กลุมหองสมุด
สํานักงานเลขาธิการ

สถิตกิ ารใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักงาน ก.พ. ทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของสํานัก สถาบัน และศูนย(
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557)
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558
จําแนกตามชองทางการใหบริการขอมูลขาวสาร
ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่
1.

สวนกลาง
*กลุมชวยอํานวยการ
งานการสือ่ สารองค(กร

2.

สํานักงานเลขาธิการ
*กลุมงานการเจาหนาที่

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

ตอบคําถามและขอหารือเกีย่ วกับ
สํานักงาน ก.พ. กิจกรม ขาวสาร
องค(ความรู และการดําเนินงาน
ของสํานักงาน ก.พ. ในดานตางๆ
ที่เกีย่ วของ

50

-

-

-

8

ขอมูลเกีย่ วกับการบรรจุเขารับ
ราชการ การสรรหาการรับโอน
การทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
การเลือ่ นเงินเดือน การปรับเงินเดือน
แรกบรรจุ การรับเงินเดือน การ
ประเมิน การโอน การลาออก
การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของ
ผูรับบํานาญของสํานักงาน ก.พ.

667

23

33

-

-

รวม

หมายเหตุ

9

67 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

197

920 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

การมอบหมายใหขาราชการเปJน
ผูแทนในคณะ กรรมการตางๆ
และมอบหมายใหขาราชการเขา
รวมประชุม การมอบหมายให
ขาราชการเปJนวิทยากร การตอบ
สถานะบุคคลของขาราชการ
สํานักงาน ก.พ. การจัดสวัสดิการ
ในสํานักงาน ก.พ. การสอบลูกจาง
ชัว่ คราว การใหขาราชการลาศึกษา
ฝMกอบรมดูงานทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ บริการตอบขอซักถาม
ของขาราชการบํานาญ การลาประเภท
ตางๆ เชน ลาปPวย / ลาคลอดบุตร/
ลาอุปสมบท การใหขาราชการ
รักษาราชการแทน / การมอบ
อํานาจ/ การยาย ขอมูลอัตรา
กําลัง ขอมูลของ สนร., (อ.ก.พ.)
การตอบขอซักถามเกีย่ วกับการ
ฌาปนกิจสงเคราะห( สํานักนายกรัฐมนตรี /
การจัดการเกีย่ วกับงานศพและการ
ขอพระราชทานเพลิงศพ การ
ตรวจสุขภาพประจําป7 ขอมูล
เกีย่ วกับ กบข. และการกลับไปใช
สิทธิในบําเหน็จบํานาญฯ (Undo)
๒

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

ตอบขอซักถาม และปZญหา เกีย่ วกับ
เอกสารทางการเงิน และระเบียบ
การเบิกจายเงินตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ใหกับขาราชการ
บุคคลภายนอก และหนวยงาน
ตางๆ

243

-

-

-

-

-

-

-

-

253

-

-

รวม

หมายเหตุ

243 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

สํานักงานเลขาธิการ
*กลุมงานคลัง
-ฝPายการเงิน

สํานักงานเลขาธิการ
*กลุมงานบริหาร
ทรัพย(สิน

ขอมูลเกีย่ วกับประกาศประกวด
ราคาและประกาศสอบราคา
และสรุปผลการพิจารณาการ
จัดซือ้ จัดจางของสํานักงาน ก.พ.
(โดยประชาชน ผูสนใจ และผูมา
ขอรับบริการทัว่ ไป สามารถเขา
ตรวจดูขอมูลไดจากแฟ\มขอมูล
ขาวสาร ตามมาตรา 9 (8) และ
จากเว็บไซด(ของสํานักงาน ก.พ. )

253 เรือ่ ง
จําแนกตาม
วิธกี าร คือ
1) ตกลง จํานวน
5 เรือ่ ง
2) ประกวด
ราคาดวย
วิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส(
จํานวน 3
เรือ่ ง
3) กรณีพเิ ศษ
จํานวน 5
เรือ่ ง
4) พิเศษ จํานวน
27 เรือ่ ง

๓

ตามมาตรา 9
(8)

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

5) คัดเลือก
จํานวน 1
เรือ่ ง
6) สอบราคา
จํานวน 4
เรือ่ ง
7) ตกลงราคา
จํานวน
208 เรื่อง

*ศูนย(ขอมูลขาวสาร
ของสํานักงาน ก.พ.
(นนทบุร)ี

ใหคําปรึกษาและแนะนําแหลงขอมูล
เบือ้ งตนเกีย่ วกับเรือ่ งตางๆ ของ
สํานักงาน ก.พ. เชน การขอ
ขอมูลเกีย่ วกับหลักเกณฑ(การเลือ่ น
ระดับของขาราชการ ตัวอยางผลงาน
ทางวิชาการของขาราชการระดับสูง
การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนง
การทดสอบสมรรถนะ หลักสูตรการ
ฝMกอบรม /แนวทางการพัฒนาและ
การเตรียมความพรอมขาราชการ /
บุคลากรเขาสูประชาคมอาเซียน
การขอหารือเกีย่ วกับแนวทางการ
ดําเนินการอุทธรณ(คาํ สัง่ ลงโทษ
การขอทราบผลคะแนนภาค ก
การขอขอมูลคําชีแ้ จงเกีย่ วกับผล
การสอบแขงขันและการขอรับทุน

14

-

๔

-

-

-

3

17 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

3.

ศูนย(จดั การศึกษาใน
ตางประเทศและ
บริหารความรู
(ศกศ.)

ตอบคําถาม ขอหารือ ใหคําแนะนํา
และใหขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับ
เรือ่ งทุนระดับมัธยม ระดับปริญญา
และทุนอืน่ ๆ การสอบแขงขันเขา
รับราชการ และมหาวิทยาลัยที่
ก.พ. รับรอง การเตรียมตัวเพือ่
เดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ
รายละเอียดเกีย่ วกับการศึกษาตอ
ประเทศตางๆ การทําวีซาไป
ประเทศตางๆ ทีน่ กั เรียนจะไป
ศึกษา ระเบียบการลาศึกษาตอ
ของขาราชการทั้งใน และตางประเทศ
การตรวจสอบคุณวุฒแิ ละการ
สมัครสอบตางๆ และรายละเอียด
การไปศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูรอน

16,603

1,215

-

26

-

2,416

20,260 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

4.

ศูนย(เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศสส.)
ศูนย(นักบริหารระดับสูง
(ศบส.)

ใหบริการขอมูล/ขาวสารผาน
Web Site : www.ocsc.go.th

-

-

-

2,471,062

-

-

2,471,062
(Page views)

ตามมาตรา 9

ตอบขอหารือใหกับสวนราชการ
ตางๆ และบุคคลทัว่ ไปเกีย่ วกับ
จัดสรรทุนรัฐบาล ระบบนัก
บริหารระดับสูง และระบบ
ขาราชการผูมีสมรรถนะสูง เชน

93

-

-

93 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(4)

5.

(Page views)

-

๕

-

-

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

1,625 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(8)

ทุนรัฐบาลป7 2558 การจางที่
ปรึกษาโครงการปลัดฯ การแตงตัง้
นักบริหารระดับสูง หนังสือเวียน
ว22/40 และ ว9/44 การ
หารือเรือ่ งบทบาทประเทศไทยใน
อนาคต การประเมินสมรรถนะ
หลักตําแหนงปลัดเทศบาล 10
การลงทะเบียน HiPPS การ
จัดทํากรอบ EAF รายบุคคล
หลักสูตรการอบรมการอบรมรุนที่
10 และการคัดเลือกรุนที่ 11
HiPPS Camp การประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน การหมุนเวียนงาน
การปรับปรุงตําแหนงเปJนชํานาญ
การพิเศษ เปJนตน
6.

ศูนย(สรรหาและ
เลือกสรร (ศสล.)
*กลุมงานประมวล
ผลการสอบ

ตอบคําถามและขอหารือตามแบบ
คํารองขอคําชีแ้ จงเกีย่ วกับผลการ
สอบประเภทตางๆ เชน ผลการ
สอบระดับปริญญาโท การสอบ
ของสวนราชการ การสอบระดับ
ทุนมัธยมศึกษา ทุนปริญญาและ
ผลคะแนนการสอบภาค ก. ป7 2557

-

-

๖

-

-

1,409

216

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

ตอบคําถามและขอหารือเกีย่ วกับ
การพิจารณาคุณวุฒทิ งั้ ในประเทศ
และตางประเทศ และการรับรอง
หลักสูตร
ตอบขอหารือในประเด็นปZญหา
ของการเขาสูบทเรียน e -learning
และขอหารือเกี่ยวกับ หลักสูตรตางๆ
เชน หลักสูตร นบส. ส.นบส. และ
New Wave
ตอบคําถามและขอหารือใหกับ
สวนราชการ เกีย่ วกับปZญหา
การบริห ารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 กฎ ก.พ. และระเบียบ
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน การแกไข
คําสัง่ การใหขาราชการไปชวย
ราชการ การปฏิบตั หิ นาทีเ่ มื่อมี
คําสั่งยาย การเลื่อ นระดับ
คาตอบแทนพนักงานราชการ
การลาปPวย การเลือ่ นเงินเดือน

1,182

-

-

-

-

32

1,214 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(4)

1,915

-

-

101

-

-

2,016 เรื่อง

ตามมาตรา 9
(4)

312

-

111

-

-

-

423 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

ศูนย(สรรหาและ
เลือกสรร
*กลุมหลักสูตรและ
คุณวุฒิ

7.

สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน
(สพข.)

8.

สํานักกฎหมาย
(สกม.)

๗

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่

9.

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกําลังคน
(สตป.)

10.

สํานักพัฒนาระบบ
จําแนกตําแหนงและ
คาตอบแทน (สตค.)

11.

สํานักพิทกั ษ(ระบบ
คุณธรรม (สพค.)

12.

สํานักมาตรฐานวินยั
(สมว.) ฝPายบริหาร
ทัว่ ไป

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ยอนหลัง การชดใชทุน การสัง่
ใหออกจากราชการ และการ
จัดลําดับอาวุโส ฯลฯ
ตอบคําถามและขอหารือใหกับ
กลุมกระทรวงตางๆ เกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล เชน หลักเกณฑ(
การบรรจุแตงตั้ง เลื่อ น ยาย
โอน บรรจุกลับ การนับระยะเวลา
การดํารงตําแหนง การประเมิน
บุคคล และงานทะเบียนประวัติ
ตอบคําถามและขอหารือเกีย่ วกับ
ระบบจําแนกแหนง การกําหนด
ตําแหนง Early Retire และ
ระบบพนักงานราชการ
ตอบคําถาม ใหคําปรึกษาและ
ขอหารือเกีย่ วกับ สิทธิ กระบวนการ
ขัน้ ตอนวิธกี ารพิจารณาเรือ่ ง
อุทธรณ( /เรือ่ งรองทุกข(ของ ก.พ.ค.
และการแจงคําวินจิ ฉัย ก.พ.ค.
ตอบคําถามและขอหารือ เกีย่ วกับ
กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกีย่ วของ
กับวินยั ขาราชการ และการ
ดําเนินการทางวินยั

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

2,270 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9

2,081

-

105

-

5

79

1,513

322

128

-

21

-

1,984 เรื่อง

ตามมาตรา 9
(2)

103

-

-

-

62

-

165 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(4) และ (1)

516

-

-

-

-

1

517 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(5)

๘

ลําดับ หนวยงานทีใ่ หบริการ
ที่
13.

สํานักวิจยั และพัฒนา
ระบบงานบุคคล
(สวพ.)

รวม

เรื่องทีใ่ หบริการโดยสังเขป

ทาง
โทรศัพท(

ทาง
ทาง
e – mail โทรสาร

ทาง
เว็บไซต(

ตอบขอหารือเกีย่ วกับหลักเกณฑ(
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญและ
พนักงานราชการ กฎ ก.พ. วาดวย
การสรรหาผูทรงคุณวุฒแิ ละการ
เลือกขาราชการพลเรือน เพือ่ เปJน
อนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ
การคัดเลือกขาราชการพลเรือน
สามัญเพือ่ แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ การจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ

50

-

-

-

3

25,342

1,560

377

380

1,508

ไมนับรวมการ
ใหบริการขอมูล /
ขาวสารผาน
Web Site :
www.ocsc.
go.th

๙

ทาง
ติดตอ
ไปรษณีย( ดวยตนเอง

รวม

หมายเหตุ

-

53 เรือ่ ง

ตามมาตรา 9
(5)

2,953

32,120

