
  หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การอุดหนุนเปนคาตอบแทน 

ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๑)  (๒) 
และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒) 

แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   

มาตรา  ๑๕  (๑)  (๒)  เชนเดียวกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา)   

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุนเปน

คาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๑)  (๒)  และการอุดหนุน

เปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒)  ในจังหวัดชายแดนภาคใต  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน   ๒๕๕๐  อนุมัติในหลักการให 

การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๑)  (๒)  

และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒)  ที่สอน 

ศาสนาอยางเดียวในจงัหวัดชายแดนภาคใต   

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขการอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๑)  (๒)  

และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒)  ที่สอน

ศาสนาอยางเดียว  ในจังหวัดชายแดนภาคใต  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๑)  (๒)  และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

สอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒)  แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป 



  หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓ ครูที่มี สิทธิ์ได รับการอุดหนุนจะตองเปนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๑)  ที่เปดสอนวิชาสามัญควบคูวิชาศาสนา  หรือเปนครูสอนศาสนา 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒)  ที่เปดทําการสอนวิชาศาสนาอยางเดียว 

ขอ ๔ โรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการ  ตองเปนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒)  และเปดทําการสอนวิชาศาสนาอยางเดียว 

ขอ ๕ การขอรับเงินคาตอบแทนครูสอนศาสนา  และคาบริหารจัดการโรงเรียนใหสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ดําเนินการตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  ๕.๑ การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนา  ในโรงเรียนเอกชน  มาตรา  ๑๕  (๑)  
ใหเปนไปตามตารางขางลางนี้ 

ท่ี จํานวนนักเรยีน  (คน) 
จัดสรรคาตอบแทนครู
สอนศาสนา  (คน) 

คาตอบแทนคนละ 
/เดือน  (บาท) 

รวมเปนเงิน 

๑. ไมเกิน  ๘๐  คน ๒ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๒. ๘๑ - ๑๒๐  คน ๓ ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

๓. ๑๒๑  คนขึ้นไป ๔ ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

  ๕.๒ การขอรับเงินคาตอบแทนครูสอนศาสนา  และคาบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  ๑๕  (๒)  ที่สอนศาสนาอยางเดียว  ใหเปนไปตามตารางขางลางนี้ 

ท่ี 
จํานวนนักเรยีน 

(คน) 

จัดสรรคาตอบแทน 
ครูสอนศาสนา 

(คน) 

คาตอบแทน 
คนละ/เดือน 

(บาท) 

คาบริหารจัดการ 
โรงเรียน/เดือน 

(บาท) 
รวมเปนเงิน 

๑. ไมเกิน  ๘๐  คน ๒ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๒. ๘๑ - ๑๒๐  คน ๓ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๓. ๑๒๑  คนขึ้นไป ๔ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

ขอ ๖ ใหผู รับใบอนุญาต   ย่ืน คําขอรับการอุดหนุนตามแบบที่ สํ านักบริหารงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  กําหนด  จํานวน  ๓  ชุด  โดยสํารวจนักเรียน  และครู  ณ  วันที่  

๑๐  มิถุนายน  ของทุกป  ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนต้ังอยู  จํานวน  ๒  ชุด  ภายในวันที่  

๒๐  มิถุนายน  ของทุกป 



  หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติครูผูสอนวิชาศาสนาใหเปนไป

ตามเกณฑขอ  ๓  และตรวจสอบคุณสมบัติของโรงเรียนใหเปนไปตามขอ  ๔  แลวรวบรวมแบบคําขอรับ 

การอุดหนุนสงตอสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ภายในวันที่  ๑๐  กรกฏาคม  ของทุกป 

ขอ ๘ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดํา เนินการเบิกจาย   พรอมทั้งโอนเ งินและ

คาตอบแทนครูสอนศาสนาเขาบัญชีครู  และคาบริหารจัดการโรงเรียนเขาบัญชีโรงเรียนเปนรายเดือน   

ขอ ๙ ครูผูสอนวิชาศาสนาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินคาตอบแทน  ตองทําการสอนจนถึงเดือนที่ขอเบิก  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผูสอนใหผูรับใบอนุญาตแจงการเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่โรงเรียนต้ังอยูภายใน  ๗  วัน  นับต้ังแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนผูรวบรวมเอกสารการเบิกจายไวเปนหลักฐาน

ในการตรวจสอบและรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุน  ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนทราบภายใน  ๑๕  วัน  ของไตรมาสตอไป 

ขอ ๑๑ สําหรับปงบประมาณ  ๒๕๕๑  ใหย่ืนคําขอตามขอ  ๖  ภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  

๒๕๕๐  โดยใชจํานวนผูเรียน  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สํารวม  พฤกษเสถียร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 


