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เรือ่ ง ขอส่งสำเนาหนังสือ
เรียน ผูอ้ ำนวยการสถานสืกษาในสังกัด
พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารสืกษาประถมสืกษามุกดาหาร ขอส่งสำเนาหนังสือ
ศูนย่โควิดฯ จังหวัดมุกดาหาร ด่วนทีส่ ดุ ที่ มห ๐๐๑๘/ว ๑๑๘๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เรือ่ ง
มาตรการเฝืาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ {โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพือ่ ถือปฏินตั โิ ดยเคร่งครัด และดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวธิ สุรการ มห ๔๙๐๐๐
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เรือ่ ง

มาตรการเฝืาระวัง {เองกับ และควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรบา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดมุกดาหาร

เรียน

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายอำเภอ ทุกอำ๓ อ ผูป้ ระกอบการ ห้างร้าน ภาคเอกซน
นายกสโมสร นายกสมาคม และประธานชมรมทุกแห่ง

สิงทีส่ ง่ มาด้วย

สำเนาประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรือ่ ง มาตรการ ๆ (ฉบับที่ ๔๗)
ลงวันทีร่ )รุ) กุม ภาพัน ธ์๒๔๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐบาลได้มซื อ้ กำหนดออกตามความใบมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิบ พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๔ กำหนดมาตรการเดิน ทางและ
เคลือ่ นย้ายแรงงานต่างด้าวโดยใหัผ วู้ า่ ราชการจังหวัด โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการโรคติด ต่อ จังหวัด
ของจังหวัด ด้น ทางและจังหวัด ปลายทาง สามารถพิจ ารณาอนุญ าตให้แ รงงานต่างด้าวเดิน ทางเพือ่ การทำงาน
ข้ามจังหวัดใด้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ{เองกันโรคทีท่ างราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้การบังคับใช้
มาตรการควบคุม การเดิน ทางและเคลือ่ นย้ายแรงงานต่างด้าวเพือ่ การทำงานข้ามเฃตจังหวัด ใบแต่ล ะเขตพืน้ ที่
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี กิดชืน้ จริง
เพือ่ ให้การดำเนิน การฟ้องกัน และควบคุม โรคติดเชือ้ ใวรัส โคโรนา (โควิด - 19) ของจังหวัด
มุก ดาหารเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย ผูว้ า่ ราชการจัง หวัด มุก ดาหารในฐานะผูก้ ำกับ การบริห ารราชการ
ใบสถานการณ์ฉ กุ เฉิน จังหวัด มุก ดาหาร โดยความเห็น ขอบชองคณะกรรมการโรคติด ต่อ จังหวัด มุก ดาหาร
ตามมติท ป่ี ระชุม ครัง้ ที่ ๑๐/๒๔๖๔ เมือ วัน พุธที่ ๑๐ กุมภาพัน ธ์ ๒๔๖๔ จีงออกประกาศจังหวัด มุก ดาหาร
เพือ่ ผ่อ นคลายมาตรการเดิน ทางและการเคลือ่ นย้ายแรงงุาบต่างด้าว เข้าหรือ ออกจากพืน้ ทีจ่ งั หวัด มุก ดาหาร
, โดยกำหนดมาตรการให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) ลงวับที่ ๒๙ มกราคม
๒๔๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีส่ ง่ มาพร้อมนี้ ทัง้ นี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศจังหวัดมุกดาหาร ได้ท่ี
https://w w w .l]กดาหารไม่ทง้ิ กัน.com /index_new s.php
จึง เรีย นมาเพือ่ ทราบ และถือ ปฏิบ ตั โิ ดยเคร่งครัด ต่อ ไป สำหรับ อำเภอชอให้แ จังองค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ ราบและถือปฏิบตั ดิ ว้ ย
ขอแสดงความนุบ้ ถือ
(นายวีระชัย นาคมาศ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินจังหวัด
ทีท่ ำการปกครองจังหวัด
โทรyโทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗

