เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาตอบแทน
ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒)
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู ส อนศาสนาในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
มาตรา ๑๕ (๑) (๒) เชนเดียวกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุน เปน
คาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และการอุดหนุน
เปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๐ อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให
การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และการอุ ดหนุ นเป น ค าบริ หารจั ดการโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่ สอน
ศาสนาอยางเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และการอุดหนุนเปน คาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่สอน
ศาสนาอยางเดียว ในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และการอุดหนุน เปน คาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๓ ครู ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น จะต อ งเป น ครู ส อนศาสนาในโรงเรี ย นเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) ที่เปดสอนวิชาสามัญควบคูวิชาศาสนา หรือเปนครูสอนศาสนา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่เปดทําการสอนวิชาศาสนาอยางเดียว
ขอ ๔ โรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการ ตองเปนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) และเปดทําการสอนวิชาศาสนาอยางเดียว
ขอ ๕ การขอรับเงินคาตอบแทนครูสอนศาสนา และคาบริหารจัดการโรงเรียนใหสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๑ การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชน มาตรา ๑๕ (๑)
ใหเปนไปตามตารางขางลางนี้
ที่

จํานวนนักเรียน (คน)

จัดสรรคาตอบแทนครู
สอนศาสนา (คน)

คาตอบแทนคนละ
/เดือน (บาท)

รวมเปนเงิน

๑.

ไมเกิน ๘๐ คน

๒

๒,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒.

๘๑ - ๑๒๐ คน

๓

๒,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓.

๑๒๑ คนขึ้นไป

๔

๒,๐๐๐

๘,๐๐๐

๕.๒ การขอรั บเงิน คา ตอบแทนครู สอนศาสนา และค าบริห ารจัด การโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่สอนศาสนาอยางเดียว ใหเปนไปตามตารางขางลางนี้
ที่

จํานวนนักเรียน
(คน)

จัดสรรคาตอบแทน
ครูสอนศาสนา
(คน)

คาตอบแทน
คนละ/เดือน
(บาท)

คาบริหารจัดการ
โรงเรียน/เดือน รวมเปนเงิน
(บาท)

๑.

ไมเกิน ๘๐ คน

๒

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒.

๘๑ - ๑๒๐ คน

๓

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๗,๐๐๐

๓.

๑๒๑ คนขึ้นไป

๔

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๙,๐๐๐

ขอ ๖ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าต ยื่ น คํ า ขอรั บ การอุ ด หนุ น ตามแบบที่ สํ า นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กําหนด จํานวน ๓ ชุด โดยสํารวจนักเรียน และครู ณ วันที่
๑๐ มิถุนายน ของทุกป ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู จํานวน ๒ ชุด ภายในวันที่
๒๐ มิถุนายน ของทุกป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติครูผูสอนวิชาศาสนาใหเปนไป
ตามเกณฑขอ ๓ และตรวจสอบคุณสมบัติของโรงเรียนใหเปนไปตามขอ ๔ แลวรวบรวมแบบคําขอรับ
การอุดหนุนสงตอสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ของทุกป
ขอ ๘ ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ย พร อ มทั้ ง โอนเงิ น และ
คาตอบแทนครูสอนศาสนาเขาบัญชีครู และคาบริหารจัดการโรงเรียนเขาบัญชีโรงเรียนเปนรายเดือน
ขอ ๙ ครูผูสอนวิชาศาสนาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินคาตอบแทน ตองทําการสอนจนถึงเดือนที่ขอเบิก
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผูสอนใหผูรับใบอนุญาตแจงการเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยูภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรวบรวมเอกสารการเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบและรายงานการเบิกจายเงิน อุดหนุน ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนทราบภายใน ๑๕ วัน ของไตรมาสตอไป
ขอ ๑๑ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใหยื่นคําขอตามขอ ๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ โดยใชจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สํารวม พฤกษเสถียร
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

