
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๒   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  234  (3)  บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  28  (3)  ประกอบมาตรา  102  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๒  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน   
(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550   

(๓) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

(๔) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2552   

(๕) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2552   

(๖) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง   
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(๗) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560 

ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  คู่สมรส  และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
 ๑.๑ นายกรัฐมนตรี   
 ๑.๒ รัฐมนตรี 
 ๑.๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ๑.๔ สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑.๕ ข้าราชการการเมืองอื่น  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
  ๑.๕.1 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
  ๑.๕.2 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๕.3 ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
  ๑.๕.4 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๕.5 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๕.6 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
  ๑.๕.7 โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๕.8 รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๕.9 เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๕.10 ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  1.๕.๑1 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  ๑.๕.12 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 ๑.๖ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
  ๑.๖.1 ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา 
  ๑.๖.2 ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา 
  ๑.๖.3 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.4 ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
  ๑.๖.5 ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.6 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 
  ๑.๖.7 ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.8 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.9 โฆษกประธานวุฒิสภา 
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  ๑.๖.10 โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.11 เลขานุการประธานรัฐสภา 
  ๑.๖.12 เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
  ๑.๖.13 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.14 เลขานุการประธานวุฒิสภา 
  ๑.๖.15 เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.16 เลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
  ๑.๖.17 เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.18 ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา 
  ๑.๖.19 ผู้ช่วยเลขานกุารรองประธานรัฐสภา 
  ๑.๖.20 ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.21 ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา 
  ๑.๖.22 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๖.23 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
  ๑.๖.24 ผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
 ๓.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๓.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
 ๓.๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๓.๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๓.๕ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป  รวมทั้งผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผู้พิพากษาข้ึนไป  
ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  เร่ือง  การกําหนดตําแหน่งและเทียบตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป  รวมทั้งผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป  ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  เร่ือง   
การกําหนดตําแหน่งและเทียบตําแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป 
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(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง 
 ๗.๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน 
  ๗.๑.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  กรม 
  ๗.๑.2 หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ๗.๒ สําหรับข้าราชการทหาร 
  ๗.๒.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
  ๗.๒.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
  ๗.๒.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
 ๗.๓ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
 ๗.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๗.๕ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ๗.๖ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  ๗.๗.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๗.๗.2 เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  ๗.๗.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  ๗.๗.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๗.๘ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๗.๘.๑ กองทุน 
   ๗.๘.๑.๑ กองทุนการออมแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
    ข. เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
   ๗.๘.๑.๒ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    ข. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   ๗.๘.๑.๓ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
    ข. เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
   ๗.๘.๑.๔ กองทุนประกันชีวิต 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการบริหาร

กองทุนประกันชีวิต 
    ข. ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต 
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   ๗.๘.๑.๕ กองทุนประกันวินาศภัย 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 

บริหารกองทุนประกันวินาศภัย 
    ข. ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 
   ๗.๘.๑.๖ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
    ข. ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
   ๗.๘.๑.๗ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการบริหาร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   
    ข. เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   ๗.๘.๑.๘ กองทุนยุติธรรม 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

กองทุนยุติธรรม 
   ๗.๘.๑.๙ กองทุนสงเคราะห์ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนสงเคราะห์ 
    ข. ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์ 
   ๗.๘.๑.๑๐ กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 

บริหารกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
  ๗.๘.๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   ๗.๘.๒.๑ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   ๗.๘.๒.๒ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
  ๗.๘.๓ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   ๗.๘.๓.๑ ประธานกรรมการและกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   ๗.๘.๓.๒ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ 
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  ๗.๘.๔ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
   ๗.๘.๔.1 ประธานกรรมการและกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย   
   ๗.๘.๔.๒ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
  ๗.๘.๕ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
   ๗.๘.๕.๑ ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
   ๗.๘.๕.๒ ผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
  ๗.๘.๖ สถาบันพระปกเกล้า 
   ๗.๘.๖.๑ ประธานสภาสถาบัน  รองประธานสภาสถาบัน  และกรรมการ

สภาสถาบันพระปกเกล้า 
   ๗.๘.๖.๒ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
  ๗.๘.๗ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
   ๗.๘.๗.๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๒ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๕ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
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   ๗.๘.๗.๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๓ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๔ มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๕ มหาวิทยาลัยพะเยา 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๖ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
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   ๗.๘.๗.๑๘ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๑๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๒๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๒๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๒๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๒๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
    ก. นายกสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัย 
    ข. เลขาธิการราชวิทยาลัย 
   ๗.๘.๗.๒๕ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
    ก. นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน 
    ข. อธิการบดี 
   ๗.๘.๗.๒๖ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
    ก. นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน   
    ข. อธิการบดี 
  ๗.๘.๘ องค์การมหาชน 
   ๗.๘.๘.๑ กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 

นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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   ๗.๘.๘.๒ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    ข. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
   ๗.๘.๘.๓ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๔ คุรุสภา 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการคุรุสภา 
    ข. เลขาธิการคุรุสภา 
   ๗.๘.๘.๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    ข. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๖ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

มาตรวิทยาแห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๗ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
   ๗.๘.๘.๘ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
   ๗.๘.๘.๙ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
   ๗.๘.๘.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ 
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    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 
บริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

    ข. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

   ๗.๘.๘.๑๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการ  และกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ 

สุขภาพแห่งชาติ 
    ข. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
    ข. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๗.๘.๘.๑๓ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๑๔ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    ก. ประธานกรรมการ  และกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   ๗.๘.๘.๑๕ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
   ๗.๘.๘.๑๖ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    ข. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๑๗ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
    ข. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   ๗.๘.๘.๑๘ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
    ข. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
   ๗.๘.๘.๑๙ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
    ข. ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
   ๗.๘.๘.๒๐ ศูนย์คุณธรรม 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม 
    ข. ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม 
   ๗.๘.๘.๒๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
    ข. ผู้อํานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
   ๗.๘.๘.๒๒ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ 
    ข. ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
   ๗.๘.๘.๒๓ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
   ๗.๘.๘.๒๔ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๒๕ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๒๖ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   ๗.๘.๘.๒๗ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
   ๗.๘.๘.๒๘ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
   ๗.๘.๘.๒๙ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
   ๗.๘.๘.๓๐ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
   ๗.๘.๘.๓๑ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ 

เพื่อการค้าและการพัฒนา 
    ข. ผู้อํานวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า 

และการพัฒนา 
   ๗.๘.๘.๓๒ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
   ๗.๘.๘.๓๓ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๓๔ สถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   ๗.๘.๘.๓๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๓๖ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
   ๗.๘.๘.๓๗ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๓๘ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   ๗.๘.๘.๓๙ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
    ข. ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
   ๗.๘.๘.๔๐ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือ

พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 
   ๗.๘.๘.๔๑ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๔๒ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
   ๗.๘.๘.๔๓ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
   ๗.๘.๘.๔๔ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
   ๗.๘.๘.๔๕ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๗.๘.๘.๔๖ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
   ๗.๘.๘.๔๗ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
   ๗.๘.๘.๔๘ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
   ๗.๘.๘.๔๙ สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   ๗.๘.๘.๕๐ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

   ๗.๘.๘.๕๑ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมการจัดประชุม 

และนิทรรศการ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
   ๗.๘.๘.๕๒ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
    ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
   ๗.๘.๘.๕๓ หอภาพยนตร์ 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
    ข. ผู้อํานวยการหอภาพยนตร์ 
   ๗.๘.๘.๕๔ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
    ข. ผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ 

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
   ๗.๘.๘.๕๕ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
    ก. ประธานกรรมการและกรรมการองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก 
    ข. ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 ๗.๙ ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง 
  ๗.๙.๑ ประธานกรรมการ  กรรมการ  และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ๗.๙.๒ ประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  กรรมการบริหาร  

ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
  ๗.๙.๓ ประธานกรรมการ  กรรมการ  และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๕๑
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  ๗.๙.๔ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือตําแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี   
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

 ๗.๑๐ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
  ๗.๑๐.๑ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  ๗.๑๐.๒ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
  ๗.๑๐.๓ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
  ๗.๑๐.๔ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๗.๑๐.๕ เลขาธิการวุฒิสภา 
  ๗.๑๐.๖ นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ 
   ๗.๑๐.๖.๑ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   ๗.๑๐.๖.๒ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
   ๗.๑๐.๖.๓ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ๗.๑๐.๖.๔ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
   ๗.๑๐.๖.๕ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ๗.๑๐.๖.๖ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   ๗.๑๐.๖.๗ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ๗.๑๐.๖.๘ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ๗.๑๐.๖.๙ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามกฎหมาย 

ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ๗.๑๐.๖.๑๐ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ๗.๑๐.๖.๑๑ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา 
   ๗.๑๐.๖.๑๒ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
   ๗.๑๐.๖.๑๓ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   ๗.๑๐.๖.๑๔ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  ๗.๑๐.๗ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

  ๗.๑๐.๘ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

  ๗.๑๐.๙ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
  ๗.๑๐.๑๐ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ๗.๑๐.๑๑ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
(๘) ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   
 ๘.๑ ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ข้อ ๕ หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  (๗)  ๗.๘  ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ดังต่อไปนี้  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๑) ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือตําแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
ในคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่ มีอํานาจสูงสุดในการควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่ งกิจการและ 
การดําเนินการของหน่วยงานอื่นของรัฐ   

(๒) เลขาธิการ  ผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐทุกตําแหน่ง  หรือเป็นผู้แทนของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
ในกิจการที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก 

ข้อ ๖ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ ได้ ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่า
เป็นการย่ืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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