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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ขา้ ราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ได้รบั เงินเดือนในกรณีทไี่ ด้รบั คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 การให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ กปปช. รับรอง
(2) เป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสายงาน ประเภท และระดับตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง
(3) คุณวุฒิที่ไ ด้รับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นนั้นต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งที่ ไ ด้ รั บ
แต่งตั้งและกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว
(4) คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
(5) ได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายหลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
สานักงาน ป.ป.ช. และได้รับอัตราเงินเดือนต่ากว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามที่ กปปช. กาหนดอัตราเงินเดือนไว้ จึงจะได้รับการปรับเงินเดือนในกรณี ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นได้
(6) ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ดังนี้
(ก) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรี จะต้องดารงตาแหน่งและปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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(ข) ผู้ไ ด้รับ ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโท จะต้องดารงตาแหน่งและ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 4 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ที่จะขอให้ปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ให้ จัด ทาคาขอตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ว นสมบูรณ์ยื่น ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศนี้กาหนด โดยให้ปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
ข้อ 5 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ที่จะขอใช้สิทธิให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับอนุมัติหรือ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ลาศึกษา ทั้งนี้ กรณีที่ลาไปศึกษาต้องเป็นการลาทั้งหลักสูตรเท่านั้น
มิใช่การลาเพื่อไปศึกษาในช่วงเวลาหนึ่งหรือเพื่อศึกษาเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตร
ข้อ 6 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ที่จะขอให้ปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
(1) บันทึกนาส่ง
(2) แบบคาขอปรับให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
(3) สาเนาหลักฐานการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(4) ส าเนาปริ ญ ญาบั ต รหรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองจากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ข องสถานศึ ก ษา
หรือสาเนาหนังสือรับรองที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(5) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา
(6) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
ข้อ 7 ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของข้ า ราชการส านั ก งาน ป.ป.ช. ผู้ ที่ จ ะให้ ไ ด้ รั บ การปรั บ
อัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ ความประพฤติ
และความเหมาะสมที่จะได้รับสิทธิตามประกาศนี้ในแบบคาขอเพื่อประกอบการพิจารณาของเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย
ข้อ 8 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจพิจารณาปรับให้ขา้ ราชการสานักงาน ป.ป.ช.
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศนี้กาหนด โดยให้ถือ
ประโยชน์ ข องทางราชการเป็ น ส าคั ญ ส าหรั บ การพิ จ ารณาให้ ค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมเกี่ ย วกั บ
การดารงตาแหน่ง สายงาน ช่วงเวลาที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ประกอบกับ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสองรอบการประเมินต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดีมาก
หรือเงื่อนไขอื่นที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกาหนดเพิ่มเติมก็ได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ 9 กรณีข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นและผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนต่ากว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
ข้อ 10 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ
ซึ่งได้รับทุนรัฐบาล หรือของส่วนราชการ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่
ผู้นั้นสาเร็จการศึกษาและไม่ก่อนวันที่มีคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ให้ยื่นคาขอภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
ข้อ 11 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ
โดยไม่ใช้เวลาราชการ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
ข้อ 12 การสั่งให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ให้สั่งให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 13 ในกรณีที่พบว่าข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ สู ง ขึ้ น ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ป ระกาศนี้ ก าหนด ให้ ผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เพิกถอนคาสั่งนั้น และให้ผู้นั้นส่งเงินที่ได้รับคืนตามระเบียบของทางราชการ หากคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือ กปปช. ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ
นั้นออกจากทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) แล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ข้อ 14 การได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามประกาศนี้ไม่มีผล
ทาให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนพิเศษที่สูงขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ในประเภทตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรมหรือประเภทตาแหน่งทั่วไป
ข้อ 15 ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ในประเภทตาแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรมที่ได้รบั
การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและต่อมาได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น
หรื อ สู งขึ้ น จากปริญญาตรี หรื อ ได้รับคุ ณวุฒิใ นระดับปริญญาเอกเพิ่ มขึ้นหรือ สูงขึ้ นจากปริญญาโท
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศนี้กาหนดไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ข้อ 16 ในกรณีที่ประกาศนี้ไม่ได้กาหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้นาวิธีการตามที่ ก.พ.
กาหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ 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
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

