
 
 
 
                                                                                                           

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานเปา 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  ขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา   อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย 

******************* 

  ตามท่ี  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรม  เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองขาราชการ  หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกำหนดข้ันตอน                     
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ  ท้ังนี้การฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวให
ถือวาเปนการกระทำทางวินัย 
 

  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  
237  องคการบริหารสวนตำบลบึงสามพัน  จึงขอประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการ  องคการบริหารสวน
ตำบลบึงสามพันแทน  เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของขาราชการในสังกัดของขาราชการในสังกัด                      
ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   1    เดอืน   ตุลาคม   พ.ศ.  2565 
 
 

อลงกต  เดือนไธสง 
 

(นายอลงกต  เดือนไธสง) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานเปา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ของ องคการบริหารสวนตำบลบานเปา   อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย 
**************************** 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  แหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  1.  เปนเครื่องมือกำหนดความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน  ในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  2.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและ
เปนเครื่องการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง  ตอองคกร  ตอผูบังคับบัญชา  ตอประชาชน  และตอ
สังคม  ตามลำดับ 
  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

  ขอ  1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบาน
เปา 
  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขาราชการสวนทองถ่ิน  รวมถึงพนักงานจางและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบล
บานเปา 
  ขอ  2  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานเปา  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวด  2 

มาตรฐานจริยธรรม 
สวนท่ี  1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สำหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา 

  ขอ  3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ทุกคน  มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3)  การมีจิตสำนึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
  (4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  (5)  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  (6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  (7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (8)  การมุงสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐานมีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  (9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  (10)  การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี  2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ขอ  4  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย 
  ขอ  5  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ  6  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ  7  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาท่ี 

ขอ  8  ขาราชการขององค การบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลัง 
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ   ใหบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ  9  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ  10  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ
เรียบรอยมีอัธยาศัย 
  ขอ  11  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน  จะกระทำไดตอเม่ือมีอำนาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา  หรือเปนไปตามกฎหมายเทานั้น 



  ขอ  12  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองรักษา  และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ขอท่ี  13  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไป
แสวงหาประโยชน  ท่ีมิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจนไม
รับของขวัญ  ของกำนัล  หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชนตางๆ  อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
  ขอท่ี  14  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ตองประพฤติตนใหสามารถทำงาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ  มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน  และไมนำผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตนเอง 
 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี  1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ  16  ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานเปา  มีหนาท่ีควบคุมกำกับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 
  (1)  ดำเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ำเสมอ   
  (2)  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตำบลบึงสามพัน  หรือกรรมการจริยธรรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
  (3)  ใหความชวยเหลือดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ไมใหความ
คุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร   อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตำบลบานเปา  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดนิได 
  (4)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือ
ถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม   การดำเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือ
กระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น  จะกระทำมิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
แลว 
  (5)  ทำหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (6)  ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดำรงตำแหนงในสำนักปลัด 
  ขอ  17  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานเปา  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  เพ่ือ
ควบคุม  กำกับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
  (1)  ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
  (2)  กรรมการจากขาราชการซ่ึงดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร  เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
  (3)  กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตำบลบานเปา  ท่ีไดรับเลือกต้ังจากขาราชการพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา นั้น  
จำนวนสองคน 



  (4)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม (1)-(3)  รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให
เหลือสองคน 
  ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานเปา  เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
  ขอ  18   คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  (1)  ควบคุม  กำกับ  สงเสริม  และใหคำแนะนำในการใชบั งคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน        
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (2)  สอดสอง  ดูแล  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝน ตาม
ประมวลจริยธรรมนี้   จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอำนาจหนาท่ีขอให
กระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหางหุนสวน  บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง   
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคำเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (4)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคำหรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
  (6)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (7)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิใหผูบังคับบัญชา
ใชอำนาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
  (8)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
 

สวนท่ี  2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ  19  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรมใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานเปา  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
  ขอ  20  การดำเนินการตามขอ  19  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จำนวนไมนอยกวาสามคน  เปนผูดำเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม 
  ขอ  21  การประพฤติปฏิบตัิฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง 
หรือไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสำคัญและระดับ
ตำแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
  ขอ  22  หากการดำเนินการสอบสวนตามขอ  20  แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ  19  สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ  19   
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ  25  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการทางวินัย 



  ขอ  23  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  19  ขอ  20  และ  
ขอ  22 ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดำเนิน 
การทางวินัย  และการดำเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 
  ขอ  24  การสั่งการของผูรับผิดชอบดำเนินการตามขอ 22  ใหดำเนินการตามนั้น  เวนแตปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทำใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด 4 

ข้ันตอนการลงโทษ 
  ขอ  25  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา   ใหดำเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดำเนินการท่ีถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือ
นำไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การนำเขาสูตำแหนง  การพนจากตำแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ  26  เม่ือมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ  22  แลว  ให
องคการบริหารสวนตำบลบานเปา  ดำเนินการใหเปนไปตามคำสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ  27  ผูถูกลงโทษตามขอ  25  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลบึงสามพัน  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ผูถูกลงโทษตามขอ  18 (2)  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นบัแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ขอ  28  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
  ขอ  29  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดำเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมให มีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประมวลจรยิธรรมของขาราชการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานเปา 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย 


