
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ว่าดว้ยเงนิเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนดเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งของข้าราชการในส านักงาน  
ป.ป.ท.  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน  
ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2551  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓  และมาตรา  4  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2551  มาตรา  52  แห่งพระราชบญัญตัิ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2551  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2559  ประกอบมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  
และมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ในการประชุมครั้งที่  ๔๓/256๓   
เมื่อวันที่  2๖  พฤษภาคม  256๓  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  7  ให้เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการ  และสายงาน
สืบสวนสอบสวน  มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในอัตรา  ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  มาแล้วครบ  4  ปี   
ให้ได้รับเดือนละ  12,000  บาท 

(2) เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  มาแล้วครบ  2  ปี   
ให้ได้รับเดือนละ  9,800  บาท 

(3) เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับเดือนละ  
8,000  บาท” 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  8  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  8  ให้เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานอื่น  ๆ  นอกเหนือจากข้อ  7   
มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในอัตรา  ดังนี้ 

(1) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 - ระดับต้น เดือนละ 10,600 บาท 
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 - ระดับทรงคุณวุฒิ เดือนละ 13,200 บาท 
 - ระดับเชี่ยวชาญ เดือนละ 11,900 บาท 
 - ระดับช านาญการพิเศษ เดือนละ 10,600 บาท 
 - ระดับช านาญการ  (ด ารงต าแหน่งครบ  3  ปี) เดือนละ 9,300 บาท 
 - ระดับช านาญการ เดือนละ 8,000 บาท 
 - ระดับปฏิบัติการ เดือนละ 6,600 บาท 
  (บรรจุโดยใช้คุณวุฒิปริญญาเอกพ้นการทดลองหน้าที่ราชการ  หรือบรรจุโดยใช้คุณวุฒิ

ปริญญาโท  ซึ่งด ารงต าแหน่งครบ  2  ปี  หรือบรรจุโดยใช้วุฒิปริญญาตรีซึง่ด ารงต าแหนง่
ครบ  4  ปี) 

 - ระดับปฏิบัติการ เดือนละ 5,300 บาท 
  (บรรจุโดยใช้คุณวุฒิปริญญาโทพ้นการทดลองหน้าที่ราชการ  หรือบรรจุโดยใช้คุณวุฒิ

ปริญญาตรี  ซึ่งด ารงต าแหน่งครบ  2  ปี) 
 - ระดับปฏิบัติการ เดือนละ 4,000 บาท 
  (บรรจุโดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีและพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
(3) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 - ระดับอาวุโส  (ด ารงต าแหน่งครบ  3  ปี) เดือนละ 10,600 บาท 
 - ระดับอาวุโส เดือนละ 9,300 บาท 
 - ระดับช านาญงาน  (ด ารงต าแหน่งครบ  3  ปี) เดือนละ 8,000 บาท 
 - ระดับช านาญงาน เดือนละ 6,600 บาท 
 - ระดับปฏิบัติงาน  (ด ารงต าแหน่งครบ  4  ปี) เดือนละ 5,300 บาท 
 - ระดับปฏิบัติงาน  (ด ารงต าแหน่งครบ  2  ปี) เดือนละ 4,000 บาท 
 - ระดับปฏิบัติงาน  (พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)   เดือนละ 2,700 บาท” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  11  (1)  (ก)  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ก)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  และต าแหน่งประเภทวิชาการ  สายงานสืบสวน
สอบสวน  และสายงานนิติการ  ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  และเคยได้รับแตง่ตั้งเป็น  
พนักงาน  ป.ป.ท.  ชั้นที่  1” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  13  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  13  ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในอัตรา  ดังนี้ 
(1) พนักงาน  ป.ป.ท.  ชั้นที่  3  เดือนละ  32,000  บาท 
(2) พนักงาน  ป.ป.ท.  ชั้นที่  2  เดือนละ  28,000  บาท 
(3) พนักงาน  ป.ป.ท.  ชั้นที่  1 
 (ก) เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน  ป.ป.ท.  ชั้นที่  1  เดือนละ  20,000  บาท 
 (ข) เมื่อได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่พนักงาน  ป.ป.ท.  ชั้นที่  1  ครบ  3  ปี  เดือนละ  

24,000  บาท” 
ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  ระดับสูง   

หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  สายงานนิติการ  
และสายงานสืบสวนสอบสวน  ในวันที่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  พ.ศ.  2559  ใช้บังคับ   
มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม  ในอัตราของตนที่ได้รับอยู่ต่อไป   

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ตามวรรคหนึ่ง  ได้รับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  ให้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม  
ในอัตราดังต่อไปนี้   

(1) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ   
 - ระดบัสูง เดือนละ  14,400  บาท 
 - ระดบัตน้ เดือนละ  14,400  บาท 
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  สายงานนิติการ  และสายสืบสวนสอบสวน 
 - ระดบัทรงคุณวุฒิ เดือนละ  16,000  บาท 
 - ระดบัเชี่ยวชาญ เดือนละ  14,400  บาท 
 - ระดบัช านาญการพิเศษ เดือนละ  12,800  บาท 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่   ป.ป.ท.  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ   
สายงานนิติการ  และสายงานสืบสวนสอบสวน  ในวันที่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  พ.ศ.  2559  
ใช้บังคับ  มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม  ในอัตราของตนที่ได้รับอยู่ต่อไป  จนกว่าจะมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ครบตามที่ก าหนดไว้  และมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในอัตราใหม่ที่สูงขึ้น   
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

กิตติ  ลิม้ชัยกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓


