
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลกดุไห 

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
และพระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ท่ีเทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่                   
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                   
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง                   
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                    
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                   
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                   
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                   
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                   
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                   
(9) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล             
2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ท่ีเทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล 
ได้แก่                     
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                   
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                   
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                   
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                   
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                   
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                   
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอ่ืน                   
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                   
(9) เทศพาณิชย์           
 
 
 
 
 



 3. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                   
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                   
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ                   
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ                   
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ                    
(5) การสาธารณูปการ                   
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                   
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                   
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                   
(9) การจัดการศึกษา                   
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                   
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                   
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                   
(14) การส่งเสริมกีฬา                   
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                 
 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                   
(17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                   
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                   
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                   
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน                   
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                   
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อ่ืนๆ          
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                
(25) การผังเมือง                 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ                   
(28) การควบคุมอาคาร                   
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   



(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน                   
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
           การปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฎิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

------------------------------------ 

 ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครในการประชุมครั้งที่ ๓/2564 เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2564 เห็นชอบให้เทศบาลตำบลกุดไหกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน และ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลตำบลกุดไหทราบแล้ว ตามหนังสือที่ 
สน 0023.2/ว 6550 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 251,252,253,254,256,257,258,259, และข้อ 259/1 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่ง
ส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.ท.จ.
สกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 

 1.ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง 

 เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั้งหมดในเทศบาลแลรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล 

 2.รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับต้น 

 เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานประจำทั่วไปแทนปลัดเทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีปลัดเทศบาล
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 3.สำนักปลัดเทศบาล 

 มีหน้าที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับราชการทั ่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานส่งเสริมสุขภาพ 
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งาน
ให้บริการด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานหลักประกัน
สุขภาพ งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและ 
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บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้ 

  ฝ่ายอำนวยการ 

  -งานบริหารงานทั่วไป 

  -งานแผนงานและงบประมาณ 

  -งานนิติการและการพาณิชย์ 

  -งานการเจ้าหน้าที่ 

  -งานกิจการสภา 

  -งานทะเบียนราษฎร 

  -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  -งานส่งเสริมการเกษตร 

       - งานบริหารงานสาธารณสุข 

 4.กองคลัง 

 ให้มีผู ้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)ระดับต้น เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชีงานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา
ทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้ 

  ฝ่ายบริหารงานคลัง 

  -งานบริหารงานทั่วไป 

  -งานพัสดุและทรัพย์สิน 
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  -งานพัฒนารายได ้   

       -งานการเงินและบัญชี 

 5.กองช่าง 

 ให้มีผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งาน
จัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณ
จราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติ
การใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับการประปา 
งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วย เหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุม
การจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยส่วนราชการ
ดังนี้ 

  ฝ่ายการโยธา 

  -งานบริหารงานทั่วไป 

  -งานสาธารณูปโภค 

  -งานวิศวกรรมโยธา 

 6.กองการศึกษา 

 ให้มีผู ้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)ระดับต้น เป็นผู ้ปกครองบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจั ดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน 
งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของ 
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พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้ 

  ฝ่ายบริหารการศึกษา 

  -งานบริหารงานทั่วไป 

  -งานบริหารการศึกษา 

 7.กองสวัสดิการสังคม 

 ให้มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)ระดับต้น เป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม 
ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนา
ชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  งาน
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่
พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์
ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้ 

  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

  -งานบริหารงานทั่วไป 

  -งานสังคมสงเคราะห์ 

  -งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

 ๘.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การ
บัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำ
ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ  
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งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้ 

  -งานบริหารงานทั่วไป 

  -งานตรวจสอบภายใน 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ  ณ  วันที่   1  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

                                                         

                   (นายวิชา ข่วงทิพย์) 
                    นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 

 

 

 

 

 


