัสดุดับเพลิงต่ำงๆ  
เช่น น้ ำยำเคมีดับเพลิง ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 
 

แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม   351,400 บาท 
งบบุคลากร รวม   279,400 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   279,400 บาท 

เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน   269,400 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนส ำหรับครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน     10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
 

งบด าเนินงาน รวม     72,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม     62,000 บาท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน     10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 
 



ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน     10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
 

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน     42,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ 
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

ค่าใช้สอย รวม     10,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน      10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ทั้งนี้ 
จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครอง 
ท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 58 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม   699,740 บาท 
งบด าเนินงาน รวม   403,740 บาท 

ค่าใช้สอย รวม   210,200 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ จ ำนวน     15,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ประจ ำปี 

  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 58 
 

โครงกำรศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค จ ำนวน       5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของศูนย์ 
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำดินแดง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 65 

 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน    178,200 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง จ ำนวน 132,300 บำท   
(เด็กนักเรียน 27 คน จ ำนวน 245 วัน วันละ 20 บำท ต่อคน) 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง จ ำนวน 45,900 บำท (เด็กนักเรียน  
27 คน คนละ 1,700 บำท ต่อปี) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 57 
 



โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กเล็ก จ ำนวน     12,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร ฯ เช่น สื่อกำรเรียน 
กำรสอน วัสดุอุปกรณ์กำรศึกษำ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 59 

 

ค่าวัสดุ รวม   193,540 บาท 
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน   193,540 บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน 
วัดท่ำดินแดง จ ำนวน  260  วัน วันละ  7.37  บำท ต่อคน  
จ ำนวน 74 คน (ข้อมูล ณ 11 ก.ค. 60) ตั้งไว้ 141,800 บำท  
(ไม่ใช่รำคำกลำงในกำรจัดซื้ออำหำรเสริมนมเป็นเพียงรำคำ 
จัดสรรตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ)  
ทั้งนี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรม 
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง จ ำนวน 260 วัน  
วันละ 7.37 บำทต่อคน จ ำนวน 27 คน (ข้อมูล ณ 11 ก.ค. 60)  
ตั้งไว้ 51,740 บำท (ไม่ใช่รำคำกลำงในกำรจัดซื้ออำหำรเสริมนม 
เป็นเพียงรำคำจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ท่ีได้ท ำควำมตกลงกับส ำนัก 
งบประมำณ) ทั้งนี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

  จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำ 
  ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
  หน้ำ 57 
 

งบเงินอุดหนุน รวม   296,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม   296,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน   296,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยให้แก่โรงเรียนวัดท่ำดินแดง ส ำหรับค่ำอำหำรกลำงวัน 
นักเรียน จ ำนวน 200 วัน วันละ 20 บำทต่อคน จ ำนวน 74 คน  

  (ข้อมูล ณ 11 ก.ค. 60) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม    80,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม    80,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม    80,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำรดนตรีไทยในชุมชน จ ำนวน     20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 
ดนตรีไทยในชุมชนปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
หน้ำ 57 

 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ภำคฤดูร้อน/เตรียมเข้ำสู่ AEC จ ำนวน     10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 
เสริมสร้ำงควำมรู้ภำคฤดูร้อน/เตรียมเข้ำสู่ AEC ปรำกฏใน 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 57 

 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้สู่ชุมชน จ ำนวน     50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ วำรสำรต่ำงๆ ฯลฯ ตำมโครงกำร 

  สร้ำงควำมรู้สู่ชุมชน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 61 

 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม     25,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม         25,000  บาท 

ค่าใช้สอย รวม     25,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ ำนวน     25,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ  
โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ เช่น น้ ำยำฉีดพ่น ทรำยอเบท  

  ฯลฯปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 65 
 

 

 
 
 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 
อ ำเภอ ผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  3,059,680 บาท 
งบบุคลากร รวม  1,283,980 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,283,980 บาท 
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน     691,500 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
- ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
- นำยช่ำงโยธำ 
 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน       25,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว และเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล 
 

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน       42,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
- ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บำท 
  ตั้งไว้ 42,000 บำท 
 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน     495,480 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
  พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (รถขยะ) 
  คนงำนประจ ำรถขยะ 2 ต ำแหน่ง 

 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน       30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิให้แก่ 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 
 
 



งบด าเนินงาน รวม    901,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม    106,000 บาท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน      50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน      10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล 

 

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน      36,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ 
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน      10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

ค่าใช้สอย รวม    645,000 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน    500,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บ / เข้ำเล่ม 
หนังสือต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ค่ำจ้ำงท ำป้ำย  
/ เขียนป้ำย และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  
 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน      10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ 
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียม 
กำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  
 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน    125,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ซ่อมปกติรถยนต์อำยุกำรใช้งำนไม่เกิน 6 ปี จ ำนวน 1 คัน 
2. ซ่อมกลำงรถยนต์อำยุกำรใช้งำนเกิน 6 ปี จ ำนวน 1 คัน 
-เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือบ ำรุงรักษำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 
 



ค่ำรังวัดที่ดิน จ ำนวน      10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรรังวัดที่ดินสำธำรณะ 

  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 84 
 

ค่าวัสดุ รวม    150,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน      10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น หนังสือ เก้ำอ้ีพลำสติก  
แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำย 
ต่ำงๆ พระบรมฉำยำลักษณ์ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ หมึก  
แฟ้ม สมุดบัญชี น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 

  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน      30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ  
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยอำกำศ หรือ 
เสำอำกำศส ำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จำนรับสัญญำณดำวเทียม  

  ดอกล ำโพง แผงวงจร ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน    100,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม  
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ขวำน ตะปู เหล็กเส้น  

  แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ปรำกฏใน 
  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
  ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 

 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน      10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต แผ่น 
หรือจำนบันทึกข้อมูล เมำส์ ตลับหมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  

  เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำ 
  ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
  หน้ำ 85 

 
 
 
 
 



งบลงทุน รวม    874,700 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม        5,500 บาท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ตู้เหล็ก 2 บำน จ ำนวน        5,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตู้เหล็ก 2 บำน ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 91.4 เซนติเมตร  
ลึกไม่น้อยกว่ำ 45.7 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 182.9 เซนติเมตร จ ำนวน  
1 ตู้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 85 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม    869,200 บาท 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 

โครงกำรก ำจัดวัชพืชพร้อมตักผักตบชวำขึ้นจำกแม่น้ ำน้อย จ ำนวน    202,100 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรก ำจัดวัชพืชพร้อมตักผักตบชวำ 
ขึ้นจำกแม่น้ ำน้อย ปริมำณงำนบริเวณ หมู่ที่ 1-8 ปำกคลอง 

  กว้ำงเฉลี่ย 80 เมตร ยำวประมำณ 4,000 เมตรปรำกฏในแผน 
  พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
  ฉบับที่ 1 หน้ำ 70 
 

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
โครงกำรเครื่องกรองน้ ำภำยในหมู่ที่ 2 จ ำนวน    136,300 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องกรองน้ ำภำยในหมู่ที่ 2 ปริมำณงำน  
เครื่องกรองน้ ำแบบมำตรฐำนของกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 
พร้อมติดตั้งระบบ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 80 
 

โครงกำรจัดหำหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที่ 3 จ ำนวน    452,800 บำท 
เพ่ือจัดหำหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที ่3 ปริมำณงำน ถังแชมเปญ 

  พร้อมอุปกรณ์ ควำมจุ 20 ลบม. สูง 20 เมตร ปรำกฏในแผนพัฒนำ 
  ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
  หน้ำ 80 
 

โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ที่ 2 จ ำนวน      78,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ที่ 2 
ปริมำณงำน ขนำดท่อเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 นิ้ว ระยะทำง 

  ไม่น้อยกว่ำ 225 เมตร ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 80 
 
 



งานไฟฟ้าถนน รวม  1,114,300 บาท 
งบลงทุน รวม  1,114,300 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  1,114,300 บาท 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 

โครงกำรเทลำนคอนกรีตบริเวณหมู่ท่ี 6 จ ำนวน      39,700 บำท 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเทลำนคอนกรีตบริเวณ หมู่ที่ 6  

  ปริมำณงำน พ้ืนที่ 69 ตำรำงเมตร ปรำกฏในแผนพัฒนำ 
  ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
  ฉบับที่ 1 หน้ำ 76 

 

โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ ำนวน    499,800 บำท 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 
ยำว 50.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 150.00 ตำรำงเมตร  
หนำ 0.15 เมตร ท ำผนัง คสล. ด้ำนข้ำง 2 ข้ำง สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร  
ไหล่ทำงลงลูกรัง กว้ำงเฉลี่ย 0.00-0.25 เมตร หรือตำมสภำพพ้ืนที่  
พร้อมท ำก ำแพงกันดิน 1 ด้ำน สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยำว 47.50 เมตร  

  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 77 

 

โครงกำรลงลูกรังไหล่ทำงถนนและซ่อมแซมจุดที่ช ำรุดภำยใน หมู่ที่ 8  จ ำนวน    200,800 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรลงลูกรังไหล่ทำงถนนและ 
ซ่อมแซมจุดที่ช ำรุดภำยในหมู่ที่ 8 ปริมำณงำน ลงลูกรัง 
ประมำณ 380 ลบม. พร้อมใช้รถเกลี่ยแต่ง ปรำกฏในแผน 
พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 หน้ำ 79 

 

โครงกำรเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 4 จ ำนวน    374,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมถนน คสล. หมู่ที ่4  
ปริมำณงำน  กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 250.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  

  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 750.00 ตำรำงเมตร ปรำกฏในแผน 
  พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
  ฉบับที่ 1 หน้ำ 76 
 
 
 
 
 
 

 
  



งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม    160,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม    160,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม    160,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน    130,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
เช่น ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำธรรมเนียมในกำรทิ้งขยะ และอ่ืน ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
โครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ  จ ำนวน      30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 
กำรลดปริมำณขยะ เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ปรำกฏใน 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 หน้ำ 71 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม    225,500 บาท 
งบด าเนินงาน รวม    225,500 บาท 

ค่าใช้สอย รวม    225,500 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำรด ำเนินกำรหรือส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน   105,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำอำหำร  
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวิทยำกร ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 62 

 

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน      15,000 บำท 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 61 

 

โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลท่ำดินแดง จ ำนวน      50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น  

  ค่ำวิทยำกร ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 61 
 
 
 
 



โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ ำนวน      50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร  

  ค่ำอุปกรณ์กำรจัดกำรอบรม ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 69 
 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น/แผนชุมชน จ ำนวน        5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องใช้ต่ำงๆ ส ำหรับ 
กำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน และประชำคมต ำบล ปรำกฏ 
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 63 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม      65,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม      65,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม      45,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ จ ำนวน      40,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ   
เช่น ค่ำอำหำร / เครื่องดื่ม  ค่ำตอบแทนกรรมกำร   
ค่ำอุปกรณ์กำรแข่งขัน ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 หน้ำ 61 

 

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน        5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น  

  ค่ำอำหำร/เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ของรำงวัล ฯลฯ ปรำกฏในแผน 
  พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
  ฉบับที่ 1 หน้ำ 66 

 

ค่าวัสดุ รวม      20,000 บาท 
วัสดุกีฬำ จ ำนวน      20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกีฬำส ำหรับหมู่บ้ำนในพ้ืนที่องค์กำร 
  บริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 65 
 

 
 
 

 



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม    140,000 บาท 
งบด าเนินงานๆ รวม      50,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม     50,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

กำรจัดงำนประเพณีท้องถิ่น จ ำนวน      50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนด้ำนประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และศำสนำ เช่น ประเพณีสงกรำนต์  
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียน ปรำกฏในแผน 
พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 66 
 

งบเงินอุดหนุน รวม      90,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม      90,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน      90,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
- อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดกโลก 
และงำนกำชำดประจ ำปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 20,000 บำท  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 66 

 

-อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอผักไห่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำนของดีเมืองผักไห่ ตั้งไว้ 40,000 บำท ปรำกฏในแผน 
พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 หน้ำ 66 
 

-อุดหนุนส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทยตั้งไว้ 10,000 บำท ปรำกฏในแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
หน้ำ 87 
 

-อุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอผักไห่ ตั้งไว้ 10,000 บำท 
 

-อุดหนุนโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บำท 
 

 
 
 
 
 



แผนงานการเกษตร 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม      50,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม      50,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม      50,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

กำรสร้ำงและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน      50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ำดินปลูก ค่ำต้นไม้ พันธุ์พืช  
ปุ๋ย กระถำงต้นไม้ สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 70 

 

แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง รวม  4,591,200 บาท 
งบกลาง รวม  4,591,200 บาท 

งบกลาง รวม  4,591,200 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน       90,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของ 
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน  3,169,200 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกัน 

  รำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
หน้ำ 68 

 

เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน    768,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคม 
ให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพลภำพ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำ 68 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน      12,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ปรำกฏในแผน 
พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 หน้ำ 68 
 
 
 



ส ำรองจ่ำย จ ำนวน    350,000     บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นหรือฉุกเฉิน 
 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน จ ำนวน      52,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภำพ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดินแดง  
 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ ำนวน    150,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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