สำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมศึกพมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔

ที ศธ ๐๔®๑๔/ว

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
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 ด่วนที่สุด ที่ มห ๐๐๑๗.ร๙ ว ๔๔๐๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห ๐๐๑๗.๔/ว ๔๔๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔
พร้อ มนี้ สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษามุก ดาหาร ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัด
มุกดาหารถึงสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้
๑. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขอเรียนเข้ญเข้าร่วมอบรมเซิง'ปฏิบตการ'หลักสูตรการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning) ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การจัด กิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปลดล็อก
อุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธคักราช
๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลือบจังหวัดมุกดาหาร เป็น
“จังหวัดคุณธรรม” ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางวรกัญญาพิไล นกระหัน)
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กลุ่มอำนวยการ
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โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐
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ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙๐๐๐

ท ม'ห ๐๐๑๗.๒/ว ๕๑๖๘
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเซิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid
Learning)
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุก อำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสมาคมผู้!ข้ดิจิทัลไทย ที่ สดท.๒๕๖๔/ว๒๕๖
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัด มุก ดาหารได้รับ แจ้งจากสมาคมผู้ใข้ด ิจิท ัล ไทย (DUGA) ว่า กระทรวงดิจิทัล
เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใข้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็น เจ้า ภาพร่ว มในงาน Rethink
Academy ๒0๒๑ ได้ก ำหนดจัด อบรมเซิง ปฏิบ ัต ิก ารหลัก สูต รการพัฒ นาเมือ งอัจ ฉริย ะสู่อ นาคตที่ย ั่งยืน
(Modeling of Smart Sustainable City for the Future Course)ในวัน ที่ ๙ -๑ ๐ สิง หาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ (BTS สถานีพร้อมพงษ์) เพื่อ เรีย นรู้น ิย าม
ความหมาย ความสำคัญ และรวมถึงขั้นตอนการมุ่งสู่ Smart Sustainable Cities อย่างซัดเจน และเป็นระบบ
เป็นการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ใบการจัดการด้านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบทางการตัดสินใจ
ต่อ แผนโครงการต่า งๆ โดยเรีย นเชิญ ผู้ท ี่ส นใจเข้า ร่ว มอบรมเซิง ปฏิบ ัต ิก าร (workshop)ในรูป แบบ
การเรียน Hybrid Learning โดยแยกเป็นการเรียบแบบออฟไลบ์ (เดินทางมายังสถานที่จัดงาน) และการเรียน
แบบออนไลนํ (การประชุมผ่าบสิ่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting) ตามวับเวลาและสถานที่ดังกล่าว
โดยค่าลงทะเบียนและไข้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากด้นสังกัด
จังหวัดมุกดาหารจึงขอประซาสัมพันธ์เชิญซวนผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการปึกอบรมฯ
โดยสามารถสอบถามรายละเอิยดเพื่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต หมายเลขโทรคัพห์ ๐๒ ๖๑๑ ๗๗๕๐
ต่อ ๒๒๑, ๒๒๒ และ ๒๒๓ หรีอไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimphatsara<i>absolutealliances.com สำหรับ
อำ๓ อฃอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือ
ฉบับบี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
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(นาย,มุญเรีอง เม*!รม)
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตรา'ชกา,รแทป.
มัว่าราขการจังหวัดมุกดา;'หาร

สำนักงานจังหวัด
กล่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพอการพัฒนาจังหวัด
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ศาลากลางจังหวัดมุ กดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙o o o

ท มห 00๑๗.๒/ว ช ุ^ 'า ฐ ฺ)
0)b กรกฎาคม ๒๔๖๔

เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปลดส์อกอุปสรรค สู่บรีการภาครัฐยุค New Normal”
เรียน หัวหน้าส่วนราซการ ทุก ส่ว นราชการ หัวหน้าหน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ทุก แห่ง นายอำเภอ ทุก อำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือส่านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๒๒/๑๓๖๔
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “ปลดสิอกอุปสรรค สู่บ ริการภาครัฐ ยุค New Normal” โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างการรับ รู้เกี่ยวกับ การ
ยกระดับ การ,ไห้,บ ริก ารตามพระรพบัญ ญัต ิก ารอำนวยความสะดวก'ไนการพิจ ารณวอนุญ าต'ของทวงราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๘ และพระราชกฤษฎีก าการกำหนดให้ผู้รับ ใบอนุญ าตชำระค่าธรรมเนียมการต่อ อายุใบอนุญ าตแทน
การยื่น คำขอต่อ อายุใ บอนุญ าต พ.ศ. ๒๔๖๔ แก่เจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบ ัต ิง านไนส่ว นภูม ิภ าคและส่ว นท้อ งถิ่น
ในวับอังคารที่ ๒0 กรกฎาคม ๒๔๖๔ เวลา 0๙.๓0 - ๑๒.00 น. ผ่านสออเลกทรอนีกสํ ช่องทาง Facebook Live
ของสำนักงาบ ก.พ.ร. (https://www.facebook.com/OPDCThailancl/)
จังหวัดมุกดาหารจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญซวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียบรู้ เรื่อง “ปลดส์อก
อุปสรรค สู่บ ริก ารภาครัฐ ยุค New Normal” ผ่านสิ่ออิเสืกทรอนิกส์ ช่องทาง Facebook Live ของสำนักงาน
ก.พ.ร. (https://www.facebook.com/OPDCThailand/) ตามวัน และเวลาดัง กล่า ว สำหรับ อำเภอขอให้แ จ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียบมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถอ

(นายนุญเรีอง เม*รม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการนทบ
ผู้ว่าราชการจังหวัศนุพาหาร

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

■พี

น่

สำนักงานเขตพน'ทีการf f l w ประถมกกนวมุกก เห เ -

เลขที่รับ............น^!^--.--'-...............................
ว ัน ! ' . . . ........เวลา............... ........»
ศำลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙๐๐๐
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กรกฎาคม ๒๔๖๔
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ ทุก อำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน
ทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรการกุศลทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดฺาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห ๐๐๑๗.๓/ว ๔๗๔๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่^ะ? กรกฎาคม๒๔๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ.

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้หน่วยงานชองท่านดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ของหน่ว ยงาน ซี่ง มีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว น ตามหลัก เกณฑ์ท ี่ส มาคมฯ กาหนด ส่ง ให้จ ัง หวัด มุก ดาหาร
เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ บั้น
’ จัง ห วัด มุก ดาห ารได้พ ิจ ารณ าคัด เลือ กพ ่อ ตัว อย่า งแห ่ง ชาติข องจัง ห วัด มุก ดาห าร
ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
อายุ ๖๔ ปี ภูม ิล ำเนาบ้า นเลขที่ ๘๐ ถนนพิท ัก ษ์พ นมเขต อำเภอเมือ งมุก ดาหาร จัง หวัด มุก ดาหาร
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
^ — })\^
(นายรีระขัย นาคม'าศั)
ผู้ว่าราชฺการจังหวัดมุกดาหาร

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

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธ่ศักราช ๒๔๖๔
ด้ว ยจัง หวัด มุก ดาหารได้ร ับ แจ้ง จากกระทรวงมห าดไท'ยว่า สมาคมผู้อ าสาสมัค ร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งซ■ าติ ได้ก ำหบดจัด งานวัน พ่อ แห่ง ชาติ ปีพ ุท ธศัก ราช ๒๕๖๔
เป็น ปีท ี่ ๔๒ ในวับ อาทิต ย์ท ี่ ๕ ธัน วาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็น ทรา บายเซ็น ทารา ศูน ย์ร าชการ
และคอนเวนซั่น เซ็น เตอร์ แจ้งวัฒ นะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก สี่ กรุง เทพมหานคร โดยมีว ัต ถุป ระสงค์
เพื่อเทิด พระเกียรติและแสดงความจงรัก ภักดีแด,พระบาทสมเด็จพระบรมซนกาธิเบศร มหาภูม ีพ ลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่'งจะทำการคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญ บุคคลที่งเป็น พ่อที่ดีสมควรได้รับ เกียรติ
เป็น พ่อ ตัว อย่า งแห่ง ชำติ โดยํใ ห้จ ัง หวัด มุก ดาหารดำเนิน การคัด เลือ กพ่อ ตัว อย่า งแห่ง ชาติข องจัง หวัด
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่งมีคุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด แล้วส่งให้สมาคมฯ เพื่อ ดำเนิน การ
ต่อไป
จังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช ■
๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนทํ อายุ ๖๔ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๘๐ ถนนพิทักษ์
พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วัน ที่^ กรกฎาคม พิ.ศ. ๒๔๖๔ -

(นายรีระขัย นาดมาส) ■
ผู้ว่าราซการจังหวัดมุกดาหารุ
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ร์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง บระกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกตาหาร นายอำเภอ ทุกอำเภอ
หัว หน้า หน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ทุก แห่ง นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มุก ดาหาร และ
นายกเทศมนตรีเมือ งมุก ดาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม” จำนวน ๑ ชุด
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน
องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จัดทำคู่ม ือในการดำเนิน การคัดเลือกชุม ชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด
คุณธรรม และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ตามเกณฑ์ฯ
เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณ ธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณ ธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๔) โดยกำหนดให้จ ัง หวัด มีก ารประกาศเจตนารมณ์ร ่ว มกัน
ระหว่า งผู้ว ่า ราชการจัง หวัด กับ หน่ว ยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกซน ที่จ ะพัฒ นาเป็น จังหวัด คุณ ธรรมอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”
เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม1บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ห ัว หน้า ส่ว นราชการและบุค ลากรในสัง กัด ถือ ปฏิบ ัต ิเป็น ข้อ ตกลงร่ว มกัน ของจัง หวัด
เพื่อให้เกิดคุณธรรมนำการพัฒนา ใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต บุคลากรทุกคนเกิดจิตสำนึก และพฤติกรรม
ที่ดีงาม เพื่อ การอยู่ร่ว มกัน ให้ม ีค วามสุข เพิ่ม ขึ้น เกิด การเรียนรู้แ ละได้รับ การพัฒ นาตนเองบนฐานคุณ ธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป
๒. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณซนได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ สามารถดาวน่โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร wvwv.mukdahan.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”
ไปที, “กลุ่ม งาบ บ ริห ''รท รัพ ยาก รบ ุค คล ” เรื่อ ง ป ระกาศเจตน ารมณ ์ข ับ เคลื่อ น จัง ห วัด มุก ดาห าร
เป็น “จังหวัดคุณธรรม” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประซาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอ
ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย
ขอแสดงความนับถือ
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จังหวัดมุก ดาหาร ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรณรงค์ส่งเสริมให้ ส่วนราชการ อำเภอ
หน่ว ยงานภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ และองค์ก รเอกซนใบจัง หวัด มุก ดาหาร ตระหนัก ในความรับ ผิด ชอบ
และมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี และเป็นพลังสำคัญ
ของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้คุณ ธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิต อาสา”
จึง กำห น ดให ้ม ีก ารดำเน ิน งาน ส ่ง เส ริม คุณ ธรรมภายใน จัง ห วัด มุก ดาห าร โดยใช้
กระบวนการมีส ่ว นร่ว มกำหนดคุณ ธรรมเบีา หมายจาก “ปัญ หาที,อยากแก้” และ “ความดีท ี่อ ยากทำ”
เป็น แนวปฏิบ ัต ิใ ห้ผ ู้บ ริห ารจัง หวัด และข้า ราชการ เจ้า หน้า ที่ท ุก ภาคส่ว น มุ่ง มั่น พัฒ นาจัง หวัด อำเภอ
องค์ก ร และชุม ชน เพื่อ เป็น การส่ง เสริม และพัฒ นาจัง หวัด มุก ดาหาร ให้ท ุก ภาคส่ว นมีค ุณ ธรรมนำไปสู,
การเป็น จัง หวัด คุณ ธรรม รวมไปถึง ส่ง เสริม และขับ เคลื่อ นเครือ ข่า ยทางสัง คมด้ว ยองค์ค วามรู้แ ละ
นวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม ต่อไป
4/
ดังนี

จังหวัดมุกดาหาร ขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็น “จังหวัดคุณธรรม”
๑. พอเพีย ง ประกอบด้ว ย การ มีค วามพอเพีย งในการดำเนิน ชีว ิต แบบทางสายกลาง

มีเหตุม ีผล ใช้ข ้อ มูล ความรู้ใ นการตัด สิน ใจอย่า งรอบคอบ มีค วามพอประมาณ พอดี ไม่เบีย ดเบีย นตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกัน ที่ดี รู้เท่าทัน การเปลี่ย นแปลง
๒. วิน ัย ประกอบด้ว ย การยึด มั่น และรับ ผิด ชอบใบหน้า ที่ข องตบ ทั้ง วิน ัย ต่อ ตนเอง
ในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบีตตามจริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
๓. สุจริต ประกอบด้วย การมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึด มั่น ยืน หยัดในการรักษาความจริง
ความถูก ต้อ ง ความเป็น ธรรมทั้ง ปวง กล้า ปฏิเสธการกระทำที'ไม'ซื่อ ตรง ไม,ซื่อ สัต ย์ข องบุค คลอื่น
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
๔. จิต อาสา ประกอบด้ว ย การเป็น ผู้ท ี,ใส่ใจต่อ สัง คมสาธารณะและอาสาลงมือ ทำอย่างใด
อย่า งหนี'ง อัน มิใ ช่ห น้า ที่ข องตน ด้ว ยความ รัก ความสามัค คี เพื่อ ประโยชน์ข องผู้อ ื,นของสัง คม
และของประเทศชาติ โดยมีไ ด้ห วัง ผลตอบแทน ทำความดีเ พ ื่อ ความดี เอื้อ อาทรต'อคนร่ว มสัง คม
ทำอย่างสมํ่าเสมอจนเป็น นิส ัย
.ทั้ง นี้ ทุก ภาคส่ว นจะถือ ปฏิบ ัต ิเ ป็น ข้อ ตกลงของจัง หวัด อำเภอ องค์ก ร และชุม ชน
เพื่อให้คุณ ธรรมนำทารพัฒ นาใช้หลักคุณ ธรรมในการดำรงชีวิต ใ.! คลากรทุกคนเกิตจิตสำนึก และพฤติกรรมที่
ดีง ามเพื่อ การอยู่ร ่ว มกัน ให้ม ีค วามสุข เพิ่ม ขึ้น เกิด การเรีย นรู้แ ละได้ร ับ การพัฒ นาตนเองบนฐานคุณ ธรรม
เป็น แบบอย่างที่ด ี และขยายผลไปสู่เครือ ข่ายคุณ ธรรมต่อ ไปบนพื่น ฐาน ด้งนี้-’
/ ๑) เราจะยึดมั่น...

- b -

๑) เราจะยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัต ิตามหลัก ธรรมทางศาสนาของแต่ล ะศาสนา
โดยนำหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง
๒) เราจะปฏิบ ัต ิต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง น้อมนำหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระราชดำรัสชองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศิร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็น หลัก ในการพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ให้ส ามารถดำเนิน ชีว ิต อย่า งมั่น คงบนพื้น ฐานของการพึ่ง พาตนเอง
ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ และการคำนึงถึงความมีเหตุผลโดยยึดหลักทางสายกลาง
๓) เราจะรัก ษา สืบสาน ภูม ิป ็ญ ญา และวิถีวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒ นธรรมไทย
ที่ดีงาม มีความเอื้ออาทร มีฃนบธรรมเนียม ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของไทย และมีก ารถ่ายทอดภูม ิป ้ญ ญา
ของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของประขาซน
ทั้งนี้ เราจะพัฒ นาตนเองให้เป็น แบบอย่า งของความพอเพีย ง วินัย สุจริต จิต อาสา อันเป็น
รากฐานในการสร้างสังคมดี สังคมคุณ ธรรม ที่ค ำนึงถึงประโยชน์ข องส่ว นรวมเป็น สำคัญ เพื่อ ความมั่น คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป
Y

M

น ^

(นายวีระขัย นาคมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร

