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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๗) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๘) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐
(9) ระเบี ย บคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่งชาติว่าด้วยการบริห าร
งานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

(10) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดวันเวลาทางาน
และวันหยุดราชการ
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงาน ป.ป.ช. หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในฐานะองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุค คลของส านัก งาน ป.ป.ช. มี อ านาจตี ค วามและวิ นิ จ ฉัย ชี้ขาด
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
มีชื่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.”
เรียกโดยย่อว่า “กปปช.” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านการงบประมาณ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง จานวน
ไม่เกินสามคน ร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยอาจแต่งตั้งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. จานวนไม่เกินสามคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การพ้นจากตาแหน่ง และวาระการดารงตาแหน่ง
ของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการนั้น
การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. จ านวนไม่ เ กิ น สามคน เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ กปปช. มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ.
ข้อ 7 ในการประชุมของ กปปช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
กรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม
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การลงมติในการประชุมของ กปปช. ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ต้องพ้นจากตาแหน่งตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนดและยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.ช. แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง ให้องค์ประกอบในส่วนของกรรมการใน กปปช. มีจานวนกรรมการเท่าที่เหลือ อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการ ป.ป.ช. ใหม่แทน
ให้ น าระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาใช้บังคับกับ
การประชุมของ กปปช. โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
คณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ 8 ให้ กปปช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ในคณะอนุกรรมการสามัญประจา
กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีชื่อว่า “คณะอนุกรรมการข้าราชการ
สานักงาน ป.ป.ช.” เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ปปช.” ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ กรรมการ ป.ป.ช. ที่ ป ระธานกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมายเป็นประธาน
(2) กรรมการ ป.ป.ช. ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย จานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(3) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นอนุกรรมการ
(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่กากับดูแลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นอนุกรรมการ
(5) รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากรองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(6) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาคหรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภาค ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากรองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาคและผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(7) ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(8) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น กปปช. ที่ กปปช. มอบหมาย จ านวนหนึ่ ง คน
เป็นอนุกรรมการ
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(9) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารและ
การจัดการ ที่ กปปช. แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว
จานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ น เลขานุ ก าร และให้ ผู้ อ านวยการ
สานั กนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อานวยการสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์ และผู้อานวยการสานักกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรณีการคัดเลือกอนุกรรมการตาม (5) (6) และ (7) ให้ผู้ดารงตาแหน่งเท่าที่มอี ยู่ในขณะนัน้
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ในการประชุม อ.ก.ปปช. ให้นาความตามข้อ 7 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ อ.ก.ปปช.
มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ อ.ก.พ. วิสามัญ
ข้อ 9 ให้ อ.ก.ปปช. ท าหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บคณะอนุ ก รรมการสามั ญประจ ากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบาย การวางระบบ หรือระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ให้ ความเห็ น เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งทางด้านการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อ กปปช.
(2) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอัตรากาลังและการแบ่งส่วนราชการของสานักงาน ป.ป.ช. และ
ขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการต่อ กปปช.
(3) พิจารณากาหนดระบบและวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
ทั้งทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ นโยบาย และ
มาตรฐานที่ กปปช. กาหนด
(4) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ
(5) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน คณะบุคคล หรือบุคคลเพื่อดาเนินการตามหน้าที่
และอานาจ
(6) ปฏิบัติการหรือดาเนินการอื่นใดตามที่ กปปช. มอบหมายหรือมีมติ
การได้รับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะทางาน คณะบุคคล หรือบุคคลตาม (5)
ให้นาระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการตามข้อ 8 แล้ว กปปช. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยก็ได้ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอานาจตามที่ กปปช.
มีมติกาหนด ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ อ.ก.พ. วิสามัญ
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หมวด 2
บททั่วไป
ข้อ 11 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กร และความคุ้มค่า โดยยึดหลักคุณธรรมและหลักการกระจายอานาจ และ
คานึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและกาลังใจของบุคลากร ดังต่อไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต้องคานึงถึงความรู้
ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์
ของทางราชการ
(2) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ขา้ ราชการ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนาความคิดเห็น
ทางการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(3) การดาเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 12 ต าแหน่ ง ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ให้ จ าแนกประเภทต าแหน่ ง ออกเป็ น
สองประเภท คือ
(๑) ประเภทตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม
(๒) ประเภทตาแหน่งทั่วไป
ในส่วนของตาแหน่งทางบริหารตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศกาหนด
ข้อ 13 ให้ กปปช. จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
โดยจาแนกตาแหน่งเป็นประเภทตาแหน่ง และระดับตาแหน่งตามลักษณะงาน และให้ระบุชื่อตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไว้ด้วย
ให้ ส านั กงาน ป.ป.ช. ด าเนิ น การเพื่อ นามาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่งแจ้งให้
ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ข้อ 14 ตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. จะมีในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด และ
เป็นตาแหน่งสาขาใด ประเภทใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ กปปช. กาหนด โดยต้องคานึงถึ งลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อน และความคุ้มค่าเป็นหลักและ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามข้อ 13
ข้อ 15 การแต่ ง ตั้ งข้ าราชการส านัก งาน ป.ป.ช. ให้ ด ารงต าแหน่ งในตาแหน่ง ใดที่ไม่มี
การกาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
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ข้อ 16 ผู้ไ ด้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ในตาแหน่งใด
ตามข้อ 12 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น กปปช. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติทั่ว ไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนั้นตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้ เว้นแต่คุณสมบัติตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนด
ในกรณีที่ กปปช. กาหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ กปปช.
รับรอง แล้วแต่กรณี
ข้อ 17 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามข้อ 16 แล้ว
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุโดยความเห็นชอบของ กปปช. สั่งให้ออก
จากราชการ หรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ก ลั บ ไปด ารงต าแหน่ ง ตามเดิ ม หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า โดยพลั น
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอานาจ และการรับเงินเดือน
ที่ได้รับอยู่ก่อนได้รับคาสั่งให้กลับไปดารงตาแหน่งตามเดิมหรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า สาหรับค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์ อื่น ใดที่ไ ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับคาสั่งดังกล่าวให้ กปปช. พิจารณา
เป็นการเฉพาะราย
การรับเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่ง
ตามเดิมหรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กปปช. มีมติกาหนดเป็นการเฉพาะราย
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง ให้ ก ลั บ ไปด ารงต าแหน่ ง ตามเดิ ม หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า
ตามวรรคหนึ่งได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ กปปช. พิจารณาเป็นการเฉพาะรายและให้ดาเนินการตามมติของ
กปปช.
ข้อ 18 การกาหนดอัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และค่าตอบแทนหรือ
สิทธิประโยชน์อื่นของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไป
ตามที่ กปปช. กาหนด โดยต้องคานึงถึงค่าครองชีพและความพอเพียงในการดารงชีพ และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
การได้รับเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่ กปปช. กาหนด
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ข้อ 19 ในกรณีที่ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ กปปช. อาจพิจารณาให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
ข้อ 20 วัน เวลาทางาน วัน หยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจาปีของ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดหรือ กปปช. จะมีมติกาหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
การลาของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
ข้อ ๒1 การจัดทาและรักษาทะเบียนประวัติ และการควบคุมการเกษียณอายุของเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ ส านั ก งาน ป.ป.ช. มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าและการรั ก ษาทะเบี ย นประวั ติ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนการจัดทาและรักษาทะเบียนประวัติ และการควบคุมการเกษียณ
อายุราชการของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ 22 การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตาแหน่งของ
ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ให้ น ากฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒3 การใดที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมิได้
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบอื่นที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น และ
ให้บรรดาอานาจหน้าที่ซึ่งกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอานาจหน้าที่ในตาแหน่งของบุคคลและคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี และ ก.พ. เป็นอานาจหน้าที่ของ กปปช.
(๒) อานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง และ อ.ก.พ.กรม เป็นอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ปปช.
(3) อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ป.ป.ช.
(4) อ านาจหน้ า ที่ ข องปลั ด กระทรวงและอธิ บ ดี เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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หมวด 3
ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ส่วนที่ 1
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ 24 ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดเป็นตาแหน่งเทียบเท่ากับหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง โดยให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามที่ กปปช. กาหนด
ข้อ 25 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง มีจริยธรรมที่ดี และปราศจาก
อคติทั้งปวง และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ
สานักงาน ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จักต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ในตาแหน่งทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ในตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรมและตาแหน่งทั่วไป
ทั้งนี้ วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ข้อ 26 การแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ ป ระธานกรรมการ ป.ป.ช.
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ แล้วเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้อ 27 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี วาระการดารงตาแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งและให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ข้อ 28 นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระแล้ ว เลขาธิ การคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือเพราะขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 25 และข้อ 32 ข.
(๓) ลาออก
(๔) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่ อ งต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ น าความกราบบั ง คมทู ล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตาแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมินตามระเบียบหรือประกาศ
ที่ กปปช. กาหนด
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กรณี ที่ เ ลขาธิก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ้ น ต าแหน่ง ตามวาระแต่ยั ง ไม่พ้ น จากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหนึ่ง (๓)
และ (๔) ให้ บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งที่ปรึกษาประจาสานักงาน ป.ป.ช. หรือตาแหน่งอื่น ใด
ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่า โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และค่าตอบแทน
หรือสิทธิและประโยชน์อื่นใดตามที่ กปปช. กาหนด
ส่วนที่ 2
ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตาแหน่งสาขากระบวนการยุตธิ รรม
ข้อ 29 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม มีตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารงานยุติธรรม มีตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ดังนี้
(ก) นั กบริห ารงานยุติธรรม ป.ป.ช. ระดับสูง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค
(ข) นักบริหารงานยุติธรรม ป.ป.ช. ระดับต้น ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการยุติธรรม มีตาแหน่งอานวยการยุติธรรม ระดับสูง ได้แก่
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม มีตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ดังนี้
(ก) ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
(ข) พนักงานไต่สวน ระดับต้น
(ค) พนักงานไต่สวน ระดับกลาง
(ง) พนักงานไต่สวน ระดับสูง
(จ) พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ
(ฉ) พนักงานไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒิ
กปปช. จะกาหนดให้ตาแหน่งใดตามวรรคหนึ่งมีตาแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นก็ได้ โดยให้จัดทาเป็น
ประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
การจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรมตามข้อ 13 และ
การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งของตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม ให้เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งท้ายระเบียบนี้หรือที่ กปปช. จะได้กาหนดโดยจัดทาเป็นประกาศเพิ่มเติม
ข้อ 30 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นผู้มี
พื้นความรู้สาเร็จการศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาโททางกฎหมายขึ้นไป หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น
ทางกฎหมาย หรือการดาเนินคดีในชั้นศาล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
ข้อ 31 ปริญญาสาขาอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสานักงาน ป.ป.ช. ตามข้อ 30
ได้แก่ปริญญาในสาขา ดังนี้
(1) ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(3) ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์
(4) ปริญญาสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี
(5) ปริญญาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(6) ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร
(7) ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทางการบริหารงาน
ยุติธรรม
(8) ปริ ญ ญาสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ หรื อ สาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ทางรั ฐ ศาสตร์ หรื อ ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางบริหารรัฐกิจ
(9) ปริ ญ ญาสาขาวิช าใดวิช าหนึ่ง ทางภู มิส ารสนเทศศาสตร์ หรื อ ทางภู มิศาสตร์ หรือ
ทางวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
(10) ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) ปริญญาสาขาหรือทางอื่นตามที่ กปปช. ประกาศกาหนด
นอกเหนื อ จากปริ ญ ญาที่ ก าหนดในวรรคแรก ปริ ญ ญาสาขาอื่ น อั น จะยั ง ประโยชน์ ต่ อ
การปฏิบัติงานของสานักงาน ป.ป.ช. ให้รวมถึงปริญญาในสาขาหรือทางอื่นในลักษณะทานองเดียวกันหรือ
เทียบได้กับปริญญาที่กาหนดในวรรคแรกตามที่ กปปช. รับรอง
ข้อ 32 นอกจากคุ ณ สมบั ติต ามข้อ 30 ข้ า ราชการส านักงาน ป.ป.ช. ต าแหน่งสาขา
กระบวนการยุติธรรม ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
(5) เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กปปช. กาหนด
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ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือถูกถอดถอนออกจากตาแหน่ง
(3) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้ นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(5) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานหรือพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบนี้หรือตามกฎหมายอื่น
(6) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธ รรม หรือกระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยความ ผิด ของพนั ก งาน
ในองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ก ระท าโดยทุ จ ริ ต ตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน
เป็น เจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(7) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(8) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) เป็น ผู้บริห ารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรื อจิตฟั่นเฟือน
ไม่ ส มประกอบ หรื อ มี จิ ต ใจไม่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. หรื อ เป็ น โรค
ตามที่ กปปช. กาหนด
ส่วนที่ 3
ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตาแหน่งทั่วไป
ข้อ 33 ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ต าแหน่ ง ทั่ ว ไป มี ต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหาร มีตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ดังนี้
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(ก) นั กบริห ารงาน ป.ป.ช. ระดับสูง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค และผู้ตรวจราชการสานักงาน ป.ป.ช.
(ข) นักบริหารงาน ป.ป.ช. ระดับต้น ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ มีตาแหน่งอานวยการ ระดับสูง ได้แก่ ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มีตาแหน่งตามบัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งท้ายระเบียบนี้
โดยมีระดับตาแหน่ง ดังนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตาแหน่งประเภททั่วไป มีตาแหน่งตามบัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งท้ายระเบียบนี้
โดยมีระดับตาแหน่ง ดังนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
กปปช. จะก าหนดให้ ต าแหน่ ง ใดตามวรรคหนึ่ ง มี ตาแหน่ง ที่ มี ชื่ อ อย่ า งอื่ น หรื อ มี ต าแหน่ ง
ในสายงานอื่นก็ได้ โดยให้จัดทาเป็นประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
การจัด ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งทั่วไปตามข้อ 13 และการจัด ประเภท
ต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง ของต าแหน่ ง ทั่ ว ไป ให้ เ ป็ น ไปตามบั ญ ชี ม าตรฐานก าหนดต าแหน่ ง
ท้ายระเบียบนี้หรือที่ กปปช. จะได้กาหนดโดยจัดทาเป็นประกาศเพิ่มเติม
ข้อ 34 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตาแหน่งทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
ข. ลักษณะต้องห้าม ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 32 ข.
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หมวด 4
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตัง้
ข้อ ๓5 การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ให้ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ในกรณีที่
มี เ หตุ พิ เ ศษ กปปช. อาจมี ม ติใ ห้ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ด าเนิน การคัด เลื อก โดยไม่ต้ องดาเนินการ
สอบคัดเลือกก็ได้
การสอบคั ด เลื อกและการคัด เลือ ก รวมถึง การตรวจสอบคุ ณสมบั ติและลัก ษณะต้องห้ าม
ของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
ทั้งนี้ การได้รับเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 18
ข้อ 36 เมื่อสมควรจะมีการสรรหาบุคคลตามข้อ 35 ให้สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ กปปช.
เพื่อมีมติให้จัดให้มีการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ การดาเนินการสรรหาตามวรรคหนึ่งในแต่ละครั้ง กปปช.
อาจกาหนดให้รับสมัครเฉพาะผู้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่า งหนึ่งหรือหลายอย่าง และอาจกาหนดจานวน
บุคคลที่จะได้รับการบรรจุก็ได้
ข้อ 37 ในกรณีที่ กปปช. เห็นชอบให้มีการดาเนินการสรรหาโดยวิธีการสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกในคราวเดียวกัน ให้กาหนดจานวนตาแหน่งที่จะใช้ในการบรรจุในแต่ละวิธีให้ชัดเจน ทั้งนี้
หากมีตาแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุได้เพิ่มขึ้นในภายหลัง ให้ กปปช. เป็นผู้พิจารณาว่าตาแหน่ง
ดังกล่าวจะบรรจุจากผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ข้อ 38 ให้สานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้กาหนดหน่วยงานที่จะให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ไปปฏิ บั ติ ง าน โดยให้ พิ จ ารณาจากความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์
ความสัมพันธ์กับบุคคลในพื้นที่ รวมถึงคุณลักษณะในการทางานด้านอืน่ ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะงานและความต้องการด้านอัตรากาลังของหน่วยงาน เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 39 ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 35 คนใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ข้อ 30 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 32 หรือเป็นบุคคลที่ กปปช. เห็นว่า
มีชื่อเสียงหรือความประพฤติหรือเหตุอื่นอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้ผู้นั้น
ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตามผลการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกนั้น
ข้อ 40 ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งพนักงานไต่สวน ระดับต้น
จะต้ อ งผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการอบรมที่ กปปช. ก าหนด ทั้ ง นี้
สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ให้ถือผลของการอบรมเป็นผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนผู้ใดไม่ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่ง ก็ให้ได้รับการอบรมต่อไปอีกครั้งหนึง่
หากยังไม่ผ่านการอบรมอีก ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุโดยความเห็นชอบของ กปปช. สั่งให้ออกจากราชการ
หรือดาเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทั่วไปก็ได้ แล้วแต่กรณี
ผู้ ช่ ว ยพนั ก งานไต่ ส วนผู้ ใ ดไม่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานไต่ ส วนตามวรรคหนึ่ ง ภายใน
ระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
โดยความเห็นชอบของ กปปช. สั่งให้ออกจากราชการหรือดาเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทั่วไปก็ได้
แล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานไต่สวน ระดับต้น ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและวันที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ กปปช. กาหนด
กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น กปปช. อาจกาหนดให้ใช้วิธีการอื่นแทนการอบรมตามที่กาหนดไว้
ในข้อนี้ก็ได้
ข้อ 41 การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทั่วไป ให้ดาเนินการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยให้นา
ข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 39 มาใช้บังคับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันและการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง และ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่ เกี่ยวกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ การได้รับเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 18
ข้อ 42 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ าราชการสานักงาน ป.ป.ช. และการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(1) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตาแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่า ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
แล้วเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(2) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
หมวด 5
การเลื่อนตาแหน่ง
ข้อ 43 ให้สานักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการสานักงาน
ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงานและระดับอาวุโส ตาแหน่ง
ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการและระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ และต าแหน่ ง พนั ก งานไต่ ส วน
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ระดั บ กลางและระดั บ สู ง หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง โดยให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
ข้อ 44 การประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ ด ารงตาแหน่ งพนั ก งานไต่สวน ระดับ กลางและระดับสู ง ต้ อ งมีคุ ณภาพและมาตรฐานที่สูงกว่า
การประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตาแหน่งทั่วไป เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคล
และผลงานต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและการมอบหมายงานในแต่ละระดับ
ตาแหน่ง
การประเมินบุคคลและผลงานตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาจากตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกาหนดในแต่ละปี
ข้อ 45 ให้สานักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการคัดเลือกข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึน้
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามข้อ 29 (1) (2) และ (3) (จ) (ฉ) และตามข้อ 33 (1) (2) และ (3)
(ง) (จ) หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า ที่ ว่ า งหรื อ ที่ จ ะว่ า ง โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ
ความประพฤติ โ ดยเฉพาะความรั บ ผิ ด ชอบและพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม ประวั ติ ก ารรั บ ราชการ
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในความสามารถ วิสัยทัศน์ทางการบริหาร
และลาดับอาวุโส รวมทั้งคุณลักษณะอื่นที่จาเป็นในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ผู้ที่มีความเหมาะสมกับตาแหน่งทีค่ ัดเลือกในแต่ละตาแหน่ง โดยอาจให้มีคณะกรรมการเพื่อช่วยพิจารณา
กลั่ น กรองผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมด้ ว ยก็ ไ ด้ แล้ ว น าเสนอรายชื่ อ ผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมและข้ อ มู ล ของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งความสมควรและเหตุผลต่อ กปปช. เพื่อพิจารณา
เมื่ อ กปปช. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่า บุ ค คลที่ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมา
มีความเหมาะสมที่จะได้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกในตาแหน่งใด ก็ให้ดาเนินการแต่งตั้ง
ตามข้อ 42 ต่อไป
ในกรณี ที่ กปปช. พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าบุ คคลที่ เลขาธิ การคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมา
ยังไม่เหมาะสม ให้ ส่ ง ให้ เ ลขาธิก ารคณะกรรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณาผู้ ที่มี ความเหมาะสมรายอื่น
แล้วนาเสนอ กปปช. พิจารณาต่อไป
การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสี่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ
และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
ข้อ 46 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ให้ได้รับเงินประจา
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ ได้ ไ ม่ ก่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ อ านวยการกลุ่ ม
หรือผู้อานวยการศูนย์ ในส่วนราชการของสานักงาน ป.ป.ช. ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศ
กาหนดไว้ เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
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ข้อ 47 ให้สานักงาน ป.ป.ช. จัดทาข้อมูลบุคคลของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้อย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ โดยต้องแจ้งข้อมูลให้ข้าราชการได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
ภายในเดือนมิถุนายนของแต่ละปี
หมวด 6
การย้าย การเปลี่ยนสายงาน การโอน และการบรรจุกลับ
ข้อ 48 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภาค ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้ อ านวยการส านั ก ผู้ อ านวยการสถาบั น
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าตาแหน่ง
ดังกล่าว ผู้ใดปฏิบัติห น้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปีแล้วให้เลขาธิการคณะกรรมกา ร ป.ป.ช.
โดยความเห็ น ชอบของ กปปช. ด าเนิ น การให้ มี ก ารสั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ห รื อ ย้ า ยไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่อื่น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดสี่ปีนั้น ในกรณีที่เห็นว่า ผู้ใดยังมีความจาเป็นไม่อาจสับเปลี่ยนหน้าที่
หรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น จะให้ คงอยู่ปฏิบัติหน้ าที่เดิมต่อไปได้ครั้งละหนึ่งปี และไม่เกินสองครั้ง
เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 49 การย้ายข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม
จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้นั้น
ข้อ 50 การย้ายข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. จะพิจารณาดาเนินการปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่
มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น อื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นราชการเป็ น ส าคั ญ ให้ พิ จ ารณาด าเนิ น การได้
ตามแต่สถานการณ์
ข้อ 51 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการใด
จะต้องปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
จึงจะได้รับการพิจารณาย้ายไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่น เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอื่นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ กปปช. พิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ 52 การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ต าแหน่ ง สาขากระบวนการยุ ติ ธ รรม
ไปปฏิ บั ติ ร าชการในจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ภู มิ ล าเนาของผู้ นั้ น หรื อ ของคู่ ส มรสจะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่ ใ น
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือกรณีมีเหตุจาเป็นอื่นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณาเป็ น รายกรณี ไ ป ส าหรั บ กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการ
ในส่วนราชการเดียวกันกับคู่สมรสให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเป็นรายกรณีไป
ข้อ 53 การย้ายข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ต่างไปจากสาขา
ต าแหน่ งเดิมหรือประเภทตาแหน่ งเดิมที่ ครองอยู่ ให้ เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการ
ที่ กปปช. กาหนด
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ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ดารงตาแหน่งทั่วไป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาขา
กระบวนการยุติธรรม จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการประเมินผลการอบรมที่ กปปช.
กาหนด โดยให้นาความตามข้อ 40 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
กรณี ก ารย้ า ยข้ า ราชการส านั กงาน ป.ป.ช. ผู้ ด ารงต าแหน่ง ทางบริ หารและต าแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่าให้นาความตามข้อ 45 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เว้นแต่ กปปช. จะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 54 ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ผู้ ใ ดกระท าการ
โดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นโดยเร็ว
พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และหากปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ตามสมควรแล้วให้ดาเนินการทางวินัยและเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย้ายผู้นั้ นให้พ้นจากตาแหน่ง
หน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยให้มาประจาสานักงาน ป.ป.ช. ทันที
การดาเนินการย้ายข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ให้ น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยโดยอนุโลม
โดยให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อ านาจสั่ ง ให้ ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ว้ พ ลางก่ อ นได้ และให้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รักษาราชการแทน เพื่อรอผลการพิจารณาทางวินัยต่อไป
ข้อ ๕5 นอกจากกรณีตามข้อ ๕4 ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้ข้าราชการ
ส านั ก งาน ป.ป.ช. พ้ น จากต าแหน่ ง หน้า ที่ หรื อจากท้ อ งที่ ที่ ผู้ นั้นปฏิ บั ติหน้า ที่ อ ยู่ และให้ มาประจา
สานักงาน ป.ป.ช. หากมีเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ และหากให้ ผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจะเป็ น
การเสียหายแก่ราชการ
(๒) ประพฤติตนไม่สมควรโดยไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับ หรือนโยบายสาคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสานักงาน ป.ป.ช. กาหนด อันส่งผลให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ให้ผู้บังคับบัญชาในตาแหน่งผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ
ท าความเห็ น เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาสั่ ง การของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามวรรคหนึ่ง
สาหรับข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลและมอบหมาย
งานให้ ป ฏิ บั ติ ต ามความเหมาะสม พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี การประเมิ นความสามารถและความประพฤติ
ในการปฏิ บั ติราชการทุก หกเดือ นนั บ จากวันที่ พ้ นจากตาแหน่ง หน้า ที่ หรือ จากท้อ งที่ ที่ ปฏิ บัติหน้าที่
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด โดยพิจารณาตามลักษณะงาน ความสามารถ
และความประพฤติในการปฏิบัติราชการที่ตอ้ งพัฒนาของข้าราชการผู้นนั้ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินแล้ว
ในวาระการย้ายประจาปีจึงจะได้รับการพิจารณาให้ย้ายกลับไปดารงตาแหน่งในระดับเดิม แต่หาก
ไม่ผ่านการประเมินสองครั้งติดต่อกันให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุโดยความเห็นชอบของ กปปช. สั่งให้ออก
จากราชการ
ข้อ 56 การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสานักงาน
ป.ป.ช. ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 57 เมื่ อ มี ต าแหน่ ง ข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ว่ า งลง และส านั ก งาน ป.ป.ช.
เห็ น สมควรให้ โ อนข้ า ราชการตามกฎหมายอื่ น มาบรรจุ ใ นต าแหน่ ง นั้ น โดยค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น
และประโยชน์ที่สานักงาน ป.ป.ช. จะได้รับแล้ว ให้สานักงาน ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อ อ.ก.ปปช.
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยระบุรายละเอียดของตาแหน่งที่จะบรรจุ พร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นที่จะต้อง
โอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นและประโยชน์ที่สานักงาน ป.ป.ช. จะได้รับจากการโอนข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่นมาบรรจุในตาแหน่งนั้น
การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ในตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อมีความจาเป็นพิเศษและเป็นประโยชน์ต่อสานักงาน ป.ป.ช. อย่างยิ่ง
โดยได้รับความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ กปปช. มีมติกาหนด
(ก) ตาแหน่งทั่วไป ตั้งแต่ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(ข) ตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าตาแหน่งใดระดับใด
ข้อ 58 การแต่งตั้งข้าราชการตามกฎหมายอื่นให้ดารงตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ในตาแหน่งใด ประเภทใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษเท่าใด ให้ กปปช.
เป็น ผู้พิจารณาเทียบตาแหน่งกับการดารงตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. โดยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพิเศษที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ
และความชานาญงาน ในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ ในการคานวณบาเหน็จบานาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้ที่
โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ งเป็นเวลาราชการของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. สาหรับการนับ
ระยะเวลาเพื่อใช้ในการเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นให้เป็นไปตามที่ กปปช. มีมติกาหนด
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม
จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการประเมินผลการอบรมที่ กปปช. กาหนด โดยให้นาความ
ตามข้อ 40 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 59 ให้นาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในข้อ 56 ข้อ 57 และข้อ 58 มาใช้บังคับกับ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการเพื่อเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
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หมวด 7
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 60 ให้สานักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. มีคุณภาพ คุณธรรม
จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพชี วิต มี ข วั ญและกาลัง ใจในการปฏิ บั ติราชการให้เกิด ผลสัม ฤทธิ์ต่ อภารกิจของ
สานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
ข้อ 61 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ 62 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดประพฤติตนอยู่ในประมวลจริยธรรมและระเบียบวินัย
และปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของส านั ก งาน ป.ป.ช.
ให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี และจะให้บาเหน็จความชอบอย่างอื่น
ซึ่งอาจเป็นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้
ข้อ 63 การให้ ข้า ราชการส านักงาน ป.ป.ช. ไปศึกษาเพิ่ มเติม ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด โดยความเห็นชอบของ กปปช.
ข้อ 64 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขที่ กปปช.
กาหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย
หมวด 8
วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ 65 วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ทั้งนี้ กปปช. อาจกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้
ข้อ 66 ผู้ใดถูกสั่งลงโทษ ผู้นั้ นมีสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบหรือถือว่า
ทราบคาสั่ง
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การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด และคาวินิจฉัยของ กปปช. ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 67 ผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา
และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่า
ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
หมวด 9
การรักษาจริยธรรม
ข้อ 68 ข้าราชการสานั กงาน ป.ป.ช. ต้องถือและปฏิบัติต ามมาตรฐานจริยธรรมตามที่
กปปช. กาหนด
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมจะต้องได้รับโทษตามที่ กปปช. กาหนด และ
ให้ ผู้บังคับบัญชาน ามาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้ น
ได้รับการพัฒนาด้วยก็ได้
หมวด 10
การออกจากราชการ
ข้อ 69 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ออกจากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้ออก
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 70 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดจะมีอายุครบเกษียณอายุราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการในสิ้นปีงบประมาณใดและทางสานักงาน ป.ป.ช. มีความจาเป็น
ที่จะให้ รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติห น้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว
ในตาแหน่งที่ กปปช. กาหนด ให้นาเสนอ กปปช. เพื่อพิจารณาให้รับราชการต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กปปช. กาหนด
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ข้อ 71 ข้าราชการสานั กงาน ป.ป.ช. ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่หากเป็นข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ ต าแหน่ ง อื่น ที่ เ ที ย บเท่ าขึ้ นไป ให้ เ ลขาธิ การคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และ
การยับยั้งการลาออกจากราชการ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกั บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กปปช. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 72 อานาจในการสั่งให้ออก สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มี
อานาจสั่งให้ออก สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการของข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ต าแหน่ ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า และให้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ น าความกราบบั ง คมทู ล
เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง นั บ แต่ วั น ออกจากราชการ เว้ น แต่ ก รณี
พ้นจากตาแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ
(๒) ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอานาจสั่งให้ออก สั่ งลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ อ อก หรื อ อนุ ญ าตให้ ล าออกจากราชการของข้ า ราชการผู้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ ต าแหน่ ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
บทเฉพาะกาล
ข้อ 73 ให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งดารงตาแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ในตาแหน่งตามระเบียบฉบับนี้จนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้
ข้อ 74 ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารออกระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด
ตามความในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งใด ๆ ก่อนที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับ
มาใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อกาหนด
ประกาศ หรือคาสั่ง ที่ออกตามความในระเบียบนี้
การใดที่อยู่ระหว่างดาเนิน การหรือที่ได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นอันใช้ได้และให้ดาเนินการตามระเบียบฉบับดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
และให้มีผลใช้บังคับได้ เว้นแต่กรณีไม่สามารถดาเนินการได้ หรือไม่อาจนากฎหมายว่าด้วยระเบียบ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้ า ราชการพลเรื อ นมาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลมได้ การจะด าเนิ น การต่ อ ไปในเรื่ อ งนั้ น เป็ น ประการใด
ให้นาเสนอ กปปช. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
กรณีข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้สามารถยื่นผลงาน
เพื่อขอเข้ารับการประเมินได้ภายในวันดังกล่าว และให้ดาเนินการประเมินตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของส านั ก งาน ป.ป.ช.
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ มติ ที่ อ อกตามระเบี ย บดั ง กล่ าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๗5 กรณี ที่ กปปช. ยั ง มิ ไ ด้ ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ น อั ต ราเงิ น ประจ าต าแหน่ ง
การให้ ไ ด้ รับ เงิ น เดือ นและเงิน ประจ าต าแหน่ง และการจ่า ยเงินเดือ นและเงิ นประ จ าตาแหน่งของ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และ
ค่ า ตอบแทนหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะมีการออกระเบียบ
ตามมาตรา ๑๔๔ (๑) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕61
ข้อ 76 ในระหว่ า งที่ กปปช. ยั ง มิ ไ ด้ อ อกประกาศหรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การได้ รั บ
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ให้ น าระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั นแล ะปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
ประจาตาแหน่งของพนักงานไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือมติหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาใช้บังคับ
ไปพลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม
ลาดับที่

ชื่อตาแหน่งทางบริหาร

ตาแหน่งประเภท

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ระดับ

1

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

บริหารงานยุติธรรม

นักบริหารงานยุติธรรม ป.ป.ช.

สูง

2

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค

บริหารงานยุติธรรม

นักบริหารงานยุติธรรม ป.ป.ช.

สูง

3

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

บริหารงานยุติธรรม

นักบริหารงานยุติธรรม ป.ป.ช.

ต้น

4

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค

บริหารงานยุติธรรม

นักบริหารงานยุติธรรม ป.ป.ช.

ต้น

5

ผู้อานวยการ

อานวยการยุติธรรม

ผู้อานวยการยุติธรรม

สูง

6

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและคดี

วิชาการยุติธรรม

พนักงานไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒิ

-

7

พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านกฎหมาย),(ด้านคดี)
/ผู้อานวยการกลุม่ /ผู้อานวยการศูนย์

วิชาการยุติธรรม

พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ

-

8

พนักงานไต่สวน

วิชาการยุติธรรม

พนักงานไต่สวน

สูง

9

พนักงานไต่สวน

วิชาการยุติธรรม

พนักงานไต่สวน

กลาง

10

พนักงานไต่สวน

วิชาการยุติธรรม

พนักงานไต่สวน

ต้น

11

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

วิชาการยุติธรรม

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

-

2

ตาแหน่งทั่วไป
ลาดับที่

ชื่อตาแหน่งทางบริหาร

ตาแหน่ง
ประเภท

ชื่อสายงาน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ระดับ

1

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

บริหาร

บริหารงาน ป.ป.ช.

นักบริหารงาน ป.ป.ช.

สูง

2

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค

บริหาร

บริหารงาน ป.ป.ช.

นักบริหารงาน ป.ป.ช.

สูง

3

ผู้ตรวจราชการสานักงาน ป.ป.ช

บริหาร

บริหารงาน ป.ป.ช.

นักบริหารงาน ป.ป.ช.

สูง

4

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

บริหาร

บริหารงาน ป.ป.ช.

นักบริหารงาน ป.ป.ช.

ต้น

5

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค

บริหาร

บริหารงาน ป.ป.ช.

นักบริหารงาน ป.ป.ช.

ต้น

6

ผู้อานวยการ

อานวยการ

อานวยการ

ผู้อานวยการ

สูง

7

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

ป้องกันการทุจริต

เจ้าพนักงาน
ป้องกันการทุจริต

เชี่ยวชาญ

8

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต

วิชาการ

ป้องกันการทุจริต

เจ้าพนักงาน
ป้องกันการทุจริต

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

9

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน

เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบทรัพย์สิน

เชี่ยวชาญ

10

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน

วิชาการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน

เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบทรัพย์สิน

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

11

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

เชี่ยวชาญ

12

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

วิชาการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

13

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

วิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

เชี่ยวชาญ

14

นักวิชาการเงินและบัญชี

วิชาการ

วิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

15

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

วิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

เชี่ยวชาญ

16

นักวิชาการพัสดุ

วิชาการ

วิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

17

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

วิชาการต่างประเทศ

นักวิชาการต่างประเทศ

เชี่ยวชาญ

18

นักวิชาการต่างประเทศ

วิชาการ

วิชาการต่างประเทศ

นักวิชาการต่างประเทศ

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

3
ลาดับที่

ชื่อตาแหน่งทางบริหาร

ตาแหน่ง
ประเภท

ชื่อสายงาน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ระดับ

19

ผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้อานวยการศูนย์

วิชาการ

วิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

เชี่ยวชาญ

20

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วิชาการ

วิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

21

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

วิชาการตรวจสอบ
ภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เชี่ยวชาญ

22

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิชาการ

วิชาการตรวจสอบ
ภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

23

ผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้อานวยการศูนย์

วิชาการ

วิจัยสังคมศาสตร์

นักวิจัยสังคมศาสตร์

เชี่ยวชาญ

24

นักวิจัยสังคมศาสตร์

วิชาการ

วิจัยสังคมศาสตร์

นักวิจัยสังคมศาสตร์

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

25

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

การประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

เชี่ยวชาญ

26

นักประชาสัมพันธ์

วิชาการ

การประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

27

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เชี่ยวชาญ

28

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิชาการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

29

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

สืบสวนคดีทุจริต

นักสืบสวนคดีทุจริต

เชี่ยวชาญ

30

นักสืบสวนคดีทุจริต

วิชาการ

สืบสวนคดีทุจริต

นักสืบสวนคดีทุจริต

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

31

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

นิติการ

นิติกร

เชี่ยวชาญ

32

นิติกร

วิชาการ

นิติการ

นิติกร

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

33

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

จัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

เชี่ยวชาญ

34

นักจัดการงานทั่วไป

วิชาการ

จัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

35

ผู้อานวยการกลุ่ม

วิชาการ

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรโยธา

เชี่ยวชาญ

36

วิศวกรโยธา

วิชาการ

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรโยธา

ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ

4
ลาดับที่

ชื่อตาแหน่งทางบริหาร

ตาแหน่ง
ประเภท

ชื่อสายงาน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ระดับ

37

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทั่วไป

บริหารทั่วไป

พนักงานบริหารทั่วไป

อาวุโส

38

พนักงานบริหารทั่วไป

ทั่วไป

บริหารทั่วไป

พนักงานบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงาน-ชานาญงาน

39

เจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริต

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
สืบสวนคดีทุจริต

เจ้าพนักงาน
สืบสวนคดีทุจริต

ปฏิบัติงาน-อาวุโส

40

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงาน-อาวุโส

41

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
โสตทัศนศึกษา

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงาน-อาวุโส

42

นายช่างโยธา

ทั่วไป

ปฏิบัติงานโยธา

นายช่างโยธา

ปฏิบัติงาน-อาวุโส

43

นายช่างไฟฟ้า

ทั่วไป

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงาน-อาวุโส

