
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหนา้ที่ยื่นบญัชีทรัพย์สนิและหนี้สนิ 

ตามมาตรา  102  (ฉบับที ่ 5) 
พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามมาตรา  102  พ.ศ.  2561   
โดยก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพ่ิมเติม  ทั้งนี้  เพ่ือให้การประกาศก าหนดต าแหน่งดังกล่าวสอดคล้อง  
ตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  4  มาตรา  28  (3)  ประกอบมาตรา  102  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
เรื่อง  ก าหนดต าแหนง่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ิน  ตามมาตรา  102  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้  ใน  7.8  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ของข้อ  4  (7)  
แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ 
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามมาตรา  102  พ.ศ.  2561  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน  
และหนี้สิน  ตามมาตรา  102  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“7.8.5 องค์การมหาชน   
  7.8.5.1 ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  7.8.5.2 ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  7.8.5.3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
  7.8.5.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  7.8.5.5 ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
  7.8.5.6 ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
  7.8.5.7 ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
  7.8.5.8 ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
  7.8.5.9 ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
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  7.8.5.10 ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  7.8.5.11 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
  7.8.5.12 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
  7.8.5.13 ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
  7.8.5.14 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
  7.8.5.15 ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
  7.8.5.16 ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
  7.8.5.17 ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
  7.8.5.18 ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
  7.8.5.19 ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
  7.8.5.20 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
  7.8.5.21 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
  7.8.5.22 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
  7.8.5.23 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
  7.8.5.24 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
  7.8.5.25 ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7.8.5.26 ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
  7.8.5.27 ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
  7.8.5.28 ผู้อ านวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
  7.8.5.29 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
  7.8.5.30 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  7.8.5.31 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
  7.8.5.32 ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  7.8.5.33 ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
  7.8.5.34 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
  7.8.5.35 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
  7.8.5.36 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
  7.8.5.37 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  7.8.5.38 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
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  7.8.5.39 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  7.8.5.40 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  7.8.5.41 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
  7.8.5.42 ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
  7.8.5.43 ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  7.8.5.44 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
  7.8.5.45 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  7.8.5.46 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  7.8.5.47 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.8.5.48 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  7.8.5.49 ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย 

และนวัตกรรมแห่งชาติ 
  7.8.5.50 ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
  7.8.5.51 ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  7.8.5.52 ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
  7.8.5.53 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
  7.8.5.54 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  7.8.5.55 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
  7.8.5.56 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
  7.8.5.57 เลขาธิการคุรุสภา 
  7.8.5.58 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
 7.8.6 กองทุน 
  7.8.6.1 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  7.8.6.2 ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต 
  7.8.6.3 ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 
  7.8.6.4 ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
  7.8.6.5 ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ 
  7.8.6.6 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 

้หนา   ๕
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  7.8.6.7 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
  7.8.6.8 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  7.8.6.9 เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๖
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 18 กันยายน 2564 
หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่
 ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่
 ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  18  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  18  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  18  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 


