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ระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่การปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาเป็นงานที่มีลักษณะยากลําบาก ต้องใช้ความอดทนสูง
และตรากตรําในการทํางาน ตลอดจนต้องใช้ความรู้ ความชํานาญ และความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนพิการ
สมควรกําหนดให้ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาซึ่ง ปฏิบัติห น้าที่ดั งกล่า ว
ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“การสอนคนพิการ” หมายความว่า การจัด กิจกรรมการเรีย นการสอน การพัฒ นาทักษะ
ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกายให้แก่คนพิการ
“หน่วยชั่วโมง” หมายความว่า เวลาทําการสอนไม่น้อยกว่าห้าสิบนาทีในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีคุณ สมบัติดังต่อไปนี้ได้รับเงิน เพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
(๑) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมวุฒิบัตรด้านการสอนคนพิการ
ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติหรือรับรอง และ
(๒) ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความควบคุมของทางราชการตามที่กําหนดในข้อ ๕ หรือข้อ ๖
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามวรรคหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.ก.” และให้ได้รับในอัตรา
เดือนละสองพันห้าร้อยบาท
ในกรณีที่ บุค คลตามวรรคหนึ่ งมี สิท ธิ ได้ รับ เงิ น ประเภทอื่น ใดที่มี ลัก ษณะอย่ างเดี ย วกัน กั บ
พ.ค.ก. ให้มีสิทธิรับเงินประเภทที่มีอัตราสูงสุดแต่เพียงประเภทเดียว

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

การจ่าย พ.ค.ก. ตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเป็นรายเดือนในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน และไม่นําไป
รวมคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ข้อ ๕ การสอนคนพิการในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับ พ.ค.ก.
ต้องดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ดํา รงตํา แหน่ง ครู ผู้ช่ ว ยหรือ ตํา แหน่ง ครู ซึ่ งมี หน้ าที่ เป็ น ผู้ สอนคนพิก ารในสถานศึก ษา
โดยต้องมีเวลาทําการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง
(๒) ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานสอนคนพิการด้วย โดยต้องมีเวลา
ทําการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละแปดหน่วยชั่วโมง
(๓) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานสอนคนพิการด้วย โดยต้องมีเวลา
ทําการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละห้าหน่วยชั่วโมง
ข้อ ๖ การสอนคนพิการในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาตามข้อ ๕ ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับ
พ.ค.ก. ต้องดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยหรือตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นครูประจําชั้นที่แยกสอนคนพิการเป็นห้องพิเศษโดยเฉพาะ โดยต้องมีเวลาทําการสอนคนพิการ
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่าหกคน
(๒) เป็นครูเสริมวิชาการและสอนคนพิการประจําห้องเสริมวิชาการการศึกษาพิเศษในการสอนเสริม
และให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ โดยต้องมีเวลาทําการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปด
หน่วยชั่วโมงและรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่าหกคน
(๓) เป็น ครูเดินสอนคนพิการประจําศูน ย์เสริมวิชาการการศึกษาพิเศษในการสอนเสริมและ
ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ โดยต้องมีเวลาทําการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง
ทั้งนี้ ในสถานศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่าสองแห่ง และรับผิดชอบสอนคนพิการรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน
(๔) เป็นครูประจําชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ และปฏิบัติหน้าที่เป็นครู
เสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย โดยต้องมีเวลาทําการสอนในชั้น เรีย นไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปด
หน่วยชั่วโมง และปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการแก่คนพิการเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละห้าหน่วยชั่วโมง
และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสามคน
เวลาทําการสอนหรือปฏิบัติงานตาม (๓) ให้หมายความรวมถึงเวลาทําการสอนหรือปฏิบัติงาน
นอกสถานศึกษาที่มีการร้องขอและผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตแล้วด้วย
ข้อ ๗ การขอรับ พ.ค.ก. ให้ยื่นตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๘ การอนุมัติให้รับ พ.ค.ก. ให้เป็นอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๒๑
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา ๒๕ พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๙ ให้ผู้ที่ได้รับ พ.ค.ก. ตามระเบียบนี้รายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่พิจารณาอนุมัติ เพื่อตรวจสอบภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษาตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
การรายงานตามวรรคหนึ่งให้รายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการ
ในปีการศึกษาที่แล้วมาด้วยตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับ พ.ค.ก. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๕ หรือข้อ ๖
หรือได้รับคําสั่งไปให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับ พ.ค.ก. ตามระเบียบนี้
ให้งดจ่าย พ.ค.ก.
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับ พ.ค.ก. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ผู้นั้นได้รับ
พ.ค.ก. สําหรับเดือ นนั้น ตามส่ว นของจํานวนวัน ที่ป ฏิบัติหน้ าที่ แต่ ถ้าในเดือนใดมิได้ปฏิ บัติหน้า ที่
ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับ พ.ค.ก. สําหรับเดือนนั้น
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. ที่พิจารณาอนุมัติมีมติเพิกถอนคําสั่งให้ได้รับ พ.ค.ก. ของผู้ได้รับ
พ.ค.ก. รายใด ให้ผู้นั้นส่ง พ.ค.ก. ที่ได้รับคืนตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
ในกรณีที่การขอรับ พ.ค.ก. ของผู้ใดมีการรายงานเท็จหรือการรับ รองข้อ มูล อัน เป็น เท็จ
ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรีย นร่ว ม พ.ศ. ๒๕๓๙
อยู่แล้วในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ได้รับ พ.ค.ก. ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้ประธาน ก.ค.ศ. รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

