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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการช่ว ยเหลือเงิน เพิ่มการครองชีพ ชั่ว คราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีย นเอกชน
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“เงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว” หมายความว่า เงิน อุด หนุน ทั่ว ไปที่รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา
ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งได้รับการบรรจุ หรือมีหนังสือแต่งตั้งจากโรงเรียน และได้ส่งเงิน
สะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ และต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ หรือมีหนังสืออนุญ าตปฏิบัติการสอน
โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
ผู้อํานวยการของโรงเรียนด้วย
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“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้สนับสนุน การศึกษาซึ่งทําหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรีย น
ได้แ ก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ง านแนะแนว ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดผล และผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนและส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
“ผู้ อ นุ มั ติ ” หมายความว่ า ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํา หรั บ กรุ ง เทพมหานคร หรื อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ ๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งในตําแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ต่อเดือนจํานวนกึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่าง ๑๕,๐๐๐ บาท กับอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ข้อ ๕ วิธีการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงเรีย นจัด ทําคําขอรั บเงิน เพิ่มการครองชี พ ชั่ว คราว (พช.๑/๑) และบัญ ชีร ายชื่อครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช.๒/๑) สําหรับกรุงเทพมหานคร
ส่งที่สํานักงาน ส่วนจังหวัดอื่นส่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายนของทุกปี
(๒) เจ้าหน้าที่สํานักงาน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ตรวจสอบเอกสาร
ตาม (๑) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามข้อ ๔
(๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และสรุปส่งสํานักงาน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ของทุกปี
ตามแบบที่สํานักงานกําหนด
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(๔) สํา นั ก งานรวบรวมจั ด ทํ า รายละเอี ย ดสรุ ปยอดจํ า นวนครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และจํานวนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ และโอนเงินเข้าบัญชี “เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...............เขต......”
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงเรียนจัดทําใบสําคัญรับเงินเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช.๓/๑) ประจําเดือนที่เบิก
จํานวน ๒ ชุด (โรงเรียนเก็บไว้ ๑ ชุด) พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
ก. บัญชีรายชื่อของครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่ขอรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว กรณีมีการปรับเพิ่มเงินเดือนครู และกรณีมีการแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม
ของเดือนที่ผ่านมา (พช.๔/๑)
ข. บัญ ชี ร ายชื่อ ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา กรณี มีก ารถอดถอนครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาของเดือนที่ผ่านมา (พช.๕/๑)
ค. หลักฐานการจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวให้แ ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยผ่านระบบธนาคาร (พช.๖/๑) ของเดือนที่ผ่านมา
(๒) โรงเรียนจัดส่งเอกสารตาม (๑) ภายในวันที่ ๓ ของเดือนที่ขอเบิกในกรุงเทพมหานคร
ให้ส่งที่สํานักงาน สําหรับจังหวัดอื่นให้ส่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) สํานักงานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังต่อไปนี้
ก. สรุปยอดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และจํานวนเงิน
ข. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวต่อผู้มีอํานาจ
ค. โอนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเข้าบัญชีโรงเรียน
(๔) โรงเรี ย นโอนเงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวเข้ า บั ญ ชี ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เป็นรายบุคคล
(๕) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานให้สํานักงานทราบ พร้อมส่งแบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (พช. ๗/๑) และแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช. ๘/๑)
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้
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ข้อ ๗ การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การจ่ายเงิน เพิ่ม การครองชีพ ชั่ว คราวให้คํานวณตามวัน ที่ครูได้ปฏิบัติ ง านตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทํางานของครูใหญ่และครูโ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒
กําหนดไว้
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นครูและไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
โรงเรียนต้องแจ้งผู้อนุญาตภายในสิ้นเดือน
ข้อ ๘ การกํากับดูแล การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานัก งานและสํานัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษา ดํ าเนิน การตรวจติด ตามและรายงานผล
การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(๒) ในกรณีที่ตรวจพบว่าโรงเรียนมีการเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ
ให้ผู้อนุญาตเรียกเงินที่เบิกผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิคืนจากโรงเรียนทันที
(๓) เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวโดยทุจริต
ให้ผู้อนุญาตดําเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจํานวนเงินที่ทุจริต นับแต่วันที่
เบิ กทุ จริ ต จนถึ งวั น ที่ ชํ าระเสร็ จสิ้ น แล้ ว ให้ผู้ อนุ ญ าตพิ จารณาดํา เนิ น การตามกฎหมายแก่ ผู้ก ระทํ า
ความผิดต่อไป
ข้อ ๙ กรณีโรงเรียนเลิกกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนที่เลิกกิจการสามารถยื่นคําขอและใบสําคัญรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต่อสํานักงาน
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๐ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวั ด นราธิว าส จัง หวัด สตูล และจังหวั ด สงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ อํ าเภอเทพา อํ าเภอนาทวี
และอําเภอสะบ้าย้อย ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ทําหน้าที่ได้เช่นเดียวกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ และวิธีการใดไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
สํา หรั บครู ที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาต่ํา กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ ได้ รั บ เงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ว คราว
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุน
เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศนี้ ให้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
และเมื่อมีการออกระเบียบยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ ให้ประกาศฉบับนี้เป็นอันยกเลิกไปเช่นเดียวกัน
สําหรับการยื่น คําขอตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็น ไปตามที่
สํานักงานกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

