ตารางสถิตกิ ารให้บริการข้อมูลข่าวสารของสานักงาน ก.พ.
จาแนกตามสานัก สถาบัน และศูนย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2557)
ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

1.

ส่วนกลาง
*กลุม่ ช่วยอานวยการ
งานการสือ่ สารองค์กร

2.

สานักงานเลขาธิการ
*กลุม่ งานการเจ้าหน้าที่

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

ตอบคาถามและข้อหารือ
เกีย่ วกับสานักงาน ก.พ.
กิจกรรม ข่าวสาร องค์
ความรู้ และการดาเนิน
งานของสานักงาน ก.พ.
ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

213

-

119

-

1,800

45

2,177 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ข้อมูลเกีย่ วกับการบรรจุ
เข้ารับราชการ การสรรหา
การรับโอน การทดลอง
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ การ
เลือ่ นเงินเดือน การปรับ
เงินเดือนแรกบรรจุ การ
รับเงินเดือน การประเมิน
การโอน การลาออก การขอรับ
บาเหน็จดารงชีพของผูร้ บั
บานาญของสานักงาน ก.พ.
การมอบหมายให้ขา้ ราชการ

697

20

150

-

-

231

1,098 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป
เป็นผูแ้ ทนในคณะกรรมการ
ต่างๆ และมอบหมายให้
ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
การมอบหมายให้ขา้ ราชการ
เป็นวิทยากร สถานะ
บุคคลของข้าราชการ
สานักงาน ก.พ. การจัด
สวัสดิการในสานักงาน ก .พ.
การสอบลูกจ้างชัว่ คราว
การให้ขา้ ราชการลาศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ข้อซักถามของข้าราชการ
บานาญ การลาประเภท
ต่างๆ เช่น ลาป่วย / ลาคลอด
บุตร / ลาอุปสมบท การให้
ข้าราชการรักษาราชการ
แทน / การมอบอานาจ/
การย้าย ข้อมูลอัตรากาลัง
ข้อมูลของสนร. การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ การ
ชาระเงินค่าสมาชิกการ
ฌาปนกิจ การขอเปลีย่ น
สถานะการเงินค่าฌาปนกิจ
การจัดการงานศพ การขอ

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดส่ง
เงินค่าใช้จา่ ยประจาเดือน
ให้แก่นกั เรียนทุนรัฐบาล
และให้บริการตอบข้อ
ซักถามและปัญหาเกีย่ วกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง

659

294

-

1

-

-

954 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ข้อมูลเกีย่ วกับประกาศ
ประกวดราคาและ
ประกาศสอบราคา และ
สรุปผลการพิจารณาการ
จัดซือ้ จัดจ้างของ
สานักงาน ก.พ.
(โดยประชาชน ผูส้ นใจ
และผูม้ าขอรับบริการ
ทัว่ ไป สามารถเข้าตรวจดู
ข้อมูลได้จากแฟ้มข้อมูล

-

-

-

295

-

-

295 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(8)

พระราชทานเพลิงศพ การ
ตรวจสุขภาพประจาปี และ
พิธีการต่างๆ เกีย่ วกับกฐิน
พระราชทาน

สานักงานเลขาธิการ
*กลุม่ งานคลัง
-ฝ่ายการเงินและ
บัญชีนกั เรียนทุน
-ฝ่ายการเงิน

สานักงานเลขาธิการ
*กลุม่ งานบริหาร
ทรัพย์สนิ

จาแนกตาม
วิธีการ คือ
1.กรณีพเิ ศษ
จานวน 1
เรือ่ ง
2.พิเศษ
จานวน 3
เรือ่ ง

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

ข่าวสาร ตามมาตรา 9
(8) และจากเว็บไซด์ของ
สานักงาน ก.พ.)

3.

รวม

หมายเหตุ

3.ตกลงราคา
จานวน
291 เรือ่ ง

*ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของสานักงาน ก.พ.
(นนทบุร)ี

ให้คาปรึกษาและแนะนา
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับเรือ่ ง
ต่างๆ ของสานักงาน ก.พ.
เช่น การขอข้อมูล
เกีย่ วกับการดาเนินการ
ทางวินยั กระบวนการ
พิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์
ระบบบริหารงานบุคคล
การสอบเข้ารับราชการ
การรับสมัครทาง
อินเทอร์เน็ต ระเบียบ
เกีย่ วกับลูกจ้างประจาและ
พนักงานราชการ ฯลฯ

9

-

-

-

-

2

ศูนย์จดั การศึกษาใน
ต่างประเทศและ
บริหารความรู้
(ศกศ.)

ตอบคาถาม ข้อหารือ
ให้คาแนะนาและให้ข้อมูล
รายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ ง
ทุนระดับมัธยม ระดับ
ปริญญา และทุนอืน่ ๆ
การสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการ และมหาวิทยาลัย

17,965

917

-

6

-

2,027

11 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

20,915 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

-

-

1,290,807

-

-

รวม

หมายเหตุ

ที่ ก.พ. รับรอง การ
เตรียมตัวเพือ่ เดินทางไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ
รายละเอียดเกีย่ วกับ
การศึกษาต่อประเทศ
ต่างๆ ข้อมูลสานักงาน
ก.พ. การทาวีซา่ ไป
ประเทศต่างๆ ทีน่ กั เรียน
จะไปศึกษา ระเบียบ
การลาศึกษาต่อทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
และการตรวจสอบคุณวุฒิ
การสมัครสอบต่างๆ
4.

5.

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศสส.)

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

-

ศูนย์นักบริหาร
ระดับสูง (ศบส.)

ตอบข้อหารือและให้
คาปรึกษากับส่วนราชการ
ต่างๆและบุคคลทัว่ ไป
เกีย่ วกับการจัดสรรทุน
รัฐบาล ระบบนักบริหาร
ระดับสูง และระบบ
ข้าราชการผูม้ สี มรรถนะสูง
เช่น การขอโอนย้าย

291

(Page views)

1,290,807 ตามมาตรา 9
(Page views) ข้อมูล ณ วันที่
17 ก.ย. 57

-

-

-

-

21

312 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(4)

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

6,345

-

-

-

554

137

7,036 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(8)

การปฐมนิเทศ UIS การ
จัดทากรอบ EAF ผลสอบ
Aptitude
กระบวนการพัฒนา
HiPPS การปรับตาแหน่ง
HiPPS การลาออกจาก
ระบบ HiPPS การเข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการ “รู-้ คิด- ดู-ทา”
กิจกรรมการศึกษาดูงาน
การลาศึกษาต่อ ทุนรัฐบาลปี
2558 ทุนฝึกอบรมสาหรับ
HiPPS ทุนบริหารจัดการน้า
เงือ่ นไขการรับทุน
แนวทางการขยายทุน UIS
การคัดเลือกทุน Talent
การติดตามและเครือข่าย
นทร. UIS และ นทร.
แรกบรรจุ และการ
แต่งตัง้ ตาแหน่งประเภท
บริหาร
6.

ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร (ศสล.)
-กลุม่ งานบริหารการ
สอบทุน

ตอบคาถามและข้อหารือ
เกีย่ วกับ การสอบเพือ่ รับ

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

-กลุม่ งานบริหารการ
สอบเข้ารับราชการ

ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร
*กลุม่ หลักสูตรและ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป
ทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประจาปี 2557 เรือ่ ง
ประกาศรับสมัครสอบทุน
และระบบรับสมัครทาง
อินเทอร์เน็ต การคัดเลือก
ข้าราชการไปศึกษา/
ฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประจาปี 2557
การสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ประจาปี
2557 การประกาศรายชื่อ
ผูส้ อบผ่าน การประกาศรับ
สมัครสอบเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ สาหรับผูท้ สี่ อบ
ผ่านวิชาความสามารถทัว่ ไป
และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่
ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ และ
ให้บริการตามแบบคาร้องขอ
คาชี้แจงเกี่ยวกับผลการสอบ
ประเภทต่างๆ

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

คุณวุฒิ

ตอบคาถามและข้อหารือ
เกีย่ วกับการพิจารณา
คุณวุฒใิ นประเทศ และ
ต่างประเทศ และการ
รับรองหลักสูตรต่างๆ

708

-

-

7

-

14

2,637

-

-

173

-

244

-

127

-

-

7.

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน
(สพข.)

ตอบข้อหารือในประเด็น
ปัญหาของการเข้าสู่
บทเรียน e -learning
และข้อหารือเกีย่ วกับ
หลักสูตรต่างๆ เช่น
หลักสูตร นบส. ส.นบส.
New Wave

8.

สานักกฎหมาย
(สกม.)

ตอบคาถามและข้อหารือ
ให้กบั ส่วนราชการเกีย่ วกับ
ปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือน
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 กฎ ก.พ. และ
ระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การแก้ไขคาสัง่ การ
ให้ขา้ ราชการไปช่วย
ราชการ การปฏิบตั หิ น้าที่
เมือ่ มีคาสัง่ ย้าย การเลือ่ น

รวม

หมายเหตุ

729 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(4)

-

2,810 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(4)

-

371 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

สานักตรวจสอบและ ตอบคาถามและข้อหารือ
ประเมินผลกาลังคน ให้กบั กลุม่ กระทรวงต่างๆ
เกีย่ วกับการบริหารงาน
(สตป.)

1,384

-

74

-

-

82

1,540 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

สานักพัฒนาระบบ ตอบคาถามและข้อหารือ
จาแนกตาแหน่งและ เกีย่ วกับระบบจาแนก
ค่าตอบแทน (สตค.) ตาแหน่ง การกาหนด

2,537

264

156

-

12

100

3,069 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(5)

86

-

-

-

77

3

166 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(4) และ (1)

ระดับค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ การลาป่วย การ
เลือ่ นเงินเดือนย้อนหลัง
การชดใช้ทนุ การสัง่ ให้
ออกจากราชการ และ,
การจัดลาดับอาวุโส ฯลฯ
9.

บุคคล เช่น หลักเกณฑ์
การบรรจุแต่งตัง้ เลือ่ น
ย้าย โอน บรรจุกลับ การนับ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
การประเมินบุคคล และ
งานทะเบียนประวัติ

10.

ตาแหน่ง Early Retire
และระบบพนักงาน
ราชการ

11.

สานักพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (สพค.)

ตอบคาถาม ให้คาปรึกษา
และข้อหารือเกีย่ วกับ
สิทธิ กระบวนการขัน้ ตอน

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

วิธีการพิจารณาเรือ่ งอุทธรณ์ /
เรือ่ งร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.
และแจ้งคาวินจิ ฉัย ก.พ.ค.
12.

สานักมาตรฐานวินยั
(สมว.) ฝ่ายบริหาร
ทัว่ ไป

ตอบคาถามและข้อหารือ
เกีย่ วกับการดาเนินการ
ทางวินยั

422

-

-

-

-

1

423 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(5)

13.

สานักวิจยั และพัฒนา ตอบข้อหารือเกีย่ วกับการ
วางแผนทางก้าวหน้าใน
ระบบงานบุคคล
สายอาชีพ การประเมินผล
(สวพ.)

134

-

-

-

3

3

140 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(5)

การปฏิบตั ริ าชการของ
ข้าราชการพลเรือน หรือ
พนักงานราชการ การสัง่
ให้ขา้ ราชการออกจาก
ราชการกรณีสมัครไป
ปฏิบตั งิ านใดๆ ตามความ
ประสงค์ของส่วนราชการ
กฎ กพ. ว่าด้วยการสรรหา
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละการเลือก
ข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป
หรือการแต่งตัง้ ประเภท
อานวยการ ระเบียบ ก.พ.
ว่าด้วยการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการกรณี
เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการของตนได้
โดยสม่าเสมอ พ.ศ. 2556
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ.
2557 การทดสอบ
สมรรถนะทางการบริหาร
ของข้าราชการประเภท
อานวยการ พ.ร.ฎ.สัง่ ให้
ข้าราชการไปทาการซึง่ ให้
นับเวลาเหมือนเต็มเวลา
ราชการ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การสั่งให้ขา้ ราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบตั ิ
ราชการให้มปี ระสิทธิภาพ

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

ลาดับที่ หน่วยงานที่ให้บริการ

เรื่องทีใ่ ห้บริการ
โดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท์

ทาง
e – mail

ทาง
โทรสาร

ทาง
เว็บไซต์

ทาง
ไปรษณีย์

ติดต่อ
ด้วยตนเอง

รวม

34,331

1,495

626

482

2,446

2,666

42,046

และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.
2552 และ กฎ กพ. ว่า
ด้วยการสัง่ ให้ขา้ ราชการ
พลเรือนรับเงินเดือนใน
อัตรา กาลังทดแทน พ.ศ.
2552

รวม

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

หมายเหตุ

