
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลงังาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์
และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวง  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง   โดยให้มีหน้าที ่
และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าข้อมูล  เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย  เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง   

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง  และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(๓) จัดท ายุทธศาสตร์  ประสานการบริหารราชการ  และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงในต่างประเทศ 

(๔) จัดสรรและบรหิารทรพัยากรของกระทรวง  เพ่ือให้เกิดการประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๕) ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวง 
(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการ

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
(๗) ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๘) ก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องภายในเขตอ านาจ 

(๙) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ  ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(๑๐) ศึกษา  ประสานงาน  สนับสนุน  และส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 
(๑๑) ประสาน  บูรณาการ  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภูมิภาค 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวง

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองการต่างประเทศ 
 (๓) กองตรวจราชการ 
 (๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๕) กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 
 (๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ส านักงานพลังงานจังหวัด 
ข้อ ๔ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน   

เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๕ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

้หนา   ๒
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(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๖ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  
เพ่ือท าหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่ 
และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  เสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม   เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกีย่วกับงานบริหารทั่วไปของส านกังานปลัดกระทรวง  และงานช่วยอ านวยการ 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของส านักงานปลัดกระทรวง 

้หนา   ๓
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(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   งานนิติกรรมและสัญญา   
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๘ กองการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศทั้งในลักษณะความร่วมมือ 

ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงาน  และในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
(๒) ก าหนดท่าทีด้านพลังงานในการประชุมระหว่างประเทศ 
(๓) เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานกับหน่วยงานของต่างประเทศ  รวมทั้งประสาน  จัดท า   

และพัฒนาฐานข้อมูล  ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานระหว่างประเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ติดตาม  ประสานความร่วมมือ  และส่งเสริมเครือข่ายด้านพลังงานระหว่างประเทศ 

กับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๙ กองตรวจราชการ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าแผนการตรวจราชการของกระทรวงและแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ 
(๒) สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีและแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(๓) ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจและจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ

เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(๔) ร่วมติดตามและสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  และการตรวจ

ติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ 
(๕) จัดท ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประเมินผลแผนงาน 

และโครงการในการตรวจราชการ 
(๖) รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่กระทรวง  ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
(๗) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานผลหรือความคืบหน้าพร้อมความเห็น 

เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

้หนา   ๔
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(๘) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจราชการ  รวมทั้ง 
เรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ 

(๙) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าข้อมูล  เพ่ือเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดท าแผนงาน  

โครงการ  และแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 
(๒) จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ประสานนโยบาย

และแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

(๓) ติดตาม  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ 
ภาคประชาชน 

(๔) ประสาน  บูรณาการ  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  และพัฒนาระบบบรหิารจัดการพลังงานในภมูภิาค 
(๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมินสถานการณ์  และจัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าฐาน   
(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าฐาน   
(๓) เผยแพร่  ถ่ายทอด  รณรงค์  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนที่เกี่ยวกับ 

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ   
(๔) ประสานงาน  และด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าฐาน 
(๕) ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง 

(๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์
และการใช้โปรแกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ส านักงานพลังงานจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ประสานงานและปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งประสาน

และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 
(๒) ก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการ  

น้ ามันเชื้อเพลิง 
(๓) ก ากับดูแลคุณภาพ  การค้า  และการส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
(๕) ประสานและอ านวยความสะดวกในการส ารวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(๖) จัดท า  เสนอแนะ  และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด  รวมทั้งประสาน 

การพัฒนาและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ศิริ  จิระพงษ์พันธ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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