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หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสานักงาน ก.พ.
โทร. 02-547-1000 ตามด้วยหมายเลขภายในด้านล่างที่ต้องการติดต่อ
(ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการ work from home หมายเลขโทรศัพท์จะถูกโอนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง)

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.)
❖ การสอบภาค ก.
❖ การสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานสารบรรณ

ต่อ 8712, 8709
ต่อ 8775

❖ งานสารบรรณกลางสานักงาน ก.พ.

ต่อ 6258, 6265

e-mail: saraban@ocsc.go.th

e-mail: exam@ocsc.go.th
❖ การสอบเพื่อรับทุน
ต่อ 8731
❖ หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ต่อ 8730
/พนง.ราชการ และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
❖ การรับรองคุณวุฒิ
ต่อ 8729, 1945
❖ การดาเนินการสอบเพื่อรับทุน
ต่อ 8704

e-mail: rsc@ocsc.go.th

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.)
06 4025 0601,
06 4263 5752,
09 6123 2035
09 6286 8280
❖ e-Learning (Learning Space)
08 9757 6473,
❖ ข้าราชการใหม่
06 4890 2969,
09 2514 2536
02
547
1000 ต่อ 6977
❖ HR-Pro
08 9443 0133, 09 5948 5346
❖ การพัฒนาทักษะดิจิทัล
❖ การพัฒนานักบริหาร: นบส.1 02 547 1000 ต่อ 6982, 6951
08 1626 0506
❖ การพัฒนานักบริหาร: นบส.2
06 3964 1469, 09 2491 0008
❖ New Wave Leader
09 8359 4565
❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
และการติดตามประเมินผล
02 547 1000 ต่อ 6946
❖ การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และการเป็นผู้นาต้นแบบ
❖ การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 08 9757 6473,
09 2514 2536,
ของข้าราชการ (หลักสูตรปัจฉิม)
08 9996 8566,
06 4890 2969
08 1843 1934
❖ งานแผน และ อกพ.การเรียนรู้
❖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/เลขานุการ ผอ.สพข. 08 9980 8284,
08 9615 2568
❖ e-Learning (HRD e-Learning)

e-mail: csti@ocsc.go.th

กลุ่มแผนงาน
❖ ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
❖ ด้านการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ต่อ 6406
ต่อ 6429

e-mail: plan@ocsc.go.th

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)
❖ ทุน ก.พ.(ทุนพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ)
❖ ทุน ก.พ. (บุคคลทั่วไป)/ ทุน UCAS
❖ ทุน ก.พ. (UIS)/ทุนเล่าเรียนหลวง/ทุนไทยพัฒน์/ทุน ก.ต.
❖ ระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาลและข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
❖ ทุน อว. UK (ก-ย)
❖ ทุน อว. USA CANADA
❖ ทุน อว. JAPAN และ UK (ร-ฮ)
❖ ทุน อว. ทุกประเทศ ยกเว้น UK USA CANADA JAPAN
❖ ทุนฝาก/ทุน สป.อว. ทุกประเทศ ยกเว้นสหราชอาณาจักร
❖ ทุนฝาก/ทุน สป.อว./ทุนส่วนตัว สหราชอาณาจักร
❖ ทุน พสวท./ODOS UK/ สธ.(UK)
❖ ทุน พสวท./ODOS USA
❖ ทุน พสวท. ทุกประเทศ ยกเว้น UK USA ทุน ODOS ทุกประเทศ

ต่อ 6105
ต่อ 6106
ต่อ 6107
ต่อ 6108
ต่อ 6144
ต่อ 6126
ต่อ 6123
ต่อ 6146
ต่อ 6143
ต่อ 6150
ต่อ 6148
ต่อ 6127
ต่อ 6132

ยกเว้น UK USA ทุน สธ. เฉพาะ USA CANADA IRELAND

❖ ทุนโอลิมปิกวิชาการฯ/ ทุน KOSEN
❖ ทุนฝึกอบรม/ ขรก.ลา
❖ ทุนส่วนตัว UK / แผน / IT
❖ คกก.แพทย์ / ทุนฝึกอบรม / IT
❖ สัญญานักเรียนทุน ก.พ.
❖ โครงการพิเศษ / แผน / IT

ต่อ 6128
ต่อ 6149
ต่อ 6141
ต่อ 6122
ต่อ 6162
ต่อ 6117

e-mail: etab@ocsc.go.th

สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.)
❖ ด้านนโยบายกาลังคนภาครัฐ
ต่อ 8847, 8846
(ฝ่ายเลขานุการ คปร.)
❖ ด้านพนักงานราชการ (ฝ่ายเลขาฯ คพร.) ต่อ 8843, 8837, 8841
❖ ด้านประเมินผลปฏิบัติราชการ (ข้าราชการ)
ต่อ 8832, 8842
❖ ด้านการให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ตาม ม.108 ต่อ 8844, 8831

e-mail: brd@ocsc.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.)
❖ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริหารทั่วไป
และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
❖ กลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
❖ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมด้านดิจิทัล
❖ กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
และระบบรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัล

ต่อ 6784
ต่อ 6780
ต่อ 6787
ต่อ 6776

e-mail: ictc@ocsc.go.th

กลุ่มงานคลัง
❖ งานสหกรณ์ (ฝาก-ถอนเงิน)
❖ งานสหกรณ์ (เงินกู)้
LineID : @kre7051k

ต่อ 6237
ต่อ 6233, 6234

❖ งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน

ต่อ 6219

e-mail: accts@ocsc.go.th
❖ งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
❖ งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ต่อ 6257,6224
ต่อ 6241

e-mail: finance@ocsc.go.th

หรือ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสานักงาน ก.พ.
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.)

❖ กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ

ต่อ 6072

e-mail: seis@ocsc.go.th

กลุ่มช่วยอานวยการ (ชอ.)
❖ งานการสื่อสารองค์กร

ต่อ 6426, 6437

e-mail: cc@ocsc.go.th
❖ งานวิเทศสัมพันธ์

ต่อ 6526

e-mail: international@ocsc.go.th

โทร. 02-975-5545

สานักงาน ก.พ. 47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สานักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสานักงาน ก.พ. ได้ที่:
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หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสานักงาน ก.พ.
โทร. 02-547-1000

ตามด้วยหมายเลขภายในด้านล่างที่ต้องการติดต่อ

(ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการ work from home หมายเลขโทรศัพท์จะถูกโอนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง)

ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.)
❖ งานยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคนคุณภาพ
ต่อ 6812
❖ ทุนรัฐบาล (ฝึกอบรม)
ต่อ 6815, 6813, 6804
❖ ทุนรัฐบาล (ศึกษา)
ต่อ 6802, 6804
❖ ทุนนวัตกรรมดิจิทัล/
ต่อ 6816, 6806, 6808, 6819
โครงการ Digital Garage
❖ เปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุน/
ต่อ 6800
UIS ขอทุนระยะ 2/แผนงาน
❖ เปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุน
ต่อ 6814
❖ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
ต่อ 6803
❖ UIS ขอทุนระยะ 2
ต่อ 6935
❖ ระบบบริหารงานทั่วไป
ต่อ 6801, 6809,6810

e-mail: ses.saraban@ocsc.go.th

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.)
❖ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
❖ กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
❖ กลุ่มงานประเมินผลการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรม
❖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ต่อ 6896, 6875
ต่อ 6869, 6895
ต่อ 6887, 6871
ต่อ 6778, 6898

e-mail: epic@ocsc.go.th

❖ ตอบข้อหารือ (วันจันทร์)
❖ ตอบข้อหารือ (วันอังคาร)
❖ ตอบข้อหารือ (วันพุธ)
❖ ตอบข้อหารือ (วันพฤหัสบดี)
❖ ตอบข้อหารือ (วันศุกร์)

ต่อ 8867
ต่อ 8868
ต่อ 8866
ต่อ 8870
ต่อ 8853

e-mail: legal@ocsc.go.th

สานักมาตรฐานวินัย (สมว.)
ต่อ 6838, 6833
ต่อ 6855
ต่อ 6853
ต่อ 6837
ต่อ 6834, 6854

e-mail: discipline@ocsc.go.th

สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.)
❖ ให้คาปรึกษาการอุทธรณ์-ร้องทุกข์

❖ กลุ่มให้คาปรึกษาแนะนาที่ 1
กษ
กค/รง
มท/กอ.รมน./ศอ.บต./ไม่สังกัด
คค/ดศ
❖ กลุ่มให้คาปรึกษาแนะนาที่ 2
อก
วธ/ศธ
อว
กก/พน/SPEC
ทส
แผนงาน
❖ กลุ่มให้คาปรึกษาแนะนาที่ 3
กต/พณ/ลูกจ้างต่างประเทศ
ยธ/ป.ป.ส.
พม
นร/ศรชล./ป.ย.ป.
❖ สธ
❖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ต่อ 6601
ต่อ 6650
ต่อ 6630
ต่อ 6608
ต่อ 6618
ต่อ 6648
ต่อ 6621
ต่อ 6632
ต่อ 6656
ต่อ 6613
ต่อ 6611
ต่อ 6669
ต่อ 6649
ต่อ 6610
ต่อ 6609
ต่อ 6659
ต่อ 6624
ต่อ 6645
ต่อ 6041, 6638

e-mail: bpccd@ocsc.go.th

สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน (สตป.)

สานักกฎหมาย (สกม.)

❖ ตอบข้อหารือ (วันจันทร์)
❖ ตอบข้อหารือ (วันอังคาร)
❖ ตอบข้อหารือ (วันพุธ)
❖ ตอบข้อหารือ (วันพฤหัสบดี)
❖ ตอบข้อหารือ (วันศุกร์)

สานักพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน (สตค.)

ต่อ 6980, 6981

e-mail: mspc@ocsc.go.th
กองค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต
และความผูกพันต่อราชการ (กคค.)
❖ ด้านค่าตอบแทน
ต่อ 8807, 8827
❖ ด้านค่าตอบแทนในต่างประเทศ
ต่อ 8828, 8824
❖ ด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภายในส่วนราชการ ต่อ 8730, 8836

e-mail: cqd@ocsc.go.th

หรือ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสานักงาน ก.พ.
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.)

ต่อ 6708
❖ กลุ่มให้คาปรึกษาแนะนาที่ 1
ต่อ 6701
มท
ต่อ 6714
กษ
ต่อ 6704
ทส
ต่อ 6716
พม ดศ กต
ต่อ 6715
❖ กลุ่มให้คาปรึกษาแนะนาที่ 2
ต่อ 6732
สธ
ต่อ 6705
รง
ต่อ 6706
อว
ต่อ 6720
พณ
ต่อ 6713
วธ
ต่อ 6736
❖ กลุ่มให้คาปรึกษาแนะนาที่ 3
ต่อ 6726
กค
ต่อ 6721
คค
ต่อ 6719
ศธ
ต่อ 6722
นร
ต่อ 6728
ศธ
ต่อ 6731
กก
ต่อ 6724
❖ กกกลุ่มให้คาปรึกษาแนะนาที่ 4
ต่อ 6730
ยธ
ต่อ 6703
พน
ต่อ 6710
อก
ต่
อ
6729,
6709
หน่วยงานอิสระ
ต่อ 6733, 6723, 6712, 6740
❖ กลุ่มงานวิชาการ
ต่อ 6745, 6702, 6746, 6742
❖ กลุ่มบริหารทั่วไป

e-mail: bpma@ocsc.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน
❖ งานตรวจสอบภายใน

ต่อ 6347

e-mail: In_audit@ocsc.go.th

โทร. 02-975-5545

สานักงาน ก.พ. 47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
www.ocsc.go.th
สานักงาน ก.พ.
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสานักงาน ก.พ. ได้ที่:

