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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุน
เพื่อเปนคาตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
และคาบริหารจัดการมัสยิด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ในจังหวัดสตูล และ ๔ อําเภอ
ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบายอย) ใหไดรับการดูแล สงเสริมในหลักเกณฑ
เดียวกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ อนุ มั ติ ใ ห
กระทรวงศึกษาธิการดูแ ลศูน ยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด ในเขตพัฒนาพิเ ศษ
เฉพาะกิ จกระทรวงศึก ษาธิการจึงกําหนดหลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด สรรเงิ น อุดหนุ น
เพื่อเปนคาตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และคาบริหารจัดการมัสยิด
ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเปนคาตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) และคาบริหารจัดการมัสยิด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และผูสอนที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน
จะตองตั้งอยูในมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งแลวเทานั้น โดยจะใหการอุดหนุนไมเกินมัสยิดละ ๑ แหง
ขอ ๔ เงินอุดหนุนคาตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และ
คาบริหารจัดการมัสยิด แบงไดดังนี้
จํานวนนักเรียน จัดสรรคาตอบแทน
(คน)
ผูสอน (คน)
๑ ไมเกิน ๘๐ คน
๒
๒ ๘๑ - ๑๒๐ คน
๓
๓ ๑๒๑ คนขึ้นไป
๔
ที่

คาตอบแทนคนละ/
เดือน (บาท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

คาบริหารจัดการ
มัสยิด/เดือน(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

รวมเปนเงิน
(บาท)
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๙,๐๐๐
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ขอ ๕ ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๖ ใหอิหมามประจํามัสยิดหรื อผูแ ทน จั ดทําแบบคําขอรับการอุดหนุน ตามแบบที่
กําหนด (แบบ ตก. 1 ตก. 2 และ ตก. 3) จํานวน ๒ ชุด โดยสํารวจจํา นวนผูเรีย นและผูสอน
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกป โดยโรงเรียนเก็บไว จํานวน ๑ ชุด สงตอนายทะเบียนที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มัสยิดตั้งอยู จํานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกป
ขอ ๗ ใหสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาตรวจสอบคุณ สมบัติ ผูส อนและศู น ย การศึ กษา
อิส ลามประจํ า มัส ยิ ด (ตาดี กา) ให เป น ไปตามหลั กเกณฑ ข อ ๓ และสรุ ปคํ า ขอรั บ การอุด หนุ น
(แบบ ตก. 1 ตก. 2 และ ตก. 3) ของศูน ยการศึกษาทุกศูน ย ลงในแบบสรุปขอมูลศูน ยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) (แบบ ตก. 4) และแบบสรุปรายชื่อศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) (แบบ ตก.5) สงไปยังสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ของทุกป สําหรับแบบ ตก. 1 ตก. 2 และ
ตก. 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บไวพรอมที่จะตรวจสอบ
ขอ ๘ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเบิกจายเงิน พรอมทั้งโอนเงินอุดหนุน
คาบริหารจัดการเขาบัญชีศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และจายเงินคาตอบแทนใหกับ
ผูสอนทุกคนเปนรายเดือน
ขอ ๙ ผูสอนที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน ตองเปน ผูสอนอยูจนถึงเดือนที่ขอเบิกกรณี
มีการเปลี่ยนแปลงผูสอน ใหอิหมามประจํามัสยิดแจงการเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนยตั้งอยู ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตามแบบ ตก. 4 ตก. 5)
ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรวบรวมเอกสารการเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบ และรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุน ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนทราบภายใน ๑๕ วัน ของไตรมาสถัดไป (ตามแบบ ตก. 6)
ขอ ๑๑ ศู น ย ก ารศึ ก ษาอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด (ตาดี ก า) ต อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูน ยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา
นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๒ การเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลาม ประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) และคาบริหารจัดการมัสยิด ตองไมเกินจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของ
แตละป หากมีการปรับลดจํานวนนักเรียนลงใหปรับลดเงินคาตอบแทนผูสอนดวย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๑๓ สํา หรั บ ปง บประมาณ ๒๕๕๑ ศู น ย ก ารศึ ก ษาอิส ลามประจํ า มั สยิ ด (ตาดี ก า)
ในจังหวัดสตูล และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบายอย) ใหยื่นคําขอ
ตามขอ ๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยใชจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

(แบบ ตก.1)
คําขอรับการอุดหนุนเปนคาตอบแทนผูสอนและคาบริหารจัดการศูนย
ในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ปงบประมาณ พ.ศ. …………
------------------------------------------------------(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ………)
วันที…
่ ………เดือน…………………………พ.ศ. ………
เรียน ผูวาราชการจังหวัด……………….
ขาพเจา…………………………………………ตําแหนง…………………………………….
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)………………………………………………………………........
ตั้งอยูเลขที่……………หมูที่……….ตําบล………………………………อําเภอ……………………………….
จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…
 ………………………โทรศัพท…………………………
มีความประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนเปนคาตอบแทนผูสอนและคาบริหารจัดการศูนย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ……………. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มัสยิดไดจดทะเบียนกับทางราชการเมื่อวันที…
่ …เดือน…………………….พ.ศ. ……….
เลขที่….…../….……และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จัดหองเรียนศาสนา จํานวน……..หอง
2. มีผูสอน จํานวน…….…………คน จําแนกเปนชาย.…….…..คน และหญิง……....….คน
รายละเอียดปรากฏตามแบบสํารวจขอมูลประวัติผูสอน (แบบ ตก.2)
3. มีผูสอน จํานวน……………….คน จําแนกเปนชาย…………คน และหญิง………….คน
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูเรียน (แบบ ตก.3)
4. บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของมัสยิดที่รับโอนเงินอุดหนุน คาบริหารจัดการศูนย
ชื่อบัญชี……………………………….บัญชีเลขที่…………………………...………….ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขา………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ หากไมเปนไปตามนี้แลว
ขาพเจายินยอมรับผิดทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………
(………………………………………)
ตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด………………………………………

(แบบ ตก.2)
แบบสํารวจขอมูลประวัติผูสอน
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)………………………………………………………..ตั้งอยูเลขที…
่ …………………หมูที่………………..
ถนน…………………….ตําบล…………………….อําเภอ……………………จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย…………………..โทรศัพท………………………...
(สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ………)
ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ

เลขประจําตัวประชาชน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ที่อยูปจจุบัน

เลขที่บัญชี

ประกอบ

สายสามัญ สายศาสนา

และเบอรโทรศัพท

เงินฝาก

อาชีพหลัก

หมายเหตุ

ลงชื่อ…………………………….…..ผูรับรองขอมูล
(………………………………….)
ตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด………………………………………..
วันที…
่ ………..เดือน…………………..พ.ศ.…………

(แบบ ตก.3)

ที่

บัญชีรายชื่อผูเ รียน
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ………………………………
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..........................
(สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน …………….)
ชั้นเรียน…………………
ชื่อ – สกุล
วัน / เดือน / ป เกิด
เลขประจําตัวประชาชน

ลงชื่อ……………………………….ผูสอน
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………..

ลงชื่อ……………………………….ผูรับรองขอมูล
(………………………………..)
ตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด……………………..

(แบบ ตก.4)
ขอมูลศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ปงบประมาณ..........................
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา.......................เขต ...........
ที่

อําเภอ

จํานวนศูนย
(แหง)

จํานวนครู
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม

หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................ผูรับรองขอมูล
(...............................................)
ตําแหนง..........................................

(แบบ ตก.5)
รายชื่อศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา.....................เขต..............อําเภอ............................
ที่

ชื่อมัสยิด

ชื่อศูนย/ที่ใชเปด
บัญชีธนาคาร

ที่ตั้ง

จํานวนครู
หมู ตําบล อําเภอ ชาย หญิง รวม

จํานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม

(แบบ ตก.6)
บัญชีรายชื่อผูสอนที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณีถอดถอน
ประจําเดือน.....................................พ.ศ. .............
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา).................................................
ตั้งอยูเลขที่...............................หมูที่......................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท....................
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน/เดือน/ป กรณีที่ถอดถอน

หมายเหตุ

ลงชื่อ...........................................ผูรับรองขอมูล
(...........................................)
ตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด...........................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ........

(แบบ ตก.7)
บัญชีรายชื่อผูสอนที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณีแตงตั้งเพิ่มเติม
ประจําเดือน............................................พ.ศ. ................
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)....................................
ตั้งอยูเลขที่....................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท................................................
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

เลขประจําตัว

วุฒิการศึกษา
สายสามัญ

สายศาสนา

วัน/เดือน/ป
ที่แตงตั้ง

ที่อยูปจจุบัน
และเบอรโทรศัพท

เลขที่บัญชี
เงินฝาก

ประกอบ
อาชีพ

หมายเหตุ

ลงชื่อ............................................ผูรับรองขอมูล
(............................................)
ตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด...........................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..........

(แบบ ตก.8)
แบบรายงาน
การเบิกจายเงินอุดหนุนเปนคาตอบแทนผูสอนและคาบริหารจัดการของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ปงบประมาณ....................................
ประจํางวดที่...................ประจําเดือน.............................พ.ศ. ..................ถึงเดือน..................................พ.ศ. ...............
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา..........................................เขต...........
เงินงบ
ประมาณ
ที่ไดรับ

คงเหลือ
ยกมาจาก
งวดที่แลว

รายการจายงวดนี้
คาตอบแทน คาบริหาร
ผูสอน
จัดการศูนย

รวม

เงินงบ
ประมาณ
คงเหลือ

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

เดือน..........
เดือน.........
เดือน.........

ขอรับรองวาขอมูลตามแบบรายงานการเบิกจายเงินขางตนถูกตองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตําแหนง........................................................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................เขต……..

