
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร 
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
สิงท่ีส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนท่ีสุด ท่ี มห ๐๐๑๗.๑/ว ๔๓๑๔ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนท่ีสุด ท่ี มห ๐๐๑๗.๑/ว ๔๓๔๔ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔
พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัด 

มุกดาหารถึงสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดังนี้
๑. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เร่ือง การถือปฏินัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราขกำหนดการบริหารราชการใบสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๒๖) ประกาศ ลงวันท่ี 
๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๔

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร เร่ือง การถึอปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์'บริหารสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรบา ๒๐๑๙ (โดวิด-๑๙) ท่ี ๘/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และดำเนินการใบส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรกัญญาพเล แกระหิน)
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กลุ่มอำนวยการ
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ด่วนท่ีสุด
ท่ี มห ๐๐๑๗.๑/ว £V\9<£
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ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙๐๐๐

c f  กรกฎาคม ๒๔๖๔

เร่ือง การถือปฏิบ ัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์อุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๒๖) ประกาศ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๔

เรียน หัวหน้าคณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๓๐/ว ๓๗๖๙ 
ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร (ศบฉ.จ.มุกดาหาร) ได้รับแจ้งจาก 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) 
ว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๒๖) ประกาศ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๔ มืผลตั้งแต่วันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เป็นด้นไป ดังนี้ ๑) การกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม ๒) มาตรการ 
ป ็องกันโรคสำหรับผ ู้เด ินทางเข ้ามาในราชอาณาจักร และคำส ั่งศ ูนย์บริหารสถานการณ ์การแพร่ระบาด 
ชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี ๗/๒๔๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๑๑) ลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๔ มืผล ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เป็นด้นไป โดยมืคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ 
แกไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทาง 
เข ้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการก่อนเด ินทางเข ้ามา 
ในราชอาณาจักร ๒) มาตรการเมื่อเด ินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และ ๓) มาตรการก่อนเดินทาง 
ออกจากราชอาณาจักรหรือเด ินทางออกนอกพื้นท ี่จ ังหวัดนำร่องด้านการท ่องเท ี่ยวไปยังพ ื้นท ี่จ ังหวัดอื่น 
ภายในราชอาณาจักร

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร (ศบฉ.จ.มุกดาหาร) จึงขอให้
ดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่าว โดยเคร่งครัด 
๒. สร ้างการร ับ เข ้อกำห นดออกตามความในมาตรา ๙ แห ่งพระราชกำหนดด ังกล ่าว 

แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประซาขน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓. จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดในลักษณะ Com m and 

Center ท่าหน้าท่ีควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ท่ีพัก และผู้เดินทาง 
ให้ปฏิบัติต าม ม าต รก ารท ี่ท างราช การกำห น ด อย ่าง เคร่งครัด โดยให้รายงาน สถาน การณ ์ให้ศูนย์ปฏิบัตกิาร  
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ทราบเป็นระยะ

/■๙. กรณ ี.



๔. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดไดัมืมติให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ให้ส่งประกาค 
หรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(คบค.มท.) ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
รวมทั้งให้จังหวัดประซาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
ทราบและถือปฏินัติอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเซวงคักตี้ พลเยี่ยม)
ร•องผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบติราชการแพ^

ผู้ว ่าราพารจังใฑดมุกดาพเรุ

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร 
ศบฉ.จ.มุกดาหาร (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)
โทร. ๐-๔๒๖๑-๔๗๗๗ มท. ๔๙๖๑๘



ด่วน,ท่ีสด
ท่ี มห ๐๐๑๗.๑/ว
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ศูนย์โควิดฯ มห.
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
ถนนวิวิธสุรการ มห ๔๙๐๐๐

(น้ี' กรกฎาคม ๒๔๖๔
เร่ือง การถือปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

{โควิด - 19) ท่ี ๘/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔
เรียน หัวหน้าคณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๓๐/ว ๓๘๓๒ 
ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ด ้วยศ ูนย ์บร ิหารราชการในสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ิน  จ ังหว ัดม ุกดาหาร (ศบฉ.จ.ม ุกดาหาร) 

ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคฺติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) ว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ท่ี ๘/๒๔๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ประกาศ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
มืผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เน้นต้นไป โดยมืข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก,ส่วนราชการตามมาตรการ 
น ้องก ันโรคสำหรับผ ู้เด ินทางเข ้ามาในราชอาณ าจ ักร และหล ักเกณ ฑ ์การดำเน ินการในสถานท ีก ักก ัน 
ซึ่งทางราชการกำหนดเพ่ือน้องกันการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร (ศบฉ.จ.มุกดาหาร) จึงขอให้
ดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งๆ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
๒. สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติตามคำสั่งฯ แก่ผู้'ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้'บริการ ผู้รับบริการ 

ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓. ให้หน่วยงานทีเก ี่ยวข้องรายงานข้อมูลสถานทีกักกันประเภท State  Q uarantine (SQ) 

และ Alternative Q uarantine (AQ) โดยให้รายงานข้อมูลต่อเนื่องจากเดิมที่รายงานในน้จจุบันเน้นประจำทุกวัน 
ตามแบบรายงานที่กำหนด

๔. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มืมติให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ให้ส่งประกาศหรือ 
คำส่ังให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) 
ทราบโดยเร็ว เพ ื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ ื่อประกาศในราชกิจจาน ุเบกษาต่อไป รวมทั้ง

Awจังหวัด...



ให้จังหวัดประซาสัมพันธ!ห้ปร ะซาซนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน
รายละเอียดปรากฏตาม QR C ode ท้ายหนังสือนี้ ทั่งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทราบและถือปฏิบติอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

{นายบุณซวย V อยส้นเห๊ยะ)
รร-:ผูว้า่ราชการจงัหวVั- รักษาราชการแทน

ท้าๆา าซ ๆ  ๆ  รวั.ร หวัตมุ ท ดาหาร

ศูนย์บริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร 
ศบฉ.จ.มุกดาหาร (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)
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