
(สําเนาคูฉบับ)
คําสั่งเทศบาลตําบลไมเรียง

ท่ี 552 /๒๕60
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานทบทวนภารกิจและเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไมเรียง

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

ตามท่ีเทศบาลไดแตงตั้งคณะทํางานทบทวนภารกิจและเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไมเรียงประจําป
งบประมาณ ๒๕๕6 ตามคําสั่งฯ ท่ี ๕66/๒๕๕5 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม ๒๕๕5 นั้น

เนื่องจากคณะทํางานฯ บางทานไดยายไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืน ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลไมเรียงเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ จึงยกเลิกคําสั่งฯ ดังกลาว และแตงตั้งคณะทํางานทบทวน
ภารกิจและเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไมเรียง  ประกอบดวย

๑. นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง ประธานคณะทํางาน
๒. วาท่ี ร.ต.ประยูรศักดิ์  ลิ่มพาณิชย  ปลัดเทศบาลตําบลไมเรียง            รองประธาน

คณะทํางาน
๓. นางสาวสภุารัตน มีพัฒนหน.ฝายปกครอง รก.หน.สป คณะทํางาน
๔. นางสุนันท ภาราสิทธิ์ ผูอํานวยการการคลัง                      คณะทํางาน
๕. นายธรรมรงค  อุปลา ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
๗. นางสาวปยะพันธ ศรีรินทร          นักวิชาการศึกษาชํานาญการ รก.ผอ.กองการศึกษา

คณะทํางาน
8. นางสาวธรารัตน ศรีเชย             นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

คณะทํางาน
9.นางอําไพ  อนุภักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ                     เลขานุการ

ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
๑. สํารวจและทบทวน  ภารกิจของ เทศบาลตําบลไมเรียง  วาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ

สมควรท่ีจะใหดําเนินการตอไปหรือไม  โดยอาศัยโดยอาศัยวิธีการสอบทานการใชจายเงินงบประมาณและการ
ตรวจสอบความคุมคาของเงิน  เพ่ือนําทรัพยากรไปจัดทําในสวนท่ีมีความจําเปนมากกวา

๒. พิจารณาภารกิจท่ีสมควรไดรับการสงเสริมหรือปรับปรุง  เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ  หรือความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ

๓. พิจารณาเทศบัญญัติ ท่ีเทศบาลตําบลไมเรียงไดตราข้ึน  หากเห็นวาขอบัญญัติใดไมสอดคลอง
หรือเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  หรือไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจการของเทศบาล  หรือกอใหเกิดภาระ
หรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร  ใหพิจารณาเสนอเพ่ือดําเนินการแกไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิก  ท้ังนี้  ให
เปนไปตามอํานาจหนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน



4. ใหคณะทํางานรายงานผล...
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๔. ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ  นายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง  เพ่ือวินิจฉัยและ
ดําเนินการตอไป

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี 3ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60

ชัยศรี  มีพัฒน
(นายชัยศรี  มีพัฒน)

นายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง



รายงานการประชุม
คณะทํางานทบทวนภารกิจของเทศบาลตําบลไมเรียง
วันท่ี29เดือน มกราคมพ.ศ. ๒๕6๒เวลา ๑๐.3๐น.

ณหองประชุมสภาเทศบาลตําบลไมเรียง
.....................................

ผูเขารวมประชุม
๑. นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง      ประธานคณะทํางาน
๒. วาท่ี ร.ต.ประยูรศักดิ์  ลิ่มพาณิชย ปลัดเทศบาลตําบลไมเรียง       รองประธานคณะทํางาน
๓. นางสาวสภุารัตน มีพัฒนหน.ฝายปกครอง รก.หน.สป คณะทํางาน
๔. นางสุนันท ภาราสิทธิ์ ผูอํานวยการการคลัง    คณะทํางาน
๕. นายธรรมรงค  อุปลา ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
๗. นางสาวปยะพันธ ศรีรินทร          นักวิชาการศึกษาชํานาญการ รก.ผอ.กองการศึกษา

คณะทํางาน
8. นางสาวธรารัตน ศรีเชย             นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

คณะทํางาน
9.นางอําไพ  อนุภักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ   เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา๑3.0๐ น.
เม่ือผูเขาประชุมพรอมแลวนางอําไพ  อนุภักดิ์  เลขานุการ ไดเชิญ นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์

ประธานคณะทํางาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมคณะทํางานทบทวนของเทศบาลตําบลไมเรียง
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี๑. เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
ประธานฯสําหรับการประชุมในวันนี้เปนการประชุมทํางานทบทวนภารกิจ

ของเทศบาลตําบลไมเรียง เพ่ือตรวจสอบภารกิจในความรับผิดชอบของ
เทศบาลวาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไม ถาไมจําเปนก็ควร
ยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือใหมีประสิทธิภาพข้ึนหรือนํา
ภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได โดยจะเกิดการประหยัดและความคุมคา และ
ผลการปรับปรุงภารกิจดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปรับปรุง
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกันดวยตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ซึ่งในปท่ีผานมา เราก็ไดประชุม
กันมาครั้งหนึ่งแลว

ท่ีประชุม: ทราบ
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ระเบียบวาระท่ี๒. รับรองรายงานการประชุม

ไมมี
ระเบียบวาระท่ี๓. เรื่องพิจารณา๑. การทบวนภารกิจของเทศบาลตําบลไมเรียง
นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์ เพราะฉะนั้น ก็ขอใหคณะทํางานทุกทาน ชวยกันพิจารณาวา

ประธานฯ ภารกิจในความรับผิดชอบของเทศบาลเราทุกเรื่องท่ีเปนภารกิจซึ่งยังมีความ
จําเปนหรือไมจําเปนตองปฏิบัติ ควรยกเลิกหรือไมโดยใหมีผลการประหยัดและ
ความคุมคา รวมถึงปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาท่ีใหสอดคลอง เชน การ
ทบทวนภารกิจ ท่ีไมเหมาะสม ไมเอ้ือตอสถานการณปจจุบัน เกิดภาระหรือขอ
ยุงยากตอประชาชนเกินสมควรหรือความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหมี
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใชจายเงิน
งบประมาณและการตรวจสอบความคุมคาของเงิน เพ่ือนําทรัพยากรไปจัดทําใน
สวนท่ีมีความจําเปนมากกวา ซึ่งทุกทานก็มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ อยูแลว ก็ขอใหปลัดเทศบาล
ชี้แจงอํานาจหนาท่ีใหท่ีประชุมไดรับทราบ

วาท่ีร.ต.ประยูรศักดิ์ ลิ่มพาณิชยอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง
รองประธานฯ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลไว เปน

2 สวน ประกอบดวย
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
1.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ปองกันและระงับโรคติดตอ
5.ใหมีเครือ่งใชในการดับเพลิง
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูบริการ
8.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน
9.หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล

การปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆใน
เขตเทศบาล ดังตอไปนี้
1.ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
2.ใหมีโรงฆาสัตว
3.ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
4.ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
5.บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6.ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
7.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
8.ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
9.เทศพาณิชย
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาท่ี ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินดวยตนเองดังนี้
1.การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
2.การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3.การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ
4.การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7.การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8.การสงเสริมการทองเท่ียว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
11.การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน
12.การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย
13.การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
14.การสงเสริมการกีฬา
15.การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
17.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18.การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว
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22.การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23.การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืนๆ
22.การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23.การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืนๆ
24.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
25.การผังเมือง
26.การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

สําหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น มีแนวทางในการดําเนินการ คือ ใหเทศบาลตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความ
รับผิดชอบ วาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไมถาไมจําเปนก็ควรยกเลิก
ภารกิจนั้นเสีย หรือ ปรับปรุงภารกิจเพ่ือใหมีประสิทธิภาพข้ึน หรือนําภารกิจไปรวมกับ
ภารกิจอ่ืนได โดยจะเกิดการประหยัดและคุมคา และผลการปรับปรุงภารกิจดังกลาวมี
ประเด็นการพิจารณา คือ

1. การทบทวนภารกิจ มีข้ันตอน คือ
- ทบทวนภารกิจของสวนราชการภายใน วาภารกิจใดมีความ

จําเปน หรือสมควรท่ีจะใหดําเนินการตอไปหรือไม โดยอาศัยวิธีสอบทานกาใชจายเงิน
งบประมาณและการตรวจสอบความคุมคาของเงิน เพ่ือนําทรัพยากรไปจัดทําในสวนท่ีมี
ความจําเปนมากกวา

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรอการดําเนินการบางอยางใหมี
ลักษณะเปนศูนยรับผิดชอบรวม เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม สําหรับการติดตอ
สอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ี หรือการบริการ
สาธารณะบางประเภท และอาจมอบใหองคกรเอกชนดําเนินการแทนโดยเทศบาลเปน
ผูควบคุมกําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการใหบริการ เชน การจางบริษัท
จัดเก็บขยะและกําจัดขยะ เปนตน

- การจัดทําโครงสรางภายในสวนราชการของเทศบาล ควรมีความ
ยืดหยุน และมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ เทศบาลสามารถจัดโครงสรางภายใน
กรณีรูปแบบไมถาวรเองได ท้ังนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตามภารกิจ
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นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิต์ามท่ีปลัดเทศบาลแจงรายละเอียดภารกิจมาแลว ก็ขอใหทุกทานพิจารณา
ประธานฯ วาเทศบาลจะตองปรับปรุงภารกิจดานใดบาง

นางสาวสุภารัตน มีพัฒนในสํานักปลัดเทศบาล ไดทบทวนแลว ยังไมมีภารกิจดานใดท่ีจะตอง
คณะทํางาน ยกเลิก หรือเพ่ิม หรือแปรสภาพใหองคกรเอกชนดําเนินการแทน

นางสุนันท ภาราสิทธิ์ กองคลังก็ยังไมมีภารกิจท่ีตองปรับปรุง
คณะทํางาน

นายธรรมรงค  อุปลากองชางก็ยังไมมีภารกิจท่ีตองปรับปรุง
คณะทํางาน

นางสาวธรารัตน ศรีเชยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมก็ยังไมมีภารกิจท่ีตองปรับปรุง
คณะทํางาน

นางสาวปยะพันธ ศรีรินทร กองการศึกษาก็ยังไมมีภารกิจท่ีตองปรับปรุง
คณะทํางานฯ

นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์ประธานฯ     ทานใด มีความเห็นประการใดบาง เชิญเสนอไดเลย
ประธานฯ

ท่ีประชุม ไมมี
นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์ เม่ือคณะทํางานฯทุกทานมีความเห็นวายังไมมีภารกิจท่ีจะตอง
ประธานฯนํามาปรับปรุง ก็เปนอันวา เทศบาลตําบลไมเรียงยังคงภารกิจเดิม
ก็ขอใหทุกกองกลับไป  พิจารณาในภารกิจ อํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตอไป แลวคอยนํามาเสนอพิจารณา กันในคราว
ประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี๔. เรื่องอ่ืนๆ

นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์ ในวาระนี้ มีคณะทํางานทานใด มีความเห็นหรือเรื่องอ่ืนท่ีจะ
ประธานฯ เสนอบาง

ท่ีประชุม ไมมี
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นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์ เม่ือไมมี สําหรับการประชุมในวันนี้ก็เปนอันสิ้นสุดเพียงเทานี้ ก็
ประธานฯ ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีใหความรวมมือ ขอปดประชุม

ปดประชุมเวลา๑๒.๐๐น.

อําไพ อนุภักดิ์
(นางอําไพ อนุภักดิ์)

เลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

ไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์
(นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์)

ประธานคณะทํางานทบทวนภารกิจฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม



บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาล
ท่ี วันท่ี31มกราคม 256๒
เรื่อง การทบทวนภารกิจของเทศบาลตําบลไมเรียง ประจําป 2562
เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนารายงานการประชุมฯ จํานวน 1 ชุด

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลไมเรียง ท่ี552/๒๕60 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม2560ไดแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตําบลไมเรียง ประจําป 2562 มีหนาท่ีพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไขหรือ
ยกเลิกภารกิจของสวนราชการภายในเทศบาลวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะใหดําเนินการตอไปหรือไม
หรือมีความจําเปนตองแปรสภาพภารกิจหรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะศูนยบริการรวมหรือมอบให
องคกรเอกชนดําเนินการแทนท่ีเห็นวาไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไมเอ้ืออํานวยตอ
การดําเนินกิจการของเทศบาลหรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควรตลอดจนปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย นั้น

บัดนี้ คณะทํางานฯ ไดดําเนินการประชุมแลว เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2562มีความเห็นวา
เทศบาลตําบลไมเรียงยังไมมีการปรับปรุง  แกไข หรือยกเลิกภารกิจใหทุกกองกลับไปพิจารณาในอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลสักระยะหนึ่งกอนแลวคอยนําภารกิจมาประชุมพิจารณากันใหมรายละเอียดปรากฏตามรายงานการ
ประชุมคณะทํางานฯท่ีแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

อําไพ อนุภักดิ์
(นางอําไพ อนุภักดิ)์

หัวหนาฝายอํานวยการ
เลขานุการคณะทํางาน

ไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์
(นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง
ประธานคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ

ความเห็นของปลัดเทศบาล
…………………………ทราบ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

วาท่ี ร.ต.ประยูรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย
(ประยูรศักดิ์  ลิ่มพาณิชย)

ปลัดเทศบาลตําบลไมเรียง

ความเห็นรองนายก....
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ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี
............................................ทราบ................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์
(นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง

ความเห็นนายกเทศมนตรี
.....................................ทราบ.......................................................................................................

......................................................................................................................... ........................................................

ชัยศรี  มีพัฒน
(นายชัยศร ี มีพัฒน)

นายกเทศมนตรตีําบลไมเรียง


