
ด่วนที่สุด 
 

 
 
 

 ที่ ศธ 0269/3324                                                            ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  
                                                                                      156 หมู่ 3 ต ำบลแม่สำ อ ำเภอแม่ริม 
                                                                                      จังหวัดเชียงใหม่ 50180    

                    20  ตุลำคม  256๔    

เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  ตำมข้อก ำหนดออกตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด    
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)   

เรียน  รำยชื่อแนบท้ำย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ        
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)    จ ำนวน 1 ชุด 

         2. แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตเปิดเรียนฯ                 จ ำนวน 1 ชุด 
         3. แบบประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำ     จ ำนวน 1 ชุด 
         4. แบบสรุปผลกำรประเมิน       จ ำนวน 1 ชุด 

     ด้วยศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด.– 19.กระทรวงศึกษำธิกำร (ศบค. ศธ.) ได้ด ำเนินกำร      
จัดประชุมหำรือจัดท ำเกณฑ์ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร ในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท ำหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ประกอบ ในกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตใช้อำคำร หรือสถำนที่
ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือท ำกิจกรรมใด.ๆ ที่มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก และคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่  18 ตุลำคม 2564 มีมติ เห็นชอบ แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตเปิดเรียนแบบ .On.Site                  
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID) จังหวัดเชียงใหม่ และกำรประเมินมำตรกำร              
Sandbox : Safety Zone  in School ส ำหรับโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม         
ในกำรเปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรำยละเอียดดังนี้ 
1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  

ตำมข้อก ำหนดออกตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)  
2. แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตเปิดเรียนแบบ On Site ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID) จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 

/3. ขอควำมอนุเครำะห์... 
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3. ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนแจ้งสถำนศึกษำที่มีควำมประสงค์ขอจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
On Site ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตเปิดเรียน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) และรวบรวมแบบประเมิน
ควำมพร้อมของสถำนศึกษำ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) สรุปผลกำรประเมิน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 4) และเอกสำรประกอบ         
กำรประเมิน จ ำนวน 1 เล่ม ส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ รำยละเอียดตำม (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) 

                 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำงยุพิน  บัวคอม) 

ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  
โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๘๕๙๙ ต่อ 22  
โทรสำร. 0 5321 8599 ต่อ 11 
 
 
 

 
  เอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือแนบท้าย หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0269/3324   ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
เรื่อง  การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site  

 
๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่ 
๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๑  
๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๒  
๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๓  
๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔  
๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๕ 
๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
9. ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสงเครำะห์และกำรศึกษำพิเศษ กลุ่มที่ 6 ภำคเหนือ  
      (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่) 
11. ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๓ 
12. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
13. นำยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
14. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
15. พัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
16. รักษำกำรประธำน ส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เขต ๕ 
17. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 
18. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
19. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
20. ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 
21. ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 


