
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรฐัซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สนิ 

ตามมาตรา  103  (ฉบับที ่ 3) 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  234  (3)  บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   
และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้    
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ.  2561  
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ.  2561  พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  18)  พ.ศ.  2562  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  (ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้มีผลใช้บังคับ  จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ดังกล่าว  รวมทั้งก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐเพิ่มเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  28  (3)  ประกอบมาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  103  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
เว้นแต่ต าแหน่งตามข้อ  4  และข้อ  8  ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจาก  
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน  4.11  ของข้อ  4  (4)  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา  103  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “4.11 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   4.11.1 รองเลขาธิการ”  

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  11.8  ของข้อ  4  (11)  แห่งประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  “11.8 กรมการขนส่งทางราง 
   11.8.1 รองอธิบดี” 
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน  (20)  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒๐) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
  ๒๐.๑ ส านักงานปลัดกระทรวง 
   ๒๐.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
  ๒๐.๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
   ๒๐.๒.๑ รองอธิบดี 
  ๒๐.๓ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
   ๒๐.๓.๑ รองผู้อ านวยการ 
  ๒๐.๔ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
   ๒๐.๔.๑ รองเลขาธิการ”   
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน  21.7  ของข้อ  ๔  (๒๑)  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน  24.3  ของข้อ  ๔  (๒๔)  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ 8 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๓๒)  (๓๓)  และ  (๓๔)  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  “(๓๒) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
   ๓๒.๑ รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
      (๓๓) ส านักงานศาลยุติธรรม 
   ๓๓.๑ รองเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
    (๓๔) ส านักงานศาลปกครอง 
   ๓๔.๑ รองเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง” 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ 9 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ตามข้อ  ๔  (๒๑)  ๒๑.๗   
แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงาน
ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ยังคงมีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป 

ข้อ  10 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   
รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  และรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
ตามข้อ  ๔  (4)  4.11  ข้อ  4  (๒๐)  และข้อ  4  (๒๔)  ๒๔.๓  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้ องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ยังคงมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป   

ให้ถือว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งที่ได้ยื่นต่อ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  เป็นการยื่น 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามข้อ  ๔  (4)  4.11  และข้อ  4  (๒๐)  แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่น  
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามมาตรา  ๑๐๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2564 
หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ
 ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ
 ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 
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