


ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลำงในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๐ (๑) เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ของ ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. มีหน้ ำที ่

ตำมมำตรำ ๑๙ (๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคล

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. ให้หน่วยงำน

กำรศึกษำทรำบและถือปฏิบัติ   

  ปัจจุบันหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. มีเป็นจ ำนวนมำกและมีหลำยเรื่องตำมขอบเขตกำรบริหำรงำน

บุคคล เนื่องจำกหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้มีกำรประกำศใช้มำตั้ งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน  

กำรจัดระบบหนังสือเวียนจึงจ ำเป็นเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ประกอบกับ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ และกำรบริหำรรำชกำร ๔.๐ ให้น ำเทคโนโลยีและสำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 

และให้ส่วนรำชกำรด ำเนินงำนให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำระบบ

หนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพ่ือให้บริกำรหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. กับหน่วยงำนกำรศึกษำ ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. สำมำรถค้นหำกฎ ก.ค.ศ. 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ที่เป็นหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน มีกำรจัดหมวดหมู่

ตำมขอบเขตกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง

ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด สำมำรถรองรับกำรใช้งำนบนอุปกรณ์ Smartphone ได ้

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 
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บทที่ 1 

กำรเข้ำระบบ 

 

 ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได ้2 ช่องทำง ดังนี้ 

  1. กำรเข้ำใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 1.1 เปิดโปรแกรมบรำวเซอร์ ในกำรเข้ำใช้งำนระบบ เช่น        Mozilla Firefox ,  

Google Chrome ,         Internet Explorer ฯลฯ 

 1.2 กรอก URL ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  http://www.otepc.go.th 

 

รูปที่ 1-1 แสดงช่องทำงกำรกรอก URL ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 1.3 แสดงหน้ำเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 

รูปที่ 1-3 แสดงหน้ำเว็บไซต์ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
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 1.4 เลือกเมนู “ระบบสำรสนเทศ”  และเลือก “ระบบหนังสือเวียน” 

 
รูปที่ 1-4 แสดงเมนู ระบบสำรสนเทศ และ ระบบหนังสือเวียน 

 1.5 แสดงหน้ำเว็บไซต ์“หนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ.”  

 
รูปที่ 1-5 แสดงหน้ำเว็บไซต์ หนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
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2. กำรเข้ำใช้งำนผ่ำนระบบหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 2.1 พิมพ์ URL : circular62.otepc.go.th 

 
รูปที่ 1-6 แสดงช่องทำงกำรเข้ำระบบหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. . 

 2.2 กดปุ่มEnter จำกนั้นหน้ำจอจะปรำกฏระบบสืบค้นหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ.

 

รูปที่ 1-7 แสดงหน้ำเว็บไซต์ หนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circular59.otepc.go.th/


 

บทที่ 2 

กำรสืบค้นหนังสือเวียน 

 

 กำรสืบค้นหนังสือเวียนในระบบหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. ผู้ใช้งำนสำมำรถสืบค้นหนังสือเวียนที่

ต้องกำรได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 1. กำรสืบค้นจำกเมนูกรองข้อมูล 

  1.1 เมนูส ำหรับกำรสืบค้นจำกเมนูกรองข้อมูล อยู่ด้ำนซ้ำยมือ ซึ่งสำมำรถสืบค้นได้ 3 เมนู ดังนี้ 

   เมนูที่ 1 “ปี” เป็นกำรสืบค้นหนังสือเวียนโดยเลือกตำมปีที่มีกำรออกหนังสือเวียน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน 

   เมนูที่ 2 “ประเภทหนังสือ” เปน็กำรสืบค้นหนังสือเวียนที่ออกเป็นเลข และที่ออกเป็น ว 

   เมนูที่ 3 “หมวด” เป็นกำรสืบค้นจำกหมวดหนังสือเวียน โดยหนังสือเวียนได้น ำมำ

จดัเป็นหมวดทั้งหมด 9 หมวด ดังนี้ 

1) กฎหมำย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ. 

2) กำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง 

3) เงินเดือน ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร 

4) กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และโอน 

5) กำรประเมินวิทยฐำนะ 

6) กำรพัฒนำ 

7) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

8) กฎหมำย วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

9) อื่น ๆ 
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รูปที่ 2-1 แสดงกำรสืบค้นหนังสือเวียนจำกเมนูกรองข้อมูล 

 

  1.2 เมื่อค้นหำหนังสือเวียนที่ต้องกำรแล้ว ในคอลัมน์ “ดำวน์โหลด” ให้คลิกที่รูป            เพ่ือ

เปิดหนังสือเวียนซึ่งเป็นไฟล์นำมสกุล .PDF 

 
รูปที่ 2-2 แสดงกำรเปิดหนังสือเวียน 



-6- 

 

 2. กำรสืบค้นจำกเมนูค้นหำ 
 กำรค้นหำหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.ค.ศ. ผู้ใช้งำนสำมำรถพิมพ์ค ำค้นหำใดๆ ในช่องค้นหำ 
เช่นจำกค ำย่อ เลขท่ีหนังสือ หรือชื่อเรื่อง ฯลฯ 

 
รูปที่ 2-3 แสดงช่องกำรค้นหำหนังสือเวียน 

 

ตัวอย่ำงที่ 1 กำรค้นหำจำกค ำย่อ 

เมื่อพิมพ์ค ำว่ำ “ว1/2548” โดยต้องพิมพ์ ว ติดกับตัวเลข และ พ.ศ. ให้พิมพ์เต็ม และคลิกปุ่ม

ค้นหำ จะปรำกฏข้อมูลทีต่้องกำรค้นหำ 

 
รูปที่ 2-4 หน้ำแสดงข้อมูลกำรค้นหำจำกค ำย่อ 
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  ตัวอย่ำงที่ 2 กำรค้นหำจำกเลขที่หนังสือ  

 เมื่อพิมพ์ค ำว่ำ “หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2559” หรือ 

อำจะพิมพ์เป็นบำงค ำ เช่น “0206.3/ว 26”  โดย ว กับ ตัวเลข ต้องเว้นวรรคหนึ่งเคำะ และคลิกปุ่มค้นหำ จะ

ปรำกฏข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ 

 

รูปที่ 2-5 แสดงข้อมูลกำรค้นหำจำกเลขที่หนังสือ 

 

  ตัวอย่ำงที่ 3 กำรค้นหำจำกชื่อเรื่อง  

  เมื่อพิมพ์ค ำว่ำ “ศึกษำนิเทศก์” และคลิกปุ่มค้นหำ จะปรำกฏหนังสือเวียนที่มีค ำว่ำศึกษำนิเทศก์ 

ทุกเรื่องแสดงขึ้นมำ 

 

รูปที่ 2-6 แสดงข้อมูลกำรค้นหำจำกชื่อเรื่อง 


