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ประเด็นถาม – ตอบ 
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 

 
ที ่ ถาม ตอบ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
เข้าสู่ระบบ HiPPS มีอะไรบ้าง 

คุณสมบั ติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1003/ว 42 ลงวันที่  30 
กันยายน 2553 และประกาศส านักงาน ก.พ. เรื่อง        
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง โดยติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมในแต่ละปีได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/HiPPS 
 HiPPS Menu ด้านขวามือ  การคัดเลือก 

2. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง
ด าเนินการ โดย 2 วิธีการ คือ  
(1) ผู้บั งคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอรายช่ือข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาระดับส านักกอง
หรือส่วนราชการที่ เรี ยกช่ืออย่างอ่ืนที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าส านักหรือกอง เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดสมัคร
ด้วยตนเอง โดยผู้บังคับบัญชาระดับส านัก กองหรือ
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ส านักหรือกอง ให้ความเห็นประกอบ  
หรือ สามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหน่ึง ตามที่ระบุไว้
ในประกาศส านักงาน ก.พ. ฯ 

ส่วนราชการสามารถก าหนดวิธีการรับสมัครคัดเลือกได้
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น โดยอาจด าเนินการตาม 
2 วิธีการที่ระบุในประกาศ หรือ เลือกวิธีการใดวิธีการหน่ึง 
ได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.พ. ข้อ 2.2 ระบุ
ว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถสมัครเข้ารับ            
การคัดเลือกได้  
โดยวิธีการดังต่อไปน้ี  
(1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เป็นผู้เสนอรายช่ือข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตาม               
ที่ ก าหนดต่อผู้บั งคับบัญชาระดับส านักกองหรื อ               
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก
หรือกอง เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดสมัคร            
ด้วยตนเอง โดยผู้บังคับบัญชาระดับส านัก กองหรือ                  
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก
หรือกอง ให้ความเห็นประกอบ” 
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ที ่ ถาม ตอบ 
3. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ในส่วน

ของผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดไว้ว่า “มีผลการ
ปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก
ขึ้นไป” น้ัน จะต้องมีผลการปฏิบัติราชการอย่างไร 

ก าหนดให้มีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา ในแต่ละรอบอยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป  
หมายเหตุ : เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียม
ก าลังคนภาครัฐ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 

4. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ในส่วน
ของผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดไว้ว่า “มีผลการ
ปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบปีที่ ผ่านมา...” ต้องเป็นผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วงวันที่ 1 เมษายน
2559 – 31 มีนาคม 2560 หรือไม ่

ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละส่วนราชการ  
ซึ่งอาจใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 หรือวันที่ 
1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560  

5. ในกรณีที่เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ แล้วกลับมา
ปฏิบั ติราชการเมื่ อต้นปี งบประมาณที่ ผ่ านมา 
สามารถใช้ผลการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ
ก่อนการลาไปศึกษาต่อ 2 รอบการประเมินในระดับ         
ดีมาก ได้หรือไม ่

 

ไม่ได้ เน่ืองจาก ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้อง ตามที่ ก.พ. ก าหนด
ไว้ในประกาศส านักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่  13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560  
ข้อ 1.2 ระบุว่า “ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการ           
เจ้าสังกัดอย่างน้อย1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของ
ส านักงาน ก.พ (วันที่ 31พฤษภาคม 2560)” และ ข้อ 1.3 
ระบุว่า “มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีผลการ
ปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบปีที่ผ่ านมา ในแต่ละรอบอยู่ ในระดับดีมาก             
ขึ้นไป”  
กล่าวคือ ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติ
ราชการในส่วนราชการเจ้าสังกัดอย่างน้อย 1 ปี และ  
มีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินฯ ในรอบปี 
ที่ปฏิบั ติราชการในส่วนราชการเจ้าสังกัด 2 รอบ  
การประเมินฯ ดังน้ัน กรณีข้าราชการที่ลาศึกษาต่อและ
กลับมาปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 1 ปี จึงไม่สามารถ



3 

 

ประเด็นถาม – ตอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 13 
 

ที ่ ถาม ตอบ 
สมัครคัดเลือกได้ และไม่สามารถน าผลการประเมินของ
รอบการประเมินก่อนข้าราชการผู้น้ันลาศึกษาต่อมา
ใช้ได้ 

6. สามารถย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษ Practical Test 
ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ               
ที่ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้หรือไม ่

ได้ ถ้าผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าวมีอายุไม่เกิน            
2 ปี นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

7. ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนดครบทุกอย่างหรือไม่ 

ไม่ มีเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน แต่ผลคะแนน
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

8. ส่วนราชการสามารถจ ากัดให้ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
เท่าน้ัน ได้หรือไม ่

ได้ คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการสามารถ
ก าหนดคุณสมบั ติ ผู้มี สิทธิสมัครคัดเลือก เฉพาะ
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เท่าน้ันได้ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 21 มกราคม 2560 ข้อ 1.1 
“เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับช านาญการ” 

9. ตามประกาศส านักงาน ก.พ. ในข้อ 1.1 ที่ ระบุ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกว่า “กรณีบรรจุและ
แต่งต้ังด้วยคุณวุฒิปริญญา...” หากผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครคัดเลือกเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป              
เมื่อตอนบรรจุ และต่อมาน าคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น            
มาปรับเพื่อแต่งต้ังด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ           
จะสามารถสมัครคัดเลือกได้หรือไม่  

ได้ เพราะตามเจตนารมณ์ของระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง ต้องการให้ส่วนราชการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการประเภทวิชาการในระดับ
ปฏิบั ติการหรือช านาญการได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ เติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมี
คุณภาพ 

10. ส่วนราชการจะสามารถประเมินหรือวัดความรู้และ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างไร 

คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการสามารถ
ก าหนดหลักเกณ์และวิธีการวัดหรือประเมินความรู้
และทักษะดังกล่าวได้เอง ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และสายงานของ
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ที ่ ถาม ตอบ 
ข้าราชการผู้สมัครคัดเลือก เช่น อาจให้ผู้สมัครแสดง
ความสามารถในการค านวณโดยใช้สูตรต่าง ๆ ของ 
Microsoft Excel การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
โดยใช้ Microsoft Powerpoint หรือการหาข้อมูลได้
ใช้ search engine ต่าง ๆ เป็นต้น 

11. ส่วนราชการสามารถก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
หรือไม ่

ได้ แต่อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ทั้ ง น้ี  เป็นอ านาจหน้าที่ ของ อ .ก .พ .  กรม หรือ
คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม หรือหัวหน้าส่วนราชการ
แต่งต้ัง เช่น คณะ กรรมการคัดเลือก เป็นต้น แล้วแต่
กรณี โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ก าหนด อาจมาจาก            
การวิเคราะห์และการวางแผนก าลังคนของส่วนราชการ
ที่ชัดเจนเป็นระบบสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของส่วนราชการ เช่น ก าหนดสมรรถนะ
เฉพาะที่สอดคล้องกับประเภทสายงาน ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรั บขั บ เค ล่ือนภารกิ จ เ ชิ ง ยุทธศาสตร์ ของ             
ส่วนราชการ อายุที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 

12. อดีตนักเรียนทุนไทยพัฒน์ (ระดับมัธยมปลาย)               
ได้ยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 
(Aptitude Test) หรือไม ่

ไม่ เน่ืองจากผู้ได้รับทุนไทยพัฒน์ระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลายไม่ ได้ทดสอบวิชาความสามารถทั่ วไป          
เชิงวิชาการ (Aptitude Test) ซึ่งข้อสอบวิชาดังกล่าว         
ใช้กับกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนบุคคลทั่วไประดับ
ปริญญา) เท่าน้ัน  

13. ส านักงาน ก.พ. ได้ยกเว้นการทดสอบวิชาความสามารถ
ทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) ให้แก่นักเรียน             
ทุนรัฐบาลที่เคยผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป
เชิ งวิชาการ ส าหรั บกรณี น้ี  รวมถึ งผู้ที่ เคยผ่าน                
การทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการเพื่อรับ
ทุนรัฐบาล และเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแต่สละสิทธ์ิ                
ในการรับทุนดังกล่าวหรือไม่ 

ไม่ เพราะนักเรียนทุนรัฐบาล คือ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
และคัดเลือกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความ
ต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐและ            
กลับเข้ารับราชการเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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ที ่ ถาม ตอบ 
14. นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 - 2  

1. ต้องย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือไม่  
 
 
 
 
 
2. ต้องกรอกใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 13 ประจ าปี พ.ศ. 2560 หรือไม ่

1. ไม่ต้อง เน่ืองจากนักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ 
รุ่นที่ 1 - 2 สามารถเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิ
สูงได้โดยได้รับการยกเว้นคุณสมบัติและไม่ต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญ
เกี่ยวกับการเตรียมก าลังคนภาครัฐ เมื่ อวันที่  24 
ธันวาคม 2553 ซึ่งความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ
เป็นหน่ึงในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
2. ต้อง เพื่อให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดและส านักงาน ก.พ. 
มีฐานข้อมูลของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ ทั้งน้ี ในส่วนของ 
“การทดสอบความรู้ทางภาษา” ให้ เว้นว่าง แต่ถ้า
ข้าราชการผู้น้ัน มีผลทดสอบความรู้ทางภาษาก็สามารถ
กรอกข้อมูลดังกล่าวได้  

15. เมื่อส่วนราชการด าเนินการคัดเลือกขั้นตอนที่  1 
เรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานผลการคัดเลือกต่อ 
อ.ก.พ. กรม แต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดประชุม อ.ก.พ. 
กรม เป็นประจ าทุกเดือน หรือจัดหลังจากวันที่ ก.พ. 
ก าหนดให้ส่วนราชการส่งผลการคัดเลือกในขั้นตอน          
ที่ 1 (31 พ.ค. 2560) ส่วนราชการจะมีแนวทางปฏิบัติ
อย่างไร 

ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2553 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
ข้อ 2.2 ระบุ “ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจาก
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือหรือผู้ที่สมัครด้วยตนเอง...และให้
รายงานผลการคัดเลือกต่อ อ.ก.พ. กรม เพื่อทราบ”             
การรายงานผลต่อ อ.ก.พ. กรม น้ัน เป็นการรายงาน 
“เพื่อทราบ” โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ อ.ก.พ. กรม และ 
ฝ่ายบริหารของส่วนราชการได้รับทราบถึงแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ อีกทั้งให้ทราบถึงกลุ่มก าลังคนคุณภาพของ 
ส่วนราชการ  

16. ส่วนราชการสามารถส่งรายช่ือข้าราชการเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกขั้นตอนที่  2 ของส านักงาน ก.พ.              
ได้มากกว่าจ านวนที่ก าหนดที่ เป็นโควตาของ                 
ส่วนราชการหรือไม ่

ไม่ได้ โดยที่หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 42 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ได้ก าหนดกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงว่า จ านวนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก
เข้ า สู่ ระบบ เมื่ อรวมกับจ านวนข้ า ร าชการ ผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิ สูงที่ มีอ ยู่แ ล้ว จะต้องไม่ เกินจ านวน
ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
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ที ่ ถาม ตอบ 
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ
และทรงคุณวุฒิรวมกัน 

17. กรณีที่ข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงที่ปรับ เป็น   
ช านาญการพิเศษแล้ว ยังคงสภาพเป็นข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงหรือไม ่

ไม่ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงที่ปรับเป็นช านาญการ
พิ เศษแล้วจะพ้นสภาพการ เป็นข้ าราชการ ผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง ส่วนราชการสามารถส่งรายช่ือข้าราชการ
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ของส านักงาน 
ก.พ. เพิ่มได้ตามจ านวนโควตา  

18. การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยส านักงาน ก.พ. ในส่วน            
ก า รประ เมิ นคุณ ลักษ ณะที่ พึ งป ระสงค์ ขอ ง
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 13 ประจ าปี พ.ศ. 
2560 ในรูปแบบศูนย์การประเมินสมรรถนะ 
(Assessment Center Methods) ได้ยกเว้นการทดสอบ
การประเมินดังกล่าวให้แก่กลุ่มผู้น าคล่ืนลูกใหม่               
ในราชการไทย และนักบริหารการเปล่ียนแปลง               
รุ่นใหม ่ใช่หรือไม ่

ไม่  การประเมินคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 13 ประจ าปี พ.ศ. 
2560 ก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในรูปแบบศูนย์การประเมิน
สมรรถนะ (Assessment Center Methods) เพื่อให้ได้
คนเก่งและคนคุณภาพตัวจริงจากผลงาน ความสามารถ 
และพฤติกรรมการท างาน เพื่อน าผลการประเมินมาจัดท า
ข้อมูลรายบุคคลส าหรับส่วนราชการใช้ในการก าหนด 
ออกแบบและจัดท ากรอบการส่ังสมประสบการณ์
รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงให้สามารถ    
เพิ่มสมรรถนะ เพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์
ให้เหมาะสมกับแต่ละคน สามารถเติบโตเป็นระดับ
ช านาญการพิเศษได้อย่างมีคุณภาพ 

19. กรณีที่ในบางปีไม่มีข้าราชการของส่วนราชการผ่าน
การคัดเลือกของส านักงาน ก.พ. ส่วนราชการควร
ด าเนินการอย่างไร 

ส่วนราชการควรพัฒนาข้าราชการกลุ่มดังกล่าวอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากข้าราชการกลุ่มน้ีนับเป็นก าลังคน
คุณภาพของส่วนราชการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
ของ ส่วนราชการมาแล้ว และควรเร่ ง เตรี ยม             
ความพร้อมของข้าราชการกลุ่มน้ีส าหรับปีต่อ ๆ ไป 
โดยส่วนราชการสามารถส่งรายช่ือข้าราชการเข้ารับ
การคั ด เ ลื อก เพื่ อ เ ข้ า สู่ ร ะบบข้ า ร า ชกา ร ผู้ มี                
ผลสัมฤทธ์ิสูงได้ใหม่ในครั้งถัดไป (หากคุณสมบัติของ
ข้าราชการรายน้ันยังคงครบถ้วน) 
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ที ่ ถาม ตอบ 
20. ผู้ สมั ค รคั ด เ ลื อกฯ  รุ่ นที่  1 3  ต้อ งสมั ค รทาง

อินเทอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครส านักงาน ก.พ.
หรือไม่ หากไมส่ะดวก สามารถเขียนใบสมัครได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เน่ืองจากในการรับสมัครคัดเลือกฯ รุ่นที่ 13 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ข้าราชการผู้ที่ประสงค์
จะสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงทุกคนต้องกรอกและพิมพ์ใบสมัคร          
ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครส านักงาน ก.พ. 
ซึ่งขั้นตอนการกรอกและพิมพ์ใบสมัครฯ สามารถดู
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.  

 
 
 


