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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช.
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้ ว ยการบริห ารงานบุ คคลของสํา นัก งาน ป.ป.ช. เพื่อ ให้ สอดคล้อ งกั บพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๐/๑
แห่ง พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริต แห่ง ชาติ เรื่ อง หลัก เกณฑ์
และวิธีการในการกําหนดตําแหน่ง การแต่งตั้ง การย้าย และการอุทธรณ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริต แห่ง ชาติ เรื่ อง หลัก เกณฑ์
และวิธีการในการกําหนดตําแหน่ง การแต่งตั้ง การย้าย และการอุทธรณ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ เรื่ อง การจัด ทํ า
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และจัดตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน
และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๒
(๔) ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ เรื่ อง การจัด ทํ า
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และจัดตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน
และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๕) ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ เรื่ อง การจัด ทํ า
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และจัดตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน
และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๖) ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง การคัด เลือก
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับ
ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้
และให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานบุคคล จํานวนอย่างน้อย ๑ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน ร่ว มเป็น กรรมการ เพื่อทําหน้า ที่
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้วย
ข้อ ๖ การประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์ก รกลางบริห ารงานบุค คล
ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร
บุคคลและผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนที่ ๒
คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ ๗ ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. ให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่
เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เรียกว่า “คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน
ป.ป.ช.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย เป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย จํานวน ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมายที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งจํานวนไม่เกิน
๘ คน เป็ น อนุ ก รรมการ โดยให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น อนุ ก รรมการ
และเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้อํานวยการสถาบันการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายธุรการของคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
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ข้อ ๘ นอกจากหน้าที่ต ามระเบีย บนี้ และหน้าที่ในฐานะคณะอนุกรรมการสามัญ ประจํา
กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนแล้ว ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๒) พิจารณาการแบ่งส่วนราชการและการจัดอัตรากําลัง
(๓) เสนอแนะแ ละให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคใน การบริ ห ารงานบุ ค ค ล
แก่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์ก รกลางบริห ารงานบุค คล รวมตลอดทั้ งการให้คํา แนะนํ า
หรือวางแนวทางในการปฏิบัติ
(๔) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ
(๕) พิจารณาจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นแก่ขา้ ราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
(๖) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
หมวด ๒
การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ ๙ ตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. นอกจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ แ บ่ ง ออกเป็ น สองสาขา ตามบั ญ ชี ม าตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช.
แนบท้ายระเบียบนี้ คือ
(๑) ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม
(๒) ตําแหน่งทั่วไป
ข้อ ๑๐ ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธ รรม มีประเภท
ตําแหน่ง และระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหารงานยุติธรรม มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(ข) ระดับสูง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการยุติธรรม มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) อํานวยการยุติธรรมระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรมซึ่งแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกอง
ในสํา นัก งาน ป.ป.ช. หรือ ที่มีฐ านะเทีย บกองในสาขากระบวนการยุต ิธ รรม หรือ ตํา แหน่ง อื่น
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการยุติธรรมระดับต้น
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(ข) อํานวยการยุติธรรมระดับสูง ได้แก่ หัว หน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรมซึ่งแบ่ ง
ส่วนราชการภายในสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่า
กองในสํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่มีฐานะเทีย บสํานักในสาขากระบวนการยุติธ รรม หรือตําแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการยุติธรรมระดับสูง
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม
อย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี พื้ น ความรู้ ใ นระดั บ เนติ บั ณ ฑิ ต หรื อ เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาทางกฎหมาย
และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ประกอบด้วยสายงาน ดังนี้
(๑) สายงานพนักงานไต่สวน
(๒) สายงานนักกฎหมาย ป.ป.ช.
(๓) สายงานปราบปรามการทุจริต
(๔) สายงานนิติการ
(๕) สายงานอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. สาขาตําแหน่งทั่วไป มีประเภท ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) บริหารระดับต้น ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(ข) บริหารระดับสูง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) อํานวยการระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรมซึ่งแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํา นักงาน ป.ป.ช. ที่มีฐานะและหน้ าที่ในการบริหารงานเป็น หั ว หน้าส่วนราชการที่เป็น กอง
ในสํานั กงาน ป.ป.ช. หรือที่มีฐ านะเที ย บกอง หรื อตําแหน่งอื่น ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
(ข) อํานวยการระดับสูง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรมซึ่งแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเป็น หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง
ในสํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่มีฐานะเทีย บสํานัก หรือตําแหน่งอื่น ที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
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(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
ข้อ ๑๓ คุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. สาขาตํ า แหน่ ง ทั่ ว ไป เป็ น ไปตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ประกอบด้วยสายงานต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สายงานป้องกันการทุจริต
(๒) สายงานตรวจสอบทรัพย์สิน
(๓) สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๔) สายงานบริหารคลังและพัสดุ
(๕) สายงานการต่างประเทศ
(๖) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๗) สายงานตรวจสอบภายใน
(๘) สายงานวิจัยสังคมศาสตร์
(๙) สายงานประชาสัมพันธ์
(๑๐) สายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(๑๑) สายงานบริหารทั่วไป
(๑๒) สายงานปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑๓) สายงานปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
(๑๔) สายงานอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๑๔ การแบ่งส่วนราชการสํานักงาน ป.ป.ช. และการกําหนดตําแหน่งข้าราชการ สํานักงาน
ป.ป.ช. จะมีใ นส่วนราชการใด จํา นวนเท่าใด และเป็น ตําแหน่งสาขาใด ประเภทใด สายงานใด
ระดับใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความไม่ซ้ําซ้อน และประหยัด เป็นหลัก
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ร ะบุสาขาตําแหน่ง ตามที่จําแนกไว้ โดยมีประเภทตําแหน่ ง
ชื่อตําแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน และระดับตําแหน่งด้วย
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ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการเพื่อนํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งไปประกาศแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ข้อ ๑๕ ในการได้รับเงินเดือนของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้นํากฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ตํ า แหน่ ง ใดจะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภทใด สายงานใด และระดับใด ที่จะมีสิท ธิได้รับเงิน ประจําตําแหน่ง
ตามบัญชีเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
การได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตําแหน่งในสาขากระบวนการ
ยุติธรรม และสาขาตําแหน่งทั่วไป ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
หมวด ๓
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุตธิ รรม
ข้อ ๑๖ การคัดเลือกข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. โดยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในสาขากระบวนการยุติธรรมตามหมวด ๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด โดยผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้สําเร็จปริญญาทางกฎหมาย
และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง สําหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าสู่ตําแหน่ง การแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งพนักงานไต่สวน และอัตราค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด อย่างน้อยต้องคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ความรู้ เ กี่ย วกับ ระบบกฎหมายป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และความรู้ เ กี่ย วกั บ
กฎหมายที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
(๒) ความรู้ ท างทฤษฎี ห รื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การดํ า เนิ น คดี อ าญา ระบบไต่ ส วน
การให้ความเห็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การดําเนินคดี
ในศาล การตีความกฎหมาย และระบบการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
(๓) ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
(๔) ความสามารถและทักษะในด้านกฎหมาย การไต่สวนและวินิจฉัยคดี
(๕) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการไต่สวนและการสรุปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็น
ประกอบเหตุผลในสํานวน
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(๖) ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในศาลแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. การว่าความ
และดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมและวันที่มีผลในการแต่งตั้ง
ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสาขาตําแหน่งทั่วไป ในหมวด ๔ แล้วแต่กรณี
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หมวด ๔
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสาขาตําแหน่งทัว่ ไป
ส่วนที่ ๑
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ข้อ ๑๗ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก
เพื่อดําเนินการคัดเลือก
(๒) ให้ค ณะกรรมการคัด เลือกกําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาและวิธีก ารคัด เลือก โดยให้
คํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กําหนดประกอบด้วยและประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบ
ทั่วกันก่อนการพิจารณา
(๓) ให้ค ณะกรรมการคัด เลือก พิจารณาคัด เลือกจากข้าราชการผู้มีคุณ สมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหน่งที่ว่างแล้วเสนอผลการคัดเลือกให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. รับทราบและให้
ความเห็นประกอบ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการคัดเลือกให้เหตุผลด้ว ยว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมีความ
เหมาะสมอย่างไร แล้วเสนอผลการคัดเลือกดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแต่งตั้ง
(๔) ในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาความเห็น ของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้ว ย หากเห็น ว่ายังมีเหตุผลหรือข้อมูลอื่น
ที่ค ณะกรรมการคัด เลือกควรพิจารณาอี ก ให้เ ลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับ ไปให้
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาใหม่ อีกครั้ง โดยผลการคัดเลือกครั้งใหม่ให้ดําเนินการตาม (๓)
ข้อ ๑๘ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเทียบเท่า ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก
เพื่อดําเนินการคัดเลือก โดยให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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(๒) ให้ค ณะกรรมการคัด เลือกกําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาและวิธีก ารคัด เลือก โดยให้
คํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กําหนดประกอบด้วย และให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบทั่วกันก่อนการพิจารณา
(๓) การเสนอผลการคัดเลือกและการพิจารณาแต่งตั้ง ให้นําความในข้อ ๑๗ (๓) และ (๔)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นําเสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อสั่งบรรจุต่อไป
ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นและบริหารระดับสูงให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ ๒๐ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง การคัดเลือกบุคคล
เพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๒
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ข้อ ๒๑ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก
เพื่อดําเนินการคัดเลือก
(๒) ให้ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาและวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กโดย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กําหนดโดยอาศัยคุณสมบัติเรื่องความรู้ในงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งสมรรถนะ
ทางการบริ ห าร ความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของสํ า นั กงาน ป.ป.ช. ประวั ติ ก ารรั บ ราชการ
ประสบการณ์ผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการย้อนหลังไม่ น้อยกว่า ๓ ปี และความประพฤติ
ที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นหลัก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนเริ่ม
ดําเนินการคัดเลือก
(๓) การเสนอผลการคัดเลือกและการพิจารณาแต่งตั้ง ให้นําความในข้อ ๑๗ (๓) และ (๔)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) ในการพิจารณาตามข้อ ๑๗ (๓) และ (๔) หากเห็นสมควร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาจแต่งตั้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรักษาราชการแทนในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่เกินหกเดือนก็ได้ ในกรณีนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้น
แล้วรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการแล้ว หากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็น สมควรแต่งตั้ง ให้การแต่งตั้งมีผลย้อนหลัง
ได้ไม่ก่อนวันที่รักษาราชการแทนในตําแหน่งนั้น หากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นเป็นอย่างอื่น
ให้สั่งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกพ้นจากการรักษาราชการแทน แล้วดําเนินการตามข้อ ๑๗ (๔) ต่อไป
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สําหรับคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น หรือ ระดับสู ง ให้เทีย บเคีย งกั บมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหน่ ง ในประเภทวิ ชาการ
หรือวิชาการยุติธรรมระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๓
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๒๒ การคัดเลือกข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น ตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือ
ระดับทรงคุณวุฒิ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลที่ ก.พ. กําหนดประกอบด้วยและประกาศ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบทั่วกันก่อนการพิจารณา
ข้อ ๒๓ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ ให้คัดเลือกจากบุคคลที่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) การคัด เลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ย วชาญ ให้คัด เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ย วชาญที่ไม่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๒) การคัด เลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณ วุฒิ ให้คัด เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ย วชาญที่ได้รับเงิน ประจํา
ตําแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๒๔ การประเมินผลงานกรณีแ ต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ตามข้อ ๒๓ (๑) ให้เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การประเมินผลงานหรือผลการปฏิบัติง านให้พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณ ภาพ ประโยชน์
ต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพเป็นองค์ประกอบหลัก
(๒) ขอบเขตของผลงานที่ นํ า เสนอต้ อ งเป็ น ผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้รับการประเมิน จํานวนไม่เกิน ๒ ชิ้น โดยไม่จําเป็นต้องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการ
ประเมินและผลงานที่ได้นํามาใช้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะนํามาเสนอให้
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ระดับที่สูงขึ้น อีกไม่ได้ ซึ่งต้องไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพ นธ์
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
กรณีที่เป็นผลงานร่ว มกัน หลายคน ผู้ เข้ารับการประเมิน ต้องเป็น ผู้รับผิด ชอบหลักของผลงานชิ้น นั้ น
และต้องมีสัดส่วนของผลงานที่ตนปฏิบัติไม่น้อยกว่าผู้ร่วมปฏิบัติงานนั้น
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(๓) คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนและประโยชน์ของผลงาน ต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพดีเด่น
โดยแสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาสูงมาก และ
ต้องใช้หลักวิชาการเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและเป็นประโยชน์
อย่างดียิ่งต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพในระดับสูง
มากอย่างเห็นได้ชัด
(๔) การเผยแพร่ ผ ลงานดั งกล่ าวจะต้อ งเป็น รู ป ธรรมในรู ปรายงาน หรื อเอกสารวิ ชาการ
หรือตํารา หรือคู่มือ และได้รับการเผยแพร่มาแล้ว อย่างน้อย ๑ ชิ้น ในรายงานประจําปี เอกสาร
วารสารต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุม ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ หรือลักษณะอื่นที่เทียบเคียงกันได้
ข้อ ๒๕ การประเมินผลงานของกรณีแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒๓ (๒) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การประเมิน ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานให้พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและประโยชน์
อย่างดีเยี่ย มต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ
เป็นองค์ประกอบหลัก
(๒) ขอบเขตของผลงานที่นําเสนอ ต้องเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ที่เกิดจากการปฏิบัติง านตามปกติในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้รับการประเมิน จํานวน ๓ ชิ้น โดยไม่จําเป็นต้องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน
และผลงานที่ได้นํามาใช้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แล้วจะนํามาเสนอให้ประเมิน
เพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ และต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมกรณีที่เป็นผลงานร่วมกัน
หลายคน ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็น ผู้รับผิดชอบหลักของผลงานชิ้นนั้นและต้องมีสัดส่วนของผลงาน
ที่ตนปฏิบัติไม่น้อยกว่าผู้ร่วมปฏิบัติงานนั้น
(๓) คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อน และประโยชน์ของผลงาน ต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
โดยแสดงถึ ง การใช้ค วามรู้ ความสามารถ ความชํ านาญงาน ทั กษะ หรือ ประสบการณ์ที่ สั่ งสมมา
ในการปฏิบัติงานวิชาการเฉพาะทางสูงยิ่ง และต้องใช้หลักวิชาการเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงาน
ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ และมีประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อองค์กรหรือประชาชน หรือประเทศชาติ
หรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสูงเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัด
(๔) การเผยแพร่ผลงาน ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นรูปธรรมในรูปแบบรายงานหรือเอกสาร
ทางวิชาการ หรือตําราหรือคู่มือ และได้รับการเผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย ๑ ชิ้น ในรายงานประจําปี
เอกสาร วารสารต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุม ประกอบคําบรรยาย คําสอน การสัมมนา การออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ หรือลักษณะอื่นที่เทียบเคียงกันได้
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ข้อ ๒๖ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงาน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เป็นประธาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ ทําหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ความรับผิดชอบความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา
และการตั ด สิ น ใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่ อ ความหมาย การพั ฒ นาตนเอง และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ตามความจําเป็นของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ได้แก่
ประวัติ ส่ว นตั ว ประวัติ การรั บราชการ ประสบการณ์ในการทํา งาน คุณ วุฒิ การศึ กษา ระยะเวลา
การดํารงตําแหน่ง เป็นต้น ของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ที่แสดงความประสงค์ขอรับการประเมิน
(๒) คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และ
มีความรู้ในสาขานั้นจากภายนอกสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่า
ระดับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งเข้าร่ว มเป็น กรรมการด้ว ย และผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพ ยากรบุคคล
หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมอบหมาย เป็ น เลขานุ ก าร
กรณีประเมินผลงานของระดับเชี่ยวชาญ ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย ๑ คน
กรณีการประเมินผลงานระดับทรงคุณวุฒิต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ คน
กรณีมีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานมากกว่าหนึ่งคณะให้เหมาะสมกับจํานวน ระดับ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งก็ได้
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานมีอํานาจในการกําหนดรูปแบบการเสนอผลงานให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของแต่ละตําแหน่งหรือสายงาน
ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินก่อน
ส่วนที่ ๔
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ข้อ ๒๘ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ค ณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน บุคคล
และผลงาน เป็นผู้พิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกหรือไม่
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(๒) ให้คณะกรรมการประเมิน บุคคลและผลงาน กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการ
คัดเลือก โดยให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กําหนดประกอบด้วย และให้คณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน ประกาศหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ทราบโดยทั่วกัน
(๓) ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลและผลงาน เสนอผลการประเมิ น ให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแต่งตั้ง หากเห็นว่ามีเหตุผลหรือข้อมูลอื่น ที่คณะกรรมการประเมิน
บุ ค คลและผลงาน ควรพิ จ ารณาอี ก ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ ง เรื่ อ งกลั บ ไปให้
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาใหม่อีกครั้ง
ข้อ ๒๙ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญที่ไม่ได้กําหนด
ให้มีเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง และที่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับเชี่ยวชาญ ให้คณะอนุกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เป็นผู้พิจารณาว่า
ผู้เข้ารับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกหรือไม่ การพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกหรือไม่
ให้พิจารณาความเหมาะสมของผู้รับการคัดเลือกใน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านประวัติการรับราชการและความประพฤติ
(๒) ด้านความรู้
(๓) ด้านความสามารถ
ทั้งนี้ โดยให้ถือเกณฑ์ว่าความเหมาะสมด้านประวัติการรับราชการและความประพฤติมีคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน ด้านความรู้มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และด้านความสามารถมีคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
และมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๓๐ การตัดสินของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ตามข้อ ๒๙ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การพิจารณาความเหมาะสมด้านประวัติการรับราชการและความประพฤติ ให้ผู้เข้ารับ
การคัด เลือกเสนอข้อมูลส่ว นบุคคล และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการพิจารณาความดีความชอบ
ประจําปีย้อนหลัง ๓ ปี ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม พฤติกรรมการทํางานความขยันหมั่นเพียร
ความประพฤติ การปฏิบัติราชการ การอุทิศเวลาให้ราชการ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และให้ความเห็น
ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานกําหนด
(๒) การพิจารณาความเหมาะสมด้านความรู้ ให้วัดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่ว ไปในกฎหมายและระเบีย บบริหารงาน
ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ความรู้กฎหมายอื่น ๆ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้ วิธีวดั ความรู้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน กําหนดโดย
ประกาศให้ทราบทั่วกัน
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(๓) การพิจารณาความเหมาะสมด้านความสามารถ ให้แ บ่งการพิจารณาออกเป็นสองส่ว น
ส่วนแรก ความสามารถในการวิเคราะห์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วัดโดยวิธีสอบข้อเขียน และส่วน
ที่สองผลงาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ข้อเสนอปรับปรุงงานในความรับผิดชอบ
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน และผลงานเด่น คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน การวัดผลงานให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานกําหนด โดยประกาศให้ทราบทั่วกัน และสําหรับผลงานเด่น
ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอผลงานเด่นได้ไม่เกิน ๓ เรื่อง กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่ผ่านการคัดเลือก
โดยได้ค ะแนนต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ เพีย งด้านเดีย วให้ผู้เข้า รับการคัด เลือกดังกล่าวมีสิท ธิยื่น ขอแก้ไ ข
เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมินได้หนึ่งครั้ง ภายในหกเดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
การเสนอผลการประเมินและการพิจารณาแต่งตั้ง ให้นําความในข้อ ๒๘ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําชั่วคราวของระดับที่จะแต่งตั้งตามที่
กําหนดไว้ในบัญ ชีเงิน เดือนขั้น ต่ําขั้น สูงสําหรับตําแหน่ง ประเภทวิชาการท้ายพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีท่ี ก.พ. มีการเปลี่ยนแปลงขั้น ต่ําชั่วคราวเป็นอย่างอื่นก็ให้
เป็ น ไปตามที่ ก.พ. กํา หนด ซึ่ ง จะต้อ งเป็ น ผู้มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นตามมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง
โดยมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ต้องเป็นบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดํารงตําแหน่ง
อย่างอื่น ที่เทีย บได้ในระดับไม่ต่ํากว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติง านที่เกี่ย วข้องตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เห็น ว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต้องเป็น
บุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดํารงตําแหน่ง
อย่างอื่น ที่เทีย บได้ในระดับไม่ต่ํากว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติง านที่เกี่ย วข้องตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เห็น ว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ต้องเป็นบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือดํารง
ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ํากว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติง านที่เกี่ย วข้องตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เห็น ว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
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(๔) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการต้องเป็น
บุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี สําหรับผู้บรรจุโดย
ใช้วุฒิปริญญาตรี ให้ลดลงเป็น ๕ ปี สําหรับผู้บรรจุโ ดยใช้วุฒิปริญ ญาโท และให้ลดลงเป็น ๓ ปี
สําหรับผู้บรรจุโดยใช้วุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ํากว่าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิด ชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเป็น
ผู้ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้นให้นับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้นได้
ข้อ ๓๒ การนั บระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน่งเพื่อประโยชน์ใ นการแต่ง ตั้งให้ดํารงตํา แหน่ ง
ในระดับที่สูงขึ้น สําหรับข้าราชการผู้เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้นับระยะเวลาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของตําแหน่งประเภทวิชาการ และสําหรับข้าราชการผู้เคยดํารงตําแหน่ง
ตามระบบการกําหนดตําแหน่งเดิมในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ โดยต่อมาได้ย้ายไป
ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ เป็นระยะเวลาการดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ส่วนที่ ๕
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ ไป
ข้อ ๓๓ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ค ณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน บุคคล
และผลงาน เป็นผู้พิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกหรือไม่
(๒) ให้คณะกรรมการประเมิน บุคคลและผลงาน กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการ
คัดเลือก โดยให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กําหนดประกอบด้วย และให้คณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานประกาศหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ทราบทั่วกัน
(๓) การเสนอผลการประเมินและการพิจารณาแต่งตั้ง ให้นําความในข้อ ๒๘ (๓) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๓๔ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน เป็นผู้พิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกหรือไม่
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(๒) ให้คณะกรรมการประเมิน บุคคลและผลงาน กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการ
คัดเลือก โดยให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กําหนดประกอบด้วย และให้คณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน ประกาศหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ทราบทั่วกันก่อนการพิจารณา
(๓) การเสนอผลการประเมินและการพิจารณาแต่งตั้ง ให้นําความในข้อ ๒๘ (๓) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๓๕ คุณสมบัติของบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่ง ประเภททั่วไปต้องได้รับเงิน เดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ต่ําชั่ว คราวของระดับที่จะแต่งตั้ง ตามที่
กํา หนดไว้ ใ นบั ญ ชีเ งิ น เดื อนขั้ น ต่ํ าขั้ น สูง สํ าหรั บตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไปท้า ยพระราชบัญ ญั ติร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีที่ ก.พ. มีการเปลี่ยนแปลงขั้น ต่ําชั่วคราวเป็นอย่างอื่นก็ให้
เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ว นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ต้องเป็น
บุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี หรือดํารงตําแหน่งอื่น
ที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ํากว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ต้องเป็นบุคคล
ที่เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่ว ไประดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือดํารงตําแหน่งอื่น
ที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ํากว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เห็น ว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิด ชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต้องเป็น
บุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือดํารงตําแหน่งอื่น
ที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ํากว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ส่วนที่ ๖
วันที่มีผลในการแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง
ข้อ ๓๖ ในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป ให้เป็นไป
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) การแต่ง ตั้งผู้ ที่ผ่า นการคั ด เลื อกเพื่อแต่งตั้ งให้ดํา รงตํ าแหน่ง ในระดับ ที่สูง ขึ้น ให้แ ต่ งตั้ ง
ได้ ไ ม่ก่ อ นวั น ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ครบถ้ว นและวั น ที่ ส่ งผลงานครบถ้ ว นสมบูร ณ์ เว้ น แต่ คณะอนุก รรมการ
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) กรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในความเหมาะสมด้านประวัติการรับราชการและความประพฤติ
หรื อ ด้ า นความรู้ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ ไ ม่ ก่ อ นวั น ที่ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ ความเหมาะสม
ด้านความสามารถให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์
หมวด ๕
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๗ ให้สํานักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่ดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. มีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงาน
ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต นต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณ ธรรมและเที่ย งธรรม
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดํารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ ๓๙ ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดประพฤติตนอยู่ในประมวลจริยธรรมและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ต ามควรแก่กรณี และจะให้บําเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นคําชมเชย
เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้
ข้อ ๔๐ การให้ ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ฝึ ก อบรม ดู ง าน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน
ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๔๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด
ผลการประเมิน ตามวรรคหนึ่งให้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย
ข้อ ๔๒ ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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หมวด ๖
วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ ๔๓ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ
คําสั่ง
การอุท ธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย อุท ธรณ์ต ามวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตามที่ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีก
ซึ่งไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๖๐ วัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย
เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ดําเนินการให้เป็นไปตาม
คําวินิจฉัยนั้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย
ข้อ ๔๔ ผู้ใดมีความคับข้อ งใจอัน เกิด จากการปฏิบัติ หรือไม่ป ฏิบัติต่อตนของผู้บั งคับบัญ ชา
และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๔๕ นอกจากที่ กําหนดไว้ในระเบี ย บนี้ วิ นัย การรักษาวินั ย การดํ าเนิน การทางวินั ย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
การย้าย การโอน การเปลี่ยนสายงาน
ข้อ ๔๖ การย้ า ยข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ตํ า แหน่ ง ในสาขากระบวนการยุ ติ ธ รรม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๔๗ การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. สาขาตําแหน่งทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอํานาจสั่งย้าย
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้นก่อน
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(๒) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งประเภทอํานวยการยุติธรรมไปแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทอํานวยการซึ่งเป็นคนละตําแหน่งกัน ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นผู้มีอํานาจสั่งย้ายได้ตามความเหมาะสม
(๓) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งประเภทอํานวยการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญที่ไม่ได้รับเงินประจําตําแหน่งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มี
อํานาจสั่งย้ายได้ตามความเหมาะสม
(๔) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งประเภทอํานวยการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มี
อํานาจสั่งย้ายได้ต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลงานของข้าราชการผู้นั้น คณะกรรมการประเมิน บุคคล
และผลงานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้ง ประเมินแล้วเห็นว่ามีลักษณะตรง
หรือเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเทียบได้กับลักษณะและคุณภาพของงานตามตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(๕) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญที่มี
เงินประจําตําแหน่ง ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญที่ไม่มีเงินประจําตําแหน่ง
ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอํานาจสั่งย้ายได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
(๖) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งประเภทวิชาการที่ไม่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานตามบัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณ วุฒิ
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ให้นําหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดไว้มาใช้โดยอนุโลม และให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอํานาจสั่งย้ายได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมิน
(๗) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานตามบัญ ชี
กําหนดสายงานที่มีสิท ธิได้รับเงิน ประจําตําแหน่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน สายงาน
เดียวกัน ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอํานาจสั่งย้ายได้ตามความเหมาะสม
(๘) การย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่ง ประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้น ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ให้ดําเนิน การตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการย้ายข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ในกรณีต าม (๑) (๓) (๔) และ (๕) หากผู้ถูกสั่งย้ายไม่ให้ค วามยิน ยอม โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีความจําเป็นต้องย้ายข้าราชการดังกล่าวเพื่อให้การ
บริหารราชการเป็น ไปเพื่อประโยชน์ข องทางราชการ ให้นํา เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
เห็นชอบโดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้นอีก
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ในการพิจ ารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคสอง ให้ผู้ถูกสั่ง ย้ายมีโอกาสที่จะได้
รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการสั่งย้ายได้
ข้อ ๔๘ การขอโอนมารั บ ราชการที่ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๔๙ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ย้ า ยสายงานจากตํ า แหน่ ง
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. สาขาตําแหน่งทั่วไปเป็นตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๐ สํา หรับ ข้า ราชการสํา นัก งาน ป.ป.ช. ตํา แหน่ง ในสาขากระบวนการยุต ิธ รรม
ตามข้อ ๑๑ (๓) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามกฎหมาย ให้ดํารงตําแหน่งและสายงานเดิมต่อไปจนกว่า
จะพ้นจากตําแหน่งหรือปรับเปลี่ยนหรือย้ายสายงาน และให้ถือว่าตําแหน่งนั้นอยู่ในสาขาตําแหน่งทั่วไป
ในกรณีที่แ ต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีคุณสมบัติในตําแหน่งสาขากระบวนการ
ยุติ ธ รรมให้ดํ า รงตํา แหน่ งประเภทบริห ารหรือ อํา นวยการในสาขาตํ าแหน่ง ทั่ว ไปให้ถื อ ว่า ผู้นั้ น ยัง คง
ดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมอยู่จนกว่าจะพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีคุณสมบัติในสาขากระบวนการยุติธรรม
แต่ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตามข้อ ๑๖ ให้ถือว่า
ผู้นั้นยังคงดํารงตําแหน่งในสาขาตําแหน่งทั่วไปจนกว่าจะผ่านการประเมินหรือพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๕๒ ในระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้ออกระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การแบ่งส่วนราชการ และการกําหนดตําแหน่ง และมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของ
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เป็นอย่างอื่น ให้นําระเบียบ หรือประกาศ หรือมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เดิมก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
บรรดาระเบี ย บ ประกาศ มติ คํ า สั่ ง หรื อ การดํ า เนิ น การใด ๆ ของคณะอนุ กรรมการ
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติหรือตามคําสั่งสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ถูกยกเลิกตามระเบียบนี้
ที่ได้เริ่มดําเนิน การไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ มติ
หรือคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่เดิมต่อไปจนกว่าแล้วเสร็จ และให้มีผลใช้บังคับได้ เว้น แต่ค ณะอนุกรรมการ
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตามระเบียบนี้ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. จําแนกตามสาขา ประเภท สายงาน
และระดับตําแหน่งข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรม และข้าราชการประเภททั่วไป

ตําแหน่งเลขาธิการ
ลําดับ ประเภทตําแหน่ง
๑ เลขาธิการ

ชื่อสายงาน
บริหาร

ชื่อตําแหน่งในสายงาน
นักบริหาร

ระดับ
สูง

ชื่อตําแหน่งในสายงาน
นักบริหาร
ผู้อํานวยการ
พนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน

ระดับ
ต้น - สูง
ต้น - สูง
ชํานาญการ - ทรงคุณวุฒิ
ชํานาญการ - ทรงคุณวุฒิ

พนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ชํานาญการ - ทรงคุณวุฒิ
ชํานาญการ - ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติการ - เชีย่ วชาญ

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ปฏิบัติการ - เชีย่ วชาญ
ปฏิบัติการ - เชีย่ วชาญ

ตําแหน่งข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรม
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

ประเภทตําแหน่ง
บริหารงานยุติธรรม
อํานวยการยุตธิ รรม
วิชาการยุติธรรม
วิชาการยุติธรรม

๕
๖
๗

วิชาการยุติธรรม
วิชาการยุติธรรม
วิชาการยุติธรรม

๘
๙

วิชาการยุติธรรม
วิชาการยุติธรรม

ชื่อสายงาน
บริหาร
อํานวยการ
พนักงานไต่สวน
นักกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ปราบปรามการทุจริต
นิติการ
นักกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ปราบปรามการทุจริต
นิติการ

-๒ตําแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ประเภทตําแหน่ง
บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ชื่อสายงาน
บริหาร
อํานวยการ
ป้องกันการทุจริต
ตรวจสอบทรัพย์สิน
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารงานคลังและพัสดุ
การต่างประเทศ
วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตรวจสอบภายใน
วิจัยสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน
นักบริหาร
ผู้อํานวยการ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน
นักบริหารทรัพยากรบุคคล
นักบริหารงานคลังและพัสดุ
เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักวิจัยสังคมศาสตร์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ระดับ
ต้น - สูง
ต้น - สูง
ปฏิบัติการ- ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ - อาวุโส
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
ปฏิบัติงาน - อาวุโส

หมายเหตุ : ๑. มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของทุกตําแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ กําหนด
๒. สําหรับตําแหน่งข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรม ลําดับที่ ๕ และลําดับที่ ๘
ซึ่งมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ไม่ตรงตามทีก่ ฎหมายกําหนด ให้อยู่ในสาขาตําแหน่งทั่วไป
จนกว่าจะพ้นจากตําแหน่ง ปรับเปลี่ยน หรือย้ายสายงาน

ราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
การแก้คําผิด
เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ หน้าที่ ๒๔
คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/022/24.PDF

จึ ง ขอเรี ย นท่ า นผู้ ป ระสงค์ จะใช้ ข้ อ มู ล ของราชกิ จจานุ เบกษาฉบั บ นี้
ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

