
                                                                                                                                                                                                                                         กลุ�มห�องสมดุ  
                                                                                                                                                                                 สาํนกังานเลขาธกิาร 

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

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 
ประจาํป7งบประมาณ 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  

 
50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
9 

  
  67  เรื่อง 

 
ตามมาตรา 9 
 
 

2. 
 
 
 

สาํนกังานเลขาธกิาร  
*กลุ�มงานการเจ�าหน�าที ่       

 
ข�อมลูเกีย่วกบัการบรรจุเข�ารบั
ราชการ การสรรหาการรับโอน  
การทดลองปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ  
การเลือ่นเงินเดอืน  การปรบัเงนิเดอืน
แรกบรรจ ุการรบัเงินเดอืน การ
ประเมนิ การโอน การลาออก 
การขอรับบาํเหนจ็ดํารงชพีของ
ผู�รับบาํนาญของสาํนกังาน ก.พ.  

 
667 

 
23 

 
33 

 
- 

 
- 

 
197 

 
 920  เรือ่ง 
 
 

 
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 ุ

การมอบหมายให�ข�าราชการเปJน
ผู�แทนในคณะ กรรมการต�างๆ 
และมอบหมายให�ข�าราชการเข�า
ร�วมประชมุ  การมอบหมายให�
ข�าราชการเปJนวิทยากร การตอบ
สถานะบคุคลของข�าราชการ 
สาํนกังาน ก.พ. การจดัสวสัดิการ
ในสํานกังาน ก.พ. การสอบลกูจ�าง 
ชัว่คราว  การให�ข�าราชการลาศกึษา 
ฝMกอบรมดงูานทัง้ในประเทศและ
ต�างประเทศ บรกิารตอบข�อซกัถาม
ของข�าราชการบาํนาญ  การลาประเภท
ต�าง  ๆเช�น ลาปPวย / 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
ตรวจสขุภาพประจาํป7  ข�อมลู
เกีย่วกบั กบข. และการกลบัไปใช�
สทิธิในบาํเหนจ็บาํนาญฯ (Undo)   



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 ุ

 สาํนกังานเลขาธกิาร  
*กลุ�มงานคลงั 
    -ฝPายการเงิน 
                                   

 
 
ตอบข�อซักถาม และปZญหา เกีย่วกับ
เอกสารทางการเงนิ และระเบยีบ
การเบกิจ�ายเงนิตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ให�กบัข�าราชการ 
บคุคลภายนอก และหน�วยงาน
ต�างๆ   

 
 

243 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

243 เรือ่ง 
 
 

 
 
ตามมาตรา 9 

 สาํนกังานเลขาธกิาร  
*กลุ�มงานบรหิาร 
  ทรพัย(สิน 

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

- - - 253 
 

- -   253 เรือ่ง     
 
จําแนกตาม
วิธกีาร คอื 
1)  ตกลง  จํานวน  
     5  เรือ่ง    
2) ประกวด  

ราคาด�วย 
วิธกีารทาง 
อิเลก็ทรอนกิส(      

    จํานวน 3  
    เรือ่ง 
3) กรณพีเิศษ 

จํานวน 5   
    เรือ่ง 
4)  พิเศษ   จํานวน  

27 เรือ่ง          

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 ุ

5)  คดัเลอืก     
      จํานวน 1  
    เรือ่ง             
6) สอบราคา         

จํานวน 4   
เรือ่ง 

7) ตกลงราคา      
จํานวน  
208  เรื่อง     

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

ให�คาํปรกึษาและแนะนาํแหล�งข�อมลู
เบือ้งต�นเกีย่วกับเรือ่งต�างๆ ของ
สาํนกังาน ก.พ. เช�น  การขอ
ข�อมลูเกีย่วกบัหลกัเกณฑ(การเลือ่น
ระดบัของข�าราชการ  ตวัอย�างผลงาน
ทางวชิาการของข�าราชการระดบัสูง
การประเมนิบคุคลเข�าสู�ตาํแหน�ง  
การทดสอบสมรรถนะ หลกัสตูรการ
ฝMกอบรม /แนวทางการพฒันาและ
การเตรยีมความพร�อมข�าราชการ /
บคุลากรเข�าสู�ประชาคมอาเซยีน  
การขอหารอืเกีย่วกบัแนวทางการ
ดําเนนิการอทุธรณ(คาํสัง่ลงโทษ  
การขอทราบผลคะแนนภาค ก 
การขอข�อมลูคาํชีแ้จงเกีย่วกบัผล
การสอบแข�งขนัและการขอรบัทนุ  

14 - - - - 3    17   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 ุ

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 

16,603 1,215 - 26 - 2,416 
 

20,260 เรือ่ง 
 
 

ตามมาตรา 9 
 
 

4. ศูนย(เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ศสส.) 

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

- - - 2,471,062 
(Page views) 

 

- -  2,471,062  
(Page views) 

ตามมาตรา 9 

5. ศูนย(นักบรหิารระดบัสงู 
(ศบส.) 
 

ตอบข�อหารอืให�กบัส�วนราชการ
ต�างๆ และบคุคลทัว่ไปเกีย่วกบั 
จดัสรรทนุรัฐบาล ระบบนกั
บรหิารระดบัสงู และระบบ
ข�าราชการผู�มสีมรรถนะสงู เช�น 

93 - - - - - 93  เรื่อง ตามมาตรา 9 
(4) 



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 ุ

ทนุรฐับาลป7 2558  การจ�างที่
ปรกึษาโครงการปลดัฯ การแต�งตัง้
นกับรหิารระดบัสงู หนงัสอืเวียน  
ว22/40 และ ว9/44  การ
หารอืเรื่องบทบาทประเทศไทยใน
อนาคต  การประเมนิสมรรถนะ
หลกัตาํแหน�งปลดัเทศบาล 10 
การลงทะเบยีน HiPPS  การ
จดัทาํกรอบ EAF รายบคุคล  
หลกัสตูรการอบรมการอบรมรุ�นที ่
10 และการคดัเลอืกรุ�นที ่11  
HiPPS Camp การประเมนิผล
การปฏบิตังิาน การหมนุเวยีนงาน 
การปรบัปรุงตาํแหน�งเปJนชาํนาญ
การพิเศษ  เปJนต�น 

6. ศูนย(สรรหาและ
เลือกสรร (ศสล.) 
*กลุ�มงานประมวล 
  ผลการสอบ 
 

 
 
ตอบคาํถามและข�อหารือตามแบบ
คําร�องขอคาํชีแ้จงเกีย่วกบัผลการ
สอบประเภทต�างๆ เช�น ผลการ
สอบระดบัปรญิญาโท การสอบ
ของส�วนราชการ  การสอบระดบั
ทนุมัธยมศกึษา ทนุปรญิญาและ 
ผลคะแนนการสอบภาค ก. ป7 2557 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,409 

 
 

216 

 
 

1,625 เรื่อง 

 
 
ตามมาตรา 9 
(8) 



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 ุ

 ศูนย(สรรหาและ
เลือกสรร  
*กลุ�มหลกัสตูรและ 
  คณุวุฒ ิ

 
 
 
ตอบคาํถามและข�อหารือเกีย่วกบั
การพจิารณาคณุวฒุทิัง้ในประเทศ 
และต�างประเทศ และการรบัรอง
หลกัสตูร 

 
 
 

1,182 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

32 

 
 
 
 1,214 เรือ่ง 

 
 
 
ตามมาตรา 9 
(4) 

7. สถาบนัพฒันา
ข�าราชการพลเรอืน 
(สพข.) 

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

1,915 - - 101 - - 2,016 เรื่อง ตามมาตรา 9 
(4) 

8. สาํนกักฎหมาย 
(สกม.) 
 

ตอบคาํถามและข�อหารือให�กบั
ส�วนราชการ เกีย่วกบัปZญหา 
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 
การลาปPวย  การเลือ่นเงนิเดอืน

312 - 111 - - - 423  เรือ่ง 
 

ตามมาตรา 9  



๘ 

 

ลาํดบั
ที ่

หน�วยงานทีใ่ห�บรกิาร เรื่องทีใ่ห�บรกิารโดยสงัเขป ทาง 
โทรศพัท(   

ทาง  
 e –  mail 

ทาง 
โทรสาร 

ทาง 
เว็บไซต( 

ทาง
ไปรษณีย( 

ติดต�อ 
ด�วยตนเอง 

รวม หมายเหต ุ

ย�อนหลงั  การชดใช�ทนุ  การสัง่
ให�ออกจากราชการ  และการ
จดัลาํดบัอาวโุส ฯลฯ 

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 ิ

2,081 - 105 - 5 79 2,270  เรือ่ง ตามมาตรา 9  

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

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

1,513 322 128 - 21 - 1,984 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.        

103 - - - 62 - 165  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(4) และ (1)  

12. สาํนกัมาตรฐานวนิยั 
(สมว.) ฝPายบรหิาร
ทัว่ไป 
 

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

516 - - - - 1 517  เรือ่ง ตามมาตรา 9 
(5) 



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 ุ

13. สาํนกัวจิยัและพฒันา
ระบบงานบคุคล 
(สวพ.) 

ตอบข�อหารอืเกีย่วกบัหลกัเกณฑ(
วธิีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
ของข�าราชการพลเรอืนสามญัและ
พนกังานราชการ   กฎ ก.พ. ว�าด�วย
การสรรหาผู�ทรงคณุวฒุแิละการ
เลอืกข�าราชการพลเรอืน เพือ่เปJน
อนกุรรมการใน อ.ก.พ.สามญั   
การคดัเลอืกข�าราชการพลเรือน
สามัญเพื่อแต�งตัง้ให�ดาํรงตาํแหน�ง
ประเภทอาํนวยการ  การจดัสวัสดกิาร
ภายในส�วนราชการตามระเบียบ
สาํนักนายกรฐัมนตรี ว�าด�วยการจดั
สวัสดกิารภายในส�วนราชการ  

50 - - - 3 - 53  เรื่อง ตามมาตรา 9 
(5) 
 

รวม  25,342 1,560 377 380 
ไม�นบัรวมการ
ให�บริการข�อมลู /
ข�าวสารผ�าน 
Web Site :  
www.ocsc. 
go.th    

1,508 2,953 32,120 
 
 
 

 

 


