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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่แ ก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่ าด้ ว ยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ผู้อํานวยการกอง หมายความว่า ข้าราชการ
ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ตําแหน่งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตํ าบล เทศบาล เมื องพัทยา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร ตามประกาศนี้ เป็นตําแหน่ง
ผู้อํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๔ ตําแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่
(ก) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
(ข) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรม ซึ่งมีการแบ่งส่ว นราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ค) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
(ง) หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
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(จ) หัวหน้าส่วนราชการที่ประจําในต่างประเทศ ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ซึ่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กํ า หนดให้ มี ฐ านะเป็ น กอง หรื อ เที ย บเท่ า กอง
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจําการในต่างประเทศ
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ
(ฉ) นายอําเภอ
(ช) ตํ า แหน่ ง อื่ น ที่ ก.พ. กํ า หนด ได้ แ ก่ ตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี
(ฝ่ายข้าราชการประจํา) และตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ตําแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
ผู้ป กครองสถานแรกรั บ เด็ ก ผู้ ป กครองสถานคุ้ม ครองสวั สดิ ภ าพเด็ ก ผู้ อํ านวยการสถานคุ้ มครอง
และพัฒนาอาชีพ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้อํานวยการศูนย์สงเคราะห์
และฝึกอาชีพสตรีและผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ซ) ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้างในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฌ) ผู้อํานวยการแขวงการทางในกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
(ญ) หัวหน้าสํานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ในกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
(ฎ) ผู้อํานวยการวิทยาลัย การสาธารณสุข ตําแหน่งผู้อํานวยการวิท ยาลัย พยาบาล
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๕ ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล
และเมืองพัทยา ได้แก่
(ก) ตําแหน่งประเภทบริหารที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ที่เป็นผู้อํานวยการกอง
(ข) ผู้อํานวยการสํานัก
(ค) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ง) ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ข้อ ๖ ตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร
(ก) ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กองหรื อ เที ย บเท่ า ในสํ า นั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุง เทพมหานคร และสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก ผู้ตรวจราชการประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่งอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น
(ข) ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ได้แ ก่ เลขานุการสภากรุง เทพมหานคร
ผู้อํานวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และสํ า นั ก หรื อส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น สํ า นั ก
ผู้ตรวจราชการประเภทอํานวยการระดับสูงตําแหน่งอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
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ข้อ ๗ ตํา แหน่ง ข้ า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
มาตรฐานการจําแนกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
(ก) ตํ า แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น อํ า นวยการระดั บ ต้ น ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี
รองอธิ การบดี คณบดี หรือ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานที่ เที ย บเท่า คณะ ผู้ อํ านวยการสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี
หรือผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง และมีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ระดับ ๘ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ ๘
(ข) ตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่เป็นผู้อํานวยการระดับต้น ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
หรือหั ว หน้ าหน่ ว ยงานที่เ รีย กชื่ออย่างอื่น ที่มี ฐานะเที ย บเท่ากองและมีตํ าแหน่ง ทางวิช าการในระดั บ
รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ ศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ หรือศาสตราจารย์ระดับ ๑๑
(ค) ตํา แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น อํ านวยการระดั บ สู ง ได้ แ ก่ รองอธิ ก ารบดี
คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตและมีตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ หรือระดับ ๑๑
(ง) ตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรีย กชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง
ข้อ ๘ ตําแหน่ง ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
(ก) ผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ
(ข) ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ชํานาญการพิเศษ
(ค) ผู้อํานวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ และผู้อํานวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
(ง) ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ เชี่ยวชาญ
(จ) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉ) ผู้อํ า นวยการสํ า นัก งาน กศน. จั งหวั ด และผู้ อํ านวยการสํ านั ก งาน กศน.
กรุงเทพมหานคร
(ช) ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ข้อ ๙ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้ว ยตํารวจแห่งชาติแ ละตามกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการกําหนดชื่อตําแหน่งข้าราชการตํารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตําแหน่งข้าราชการตํารวจ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตําแหน่งข้าราชการตํารวจ ได้แก่
(ก) ผู้กํากับการหรือพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นไป
(ข) ตําแหน่งข้าราชการตํารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบกับตําแหน่งที่กําหนดไว้ใน (ก)
ข้อ ๑๐ ตําแหน่งข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ประกอบ
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงิน ประจําตําแหน่ง ของข้าราชการทหาร ได้แ ก่ ข้าราชการทหารที่ได้รับ
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เงิน ประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับกลาง ตามกฎหมายว่าด้ว ยการได้รับเงิน ประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการทหารในตําแหน่งชั้นยศ พันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ที่มีฐานะและหน้าที่ในการ
บริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทหารบก กรม กองพัน กอง หมวดเรือ กองบิน ศูนย์
สํานักงาน สํานัก สถานี ป้อม สถาบัน สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงงาน หรือเทียบเท่า
ข้อ ๑๑ กรณีใดที่ไม่อาจเทียบตําแหน่งข้าราชการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นรายกรณี
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้
และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

