
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าดว้ยเขม็วิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเขม็วทิยฐานะของส านกังาน  เพ่ือแสดงวิทยฐานะแก่ผู้ส าเรจ็การศกึษา 
อบรมตามหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง  หลักสูตร  
นักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  หลักสูตรนักบริหาร  ป.ป.ช.  ระดับสูง  หลักสูตรวิชาชพี 
พนักงานไต่สวนระดับสูง  หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง  หลักสูตรเจ้าพนักงาน  
ป้องกันการทุจริตระดับสูง  และหลักสูตรที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔๓  (๒)  ประกอบมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ส านักงานด าเนินการเพ่ือให้มีการมอบเข็มวิทยฐานะ  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม

ตามหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง  หลักสูตรนักบริหาร
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  หลักสูตรนักบริหาร  ป.ป.ช.  ระดับสูง  หลักสูตรวิชาชีพพนักงาน
ไต่สวนระดับสูง  หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง  หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกัน  
การทุจริตระดับสูง  และหลักสูตรที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ให้เข็มวิทยฐานะมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ชั้นบนท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของส านักงานลงยาสีม่วงและสีเขียว   

วางบนชั้นที่สองท าด้วยโลหะสีทองเป็นรปูทรงหยดน้ า  รองรับด้วยชั้นที่สามท าด้วยโลหะสีทองเป็นรปูทรง
กลีบบัวและพัดยศ  อยู่ตรงกลางโล่  ท าด้วยโลหะสีทอง  บริเวณด้านในโล่ลงยาสีขาว  ขนาดความกว้าง  
๔.๕  เซนติเมตร  ความสูง  ๖.๕  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับการประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด  และ 
ขนาดความกว้าง  ๑.๘  เซนติเมตร  ความสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับการประดับกับเครื่องแต่งกาย
หรือชุดสากล 

(๒) ชั้นบนท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของส านักงานลงยาสีม่วงและสีเขียว   
วางบนชั้นที่สองท าด้วยโลหะสีทองเป็นรปูทรงหยดน้ า  รองรับด้วยชั้นที่สามท าด้วยโลหะสีทองเป็นรปูทรง
กลีบบัวและพัดยศ  ขนาดความกว้าง  4.4  เซนติเมตร  ความสูง  6.3  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับการประดับ 
กับเครื่องแบบทุกชนิด  และขนาดความกว้าง  ๑.๘  เซนติเมตร  ความสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับ
การประดับกับเครื่องแต่งกายหรือชุดสากล 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๕



(๓) ชั้นบนท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของส านักงานลงยาสีขาว  วางบนชั้นที่สอง
ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ า  รองรับด้วยชั้นที่สามท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวลงยาสีขาว 
และพัดยศ  ขนาดความกว้าง  ๔  เซนติเมตร  ความสูง  ๖  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับการประดับกับ
เครื่องแบบทุกชนิด  และขนาดความกว้าง  ๑.๖๕  เซนติเมตร  ความสูง  ๒.4  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับ 
การประดับกับเครื่องแต่งกายหรือชุดสากล 

(๔) ชั้นบนท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของส านักงานลงยาสีขาว  วางบนชั้นที่สอง
ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ า  รองรับด้วยชั้นที่สามท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวและพัดยศ  
ขนาดความกว้าง  ๔  เซนติเมตร  ความสูง  ๖  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับการประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด  
และขนาดความกว้าง  ๑.๖๕  เซนติเมตร  ความสูง  ๒.4  เซนติเมตร  ใช้ส าหรับการประดับกับเครื่องแต่งกาย 
หรือชุดสากล 

เข็มวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง  ให้สลักชื่อหลักสูตร  รุ่นและปีที่จัดการศึกษาอบรมไว้บริเวณ
ด้านหลัง 

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ  ได้แก่ 
(๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตระดับสูง  ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ  ๔  (๑) 
(๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ  ๔  (๒) 
(๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหาร  ป.ป.ช.  ระดับสูง  ให้มีสิทธิประดับ 

เข็มวิทยฐานะตามข้อ  ๔  (๓) 
(๔) ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง  หลักสูตรเจ้าพนักงาน

ตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง  และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับสูง  ให้มีสิทธิประดับ  
เข็มวิทยฐานะตามข้อ  ๔  (๔) 

ข้อ ๖ นอกจากผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ  ๕  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจก าหนด 
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรอื่นใดเป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ  และก าหนดลักษณะของ  
เข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ การประดับเข็มวิทยฐานะ  ให้ประดับ  ดังนี้ 
(๑) การประดับกับเครื่องแบบทุกชนิดให้ประดับเข็มวิทยฐานะที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา  ในกรณี

ที่เครื่องแบบไม่มีกระเป๋าให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาในต าแหน่งเดียวกับกระเป๋าขวา 
(๒) การประดับบนเครื่องแต่งกายหรือชุดสากลให้ประดับได้ตามประเพณีนิยม 
ข้อ ๘ ผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระดับสูง  หลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  หลักสูตรนักบริหาร  
ป.ป.ช.  ระดับสูง  หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง  หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๕



ระดับสูง  หรือหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับสูง  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้มีสิทธิ
ประดับเข็มวิทยฐานะตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕6๕ 
พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๕



ภาคผนวก 
 

ลักษณะเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
(ผนวก ข้อ ๔ (๑)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ผนวก ข้อ ๔ (๒)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง 
(ผนวก ข้อ ๔ (๓)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชั้นบนท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตรำสัญลักษณ์ของส ำนักงำนลงยำสีม่วง
และสีเขียว วำงบนชั้นที่สองท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ ำ รองรับด้วยชั้น
ที่สำมท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวและพัดยศ  

- โล่ท ำด้วยโลหะสีทอง บริเวณด้ำนในโล่ลงยำสีขำว 
- สลักชื่อหลักสูตร รุ่นและปีที่จัดกำรศึกษำอบรม ไว้บริเวณด้ำนหลัง  
- ขนำดควำมกว้ำง ๔.๕ เซนติเมตร ควำมสูง ๖.๕ เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำร

ประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด  
- ขนำดควำมกว้ำง ๑.๘ เซนติเมตร ควำมสูง ๒.๕ เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำร

ประดับกับเครื่องแต่งกำยหรือชุดสำกล 

- ชั้นบนท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตรำสัญลักษณ์ของส ำนักงำนลงยำสีม่วง
และสีเขียว วำงบนชั้นที่สองท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ ำ รองรับด้วยชั้น
ที่สำมท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวและพัดยศ  

- สลักชื่อหลักสูตร รุ่นและปีที่จัดกำรศึกษำอบรม ไว้บริเวณด้ำนหลัง 
- ขนำดควำมกว้ำง 4.4 เซนติเมตร ควำมสูง 6.3 เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำร

ประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด  
- ขนำดควำมกว้ำง ๑.๘ เซนติเมตร ควำมสูง ๒.๕ เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำร

ประดับกับเครื่องแต่งกำยหรือชุดสำกล 

- ชั้นบนท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตรำสัญลักษณ์ของส ำนักงำนลงยำสีขำว  
วำงบนชั้นที่สองท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ ำ รองรับด้วยชั้นที่สำม 
ท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวลงยำสีขำวและพัดยศ 

- สลักชื่อหลักสูตร รุ่นและปีที่จัดกำรศึกษำอบรม ไว้บริเวณด้ำนหลัง  
- ขนำดควำมกว้ำง ๔ เซนติเมตร ควำมสูง ๖ เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำร

ประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด  
- ขนำดควำมกว้ำง ๑.๖๕ เซนติเมตร ควำมสูง ๒.4 เซนติเมตร ใช้ส ำหรับ

กำรประดับกับเครื่องแต่งกำยหรือชุดสำกล 



- ๒ – 
 

ลักษณะเข็มวิทยฐานะหลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง  
หลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับสูง และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับสูง 

(ผนวก ข้อ ๔ (๔)) 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ชั้นบนท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปตรำสัญลักษณ์ของส ำนักงำนลงยำสีขำว  
วำงบนชั้นที่สองท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงหยดน้ ำ รองรับด้วยชั้นที่สำม 
ท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปทรงกลีบบัวและพัดยศ  

- สลักชื่อหลักสูตร รุ่นและปีที่จัดกำรศึกษำอบรม ไว้บริเวณด้ำนหลัง 
- ขนำดควำมกว้ำง ๔ เซนติเมตร ควำมสูง ๖ เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำร

ประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด  
- ขนำดควำมกว้ำง ๑.๖๕ เซนติเมตร ควำมสูง ๒.4 เซนติเมตร ใช้ส ำหรับ

กำรประดับกับเครื่องแต่งกำยหรือชุดสำกล 



แนวคิดและนิยามการออกแบบเข็มวิทยฐานะของส านักงาน ป.ป.ช. 
ประกอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

 
 

เข็มวิทยฐานะของส านักงาน ป.ป.ช. 
 

แนวคิดและนิยามการออกแบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตราสัญลกัษณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. 

      รูปทรงตราพัดยศ หมายถึง เครื่องราชสักการะที่พระมหากษัตริย์   
      พระราชทานเพื่อเพ่ิมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบตัิดีปฏบิัติชอบ 

กลีบดอกบัว หมายถึง ความดีงามและความบริสุทธ์ิผุดผ่อง  

หยดน  าสีทอง หมายถึง ความสามคัคีเป็นน  าหนึ่งใจเดยีวกัน อันน าไปสู่
ความเจรญิรุ่งเรือง 

ปลายยอดแหลมและขอบรูปแฉก หมายถึง ความฝันอันสูงสุดในปณธิาน
ที่ตั งมั่น โดยอาศัยธรรมะและความยุติธรรมเป็นหลัก 

รูปโล่ หมายถึง การคุม้ครองป้องกันประเทศชาติใหเ้กิดความใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริต 
 


