
ตารางจ าแนกข้อมูลสถิตกิารให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ก.พ. 
ของส านักและศูนย์ต่างๆ ตามประเภทของการให้บริการ 

ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2555 (ไตรมาสที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ 2555        

ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

1. ส่วนกลาง    
*กลุ่มช่วยอ านวยการ   
  งานการสื่อสารองค์กร 

ตอบค าถามและข้อหารือ
เกี่ยวกับส านักงาน ก.พ. 
กิจกรรม และการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ  
เช่น การด าเนินการสอบ 
การสอบแข่งขนัเข้ารับ
ราชการ การสอบ
คัดเลือก การบรรจุและ  
หลักเกณฑ์ การรับรอง
คุณวุฒิ  การศึกษาต่อ
ต่างประเทศ การอุทธรณ์
และร้องทุกข์  เงินเดือน
และค่าตอบแทน  Early 
Retire  การเรียนรู้และ
การฝึกอบรมทางไกล 

58 - 22 - - 
  

- -   80 เร่ือง ตามมาตรา 9 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การแต่งต้ัง
ข้าราชการระดับสูง  
ลูกจ้าง และหนังสือเวียน
ต่างๆ  ฯลฯ 

2. 
 
 
 

ส านักงานเลขาธิการ  

*กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่                                                          

 
ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ
เข้ารับราชการ,  การ 
สรรหา, การรับโอน, การ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ,  การเลื่อน
เงินเดือน,  การปรับ
เงินเดือนแรกบรรจุ, การ
รับเงินเดือน, การประเมิน 
การโอน, การลาออก, 
การขอรับบ าเหน็จด ารง
ชีพของผู้รับบ านาญของ
ส านักงาน ก.พ.,  การ
มอบหมายให้ข้าราชการ
เป็นผู้แทนใน
คณะกรรมการ, การ 

 
928 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 928  เร่ือง 

 
 

 
ตามมาตรา 9 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

มอบหมายให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากร,  การจัด
สวัสดิการ, รายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบลูกจ้าง
ชั่วคราว, การให้
ข้าราชการลาศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ, การลา
ประเภทต่างๆ,  การให้
ข้าราชการรักษาราชการ
แทน / การมอบอ านาจ   
และการตอบสถานะ
บุคคลของข้าราชการ
ส านักงาน ก.พ. 

 
 
 

ส านักงานเลขาธิการ  
*กลุ่มงานคลัง 
    -ฝ่ายการเงินและ 
     บัญชีนักเรียนทุน   
    -ฝ่ายการเงิน 
                                                                     

 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง
เงินค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล 
และให้บริการตอบข้อ
ซักถามและปัญหา

 
 

1,114 

 
 

246 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,361 เร่ือง 

 
 

 
 
ตามมาตรา 9 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง 

 
 

ส านักงานเลขาธิการ  
*กลุ่มงานบริหาร 
  ทรัพย์สิน 

ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ
ประกวดราคาและ
ประกาศสอบราคา  และ
สรุปผลการพิจารณาการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ
ส านักงาน ก.พ. 
(โดยประชาชน ผู้สนใจ 
และผู้มาขอรับบริการ
ทั่วไป สามารถเข้าตรวจดู
ข้อมูลได้จากแฟ้มข้อมลู
ข่าวสาร ตามมาตรา 9 
(8)  และจากเว็บไซด์ของ
ส านักงาน ก.พ. ) 

- - - 226 - - -  226 เร่ือง  

    
จ าแนกตาม
วิธีการ  คือ 
1.ตกลง  
  จ านวน 3 
  เรื่อง 
2.สอบราคา     
  จ านวน 2  
  เรื่อง 
3.พิเศษ  
  จ านวน 5  
  เรื่อง             
4.กรณีพิเศษ  
  จ านวน 2  
  เรื่อง            
5.ตกลงราคา      
  จ านวน 214   
  เรื่อง        

                  

ตามมาตรา 9 
(8) 
 
 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

 *ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร   
  ของส านักงาน ก.พ.  
  (นนทบุรี) 
 

แนะน าแหล่งข้อมลู
ข่าวสารเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
เร่ืองต่างๆ ของส านักงาน 
ก.พ. เช่น 
สัญญาจ้างการปฏิบัติงาน
และสิทธิประโยชน์, 
กรอบอัตราและขั้นตอน
การเปลี่ยนสายงานจาก
ต าแหน่งทั่วไปเป็น
ต าแหน่งวิชาการ,  การ
ยื่นหนงัสอืรับรองอนุมัติ
แสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม,  การโอน / 
ย้ายข้าราชการ, การ
ติดตามความก้าวหน้า 
ข้อหารือการขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น,  การ
ตรวจสอบประวัติรับ
ราชการและการขอต่อ
อายุราชการ, การขอ

- - - - 3,054 
 

-เป็นข้อมูล
(สายด่วน 
ก.พ. 1786)  
ท่ีได้รับจาก
กลุ่มช่วย
อ านวยการ  
งานการ
สื่อสาร
องค์กร
(กสอ.) โดย 
เป็นจ านวน 
สายท่ีได้รับ
บริการตอบ
ค าถาม/ ข้อ
หารือจาก
เจ้าหน้าที ่

-  3,054 เร่ือง 
 

ตามมาตรา 9 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

หนังสือรับรองของ ก.พ. 
และการจัดซ้ือชุดสื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตรต่างๆ 

3. ศูนย์จัดการศึกษาใน
ต่างประเทศและ
บริหารความรู้ 
(ศกศ.)     

ตอบค าถาม ข้อหารือ  
ให้ค าแนะน าและให้
ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับเร่ืองทุนระดับ
มัธยม ระดบัปริญญา 
และทุนอืน่ๆ,   การ
สอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการ และ
มหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. 
รับรอง,   การเตรียมตัว
เพ่ือเดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ, รายละเอียด
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ประเทศต่างๆ,   การท า 
วีซ่าไปประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอื่นๆ,   ระเบียบ

79 
 

- - - - - 113 
 

192  เร่ือง 
 

 

ตามมาตรา 9 
 
 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

การลาศึกษาต่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ,
การตรวจสอบคุณวุฒิ 
และการสมัครสอบต่างๆ,  
รายละเอียดการไปศึกษา
ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 
ฯลฯ 

4. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ศสส.) 

ข้อมูล/ข่าวสารผ่าน 
Web Site : 
www.ocsc.go.th     

- - -   3,592,400 
(Page views) 

 

- - - 3,592,400  
(Page views) 

ตามมาตรา 9 

5. ศูนย์นักบริหาร
ระดับสูง (ศบส.) 
 

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
การจัดสรรทุนรัฐบาล  
ระบบนักบริหารระดับสูง 
และระบบข้าราชการผู้มี 
สมรรถนะสูง 

149 - - - - - -  149 เร่ือง ตามมาตรา 9 
(4) 

6. ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร (ศสล.) 
 
 

ตอบค าถามและข้อหารือ
ตามแบบค าร้องขอ 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับผลการ
สอบ   และตอบค าถาม 
ทางเว็บไซต์ของ

- - - 87 - 578 25 690  เร่ือง ตามมาตรา 9 
(8) 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

ส านักงาน ก.พ.  ใน
หัวข้อ “สอบ แข่งขนั 
และสอบคัดเลือก”  

 ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร  
*กลุ่มหลักสูตรและ 
  คุณวุฒิ 

 
 
 
ตอบค าถามและข้อหารือ
เกี่ยวกับการพิจารณา
รับรองคุณวุฒิในประเทศ 
และต่างประเทศ  

 
 
 

1,598 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

205 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

53 

 
 
 
1,856 เร่ือง 

 
 
 
ตามมาตรา 9 
(4) 

7. สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน 
(สพข.) 

ตอบข้อหารือในการเข้าสู่
บทเรียน e - learning 
และการเรียนผา่นสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
ใน back web ของ
ส านักงาน ก.พ. และ
ประเด็นปัญหาของการ
เข้าเรียนบทเรียน e – 
learning ทางเว็บไซต์ 

338 - - 126 - - - 464  เร่ือง ตามมาตรา 
9(2) และ
มาตรา 9(4) 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

และหลักสูตรต่างๆ เช่น 
นบส.1 ฯลฯ 

8. ส านักกฎหมาย 
(สกม.) 
 

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และ
กฎหมายและกฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

214 - 72 25 - - - 311  เร่ือง 
 

ตามมาตรา 9  

9. ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผลก าลังคน 
(สตป.) 

 

ตอบค าถามและข้อหารือ
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เช่น หลักเกณฑ์
การบรรจุแต่งต้ัง เลื่อน 
ย้าย  โอน บรรจุกลับ 
และการนับระยะเวลา
การด ารงต าแหน่ง 

50 - - 121 - - - 171  เร่ือง ตามมาตรา 9 
(2) 

10. ส านักพัฒนาระบบ
จ าแนกต าแหน่งและ
ค่าตอบแทน (สตค.) 

ตอบค าถามและข้อหารือ
เกี่ยวกับระบบจ าแนก
ต าแหน่งและค่าตอบแทน  

2,165 - - 362 - 65 - 2,592 เร่ือง ตามมาตรา 9 
(5) 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

 
 

การก าหนดต าแหน่ง 
เงินเดือน  ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ   Early 
Retire  ระบบพนักงาน
ราชการ  และตอบ 
ข้อหารือเกี่ยวกับ 
หนังสือเวียน ว4/2555   

11. ส านักพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (สพค.) 

ตอบค าถามและข้อหารือ 
ในหัวข้อ “อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์” ทางเว็บไซต์
ส านักงาน ก.พ.  
http ://www.ocsc. 
go.th/ocsccms 
/backweb/Faq 
/faq_raw_form.jsp                                        

460 - - 4 - - 24 488  เร่ือง ตามมาตรา 9 
(1)  

12. ส านักมาตรฐานวินัย 
(สมว.) ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 
 

ตอบค าถามและข้อหารือ 
เกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัย       

89 - - 28 - - - 117  เร่ือง ตามมาตรา 9 
(5) 

http://www.ocsc.go.th/ocsccms
http://www.ocsc.go.th/ocsccms


ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

13. ส านักวิจัยและ
พัฒนาระบบงาน
บุคคล (สวพ.) 

ตอบข้อหารือ/ ให้ค า 
ปรึกษาและชี้แจงเกี่ยวกับ
เร่ือง  หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนสามัญเพ่ือ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ
ระดับสูง,  กฎ ก.พ. ว่า
ด้วยการเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพของ
ข้าราชการโดยการให้ไป
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
ในประเทศ พ.ศ. 2554, 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือน
สามัญซึ่งมีอายุครบ    
หกสิบปีบริบูรณ์รับ
ราชการต่อไป, การ
คัดเลือกข้าราชการ    
พลเรือนสามัญเพ่ือ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

199 - - 8 - - - 207 เร่ือง ตามมาตรา 9 
(5) 
 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e - mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง 
Call 

Center 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

ประเภทอ านวยการ  
ระดับต้น,  แนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรา 63  
ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ    
พลเรือน พ.ศ. 2551 และ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของ
ข้าราชการพลเรือน 

รวม  7,441 246 94 1,193        
ไม่นับรวมการ
ให้บริการโดย

การเข้า  
Page Views   
หน้า Web 
Site :  
www.ocsc. 
go.th  

3,054 643       215 12,886 
 
 

 

   
 



 
 สรุปรวมสถิตกิารให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ก.พ. ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตั้งแต่เดือน มกราคม  – มีนาคม  2555  (ไตรมาสที่ 2)   จ านวนทั้งสิ้น   12,886  เร่ือง 
โดยจ าแนกตามประเภทการให้บริการ  ดังนี้ 

 

                  บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์                                                        จ านวน             7,441    เร่ือง 

                  บริการข้อมูลข่าวสารทาง e- mail                                                        จ านวน               246    เร่ือง 

                  บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรสาร                                                         จ านวน                 94    เร่ือง 

                  บริการข้อมูลข่าวสารทาง Web Site                                                     จ านวน             1,193    เร่ือง 

                  บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Call Center                                             จ านวน            3,054    เร่ือง       

                  บริการข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์                                                        จ านวน               643    เร่ือง 

                  บริการข้อมูลข่าวสารโดยผู้ใช้บริการมาติดต่อด้วยตนเอง                               จ านวน               215    เร่ือง     
                                                                          รวมทั้งสิ้น                                 จ านวน           12,886    เร่ือง 
                                                                        

                  บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Web Site :  www.ocsc.go.th                            จ านวน    3,592,400   Page Views                                                               
                       (Page Views  หมายถึง  จ านวน Click ที่หน้า Web Site)   
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                   กลุ่มห้องสมุด สลธ. 
 

http://www.ocsc.go.th/

