
ขยายผลระบบการบริหารจัดการ 
ก าลังคนคุณภาพส าหรับราชการไทย 
แนวทางการคัดเลือก 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

การประชมุ
ชี้แจง 

ศูนย์นกับริหารระดับสูง  
ส านักงาน ก.พ. 
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ระเด็นการชี้แจง ป 

ระบบทุนรัฐบาลและระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ 

การบริหารก าลังคนคุณภาพในภาคราชการ 
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3 3 

3 

ความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ประเทศและ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 เป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน (Sustainable  
Development Goals)  

วาระแห่งการพัฒนาของโลก 
15 ปี (2016-2030)  

ของ UN 
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เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ HiPPS 14 

กรอบแนวคิด : ระบบติดตามรักษาไว้ใช้ประโยชน ์
    -- > ให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงภาพรวมระบบบริหารก าลังคนคุณภาพ : ระบบทุนรัฐบาล และ ระบบ 

HiPPS ให้เปน็เครือ่งมือการติดตามการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคุณภาพ 

Career Development  
การมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ/
ผู้บริหารในการสร้างการเชื่อมต่อ
กับระบบ HiPPS  
 

Mentoring 

Coaching 

Inspiration 

Competencies 
Development 

Talent Pool ระดับกรม 

ส านักงาน ก.พ. – ส่วนราชการ 
 Rotation 
 โครงการส าคัญ 
 ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยง 
 สร้าง Career path 
 Matching คนกับงาน 
 การประเมินสมรรถนะ 
 การประเมินการใช้ประโยชน ์

ปรับบทบาทส านักงาน ก.พ. 
 ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพ 
 การติดตามใช้ประโยชน์ 
 ระบบฐานข้อมูล 
 การสร้าง Career Development 10 
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การด าเนินการที่ผา่นมาของส านักงาน ก.พ. : การดูแลนักเรียนทนุแรกบรรจุ ๒ ปี :   
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับทุนแรกบรรจุ และรักษาไว้ในระบบราชการ  

Onboarding: ระบบดูแลแรกบรรจุ ๒ ปี   การติดตามใช้ประโยชน์ผู้รบัทุน :  
Evaluating & Monitoring 

Mentoring Career path Contribution 

การตรวจสอบ
การบรรจุ
แต่งตั้ง             

การมอบหมาย
งาน 

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมอื 

ให้ค าแนะน า
ปรึกษาร่วมกับ
ส่วนราชการ/
การเปลี่ยน
หน่วยงาน 

กระบวนการติดตาม และใหค้ าปรึกษา 12 
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การดูแลและสร้างเส้นทาง 
เติบโต 

- การมสี่วนรวมของ สรก. 
- การสร้างเส้นทางเชื่อมต่อ 
ระบบ HiPPS 

การเชื่อมโยงระบบนักเรียนทุนรัฐบาลและ 
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 

UIS 

HiPPS 

 
-  ROTATION 
-  POLICY 
PROJECT 

-  MENTOR 
 
 
 

 
-  CAREER 
PATH 

-  MATCHING  
-  PM 

ระบบการดูและและติดตาม
การใช้ประโยชน์ 

ส านักงาน ก.พ. ควรเน้น
บทบาทและให้ความส าคัญ 

• TALENT 
MANAGEMENT 

• DATA BASE 
• CAREER PATH 

เช่ือมโยงระบบบริการก าลังคนคุณภาพ 
เน้น Career-focused 

UIS  
ระยะที่ ๑ 

UIS  
ระยะที่ ๒ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

• ควรด าเนินการตั้งแต่
ระยะเวลารับทุน 

• ปลูกฝังจิตส านึกที่ด ี
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(๒) จัดระบบ   
พี่เลี้ยงให้กับผู้รับ

ทุน 

(๑) การมอบหมายงาน 
ตามกรอบการสั่งสม 
ประสบการณ์ (EAF)  

(๔) การสนับสนุนและ 
ค าแนะน าจากสรก. 

ในการพัฒนาข้อเสนอ 
เชิงนโยบายฯ/โครงการศึกษาต่อ 

(๓) หลักสูตรฝึกอบรม 
ระยะสั้นในหรือต่างประเทศ 

ที่สนับสนุนการปฏิบัติ 
ภารกิจ 
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ระบบทุนรฐับาลเพ่ือดึงดดู          
ผูมี้ศกัยภาพสงูฯ (UIS) 

• เตรียมความพร้อมด้าน
ก าลังคนภาครัฐอย่างทันการณ์
ผ่านกระบวนการสรรหาผู้มี
ศักยภาพเชิงรุก 

• เพ่ิมสดัส่วนจ านวนก าลังคน
คุณภาพของราชการ 

• เพ่ือให้ราชการมีภาพลกัษณ์
การบริหารก าลังคนทีด่ีตอ่
นักศึกษา-สังคม 

 
 

•ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในช้ันปี
ที่ ๔ หรือช้ันปีสดุท้ายจนส าเร็จ
ปริญญาตรีตามหลักสตูร ทั้งน้ี 
ต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ ๑ ปี  

ระยะที่ ๑ 

•ให้ทุนรัฐบาลศึกษาต่อปริญญา
โทใน/ต่างประเทศ ตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด  
โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 
ที่ส่วนราชการเดมิที่บรรจ ุ

ระยะที่ ๒ 

วัตถุประสงค ์

รูปแบบการให้ทุน 

สว่นราชการพลเรือนทีเ่ข้าร่วมตอ้งมี
ความพร้อมในการบรหิารก าลงัคน

คุณภาพ 
 ด าเนินการระบบ HiPPS 
 มี HiPPS ในปจัจุบนั 

 พฒันา/สนบัสนนุการด าเนนิการตาม
ระบบทนุ UIS 

กรอบสัง่สม
ประสบการณ ์
EAF 

ระดบัช านาญการ 

จดัท า 
แผนพฒันาความ 
ก้าวหน้าในอาชีพราชการ 
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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการเชื่อมต่อระบบทุนรัฐบาล 
เข้าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
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ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 
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• พัฒนา 
• หมุนเวียน 
• ท้าทาย 
• Fast Track 

• สร้างผูค้ิด  ผูน้ า  ผู้พัฒนา 
• เพิ่มพูนศักยภาพ ฝีมือ ประสบการณ์ บคุลิกภาพ 
• เพื่อ กรม > ส านัก > ข้าราชการ 
• อยากรับ อยากได้ อยากเอา อยากเป็น 

คาดหวัง  

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
High Performance and Potential System - HiPPS 
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• ระบบ/มาตรฐานในการพฒันาบุคลากร 
• ภาพลักษณ์ที่ดีและความนา่เชื่อถือให้กับองค์กร 
• ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมพร้อมระบบ
ก าลงัคนคณุภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
• ผู้น ารุ่นใหม่ทีม่ี 
 ทักษะ 
 รู้รอบ รู้ลึก หลากหลาย 
 

 

องค์กรได้อะไร?  
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 HiPPS ได้อะไร?  

• โอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  (การสั่งสมประสบการณ์ การฝึกอบรม ทุนรัฐบาล ฯลฯ)   
• โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ การเลื่อนต าแหน่งเป็น 
  ช านาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย 
• โอกาสค่าตอบแทนกรณีพิเศษ Top Up 1%   
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• ศึกษาคู่มือการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ (PRIDE) 
• การจัดท า EAF ภาพรวมของส่วนราชการ 
• ตรวจสอบโควต้าของสัดส่วนข้าราชการในระบบ HiPPS  

• Short-List: โดยส่วนราชการ (ขั้นตอนที่ ๑) 
• Final List โดย ส านักงาน ก.พ. (ขั้นตอนที่ ๒) 

• สร้าง EAF รายบุคคล 
• พัฒนา Core competencies + Change leadership โดย สกพ. 
• พัฒนา Functional competencies โดยส่วนราชการ 
• ทุนฝึกอบรมระยะสั้น (แข่งขัน)  
• การมอบหมายและสอนงานโดยผูบ้ังคับบัญชา  
• การพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  

• โดยส่วนราชการ 
• โดย ส านักงาน ก.พ. 

การเตรียมการ 

พัฒนา 

ติดตาม  
ประเมินผล 

คัดเลือก 

ขั้นตอนการด าเนินการระบบ HiPPS ของส่วนราชการ 
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จ านวน HiPPS ต้องไม่เกิน 
จ านวนต าแหน่ง 

ประเภทบริหาร อ านวยการ
ระดับสูง วิชาการ (เชี่ยวชาญ

และทรงคุณวุฒิ) ของ 
ส่วนราชการรวมกัน 

เป้าหมายการเตรียมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ  

ระบบสรรหาและคัดเลือก  
(เข้มข้น โปร่งใส เป็นธรรม) 
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ระเด็นการชี้แจง ป 
แนวทางการคัดเลือก 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ 

- กรณีนักเรียนทุน UIS  
- การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
- เกณฑ์ผลสอบ DIFA TES  
- ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
- จัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 
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    ผู้บังคับบญัชาระดับต้นท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  
และผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป (ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการส านัก)  
พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด  
โดยค านึงถึงความสมัครใจของข้าราชการผู้นั้นด้วย 

    ข้าราชการผู้มีคุณสมบัตติรงตามที่ ก.พ. ก าหนดสมคัรด้วยตนเอง  
พร้อมด้วยความเห็นของผู้บังคบับัญชาระดับผู้อ านวยการกอง/ 
ผู้อ านวยการส านัก 

๑ 

๒ 
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การสรรหา 
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กลุ่มเป้าหมาย 

• ข้าราชการพลเรือนต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ หรือ ช านาญการ 
      - ป.ตรี อายุราชการ ๒ ปี 
      - ป.โท/ป.เอก อายุราชการ ๑ ปี 

• ประสบการณ์ในหน่วยงานทีส่มัคร ๑ ปี 

• ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับดมีาก 
• ผ่านการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยระดับดีมาก  

(ดีมากขึ้นไปในแต่ละรอบ)  

วิธีการคัดเลือก 

•Short List โดยส่วนราชการ (ขั้นตอนที่ ๑) 
•Final List โดยส านักงาน ก.พ. (ขั้นตอนท่ี ๒) 
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ก าหนดให้ใช้แนวทางการสรรหาและคัดเลือกเช่นเดียวกับ 
ข้าราชการทั่วไป ยกเว้น ข้าราชการ นปร. ๒ รุน่แรก  
ให้สามารถเข้าสู่ระบบ HiPPS ได้เลย 
โดยได้รับการยกเว้นคุณสมบัติและไม่ต้องผ่านการคัดเลือก  
โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
(๑) เป็นความสมัครใจของ นปร.  
(๒) ส่วนราชการต้องเป็นผูเ้สนอชื่อให้ส านักงาน ก.พ.  

ส าหรับข้าราชการที่ส าเร็จหลักสูตรโครงการ 
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ( นปร. )  

HiPPS 

New 
Wave 

นปร. 
นักเรียน

ทุนรัฐบาล 

ขา้ราชการ 

ทัว่ไป 
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TOEFL (ไม่ต ่ำกว่ำ ๑๘๓ – Computer-based หรือ ๗๙ คะแนน 
Internet – based)  หรือ IELTS ไม่ต ่ำกว่ำ ๖.๕  
ทั้งน้ี โดยมเีงื อนไขว่ำผลกำรสอบภำษำอังกฤษจะตอ้งมีระยะเวลำ          
ไม่เกิน ๓ ปี (UIS รุ่น ๑ - ๓ ไมเ่กิน ๕ ปี*)  
และสังกัดในส่วนรำชกำรที มี HiPPS รุ่นล่ำสุด 

ส าหรับนักเรียนทุน UIS  
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ขั้นตอนที่ ๑ 
โดยส่วนราชการ 

๑ : ประเมินจากผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา  

๒ : ผลคะแนนภาษาอังกฤษ + ผลสอบทักษะ ICDL  

๓ : วัดสมรรถนะที่พึงประสงค ์
 - จากใบสมัคร  
 - จากการสัมภาษณ ์
 - จำกกำรนำ่เสนอโครงกำรในกำรพัฒนำงำนองค์กร 
               (Project Presentation Summary) และ 
               น่ำเสนอต่อผู้บริหำร 

• เพื่อให้ส่วนราชการได้มีส่วนร่วม 
• เพื่อรักษามาตรฐานของผู้มีศักยภาพสูง 
• เพื่อให้สอดคลอ้งกับบริบท ทิศทางและตามความต้องการของส่วนราชการ 

การคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑ โดยส่วนราชการ 
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สมรรถนะที่พึงประสงค ์
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 
บริการท่ีดี 

การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม 

ความผูกพันต่อระบบราชการ 
การอุทิศตนเพื่อสังคม 

๑. ส าเนาประกาศรับสมัครของส่วนราชการ 
๒. ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑   
   ของส่วนราชการ  
๓. ส าเนาใบสมัครของผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑  
   ของส่วนราชการ 
๔. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร  
๕. กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ 

ส่วนราชการด าเนนิการรับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศส านักงาน ก.พ. 

แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลอืก/จัดท ากรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ของส่วนราชการ 

คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก  
- คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.พ. 
- เกณฑ์การคัดเลือกส่วนราชการสามารถก าหนดเองได้  
โดยต้องพิจารณาสมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้ครอบคลุมทั้ง ๗ สมรรถนะ  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของ 
ส่วนราชการให้รับทราบทั่วกัน 

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของขั้นตอนที ่๑  
ของส่วนราชการ ไปยงัส านักงาน ก.พ.  
ภายใน วันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

พร้อมกับ 
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รายละเอียดการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑  
โดยส่วนราชการ 

44 



เครื่องมือการประเมิน 
(การประเมินสมรรถนะ 

ที่พึงประสงค์ 
ของข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)  

สมรรถนะที่พึงประสงค์  

กา
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ลสั
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 าง
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ผูก
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วม
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ุทิศ
ตน
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ื่อส

ังค
ม 

กา
รม

ีปฏ
ิสัม

พัน
ธ์ก

ับผ
ู้อื่น

 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รเร
ียน

รู้แ
ละ

 พั
ฒน

าต
นเ

อง
 

ขั้นตอนที่ ๑ โดยส่วนราชการ 
( ๗ สมรรถนะ ) 
ขั้นตอนที่ ๒ โดยส านักงาน ก.พ. 
( ๖ สมรรถนะ ) 

การประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
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ผลงาน ความรู้ 
ความสามารถ  

และอ่ืน ๆ 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ความสามารถ 

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขั้นตอนที่ ๑ โดยส่วนราชการ 

เครื่องมือ ใบสมัคร/การสัมภาษณ์/การน าเสนอ • CU - TEP ไม่ต่ ากว่า  
   ๖๐ คะแนน หรือ 
• TOEFL ไม่ต่ ากว่า  
   ๑๗๓ คะแนน  
   (computer – based) 
   หรือไม่ต่ ากว่า ๖๑ คะแนน  
   (internet – based) หรือ 
• IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ หรือ 
• DIFA TES ระดับ B๑+ ในแต่ละ  
  ทักษะของข้อสอบ Module ที่ ๑ 
  (Reading + Listening) 

-ผลคะแนน ICDL 
Workforce Basics  
-เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 
๘๐ ในแต่ละหลักสูตร 
 

เกณฑ์ในการคัดเลือก ผลการปฏิบัติราชการ 
๒ รอบการประเมิน 
ในรอบปีที่ผ่านมา 
ในแต่ละรอบอยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป 
 

ส่วนราชการก าหนด 

ขั้นตอนที่ ๒ โดยส านักงาน ก.พ. 

เครื่องมือ Aptitude Test ประเมิน ACM* 

เกณฑ์ในการคัดเลือก ร้อยละ ๕๐ ตามท่ีส านักงาน 
ก.พ. ก าหนด 

การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔  

* ต้องผ่าน Aptitude 
๑๐ 
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ไม่ด าเนินการรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ ๑๔ 

รับสมัครแล้ว แต่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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วิชาและเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้  

ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการคัดเลือก โดยวธิีการประเมินที่ ก.พ. ก าหนด 
เพื่อคัดกรองมาตรฐานของผู้เข้าร่วมระบบ HiPPS และเพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 

ในแตล่ะส่วนราชการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของระบบ HiPPS  

 ๑. ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test ที่คะแนนร้อยละ ๕๐) วันที  ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 ๒. การประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ระหว่ำงวันที  ๑๖ – ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

ส านักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็น HiPPS 

ทาง  ภายในเดือนสิงหาคม 

การคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยส านกังาน ก.พ. 
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กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒  
    ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
  
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔  
     ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑  
     ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗  
     ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ 
     แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
     กรณีผู้ครองต าแหน่ง เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง (HiPPS) 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐  
     ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการ   
     ก าหนดต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
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www.ocsc.go.th 

บริการ 

ส าหรับข้าราชการ 
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ช่องทางการติดตามข้อมูล - ข่าวสาร 

website: www.ocsc.go.th  บริการ  

                            ส าหรับข้าราชการ  ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

: Hipps OCSC 

Hipps E-newsletter 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th  บริการ  ส าหรับข้าราชการ  ระบบ HiPPS  

                                               คู่มือและเอกสาร  คู่มือระบบ HiPPS 

 คู่มือการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ (PRIDE) 

 คู่มือการจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 
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แผนการด าเนินงานขยายผลระบบการบริหารก าลังคนคณุภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. 
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