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ของ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั 

 
 



 
 
 

ค าน า 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  และพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืน ของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
พฤติกรรม และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว จึงให้จัดท าประมวลจริยธรรมของพนักงาน  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความ
พอใจ  ความผาสุกของประชาชน  ความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญ
ย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติของทุกคน 
 
 
 
 
 
 

            คณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรม ข้าราชการฝ่ายประจ า 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

            
                   หน้า 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว     ๑ 
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

หมวด  ๑   บททั่วไป            ๑ 
 

หมวด  ๒  มาตรฐานจริยธรรม           ๒ 
          -  ส่วนที่  ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการ ของ อบต.หนองบัว    ๒ 
          -  ส่วนที่  ๒  จรรยาวิชาชีพขององค์กร          ๓ 
          -  ส่วนที่  ๓  จรรยาวิชาชีพ          ๔ 
 

หมวด  ๓   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม        ๕ 
  -  ส่วนที่  ๑  กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม         ๕ 
  -  ส่วนที่ ๒  ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม       ๗ 
 

หมวด  ๔  ขั้นตอนการลงโทษ           ๘ 
 

บทเฉพาะกาล                     ๘
  
ภาคผนวก 
               -   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
                   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
            -  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่  ๒๗๓/๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล 
          จริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
      -  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ที่  ๒๗๔/๒๕๖๒  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
                  ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
_______________ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เพ่ือให้              
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา       ต่อประชาชน  
และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 
 

   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 
  ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

  ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓)  การมีจิตส านึกทีด่ี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
   (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

      ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
     ข้อเท็จจริง 
(๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

           (๑๐)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
        ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
         สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   
  ข้อ ๔  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา                                    
และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗   ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ ๘   ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ ๙  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ต้องรักษาความลับที่ได้จาก 
การปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ
อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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ส่วนที่ ๓ 

    จรรยาวิชาชีพ    
  ข้อ ๑๕   “ จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ
อย่างก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง และฐานะของข้าราชการ ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือไม่ก็ได้ ดังนั้นจรรยาบรรณ จึงถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม  ศีลธรรม  ที่แต่ละอาชีพก าหนดขึ้น  
หากปฏิบัติตามมาตรฐาน  ศีลธรรม ที่แต่ละอาชีพก าหนดขึ้น หากปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวถือว่าเป็น
มาตรฐานที่ดีทีเหมาะสม ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและวินัย  ซึ่งได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 
  ๑๕.๑  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
   ๑๕.๑.๑  ข้าราชการ พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี   และประพฤติตนให้เหมาะสม 
  ๑๕.๑.๒  ข้าราชการ พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  ไม่แสวงหาประโยชน์ 
  ๑๕.๑.๓  ข้าราชการ พึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ 
 ๑๕.๒ จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ๑๕.๒.๑  ข้าราชการ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเสมอภาค และ
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากคติ 
  ๑๕.๒.๒  ข้าราชการ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ใช้สติปัญญา 
รอบคอบ รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก าหนดด้วยความสมเหตุสามผล โดยค านึง
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  ไม่ให้ผู้ใดอาศัย หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนเองหาผลประโยชน์ 
  ๑๕.๒.๓  ข้าราชการ พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และอุทิศเวลาให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่
และประพฤติและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
  ๑๕.๒.๔  ข้าราชการ พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าที่สุด  และ
ประหยัด  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง เช่นใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๑๕.๓  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับชา   ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  ๑๕.๓.๑  ข้าราชการ พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนเองทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ๑๕.๓.๒  ข้าราชการ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น เป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับช้าด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านอง 
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  ๑๕.๓.๓  ข้าราชการ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
  ๑๕.๓.๔  ข้าราชการ พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ และ
มนุษยสัมพันธ์อันดี 
  ๑๒.๓.๕  ข้าราชการ พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
 ๑๕.๔  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ๑๕.๔.๑  ข้าราชการ พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรื อไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของตนเองจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน า ให้ติดต่อยังหน่วยงาน  หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี
อ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป 
  ๑๕.๔.๒  ข้าราชการ พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ๑๕.๔.๓  ข้าราชการ พึงให้เกียรติผู้มาติดต่อราชการ และประชาชน 
  ๑๕.๔.๔  ข้าราชการ พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน   หรือประโยชน์อ่ืนใด  ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ    หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกิดปกติวิสัย   
ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี  
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๖  ให้ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มี 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได ้
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   (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่อง 
โดยไม่ต้องผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็ได้ 
   (๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้   เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕)   ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
     
  ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น         
เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 
   (๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวนั้น  จ านวนสองคน 
   (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน  ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรม
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 



 
- ๗ - 

  

   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า  หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา     
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 

   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 

ปกครองมาใช้บังคับ 
    

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ           ในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 
๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   
 
 



 
- ๘ - 

 
  ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙  ข้อ ๒๐ และ
ข้อ  ๒๒   ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และ  
การด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้ รับผิดชอบด าเนิ นการตามข้อ ๒๒ ให้ ด าเนินการตามนั้ น               
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

  ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง   การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้ว   
ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

…………………………………… 
 
   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบั งคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 
   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
ตามมาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่อ้างถึงนั้น  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
แทน  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ   วันที่   ๖   เดือน  มกราคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
             (นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที่  ๒๗๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

…………………………………….. 
 

   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  ก าหนดกรอบของ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ๓  องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่  ๑  
มาตรฐานจริยธรรม  องค์ประกอบที่  ๒  กลไกและจริยธรรมบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  องค์ประกอบที่  ๓  
ขั้นตอนการลงโทษ  และเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๔  ที่ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตาม  มาตรา  ๒๗๙  ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  นายทรัพย์อนันต์      วรรณสาน   ปลัด อบต.           หวัหน้าคณะท างาน 
  ๒.  นางอุรุอาริยา  ยศพล  ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
  ๓.  นายชยพล   ยศพล    ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
  ๔.  นางสายทอง   บุญแจ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 
  ๕.  นางพนิตนันท์  บุตรภักดี  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ         คณะท างาน 
  ๖.  นางสาวจริญญา ครพิูพรม  หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ/เลขานุการ 
  ๗.  นางสาวสมปอง    ศิรินามพิมพ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

  ให้คณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรม  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. จัดท าประมวลจริยธรรม  และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ 
๒. รับฟังความคิดเห็น ระดมสมอง  จากข้าราชการ และลูกจ้าง ประชาชน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๓. เสนอประมวลจริยธรรม  ต่อผู้บริหาร 
๔. ผลักดันประมวลจริยธรรม  สู่ความส าเร็จ 

 

     ทั้งนี้ตั้ง  แต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง   ณ   วันที่   ๒๗  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
       (นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



 
 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่  ๒๗๓ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
……………………………….. 

 

   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และระเบียบประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ  ๓๑  ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
จริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

  ๑.  นายทรัพย์อนันต์      วรรณสาน  ปลัด อบต.           หวัหน้าคณะท างาน 
  ๒.  นางอุรุอาริยา  ยศพล  ผู้อ านวยการกองคลัง              คณะท างาน 
  ๓.  นายชยพล   ยศพล    ผู้อ านวยการกองช่าง              คณะท างาน 
  ๔.  นางสายทอง   บุญแจ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
  ๕.  นายทรงพล   สุวรรณสม  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
  ๖.  นายชูเกียรต ิ   สุวรรณฝ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
  ๗.  นางพนิตนันท์  บุตรภักด ี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ     กรรมการ 
  ๘.  นางสาวจริญญา  ครูพิพรม  หัวหน้าส านักงานปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 
  ๙.  นางสาวสมปอง    ศิรินามพิมพ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับระเบียบประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อ

สงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
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๓. ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท   
ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

๕. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ที่สุด 

๖. ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

๘. ด าเนินอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
 

   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ 
 

    ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่   ๒๗   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
            (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 


