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เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการสืกษาประถมศึกพมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
สิงที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห ๐๐๑๗.๒/ว ๔๑๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห ๐๐๑๗.๒/ว ๔๔๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนท่ีสุด ท่ี มห ๐๐๑๗.ร๙ ว ๔๔๐๐ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห ๐๐๑๗.๔/ว ๔๔๔๔ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัด 
มุกดาหารถึงสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขอเรียนเข้ญเข้าร่วมอบรมเซิง'ปฏิบตการ'หลักสูตรการ 
พัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning) ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปลดล็อก 
อุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔

๓. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธคักราช 
๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔

๔. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลือบจังหวัดมุกดาหาร เป็น 
“จังหวัดคุณธรรม” ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรกัญญาพิไล นกระหัน)
, c " i-ว‘™าย กาา ส์าVางานท) ท พ้ืนที การสิกนฺาปร ะล ม สืกษาบุ กท าพ าร 1j/jtmvMm-tt นr  

^ ) นวขการส์าน้กงานเจศ^ททีาร3กพาปร ะ ท ษ า ajnพา>1ๅร

กลุ่มอำนวยการ
โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๓๒ ต่อ ๑๓ 
โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐
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ท ม'ห ๐๐๑๗.๒/ว ๕๑๖๘ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เร่ือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเซิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid

Learning)
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสมาคมผู้!ข้ดิจิทัลไทย ท่ี สดท.๒๕๖๔/ว๒๕๖

ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสมาคมผู้ใข้ดิจิทัลไทย (DUGA) ว่า กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใข้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink 
Academy ๒0๒๑ ได้กำหนดจัดอบรมเซิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ย ั่งยืน 
(Modeling of Smart Sustainable City for th e  Future Course)ในว ันท ี่ ๙ - ๑ ๐  ส ิงห าคม ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ (BTS สถานีพร้อมพงษ์) เพ ื่อเรียนรู้น ิยาม 
ความหมาย ความสำคัญ และรวมถึงข้ันตอนการมุ่งสู่ Smart Sustainable Cities อย่างซัดเจน และเป็นระบบ 
เป็นการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ใบการจัดการด้านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบทางการตัดสินใจ 
ต่อแผนโครงการต่างๆ โดยเร ียนเช ิญผ ู้ท ี่สนใจเข ้าร ่วมอบรมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการ (w orkshop)ในรูปแบบ 
การเรียน Hybrid Learning โดยแยกเป็นการเรียบแบบออฟไลบ์ (เดินทางมายังสถานที่จัดงาน) และการเรียน 
แบบออนไลนํ (การประชุมผ่าบส่ิออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting) ตามวับเวลาและสถานท่ีดังกล่าว 
โดยค่าลงทะเบียนและไข้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากด้นสังกัด

จังหวัดมุกดาหารจึงขอประซาสัมพันธ์เชิญซวนผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการปึกอบรมฯ 
โดยสามารถสอบถามรายละเอิยดเพื่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต หมายเลขโทรคัพห์ ๐๒ ๖๑๑ ๗๗๕๐ 
ต่อ ๒๒๑, ๒๒๒ และ ๒๒๓ หรีอไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimphatsara<i>absolutealliances.com สำหรับ 
อำ๓ อฃอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินในพ้ืนท่ีทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือ 
ฉบับบ้ี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ismm (นาย,มุญเรีอง เม*!รม) **£;.

iji&l รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตรา'ชกา,รแทป. 
มัว่าราขการจังหวัดมุกดา;'หารhttps://Uh.1ne/8OMu6 

สำนักงานจังหวัด
กล่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพอการพัฒนาจังหวัด

https://Uh.1ne/8OMu6
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ศาลากลางจังหวัดมุ กดาหาร 
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙o o o

0)b กรกฎาคม ๒๔๖๔
เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปลดส์อกอุปสรรค สู่บรีการภาครัฐยุค New N orm al”
เรียน หัวหน้าส่วนราซการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ท ุกอำเภอ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือส่านักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร ๑๒๒๒/๑๓๖๔

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง “ปลดสิอกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New N orm al” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ 
ยกระดับการ,ไห้,บริการตามพระรพบัญญัติการอำนวยความสะดวก'ไนการพิจารณวอนุญาต'ของทวงราชการ 
พ.ศ. ๒๔๔๘ และพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน 
การย ื่นคำขอต ่ออาย ุใบอน ุญ าต พ.ศ. ๒๔๖๔ แก ่เจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานไนส ่วนภ ูม ิภาคและส ่วนท ้องถ ิ่น  
ในวับอังคารที่ ๒0 กรกฎาคม ๒๔๖๔ เวลา 0๙.๓0 -  ๑๒.00 น. ผ่านสออเลกทรอนีกสํ ช่องทาง Facebook Live 
ของสำนักงาบ ก.พ.ร. (https://w w w .facebook.com /O PD CThailancl/)

จังหวัดมุกดาหารจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญซวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียบรู้ เร่ือง “ปลดส์อก 
อุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New N orm al” ผ่านสิ่ออิเสืกทรอนิกส์ ช่องทาง Facebook Live ของสำนักงาน 
ก.พ.ร. (https://w w w .facebook.com /O PD C Thailand/) ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับอำเภอขอให้แจ้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตาม QR C ode ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียบมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถอ

(นายนุญเรีอง เม*รม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการนทบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัศนุพาหาร

สำนักงานจังหวัด
.'ทลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาวังหวัด : 
โทร./โทรสาร 0-๔๒๖๑-๑๓๓0 มท. ๔๙๑0๘

■พี น่

https://www.facebook.com/OPDCThailancl/
https://www.facebook.com/OPDCThailand/
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ศำลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙๐๐๐

กรกฎาคม ๒๔๖๔
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน 
ทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรการกุศลทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดฺาหาร ด่วนท่ีสุด ท่ี มห ๐๐๑๗.๓/ว ๔๗๔๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่^ะ? กรกฎาคม๒๔๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ.

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้หน่วยงานชองท่านดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
ของหน่วยงาน ซ ี่งม ีค ุณสมบัติครบถ้วน ตามหล ักเกณ ฑ ์ท ี่สมาคมฯ กาหนด ส ่งให ้จ ังหว ัดม ุกดาหาร 
เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ บ้ัน

’ จ ังห ว ัด ม ุก ด าห ารได ้พ ิจ ารณ าค ัด เล ือ ก พ ่อ ต ัวอ ย ่างแ ห ่งช าต ิข อ งจ ังห ว ัด ม ุก ด าห าร  
ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ 
อายุ ๖๔ ปี ภ ูม ิลำเนาบ ้านเลขท ี่ ๘๐ ถนนพิท ักษ์พนมเขต อำเภอเม ืองม ุกดาห าร จังหวัดม ุกดาหาร 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

^ — } ) \ ^
(นายรีระขัย นาคม'าศั)

ผู้ว่าราชฺการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๓๓๐ มท.๔๙๑๘๘



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เร่ือง ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธ่ศักราช ๒๔๖๔

ด ้วยจ ังห ว ัด ม ุก ด าห ารได ้ร ับ แจ ้งจากก ระท รวงม ห าด ไท 'ยว ่า ส ม าคม ผ ู้อาส าส ม ัคร - 
ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งซ■ าติ ได้กำหบดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
เป็นปีที่ ๔๒ ในว ับอาท ิตย ์ท ี่ ๕ ธ ันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ ็นทรา บ าย เซ ็น ท ารา ศ ูน ย ์ราชการ 
และคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด,พระบาทสมเด็จพระบรมซนกาธิเบศร มหาภูมีพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่'งจะทำการคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลที่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับเกียรติ 
เป ็นพ ่อต ัวอย่างแห ่งชำต ิ โดยํให ้จ ังหว ัดม ุกดาหารดำเน ินการค ัดเล ือกพ ่อต ัวอย ่างแห ่งชาต ิของจ ังหว ัด 
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด แล้วส่งให้สมาคมฯ เพื่อดำเนินการ 
ต่อไป

จังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช ■ 
๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนทํ อายุ ๖๔ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๘๐ ถนนพิทักษ์ 
พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน-
ประกาศ ณ ว ัน ท ี่^ก รก ฎ าค ม  พิ.ศ. ๒๔๖๔ -

(นายรีระขัย นาดมาส) ■
ผู้ว่าราซการจังหวัดมุกดาหารุ
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ร์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เร่ือง บระกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกตาหาร นายอำเภอ ทุกอำเภอ 

ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ร ัฐว ิสาห ก ิจท ุกแห ่ง น ายก อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ม ุก ด าห าร และ 
นายกเทศมนตรีเม ืองม ุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม” จำนวน ๑ ชุด
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน 

องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จัดทำคู่มือในการดำเนินการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด 
คุณธรรม และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ตามเกณฑ์ฯ 
เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม 
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๔) โดยกำหนดให้จังหวัดมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ระหว่างผ ู้ว ่าราชการจังหวัดกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกซน ที่จะพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร

จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม” 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคล่ือนคุณธรรมตามแผนแม1บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ -  ๒๕๖๔) 
ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ถือปฏิบัติเป็นข้อตกลงร่วมกันของจังหวัด 
เพื่อให้เกิดคุณธรรมนำการพัฒนา ใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต บุคลากรทุกคนเกิดจิตสำนึก และพฤติกรรม 
ที่ดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป

๒. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณซนได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 
ทั้งนี้ สามารถดาวน่โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร wvwv.mukdahan.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน” 
ไปที, “ ก ล ุ่ม งาบ บ ร ิห ''ร ท ร ัพ ย าก ร บ ุค ค ล ” เร ื่อง ป ระก าศ เจต น ารม ณ ์ข ับ เค ล ื่อ น จ ังห ว ัด ม ุก ด าห าร  
เป็น “จังหวัดคุณธรรม” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประซาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอ 
ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

สำนักงานจัง'Vทัด
โ:ลุมงานบริหารทรัพยาโรบุคคล
โทร/โง,!รสาร. o  ๔๒๖๑ ๑๓๓0 มท. ๔๙๑๑๘

ขอแสดงความนับถือ

;VIทารจ์งหวัต:นกด'งํหาร
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จังหวัดมุกดาหาร ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรณรงค์ส่งเสริมให้ ส่วนราชการ อำเภอ 
หน ่วยงานภาคร ัฐ ร ัฐวิสาหกิจ และองค ์กรเอกซนใบจ ังหว ัดม ุกดาหาร ตระหน ักในความรับผ ิดชอบ 
และมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี และเป็นพลังสำคัญ 
ของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

จ ึงก ำห น ด ให ้ม ีก ารด ำเน ิน งาน ส ่ง เส ร ิม ค ุณ ธ รรม ภ ายใน จ ังห ว ัด ม ุก ด าห าร  โด ยใช ้ 
กระบวนการมีส ่วนร่วมกำหนดคุณธรรมเบ ีาหมายจาก “ปัญหาที,อยากแก ้” และ “ ความดีที่อยากทำ” 
เป ็นแนวปฏิบ ัต ิให ้ผ ู้บร ิหารจ ังหว ัดและข ้าราชการ เจ ้าหน ้าท ี่ท ุกภาคส ่วน ม ุ่งม ั่นพ ัฒนาจังหวัด อำเภอ 
องค์กร และชุมชน เพ ื่อเป ็นการส ่งเสร ิมและพ ัฒนาจังหวัดม ุกดาหาร ให้ทุกภาคส่วนมีคุณธรรมนำไปสู, 
การเป ็นจ ังหว ัดค ุณ ธรรม รวมไป ถ ึงส ่งเส ร ิมและข ับ เคล ื่อน เคร ือข ่ายท างส ังคมด ้วยองค ์ความร ู้และ 
นวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม ต่อไป

4/
ดังนี

จังหวัดมุกดาหาร ขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

๑. พอเพ ียง ประกอบด้วย ก ารมีความพ อเพ ียงใน การดำเน ิน ช ีว ิตแบบทางสายกลาง 
มีเหตุมีผล ใช้ข้อมูลความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบ ียดเบียนตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท ่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. วินัย ประกอบด ้วย การย ึดม ั่นและร ับผ ิดชอบใบหน ้าท ี่ของตบ ท ั้งว ิน ัยต ่อตนเอง 
ในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบีตตามจริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย 

๓. สุจริต ประกอบด้วย การมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริง 
ความถ ูกต ้อง ความ เป ็น ธรรมท ั้งป วง กล ้าปฏ ิเสธการกระทำท ี'ไม 'ซ ื่อตรง ไม,ซ ื่อส ัตย ์ของบ ุคคลอ ื่น  
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม

๔. จิตอาสา ประกอบด้วย การเป็นผู้ที,ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใด 
อย ่างหน ี'ง อ ัน ม ิใช ่ห น ้าท ี่ของตน  ด ้ว ย ค ว าม ร ัก  ค ว าม ส าม ัค ค ี เพ ื่อป ระโยช น ์ของผ ู้อ ื,นของส ังคม 
และขอ งป ระเท ศช าต ิ โดยม ีได ้หว ังผลตอบแทน ท ำค วาม ด ีเพ ื่อ ค วาม ด ี เอ ื้ออาทรต'อคนร่วมส ังคม 
ทำอย่างสมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย

.ท ั้งน ี้ ท ุกภาคส ่วน จะถ ือป ฏ ิบ ัต ิเป ็น ข ้อตกลงของจ ังห ว ัด  อ ำเภ อ  องค์กร และชุมชน 
เพื่อให้คุณธรรมนำทารพัฒนาใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต ใ . !คลากรทุกคนเกิตจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ 
ด ีงามเพื่อการอยู่ร ่วมกันให้ม ีความสุขเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ด ี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไปบนพื่นฐาน ด้งนี้-’

/ ๑) เราจะยึดมั่น...
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๑) เราจะยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา 
โดยนำหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้ 
อย่างถูกต้อง

๒) เราจะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศิร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตร 
เป ็นหลักในการพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิตให ้สามารถดำเน ินช ีว ิตอย่างม ั่นคงบนพ ื้นฐานของการพ ึ่งพาตนเอง 
ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ และการคำนึงถึงความมีเหตุผลโดยยึดหลักทางสายกลาง

๓) เราจะรักษา สืบสาน ภูมิป็ญญา และวิถีวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
ที่ดีงาม มีความเอื้ออาทร มีฃนบธรรมเนียม ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของไทย และมีการถ่ายทอดภูมิป้ญญา 
ของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของประขาซน

ทั้งนี้ เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อันเป็น 
รากฐานในการสร้างสังคมดี สังคมคุณธรรม ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

(นายวีระขัย นาคมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร
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