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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธ
ศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงพลังงานเปนแผนปฏิบัติ  จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวงพลังงาน   เพื่อการบรรลุ เปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ของกระทรวงพลังงาน  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา   วิ เคราะห   และจัดทําขอมูล เพื่อใชในการกํ าหนดนโยบาย   เป าหมาย   
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงพลังงาน  รวมทั้งแปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงพลังงาน 
(๓) จัดทํายุทธศาสตร  ประสานการบริหารราชการ  และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยูใน

อํานาจหนาที่ของกระทรวงพลังงานในตางประเทศ 
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน  เพื่อใหเกิดการประหยัด  คุมคา  

และสมประโยชน 
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(๕) กํากับ   เร งรัด   ติดตาม   และประเมินผล   รวมทั้ งประสานการปฏิบั ติราชการ 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อใชในการบริหารงานและการบริการ 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

(๗) ดูแลงานประชาสัมพันธและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัย 
(๘) กํากับดูแลและสงเสริมการดําเนินงานในภารกิจของงานดานพลังงานในสวนภูมิภาค 

ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง

หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ดังตอไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
   (๑) สํานักบริหารกลาง 
   (๒) กองตรวจและประเมินผล 
   (๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๔) สํานักความรวมมือระหวางประเทศ 
   (๕) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
  ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
   สํานักงานพลังงานจังหวัด  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานประกาศ

กําหนด 
ขอ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร   

เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงพลังงาน  โดยมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน 
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(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่

ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา

หนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน   

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน  รับผิดชอบงาน 

ข้ึนตรงตอปลัดกระทรวงพลังงาน  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่

ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวง  และงานชวย

อํานวยการ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ   การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง   

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเสริมสรางวินัย  และการรักษาระบบ

คุณธรรม 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  งานนิติกรรมและสัญญา   

งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  อาญา   งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๗ กองตรวจและประเมินผล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน  

เพื่อใหเปนไปตามแผนงานโครงการ  และสอดคลองกับกฎ  ระเบียบ  และข้ันตอนที่กําหนดตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

(๒) ติดตามและตรวจสอบการใชทรัพยากรโดยใหมีการจัดสรร  การเกลี่ย  และการประสาน

ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน  เพื่อใหเกิดความประหยัด  คุมคา  และสมประโยชน 

(๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของสวนราชการ 

(๔) วิเคราะหและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนในระดับ

ภูมิภาค 

(๕) ประสานการปฏิบัติงานระหวางสวนราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

(๖) สนับสนุนและใหคําแนะนําทางวิชาการและการบริหารจัดการ  ตลอดจนเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานในสวนภูมิภาค 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทํ าแผนแมบทและแผนปฏิบั ติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกระทรวงพลังงาน 

(๒) ดํา เนินการเกี่ ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

(๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย   รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําการใช

คอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักความรวมมือระหวางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือ   ทั้งในลักษณะความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี 

กับประเทศที่มีศักยภาพดานพลังงาน 
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(๒) กําหนดทาทีดานพลังงานในการประชุมระหวางประเทศ 
(๓) เชื่อมโยงขอมูลดานพลังงานกับตางประเทศ   รวมทั้งประสานขอมูลดานพลังงาน 

ของตางประเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๔) ติดตามและประสานความชวยเหลือและความรวมมือกับองคการหรือหนวยงาน

ตางประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และจัดทําขอมูล  เพื่อเสนอแนะนโยบายและกลยุทธในการจัดทํา

แผนงาน  โครงการ  และแผนการปฏิบัติงานของกระทรวงพลังงาน 
(๒) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน  

ทั้งแผนงาน  แผนเงิน  และแผนคน  ประสานนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนแมบทของกระทรวงพลังงาน   รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม   และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานในสังกัดและสํานักงานพลังงานจังหวัด 

(๓) ติดตามและประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง  ๆ   ทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน   
และภาคประชาชน 

(๔) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและการปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๑ สํานักงานพลังงานจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลและสงเสริมการดําเนินงานดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมของกิจการ

น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ 
(๒) กํากับดูแลคุณภาพ  การคา  และการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ประสานและอํานวยความสะดวกในการสํารวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(๕) จัดทํา  เสนอแนะ  และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด  รวมทั้งประสาน

การพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว 
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(๖) สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนในงานดานพลังงานระดับพื้นที่ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลโทหญิง  พูนภิรมย  ลิปตพัลลภ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการ
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  โดยแบงออกเปนราชการบริหารสวนกลางและ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค  เปล่ียนช่ือสํานักบริหารงานกลางเปนสํานักบริหารกลาง  จัดตั้งกองตรวจและประเมินผล
และสํานักความรวมมือระหวางประเทศขึ้นใหม  และยุบเลิกสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่  ๑ - ๑๒  โดยจัดตั้งเปน
สํานักงานพลังงานจังหวัด  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ 
ท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จงึจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


