
 

                                                                                                                                                                                                                       กลุ�มงานห�องสมุด  
                                                                                                                                                                  สาํนกังานเลขาธกิาร 
 

สถติกิารให�บริการข�อมูลข�าวสารของสาํนกังาน ก.พ. ทีอ่ยู�ในความรบัผดิชอบของสาํนกั สถาบนั และศนูย(  
ตามมาตรา 9 แห�งพระราชบญัญตัขิ�อมลูข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มนีาคม พ.ศ. 2558)   
ประจาํป6งบประมาณ พ.ศ. 2558  

จาํแนกตามช�องทางการให�บรกิารข�อมลูข�าวสาร  

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

1. 
 
 

ส�วนกลาง    
*กลุ�มช�วยอาํนวยการ   
  งานการสือ่สารองค(กร 

 
ตอบคาํถามและข�อหารือเกีย่วกบั
สาํนกังาน ก.พ. กจิกรม ข�าวสาร  
องค(ความรู�  และการดําเนนิงาน
ของสาํนกังาน ก.พ. ในด�านต�างๆ 
ที่เกีย่วข�อง  และบรกิารข�อมลู
ข�าวสารผ�านสือ่ออนไลน( 
Facebook Fanpage 
 

 
88 

 
- 

 
- 

 
148 

 
844 

 
3 

  
  1,083 เรื่อง 

 
ตามมาตรา 9 
 
 

2. 
 
 
 

สาํนกังานเลขาธกิาร  
*กลุ�มงานการเจ�าหน�าที ่       

 
ข�อมลูเกีย่วกบัการบรรจุเข�ารบั
ราชการ การสรรหาการรับโอน  
การทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ  
การเลือ่นเงินเดอืน  การปรบัเงนิเดอืน

 
672 

 
12 

 
202 

 
- 

 
- 

 
308 

 
 1,194  เรื่อง 
 
 

 
ตามมาตรา 9 



๒ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

แรกบรรจ ุการรบัเงินเดอืน การ
ประเมนิ การโอน การลาออก 
การขอรับบาํเหนจ็ดํารงชพีของ
ผู�รับบาํนาญของสาํนกังาน ก.พ.  
การมอบหมายให�ข�าราชการเปSน
ผู�แทนในคณะ กรรมการต�างๆ 
และมอบหมายให�ข�าราชการเข�า
ร�วมประชมุ  การมอบหมายให�
ข�าราชการเปSนวิทยากร การตอบ
สถานะบคุคลของข�าราชการ 
สาํนกังาน ก.พ. การจดัสวสัดิการ
ในสํานกังาน ก.พ. การสอบลกูจ�าง 
ชัว่คราว  การให�ข�าราชการลาศกึษา 
ฝVกอบรมดงูานทัง้ในประเทศและ
ต�างประเทศ บรกิารตอบข�อซกัถาม
ของข�าราชการบาํนาญ  การลาประเภท
ต�าง  ๆเช�น ลาปYวย / ลาคลอดบตุร/ 
ลาอปุสมบท  การให�ข�าราชการ
รักษาราชการแทน / การมอบ
อํานาจ/ การย�าย  ข�อมลูอตัรา 
กาํลงั ข�อมลูของ สนร., (อ.ก.พ.) 
การตอบข�อซักถามเกีย่วกบัการ
ฌาปนกิจสงเคราะห( สาํนกันายกรัฐมนตรี / 
การจดัการเกีย่วกบังานศพและการ
ขอพระราชทานเพลงิศพ การ



๓ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

ตรวจสขุภาพประจาํป6  ข�อมลู
เกีย่วกบั กบข. และการกลบั 
ไปใช�สทิธใินบาํเหนจ็บาํนาญฯ 
(Undo)     

 สาํนกังานเลขาธกิาร  
*กลุ�มงานคลงั 
    -ฝYายการเงิน 
                                    

 
 
ตอบข�อซักถาม และป`ญหา เกีย่วกับ
เอกสารทางการเงนิ และระเบยีบ
การเบกิจ�ายเงนิตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ให�กบัข�าราชการ 
สาํนกังาน ก.พ. และข�าราชการที่
เกษยีณอาย ุ บคุคลภายนอกและ
หน�วยงานต�างๆ   
 

 
 

307 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

   307 เรื่อง 
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 สาํนกังานเลขาธกิาร  
*กลุ�มงานบรหิาร 
  ทรพัย(สิน 

 
ข�อมลูเกีย่วกบัประกาศประกวด
ราคาและประกาศสอบราคา  
และสรุปผลการพจิารณาการ
จดัซือ้จดัจ�างของสาํนกังาน ก.พ. 
(โดยประชาชน ผู�สนใจ และผู�มา
ขอรบับริการทัว่ไป สามารถเข�า
ตรวจดขู�อมลูได�จากแฟbมข�อมลู
ข�าวสาร ตามมาตรา 9 (8)  และ
จากเวบ็ไซด(ของสาํนักงาน ก.พ. ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
225 

 

 
- 

 
- 

   
  225 เรือ่ง     
 
จําแนกตาม
วิธกีาร คอื 
1)  ตกลง  จํานวน  
     6  เรือ่ง    
2) ประกวด  

ราคาด�วย 
วิธกีารทาง 
อิเลก็ทรอนกิส(      

ตามมาตรา 9 
(8) 
 
 



๔ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

    จํานวน 1  
    เรือ่ง 
3) กรณพีเิศษ 

จํานวน 3   
    เรือ่ง 
4)  พิเศษ   จํานวน  

5 เรือ่ง 
5) สอบราคา  
    จํานวน 1  
    เรือ่ง 
6) ตกลงราคา      

จํานวน  
209  เรื่อง    
               

 *ศนูย(ข�อมลูข�าวสาร   
  ของสาํนกังาน ก.พ.  
  (นนทบรุ)ี 
 

ให�คาํปรกึษาและแนะนาํแหล�งข�อมลู
เบือ้งต�นเกีย่วกับเรือ่งต�างๆ ของ
สาํนกังาน ก.พ. เช�น  การขอ
หารอืเกีย่วกบัแนวทางการ
ดําเนนิการอทุธรณ(และร�องทกุข( 
ข�อมลูเกีย่วกบัการสอบบรรจุเข�า
รับราชการ แนวข�อสอบและการ
สมคัรสอบเข�ารบัราชการ  การ
ขอรบับาํเหนจ็บาํนาญข�าราชการ 
ทนุ Talent  หลักเกณฑ(การ
ประเมนิสมรรถนะ การประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการ การจดัทาํ 

11 - - - - 4    15   เรื่อง 
 

ตามมาตรา 9 



๕ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

รายงานการศกึษาหลกัสตูร นบส.
และ ส.นบส. เปSนต�น  
 

3. ศูนย(จดัการศกึษาใน
ต�างประเทศและ
บรหิารความรู� 
(ศกศ.)     

ตอบคาํถาม ข�อหารอื  ให�คาํแนะนาํ
และให�ข�อมูลรายละเอยีดเกีย่วกบั
เรือ่งทุนระดบัมธัยม ระดบัปริญญา 
และทนุอืน่ๆ การสอบแข�งขนัเข�า
รับราชการ และมหาวทิยาลยัที ่
ก.พ. รับรอง  การเตรยีมตวัเพือ่
เดนิทางไปศกึษาต�อต�างประเทศ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการศกึษาต�อ
ประเทศต�างๆ  การทาํวซี�าไป
ประเทศต�างๆ ทีน่กัเรียนจะไป
ศึกษา  ระเบยีบการลาศกึษาต�อ
ของข�าราชการทั้งใน และต�างประเทศ  
การตรวจสอบคณุวฒุแิละการ
สมคัรสอบต�างๆ และรายละเอยีด
การไปศึกษาภาษาองักฤษภาคฤดูร�อน 
 

11,571 1,459 - 19 - 1,877 14,926 เรือ่ง 
 
 

ตามมาตรา 9 
 
 

4. ศูนย(เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ศสส.) 
 

ให�บริการข�อมลู/ข�าวสารผ�าน 
Web Site : www.ocsc.go.th 
 

- - - 2,767,567 
(Page views) 

 

- -  2,767,567  
(Page views) 

ตามมาตรา 9 



๖ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

5. ศูนย(นักบรหิารระดบัสงู 
(ศบส.) 
 

ตอบข�อหารอืให�กบัส�วนราชการ
ต�างๆ และบคุคลทัว่ไปเกีย่วกบั 
จดัสรรทนุรัฐบาล ระบบนกั
บรหิารระดบัสงู และระบบ
ข�าราชการผู�มสีมรรถนะสงู เช�น  
หลกัสตูรการพฒันาทนุ UIS การ
ทบทวนคาํขอทนุ รายละเอยีด
เกีย่วกบั นทร. แรกบรรจ ุ การ
ลงทะเบยีนโครงการปลดั 
กจิกรรม “Leadership Camp 
Module I และ  Module II  
การแต�งตัง้ ย�ายตาํแหน�งประเภท
บรหิาร  การปรบัตาํแหน�งชาํนาญ
การพิเศษ การสอบสมรรถนะ
ทางการบริหาร ผลการประเมนิ
สมรรถนะ  หนงัสอืเวยีน ว9/44 
มาตรฐานนกับรหิารมอือาชพี 
การคดัเลอืก HiPPS  ทุน Talent 
Network การสมคัร HiPPS รุ�นที ่
11  และการจดัทาํกรอบ EAF    
เปSนต�น 
 

173 - - - - 9 182  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(4) 



๗ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

6. ศูนย(สรรหาและ
เลือกสรร (ศสล.) 
*กลุ�มงานคณุวฒุ ิ
 
 
 
 
*กลุ�มงานยทุธศาสตร(การ 
  สรรหาและเลอืกสรร 
  บคุคลเพื่อรบัราชการ 
 
 
*กลุ�มงานบรหิารการ 
  สอบทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ตอบคําถามและข�อหารอืเกีย่วกบั
การพจิารณาคณุวฒุใินประเทศ 
และคณุวุฒติ�างประเทศ และการ
รับรองหลกัสตูร 
 
-ตอบคําถามและข�อหารอืเกีย่วกบั
การสรรหาและเลอืกสรรบคุคล
เข�ารบัราชการและการทดลอง
ปฏบิตัิหน�าที่ราชการ 
 
-ตอบข�อซกัถามและหารือ
เกีย่วกบัการสอบแข�งขนัและการ
คัดเลอืกเพือ่รบัทนุรัฐบาลฯ และ
ทนุฝVกอบรมประเภทต�างๆ เช�น 
ทนุระดบัมธัยมศกึษา ทนุดงึดดูผู�
มศีกัยภาพสงูทีก่ําลงัศกึษาใน
สถาบนัการศกึษาในประเทศ ทนุ
ระดบัปริญญา ทนุนักบรหิาร
ระดบัสงู ทนุเตรยีมนกับรหิาร
ระดบัสงู ทนุ UWC. และทนุ 
Talent Network 
 
 

 
 

8,978 

 
 

830 

 
 

68 

 
 

20 

 
 

5,808 

 
 

195 

 
 

15,899 เรือ่ง 

 
 
ตามมาตรา 9 
(8) 
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ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

*กลุ�มงานบรหิารการสอบ 
 เข�ารบัราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*กลุ�มงานประมวล 
  ผลการสอบ 
 
 
 
 
 

-ตอบคําถามและข�อหารอืเกีย่วกบั
การสอบเพือ่วดัความรู�
ความสามารถทัว่ไป ประจาํป6 
2558  และประกาศรบัสมคัร
สอบเพือ่วัดความรู�ความสามารถ
ทัว่ไป สาํหรับผู�สอบผ�านการสอบ
เพือ่วดัความรู�ความสามารถทัว่ไป
ทีใ่ช�เฉพาะตาํแหน�ง  ผู�สอบผ�าน
การสอบเพือ่วดัความเหมาะสม
กบัตาํแหน�ง หรอืผู�สอบผ�านการ
สอบเพือ่วัดความรู�ความสามารถ
ทีใ่ช�เฉพาะตาํแหน�งและความ
เหมาะสมกบัตาํแหน�ง ในการ
สอบแข�งขนัเพือ่บรรจุบุคคลเข�า
รับราชการของส�วนราชการต�างๆ 
ประจาํป6งบประมาณ 2558 ครั้ง
ที ่2 
 
-ตอบคําถามและข�อหารอืตาม
แบบคาํร�องขอคาํชีแ้จงเกีย่วกบั
ผลการสอบประเภทต�างๆ เช�น 
ผลการสอบระดบัปรญิญาโท การ
สอบของส�วนราชการ  การสอบ
ระดบัทนุมธัยมศกึษา ทนุปรญิญา
และ ผลคะแนนสอบ. ป6 2557 ผล



๙ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

 
 

คะแนนภาค ก พิเศษ และผลคะแนน
ภาค ก  และภาษาองักฤษ 
 

7. สถาบนัพฒันา
ข�าราชการพลเรอืน 
(สพข.) 

ตอบข�อหารอืในประเดน็ปญ̀หา
ของการเข�าสู�บทเรยีน e -learning 
และข�อหารอืเกี่ยวกับ หลกัสตูรต�างๆ   
เช�น หลกัสตูร นบส. ส.นบส. และ
New Wave  

505 - - 208 - -     713 เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(4) 

8. สาํนกักฎหมาย 
(สกม.) 
 

ตอบคาํถามและข�อหารือให�กบั
ส�วนราชการ เกีย่วกบัปญ̀หา 
การบริหารงานบุคคลของ
ข�าราชการพลเรอืนตามพระราชบัญญตั ิ
ระเบยีบข�าราชการพลเรอืน พ.ศ. 
2551   กฎ ก.พ. และระเบยีบ
อื่นๆ ทีเ่กีย่วข�อง เช�น การแก�ไข
คําสัง่  การให�ข�าราชการไปช�วย
ราชการ  การปฏบิตัหิน�าทีเ่มื่อมี
คําสั่งย�าย  การเลื่อนระดับ 
ค�าตอบแทนพนกังานราชการ 
การลาปYวย  การเลือ่นเงนิเดอืน
ย�อนหลงั การชดใช�ทนุ การสัง่ให�
ออกจากราชการ  และการจดั 
ลาํดบัอาวุโส ฯลฯ 
 

189 - 109 - - - 298  เรือ่ง 
 

ตามมาตรา 9  



๑๐ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

9. สาํนกัตรวจสอบและ
ประเมนิผลกาํลงัคน 
(สตป.) 
 

ตอบคาํถามและข�อหารือให�กบั
กลุ�มกระทรวงต�างๆ เกีย่วกบัการ
บรหิารงานบคุคล เช�น หลกัเกณฑ(
การบรรจุแต�งตั้ง  เลื่อน  ย�าย  
โอน บรรจกุลบั การนบัระยะเวลา
การดาํรงตาํแหน�ง การประเมนิ
บคุคล และงานทะเบียนประวตั ิ
 

1,897 - 149 - - 90 2,136  เรือ่ง ตามมาตรา 9  

10. สาํนกัพฒันาระบบ
จาํแนกตาํแหน�งและ
ค�าตอบแทน (สตค.) 
 

ตอบคาํถามและข�อหารือเกีย่วกบั
ระบบจาํแนกแหน�ง  การกาํหนด
ตําแหน�ง  Early Retire  และ
ระบบพนกังานราชการ   
 
 

1,568 308 137 - 12 - 2,025 เรื่อง ตามมาตรา 9 
(2) 

11. สาํนกัพทิกัษ(ระบบ
คุณธรรม (สพค.) 

ตอบคาํถาม ให�คาํปรกึษาและ 
ข�อหารอืเกีย่วกบั สทิธ ิ กระบวนการ
ขัน้ตอนวธิกีารพจิารณาเรื่อง
อุทธรณ( /เรือ่งร�องทกุข(ของ ก.พ.ค.  
และการแจ�งคาํวนิจิฉยั ก.พ.ค.  
                                     

118 - - - 118 - 236  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(4) และ (1)  

12. สาํนกัมาตรฐานวนิยั 
(สมว.) ฝYายบรหิาร
ทัว่ไป 

ตอบคาํถามและข�อหารือ เกีย่วกบั
กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกีย่วข�อง
กบัวินยัข�าราชการ และการ
ดําเนนิการทางวินยั     
 

532 - - - - 10 542  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(5) 



๑๑ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

13. สาํนกัวจิยัและพฒันา
ระบบงานบคุคล 
(สวพ.) 

ตอบข�อหารอืเกีย่วกบัการติดตาม
ประเมนิผลการบริหารทรัพยากร
บคุคลของกรมและจงัหวดั และ
การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ของข�าราชการพลเรอืน /
พนักงานราชการ 
 

36 3 2 - - - 41  เรื่อง ตามมาตรา 9 
(5) 
 

รวม  26,645 2,612 667 620 
ไม�นบัรวมการ
ให�บริการข�อมลู /
ข�าวสารผ�าน 
Web Site :  
www.ocsc. 
go.th    

6,782 2,496 39,822 
 
 
 

 

 


