
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรฐัซึง่ด ารงต าแหนง่ตั้งแต่อ านวยการระดับสงูหรือเทียบเทา่ลงมา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการเทียบต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่
อ านวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จะมอบหมายหน้าที่และอ านาจให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแทนก็ได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  62  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อ านวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  เมืองพัทยา  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการต ารวจ  และข้าราชการทหาร  ซึ่งด ารงต าแหน่งอ านวยการ
ระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา  ตามประกาศนี้  เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๔ ต าแหน่งข้าราชการพลเรือน  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ได้แก่   
  (ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม  ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
  (ข) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
  (ค) หัวหน้าส านักงานจังหวัด   
  (ง) หัวหน้าส่วนราชการที่ประจ าในต่างประเทศ  (ส านักงานในต่างประเทศ)  ที่เป็น

ส่วนราชการตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก าหนดให้มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากอง  หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้าง
บุคลากรของไทยที่ประจ าการในต่างประเทศ  และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศใน
ระดับชาติ 

  (จ) นายอ าเภอ 
  (ฉ) ผู้ตรวจราชการกรม 
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  (ช) หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  (ฝ่ายข้าราชการประจ า) 
  (ซ) ต าแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย ์ ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลทั่วไป  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ในสังกัดกรมการแพทย์  และผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ในสังกัดกรมสุขภาพจิต   

  (ฌ) ต าแหน่งอื่นที่  ก.พ.  ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง   
ข้อ ๕ ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  

และเมืองพัทยา  ได้แก่   
  (ก) ต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เป็น

หัวหน้าส่วนราชการประเภทบริหารระดับสูง 
  (ข) ผู้อ านวยการส านัก   
  (ค) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะระดับส านักในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 
  (ง) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ระดับเชี่ยวชาญ   
ข้อ ๖ ต าแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร  ได้แก่   
  (ก) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
  (ข) หัวหน้าส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  (ค) ผู้อ านวยการเขต 
  (ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  และส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ซึ่งมีฐานะเป็นส านักที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครก าหนด
เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง   

  (จ) ผู้ตรวจราชการ 
  (ฉ) ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง   
ข้อ ๗ ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ  

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เรื่อง  มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ได้แก่   

  (ก) ต าแหน่งประเภทบริหารวิชาการที่เป็นอ านวยการระดับสูง  ได้แก่  รองอธิการบดี  
คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  และมีต าแหน่งทางวิชาการระดบัศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรืออาจารย์ 
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  (ข) ต าแหน่งประเภทบริหารทั่วไปที่เป็นอ านวยการระดับสูง  ได้แก่  ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นฐานะเทียบเท่ากอง  ซึ่งได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการสูง 

  (ค) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งอ านวยการระดับสูง 

ข้อ ๘ ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่ 

  (ก) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่เชี่ยวชาญ   
  (ข) ศึกษาธิการจังหวัด   
  (ค) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 
  (ง) ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 
  (จ) ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอเชี่ยวชาญ   
  (ฉ) ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.  จังหวัดเชี่ยวชาญ 
  (ช) ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.  กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
  (ซ) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งอ านวยการระดับสูง 
ข้อ ๙ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติและตามกฎ  ก.ตร.  

ว่าด้วยการก าหนดชื่อต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบต าแหน่งข้าราชการต ารวจ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับต าแหน่งข้าราชการต ารวจ  ได้แก่   

  (ก) รองผู้บังคับการ 
  (ข) ต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบกับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ใน  (ก)   
ข้อ ๑๐ ต าแหน่งข้าราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร  ในต าแหน่ง

ชั้นยศพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกอัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ  หรือนาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ  ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหาร  ได้แก่  ผู้บังคับการกรม   
ผู้บังคับหมวดเรือ  ผู้บังคับการกองบิน  ผู้อ านวยการกอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ผู้บังคับการโรงเรียน  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  หรือเทียบเท่า 

ข้อ ๑๑ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓  ต าแหน่งอ านวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาของ
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หน่วยงานที่ใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครอง  
ได้แก่ 

  (ก) ผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการส านักงาน  ผู้อ านวยการกอง  
ผู้อ านวยการฝ่าย  หรือรองผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงาน  รองผู้อ านวยการกอง   
รองผู้อ านวยการฝ่าย  ลงมา 
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  (ข) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าต าแหน่งที่ก าหนดไว้ใน  (ก)   
ข้อ ๑๒ กรณีใดที่ไม่อาจเทียบต าแหน่งข้าราชการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  ให้เสนอคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  พิจารณาเทียบต าแหน่ง  เป็นรายกรณี 
ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลต ารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
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