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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขวาดวยการสงเสริมและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ
จังหวัดชายแดนภาคใตตามโครงการปอเนาะดีตนแบบ
ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรใหมีการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะบางแหงเพื่อใหเปน
ตน แบบที่ดีซึ่งมีความพรอ มในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตองตามหลัก ศาสนาอิสลาม วิถีชีวิ ต
ในวัฒนธรรมอิสลาม และความตองการของชุม ชน พรอ มทั้งใหการดําเนิน การในเรื่อ งนี้เปน ไป
โดยสอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อ ง หลัก เกณฑ วิธีก าร
และเงื่อนไข วาดวยการสงเสริมและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใตตามโครงการ
ปอเนาะดีตนแบบ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ สถาบันศึกษาปอเนาะที่มีสิทธิจะไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาตามโครงการปอเนาะ
ดีตนแบบตามประกาศนี้ตองเปนสถาบันศึกษาปอเนาะที่ไดจดทะเบียนจากนายทะเบียน และตั้งอยูใน
จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เฉพาะในอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี
อํา เภอเทพาและอํ าเภอสะบ า ย อ ย แลว เป ด ดํ า เนิ น การและทํ า การสอนอย า งต อ เนื่ อ งโดยถู ก ต อ ง
ตามระเบียบและกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับตั้งแตวันที่จดทะเบียนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ของปนั้น และมีคุณสมบัติตามที่โครงการปอเนาะดีตนแบบกําหนดไว
ขอ ๔ การสงเสริม และพัฒนาสถาบัน ศึ กษาปอเนาะเพื่อ ใหเปน สถาบั น ศึกษาปอเนาะ
ดีตนแบบ ดานกายภาพ ดานวิชาการและดานเทคโนโลยีการศึกษา ใหกระทําโดยการใหการอุดหนุน
ในดานตาง ๆ ดังนี้
(๑) พัฒนาปจจัยพื้นฐานดานกายภาพ เชน อาคารเรียน (บาลัย) ที่พักอาศัย (ปอเนาะ)
หองเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองโสตทัศนศึกษา และหองปฏิบัติการ ภายใตโครงการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๒) พัฒนาดานวิชาการ เชน การสงเสริมการสอนศาสนาและปฏิบัติศาสนากิจ การสอนวิชาสามัญ
และการสอนวิชาชีพ ใหหมายความรวมถึงสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ใชในการพัฒนาวิชาการ
(๓) พัฒนาดานเทคโนโลยีการศึกษา ใหเปน ศูน ยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเปน แหลง
เรียนรูแกชุมชน
การอุดหนุนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามรายการและจํานวนเงินที่สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด ทั้งนี้ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับในแตละป
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิก ารในฐานะประธานคณะกรรมการบริห ารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใตแ ตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถาบัน ศึกษาปอเนาะ เพื่อพัฒ นา
เปนสถาบันศึกษาปอเนาะดีตนแบบ
ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดรายละเอียดการคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะใหสอดคลองกับประกาศนี้
(๒) คัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อพัฒนาเปนสถาบันศึกษาปอเนาะดีตนแบบ
(๓) ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะดีตนแบบ
(๔) รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
(๕) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ขอ ๖ ใหสถาบันศึกษาปอเนาะที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๕ ยื่นคําขอรับการอุดหนุนดาน
กายภาพตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด พรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
(๒) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือสิทธิเหนือพื้นดินไมนอยกวา
๑๐ ป
(๓) แผนผังภูมิทัศนที่แสดงถึงการพัฒนาดานกายภาพจากเงินอุดหนุนที่ไดรับ
(๔) แบบแปลนการกอสรางอาคาร พรอมประมาณราคาคากอสราง
แบบแปลนการกอสรางอาคาร ตาม (๔) โตะครูจะตองดําเนินการขออนุญาตกอสรางใหถูกตอง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกอนดําเนินการกอสราง
ขอ ๗ ใหสถาบันศึกษาปอเนาะที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๕ ยื่นคําขอรับการอุดหนุน
ด า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาตามแบบที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนกํ า หนด
พรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
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(๒) รายการสื่ อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ ด า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาตามความต อ งการที่ จํ า เป น
และเหมาะสม
ขอ ๘ ใหสถาบันศึกษาปอเนาะที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๕ ยื่นคําขอรับการอุดหนุน
ดานวิช าการ ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชนกําหนด พรอมเอกสาร
ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
(๒) รายละเอียดการขอสนับสนุนดานวิชาการตามความตองการที่จําเปนและเหมาะสม
ขอ ๙ การยื่น คําขอตามขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ ใหยื่น ตอสํานักงานการศึกษาเอกชน
อําเภอที่สถาบันศึกษาปอเนาะนั้นตั้งอยูภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร
เมื่อไดรับคําขอแลวใหสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอตรวจสอบความถูกตอ งใหเปน ไป
ตามที่กํ าหนดไว ใ นขอ ๖ ข อ ๗ และข อ ๘ แลว รวบรวมคํา ขอพร อมเอกสารเสนอสํา นัก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอที่ถูกตองครบถวน
ขอ ๑๐ เมื่อสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดไดรับเอกสารตามขอ ๙ แลว ใหรวบรวม
และสรุปรายละเอียดตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด และจัดสงให
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชนภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดคําขอพรอมเอกสาร
จากสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบและพิจารณาจัดสรร
เงินงบประมาณใหแ กสํานั กบริหารยุท ธศาสตรแ ละบูรณาการการศึกษา ที่ ๑๒ หรือ สํานักงาน
การศึ กษาเอกชนจังหวั ดแลว แตกรณี เพื่อดํา เนิน การเบิกจา ยตามระเบี ยบการเบิก จายเงิน จากคลั ง
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนด
สําหรับเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอกํากับดูแ ล และดําเนินการสงเสริมสถาบัน
ศึกษาปอเนาะดีตนแบบใหมีการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการอุดหนุน
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ขอ ๑๔ ในวาระเริ่ ม แรกให ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสถาบัน ศึ ก ษาปอเนาะ
ดีตน แบบตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวัน ที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะตามประกาศนี้ เพื่อคัดเลือก
สถาบันศึกษาปอเนาะประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

