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แบบขอรับเงนิ “พ.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ ์ก.ท. ว่าด้วยเงนิเพิม่สาํหรับตาํแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษ 

ของครูการศึกษาพเิศษ และครูการศึกษาพเิศษกรณีเรียนร่วม  

 

1. ช่ือ .............................................................สกลุ .....................................อาย ุ..........................ปี 

    พนกังานครูเทศบาลตาํแหนง่ ............................................................ตาํแหนง่เลขท่ี ............................... 

    โรงเรียน............................................................................เทศบาล........................................................... 

    รบัเงินเดือนในระดบั....................ขัน้ ......................................บาท ในปัจจบุนัปฏิบตักิารสอนเดก็พิการ 

    ตัง้แตว่นัท่ี.............เดือน.............................พ.ศ................... ท่ีโรงเรียน ........................................................ 

    เทศบาล  ......................................     

    ตามคาํสั่ง.......................ท่ี.....................ลงวนัท่ี ..........เดือน ....................................พ.ศ..................... 

    ขอรบัเงิน “พ.ค.ศ.” ตัง้แตว่นัท่ี ...........เดือน .......................................พ.ศ................................................... 

2. ลกัษณะงานท่ีปฎิบตั ิ

    (    )  ปฏิบตัหินา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ 

    (    )  ปฏิบตัหินา้ท่ีครูประจาํชัน้พิเศษ 

    (    )  ปฏิบตัหินา้ท่ีครูเสรมิวิชาการ 

    (    )  ปฏิบตัหินา้ท่ีครูประจาํชัน้เรียนรว่ม  

    (    )  ปฏิบตัหินา้ท่ีครูเดนิสอน 

3. รายละเอียดของพนกังานครูเทศบาลท่ีขอรบัเงิน “พ.ค.ศ.” 

    3.1 วฒุ.ิ...................................................สาขาวิชา...............................................หรือเป็นผูผ้า่นการอบรม 

          ดา้นการศกึษาพิเศษตามหลกัสตูรท่ี ก.ค.รบัรอง................................................................................... 

    3.2 เป็นครูปฏิบตักิารสอนชัน้ ..............................วิชา...............................................................................        

    3.3 เดก็พิการในโรงเรียนทัง้หมดมี จาํนวน ............................หอ้ง .......................คน และเดก็พิการท่ี 

          เรียนรว่มกบัเดก็ปกต ิจาํนวน .....................................คน 

    3.4 นกัเรียนท่ีสอนทัง้หมด จาํนวน ................... หอ้ง .......................คน โดยแยกเป็นเดก็พิการจาํนวน 

   ......................คน เดก็ปกต ิจาํนวน ............................คน 

    3.5 ปฏิบตัหินา้ท่ีทาํการสอนสปัดาหล์ะ .............คาบ ๆ ละ ..................นาที คดิเป็นจาํนวนชั่วโมง .........ตอ่ 

           สปัดาห ์(ขา้พเจา้ไดจ้ดัสง่ตารางสอนรวมของโรงเรียนและตารางสอนรายบคุคลท่ีขา้พเจา้ไดท้าํการสอน  

           เดก็พิการประจาํปีการศกึษา..................ของขา้พเจา้มาเพ่ือพิจารณาพรอ้มแบบขอรบัเงิน “พ.ค.ศ.” นีแ้ลว้) 

4. พนกังานครูเทศบาลท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ หรือครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่มในสถานศกึษา 

    ทัง้หมด จาํนวน ..........................คน 

    4.1 พนกังานครูท่ีไดร้บัการอนมุตัใิหไ้ดร้บัเงิน “พ.ค.ศ.” แลว้                 จาํนวน ......................คน 

    4.2 พนกังานครูท่ีเคยไดร้บัเงิน “พ.ค.ศ.” แตปั่จจบุนัไมไ่ดร้บัเน่ืองจาก  

    ...................................................................................................        จาํนวน ......................คน 

    4.3 พนกังานครูท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการขออนมุตัริบัเงิน “พ.ค.ศ.”       จาํนวน ......................คน 

    4.4 ผูบ้รหิารและผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีเคยไดร้บัเงิน “พ.ค.ศ.” แลว้  จาํนวน ......................คน 
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    4.5 ผูบ้รหิารและผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีเคยไดร้บัเงิน “พ.ค.ศ.” แตปั่จจบุนัไมไ่ดร้บัเน่ืองจาก  

   ............................................................................................................  จาํนวน ......................คน 

    4.6 ผูบ้รหิารและผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

 ขอขออนมุตัริบัเงิน “พ.ค.ศ.”               จาํนวน ......................คน 

 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

         ลงช่ือ.................................................ผูข้อรบัเงิน “พ.ค.ศ.” 

                         ................................................ 

                        (................................................) 

         ตาํแหนง่...................................................... 

         วนั............เดือน ..............................พ.ศ.................. 

 

5. คาํรบัรองของผูบ้รหิารสถานศกึษาพนกังานครูเทศบาลผูข้อรบัเงิน “พ.ค.ศ.” ปฏิบตัหินา้ท่ีทาํการสอนอยู ่

 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้ ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

         ลงช่ือ.................................................  

                         ................................................ 

                        (................................................) 

         ตาํแหนง่...................................................... 

         วนั............เดือน ..............................พ.ศ.................. 

 

6. คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ 

  ขา้พเจา้ตรวจสอบแลว้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ และหาก 

มีการเปล่ียนแปลงการขอรบัเงิน “พ.ค.ศ.” ของพนกังานครูรายนี ้หรือพนกังานครูรายนีไ้มไ่ดป้ฏิบตัหินา้ท่ีครู

การศกึษาพิเศษ หรือครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด ขา้พเจา้จะดาํเนินการ 

งดการเบกิจา่ยเงิน “พ.ค.ศ.” ของพนกังานครูรายนี ้พรอ้มทัง้รายงานให ้ก.ท.ทราบตอ่ไป 

         ลงช่ือ.................................................  

                        (................................................) 

         ตาํแหนง่  ผอ.สาํนกั/กองการศกึษา  

         วนั............เดือน .....................พ.ศ.................. 
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                       ลงช่ือ.................................................  

                                       (................................................) 

                      ตาํแหนง่ ปลดัเทศบาล 

                      วนั............เดือน .....................พ.ศ.................. 

 

 

 

                       ลงช่ือ.................................................  

                                       (................................................) 

                      ตาํแหนง่    นายกเทศมนตรี 

                      วนั............เดือน .....................พ.ศ.................. 

 

 

หมายเหต ุ  แบบคาํขอนีเ้ปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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แบบ พ.ค.ศ.2 

 

แบบรายงานขอ้มลูพนกังานครูเทศบาลท่ีไดร้บัเงิน พ.ค.ศ. 

ตามหลกัเกณฑ ์ก.ท. วา่ดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษ 

ของครูการศกึษาพิเศษ และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม  

************************* 

ขา้พเจา้ .........................................................................ตาํแหนง่ ครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่/ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

โรงเรียน ......................................................................เทศบาล 

....................................................................... 

ขอรายงานขอ้มลูของพนกังานครูเทศบาลท่ีไดร้บัเงิน พ.ค.ศ. ตามหลกัเกณฑ ์ก.ท. วา่ดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่

ท่ีมีของโรงเรียน ....................................................................ในปีการศกึษา ..............................ดงันี ้

 

   1) บญัชีรายช่ือของพนกังานครูเทศบาลท่ีไดร้บัเงิน พ.ค.ศ. 

                 จาํนวน .............................คน (ดงับญัชีรายช่ือแนบทา้ย) 

   2) ตารางสอนรายบคุคล ของพนกังานครูเทศบาลท่ีไดร้บัเงิน พ.ค.ศ. 

                 จาํนวน .............................ชดุ  

   3) ตารางสอนรวมของโรงเรียนเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาพิเศษ 

                 จาํนวน .............................ชดุ (ระบวุา่ชัน้ใดบา้ง) 

 

 

                            ลงช่ือ.................................................  

                                 (................................................) 

             ตาํแหนง่  คญ./ อจญ./ ผอ.รร  

                  วนั............เดือน .....................พ.ศ.................. 
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ตวัอยา่ง 

บญัชีรายช่ือของพนกังานครูเทศบาลท่ีไดร้บัเงิน พ.ค.ศ. 

โรงเรียน ....................................................... 

สงักดั .............................................................. ประจาํปีการศกึษา.................................... 

 

ท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหนง่เลขท่ี ตาํแหนง่ ระดบั ปฏิบตัหินา้ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาพิเศษโดย

ทาํหนา้ท่ีเป็นครู .......................... 

ไดร้บัเงิน พ.ค.ศ.  

ตัง้แต ่............................ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสมศรี    เอ่ียมโชต ิ

นายสมศกัดิ ์   ชยัมณี 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม .....................ราย 

 

87044 - 2 

87035 - 2 

อาจารย ์2 

อาจารย ์2 

7 

6 

ครูเสรมิวิชาการ 

ครูประจาํชัน้เรียนรว่ม 

29 กนัยายน 2539 

12 มีนาคม 2544 
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