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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔๓ (๒) และมาตรา ๑๔๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยทางอากาศและแผนที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง
ช่วยปฏิบัติหน้าทีต่ ามคาร้องขอของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการปฏิบัติงานด้านการอ่านแปล ตีความ วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่
หรือภาพถ่ายอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
“ส านั ก งาน ป.ป.ช.” หมายความว่า ส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
“รู ป ถ่ ายทางอากาศ” หมายความว่า ภาพถ่ า ยทางอากาศ รู ป ถ่ ายภู มิป ระเทศที่ได้จาก
การถ่ายรูปทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม หรือรูปถ่ายอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
“ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่” หมายความว่า ข้อมูลรูปถ่ายทางอากาศ ข้อมูลแผนที่
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลจากการสารวจ รวมทั้งข้อมูลอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
“ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ ” หมายความว่า ผลการอ่านแปล ตีความ
วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ หรือภาพถ่ายอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ โดยจัดทาในรูปแบบเอกสาร รูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใดที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน
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“ดาเนินการออกสารวจภาคสนาม” หมายความว่า การดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และ
วิเคราะห์สภาพพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
ข้อ ๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการตรวจสอบการบุกรุกเข้าทาประโยชน์และครอบครองที่ดิน
ของรัฐโดยมิชอบที่ต้องใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ จึงต้องจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ ในการอ่านแปล ตีความ วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ หรือภาพถ่ายอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
อานวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ตามระเบียบนี้ ต้องมิใช่ข้าราชการสังกัดสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ ๖ ให้พนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาและเสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย เพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ภาพถ่า ยทางอากาศและ
แผนที่ เมื่อได้เสนอผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภายในระยะเวลาที่กาหนดและ
ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด
ข้อ ๗ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ มีอัตรา
ดังต่อไปนี้
๗.๑ ค่าตอบแทน จานวน ๕,๐๐๐ บาท สาหรับการเสนอผลการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ทางอากาศและแผนที่ภายใน ๑๕ วัน นับถัด จากวันที่ดาเนินการออกสารวจภาคสนามครั้งสุด ท้าย
ที่ต้องดาเนินการโดยอาศัยข้อมูล ดังนี้
(๑) ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ไม่เกิน ๕ ปี พ.ศ. หรือ
(๒) ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่เกินกว่า ๕ ปี พ.ศ. และมีพื้นที่
ดาเนินการรวมแล้วไม่เกิน ๓๐ ไร่
๗.๒ ค่าตอบแทน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับการเสนอผลการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ทางอากาศและแผนที่ภายใน ๒๐ วัน นับถัด จากวันที่ดาเนินการออกสารวจภาคสนามครั้งสุด ท้าย
ที่ต้องดาเนิ น การโดยอาศัยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่เกินกว่า ๕ ปี พ.ศ. และมีพื้น ที่
ดาเนินการรวมแล้วเกินกว่า ๓๐ ไร่
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๗
ให้ขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิ การมอบหมาย ในการนี้ เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมายอาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันครบกาหนด แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕6๕
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

