พระราชบ ัญญ ัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบ ับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๖

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้ไว ้ ณ วันที่ ๒๗ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
เป็ นปี ที่ ๔๘ ในรัชกาลปั จจุบน
ั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้าฯ
ให ้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก ้ไขเพิม
่ เติมกฎหมายว่าด ้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ตราพระราชบัญญัตข
ิ น
ึ้ ไว ้โดยคําแนะนํ าและยินยอมของ
รัฐสภา ดัง ต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตน
ิ เี้ รียกว่า "พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ห ้ใชบั้ งคับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็ นต ้นไป
มาตรา ๓ ให ้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซงึ่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
้
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให ้ใชความต่
อไปนีแ
้ ทน
"มาตรา ๑๕ ให ้ผู ้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู ้อํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ
่ ประสาน
งานโครงการ อันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ และเลขาธิการคณะกรรมการสง่ เสริมการ
ลงทุน เป็ นผู ้บังคับบัญชา ข ้าราชการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน
คณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
่
ประสานงานโครงการ อันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ และ สํานักงานคณะกรรมการ
สง่ เสริมการลงทุน และรับผิดชอบในการปฏิบต
ั ริ าชการขึน
้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ให ้ผู ้อํานวยการและเลขาธิการ รองผู ้อํานวยการและรองเลขาธิการ และผู ้ชว่ ย
ผู ้อํานวยการ และผู ้ชว่ ยเลขาธิการ เป็ นข ้าราชการพลเรือนสามัญ"
ผู ้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบั
ญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการ
สมควรกําหนดให ้เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพือ
่ ประสานงานโครงการอัน
เนือ
่ งมาจากพระราชดําริ เป็ นผู ้บังคับบัญชาข ้าราชการใน สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ
่ ประสานงานโครงการอันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบต
ั ริ าชการ ขึน
้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และโดยทีพ
่ ระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซงึ่ ได ้ใชบั้ งคับแล ้วบัญญัตใิ ห ้
จัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็ นสว่ นราชการสงั กัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็ น
ผู ้บังคับบัญชาข ้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และ
รับผิดชอบในการปฏิบต
ั ริ าชการ ขึน
้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนีต
้ ้องแก ้ไขเพิม
่ เติม
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซงึ่ แก ้ไข
เพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
เพือ
่ กําหนดให ้หัวหน ้าสว่ นราชการทัง้ สองเป็ นผู ้บังคับบัญชาข ้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบต
ั ริ าชการ ขึน
้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจําเป็ นต ้องตรา
พระราชบัญญัตน
ิ ี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖

