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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รองผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ผู้ช่ว ยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมื อ ง และมี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบต่ อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความใน (๗) และ (๘) ของบทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดเกณฑ์
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดเกณฑ์
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓
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ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารท้อ งถิ่น รองผู้บ ริหารท้ องถิ่น ผู้ช่ว ยผู้บริหารท้องถิ่ น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๓๒
(๑) กรุงเทพมหานคร ได้แก่
(ก) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ข) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ค) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ง) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) เมืองพัทยา ได้แก่
(ก) นายกเมืองพัทยา
(ข) รองนายกเมืองพัทยา
(ค) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา
(ง) สมาชิกสภาเมืองพัทยา
(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
(ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) เทศบาลนคร ได้แก่
(ก) นายกเทศมนตรี
(ข) รองนายกเทศมนตรี
(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
(ง) สมาชิกสภาเทศบาล
(๕) เทศบาลเมือง ได้แก่
(ก) นายกเทศมนตรี
(ข) รองนายกเทศมนตรี
(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
(ง) สมาชิกสภาเทศบาล
(๖) เทศบาลตําบล ได้แก่
(ก) นายกเทศมนตรี
(ข) รองนายกเทศมนตรี
(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๐ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๗) องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
(ก) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ข) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ค) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ ๕ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลของเทศบาลตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แสดงไว้แล้วตามประกาศ
ซึ่ ง ถู ก ยกเลิ ก ตามข้ อ ๓ ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. เก็ บ รั ก ษาไว้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และหากผู้ดํ า รงตํ าแหน่ง ดั งกล่ าวพ้ น จากตํ า แหน่ งเกิ น ห้ า ปี
แล้วจะทําลายเสียก็ได้
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

