พระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๗
___________________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ปฎิบัตกิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน หรือตามที่ กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๔ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองคลัง
(๓) กองแผนงาน
(๔) กองฝึกอบรม

(๕) กองออกแบบ
(๖) สํานักกํากับและอนุรักษ์พลังงาน
(๗) สํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา
(๘) สํานักศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน
(๙) สํานักงานประสานความร่วมมือด้านพลังงาน
(๑๐)-(๑๓) สํานักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ ๑–๔
มาตรา ๕ อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มี
ดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ดังกล่าว
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของกรม
(จ) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของกรม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรม และ สัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่งและงานคดีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(ช) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กองคลัง มีอํานาจหน้าที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม เว้นแต่การ
จัดทําแผนงบประมาณประจําปีของกรม
(ข) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กองแผนงาน มีอํานาจหน้าที่
(ก) จัดทําและประสานแผนการปฎิบัติงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(ข) จัดทําแผนงบประมาณประจําปีและรายงานผลการใช้งบประมาณประจําปีของกรม
(ค) จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกรม จัดทํารายงานข้อมูลด้าน
พลังงานประจําปี และทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านพลังงาน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
(ง) กําหนดรูปแบบการใช้และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรม
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) กองฝึกอบรม มีอํานาจหน้าที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีด้านพลังงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
(ข) ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กองออกแบบ มีอํานาจหน้าที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งการจัดทํารายละเอียดข้อกําหนดประกอบ
แบบและการประมาณราคาโครงการต่าง ๆ ของกรม
(ข) กําหนดหลักเกณฑ์การออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและราคามาตรฐานต่อหน่วย
(ค) เสนอความเห็นเกี่ยวกับแบบ รายละเอียดข้อกําหนดประกอบแบบและการประมาณ
(ง) ดําเนินการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สํานักกํากับและอนุรักษ์พลังงาน มีอํานาจหน้าที่
(ก) พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริม ช่วยเหลือ และกํากับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตการผลิตและการขยายการผลิตพลังงานควบคุม รวมทั้งกํากับดูแลงาน และกําหนด
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านพลังงานควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
(ค) ประสานงานและวางแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา มีอํานาจหน้าที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการสร้างและบํารุงรักษาแหล่งผลิต แหล่งแปรรูประบบส่งพลังงาน และระบบใช้พลังงาน
(ข) กําหนดอัตราค่าตอบแทน สําหรับการใช้พลังงานที่ดําเนินการโดยกรม
(ค) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการสร้างแหล่งผลิตพลังงาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้และ
การจําหน่ายพลังงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติการและบํารุงรักษาโครงการต่าง ๆ ของกรมและกํากับ
ดูแลการจัดการให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานดังกล่าว
(จ) จัดให้มี ควบคุม สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า โอน หรือรับโอน หรือรับโอนแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่งพลังงาน
และระบบจําหน่ายพลังงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๘) สํานักศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน มีอํานาจหน้าที่

(ก) ค้นคว้า พัฒนา ทดลอง สาธิต และก่อให้เกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ การ
จําหน่ายพลังงาน และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านแหล่งพลังงานตลอด
(ข) สํารวจและตรวจสอบเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน การผลิต การแปรรูป การส่งและการใช้พลังงานเพื่อการวางแผนและ
โครงการด้านพลังงาน
(ค) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพัฒนาพลังงาน
(ง) ศึกษาความเหมาะสมและวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๙) สํานักงานประสานความร่วมมือด้านพลังงาน มีอํานาจหน้าที่
(ก) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้าน
การพลังงาน รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพลังงาน
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐)-(๑๓) สํานักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ ๑ - ๔ มีอํานาจหน้าที่
(ก) จัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการบริหารงานของกรม รวมทั้งสํารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
ดําเนินงานด้านพลังงานควบคุมตามกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(ค) บริหารงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิต การจัดหาและใช้พลังงาน เฉพาะพื้นที่ โดยการสาธิตเผยแพร่
เทคโนโลยีด้านพลังงานแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(ง) บริหารด้านการผลิตพลังงานและบํารุงรักษาแหล่งผลิตพลังงานและแหล่งใช้พลังงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(จ) ดําเนินการขยายระบบส่งน้ํา และให้บริการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๖ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓๒ ก. วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม และระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้
เหมาะสมกับสภาพงานและเนื่องจากมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติ
ว่า

