เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึง่ ดารงตาแหน่งตั้งแต่อานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีการเทียบตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่
อานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จะมอบหมายหน้าที่และอานาจให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแทนก็ได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่อานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล เมืองพัทยา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตารวจ และข้าราชการทหาร ซึ่งดารงตาแหน่งอานวยการ
ระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา ตามประกาศนี้ เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ ๔ ตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่
(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ข) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
(ค) หัวหน้าสานักงานจังหวัด
(ง) หัวหน้าส่วนราชการที่ประจาในต่างประเทศ (สานักงานในต่างประเทศ) ที่เป็น
ส่วนราชการตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กาหนดให้มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้าง
บุ ค ลากรของไทยที่ ประจ าการในต่า งประเทศ และคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ด้า นต่า งประเทศใน
ระดับชาติ
(จ) นายอาเภอ
(ฉ) ผู้ตรวจราชการกรม
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(ช) หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจา)
(ซ) ตาแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์ และผู้อานวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(ฌ) ตาแหน่งอื่นที่ ก.พ. กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ข้อ ๕ ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
และเมืองพัทยา ได้แก่
(ก) ตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เป็น
หัวหน้าส่วนราชการประเภทบริหารระดับสูง
(ข) ผู้อานวยการสานัก
(ค) หั ว หน้ าหน่ ว ยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะระดับสานั กในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ง) ผู้อานวยการสถานศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
ข้อ ๖ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่
(ก) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(ข) หัวหน้าสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ค) ผู้อานวยการเขต
(ง) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดับ กองหรื อ เที ย บเท่ า ในส านั กปลั ด กรุ งเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งมีฐานะเป็นสานักที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกาหนด
เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
(จ) ผู้ตรวจราชการ
(ฉ) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ข้อ ๗ ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจาแนกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้แก่
(ก) ตาแหน่งประเภทบริหารวิชาการที่เป็นอานวยการระดับสูง ได้แก่ รองอธิการบดี
คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ และมีตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์
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(ข) ตาแหน่งประเภทบริหารทั่วไปที่เป็นอานวยการระดับสูง ได้แก่ ผู้อานวยการ
ส านั ก งานอธิก ารบดี ผู้ อ านวยการส านั กงานวิท ยาเขต ผู้ อ านวยการกอง หรื อ หั วหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการสูง
(ค) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กาหนดให้ดารงตาแหน่งอานวยการระดับสูง
ข้อ ๘ ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
(ก) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ
(ข) ศึกษาธิการจังหวัด
(ค) ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
(ง) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
(จ) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอเชี่ยวชาญ
(ฉ) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
(ช) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
(ซ) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนดให้ดารงตาแหน่งอานวยการระดับสูง
ข้อ ๙ ตาแหน่งข้าราชการตารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติและตามกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการกาหนดชื่อตาแหน่งข้าราชการตารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตาแหน่งข้าราชการตารวจ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตาแหน่งข้าราชการตารวจ ได้แก่
(ก) รองผู้บังคับการ
(ข) ตาแหน่งข้าราชการตารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบกับตาแหน่งที่กาหนดไว้ใน (ก)
ข้อ ๑๐ ตาแหน่งข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ในตาแหน่ง
ชั้นยศพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกอัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอก
อั ต ราเงิ น เดือ นนาวาอากาศเอกพิ เศษ ที่ มี ฐ านะและหน้า ที่ใ นการบริหาร ได้ แก่ ผู้ บั งคับการกรม
ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผู้บังคับการโรงเรียน
ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
ข้อ ๑๑ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ ตาแหน่งอานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาของ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครอง
ได้แก่
(ก) ผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการ ผู้อานวยการสานักงาน ผู้อานวยการกอง
ผู้ อ านวยการฝ่ า ย หรื อ รองผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน รองผู้ อ านวยการกอง
รองผู้อานวยการฝ่าย ลงมา
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(ข) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าตาแหน่งที่กาหนดไว้ใน (ก)
ข้อ ๑๒ กรณีใดที่ไม่อาจเทียบตาแหน่งข้าราชการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาเทียบตาแหน่ง เป็นรายกรณี
ข้อ ๑๓ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

