เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา
เงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ภายใตบังคับมาตรา ๕ ขาราชการซึ่งมีสิทธิเขารวมโครงการตองเปนขาราชการ
ในสังกัดสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สวนราชการที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกจากระบบราชการ
(๒) สวนราชการที่ประสงคจะยุบเลิกบางภารกิจ
(๓) สวนราชการที่มีอัตรากําลังเกินความจําเปน
(๔) สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการอายุตั้งแตหาสิบปบริบูรณขึ้นไปมากกวารอยละสิบของ
จํานวนขาราชการทั้งหมดของสวนราชการนั้น หรือ
(๕) สวนราชการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่ง
ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๑) มีอายุตั้งแตหาสิบปบริบูรณขึ้น ไป เวนแตขาราชการทหารตองมีอายุตั้งแตสี่สิบหาป
บริบูรณขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแตยี่สิบหาปขึ้นไป ทั้งนี้ ใหนับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหลาออก
จากราชการ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่ง
ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๓) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรืออยูในระหวางการดําเนินการ
ลงโทษทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ หรือเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับผูซึ่งไดรับเงินชวยเหลือตามมาตรา ๖
แลวและตอมาไดรับการบรรจุเปน พนักงานราชการหรือพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา โดยอนุโลม
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่สัญญาจางมีระยะเวลาเกินหนึ่งป โดยใหนับรวมระยะเวลาการตออายุสัญญาจางดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๓

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการจาง
ตามสัญญาจางใหทํางานในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล ทั้งที่เปน
สวนราชการและที่เป น หน วยงานในกํากับ ของรัฐ โดยผูนั้น ไดรับ คาจา งหรื อคาตอบแทนจากเงิ น
งบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถานศึกษาของรัฐนั้น”
มาตรา ๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔ และมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือ
ผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ มาใชบังคับแกขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหถือวาขาราชการดังกลาว
เปนขาราชการที่เขารวมโครงการใหเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสวนราชการ และมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือ
ผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎี ก าฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากหลั ก เกณฑ ก ารจ ายเงิ น
ตามโครงการใหเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการทีใ่ ชบงั คับอยู
ในปจจุบัน ในสวนที่เกี่ยวกับสวนราชการที่เปนสังกัดของขาราชการซึ่งมีสิทธิเขารวมโครงการ คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของขาราชการที่จะเขารวมโครงการ ตลอดจนมาตรการควบคุมขาราชการผูเขารวมโครงการที่
ไดรับเงินชวยเหลือแลวแตไดรับการจางใหทํางานในหนวยงานของรัฐในภายหลังยังไมครอบคลุมบางกรณี
ที่เกิดขึ้นและทําใหเกิดอุปสรรคในการเขารวมโครงการของขาราชการบางประการ ทําใหมาตรการปรับปรุง
อั ต รากํ า ลั ง ของส ว นราชการตามนโยบายด านการพั ฒ นาระบบราชการยั ง ไม บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค
สมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑใ นเรื่ องดังกลาว เพื่อสงเสริมการดํ าเนิ นการตามนโยบายดานการพัฒนา
ระบบราชการ รวมทั้งแก ไขป ญหาที่ เกิด ขึ้น โดยเฉพาะกรณีผู เข ารว มโครงการที่ ได รับเงิน ชว ยเหลือแล ว
และตอมาไดรับการจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

