
ตารางสถติกิารให้บรกิารขอ้มูลขา่วสารของส านกังาน ก.พ.  
จ าแนกตามส านกั สถาบนั และศนูย ์   

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2556) 

 
ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ

โดยสังเขป 
ทาง 

โทรศัพท์   
ทาง  

 e – mail 
ทาง 

โทรสาร 
ทาง 

เว็บไซต์ 
ทาง

ไปรษณีย์ 
ติดต่อ 

ด้วยตนเอง 
รวม หมายเหตุ 

1. 
 
 

สว่นกลาง    
*กลุม่ชว่ยอ านวยการ   
  งานการสือ่สารองคก์ร 

 
ตอบค าถามและขอ้หารอื
เกีย่วกบัส านกังาน ก.พ.  
กจิกรม  ขา่วสาร  องค์
ความรู ้และการด าเนนิ 
งานของส านกังาน ก.พ. 
ในดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

 
62 

 
- 

 
25 

 
- 

 
- 

 
57 

  
 144  เรือ่ง 

 
ตามมาตรา 9 
 
 

2. 
 
 
 

ส านักงานเลขาธกิาร  
*กลุม่งานการเจา้หนา้ที ่                                                          

 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการบรรจุ
เขา้รบัราชการ การสรรหา
การรบัโอน  การทดลอง
ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ  การ
เลือ่นเงนิเดอืน  การปรบั
เงนิเดอืนแรกบรรจ ุ การ
รบัเงนิเดอืน  การประเมนิ 
การโอน การลาออก การ
ขอรบับ าเหนจ็ด ารงชีพ

 
917 

 
6 

 
105 

 
- 

 
- 

 
142 

 
1,170  เรือ่ง 
 
 

 
ตามมาตรา 9 



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

ของผูร้บับ านาญของ
ส านกังาน ก.พ.  การ 
มอบหมายใหข้า้ราชการ
เปน็ผูแ้ทนในคณะ 
กรรมการตา่งๆ และ
มอบหมายใหข้า้ราชการ
เขา้รว่มประชมุ  การ
มอบหมายใหข้า้ราชการ
เปน็วทิยากร  การจดั
สวสัดกิารในส านกังาน 
ก.พ.  การสอบลกูจา้ง
ชั่วคราว การใหข้า้ราชการ
ลาศกึษา ฝกึอบรมดงูาน
ทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ  ขอ้ซกัถาม
ของขา้ราชการบ านาญ 
การลาประเภทตา่งๆ เชน่ 
ลาปว่ย /ลาคลอดบตุร / 
ลาอปุสมบท  การให้
ขา้ราชการรกัษาราชการ
แทน / การมอบอ านาจ/ 
การยา้ย และสถานะ
บคุคลของขา้ราชการ
ส านกังาน ก.พ. ฯลฯ  



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

 ส านักงานเลขาธกิาร  
*กลุม่งานคลงั 
    -ฝา่ยการเงนิและ 
     บญัชนีกัเรยีนทนุ   
    -ฝา่ยการเงนิ 
                                                                     

 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัสง่
เงนิคา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืน
ใหแ้กน่กัเรยีนทนุรฐับาล 
และใหบ้รกิารตอบขอ้
ซกัถามและปญัหาเกีย่วกบั
ระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิ
ตามระเบยีบกระทรวง 
การคลงั 
 

 
 

1,090 

 
 

327 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

842 

 
 

2,260 เรือ่ง 
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 ส านักงานเลขาธกิาร  
*กลุม่งานบรหิาร 
  ทรพัยส์นิ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัประกาศ
ประกวดราคาและ
ประกาศสอบราคา  และ
สรปุผลการพจิารณาการ
จดัซือ้จดัจา้งของ
ส านกังาน ก.พ. 
(โดยประชาชน ผูส้นใจ 
และผูม้าขอรบับรกิาร
ทัว่ไป สามารถเขา้ตรวจดู
ขอ้มลูไดจ้ากแฟม้ขอ้มลู
ขา่วสาร ตามมาตรา 9 
(8)  และจากเวบ็ไซดข์อง
ส านกังาน ก.พ. ) 

- - - 252 
 

- -   252 เรือ่ง     
 
จ าแนกตาม
วธิีการ  คอื 
1.กรณพีเิศษ      
   จ านวน 6  
   เรือ่ง 
2.พเิศษ  
   จ านวน 23   
   เรือ่ง            
3.สอบราคา          
   จ านวน  2  
   เรือ่ง 

ตามมาตรา 9 
(8) 
 



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

4.ตกลง    
   จ านวน  5  
   เรือ่ง    
5.ตกลงราคา      
   จ านวน   
   216  เรือ่ง                  

 *ศนูย์ขอ้มลูขา่วสาร   
  ของส านกังาน ก.พ.  
  (นนทบรุ)ี 
 

ใหค้ าปรกึษาและแนะน า
แหลง่ข้อมลูขา่วสาร
เบือ้งตน้เกีย่วกบัเรือ่ง
ตา่งๆ ของส านกังาน ก.พ. 
เชน่   การขอขอ้มลู
เกีย่วกบัการเลือ่นระดบั
ของขา้ราชการ  ตวัอยา่ง
ผลงานทางวชิาการของ 
ขา้ราชการผูด้ ารงต าแหนง่
ในระดบัเชีย่วชาญ การ
ประเมนิบคุคลเขา้สู่
ต าแหนง่   การจดัสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรบัการ
คดัเลอืก  การทดสอบ
สมรรถนะ  หลกัสตูรการ
ฝกึอบรมการเขยีนหนงัสอื
ราชการ  การขอหารอื
เกีย่วกบัแนวทางการ

6 - - - - 3    9   เรือ่ง 
 

ตามมาตรา 9 



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

ด าเนนิการอทุธรณค์ าสัง่
ลงโทษ  การสอบแขง่ขนั
และการสอบคดัเลอืกเพือ่
รบัทนุไปศกึษาตอ่ตา่ง 
ประเทศ ฯลฯ 
 

3. ศูนยจ์ดัการศกึษาใน
ต่างประเทศและ
บรหิารความรู ้
(ศกศ.)     

ตอบค าถาม ขอ้หารอื  
ใหค้ าแนะน าและใหข้้อมลู
รายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่ง
ทนุระดบัมธัยม ระดบั
ปรญิญา และทนุอืน่ๆ   
การสอบแขง่ขนัเขา้รบั
ราชการ และมหาวทิยาลยั
ที่ ก.พ. รบัรอง   การ
เตรยีมตวัเพือ่เดนิทางไป
ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ
รายละเอยีดเกีย่วกบั
การศกึษาตอ่ประเทศ
ตา่งๆ  การท าวซีา่ไป
ประเทศองักฤษ 
สหรฐัอเมรกิา และ
ประเทศอืน่ๆ   ระเบยีบ
การลาศกึษาตอ่ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ

10,731 445 - 3 - 876 
 

12,055 เรือ่ง 
 
 

ตามมาตรา 9 
 
 



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

การตรวจสอบคณุวฒุ ิและ
การสมคัรสอบตา่งๆ  
รายละเอยีดการไปศกึษา
ภาษาอังกฤษภาคฤดรูอ้น 
ทีต่า่งประเทศ ฯลฯ 
 

4. ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ศสส.) 
 

ขอ้มลู/ขา่วสารผา่น Web 
Site : www.ocsc.go.th 
 

- - - 2,758,016 
(Page views) 

 

- - 2,758,016  
(Page views) 

ตามมาตรา 9 

5. ศูนยน์ักบรหิาร
ระดบัสูง (ศบส.) 
 

ตอบข้อหารอืใหก้บัสว่น
ราชการตา่งๆและบคุคล
ทัว่ไปเกีย่วกบั การจดัสรร
ทนุรฐับาล ระบบนกั
บรหิารระดบัสงู และ
ระบบขา้ราชการผูม้ ี
สมรรถนะสงู เช่น การ
จดัท ากรอบ EAF ราย 
บคุคล  ทุนพฒันา HiPPS 
รายละเอยีดการรบัทนุ
และรายละเอยีดเกีย่วกบั
ระบบ HiPPS  ระบบ
บรหิารก าลงัคนคณุภาพ 
การท าสญัญารบัทนุ  การ

86 - - - - - 86  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(4) 

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


ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

สละสทิธิท์นุ  ก าหนดการ
หลกัสตูร  HiPPS Camp  
การจดัสอบภาษาองักฤษ
ส าหรบัการคดัเลอืก การ
สอบสมรรถนะ และการ
สมัมนาเครอืขา่ย HiPPS
เปน็ตน้ 
 

6. ศูนยส์รรหาและ
เลือกสรร (ศสล.) 
 

ตอบค าถามและขอ้หารอื
ตามแบบค ารอ้งขอ 
ค าชี้แจงเกีย่วกบัผลการ
สอบประเภทตา่งๆ เชน่ 
ผลการสอบระดบั 
ปรญิญาโท การสอบของ
สว่นราชการ  การสอบ
ระดบัทนุมธัยมศกึษา ทนุ
ปรญิญา... เปน็ตน้ 
 

- - - - 846 281 1,127 เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(8) 

 ศูนยส์รรหาและ
เลือกสรร  
*กลุม่หลกัสตูรและ 
  คณุวฒุ ิ

 
 
 
ตอบค าถามและขอ้หารอื
เกีย่วกบัการพจิารณา
คณุวฒุใินประเทศ และ

 
 
 

1,398 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

96 

 
 
 
 1,494 เรือ่ง 

 
 
 
ตามมาตรา 9 
(4) 



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

ตา่งประเทศ และการ
รบัรองหลกัสตูรตา่งๆ 
 

7. สถาบนัพฒันา
ข้าราชการพลเรือน 
(สพข.) 

ตอบข้อหารอืในประเดน็
ปญัหาของการเขา้สู่
บทเรยีน e -learning 
และขอ้หารอืเกีย่วกบั 
หลกัสตูรตา่งๆ  เชน่ 
หลกัสตูร นบส. ส.นบส. 
New Wave  
 

2,094 - - 146 - - 2,240 เรือ่ง ตามมาตรา 
9(4) 

8. ส านักกฎหมาย 
(สกม.) 
 

ตอบค าถามและขอ้หารอื
ใหก้บัสว่นราชการเกีย่วกบั
ปญัหาการบรหิารงาน
บคุคลของขา้ราชการ- 
พลเรอืน ตามพระราช- 
บญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2551   
กฎ ก.พ. และระเบยีบ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การ
แกไ้ขค าสัง่ การให้
ขา้ราชการไปชว่ยราชการ 
การปฏบิตัหินา้ทีเ่มือ่มี
ค าสัง่ยา้ย  การเลือ่นระดบั 

315 - 92 - - - 407  เรือ่ง 
 

ตามมาตรา 9  



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

คา่ตอบแทนพนกังาน
ราชการ การลาปว่ย  การ
เลือ่นเงนิเดอืนยอ้นหลงั 
การชดใชท้นุ  การสัง่ให้
ออกจากราชการ และ, 
การจดัล าดบัอาวโุส ฯลฯ 
 

9. ส านักตรวจสอบและ
ประเมนิผลก าลงัคน 
(สตป.) 

 

ตอบค าถามและขอ้หารอื
ใหก้บักลุม่กระทรวงตา่งๆ
เกีย่วกบัการบรหิารงาน
บคุคล เชน่ หลกัเกณฑ์
การบรรจแุตง่ตัง้  เลือ่น 
ยา้ย  โอน บรรจกุลบั  
การนบัระยะเวลาการ
ด ารงต าแหนง่ การ
ประเมนิบคุคล และงาน
ทะเบยีนประวตั ิ
 

1,025 - 49  - 63 1,137  เรือ่ง ตามมาตรา 9  

10. ส านักพฒันาระบบ
จ าแนกต าแหนง่และ
ค่าตอบแทน (สตค.) 
 
 

ตอบค าถามและขอ้หารอื
เกีย่วกบัระบบจ าแนก
แหน่ง  การก าหนด
ต าแหนง่  Early Retire  
และระบบพนกังาน
ราชการ   

1,557 201 110 - 14 - 1,882 เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(5) 



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

11. ส านักพทิักษร์ะบบ
คุณธรรม (สพค.) 

ตอบค าถาม ใหค้ าปรกึษา
และขอ้หารอืเกีย่วกบั 
สทิธ ิกระบวนการขัน้ตอน
วธิีการพจิารณาเรือ่ง
อุทธรณ ์/เรือ่งรอ้งทกุข์
ของ ก.พ.ค.  และแจง้ 
ค าวนิจิฉยั ก.พ.ค. 
เกีย่วกบัเรือ่งอทุธรณ ์/
เรือ่งรอ้งทกุข ์       
                                        

82 - - - 71 - 153  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(4) และ (1)  

12. ส านักมาตรฐานวนิยั 
(สมว.) ฝา่ยบรหิาร
ทัว่ไป 
 

ตอบค าถามและขอ้หารอื 
เกีย่วกบัการด าเนนิการ
ทางวนิยั      

309 - - - - 1 310  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(5) 

13. ส านักวจิยัและพฒันา
ระบบงานบุคคล 
(สวพ.) 

ตอบข้อหารอืเกีย่วกบัการ
ประเมนิผลการปฏบิตั ิ
ราชการ  การวางแผนทาง
กา้วหนา้ในสายอาชพี  
การสัง่ใหข้า้ราชการออก
จากราชการกรณสีมคัรไป
ปฏบิตังิานใดๆ ตามความ 
ประสงคข์องสว่นราชการ   
กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการ   
สรรหาผูท้รงคณุวฒุแิละ

107 1 - - 2 6 116  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(5) 
 



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

การเลอืกขา้ราชการ    
พลเรอืน เพือ่เปน็
อนุกรรมการใน อ.ก.พ.
สามญั   การแตง่ตัง้
ประเภทอ านวยการ  
ระเบยีบ ก.พ. วา่ดว้ยการ
ลาออกจากราชการของ
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
พ.ศ. 2551  ระเบยีบ 
ก.พ. วา่ดว้ยการเพิม่พนู
ประสทิธภิาพของ
ขา้ราชการโดยการใหไ้ป
ปฏบิตังิานทีห่น่วยงานอืน่
ในประเทศ พ.ศ.2554 
กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการสัง่ให้
ขา้ราชการออกจาก
ราชการกรณยีบุเลกิ
หนว่ยงาน   กฎ ก.พ. วา่
ดว้ยการสัง่ใหข้า้ราชการ
พลเรอืนสามญัออกจาก
ราชการกรณเีจบ็ปว่ยไม่
อาจปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ
ของตนไดโ้ดยสม่ าเสมอ 
พ.ศ. 2556  กฎ ก.พ.  



ล าดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องท่ีให้บริการ
โดยสังเขป 

ทาง 
โทรศัพท์   

ทาง  
 e – mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต์ 

ทาง
ไปรษณีย์ 

ติดต่อ 
ด้วยตนเอง 

รวม หมายเหตุ 

วา่ดว้ยการสัง่ให้
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั
รบัเงนิเดอืนในอตัราก าลงั
ทดแทน 

รวม  19,779 980 381 402 
ไม่นับรวมการ
ให้บริการโดย
การเข้า  Page 
Views   
หน้า Web 
Site :  
www.ocsc. 
go.th     

933 2,367 24,842 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


