เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะในจั ง หวั ด ป ต ตานี ยะลา
และนราธิวาส ใหเกิดความเสมอภาคเชนเดียวกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เห็นควร
เพิ่มเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข วาดวยการสงเสริมและ
สนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต
อาศัยอํ านาจตามความในขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดว ยสถาบั น ศึกษา
ปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่
๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๐ เห็ น ควรให ก ารอุ ด หนุ น ค า บริ ห ารจั ด การสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ และ
คาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไข วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ การใหเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะและคาตอบแทนโตะครู
ผูชวยโตะครู สถาบัน ศึกษาปอเนาะและโตะครู ผูชวยโตะครูที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน จะตองเปน
สถาบันศึกษาปอเนาะที่จดทะเบียนถูกตองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ การขอรับเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ และคาตอบแทน
โตะครู ผูชวยโตะครู ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการจัดสรร
เงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ และคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

จัดสรรคาตอบแทน
โตะครู ชวยโตะครู
(คน)
๑ ไมเกิน ๘๐ คน
๒
๒ ๘๑ - ๑๒๐ คน
๓
๓ ๑๒๑ คนขึ้นไป
๔
จํานวนนักเรียน
ที่
(คน)

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

คาตอบแทนโตะครู คาบริหารจัดการ
ผูชวยโตะครู
สถาบันศึกษา
(บาท)
ปอเนาะ/เดือน(บาท)
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

รวมเปน
เงิน/เดือน
(บาท)
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๙,๐๐๐

ขอ ๕ ใหโตะครูยื่นคําขอรับการอุดหนุนตามแบบที่กําหนด (แบบ ป.น.6 ป.น.7 และป.น.8)
จํานวน ๒ ชุด โดยสํารวจโตะครู ผูชวยโตะครู และจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกป
โดยสถาบันศึกษาปอเนาะเก็บไว จํานวน ๑ ชุด สงตอนายทะเบียนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สถาบันศึกษาปอเนาะตั้งอยู จํานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกป
ขอ ๖ ให สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาตรวจสอบคุณ สมบั ติข องโตะ ครู ผูช วยโตะ ครู
ของสถาบันศึกษาปอเนาะ ใหเปน ไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบัน ศึกษาปอเนาะ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวสรุปคําขอรับการอุดหนุน (แบบ ป.น.6
ป.น.7 และ ป.น.8) ของสถาบันศึกษาปอเนาะทุกแหง ลงในแบบสรุปขอมูลสถาบันศึกษาปอเนาะ
(แบบ ป.น.9) และแบบสรุปรายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ (แบบ ป.น.10) สงไปยังสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายในวั น ที่
๑๐ กรกฎาคมของทุกป สําหรับแบบ ป.น.6, ป.น.7 และป.น.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บไว
พรอมที่จะตรวจสอบ
ขอ ๗ โตะครู ผูชวยโตะครูที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน ตองเปนโตะครู ผูชวยโตะครู
อยูจนถึงเดือนที่ขอเบิก กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโตะครู ผูชวยโตะครู สถาบันศึกษาปอเนาะตองแจงการ
เปลี่ ยนแปลงตอ สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา ภายใน ๗ วัน นั บ ตั้ง แตวั น ที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
(ตามแบบ ป.น.11, ป.น.12)
ขอ ๘ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรวบรวมเอกสารการเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบ และรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุน ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ของไตรมาสถัดไป (ตามแบบ ป.น.13)
ขอ ๙ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ดําเนิน การเบิกจายเงิน คาบริหารจัดการสถาบัน
ศึกษาปอเนาะเขาบัญชีสถาบัน ศึกษาปอเนาะ และคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู ใหกับโตะครู
ผูชวยโตะครูเปนรายเดือน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๑๐ การเบิกจายเงินคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครูตองไมเกินจํานวนผูเรียน ณ วันที่
๑ พฤษภาคม ของแตละป หากมีการปรับ ลดจํา นวนผู เรียนลงให ปรับลดเงิน คาตอบแทนโตะครู
ผูชวยโตะครูดวย
ขอ ๑๑ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใหยื่นคําขอตามขอ ๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โดยใชจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

(แบบ ป.น.6)
คําขอรับการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ
และคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู
ปงบประมาณ พ.ศ. ........
---------------------------------------------------(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม .......)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .........
เรียน ผูวาราชการจังหวัด....................
ขาพเจา.........................................................................ตําแหนง....................................................
สถาบันศึกษาปอเนาะ...........................................ตั้งอยูเลขที่............หมูที่.........................ตําบล................................
อําเภอ..................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท..............................
มีความประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะและคาตอบแทนโตะครู
ผูชวยโตะครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถาบันศึกษาปอเนาะไดจดทะเบียนกับทางราชการเมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ. .........
เลขที่............./.............และจัดหองเรียนศาสนา จํานวน.............หอง
2. มีโตะครู ผูชว ยโตะครู จํานวน...............คน จําแนกเปนชาย..............คน และหญิง.............คน
รายละเอียดปรากฏตามแบบสํารวจขอมูลประวัตโิ ตะครู ผูช วยโตะครู (แบบ ป.น.7)
3. มีผูเรียน จํานวน......................คน จําแนกเปนชาย………...........คน และหญิง....................คน
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูเรียน (แบบ ป.น.8)
4. บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสถาบันศึกษาปอเนาะที่รับโอนเงินอุดหนุน
คาบริหารจัดการสถาบันปอเนาะ ชื่อบัญชี.........................................................บัญชีเลขที่........................................
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา............................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ หากไมเปนไปตามนี้แลว
ขาพเจายินยอมรับผิดทุกประการ

ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
ตําแหนงโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ...........................

(แบบ ป.น.7)
แบบสํารวจขอมูลประวัติผูสอน
สถาบันศึกษาปอเนาะ...........................................................ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่............ถนน.................................ตําบล.................................
อําเภอ...................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..................
สํารวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ..................
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

เลขประจําตัวประชาชน

วุฒิการศึกษาสูงสุด
สายสามัญ

สายศาสนา

ที่อยูปจจุบัน
และเบอรโทรศัพท

เลขที่บัญชี
เงินฝาก

ประกอบ
อาชีพหลัก

หมายเหตุ

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

(แบบ ป.น.8)
บัญชีรายชื่อผูเรียน
สถาบันศึกษาปอเนาะ............................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..............
(สํารวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม................)
ชั้นเรียน........................................
ที่

ชื่อ - สกุล

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

วัน/เดือน/ป เกิด

เลขประจําตัวประชาชน

ลงชื่อ............................................ผูรับรองขอมูล
(..............................................)
ตําแหนงโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ..............................

(แบบ ป.น.9)
ขอมูลสถาบันศึกษาปอเนาะ ปงบประมาณ..........................
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา...........................................เขต ...........
ที่

อําเภอ

จํานวนสถาบันศึกษา จํานวนโตะครู ผูชวยโตะครู
ปอเนาะ (แหง)
ชาย หญิง รวม

จํานวนผูเรียน
ชาย หญิง รวม

หมายเหตุ

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

(แบบ ป.น.10)
รายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา.................................เขต..............อําเภอ............................
ที่

ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ/
ที่ใชเปดบัญชีธนาคาร

จํานวนโตะครู ผูชวยโตะครู

ที่ตั้ง
หมู

ตําบล

อําเภอ

ชาย

หญิง รวม

จํานวนผูเรียน
ชาย หญิง รวม

(แบบ ป.น.11)
บัญชีรายชื่อผูสอนที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณีถอดถอน
ประจําเดือน.....................................พ.ศ. .............
สถาบันศึกษาปอเนาะ.................................................
ตั้งอยูเลขที่...............................หมูที่......................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท....................
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน/เดือน/ป กรณีที่ถอดถอน

หมายเหตุ

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

(แบบ ป.น.12)
บัญชีรายชื่อผูสอนที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณีแตงตั้งเพิ่มเติม
ประจําเดือน............................................พ.ศ. ................
สถาบันศึกษาปอเนาะ....................................
ตั้งอยูเลขที่.....................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท................................................
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

เลขประจําตัวx
ประชาชน

วุฒิการศึกษา
สายสามัญ

สายศาสนา

วัน/เดือน/ป
ที่แตงตั้ง

ที่อยูปจจุบัน
และเบอรโทรศัพท

เลขที่บัญชี
เงินฝาก

ประกอบ
อาชีพ

หมายเหตุ

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

(แบบ ป.น.13)
แบบรายงาน
การเบิกจายเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ
และคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู
ปงบประมาณ พ.ศ. ...............
ประจํางวดที่...................ประจําเดือน.............................พ.ศ. ..................ถึงเดือน..................................พ.ศ. ...............
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา..........................................เขต...........
เงินงบ
ประมาณ
ที่ไดรับ

คงเหลือ
ยกมาจาก
งวดที่แลว

รายการจายงวดนี้
คาตอบแทน

คาบริหารจัดการ

โตะครู
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ผูชวยโตะครู

รวม

เงิน
งบประมาณ
คงเหลือ

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

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

ขอรับรองวาขอมูลตามแบบรายงานการเบิกจายเงินขางตนถูกตองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตําแหนง........................................................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา...............
หมายเหตุ

ใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา รายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนทุกไตรมาส
ภายใน 15 วันของไตรมาสถัดไป

