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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์
และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูล  เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของกระทรวง  รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์  ประสานการบริหารราชการ  และปฏิบัติการเก่ียวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

ของกระทรวงในต่างประเทศ 
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๕) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวง 
(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ 

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
(๗) ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย 
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(๘) กํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องภายในเขตอํานาจ 

(๙) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ  ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(๑๐) ศึกษาและประสานงานเก่ียวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักบริหารกลาง 
 (๒) กองตรวจและประเมินผล 
 (๓) กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ 
 (๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 (๕) สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 (๖) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานพลังงานจังหวัด 
ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทํา

หน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวง  และงานช่วยอํานวยการ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเสริมสร้างวินัย  และการรักษาระบบคุณธรรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา   

งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๘ กองตรวจและประเมินผล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนการตรวจราชการของกระทรวงและแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ 
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(๒) สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําปีและแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

(๓) ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจและจัดทําข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

(๔) ร่วมติดตามและสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการและการตรวจติดตาม
เรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ 

(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประเมินผลแผนงานและโครงการ
ในการตรวจราชการ 

(๖) รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่กระทรวง  ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

(๗) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานผลหรือความคืบหน้า  พร้อมความเห็นเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา   

(๘) กํากับ  เร่งรัด  และติดตามการนําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจราชการ  รวมทั้งเรื่องร้องเรียน
และเรื่องร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ 

(๙) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๙ กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  

รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๓) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่

ทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(๔) ประสานงานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อให้การพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   
(๕) สนับสนุนและดําเนินการอ่ืนใดเพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

เกิดความต่อเนื่อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวง 
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(๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําการใช้คอมพิวเตอร์
และการใช้โปรแกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือ  ทั้งในลักษณะความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ

ที่มีศักยภาพด้านพลังงาน 
(๒) กําหนดท่าทีด้านพลังงานในการประชุมระหว่างประเทศ 
(๓) เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานกับต่างประเทศ  รวมทั้งประสานข้อมูลด้านพลังงานของต่างประเทศ

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๔) ติดตามและประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ขอ้ ๑๒ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูล  เพื่อเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดทําแผนงาน  

โครงการ  และแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 
(๒) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ประสานนโยบาย

และแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดและสํานักงานพลังงานจังหวัด 

(๓) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ   ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
(๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักงานพลังงานจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวดัที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งประสาน

และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 
(๒) กํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) กํากับดูแลคุณภาพ  การค้า  และการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
(๕) ประสานและอํานวยความสะดวกในการสํารวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(๖) จัดทํา  เสนอแนะ  และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด  รวมทั้งประสานการพัฒนา

และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว 
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(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบง่ส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  โดยจัดต้ังกองศึกษาและประสานงาน
พลังงานนิวเคลียร์  เป็นส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 
การรับผิดชอบงานตามนโยบายการสร้างความมั่นคงด้านการผลิตไฟฟ้าในการกระจายแหล่งเช้ือเพลิง  โดย 
การกําหนดทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์  และขยายสํานักงานพลังงานจังหวัดในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคให้ครบทุกจังหวัด  รวมทั้งปรับปรงุอํานาจหน้าที่ของแต่ละสว่นราชการ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


