คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร
ที่ ๓๘๓๒/๒๕๖๔
เรื่อง ปดสถานที่เสี่ยงตอการแพรของโรค หามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน และกำหนดมาตรการการใชอาคาร
หรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน
ตามที่ไดมีคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๕๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ใหปดสถานที่เสี่ยงตอการแพรของโรคและใหงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนิ น การ
ตามปกติในสถานศึกษาเปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศไทย ยังมีจำนวน
ผูติดเชื้อรายใหมและผูป วยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลตอวันเปนจำนวนมาก รวมทั้งยังพบผูติดเชื้อ
รายใหมที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอยางตอเนื่อง ประกอบกับคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณที่กำหนดเปนพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเขมงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ ุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ไดกำหนดใหจังหวัดมุกดาหารเปนพื้นที่ควบคุม เพื่อใหสอดคลองกับการปรับพื้นที่สถานการณของ ศบค.
จึงมีความจำเปนตองดำรงมาตรการบางมาตรการตอไปอีกระยะหนึ่ง และปรับ มาตรการเกี่ยวกับ การจัด
กิ จ กรรมการเรีย นการสอนและการสอบใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ ตามขอ เสนอของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ (๑) แหงพระราช
บัญญัติโ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๓ และขอ ๖ ของขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
และขอ ๗ (๑) ของขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะ
ผูกำกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรค
ติดตอจังหวัดมุกดาหาร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกคำสั่ง
ปดสถานที่เสี่ยงตอการแพรของโรค หามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน และกำหนดมาตรการการใชอาคารหรือสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอ ๑ ปดสถานที่เสี่ยงตอการแพรของโรคและหามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ดังนี้
(๑) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร
คาราโอเกะ และสถานที่อื่นที่มีลักษณะคลายกัน
(๒) สถานที่สำหรับจัดใหมีการซอมหรือเลนการพนัน ชนไก กัดปลา สนามมา และสถานที่
อื่นใดในทํานองเดียวกัน รวมทั้งหามชุมนุมหรือมั่วสุมกันลักลอบเลนการพนันทุกประเภทในสถานที่ดังกลาว
หรือในสถานที่อื่นใด
/ขอ ๒ ใหใชอาคาร...

-๒ขอ ๒ ใหใชอาคารหรือสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการ
ตามปกติ (On Site) ในโรงเรียน สถานศึกษาทุกประเภท โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย ฯ ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใตรมพระบารมี และศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก
ไดตามความพรอมของสถานศึกษา ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ประเมินตนเองผานระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ผานเกณฑการประเมินครบทุกขอ
(๒) ไมมีรายงานการพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในนักเรียน ขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมทั ้ ง บุ ค ลากรอื่ น ที่ ต  อ งปฏิ บ ัต ิ ง านประจำในโรงเรี ย น หรื อ สถานศึ ก ษา
ในระยะเวลา ๑๔ วัน
(๓) ไดรับความเห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารในกรณีโรงเรียนหรือสถานศึก ษา
เอกชน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของแตละพื้นที่ หรือผูมีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลสถานศึกษา แลวแตกรณี
ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษา ฯ ที่ไมผานเกณฑตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) จัดใหมีการ
เรียนการสอนหรือกิจ กรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหรือการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผลใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา (On Air,
Online, On Hand, On Demand)
ขอ ๓ โทษ ผูใดฝาฝนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ และฉบับแกไขเพิ่มเติม อีกสวนหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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