
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหน้ีสิน 

ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 
มำตรำ  40  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 

(ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2559 

_________________________ 
 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจก าหนดต าแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเพิ่ มเติมจากมาตรา ๓๙ ได้โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. 2542  ประกอบมำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จึงออกประกำศไว้  ดังน้ี 
  ให้เพิ่มข้อควำมต่อไปน้ีเป็น  78)  กรุงเทพมหำนคร  ได้แก่  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  
(9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  79)  เมืองพัทยำ  ได้แก่  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
(6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  80)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ได้แก่  (1)  (2)  (3)  81)  ศำลอุทธรณ์  ได้แก่ (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)   
82)  ศำลชั้นต้น  ได้แก่  (1)  83)  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ได้แก่  (1)  84)  กระทรวงกลำโหม  ได้แก่  (1)  85)  
กระทรวงกำรคลัง  ได้แก่  (1)  86)  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ได้แก่  (1)  87)  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
ได้แก่  (1)  88)  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์   ได้แก่  (1)  89)  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ได้แก่ (1)  90)  กระทรวงคมนำคม ได้แก่ (1)  91)  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  
(1)  92)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่  (1)  93)  กระทรวงพลังงำน  ได้แก่  (1)  94)  กระทรวงพำณิชย์  
ได้แก่  (1)  95)  กระทรวงมหำดไทย  ได้แก่  (1)  96)  กระทรวงยุติธรรม  ได้แก่  (1)  97)  กระทรวงแรงงำน  
ได้แก่  (1)  98)  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้แก่  (1)  99)  กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  (1)  100)  
กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้แก่  (1)  101)  กระทรวงสำธำรณสุข  ได้แก่  (1)  และ  102)  กระทรวงอุตสำหกรรม 
                                                                                                                                   /ได้แก่ ... 
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ได้แก่  (1)  ของประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่อง  ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหน้ีสิน  ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. 2542  มำตรำ  40  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 
 

 “78)  กรุงเทพมหำนคร  ได้แก่ 
(1)    รองปลัดกรุงเทพมหำนคร 
(2)    หัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(3)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล 
(4)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย ์
(5)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย 
(6)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ 
(7)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรโยธำ 
(8)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรระบำยน้ ำ 
(9)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่ิงแวดล้อม 

 (10)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวัฒนธรรมกีฬำ และกำรท่องเที่ยว 
(11)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลัง 
(12)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทศกิจ 
(13)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม 
(14)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง 
(15)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักผังเมือง 
(16)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(17)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร 
(18)  ผู้อ ำนวยกำรเขต 

79)  เมืองพัทยำ  ได้แก่ 
 (1)    ปลัดเมืองพัทยำ 

(2)    รองปลัดเมืองพัทยำ 
(3)    หัวหน้ำส ำนักปลัดเมืองพัทยำ 
(4)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ 
(5)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสำธำรณสุข 
(6)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่ิงแวดล้อม 
(7)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
(8)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำง 
(9)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำงสุขำภิบำล 

                          /(10) ผู้อ ำนวยกำร … 
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(10)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม 
(11)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
(12)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลัง 

  80)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้แก่ 
  (1)    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
  (2)    ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และผู้ช่วย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ด้ำนกำรตรวจรำชกำร) 
  (3)     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักไต่สวนกำรทุจริตภำคกำรเมือง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักไต่สวนกำรทุจริตภำครัฐ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักไต่สวนกำรทุจริตภำครัฐวิสำหกิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ
ทรัพย์สินภำคกำรเมือง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด 
  81)  ศำลอุทธรณ์  ได้แก่ 
  (1)    ประธำนศำลอุทธรณ์ 
  (2)    ประธำนศำลอุทธรณ์ภำค 
  (3)    ประธำนศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ  
  (4)    รองประธำนศำลอุทธรณ์ 
  (5)    รองประธำนศำลอุทธรณ์ภำค  
  (6)    รองประธำนศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ 
  (7)    ประธำนแผนกในศำลอุทธรณ์ 
  (8)    ประธำนแผนกในศำลอุทธรณ์ภำค  
  (9)    รองประธำนแผนกในศำลอุทธรณ์ 
  (10)  ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะในศำลอุทธรณ์  
  (11)  ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะในศำลอุทธรณ์ภำค  
  (12)  ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะในศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ  
  82)  ศำลช้ันต้น  ได้แก่ 
  (1)    อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง 
  83)  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  84)  กระทรวงกลำโหม  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
  85)  กระทรวงกำรคลัง  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
  86)  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
             /87)  กระทรวง ... 
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 87)  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 88)   กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  ได้แก่ 
   (1)    รองปลัดกระทรวง 
 89)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 90)   กระทรวงคมนำคม  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 91)   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 92)   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 93)   กระทรวงพลังงำน  ได้แก่ 
   (1)    รองปลัดกระทรวง 
 94)   กระทรวงพำณิชย์  ได้แก่ 
   (1)    รองปลัดกระทรวง 
 95)   กระทรวงมหำดไทย  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 96)   กระทรวงยุติธรรม  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 97)   กระทรวงแรงงำน  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 98)   กระทรวงวัฒนธรรม  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 99)   กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ 
   (1)    รองปลัดกระทรวง 
 100) กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 101) กระทรวงสำธำรณสุข  ได้แก่ 
  (1)    รองปลัดกระทรวง 
 102) กระทรวงอุตสำหกรรม  ได้แก่ 
   (1)    รองปลัดกระทรวง” 
 

 
/ทั้งน้ี … 
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 ทั้งน้ี  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   4   มกรำคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

 ประกำศ  ณ  วันที่   26   ธันวำคม  พ.ศ.  2559 
 

 
      พลต ำรวจเอก  วัชรพล  ประสำรรำชกิจ 

       (วัชรพล  ประสำรรำชกิจ) 
       ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 


