
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ว่าดว้ยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับ  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษา  
และการบริหารจัดการเงินของกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามพระราชบัญญัติ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๗)  และมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  
ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   
๓  กันยายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  จึงออกระเบียบกองทุน
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบยีบนี้  มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตัติาม

ระเบียบนี้  และออกประกาศ  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานภายใต้ระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การบริหารกองทุน 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) เลขาธิการ  หรือ  ผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนส านักงบประมาณ  จ านวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  จ านวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนส านักงาน  จ านวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกิน  ๓  คน  ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง  จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านการเงิน  บัญชี  
เศรษฐศาสตร์  การลงทุน  กฎหมาย  การศึกษา  หรือด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกองทุน 
เพื่อการพัฒนา  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการ  และเลขานุการ 
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกิน  ๖๕  ปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง   
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการด าเนินงานของกองทุน  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ข้อ ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  ๔  ปีและสามารถแต่งตั้ง 
อีกได้ไม่เกิน  ๒  วาระ  ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วเมื่อครบก าหนดตามวาระ  
ในวรรคหนึ่งหากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่ง พ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิพ้นจากต าแหนง่  เมื่อ 
(๑) ตาย   
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เพราะบกพร่อง 

ต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป  

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการก าหนด

ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้บริหารกองทุน  พนักงาน  และลูกจ้าง 
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี  และอนุมัติโครงการภายใต้วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่  ชุมชน  และประชาชน  ที่อยู่ภายใน  หรือที่ได้รับผลกระทบ  
จากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(๔) ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานของกองทุน  
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 

(๕) สนับสนุนให้มีการส ารวจผลกระทบจากการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นระยะ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารกองทุน  เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานกองทุน  

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานจัดท าโครงสร้างการบริหารกองทุนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

รวมทั้ง  การก าหนดกรอบอัตราก าลัง  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  
โดยให้มีความเหมาะสมในการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน  เสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ไม่น้อยกว่าเดือนละ  ๑  ครั้งหรือเท่าที่จ าเป็น  โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการบริหาร  ได้รับเบี้ยประชุม  หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด  และให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุน 

หมวด  ๒ 
การบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การน าส่งเงินและทรัพย์สินเข้ากองทุน  และการเกบ็รักษา 

 
 

ข้อ ๑๔ เงินและทรัพย์สินของกองทุน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๒) เงินบ ารุงตามมาตรา  ๔๗  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๓) เงินสมทบจากรายไดข้องส านกังานตามมาตรา  ๒๔  (๒)  พระราชบัญญัตเิขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย  

วินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
ข้อ ๑๕ ให้ด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นเงินส ารอง  จ านวนเงินส ารองและการน า

เงินส ารองออกมาใช้  ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ชื่อบัญชี  

“กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”  เพื่อรับเงินและจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
เพ่ือความคล่องตัวให้ส านักงานสามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  ธนาคารที่เป็น 

รัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  ชื่อบัญชี  “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก”  ส าหรับหมุนเวียนใช้จ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด   
และทุกสิ้นเดือนให้ส านักงานน าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารในส่วนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหาร 
ก าหนด  ส่งเข้าบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๗ บรรดาเงินรายรับของกองทุน  ยกเว้นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  ให้น าฝาก 
เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามข้อ  ๑๖  วรรคสอง 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  โดยสอดคล้องกับนโยบาย 
ของคณะกรรมการนโยบาย  แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  แผนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม  แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  แผนการ
ด าเนินงานและแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ซึ่งแผนการด าเนินงานดังกล่าว  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา   
แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการรายรับประจ าปี  ประมาณการรายจ่ายประจ าปี  และประมาณการกระแสเงนิสด   
เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย  ๖๐  วัน  ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี  และให้ 
ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อย  ๓๐  วัน  ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนการใช้จ่ายเงิน 

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  และกระทรวงการคลัง   

ข้อ ๑๙ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุน
ตามที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ 
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ข้อ ๒๐ การจ่ายเงิน  ให้ด าเนินการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร  หรือวิธีการอื่นใดที่  
คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ขอ้ ๒๑ การจัดซื้อ  การจ้าง  และการเช่า  ตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน  ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของส านักงานโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การใช้จ่ายเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๒๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน  รวมตลอดทั้งช่วยเหลือ  หรือเยียวยาประชาชนและชมุชน

บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขต 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาเขต 
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
การใช้จ่ายเงินกองทุนตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
ข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม  (๑) - (๓)   

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  ส าหรับ  (๔)  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ของส านักงานโดยอนุโลม   

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการบริหาร  ด าเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ เสนอขอรับ 
การจัดสรรเงินกองทุน  ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๒๔  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความจ าเป็น  ความเร่งด่วน   
ผลกระทบจากการด าเนินงาน  ความเชื่อมโยงกับแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก  แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  แผนพัฒนาชุมชน   
แผนพัฒนาจังหวัด  และมีการกระจายโครงการอย่างทั่วถึง   

ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายส่งรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ได้รับ  
การจัดสรรให้ส านักงานทราบ  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ข้อ ๒๗ ให้ส านักงานมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงิน  
โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนโดยรวมต่อคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือทราบต่อไป 

หมวด  ๓ 
ระบบบัญชี  การประเมินผลและการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๒๘ ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  วางและรักษาไว้ซึ่ง 
ระบบบัญชีที่เหมาะสม  เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานทางการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการ
ด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  รวมทั้งให้จัดท าและส่งข้อมูล
ทางการเงิน  และข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๒๙ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการเงินของกองทุน  เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี  และส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี  เพ่ือท าการ
ตรวจสอบและรับรอง  และเมื่อรายงานทางการเงินไดร้ับการตรวจสอบและรับรองแล้ว  ให้ส่งกระทรวงการคลงั
ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี   

ข้อ ๓๐ การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๑ ให้ส านักงานเสนอรายงานผลการประเมินการด า เนินงานของกองทุนต่อ 
คณะกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือทราบต่อไป   

ข้อ ๓๒ ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน  
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ  ของกองทุน  ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

คณิศ  แสงสุพรรณ 
เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

กรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 
ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
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