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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 234 (3) บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่น ดิน
และเจ้าหน้ าที่ข องรั ฐยื่ น บัญชีท รัพ ย์สิ นและหนี้สิ น ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุ นิติ ภ าวะ
รวมทั้ ง ตรวจสอบและเปิ ด เผยผลการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้อ งถิ่ น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1) กรุงเทพมหานคร
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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(๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
2) เมืองพัทยา
(1) นายกเมืองพัทยา
(๒) รองนายกเมืองพัทยา
(๓) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา
(๔) สมาชิกสภาเมืองพัทยา
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4) เทศบาลนคร
(1) นายกเทศมนตรี
(๒) รองนายกเทศมนตรี
(๓) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๔) สมาชิกสภาเทศบาล
5) เทศบาลเมือง
(1) นายกเทศมนตรี
(๒) รองนายกเทศมนตรี
(๓) สมาชิกสภาเทศบาล
6) เทศบาลตําบล
(1) นายกเทศมนตรี
(๒) รองนายกเทศมนตรี
7) องค์การบริหารส่วนตําบล
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 5 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ให้ ถื อว่ าเป็ นการยื่ น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อ ๖ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

