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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุน
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
และค่าบริหารจัดการมัสยิด
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วก่อน
วัน ที่พระราชบัญ ญัติโ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มีผลใช้บังคับในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย ให้ได้รับการดูแล
ส่งเสริมในหลักเกณฑ์เดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ประกอบมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็น ค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
และค่าบริหารจัดการมัสยิด ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และผู้สอนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
ตามประกาศนี้จะต้องตั้งอยู่ในมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
แล้วเท่านั้น โดยจะให้การอุดหนุนไม่เกินมัสยิดละ ๑ แห่ง
ข้อ ๔ เงินอุดหนุนค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และ
ค่าบริหารจัดการมัสยิด แบ่งได้ดังนี้
จํานวนนักเรียน
จัดสรร
ค่าตอบแทน
ค่าบริหารจัดการ
รวมเป็นเงิน
(คน)
ผู้สอน
ผู้สอน/คน/เดือน
มัสยิด/เดือน
(บาท)
ต่ํากว่า ๖๐ คน
๔
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๖๐ คนขึ้นไป
๖
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
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ข้อ ๕ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ต้องจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
การเรียนหรือศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจํามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ให้อิหม่ามประจํามัสยิดหรือผู้แทน จัดทําแบบคําขอรับการอุดหนุนตามแบบที่กําหนด
(แบบ ตก.๑ ตก.๒ และ ตก.๓) จํานวน ๒ ชุด โดยสํารวจจํานวนผู้เรียนและผู้สอน ณ วันที่ ๑๐
มิถุน ายนของปีนั้น ๆ โดยโรงเรีย นเก็บไว้ จํานวน ๑ ชุด ส่งที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอที่มัสยิด ตั้งอยู่ จํานวน ๑ ชุด ภายในวัน ที่ ๓๐ มิถุน ายน
พร้อมข้อมูลของโรงเรียนด้วยโปรแกรมที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๗ เมื่อได้รับคําขอแล้ว ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอตรวจสอบคุณ สมบัติผู้สอน
และศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔ และสรุปคําขอรับ
การอุดหนุน (แบบ ตก.๑ ตก.๒ และ ตก.๓) ของศูน ย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ทุกศูนย์ ลงในแบบสรุปข้อมูลศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) (แบบ ตก.๔) และแบบสรุป
รายชื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) (แบบ ตก.๕) ส่งสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เมื่อสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดรวบรวมแบบสรุปข้อมูลศู นย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิ ด
(ตาดี กา) (แบบ ตก.๔) และแบบสรุ ปรายชื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี กา) (แบบ ตก.๕)
ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ของทุกปี สําหรับแบบ ตก.๑ ตก.๒ และ ตก.๓ ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอจัดเก็บไว้พร้อมที่จะตรวจสอบ
ข้อ ๘ ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดําเนินการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งโอนเงินอุดหนุน
ค่าบริหารจัดการเข้าบัญชีศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และโอนเงินอุดหนุนค่าตอบแทน
เข้าบัญชีให้กับผู้สอนทุกคนเป็นรายเดือน พร้อมข้อมูลของโรงเรียนด้วยโปรแกรมที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๙ ผู้ ส อนที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า ตอบแทน ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อนอยู่ จ นถึ ง เดื อ นที่ ข อเบิ ก
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน ให้อิหม่ามประจํามัสยิดแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดที่ศูนย์ตั้งอยู่ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตามแบบ ตก.๔ ตก.๕)
ข้อ ๑๐ ให้สํา นักงานการศึ กษาเอกชนจัง หวัด เป็น ผู้ ร วบรวมเอกสารการเบิกจ่ ายไว้เป็ น
หลักฐานในการตรวจสอบ และรายงานการเบิกจ่ายเงิน อุด หนุน ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนทราบภายใน ๑๕ วัน ของไตรมาสถัดไป (ตามแบบ ตก.๖)
ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด ต้องไม่เกินจํานวนผู้เรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของแต่ละปี
หากมีการปรับลดจํานวนนักเรียนลงให้ปรับลดเงินค่าตอบแทนผู้สอนด้วย และให้ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ส่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ของภาคเรียนที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม และ
ภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ก่อนรับเงินอุดหนุนในครั้งต่อไป หากไม่ดําเนินการให้ชะลอ
การจ่ายเงินอุดหนุน
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ข้อ ๑๒ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด (ตาดี ก า) ต้ อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๓ สําหรับ ปีง บประมาณ ๒๕๕๕ การอุ ด หนุน ศูน ย์ก ารศึ กษาอิ สลามประจํ ามั สยิ ด
(ตาดีกา) และผู้สอน ให้นําจํานวนนักเรีย นตามคําขอที่ยื่น ณ วัน ที่ ๑๐ มิถุน ายนของปี ๒๕๕๔
มาใช้ในการคํานวณเงินอุดหนุนตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

